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ВСТУП 

В системі охорони здоров’я останніми роками інтенсивно розвивається 
відносно новий напрям – медична  реабілітація .  

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених вивченню 
різних аспектів (психологічних, соціальних, професійних, юридичних і т.ін.) 
медичної реабілітації, її концепція все ще не має чітких і загальновизнаних 
положень, що породжує численні дискусії з питань методології. Відсутня і 
єдина державна програма її розвитку. Невирішеним залишається питання 
щодо офіційного статусу реабілітації і необхідності підготовки “лікаря-
реабілітолога”. Виникла потреба в поглибленому комплексному вивченні 
даної проблеми на рівні міністерств охорони здоров’я і освіти, медичних 
вузів і установ практичної охорони здоров’я.  

В даний час в охороні здоров’я було сформовано мережу 
реабілітаційних установ, що складається з багато- і монопрофільних центрів, 
лікарень, відділень, санаторіїв, поліклінік, спеціалізованих диспансерів 
(кардіологічних, неврологічних, ортопедичних та ін.). Але їх функціонування 
під загрозою, оскільки відсутня або втратила свою актуальність нормативна 
база, що визначала статус цих установ в системі охорони здоров’я, їх мету і 
завдання. Все це призводить до руйнування наявної системи медичної 
реабілітації.  

Негативною тенденцією є закриття або перепрофілювання установ 
відновного лікування в інші підрозділи (найчастіше хірургічного профілю), 
зменшення площ фізіотерапевтичних кабінетів і відділень в структурі 
лікувальних установ, а в разі зміни штатного розкладу – першочергове 
скорочення і перепрофілювання ставок її співробітників (фізіотерапевтів, 
лікарів та інструкторів ЛФК). Наголошується неправомочний розвиток і 
виконання її функцій організаціями і відомствами немедичного профілю 
(спорткомітети і подібні структури), спроби підготовки реабілітологів в 
системі немедичної освіти (гуманітарні й фізкультурні внз). За відсутності 
державної програми, розмитості визначення, цілей і задач медичної 
реабілітації, всі її відомства, установи і форми поступово переходять під 
контроль різних структур, у  т.ч. соціальної спрямованості. Останні 
принижують значущість медичного аспекту, роблячи його доповненням до 
реабілітації соціальної, не позначаючи при цьому цілей, конкретних задач, 
міри відповідальності й кінцевого результату своєї діяльності 
(“оздоровлення”, “підвищення працездатності” і т.ін.).  

До об’єктивних факторів, що вимагають невідкладного відновлення 
(відтворення) і розвитку системи реабілітації належать збільшення кількості 
захворювань, що призводять до інвалідності, хронічних захворювань з 
тенденцією до інвалідизації, побутового і виробничого травматизму, 
погіршення умов праці, мешкання в екологічно несприятливих зонах. 
Особливо гостро ці явища виявилися на фоні соціально-економічного 
неблагополуччя, що торкнулося всіх сфер життя суспільства, у тому числі й 
системи охорони здоров’я.  



Зарубіжні економісти давно дійшли висновку, що ігнорувати проблему 
відновлення працездатності хворих значно дорожче, ніж проводити активну 
реабілітацію, розпочинаючи з ранньої стадії захворювання. Тому реабілітація 
є не розкішшю або надмірністю, а важливою практичною задачею охорони 
здоров’я, що посіла значне місце серед провідних медико-соціальних 
напрямів, що розробляються в усьому світі. Перспективи розвитку охорони 
здоров’я показують, що медичне забезпечення суспільства буде 
ефективніши, якщо за точку відліку взяти здоров’я людини.  

Можливість офіційного визнання і розвитку концепції медичної 
реабілітації, підвищення її соціальної значущості відкривається зі зміною 
змісту й задач предмета. 

Традиційна концепція медичної реабілітації як відновного лікування 
базується на етапності лікувально-діагностичного процесу: 

– інтенсивне лікування; 
– доліковування; 
– відновне лікування (власне реабілітація); 
– медико-соціальна допомога. 

При цьому відновне лікування характеризується як стадія надання 
медичної допомоги для усунення наслідків і залишкових явищ гострих і 
хронічних захворювань, відновлення порушених функцій організму і 
працездатності. Тому дотепер багато організаторів охорони здоров’я і 
практикуючих лікарів розглядають медичну реабілітацію лише як сукупність 
різних заходів, які проводяться після закінчення відповідного лікування.  

Сучасна концепція розвитку медреабілітації випливає з 
теоретичного базису охорони здоров’я людини, грунтуючись на принципах, 
що декларують її як лікувально-профілактичний процес, а немедикаментозне 
лікування – як інтегральну частину профілактики і базисного лікування 
захворювань. Відповідно до цієї концепції реабілітація орієнтується не лише 
на лікування хвороби, й на відновлення знижених компенсаторних функцій та 
імунофізіологічних резервів організму до оптимального рівня працездатності, 
тобто не є доліковуванням хворого. 

В сучасному розумінні медична реабілітація – це диференційована 
етапна система лікувально-профілактичних заходів, що забезпечують 
цілісність функціонування організму, і, як наслідок – якнайповніше 
відновлення здоров’я хворого до оптимального рівня працездатност, за 
допомогою поєднаного, послідовного і спадкового застосування 
індивідуального комплексу методів фармакологічної, хірургічної, фізичної і 
психофізіологічної дії на функціонально або патологічно змінені органи і 
системи організму. 

Посилення в медичній реабілітації профілактичного напряму дозволить 
розширити сферу її застосування за межі рамки звичної лікувальної 
діяльності. В цьому випадку реабілітація орієнтована на підвищення 
функціональних резервів, нормалізацію реактивності і неспецифічної 
резистентності організму. Вказані напрями дозволяють розглядати медичну 



реабілітацію як науку, що вивчає механізми адаптації і дисадаптації 
організму до дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, і яка 
розробляє шляхи їх оптимізації медичними засобами за  принципом  
«оптимальності перебігу захворювання».  

Накопичений досвід свідчить про необхідність вироблення спільних 
підходів і координації діяльності лікарів різного профілю при проведенні 
медичної реабілітації. Вузька лікарська спеціалізація має не лише позитивну 
сторону, що полягає у поглибленому вивченні методу, але і негативну, 
пов’язану з обмеженням якості комплексного лікування, порушеннями 
етапності лікування, відсутністю повноти контролю від початку 
захворювання до моменту його завершення. Все це обумовлює слабку 
координацію в діяльності фахівців, які відповідають за одужання та 
відновлення хворого. Натомість, ефект одужання завжди вищий, коли з 
хворим працює лише один лікар, що одночасно володіє різними 
реабілітаційними методами, або є служба, що бере на себе відповідні 
організаційні функції на всіх етапах реабілітації. 

Терапевти, хірурги, гінекологи разом з фахівцями немедикаментозної 
медицини (фізіо-, кінезо-, рефлексо-, фітотерапії, гомеопатії та ін.) мають 
працювати за єдиною програмою, спрямованою на лікування і профілактику 
захворювання. Тому лікувальна тактика вимагає розумної централізації і 
проведення реабілітаційних заходів фахівцями. 

Нові уявлення про медичну реабілітацію передбачають розвиток 
оздоровчих технологій, створення нових штатно-організаційних побудов у 
складі вже наявних лікувально-профілактичних установ або їх одиниць 
(реабілітаційні центри та ін.), що знов організовуються, з обгрунтованою 
системою фінансування, управління і підготовки кваліфікованих кадрів. 
Актуальною задачею стає розробка програми підготовки лікаря-
реабілітолога, який володіє всією сукупністю методик медикаментозної і 
немедикаментозної реабілітації хворих, оскільки при її проведенні важливу 
роль має правильне поєднання різних методів лікування, у тому числі 
немедикаментозних.  

Відповідно до цих вимог реабілітологом може бути лише лікар-
лікувальник, що пройшов спеціалізацію з медреабілітації. Це фахівець, який 
має знання, навички і право роботи в області медичної реабілітації. 
Неприпустимим є її проведення особами, рівень підготовки яких не 
відповідає цим вимогам. Необхідною умовою для виконання цього 
положення є законодавчо закріплене “Положення про лікаря-реабілітолога”, 
атестація і ліцензування діяльності осіб, які працюють в цій галузі. 
Виконання цих умов дозволить зменшити кількість випадків і попередити 
можливість необгрунтованих призначень реабілітаційних заходів (масажу, 
мануальної терапії, рефлексотерапії і т.ін.), фізичних навантажень, 
неадекватних стану здоров’я. Крім того, це дозволить проводити відбір 
хворих для лікувально-оздоровчих заходів і забезпечить своєчасний і 
адекватний лікарський контроль стану здоров’я хворого впродовж всього 
періоду реабілітації. 



Важливим є питання про кооперацію роботи в галузі реабілітації 
фахівців-медиків і осіб, які закінчили факультети або відділення реабілітації 
фізкультурних і педагогічних інститутів, гуманітарних університетів і 
академій. Слід враховувати, що випускники немедичних навчальних закладів 
з спеціальності, як правило, дістають середню медичну освіту. Разом з 
випускниками коледжів (факультетів “сестринська справа”) медичних 
університетів і академій вони могли б брати участь в реабілітаційному 
процесі на законодавчо закріпленій посаді “методиста медичної 
реабілітації”, що відповідатиме упроваджуваній в систему практичної 
охорони здоров’я штатної одиниці “медична сестра–бакалавр”. Стажування і 
спеціалізацію за одним з реабілітаційних напрямів (масаж, ЛФК, 
рефлексотерапія та ін.) вони мають набувати на тематичних курсах при 
кафедрах медичної реабілітації. З урахуванням рівня підготовки в їх 
функціональні обов’язки можна включати виконання деяких лікарських 
процедур (лазеротерапію, кінезотерапію, МРТ-терапію, тракційне 
витягування, рефлексотерапію та ін.). При цьому розробка реабілітаційних 
програм, контроль їх виконання та ефективності є компетенцією лікаря-
реабілітолога.  

На закінчення слід зазначити, що в основі підготовки лікаря-
реабілітолога має лежати  принцип сумісного, диференційованого 
використання методів медикаментозного і немедикаментозного в реабілітації 
хворих різного профілю. Для підвищення якості реабілітації теоретична 
концепція навчання має базуватися на синдромно-патогенетичному підході до 
вибору програми реабілітації. Лише за умов вертикальної триступінчастої 
системи освіти (ВНЗ – інтернатура – спеціалізація) якість медичної 
реабілітації відповідатиме потребамзапитам практичної охорони здоров’я.  

Автори плекають надію, що дане видання буде корисним, передусім, 
лікарям терапевтичного профілю, фахівцям різних галузей клініки 
внутрішніх хвороб, фізіотерапевтам, фахівцям інших профілів, лікарям-
інтернам і студентам медичних вищих навчальних закладів, а також усім, хто  
зацікавлений у підвищенні ефективності реабілітації хворих. 
 



Додаток 1 
ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Сучасні апарати для фізіотерапії є джерелами електричних струмів і 
електромагнітних полів, які при необережному і невмілому використанні можуть 
викликати пошкодження тканин організму хворих і обслуговуючого персоналу. Для 
їх профілактики необхідне суворе дотримання і виконання персоналом 
фізіотерапевтичних відділень “Правил техніки безпеки при експлуатації виробів 
медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги”, затверджених 
Міністерством охорони здоров’я СРСР 27.08.85 р. Для проведення процедур потрібно 
використовувати обладнання і апаратуру, дозволену до застосування Міністерством 
охорони здоров’я України і таку, що відповідає нормативно-технічній документації на 
вироби медичної техніки. 

Безпека роботи у відділенні згідно з ДержСТ 42-21-16-86 досягається: 
технологічно і санітарно-гігієнічно обгрунтованим розміщенням, плануванням і 
обробкою приміщень; раціональною організацією роботи і робочих місць; 
використанням справної апаратури і захисного обладнання, що відповідає вимогам 
безпеки; дотриманням правил експлуатації електроустановок, комунікацій і 
обладнання; навчанням персоналу безпечним методам роботи; застосуванням 
ефективних засобів захисту персоналу. 

1. До самостійного проведення фізіотерапевтичних процедур допускаються 
особи із закінченою середньою і вищою медичною освітою, які мають посвідчення 
про проходження спеціалізації з фізіотерапії. Проведення фізіотерапевтичних 
процедур молодшим медичним персоналом забороняється. Особи молодше           18 
років до роботи з електричною апаратурою на генераторах УВЧ і НВЧ не 
допускаються. 

2. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я медичний персонал 
фізіотерапевтичних відділень повинен пройти обов’язкові попередні перед 
прийняттям на роботу і періодичні медичні огляди не рідше, ніж за один раз у      12 
місяців. 

3. До роботи в фізіотерапевтичному відділенні допускаються особи, які пройшли 
інструктаж із техніки безпеки, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я 
СРСР № 862 від 20.08.62 р. проводиться при прийомі на роботу, потім щоквартально і 
реєструється в спеціальному журналі. 

4. Для проведення процедур на кожний вид лікування мають бути обладнані  
окремі приміщення, забороняється їх використання не за призначенням, нові 
працівники зобов’язані ознайомитися з робочим місцем, режимом роботи відділення і 
кабінетів, інструкціями до апаратури, правилами протипожежної безпеки. У 
приміщеннях для підготовки озокериту мають бути вогнегасники. 

5. Необхідно неухільно дотримуватись правил внутрішнього трудового 
розпорядку, використання, зберігання, прання і ремонту спецодягу, додержувати 
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чистоти у виробничих приміщеннях, стежити за роботою припливно-витяжної 
вентиляції, контролювати забруднення повітря кабінетів парафіном та іншими 
хімічними речовинами. 

6. Медичний персонал фізіотерапевтичних відділень і особи, зайняті технічним 
обслуговуванням і ремонтом апаратури повинні бути підготовлені для надання першої 
допомоги при ураженні електричним струмом і світловим випромінюванням. 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 
Відповідальність за забезпечення безпечної роботи на фізіотерапевтичній 

апаратурі несе завідуючий відділення, який оформляє на кожний кабінет технічний 
паспорт, що містить перелік приміщень, їх оснащення і захисні пристрої та розробляє 
інструкції з техніки безпеки для кожного кабінету, забезпечує наявність  аптечки 
першої допомоги. 

Перед початком роботи медична сестра зобов’язана вдягти спеціалізований одяг, 
прибрати волосся під головний убір і витягти металеві предмети з кишень, перевірити 
справність усіх фізіотерапевтичних апаратів і заземлюваних проводів, блокувальних 
пристроїв, наявність замків і попереджувальних написів на головних розподільних 
електрощитах, діелектричних килимів біля робочих місць і дерев’яних граток на 
металевих предметах. При виявленні дефектів вона повинні повідомити про це лікаря 
і зробити запис про виявлені несправності в контрольно-технічному журналі. До 
усунення дефекту проводити процедури на несправному апараті забороняється. 

2. За  способами захисту від ураження електричним струмом усі апарати поділять 
на 4 класи. Апарати 0I і I класів мають клеми захисного заземлення із зовнішнім 
контуром побудови. В апаратах II класу встановлена захисна ізоляція кожуха, апарати 
III класу живляться від ізольованого джерела низької напруги. Для їх безпечної 
експлуатації необхідно суворо дотримувати вимоги до живлення і заземлення 
апаратів. 

3. Ремонт фізіотерапевтичної апаратури випадковими особами категорично 
заборонений. До самостійної роботи з технічного обслуговування і ремонту 
фізіотерапевтичної апаратури можуть бути допущені особи зі спеціальною освітою. 

4. Забороняється використовувати як заземлення батареї опалювальної системи, 
водопровідні й каналізаційні труби. Вони мають бути закриті дерев’яними кожухами, 
пофарбованими масляною фарбою. 

5. Перед увімкненням апарата перевіряють установку всіх перемикачів у 
початкове положення. Зміна параметрів впливу або вимкнення апарата допустима 
тільки при нульовому положенні ручок амплітуди або інтенсивності. 

6. Не допускаються до роботи на ліфтах, підйомниках особи, які не мають 
посвідчення на право ведення таких робіт. 

3. ВИМОГА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 
1. При роботі з апаратами в хлораторній медичний персонал має бути 

забезпечений засобами індивідуального захисту. 
2. Металеві заземлення корпусу апаратів при проведенні процедур з контактним 

накладенням електродів потрібно встановлювати поза досяжністю для хворого. 
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3. Категорично забороняється усувати несправності, міняти запобіжники і 
протирати панелі апаратів, увімкнених у мережу. Неробочі апарати не можна 
залишати приєднаними до мережі. 

4. При проведенні ультрафіолетових і лазерних опромінень необхідно захищати 
очі хворих і медичного персоналу окулярами з темним забарвленням скла і бічною 
захисною (шкіряною або гумовою) оправою. Не можна дивитися на прямі та 
відображені лазерні промені. У проміжку між лікувальними процедурами рефлектори 
опромінювача з лампами повинні бути закриті заслінками, що є на них, а за 
відсутності таких – щільними чорними з білою підкладкою матер’яними “спідницями” 
довжиною 40 см. Увімкнена, але не використовувана лампа опускається до рівня 
кушетки. 

5. Під час  роботи з лазерами необхідно дотримувати вимоги безпеки, викладені в 
ДержСТ Р 507023-94 “Лазерна безпека. Загальні вимоги” і Санітарних норм і правил 
пристроїв і експлуатації лазерів № 5804-91. Лазери встановлюють у кабінах, 
завішених шторами зі світлопоглинаючого матеріалу. Забороняється дивитися на 
прямі і дзеркально відображені промені. В разі використання лазерного 
випромінювання видимого діапазону, а також середньохвильового ультрафіолетового 
випромінювання на очі медичного персоналу і хворих необхідно надівати окуляри з 
темним забарвленням скла і бічним захистом типу СЗС.22 (ДержСТ 124.003-74). 

6. При візуальному наведенні лазерного променя на вогнище ураження не треба 
дивитися вздовж променя через підвищену небезпеку ураження очей лікаря світлом. 
Робота на лазерних установках має проводитися на площах з яскравим загальним 
освітленням. Необхідно використовувати захисні окуляри в усіх випадках, коли є 
ймовірність ураження очей прямим або відображеним лазерним випромінюванням. 

7. При опромінюванні інфрачервоними променями області обличчя на очі 
хворого одягають “окуляри” з товстої шкіри або картону. 

8. Ртутно-кварцовий опромінювач і лампу “Солюкс” потрібно встановлювати 
збоку від хворого, щоб уникнути небезпечного падіння гарячих скляних уламків або 
деталей лампи (опромінювача) при випадкових поломках. Лампу “Солюкс” необхідно 
забезпечувати запобіжними дротяними сітками з вікном діаметром 4-5 мм у 
вихідному отворі рефлекторів. 

9. Забороняється проводити УВЧ-терапію при сумарному зазорі між тканинами і 
конденсаторними пластинами понад 6 см, без точного налагодження терапевтичного 
контуру в резонансі з генератором. 

10. При проведенні електропроцедур поза фізіотерапевтичним кабінетом (в 
перев’язочній, палаті і т.ін.) необхідно не допускати контакту хворого з металевими 
предметами. За наявності кахельної підлоги місце медичної сестри має бути покрито 
ізоляційним матеріалом площею не менше за 1 м2. 

11. Для кип’ятіння інструментів, прокладок і т.ін. застосовують баки і 
дезинфекційні кип’ятильники тільки з закритими підігрівачами. Прокладки для 
кожної лікарської речовини кип’ятяться окремо. 
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12. Перед проведенням ванни (душу) необхідно обов’язково вимірювати 
температуру води в ній за допомогою термометра. 

13. Для розігрівання парафіну (озокериту) необхідно використати спеціальні 
парафінонагрівачі або водяну баню. Використання для цієї мети відкритого вогню 
забороняється. При проведенні процедур термотерапії необхідно не допускати 
попадання в парафін (озокерит) води, щоб уникнути опіків у хворих. 

14. При проведенні газових ванн необхідно оберігати газові балони від ударів і 
падінь. Забороняється доторкатися до кисневих балонів предметами, що містять жир і 
масло. 

15. Сірководневі ванни необхідно проводити в ізольованих відсіках з припливно-
витяжною вентиляцією. 

16. Забороняється проводити інгаляції в електро- і світлолікувальних кабінетах. 
17. Під час проведення процедур медична сестра не має права відлучатися з 

фізіотерапевтичного кабінету. Вона зобов’язана постійно стежити за роботою апаратів 
і станом хворих. 

 
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Нехтування правилами експлуатації може привести до ураження організму 
електричним струмом (електротравми), відмороженню, опіків, баротравми, отруєння 
хімічними речовинами (сірководнем), опромінювання радіоактивними речовинами 
(радон). 

Найбільшу небезпеку при проведенні фізіотерапевтичних процедур становить 
ураження електричним струмом – електротравма. Вона виникає при безпосередньому 
контакті хворого або медсестри з елементами апаратів зі струмом і проявляється у 
судорожному скороченні скелетних м’язів, болем, різким зблідненням видимого 
шкірного покрову. Далі залежно від амперажу, що проходить через тканини 
потерпілого, відбувається зупинка дихання, порушення серцевого ритму і втрата 
свідомості, які можуть призвести до смерті хворого. При ураженні електричним 
струмом потрібно негайно вжити реанімаційні заходи: 

1. Необхідно припинити контакт потерпілого з джерелом струму (розімкнути 
електричний ланцюг, вимкнути рубильник). 

2. При розладі дихання і серцевій діяльності потерпілому відповідно до правила: 
відсмоктують секрет трахіобронхіального дерева, забезпечують проходимість 
повітроносних шляхів (Airway open), проводять штучне дихання методом “рот в рот” 
або “рот в ніс” (Breath support) і підтримують циркуляцію крові шляхом непрямого 
масажу серця (Circulation support). Після відновлення ефективної циркуляції крові, 
ураженому вводять внутрішньовенно згідно з показаннями 0,5 (0,3) мл 0,1% розчину 
адреналіну, 0,5-1 мл 0,1% розчину атропіну, 2-4 мл розчину лідокаїну, 5-8 мл 25% 
розчину магнію сульфату в 50-100 мл розчину глюкози і 200 мл 2% розчину 
гідрокарбоната натрію (або трісаміну). 
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3. Невідкладні реанімаційний заходи продовжують до повного відновлення 
серцевої та дихальної діяльності. При необхідності викликають швидку допомогу або 
лікаря-реаніматолог. 

При виникненні ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, при 
виявленні електроструму на корпусі апарата, необхідно припинити роботу, вимкнути 
головний мережевий рубильник, викликати електрика, сповістити про те, що сталося 
адміністрації та контролювати усунення несправності. При пожежі необхідно 
вимкнути апарат, від’єднати мережевий шнур, скористатися вогнегасником, 
викликати пожежну команду. 

 
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

1. Після закінчення робочого дня всі рубильники, вимикачі апаратів, а також 
виделки штепсельних розеток вимкнути від мережі. 

2. Робоче місце привести в належний стан. 
3. Перевірити приміщення, вимкнути освітлення (крім чергового), здати робочий 

одяг, зробити запис в журналі про технічний стан апаратури і повідомити 
адміністрації про наявні неполадки та вжити заходів для їх усунення. 
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Додаток 2 
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЮ “ФІЗІОТЕРАПІЯ” 
 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

Основи законодавства про охорону здоров’я і директивні документи, які 
визначають діяльність органів і установ охорони охорони здоров’я. 

Загальні питання організації фізіотерапевтичної служби і курортної справи в 
країні. 

Будівельні норми. 
Проблеми охорони навколишнього середовища при розробці медико-технічної 

документації будівництва й експлуатації фізіотерапевтичних і курортних установ, 
водогрязелікарень і допоміжних споруд. 

Проблеми і завдання охорони курортних ресурсів. 
Правила і вимоги до фізіотерапевтичним відділень (кабінетів), експлуатації і 

техніки безпеки. 
Вимоги до ведення обліково-звітної документації у ФТВ. 
Механізм дії фізичних чинників, вплив чинників на основні патологічні процеси і 

функції різних органів і систем організму. 
Принцип детермінізму в терапії фізичними чинниками. 
Принцип оптимальності в терапії фізичними чинниками. 
Хронофізіотерапія. 
Психотерапія і медична деонтологія при лікуванні фізичними і курортними 

чинниками. 
Принцип поєднання і послідовності фізичних чинників і процедур. 
Апаратура, що використовується в фізіотерапії, її технічні можливості, техніка 

проведення процедур і техніка безпеки при роботі з фізичною апаратурою. 
Причини виникнення патологічних процесів, механізми їх розвитку і клінічні 

прояви. 
Оцінка показників загальних і функціональних методів обстеження хворих, 

направлених на лікування фізичними і курортними чинниками. 
Основні клінічні симптоми і синдроми захворювань, при яких використовується 

фізіотерапія. 
Принципи використання фізичних чинників для профілактики захворювань і 

реабілітації хворих, у тому числі диспансерної групи. 
Показання і протипоказання до використання фізичних чинників. 
Правила оформлення рецептів призначення фізіотерапевтичних процедур. 
Основи санаторно-курортного відбору і лікування. 
Форми і методи санітарної освіти. 
Принцип госпрозрахунку і страхової медицини, маркетингу. 
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ЗАГАЛЬНІ НАВИЧКИ 
 

Отримати інформацію про захворювання хворого, використати об’єктивні методи 
обстеження, встановити загальне і специфічні захворювання, надати невідкладну 
першу медичну допомогу при травмах, електротравмах, інтоксикаціях, гострих 
серцево-судинних порушеннях та інших невідкладних станах. 

Визначити доцільність використання методів фізіотерапії при різних 
захворюваннях, призначити оптимальний фізіотерапевтичний комплекс. 

Оцінити перебіг захворювання й ефективність фізичних чинників, визначити 
можливість виникнення ускладнень під впливом фізичних чинників. 

Вести науково обгрунтований облік безпосередніх, найближчих і віддалених 
результатів лікування. 

Впроваджувати в практику нові методи лікування і профілактики фізичними і 
курортними чинниками. 

Оформляти необхідну медичну документацію, передбачену законодавством з 
охорони здоров’я. 

Проводити санітарно-освітню роботу серед хворих і населення. 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ І НАВИЧКИ 
 

Лікар фізіотерапевт повинен дібрати оптимальний комплекс фізичних методів 
лікування, оформити направлення за формою 044У, а при необхідності виконати 
фізіотерапевтичні процедури при наступних захворюваннях: 

ТЕРАПІЯ 
Захворювання серцево-судинної системи 

Гіпертонічна хвороба і артеріальна гіпертензія 
Гіпотонічний стан 
Атеросклероз 
Ішемічна хвороба серця 
Судинні захворювання кінцівок 

Захворювання органів дихання 
Трахеобронхіт 
Пневмонія 
Бронхоектатична хвороба 
Бронхіальна астма 
Пневмосклероз 

Захворювання органів травлення 
3.1. Дискінезії 
3.2. Гастрит 
3.3. Виразкова хвороба 
3.4. Холецистит і холангит 
3.5. Коліт 
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3.6. Панкреатит 
3.7. Хвороба Боткіна, гепатит і гепатоз 
3.8. Хвороби оперованого шлунка 

Захворювання нирок і сечовидільних шляхів 
4.1. Гломерулонефрит 
4.2. Пієлонефрит 
4.3. Сечокам’яна хвороба 
4.4. Цистит 
4.5. Уретрит 
 

Захворювання суглобів 
5.1. Деформуючий остеоартроз 
5.2. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева 
5.3. Інфекційні специфічні артрити 
5.4. Остеохондроз 
5.5. Остеохондропатії 

Ревматизм і системна склеродермія 
6.1. Ревматизм 
6.2. Системна склеродермія 

Захворювання ендокринної системи і порушення обміну речовин 
7.1. Цукровий діабет 
7.2. Базедова хвороба 
7.3. Ожиріння 
7.4. Подагра 

 
ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 
ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ТА ЇЇ УСКЛАДНЕННЯ 

 
ДЕРМАТОЛОГІЯ 

10.1. Екзема. 
10.2. Псоріаз. 
10.3. Нейродерміт. 
10.4. Сверблячі дерматози. 
10.5. Алопеція. 
10.6. Бородавки. 
10.7. Гіперкератоз. 

 
ПСИХІАТРІЯ 

11.1. Шизофренія. 
11.2. Реактивні психози. 
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ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
 

ТУБЕРКУЛЬОЗ 
 

НЕВРОЛОГІЯ 
14.1. Інфекційні захворювання центральної і периферичної нервової системи. 
14.2. Судинні захворювання центральної і периферичної нервової системи. 
14.3. Травматичні захворювання центральної і периферичної нервової системи. 
14.4. Спадкові захворювання. 
14.5. Неврози. 
14.6. Астенічний стан. 
 

НЕОНАТОЛОГІЯ 
15.1. Особливості лікування недоношених дітей. 
 

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ 
16.1. Особливості фізіотерапевтичного лікування дітей. 
 

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ 
17.1. Патологія вагітності. Гестози. 
17.2. Післяпологові захворювання. 
17.3. Порушення менструальної функції.  
17.4. Клімактеричний синдром. 
17.5. Запальні захворювання статевої системи. 
 

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 
18.1. Запальні захворювання нервово-м’язевого і акомодаційного апарату. 
18.2. Судинні захворювання нервово-м’язевого і акомодаційного апарату. 
18.3. Дегенеративні хвороби нервово-м’язевого і акомодаційного апарату. 
 

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ 
19.1. Захворювання носа. 
19.2. Захворювання придаткових пазух. 
19.3. Захворювання глотки. 
19.4. Захворювання гортані. 
19.5. Захворювання вуха. 

СТОМАТОЛОГІЯ 
20.1. Запальні захворювання зубів і слизової оболонки порожнини рота. 
20.2. Захворювання слинних залоз. 
20.3. Захворювання щелепно-лицьового суглоба. 
 

ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ 
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21.1. Травми зв’язок і м’язів. 
21.2. Перелом кісток. 
21.3. Травми суглобів. Вивихи. 
21.4. Спадкові захворювання кістково-м’язевої системи. 
 

 
ХІРУРГІЯ 

22.1. Облітеруючі захворювання судин кінцівок. 
22.2. Варикозна хвороба. 
22.3. Опіки. 
22.4. Відмороження. 
22.5. Запалення м’яких тканин, залоз, кісткового апарату. 
22.6. Післяопераційний стан і ускладнення. 
22.7. Передопераційна підготовка. 
 

УРОЛОГІЯ 
23.1. Захворювання передміхурової залози. 
23.2. Післяопераційний стан і ускладнення. 
 

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ 
24.1. Гостра серцево-судинна недостатність, колапс. 
24.2. Гостра дихальна недостатність, асфіксія. 
24.3. Шок (больовий, токсичний). 
24.4. Гостра крововтрата. 
24.5. Гостра променева хвороба. 

 
МАНІПУЛЯЦІЇ 

ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ: гальванізація, медикаментозний електрофорез 
(класичний, внутрішньолегеневий, кріоелектрофорез, вакуумелектрофорез), 
електроелімінація, електроаналгезія, електропунктура, електросон, діадинамотерапія, 
ампліпульстерапія, інтерференцтерапія, флюктуоризація, електродіагностика, 
електростимуляція, дарсонвалізація, надтональна терапія, індуктотермія, УВЧ-
терапія, надвисокочастотна (НВЧ) терапія (ДМХ, СМХ,  ММХ), магнітотерапія, 
франклінізація, аероіонотерапія. 

АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЯ і електроаерозольтерапія. 
СВІТЛОЛІКУВАННЯ: інфрачервоне і видиме опромінення, ультрафіолетове 

опромінення, лазеротерапія. 
ВІБРОТЕРАПІЯ. 
БАРОТЕРАПІЯ. 
УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПІЯ. 
МАСАЖ: класичний, рефлекторний, гідромасаж, пневмомасаж. 
ВОДОЛІКУВАННЯ: вологі укутування, обливання, обтирання, зрошування. 
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ВАННИ: прісні, хвойні, гірчичні, скипідарні, трав’яні, вихрові, пінясті, 
вібраційні, контрастні. 

ДУШІ: пиловий, дощовий, голчатий, висхідний, циркулярний, Шарко, віяловий, 
шотландський, каскадний. 

БАСЕЙНИ. 
ПІДВОДНЕ КИШКОВЕ ПРОМИВАННЯ. 
ЛАЗНІ (сауна, російська лазня). 
БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ: (зовнішнє і внутрішнє застосування мінеральних вод), 

класифікація мінеральних вод, формула Курлова, питне лікування мінеральними 
водами, газові ванни (вуглекислі, кисневі, азотні, перлові), мінеральні ванни 
(хлоридно-натрієві, йодо-бромні, сульфідні), радонові. 

ТЕПЛОЛІКУВАННЯ: грязелікування, лікування глиною, парафіном, озокеритом, 
нафталаном, бішофітом, нагрітим піском. 

КРІОТЕРАПІЯ. 
ФІТОТЕРАПІЯ. 
ЛІКУВАННЯ В КАМЕРАХ ШТУЧНОГО КЛІМАТУ. 
КУРОРТОЛОГІЯ: курортографія (бальнеологічні, кліматичні, грязьові курорти), 

кліматотерапія, аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, естетотерапія. 
ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ: штучне дихання, непрямий 

масаж серця, зупинка кровотечі, іммобілізація кінцівок і хребта при травмі, 
промивання шлунка. 

II кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-фізіотерапевту, який 
досконало володіє вищепереліченими знаннями і навичками. 

Має належну теоретичну і практичну підготовку з клінічної і загальної 
фізіотерапії, однієї з клінічних спеціальностей і практичний досвід роботи. 

Бере участь у впровадженні прогресивних методів фізіотерапії і профілактики, 
аналізує статистичні показники обліково-звітної документації, використовує 
отриманий досвід для підвищення ефективності в лікувально-профілактичній роботі. 

Бере участь в пропаганді медичних і гігієнічних знань серед населення. 
I кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-фізіотерпевту, який глибоко 

володіє вищепереліченими знаннями і навичками. 
Володіє методами наукового аналізу і узагальнення результатів лікування і 

профілактики фізичними чинниками, перспективного планування, сучасними 
методами і підходами  до лікування фізичними і курортними чинниками. 

Бере участь у впровадженні в практику прогресивних методів лікування і 
профілактики фізіотерапевтичної допомоги в домашніх умовах, наукової організації 
праці, веде підготовку лікарів інших клінічних спеціальностей і середніх медичних 
працівників. 

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарю-фізіотерапевту, який 
досконало володіє вищепереліченими знаннями і навичками, а також: 

Володіє сучасними методами наукового аналізу і узагальнення результатів 
лікування і профілактики, перспективного планування, знає законодавство і 
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директивні документи з охорони здоров’я, будівельні норми і правила, методи 
експлуатації і техніку безпеки, організацію фізіотерапевтичної служби і курортної 
справи, госпрозрахункову і страхову медицину, маркетинг. 

Досконало володіє сучасною технікою і методами лікування фізичними і 
курортними чинниками, знає механізм їх дії, принципи побудови апаратури. 

Систематично веде роботу з упровадження прогресивних методів лікування і 
профілактики, наукової організації праці. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАФ логічної структури теми “Дисневротичний синдром” (розділ 2.1) 
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ГРАФ логічної структури теми “Дисгормональний синдром” (розділ 2.2.) 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисгормональний синдром 

Активність 
паратгормону 

Гіпо-, 
гіпертиреоз 

Медична реабілітація 

Високий рівень стрес-
лімітуючих гормонів 

 

Високий рівень стрес-
індукуючих гормонів  
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пригничення активності залоз 

Протипоказання 

Показання 

Вміст інсуліну, 
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гормонів  

Дизоваріаль-
ні порушення 
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ГРАФ логічної структури теми “Дисімунний синдром” (розділ 2.3) 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисімунний синдром 

Активність 
фагоцитів 

Співвідношен-
ня анти- та 
прооксидантів 

Медична реабілітація 
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рішньо- та поза-
клітинного Са 

Функція 
надниркових залоз 

Вміст 
цитокинів 

Бактеріальні (ві-
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ГРАФ логічної структури теми “Дисалгічний синдром” (розділ 2.4) 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисалічний синдром 

Ворітний 
механізм 

Тонізація кори 
мозку 

ретікулярною 
формацією 

Медична реабілітація 

Гіпоалгезія Гіпералгезія  
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кінінів 

Активація кори – 
почуття тревоги і 

уваги 

Активація 
лімбічної 
системи - 

емоції 

Зона 
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ГРАФ логічної структури теми “Синдром запалення” (розділ 2.5) 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синдром запалення 

Чутливість 
імунних клітин 

Активніть 
антиоксидант-
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Медична реабілітація 
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Основні методики 
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анаболічні 
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ГРАФ логічної структури теми “Дисциркуляторний синдром” (розділ 2.6) 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисциркуляторний синдром 

Зміна в’язкості 
і агрегатного 
стану крові та 

лімфи 

Активація 
симпатичної 
нервової 
системи 

Медична реабілітація 

Порушення циркуляції за 
атонічним типом 

Порушення циркуляції за  
спастичним типом 
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Основна ціль призначення -
антиспастична 

Протипоказання 

Показання 

Основні методики 

Ваго-інсулярний 
тип дисфункції 

Пошкодження 
стінок судин 

 

Перевага 
парасимпатич
ної нервової 
системи 

Зона 
запалення 

Зона порушення 
трофіки 

Травма, опік, 
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г
іч
н
и
х
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е
а
к
ц
ій

 
 

Переважно на фоні Переважно на фоні 

Г
іп
о
р
е
а
к
т
и
в
н
о
с
т
і 

Основна ціль призначення -
стимулююча 

Основні методики 

П
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р
л
о
в
і в
а
н
н
и

, д
у
ш
и

 



ГРАФ логічної структури теми “Дисметаболічний синдром” (розділ 2.7) 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисметаболічний синдром 

Зміна 
поверхневого 
натягнення 
плазми 

Високий рівень 
холестерину 

Медична реабілітація 

Алкалоз Ацидоз 

В
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с
о
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г
о
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м
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и
т
н
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г
о
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т
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н
у

 

Основна ціль призначення –
корекція жирового обміну 

Протипоказання 

Показання 

Основні методики 

Процесси 
розщеплення та 
синтезу білка 

Зміна фізико-
хімічних 

властивостей 
колоїдів 

Ацидоз, 
алкалоз крові 

Зона 
запалення 

Зона порушення 
трофіки 

Травма, опік, 
алергія 

Загальні Приватні 

Г
іп
е
р
а
л
г
е
з
ії

 

Г
іп
о
а
л
г
е
з
ії
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у
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Хімічні, термічні  
подразники 

К
о
н
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а
с
н
і, 

с
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к
о
в
о
д
н
е
в
і  

в
а
н
н
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П
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о
м
и
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й
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д
и

 
  

Ін
ф
р
а
ч
е
р
в
о
н
е

 

в
и
п
р
о
м
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е
н
н
я

 

Рівень ПОЛ Порушення 
ступеня 

дисперсності і 
гідрофілії 

А
л
е
р
г
іч
н
и
х

 р
е
а
к
ц
ій

 
 

Переважно на фоні Переважно на фоні 

Г
іп
о
р
е
а
к
т
и
в
н
о
с
т
і 

Основна ціль призначення –адаптація, 
стимулююча 

Основні методики 

С
о
л
я
н
і  

в
а
н
н
и

, д
у
ш
и

 



ГРАФ логічної структури до теми “Електротерапія гальванічним 
струмом” (розділ 2.1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фізіологічні ефекти 

 Місце поглинання – 
максимальні реакції 

Подолання опіру 
епідермісу 

Гальванічний струм + лікарська речовина 

Розсхід струму по 
тканинах з великою 

і  

Катод  

Механізм дії 

Електрофорез Ефекти 

Фізико-хімічні ефекти 

Анод 

П
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я 
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Е
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р
и
ч
н
о
ак
ти
вн
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р
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о
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н
и

 

Лікувальні ефекти 

Підвищення 
вмісту БАР 

Розширення судин 

Аналгезуючий 

Прозапальний 

Стимуляція трофіки 

Приватні Загальні 

   Трофічний 

Протипоказання 

Ш
кі
р
ян
е 

д
еп
о

 

В
и
со
ка

 г
ід
р
ат
ац
ія

 к
ат
іо
н
ів

 

У
тв
о
р
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З
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іс
ту
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о
д
и

  

Е
ле
кт
р
о
д
и
ф
у
зі
я 

Е
ле
кт
р
о
о
см
о
с 

Покращення 
регенерації 

Спазмолітичний Прискорення обміну 

Сегментарні Місцеві Загальні 

 Методики 

 Дозування 
Сила струму 

(поколювання, 
пощипування) 

Тривалість (20 хвилин, 
або схема), №10-20 

№ 10-15 кд 

Депо лікарських 
речовин 

Активація симпато-
адреналової системи 

Показання 
Терапія, хірургія, 
стоматологія, 
гінекологія та інш. 

 
 



ГРАФ логічної структури теми “Електротерапія постійними  
імпульсними струмами низької та звукової частоти” (розділ 2.2)  

 Коротко імпульсна 
електроаналгезія  

Діадинамічні  
струми  

Імпульсні струми низької та звукової часто-
ти, низького напруження, малої сили струму 

Центральна транскра-
ніальна електраналгезія 

Центральний механізм 

Механізм дії 

Електростиму-
ляція 

Міостимуляція 

Гуморальна  дія 

Аналгезія 

Периферичний механізм 

Р
и
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  п
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Ш
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м
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к 

Д
еп
о
ля
р
и
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ц
ія

 м
ем
б
р
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Стимуляція 

Лікувальні ефекти 

Висока амплі-
туда електрич-
них імпульсів 

Генерація 
потенціала дії 
міоцита 

Аналгезуючий 

Міостимулюючий 

Скорочення та 
розслаблення  
м’язевих волокон 

Покращення 
реципрокних 
відносин 

Приватні 

Загальні 

Трофічний 

Показання 
Терапія, лор, стома-
тологія, хірургія та 

інш. 

Протипоказання 

З
б
у
д
ж
ен
н
я 

м

’я
зе
ви
х
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о
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н

 

Ц
ен
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ал
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о
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  т
а 

лі
м
ф
ат
и
ч
н
о
го

 в
ід
то
ку

 

З
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р
о
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н
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↑ 

вм
іс
ту

 п
р
о
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н
д
и
н
ів

 

↑ скоротньої 
здібності, тонусу 

м′язів 

Протизапальний Седативний 

   Загальні Рефлекторно-
сегментарні 

     Місцеві 

 Методики 

 Дозування 
1. Види струму 

2. Сила струму (вібрація 
або м′язеве скорочення) 
3.Тривалість, № 3-12 кд 

Транквілізуючий 

↓

 п
ер
ін
ев
р
ал
ьн
о
го

 н
аб
р
як
у

 



ГРАФ логічної структури теми “Електротерапія постійними  імпульсними 
струмами низької та звукової частоти” (розділ 2.2.4) 

 

ЕЛЕКТРОСОН 

Постійний 
струм 

Імпульсний, 
прямокутної 

форми 
Частота 

1 до 150 Гц 
Напруга 

50 В 

Механізм дії 

Зміна іонного 
складу 

Зміна проник-
ності мембран 

Фізико-хімічні ефекти 

Фізіологічні ефекти 

Ритмічний вплив 
на рецептурний 
аппарат голови 

 

Фази  
гальмування та 
збудження, 
баланс систем 

 

Ритмотерапія, 
активізація 

захисних систем 
ЦНС 

Збудження ЧМН 
сенсорних ядер  

Лікувальні ефекти 

загальні 

Протипоказання Показання: терапія, 
хірургія, неврологія, 
травматологія, дерматологія, 
стоматологія, акушерство-
гінекологія, педіатрія та ін. 

Аналгезуючий 
Седативний Метаболічний 

Гіпосенси-
білізація 

Трофічний 

Транквілізація 

приватні 

1. Запальні хвороби очей 
2. Короткозорість ↑ 5діоптр. 
3. Запальні хвороби мозку 
та оболонок 
4. Дерматити обличчя 
5. Стан після ГПМК та ГІМ 
(3 міс) 
 

Методики 

лобово-
потилична 

очноямково-
соскоподібна 

Пригничення реті-
кулярної формації Розліте галь-

мування кори 



ГРАФ логічної структури до теми “ Електротерапія змінними струмами  
низької і звукової частоти”(розділ 2.3)  

 Синусоїдно-модульовані 
струми (5000 Гц и 10-150 Гц) 

Інтерференційні 
струми(1-150Гц) 

Змінні струми низької та звукової частоти, 
низького напруження, малої сили струму 

Флюктуючі струми  
(частота 200-2000 Гц) 

 

Перерозподіл іонів 

Механізм дії 

Виділення БАР 

Фізико-хімічні ефекти 

Поляризація мембран 
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Фізіологічні ефекти 

Лікувальні ефекти 

Аналгезуючий 

Міостимуляція 

Приватні 

Загальні 

   Трофічний 

Показання 
Терапія, лор, стома-
тологія, хірургія та 

інш. 

 

Протипоказання 
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Протизапальний 

   Загальні Рефлекторно-
сегментарні 

     Місцеві 

 Методики 

 Дозування 
1. Види струму 

2. Сила струму (вібрація або 
м′язеве скорочення) 

3.Тривалість, № 3-12 кд 

  Протинабряклий 



 ГРАФ логічної структури теми “Електротерапія змінними струмами 
високої частоти” (розділ 2.4)  

 
Змінні струми високої частоти та 

високої напруги 

Дарсоналізація (А) 

Механізм дії 

Фізико-хімічні ефекти 

Надтональна терапія (Б) 

Фізіологічні ефекти   

Лікувальні ефекти 

↑ катаболізму, 
виділення 

факторів росту 
(А) 

↑ тонуса вен, 
↓тонуса артерій 

(А) 

Аналгезуючий Трофічний 

↑ кровопостачання 
і трофіки, обміну 
речовин (А,Б) 

↓ чутливості 
нервових 

закінчень (А) 

Приватні 

Загальні 

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія  

 

Протипоказання 

Протисверблячий 

1. Лабільна 
2.Стабільна 1.Місцева 

2. Рефлекторна 
1.Контактна 

2.Ефлювіальна 

 Методики 

 Дозування 
1.Потужність 
2.Тривалість 
3. № 5-12  

Гіпосенсибілі-
зуючий              

Вазоактивний 

1.Поверхнева 
2. Порожнинна 

Утворення 
тепла (Б) Скопичення 

продуктів білкового 
розпаду  та БАР 

 

Утворення 
мікронекрозів (А) 
 

Проплигання 
іскрового 
розряду (А) 

 

Утворення 
озону, окилів 

азоту  

↓ періневрального 
набряку (Б) 



ГРАФ логічної структури теми “Франклінізація” (розділ 3.1.1) 
 

Фізична характеристика фактора 

Постійний струм, 
діючий фактор- 
електричне поле 

Сила струму 
1 мА 

Високої 
напруги 

(15-60 кВ) 

Механізм дії 

Іонизація 
повітря 

Поляризація 
молекул 

Фізико-хімічні ефекти 

Фізіологічні ефекти 

↓  збудливості 
нервових 
закінчень 

↑  тормозних 
процесів в корі 

мозку 

↑  тканевого 
обміну в корі 

мозку 
 

↓  АТ, ЧД, 
↓стомлюваності, 

ейфорія 

Лікувальні ефекти 
Стрес-лімітуючий 

загальні 

Протипоказання 
Показання: терапія, хірургія, 
неврологія, травматологія, 
дерматологія, стоматологія, 
акушерство-гінекологія, 
педіатрія та ін. 

Аналгезуючий Метаболіч-
ний 

Імуномоду-
люючий 

Гіпосенсе-
білізуючий 

Гіперплас-
тичний 

Седативний 

приватні 

1.Атеросклероз судин 
головного  мозку 
2. Ro-обстежння 
3. Активна фаза ТВС 
4. Після ГПМК (3 місяця) 

Струми провід-
ності в тканинах 

Методики 

місцева загальна 



ГРАФ логічної структури теми “УВЧ-терапія” (розділ 3.1.3) 
 

Фізична характеристика фактора 

Змінний струм, 
діючий фактор- 
електричне поле 

Непреривний 
чи імпульсний 

Ультрависока 
частота 40,68 
чи 27,12 МГц 

Висока напруга 
(20-30 кВ) 

Механізм дії 

Тепловий Осциляторний 

Фізико-хімічні ефекти 

Фізіологічні ефекти 

Зміна 
онкотичної 

напруги крові 

Активація 
фагоцитів і 
фібробластів 

Посилення 
колагенозу 

Стабілізація 
мембран 

ендотелія судин 

Лікувальні ефекти 
Протизапальний 

загальні 

Протипоказання 
Показання: терапія, хірургія, 
неврологія, травматологія, 
дерматологія, стоматологія, 
акушерство-гінекологія, 
педіатрія та ін. 

Аналгезуючий Бактеріо-
статичний 

Імуномоду-
люючий 

Гіпосенсе-
білізуючий 

Протинабряк

лий 
Спазмолітичний 

приватні 

1. Відсутність відтоку гною 
2. Ro-обстежння 
3. Учасники ліквідації аварії 
на ЧАЕС 
4. Металеві конструкції, 
завбільшки 2 см у діаметрі 
5. Мокрі пов’язки 
6. Стійка гіпотонія 

Методики 

ТангенційнаПодовжня Поперечна 



ГРАФ логічної структури теми “Лікувальне використання  
магнітного поля” (розділ 3.2) 

 
 

Змінне  та постійне магнітне поле 
високої і низької частоти 

Магнітотерапія (Б) 

Механізм дії 

Фізико-хімічні ефекти 

Індуктотермія (А) 

У
тв
о
р
ен
н
я

 в
іх
р
о
в
и
х

 с
тр
у
м
ів

  

Ф
у
к
о

  

Фізіологічні ефекти   

Лікувальні ефекти 

↑ вміст 
глюкокорти-
коїдів (А) 

↑кровопостачання, 
артеріальні 
колатералі (А) 

Аналгезую-
чий 

Прозапальний (А) 
Протизапальний (Б) 

↑фагоцитарна 
активність 

лейкоцитів (А,Б) 
Накоплення Са в 
костній тканині (А) 

Приватні 

Загальні 

 Трофічний   
        

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія  

Протипоказання 

К
р
у
го
в
і к
о
л
и
в
ан
н
я

 д
іп
о
л
ів

  

та

 о
б
ер
та
л
ь
н
і р
у
х
и

 іо
н
ів

 

М
ах

 м
аг
н
іт
о
м
ех
ан
іч
н
і 

м
о
м
ен
ти

 –
 е

н
д
о
ге
н
н
е 

те
п
л
о

 

↑ порога чутли-
вості нервових 
закінчень (Б) 

Спазмолі-
тичний (А) 

Седатив-
ний (Б) 

1.Місцева 
2. Рефлекторна 

Контактна  

 Методики 

 Дозування 
1.Потужність 
2.Тривалість 
3. № 5-12  

Гіпосенси-
білізація 

Розсмоктуючий (А) 

Дегідрата-
ція (Б)       

Ін
д
у
к
у
є 

 а
л
ь
те
р
н
ат
и
в
н
е 

ел
ек
тр
и
ч
н
е 

п
о
л
е 

П
о
л
я
р
и
за
ц
ія

 м
ем
б
р
ан

 

Е
л
ек
тр
о
м
аг
н
іт
н
а 

ін
д
у
к
ц
ія

 

В
п
л
и
в

 н
а 

м
о
л
ек
у
л
и

 з

 д
іа

- 

та

 

п
ар
ам
аг
н
іт
н
и
м
и

 в
л
ас
т-

м
и

 



 ГРАФ логічної структури теми “Над-, крайньовисокочастотна 
терапія” (розділ 3.3, 3.4)  

Змінні струми високої частоти та високої 
напруги 

Механізм дії 

КВЧ-терапія (Б)  
(53534МГц) 

А
к
ти
в
ац
ія

 м
ет
аб
о
л
із
м
у

 

П
о
к
р
ащ
ен
н
я

 к
р
о
в
о
п
о

-

ст
ач
ан
н
я

 о
р
га
н
ів

 

↑

 ф
у
н
к
ц
ія

 н
ад
н
и
р
н
и
к
о
в
и
х

 

за
л
о
з 

М
о
д
у
л
я
ц
ія

 ім
у
н
н
и
х

 р
еа
к
ц
ій

 

↑

 т
р
о
ф
ік
и

 т
а 
р
еп
ар
ац
ії

 

↑
 р

еа
к
ти
в
н
о
ст
і 

Фізіологічні ефекти   

Лікувальні ефекти 

А: Зміна міжмо-
лекулярних та 
електростатич-
них взаємодій 

А: Активація 
мембранних  
ензимів, 
й ї і  

Аналгезую-
чий Прозапальний  

А. Стоячі хвилі, 
утворення тепла 

Б: Резонансні коли-
вання, конформаційна 

перебудова 

Приватні 

Загальні 

 Трофічний   

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія та інш. 

 

Протипоказання 

↑

 к
л
іт
и
н
н
о
го

 ім
у
н
іт
ет
у

 

А
к
ти
в
ац
ія

 ц
ен
тр
ів

 

п
ар
ас
и
м
п
ат
и
ч
н
о
ї Н
С

 

П
о
к
р
ащ
ен
н
я

 к
ар
д
і-

, 

н
и
р
к
о
в
о
ї г
ем
о
д
и
н
ам
ік
и

 

А
к
ти
в
ац
ія

 ш
к
ір
я
н
о

-

в
іс
ц
ер
ал
ь
н
и
х

 р
еф
л
ек
сі
в

 

Б: поглинаються 
водою, нетеплові 
потужності 

Спазмолітич-
ний А 

Вазоакти
вний А 

1.Місцева 
2. Рефлекторна 1.Контактна 

2.Ефлювіальна 

 Методики 

 Дозування 
1.Потужність 
2.Тривалість 

3. № 5-12 к. д. 

Гіпосенси- 
білізація 

СВЧ-терапія (А) 
( 460 и 2375 МГц) 

Імуномодулю
ючий 

1.Поверхнева 
2. Порожнинна 

Фізико-хімічні ефекти 

 Дозування 
1.Потужність 
2.Тривалість 

3. № 5-12  

А: Поляризація 
води, 
гліколіпідів 



ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ до теми “Світлолікування”(розділ 4)   

 Видиме 
(760-400 нм) 

Інфрачервоне  
(400мкм-760 нм) 

Електромагнитні хвилі оптичного діапазону 
+ поток частинок  фотонів 

Ультрафіолетове 
(400-180 нм) 

Інфрачервоне (А) 

Механізм дії 

Пайлер (некогерент-
не, поляризоване, 
поліхроматичне) 

Лазер (Г),  
 

УФО (В) 

Фізико-хімічні ефекти 

Видиме  (Б) 

Г
л
и
б
и
н
а

 п
р
о
н
и
к
а
н
н
я

 4
-6

 с
м

 

Е
к
з
о
г
е
н
н
е

 т
е
п
л
о

 

Г
л
и
б
и
н
а

 п
р
о
н
и
к
а
н
н
я

 д
о

 1
 с

м

 

Ф
о
т
о
л
із

, ф
о
т
о
р
е
а
к
т
и
в
а
ц
ія

, 

ф
о
т
о
із
о
м
е
р
із
а
ц
ія

, о
к
с
и
д
а
ц
ія

 

Ф
о
т
о
б
іо
а
к
т
и
в
а
ц
ія

, п
о
г
л
и
н
а
н
н
я

 

е
н
е
р
г
ії

 ф
о
т
о
н
а

, с
в
о
б
о
д
н
і ф
о
р
м
и

 
В
и
б
ір
н
а

 а
к
т
и
в
а
ц
ія

 а
к
ц
е
п
т
о
р
ів

 

Фізіологічні ефекти  (активація, підвищення) 

Лікувальні ефекти 

А:Мікроциркуляції,
метаболізма, нейро-
рефлекторні реакції 

Б: Рефлекторні 
реакції, 

імуногенез 

Аналгезуючий 
А,Б,В,Г,Д 

Первинно  
прозапальний А,В,Г 

В: Еритемо,пігменто, 
вітаміноутворення, 

бактерицидний вплив 

Г: стрес-реакції, ПОЛ, 
метаболізма, регенера-
ції, мікроциркуляції, 

 С 

Приватні 

Загальні 

   Трофічний   
       А,,В,Г, Д 

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 

хірургія та інш. 

Протипоказання 

Т
е
п
л
о
в
и
й

 +
 ф

о
т
о
х
ім
іч
н
и
й

 

е
ф
е
к
т
и

 (

ф
о
т
о
б
іо
а
к
т
и
в
а
ц
ія

) 

П
ід
в
и
щ
е
н
н
я

 м
іс
ц
е
в
о
ї т
а

 

з
а
г
а
л
ь
н
о
ї т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
и

 

В
и
б
и
в
а
ю
т
с
я

 а
т
о
м
а
р
н
і е
л
е
к
т
р
о

-

н
и

  +
 в

п
л
и
в

 н
а

 о
ч
і 

Г
л
и
б
и
н
а

 п
р
о
н
и
к
а
н
н
я

 д
о

 1
 м

м

 

Ф
о
т
о
б
іо
с
ін
т
е
з

  

Д: стрес-реакції, 
імуногенез,вісцераль

-них рефлексів, 
і , і і  

Спазмолітичний 
А,Д 

Бактерицид

ний  В 

1. Лабільна 
2. Стабілна 

1.Місцева 
2. Рефлекторна 1.Контактна 

2.Дистанційна 

 Методики 

 Дозування 
1. Довжина хвилі 
2. Інтенсивність 

3.Тривалість, № 5-20  

  Гіпосенсибілізація 
                В, Д 

Лазерне (когерентне, 
поляризоване, 

монохроматичне) 

 

Розсмоктуючий 
А 

Проліферати

вний А, В,Г 

1.Поверхнева 
2. Порожнинна 

Випромінювання 

Пайлер (Д) 

Ф
о
т
о
е
л
е
к
т
р
и
ч
н
и
й

 е
ф
е
к
т

 

Г
л
и
б
и
н
а

 п
р
о
н
и
к
а
н
н
я

  д
о

 5
 с

м

 

Г
л
и
б
и
н
а

 п
р
о
н
и
к
а
н
н
я

  д
о

 2
,5

 с
м

 



ГРАФ логічної структури до теми “ Лікувальний массаж” (розділ 5.1)   

Точковий  Класичний  
ручний 

МАСАЖ 

Механічне напруження 
шкіри 

Механізм дії 

Водний  
масаж 

Фізико-хімічні ефекти 

Розрив міжмолекулярних 
зв’язків 

З
р
іс
т

  к
іл
ь
к
о
с
т
і а
к
т
и
в
н
и
х

 к
а
п
і-

л
я
р
ів

 т
а

 ш
в
и
д
к
о
с
т
і к
р
о
в
о
т
о
к
у

 

П
о
с
и
л
е
н
н
я

 л
ім
ф
о
п
е
р
ф
у
з
ії

  

Д
е
к
о
м
п
р
е
с
ія

 н
о
ц
и
ц
е
п
т
и
в
н
и
х

 

п
р
о
в
ід
н
и
к
ів

 

 А
к
т
и
в
а
ц
ія

 с
и
м
п
а
т
и
ч
н
о
ї  

Н
С

 

С
л
ід
о
в
и
й

 е
ф
е
к
т

 

Фізіологічні ефекти   

Лікувальні ефекти 

Аналгезую-
чий 

Вазоактивний 

Приватні 

Загальні 

   Трофічний   
      

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія та інш. 

Протипоказання 

П
р
и
с
к
о
р
е
н
н
я

 в
и
х
о
д
у

 п
р
о
д
у
к
т
ів

 

м
е
т
о
б
о
л
із
м
у

 т
а

 а
у
т
о
л
із
у

 

П
р
и
с
к
о
р
е
н
н
я

 в
е
н
о
з
н
о
г
о

 в
ід
т
о

-

к
у

 т
а

 а
р
т
е
р
и
а
л
ь
н
о
г
о

 к
р
о
в
о
т
о
к
у

 

Н
о
р
м
а
л
и
з
а
ц
ія

 к
о
н
т
р
а
к
т
и
л
ь
н
о
г
о

 

и

 п
л
а
с
т
и
ч
н
о
г
о

 т
о
н
у
с
а

 м

’я
з
ів

 

Міостимулюю 
чий 

Седативний 

Рефлекторні Загальні Місцеві 

 Методики 

 Дозування 
1. Масажна одиниця 

2. Тривалість 
3. № 10-15 

4.  

 Лімфодренажний 

Вакуум-
масаж 

Тонізуючий 

Проліферат

ивний 

Змінення рідкокристалічної 
структури цитозоля клітин 

П
ід
в
и
щ
е
н
н
я

  а
к
т
и
в
н
о
с
т
і 

ф
е
р
м
е
н
т
ів

 д
и
х
а
н
н
я

 в

 м

’я
з
а
х

 

Н
а
д
м
ір
н
а

 а
к
т
и
в
а
ц
ія

 -
 с
е
д
а
т
а
ц
ія

 

А
к
т
и
в
а
ц
ія

 а
д
а
п
т
а
ц
ій
н
о

-
п
р
и
с
т
о
с
о
в
н
и
х

 р
е
с
у
р
с
ів

 

Вібромасаж 

В
и
к
ід
а
н
н
я

 Б
А
Р

, р
е
г
у
л
я
т
о
р
ів

 

л
о
к
а
л
ь
н
о
г
о

 к
р
о
в
о
т
о
к
а

 

В
о
р
іт
н
и
й

 б
л
о
к

 –

п
е
р
и
ф
е
р
и
ч
н
а

 

б
л
о
к
а
д
а

 б
о
л
ь
о
в
о
г
о

 в
о
г
н
и
щ
а

 



ГРАФ логічної структури до теми “Мануальна терапія” (розділ 5.1)   

Маніпуляція Мобілізація 

Мануальна терапія 

Направлені рухи м’язів 

Механізм дії 

Фізико-хімічні ефекти 

Механічні напруги в  
суглобах 

Н
о
р
м
а
л
з
а
ц
ія

 м

’я
з
е
в
о
г
о

  

т
о
н
у
с
у

 

П
о
с
и
л
е
н
н
я

 л
ім
ф
о
п
е
р
ф
у
зі
ї  

Д
е
к
о
м
п
р
е
с
ія

 н
о
ц
и
ц
е
п
т
и
в
н
и
х

 

п
р
о
в
ід
н
и
к
ів

 

П
о
к
р
а
щ
е
н
н
я

 

к
р
о
в
о
п
о
с
т
а
ч
а
н
н
я

 

Фізіологічні ефекти   

Лікувальні ефекти 

Аналгезую-
чий 

Міостимулюю
чий 

Приватні 

Загальні 

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія та інш. 

Протипоказання 

П
о
д
р
а
з
н
е
н
н
я

 

м
е
х
а
н
о
р
е
ц
е
п
т
о
р
ів

 

З
н
я
т
т
я

 с
п
а
з
м
у

 м

’я
з
ів

 

Н
о
р
м
а
л
із
а
ц
ія

  п
л
а
с
т
и
ч
н
о
г
о

 

т
о
н
у
с
а

 м

’я
зі
в

 

Спазмолітичн
ий Вертеброкор

егуючий 

Рефлекторні Загальні Місцеві 

 Методики 

 Дозування 1. Масажна одиниця 
2. Тривалість 

3. № 10-15 
4.  

Метаболіч
ний 

Динамічний баланс  
м’язів 

П
ід
в
и
щ
е
н
н
я

  а
к
т
и
в
н
о
с
т
і 

ф
е
р
м
е
н
т
ів

 д
и
х
а
н
н
я

 в
 м

’я
за
х

 

Релаксація 

К
о
р
е
к
ц
ія

 ф
у
н
к
ц
іо
н
а
л
ь
н
о
ї 

б
л
о
к
а
д
и

 с
у
г
л
о
б
ів

 



ГРАФ логічної структури теми “Лікувальне використання 
ультразвука” (Розділ 5.5) 

 
 

 Низька інтенсивність 
(до 1,2 Вт/кв.см) 

Ультразвукові коливання (механічні) 

Глибина проникання 
4-6 см 

Механічна дія 

Механізм дії 

Пружність середи 

Теплова дія 
Хімічна дія 

Фізико-хімічні ефекти 

Фізична дія 

В
іб
р
а
ц
ій
н
и
й

 м
ік
р
о
м
а
с
а
ж

 

З
м
ін
а

 п
р
о
в
ід
н
о
с
ті

 іо
н
н
и
х

 

к
а
н
а
л
ів

 

Т
и
с
о
тр
о
п
н
а

 д
ія

 

Р
о
зр
ів

 л
и
зо
с
о
м

 

Н
а

 м
е
ж
і р
о
зп
о
д
іл
у

 с
е
р
е
д
о
в
и
щ

 
В

 п
л
о
тн
и
х

 т
к
а
н
и
н
а
х

 

Фізіологічні ефекти   (фази відповідної реакції) 

Лікувальні ефекти 

Безпосередній 
вплив під час 
процедури 

Переважання 
системи, що 
стрес-індукуе 

Аналгезуючий 

Протизапальний 

Переважання 
системи, що стрес-

лімітує 

Посилення компен-
саторно-пристосов- 

чих процесів 

Приватні 

Загальні 

Трофічний 

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія та 
інш. 

Протипоказання 

В

 д
іл
я
н
к
а
х

 з

  п
о
га
н
и
м

 

к
р
о
в
о
п
о
с
та
ч
а
н
н
я
м

 

К
а
в
іт
а
ц
ія

 

Т
и
к
с
о
тр
о
п
н
а

 д
ія

 

М
е
х
а
н
іч
н
и
й

 р
е
зо
н
а
н
с

 з

 

п
р
и
с
к
о
р
е
н
н
я
м

 р
у
х
у

 м
о
л
е
к
у
л

 

У
тв
о
р
е
н
н
я

 н
о
в
и
х

 е
л
е
к
тр
и
ч
н
и
х

 

к
о
л
и
в
а
н
ь

 

А
к
т
и
в
а
ц
ія

 м
е
м
б
р
а
н
н
и
х

 

ф
е
р
м
е
н
ті
в

 

А
к
т
и
в
а
ц
ія

 п
е
р
е
к
и
с
н
о
го

 

о
к
и
с
л
е
н
н
я

 л
іп
ід
ів

 

Пізній 
слідовий 
період 

Спазмолітичний Розмоктуючий 

1.Лабільна 
2.Стабільна 

1.Місцева 
2.Рефлекторн

1.Контактна 
2.Через воду 

 Методики 

 Дозування 1.Режим (непрерив-
ний, імпульсний) 
2.Інтенсивність 
3.Тривалість, 
 № 6-14 

Гіпосенсибілізація 

Повторний курс 
через півроку 



 1 

     Граф логичної структури теми: 
    “ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КІНЕЗОТЕРАПІЇ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

І період Період лікування 

Руховий 
 режим 

Показання 
1. відсутність, послаблення або 
патологічна зміна функції внас- 
лідок травми або хвороби; 
2. стабілізація стану хворого, 
позитивна динаміка у стані 
хворого; 
3. зменшення больового 
синдрому 

Клінічні та функціональні данні хворого 

Палатний, 
вільний 

Вільний 

Протипоказання: 
1. загальний тяжкий стан; 
2. ускладнений перебіг хвороби; 
(інтоксикація, лихоманка, кро- 
вотеча, больовий синдром та ін.) 
3. злоякісні пухлини;  
4. злоякісні хвороби крові; 
5. тиреотоксикоз. 
 

ІІ період ІІІ період 

Постільний, 
палатний 

Средства 
кінезотерапії 

Фізичні вправи, 
масаж 

Фізичні вправи, ма- 
саж, загортування, 
працетерапія 

 

Фізичні вправи, ма- 
саж, загартування, 
механотерапія, праце- 
терапія 

Форми  
кінезотерапії 

Ранкова і  лікувальна 
гімнастика; 
індивідуальні 
завдання 

Ранковова і  лікувальна 
гімнастика; індивіду- 
альні завдання, дозова- 
на ходьба, прогулянки 

Ранкова, лікувальна 
гімнастика; індивіду- 
альні завдання; дозо-
вана ходьба, прогу- 
лянки, ігри, теренкур 
 

Методи 
кінезотерапії 

Гімнастичний  
індивідуальний, 
малогруповий 

Гімнастичний 
малогруповий, 
груповий 

Гімнастичний 
груповий 

 
Ведучи механізми 
лікувальної дії 
фізичних вправ 

Тонизуючий вплив на 
ЦНС і організм в 
цілому. 
Посилення трофічного 
впливу на ЦНС. 

Тонизуючий вплив на 
ЦНС і організм  в 
цілому.  
Посилення трофічного 
впливу на ЦНС. 
Формування  тимчасо- 
вих компенсацій. 

Тонизуючие вплив на 
ЦНС і організм в 
цілому. 
Стимуляція трофіч- 
ного впливу на ЦНС.  
Формування стійкої 
компенсації та  нор- 
малізація функції. 



ГРАФ логічної структури теми “Теплолікування”(розділ 9.1)  

 Висока  
теплоємкість 

Низька  
теплопровідність 

Парафін, озокерит, грязь 

Висока пластичність 

Механічна дія 

Механізм дії 

Компресійні 
властивості 

Теплова дія Хімічна дія 

Фізико-хімічні ефекти 
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Лікувальні ефекти 

Посилення метабо-
лізму з ↑   вазоак-
тивних пептидів 

↑  провідності 
нервових 

клітин шкіри 

Аналгезуючий 

Прозапальний 
Протизапальний 

Загальна реакція: ↑  
температури, ШОЄ, 

зміни ССС 

Покращення 
кровопостачання, 

трофіки, регенерації 

Приватні 

Загальні 

   Трофічний 

Показання 
Терапія, лор, стома-
тологія, хірургія та 

інш. 

 

Протипоказання 

Р
е
ф
л
е
к
то
р
н
о

-с
е
гм
е
н
та
р
н
і  
  

р
е
а
к
ц
ії

 з

 т
е
р
м
о
р
е
ц
е
п
то
р
ів

 

З
м
ін
е
н
н
я

 р
ід
к
о
к
р
и
с
та
л
іч
н
и
х

 

с
тр
у
к
ту
р

 

С
о
р
б
е
н
т
и

 т
а

 іо
н
о
о
б
м
ін
н
и
к
и

 

К
о
н
к
у
р
е
н
ц
ія

 з

 м
ік
р
о
б
а
м
и

  

ш
к
ір
и

 

А
к
т
и
в
а
ц
ія

 м
е
м
б
р
а
н
н
и
х

   
   

  

ф
е
р
м
е
н
ті
в

 

↑  активність АОС, 
пригничення ПОЛ, 

адаптація 

Спазмолітичний Розмоктуючий 

1. Загальні- 
грязьова  ванна 
2. Місцеві- 
Аплікації 
Електрогрязь 

1.Кюветно-
аплікаційна 
2. Салфетно-
аплікаційна 
3. Ванночки 
4. Нашарування 

 Методики 

 Дозування 

1. Температура 
2. Тривалість 
3.  № 6-14 кд 

  Імуномодуляція 

Фізико-хімічні властивості 



 ГРАФ логічної структури теми “Гідротерапія” (розділ 10.1) 

Прісна вода 

Вологе укутування 

Механізм дії 

Розчинені 
гази 

Фізико-хімічні ефекти 
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Фізіологічні ефекти   

Лікувальні ефекти 

Тониза 
ція 

Холодні 

Аналгезую-
чий 

Протизапальний 
прозапальний  

Обмін 
сповільн
юється 

Кровоте-
ча 

посилює
 

Приватні 

Загальні 

   Трофічний   
      

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія та інш. 

Протипоказання 
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Спазмолітич-
ний  

Седативний 

Рефлекторні Загальні Місцеві 

 Методики 

 Дозування 
1. Температура 
2. Концентрація 
3.Тривалість, № 5-20  

Температура 

Тонізуючий 

Ванни ароматичні 
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тонуса 
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м’язевого 
тонуса 

 

Седата-
ція 

Розчинені 
речовини 

Ванни газові 



ГРАФ логічної структури теми “Бальнеотерапія” (розділ 10.2) 

Аніони, катіони, 
недсоційовані 
молекули 

Мінеральна вода 

Кишкове промивання (А) 

Механізм дії 

Розчинені 
гази 

Фізико-хімічні ефекти 

Мінеральні ванни (Б) 
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↑  тонуса 
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Аферентна ім-
пульсація (А) 

Аналгезую-
чий 

Проти-, 
прозапальний  

N діурез, 
літолітич
ний (В) 

↑  тонуса 
перифер

.вен 

Приватні 

Загальні 

 Трофічний   
      

Показання 
Терапія, лор, 
стоматологія, 
хірургія та інш. 

Протипоказання 
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Рефлекторні Загальні Місцеві 

 Методики 

 Дозування 
1. Температура 
2. Концентрація 
3.Тривалість, № 5-20  

  Ліполітичний 

Температу-
ра 

Тонізуючий 

Проліфера
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Курлова 



ГРАФ логічної структури теми ”Курортологія” (розділ 12.1) 
 

Патогенетичний синдром 

Диссекретор-
ний синдром 

Синдром 
метаболічних 
порушень 

Дискінетич

ний 
синдром 

Синдром 
імунних 
порушень 

Методи 

Курортні ресурси Типи курортів 
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Методики 
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ний синдром 

Основний діагноз пацієнта 

Показання Протипоказання 



ГРАФ логічної структури  теми “Кліматотерапія” (розділ 12.2)  

Фітонциди  
рослин 

Температура, тиск, 
вологість,  рух 
повітря, ЕМП 

Клімат- багаторічний режим погоди 
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Додаток 4 
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 
Аерарій – аэрарий – aerarium – площадка для приняття повітряних ванн. 

Aerarium is an area used for aerotherapy applications. 
Аерація – аэрация – aeration – насичення середовища атмосферним повітрям. 

Aeration is the process of supplying air into a closed space. 
Аерозоль – аэрозоль – aerosol – дисперна система з твердих або рідних часточок, 

завислих у газі, повітрі. Aerosol is suspension of solid or/and liquid particles in a gaseous 
medium. 

Аероіонізація – аэроионизация – aeroionization – іонізація атмосферних газів, 
використується у аероіонотерапії. Aeroionization is ionization of atmospheric gases used 
for aeroionotherapy purposes. 

Аероіонотерапія – аэроионотерапия – aeroionotherapy – метод лікування 
іонізованим повітрям, лікувальним фактором якого є іони повітря з позитивним або 
негативним зарядом. Aeroionotherapy is a type of therapy based on therapeutic effects of 
positive and negative ions in ionized air. 

Аеротерапія – аэротерапия – aerotherapy – метод кліматотерапії, заснований на 
діянні відкритого повітря на організм хворого при захисті від прямого сонячного 
випромінювання. Aerotherapy is a type of climatotherapy by varying composition of air 
breathed by the patient under solar radiation protection.  

Акліматизація – акклиматизация – acclimatization – процес адаптації до 
комплексу природньо-кліматичних факторів. Acclimatization is the process of human 
adaptation to a new climate or environment. 

Акупресура – акупрессура – acupressure метод рефлексотерапії шляхом 
натискування пальцями на біологічно активні точки. Acupressure is a type of 
reflexology dealt with applying pressure by finger to various acupunctural points on body 
skin. 

Акупунктура – акупунктура – acupuncture – метод рефлексотерапії, заснований 
на уведенні голок з лікувальною метою у біологічно активні точки поверхні тіла 
людини. Acupuncture is a type of reflexology using needles on various acupunctural points 
on body skin (also known as "puncturing with needles"). 

Ампліпульстерапія – амплипульстерапия или СМТ-терапия – amplipulse therapy– 
метод електролікування із застосуванням синусоїдних струмів звукової частоти з 
модульованою амплітудою низькою частотою 10-150 Гц, з силою струму до 100 мА, 
напругою до 80 В. Amplipulse therapy / sinusoidal- modulated current therapy is a type of 
electrotherapy based on the application of sine waveform alternating currents with acoustic 
frequency modulated by low frequency 10-150 Hz, with current up to 100 mA and voltage 
under 80 V. 

Ампліпульсфорез – амплипульсфорез – amplipulse-phoresis – метод 
електролікування, заснований на сполученому використанні синусоїдно-
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модульованих струмів і лікарських речовин, які уводяться через непошеоджену шкіру 
або слизові оболонки. Amplipulse-phoresis is a type of electrotherapy based on the use of 
sinusoidal- modulated currents in combination with ionized medications, with latter 
administered in a transdermal delivery way. 

Анод – анод – anode – позитивно («+») зарядженный електрод. Anode is a 
positively charged electrode. 

Аплікація – аппликация – application – нанесення на шкіру рідинних або 
мазеподібних препаратів. Application is the act of putting liquid or ointment on the skin. 

Бальнеологія – бальнеология – balneology – розділ курортології, який вивчає 
походження, фізіко-хімічний склад та вплив на організм мінеральних вод при різних 
захворюваннях. Balneology is a science of the therapeutic use of bathing, especially in 
natural mineral water. 

Бальнеореакція – бальнеореакция – balneoresponse – відповідна реакція на 
водолікувальну або грязелікувальну процедури. Balneoresponse is body’s response to 
balneotherapy and/or mud therapy procedures.  

Бальнеотерапія – бальнеотерапия – balneotherapy – метод лікування, 
профілактики та відновлення порушених функцій організму природними або штучно 
виробленими мінеральними водами. Balneotherapy is the treatment of disease by natural 
or artificial mineral baths. 

Баротерапія – баротерапия – barotherapy – застосування для лікування 
зниженого або підвищеного атмосферного тиску. Barotherapy is a type of therapy using 
an application of high or low atmospheric pressure. 

Баротравма – баротравма – barotrauma – хворобливі відчуття хворого, які 
викликають різкі перепади атмосферного тиску. Barotrauma is an injury of a part or 
organ as a result of quick changes in barometric pressure.  

Басейн лікувальний – бассейн лечебный – medical pool – басейн, який 
використуються для проведення водних лікувально-оздоровчих процедур. Medical 
pool is a water-filled tank used for health-improving and treatment exercises. 

Біодоза – биодоза – biodose – час, за котрий з'являється мінімальна ерітема на 
опромінений ультрафіолетовими проміннями ділянці шкіри. Biodose is the time of 
minimal erythema formation after exposure to ultraviolet radiation.  

Будинок для ванн – ванное здание – bathhouse – приміщення для проведення 
водолікувальних процедур, переважно ванн. Bathhouse is a building containing 
bathrooms equipped for bathing. 

Бювет – бювет – pumproom – бальнеотехничне спорудження біля шпарини або 
виходу мінерального джерела на земну поверхню, яке призначене для проведення 
питного лікування мінеральними водами. Pumproom a building or room in which the 
water from a natural mineral spring may be drunk for medical treatment. 

Ваннa – ваннa – bathing – водолікувальна процедура зі знуренням оголеного 
хворого або частини його тіла в водне, повітряне та інше середовище.  Bathing is 
washing or immersion of a naked body or a part of in water for cleaning or medical 
treatment purposes. 
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Видиме випромінювання – видимое излучение - visible light – оптичне 
випромінювання з довжиною хвилі 400-760 нм. Visible light (spectrum) is a light that is 
seen by the naked eye with wavelengths ranging between 400 and 760 nm. 

Випромінювання – излучение – radiation  – збудження хвиль в пружньому 
середовищі яким-небудь коливним об'єктом. Radiation is the process of waves emitting 
by any oscillating object in an elastic medium and their further propagation.  

Випрямлювач – выпрямитель – rectifier – електротехнічний прилад для 
випрямлювання змінного струму в постійний. Rectifier is an electrical device that 
converts alternating current to direct current. 

Вібрація – вибрация – vibration – механічні поливання твердих тіл. Vibration is a 
process of mechanical oscillations of a solid.  

Вібротерапія – вибротерапия – vibrotherapy – метод механотерапії, який полягає 
у дозованому впливі механічними коливаннями низької частоти і амплітуди на все 
тіло хворого або на окремі його частини. Vibrotherapy is a type of mechanotherapy with 
a measured effect of low-frequency and low-amplitude vibrations upon body or a part of. 

Водолікування – водолечение – hydrotherapy – використання з лікувальною, 
профілактичною метою прісної та мінеральної води. Hydrotherapy is the use of fresh 
and mineral waters for therapeutic and disease prevention purposes. 

Гальванізація – гальванизация – galvanism - вікористання постійного 
(гальванічного) електричного струму з метою лікування. Galvanism is the application of 
direct (galvanic) current to the human body for therapeutic purposes.  

Гальванічний струм – гальванический ток – galvanic current – струм постійний, 
не змінюючий амплітуду, силою струму до 50 мА, напругою 30-60 В.  Galvanic current 
is a constant-amplitude direct current of up to 50 mA and voltage within 30-60V. 

Гальванометр – гальванометр – galvanometer – прилад для вимірювання величин 
сили й напруги електричного струму. Galvanometer – an instrument for detecting or 
measuring electric current and determining its amplitude and voltage. 

Геліотерапія – гелиотерапия – heliotherapy – метод кліматотерапії – лікування і 
профілактичне використання сонячного випромінювання. Heliotherapy is a type of 
climatotherapy using exposure of the human body to sunlight for treatment and disease 
prevention purposes. 

Гідроаероіонотерапія – гидроаэроионотерапия – hydroaeroionotherapy – метод 
аероионотерапії, коли використовують з лікувальною метою аеро й гідроіони у 
результаті розпилення або розбризкування води. Hydroaeroionotherapy is a type of 
aeroionotherapy that deals with the use of air and water ions released during water spraying 
or sprinkling. 

Гідромасаж – гидромассаж – hydromassage – водолікувальна процедура, при якої 
на тіло хворого одночасно впливають теплою водою та масажними засобами. 
Hydromassage is a type of hydrotherapy based on the use of warm water in combination 
with massaging the human body. 

Гімнастика лікувальна – гимнастика лечебная – therapeutic exercises – система 
фізичних вправляннь складнена із різних комбінацій рухів з регламентованою 
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амплітудою, швидкістю та теплом, дозованим напруженням. Therapeutic exercises is a 
system of physical exercises involving various movements and combinations of with 
measured amplitude, speed, pace, and rate of physical exertion. 

Глинисті мули – глинистые илы – clay sludge – різновид лікувальних грязів, 
осадки сучасних або давніх водоймищ з малим вмістом органічних речовин. Clay 
sludge is a type of curative mud, sediments taken from newer and old reservoirs or ponds, 
with low content of organic substances. 

Глинолікування – глинолечение – clay therapy – використання деяких сортів 
глини з лікувальною метою. Clay therapy is application of some types of clay to the 
human body with therapeautic purposes. 

Грязелікування – грязелечение – mud therapy – метод теплолікування, 
заснований на використанні лікувальної грязі. Mud/peloid therapy is a type of treatment 
where heat and curative types of mud are applied to the human body with therapeutic 
purposes. 

Грязь лікувальна (пелоїд) – грязь лечебная (пелоид) – curative mud / peloid – 
відкладання природних водойом та продуктів виверження грязьових сопок, що 
застосовуються з лікувальною метою у вигляді ванн, аплікацій або інших процедур; 
складається з води та речовин, що мають тонкодисперсну структуру, однорідність, 
пластичність, високу теплоємність та низьку теплопровідність. Curative mud / peloid is 
a sediment taken from natural reservoirs and products of eruption used for the therapeutic 
bath, application or other procedures; it is a water-based mixture of humus and minerals, 
with homogeneity, plasticity, high specific heat and low thermal conductivity being its 
distinctive features. 

Дарсонвалізація – дарсонвализация – darsonvalization – метод електролікування з 
використанням змінного імпульсного струму частотою 110 кГц та напруги 20 кВ. 
Darsonvalization is a type of electrotherapy based on the use of pulsed alternating current 
with frequency 110 kHz and voltage 20 kV.  

Дециметрохвильова (ДМХ) терапія – дециметроволновая (ДМВ) терапия – 
microwave therapy– метод електролікування з використанням електромагнітних хвиль 
з частотою 460 МГц. Microwave therapy (decimeter spectrum) is a type of electrotherapy 
based on the application of electromagnetic decimetric waves with a 460 MHz frequency. 

Діадинамотерапія (ДДТ) – диадинамотерапия – diadynamotherapy – метод 
електролікування з вікористанням постійного полусінусоїдної форми імпульсного 
струму з частотою 50 й 100 Гц, силою струму до 60 мА, напругою 30-60 В. 
Diadynamotherapy is a type of electrotherapy based on the application of direct current with 
pulses of half-sine waveform with 50 and 100 Hz frequencies, current amplitude up to 60 
mA and voltage 30-60 V. 

Дієта – диета – diet – раціон харчування та його розпорядок, якого повинні 
дотримуватись хворі за призначенням лікаря. Diet is a limited amount and range of food, 
prescribed by doctor.  

Дієтотерапія – диетотерапия – diet therapy – лікування з використанням 
спеціально дібраного харчового раціону та режиму харчування. Diet therapy is a special 
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type of treatment based on a controlled intake of certain kinds or amounts of food and/or 
drink for health reasons. 

Дім відпочинку – дом отдыха – recreation facility – оздоровчий заклад з 
регламентованим режимом, призначений для відпочинку практично здорових людей. 
Recreation facility is a health-improving facility with controlled regimen, intended to 
provide for those in good health appropriate conditions for rest and entertainment. 

Душ лікувальний – душ лечебный – therapeutic douche – водна процедура, коли 
на оголене тіло хворого подається вода у виді струменю або деяких струменів певної 
температури та тиску. Therapeutic douche is a hydrotherapy procedure based on the 
application of jet or streams of water to the body skin with controlled temperature and 
pressure.  

Електрон – электрон – electron – елементарна частинка з негативним зарядом, 
один із основних структурних елементів атома. Electron is a stable elementary particle in 
all atoms with a negative charge. 

Електронаркоз – электронаркоз – electronarcosis – метод наркозу, заснований на 
впливі електричним струмом визначеної сили на ЦНС. Electronarcosis is a narcosis 
produced by passing an electric current through the brain. 

Електросон – электросон – electrosleep therapy– метод дозованого впливу з 
лікувальної мети на ЦНС постійного імпульсного струму прямокутної форми, низької 
частоти та малої сили. Electrosleep therapy is application of rectangular waveform direct 
pulsed current with low frequency, current amplitude and voltage to the brain for the 
profound relaxation.  

Електростимуляція – электростимуляция – electrical stimulation – подразнення 
органа чи тканини імпульсами електричного струму з діагностичною, лікувальною 
або дослідницькою метою. Electrical stimulation is a technique that uses electrical currents 
to activate nerves for therapeutic or diagnostic purposes.  

Електротерапія – электротерапия – electrotherapy – загальна назва методів 
лікування із застосуванням електричного струму чи електромагнітного поля. 
Electrotherapy is a common name of therapeutic use of electrical current or electromagnetic 
field. 

Електрофорез (ЕФ) – электрофорез – iontophoresis – сочетаний вплив 
електричного струму та лікарських речовин, які уведені під дією струму крізь 
неушкоджену шкіру чи слизові оболонки. Iontophoresis / electrophoresis is a type of 
electrotherapy based on the use of direct electrical current in combination with ionized 
medications, with latter administered in a transdermal delivery way. 

Інгаляція – ингаляция – inhalation – упровадження до органів дихальної системи 
будь-яких газоподібних речовин або аерозолей потоком повітря, що вдихається. 
Inhalation is taking any medication via the respiratory tract by breathing it in as a gas or 
aerosol. 

Індуктотемія – индуктотермия – inductotherapy – метод електролікування з 
використанням високочастотного змінного магнітного поля, наслідком чого є 
теплотворення в тканинах. Inductotherapy / shortwave diathermy is a type of 
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electrotherapy based on the application of a high frequency alternating magnetic field to 
obtain a deep heating effect. 

Інсоляція – инсоляция – insolation – опромінення земної поверхні сонячним 
випромінюванням. Insolation is the solar radiation striking the Earth's surface.  

Іон – ион – ion – електричне заряджена часточка, утворюється при розпаді 
атомів і молекул. Ion is a charged particle that has lost or gained one or more electrons, and 
thus has an electric charge. 

Іонізація – ионизация – ionization – процес утворення позитивних і негативних 
іонів та вільних електронів із електрично нейтральних атомів та молекул. Ionization is 
the process of converting a neutral atom or molecule into an electron and positive or 
negative ion by acquiring either a positive or negative charge. 

Катод – катод – cathode – негативно («–») заряджений електрод. Cathode is a 
negatively charged electrode. 

Киснева терапія – оксигенотерапия – oxygen therapy – метод лікування, 
заснований на уведенні в організм кисню. Oxygen therapy is a type of therapy based on 
different ways of the oxygen administration to the organism.  

Кінезотерапія – кинезотерапия – kinesitherapy – метод лікування, профілактики 
та медичної реабілітації, заснований на використанні фізичних вправ та інших 
гімнастичних засобів. Kinesitherapy is a type of treatment, medical rehabilitation, and 
disease prevention, based on passive and active movements or exercises. 

Клімат – климат – climate – статистисний багаторічний режим погоди, 
характерний для певної місцевості. Climate is the average weather or the regular 
variations in weather in a region over a period of years. 

Кліматологія – климатология – climatology – наука, що вивчає вплив окремих 
кліматичних факторів на організм людини з метою їх лікувально-профілактичного 
застосування. Climatology is the science of climate and use of its effect upon human 
organism for therapeutic and disease prevention purposes. 

Кліматотерапія – климатотетапия – climatotherapy – лікування хворих за 
допомогою сприятливих кліматичних факторів (температура, вологість, атмосферний 
тиск). Climatotherapy is a person placing in a suitable climate with effects of its special 
factors (e.g. temperature, humidity, atmosphere pressure) for therapeutic purposes. 

Компрес – компресс – compress application– лікувальна багатошарова пов'язка із 
марлі або іншої тканини, звичайно у поєднанні з ватою, папером, або 
водонепроникною плівкою. Compress is a treatment pad made of gauze with cotton wool 
and waterproof paper or other coat, applied to a part of the body for therapeutic purposes. 

Крайньо високочастотна (КВЧ) терапія – Superhigh frequency therapy – крайне 
высокочастотная терапия – метод електролікування, заснований на використанні 
електромагнітного поля крайньо високої частоти та міліметрової довжини хвилі. 
Superhigh frequency therapy is a type of electrotherapy based on the application of 
extremely high frequency electromagnetic waves with millimeter wavelengths. 

Кріотерапія – криотерапия – cryotherapy – метод лікування з використанням 
низьких температур для охолодження тканин, органів або всього організму. 
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Cryotherapy is a type of physiotherapy based on the application of low temperature for the 
body or a part of cooling. 

Курорт – курорт – resort – лікувальна місцевість з природними лікувальними 
факторами (мінеральні води, лікувальні грязі, сприятливий клімат) та 
бальнеологічними, гідротехнічними сподруженнями і лікувально-профілактичними 
закладами (санаторіями, пансіонатами, курортними поліклініками). Resort (health 
resort) is a place or large region which is rich in natural therapeutic agents (e.g. mineral 
water, peloid, auspicious climate), balneological hydraulic facilities and therapeutic and/or 
disease prevention institutions (e.g. sanatoriums, boarding houses, resort outpatient 
departments). 

Курортологія – курортология – resort treatment – наука, що вивчає природні 
лікувальні фактори, їх вплив на організм, методи їх використання для лікування і 
профілактики на курорті. Resort treatment is a science of the therapeutic use of natural 
physical agents, their effects upon the human body for therapeutic and disease prevention 
purposes in a resort.  

Лазня – баня – steambaths – спеціально обладнане приміщення, що призначене 
для проведення лікувальних, гігієничних заходів з використанням повітря 
температурою 45-60°С та відносно високою вологістю (90-100%) (парова лазня) або 
повітрям з високою температурою ( до 90-110°С) та низькою вологістю (10-15%) 
(сухоповітряна лазня, сауна). Steambaths are a chamber specially equipped for taking 
therapeutic or hygienic bath with high air temperature 45-60°С and relatively high humidity 
(90-100%); sauna (also known as dry heat bath) is a chamber specially equipped for taking 
bath with steam and very high air temperature (up to 90-110°С) and low humidity (10-15%). 

Люмінесценція – люминесценция – luminescence – випромінювання світла 
деякими речовинами, які перебільшують теплове випромінювання при данній 
температурі і збуджуються будь-яким джерелом енергії. Luminescence is the low-
temperature emission of light produced by any type of energy source. 

Магніт – магнит – magnet – тіло, яке має власне магнітне поле. Magnet is a body 
producing a magnetic field external to itself.  

Магнітотерапія (МТ) – магнитотерапия – magnetotherapy – метод лікування з 
використанням змінного низькочастотного магнітного поля, або постійного 
магнітного поля від індукторів – електромагнітів, індукторів-соленоїдів, постійних 
магнітів. Magnetotherapy is a type of electrotherapy based on the application of direct or 
alternating low-frequency magnetic field using with various applicators. 

Масаж – массаж – massage – сукупність заходів механічного дозованого впливу 
на будь-які ділянки поверхні тіла людини, які здійснюються руками чи за допомогою 
спеціальних апаратів з лікувальною або профілактичною метою. Massage is 
manipulation of tissues (as by rubbing, stroking, kneading, or tapping) with the hand or an 
instrument especially for therapeutic or disease prevention purposes. 

Надвисокочастотна (НВЧ) терапія – сверхвысокочастотная терапия – microwave 
therapy – метод електролікування, заснований на використанні електромагнітного 
поля надвисокої частоти, (460 МГц й 2375 МГц) та довжиною хвилі дециметрового та 
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сантіметрового діапазону. Microwave therapy is a type of electrotherapy based on the 
application of electromagnetic waves with high frequency (460 MHz and 2375 MHz) and 
centimetric or decimetric range in wavelengths. 

Обгортання (укутування) вологе – wet wrapping – обертывание (укутывание) 
влажное -метод лікування, при якому оголеного хворого кладуть на кушетку покриту 
суконною ковдрою і полотняною простинею, змоченою водою 30-25°С, завертають в 
простиню та ковдру, тривалість процедури 10-60 хв. Wet wrapping is a type of treatment 
when naked patient’s on the couch coved and wrapped in blanket and cotton sheet soaked in 
water 30-25°С during 10-60 min.  

Обливання – обливание – showering – метод водолікування з використанням з 
лікувальної та профілактичної мети прісної, соляно-хвойної, морської води у вигляді 
повних або часткових обливань зі зниженням температури води. Showering is a type of 
hydrotherapy based on complete or partial application of fresh, salt, coniferous or sea water 
with decrease of water temperature for therapeutic or disease prevention purposes. 

Обтирання – обтирание – rubdown – метод лікування, коли оголеного хворого 
завертають полотняною простинею, змоченою водою, та енергійно розтирають 
руками до відчуття тепла, скидують простиню, обливають водою і розтирають грубим 
сукном. Rubdown is a type of rubbing up naked patient body briskly to heat feeling by 
hands and/or with rough material until heat is felt, before and after spraying him with water. 

Оксігенотерапія – Киснева терапія (див.).  
Парафін – парафин – paraffin – продукт перегонки нафти, що являє собою суміш 

твердих ненасипчених вуглеводнів з температурою плавлення 50-57°С, застосовується 
для теплолікування. Paraffin is a product of petroleum refining consisted of saturated 
hydrocarbons with melting temperature 50-57°С used for thermotherapy. 

Пелоїд – Грязь лікувальна (див.). 
Пелоїдолікування – Грязелікування (див.). 
Пляж – пляж – beach – берег (моря, озера, річки) придатний до купання і 

використання сонячних та повітряних ванн. Beach is a shore of the sea, bank of river or 
lake adapted to the swimming, taking sunbath and air-bath. 

Повітрелікування – Аеротерапія (див.). 
Процедура – процедура – procedure – призначені лікарем лікувальні заходи 

(наприклад, душі, ванни, масаж, тощо). Procedure is a particular way of series of 
therapeutic steps in a regular definite order or manner prescribed by a doctor (e.g. douche, 
bath, massage, etc.).  

Радіоактивність – радиоактивность – radioactivity – самочинне перетворення 
нестійких атомних ядер на ядра інших елементів, що спроводжується ядерним 
випроміненням. Radioactivity is a property of spontaneous emitting of energetic particles 
(as electrons or alpha particles) by the disintegration of their unstable atomic nuclei. 

Радіочутливість – радиочувствительность – radiosensitivity – чутливість 
організму, його органів, тканин і клітин до впливу іонізуючого випромінювання. 
Radiosensitivity is the body’s quality or state of being radiosensitive.  
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Радон – радон – radon – радіоактивний хімічний елемент VIII групи періодичної 
системи Менделєєва, атомний номер 86, відноситься до інертних газів. Radon (Rn) is 
the gaseous radioactive element classed as an inert gas in Group 18 of the periodic table with 
atomic number 86. 

Реабілітація – реабилитация – rehabilitation – комплекс медичних, соціальних 
засобів, спрямованих на відновлення або компенсацію порушених функцій організму, 
а також соціальних функцій і працездатності хворих та інвалідів. Rehabilitation is the 
physical, psychological and social restoration of sick or disabled people by therapeutic 
measures and training to enable him to return to normal life and activities. 

Розчин – раствор – solution – рідина, одержана при змішуванні твердих, рідких, 
газоподібних речовин з рідкими. Solution is a homogeneous mixture formed by a solid, 
liquid, or gaseous substance. 

Санаторій – санаторий – sanatorium лікувально-профілактична установа для 
лікування природними факторами (клімат, мінеральні води, лікувальні грязі) в 
поєднанні з дієтотерапією, лікувальною фізкультурою, фізіо– та фармакотерапією з 
раціональним режимом лікування та відночинку. Sanatorium is an institution dealing 
with use of climate agents (e.g. climate, mineral water, peloid) in combination with diet 
therapy, treatment exercises, physio- and pharmacotherapy, optimal therapeutic and rest 
regimen. 

Сантиметрохвильова (СМХ) терапія – сантиметроволновая (СМВ) терапия – 
microwave therapy– метод електротерапії з використанням сантиметрових хвиль 
довжиною 12,6 см і частотою 2375 МГц. Microwave therapy (centimeter spectrum) is a 
type of electrotherapy based on the application of electromagnetic waves with centimetric 
length 12.6 cm and 2375 MHz frequency. 

Світлолікування – светолечение – phototherapy – метод фізіотерапії, заснований 
на дозованому використанні на організм хворого інфракрасного, видимого та 
ультрафіолетового випромінювання. Phototherapy (light therapy) is a type of 
electrotherapy based on the patient exposure to infrared, visible and ultraviolet radiation for 
therapeutic and disease prevention purposes. 

СМС-терапія – Ампліпульстерапія (див.). 
Солярій – солярий – solarium – обладнана площадка для приймання сонячних 

ванн. Solarium is a special room or area affording exposure to the sun for taking sunbath.  
Сонячний опік – солнечный ожог – sunburn – стан шкіри після передозування 

сонячного опромінення. Sunburn is a skin inflammation caused by overexposure to the 
sun. 

Струм електричний – ток электрический – electrical current – спрямований рух 
заряджених часток. Electrical current is a directional flow of charged particles. 

Струм змінний – ток переменный – alternating current – струм, що змінює 
напрямок. Alternating current is a current with alternates in charged particles direction. 

Струм надтональної частоти (СНЧ) – ток надтональной частоты – ultrasonic-
frequency current therapy – змінний сінусоїдний струм високої частоти (22 кГц) та 
високої напруги (4-5 кВ) потужністю до 10 Вт. Ultrasonic-frequency current therapy is a 
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type of electrotherapy based on the application of sinusoidal alternating current with high 
frequency 22 kHz, high voltage 4-5 kV and power to 10 W. 

Струм переривчастий – ток прерывистый – pulsed current – електричний струм з 
паузами між імпульсами. Pulsed current is an electrical current with series of pulses 
separated by interpulse intervals. 

Струм постійний – ток постоянный – direct current – струм, що не змінює 
напрямок. Direct current is a current flowed permanently in one direction. 

Струм пульсуючий – ток пульсирующий– beating current – поєднання 
імпульсного струму з постійною складовою. Beating current is a pulsed current in 
combination with a direct component. 

Таласотерапія – талассотерапия – talassotherapy – лікувальне використання 
морських купаннь та клімату морського узбережжя. Talassotherapy is a type of 
climatotherapy based on use of seawater swimming and sea coast climate for therapeautic 
purposes.  

Теренкур – терренкур – terrencur – метод кінезотерапії, дозована ходьба по 
спеціально прокладеному та обладнаному маршруті на порізаній місцевості. Terrencur 
is a type of kinesitherapy based on the administration of stroll program, dosed walking on 
different complication routes where the paths are carefully rated according to length and 
grade. 

Термотерапія (теплолікування) – термотерапия (теплолечение) – thermotherapy – 
метод фізіотерапії, що полягає у дозованому впливі на організм хворого тепла, яке 
віддається будь-якими теплоносіями або утвореними у тканинах організму при 
поглинанні ними електромагнітних поливань. Thermotherapy is a type of physiotherapy 
based on the dosed application of heat delivered by any heat-transfer agent or produced in 
deep tissues by electromagnetic wave absorption.    

УВЧ-терапія – УВЧ-терапия – UHF-therapy – лікувальний метод, заснований на 
дістанційній дії непреривного або імпульсного електричного поля ультрависокої 
частоти. Ultra-high frequency therapy / shortwave diathermy is a type of electrotherapy 
based on the distance application of constant or pulsed ultra-high frequency electrical field. 

Ультразвук (УЗ) – ультразвук – ultrasound – пружні коливання фізичного 
середовища з частотою більше за 20 кГц, які не сприймаються людиною. Ultrasound is 
a type of electrotherapy based on the administration of mechanical sound waves with 
frequency above the range of human hearing, above 20 kHz. 

Уніполярний – униполярний – однополюсний. Unipolar. 
Фізіотерапія (ФТ) – физиотерапия – physiotherapy – галузь клінічної медицини, 

що вивчає лікувальні властивості природних і штучно створюваних фізичних факторів 
і роэробляє засоби їх застосування при лікуванні, профілактиці хвороб та медичній 
реабілітації. Physiotherapy is a part of clinical medicine dealing with therapeutic properties 
of natural and artificial physical agents, which established their application techniques for 
treatment, medical rehabilitation, and disease prevention purposes. 

Флюктуоризація – флюктуоризация – fluctuation – метод електротерапії, 
заснований на використанні синусоїдного змінного струму малої сили та напруги, 
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частотою 200-  2000 Гц, яка хаотично змінюється. Fluctuation is a type of electrotherapy 
based on the application of low-voltage sine-waveform alternating current with chaotically 
alternating oscillation of low amplitude and frequency (200-2000 Hz). 

Фототерапія – Cвітлотерапія (див.).  
Франклінізація – франклинизация – franklinization – метод електролікування, 

заснованний на сполученному впливі постійного електричного поля високої напруги, 
азону, оксиду азоту та аероіонів. Franklinization is a type of electrotherapy based on the 
application of high-voltage electrostatic field in combination with ozone, nitric oxide and 
aeroions. 
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Додаток 5 

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧ 
 

Розділ Сторінка Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 
ЧАСТИНА 1 

1 
 

28 
 
Б 

 
В 

 
Д 

 
А 

2 32 В Д Д А 
3.1 39 Б Д А А 
3.2 44 А Г Б В 
3.3 51 А В Г Д 
3.4 56 Б Г Г Г 
3.5 61 В Д Д В 
3.6 69 Г В В Г 
3.7 78 А Г Г Г 

ЧАСТИНА 2 
1 

 
99 

 
Д 

 
Г 

 
В 

 
А 

2.1 113 Б Г Б В 
2.2 136 В А В А 
2.3 148 Б Б Г Б 
2.4 154 А В А Д 
3.1 166 А В А В 
3.2 178 А Г В Б 
3.4 194 Д Б Г Б 
4 221 В Б Д Б 
5 256 В Б Б Б 
6 263 А В А Б 
7 292 В В Г Б 
8 307 Г А В Б 

9.1 321 Б Г А В 
9.2 325 Б Б А А 
10.1 350 Д Б Г А 
10.2 374 Б Б Г Г 
11 412 Б Г Д В 

12.1 421 Д Б Б Д 
12.2 436 А Г Б Г 
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ЧАСТИНА I 
СИНДРОМНИЙ ПІДХІД В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Розділ 1 

ПОНЯТТЯ ПРО МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ 

Термін “реабілітація” походить від латинських слів “re-” – відновлення 
і   “habilis” – здатність, тобто “rehabilis” – відновлення здатності 
(властивостей).  

Реабілітація – це відновлення здоров’я, функціонального стану і 
працездатності організму, порушеного хворобами, травмами або фізичними, 
хімічними і соціальними чинниками.  

 Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дає дуже близьке до 
цього визначення реабілітації: “Реабілітація є сукупністю заходів, 
покликаних забезпечити особам з порушеннями функцій внаслідок хвороб, 
травм і уроджених дефектів пристосування до нових умов життя в 
суспільстві, в якому вони живуть”. Згідно з ВООЗ, реабілітація є процесом, 
спрямованим на надання всебічної допомоги хворим й інвалідам для 
досягнення ними максимально можливої при даному захворюванні фізичної, 
психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності. 

 Наведене визначення відбиває комплексний характер реабілітації, її 
складові, що, по суті, дає підставу говорити про види реабілітації. Цілковитої 
єдності думок з даного питання немає, що обумовлено відсутністю єдиного 
критерію при однаковому термінологічному оформленні. 

 Таким чином, реабілітацію слід розглядати як складну соціально-
медичну проблему, яка має декілька аспектів: медичний (у тому числі 
психологічний), професійний (трудовий) і соціально-економічний. 

 Медичний (лікувальний) аспект реабілітації – відновлення здоров’я 
хворого за допомогою комплексного використання різних засобів, 
спрямованих на максимальне відновлення порушених фізіологічних функцій 
організму, а в разі неможливості досягнення цього – розвиток 
компенсаторних і заміщуваних пристосувань (функцій). До медичної 
реабілітації відносять консервативне і хірургічне лікування, медикаментозну 
терапію, лікувальне харчування, клімато- і бальнеотерапію, лікувальну 
фізкультуру, фізіотерапію та інші заходи, що проводять стаціонарно і (або) 
амбулаторно. Медичні заходи неодмінно входять до комплексу 
реабілітаційних заходів, але є далеко не єдиними, щоб у повному обсязі 
вирішити задачі, покладені на реабілітацію. Вважається, що реабілітаційний 
напрям у медицині почав розвиватися нещодавно, з кінця 60-х років XX ст., і 
розглядався спочатку як складова лікувального процесу. Однак видається 
логічнішим і за змістом, і за формою розглянути протилежну думку – 
лікування є складовою реабілітації. 

Психологічний (психотерапевтичний) аспект реабілітації – корекція 
психічного стану пацієнта (нормалізація психоемоційного статусу), а 



також формування його раціонального ставлення до лікування, лікарських 
рекомендацій, виконання реабілітаційних заходів. Необхідно створити умови 
для психологічної адаптації хворого до життєвої ситуації, що змінилася 
внаслідок хвороби. 

Професійний (виробничий) аспект реабілітації – вирішення питань 
працевлаштування, професійного навчання і перенавчання, визначення 
працездатності хворих. Цей вид реабілітації передбачає відновлення 
теоретичних знань і практичних навичок за основним фахом до рівня знань і 
навичок, необхідних для виконання на належному рівні професійної 
діяльності за раніше набутою спеціальністю. 

 Соціально-економічний аспект реабілітації – повернення 
постраждалому економічної незалежності й соціальної повноцінності. Це 
відновлення, а за неможливості – створення нового прийнятного для 
конкретної людини положення в сім’ї, колективі або в соціумі більшого 
масштабу. Наведені задачі вирішують не лише медичні установи, але й 
органи соцзабезпечення. Тому реабілітація – багатогранний процес 
відновлення здоров’я людини і реінтеграції її в трудове і соціальне життя. Всі 
види реабілітації важливо розглядати в єдності та взаємозв’язку. Разом з тим 
у нашій країні і практично в усьому світі немає єдиної служби, яка 
забезпечувала б комплексність й ефективність реабілітації.  

 Вказані аспекти реабілітації відповідають трьом класам наслідків 
хвороб:       1) медико-біологічним, що полягають у відхиленнях від 
нормального морфофункціонального статусу; 2) зниженні працездатності в 
різних значеннях цього слова; 3) соціальній дезадаптації, тобто порушеннї 
зв’язків із сім’єю і суспільством. 

 Одужання хворого після перенесеного захворювання і його реабілітація 
– зовсім не одне й те саме, оскільки крім відновлення здоров’я пацієнта 
необхідно відновити і його працездатність, соціальний статус, тобто 
повернути людину до повноцінного життя в сім’ї і суспільстві, запобігти 
виникненню рецидиву або нового захворювання. 

З огляду на актуальність знання основних понять медичної реабілітації 
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтованно застосовувати загальні 
принципи медичної реабілітації для організації роботи реабілітаційних 
підрозділів. 

Щоб реалізувати загальну ціль, необхідно вміти: 
- пояснити відокремлення медичної реабілітації в самостійну науку; 
- виділити основні структурні реабілітаційні підрозділи;  
- пояснити цілі й задачі різних рівнів медичної реабілітації;  
- визначити основні характеристики в сфері надання медичних 
реабілітаційних послуг. 
 Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових 
видів діяльності за темою: 
1. Місце медичної реабілітації в системі охорони здоров’я. 
2. Історія розвитку реабілітації. 



3. Головні принципи, мета і задачі медичної реабілітації. 
4.  Структура служби медичної реабілітації в Україні. 
5.  Реабілітаційні програми. 
 Для з’ясування загальної цілі та реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями розділу1.  

 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 Під терміном “медична реабілітація” у вітчизняній науковій літературі 
розуміють відновлення (реабілітацію) фізичного і психологічного статусу 
людей, що втратили ці здібності внаслідок захворювання або травми.  

В одночас концепція розвитку медичної реабілітації має виходити з 
теоретичного базису охорони здоров’я людини, грунтуючись на принципах, 
що  декларують її як лікувальний процес, а немедикаментозне лікування – як 
інтегральну частину профілактики і базисного лікування захворювань. З цієї 
точки зору медична реабілітація розглядається як диференційована етапна 
система лікувально-профілактичних заходів, що забезпечують цілісність 
функціонування організму, і, як наслідок – якнайповніше відновлення здоров’я 
хворого до оптимального рівня працездатності за допомогою поєднаного, 
послідовного і спадкового застосування методів фармакологічної, 
хірургічної, фізичної і психофізіологічної дії на функціонально або 
патологічно змінені органи і системи організму.  

 Нині медична реабілітації як галузь охорони здоров’я у рамках 
концепції сучасної медицини має реалізувати наступні основні задачі: 

1. Підтримка рівня здоров’я людей, а також його відновлення в осіб, які 
мають функціональні порушення і передхворобливі розлади, відмінною 
рисою яких є їх зворотність. Об’єктом дії тут є знижені резервні регуляторні 
можливості організму. 

2. Медична реабілітація хворих, що мають незворотні морфологічні 
зміни в тканинах і органах. Відновне лікування спрямовано тут на 
повернення обмеженої дієздатності, компенсацію порушених функцій, 
вторинну профілактику захворювань та їх ускладнень, усунення рецидивів. 

 Наведені задачі реалізуються за допомогою використання апаратної 
фізіотерапії, кінезотерапії (лікувальної гімнастики і фізкультури, 
механотерапії та фізичних тренувань), компліментарної терапії (рефлексо-, 
фіто-, дієтотерапії, мануальної терапії, гомеопатії), прийому медикаментозних 
засобів (підтримуюча, адаптаційна, протирецидивна фармакотерапія) і 
хірургічних втручань (ортопедичних, косметичних та ін.), які істотно 
підвищують ефективність і скорочують строки проведення медичної 
реабілітації.  

 
ІСТОРІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Реабілітація (найчастіше медична реабілітація) як спосіб відновлення 
порушених функцій організму відома з дуже давніх часів. Ще 



давньоєгипетські лікарі використовували деякі прийоми трудової терапії для 
пришвидшення відновлення своїх пацієнтів. Лікарі давньої Греції і Риму 
також використовували в лікувальних комплексах фізичну активацію 
пацієнтів і трудову терапію. В цих же країнах широко застосовували масаж як 
гігієнічний і лікувальний засіб, а також з метою підвищення працездатності. 
Основоположнику медицини Гіппократу належить наступний вислів: “Лікар 
повинен бути досвідченим у багатьох речах і, між іншим, в масажі”.  

З XVIII ст. медична реабілітація в Європі все більше поєднується з 
елементами психологічного підтримання пацієнтів. Тоді ж іспанські лікарі 
помітили, що ті з хворих, які в процесі свого лікування доглядали за іншими 
пацієнтами, видужували швидше, ніж ті, хто був у своєму лікуванні 
пасивним. У XIX ст. фокус відновної терапії переміщується в США. З 
початку XX ст. там збільшується кількість установ, які використовують різні 
види фізичної активізації пацієнтів для розв’язання психологічних проблем. 
Перше визначення поняття “реабілітація” дав в 1903 р. Ф. Намист в книзі 
“Система загального опікування над бідними”.  

Імпульсом для розвитку реабілітації хворих послужила перша світова 
війна, що завдала шкоди здоров’ю тисяч людей. Почали стрімко розвиватися 
такі науково-практичні дисципліни, як ортопедія, фізіотерапія, працетерапія і 
лікувальна фізична культура. В 1917 р. у США була вперше організована 
Асоціація з відновної терапії. 

Друга світова війна також значно стимулювала розвиток медичної, 
психологічної, соціальної, у тому числі професійної, реабілітації. Концепція 
реабілітації хворих та інвалідів у сучасному розумінні з’явилася в роки 
Другої світової війни в Англії і США. Так, в США вже в 1945 р. було 26 
спеціальних навчальних закладів підготовки спеціалістів-реабілітологів. 
Згодом прийшло розуміння, що зі зростанням випадків хронічних 
захворювань, що ведуть до непрацездатності, окремі напрями медицини не в 
змозі йому протистояти і розв’язання цієї проблеми під силу лише всій 
системі охорони здоров’я загалом. Так, в Англії вже в 1944 р. була створена 
Британська рада реабілітації інвалідів. У 1946 р. в Нью-йоркському 
медичному центрі “Bevellue” була організована служба реабілітації 
поранених і хворих “Rehabilitation Medicine Service”. В 1950 р. соціально-
економічна Рада ООН ухвалила резолюцію “Соціальна реабілітація 
інвалідів”, в якій йшлося про необхідність міжнародного планування і 
створення програм з реабілітації фізичних і повноцінних осіб. Актуальність і 
соціальна значущість проблеми реабілітації зумовила зростання числа 
національних програм і установ, що займаються цими питаннями.  

Спочатку використовувався термін “відновне лікування”, і в це поняття 
входило використання медичних лікувальних методів, але згодом, особливо 
після Другої світової війни, проблема соціально-трудового відновлення 
інвалідів набула масового характеру. Крім медичних, її розв’язання 
передбачало розгляд цілої низки психологічних, соціальних та інших питань, 
що виходять за рамки вузьколікувальних, і тоді на зміну терміна “відновне 
лікування” прийшов термін “реабілітація”.  



Ще 20-30 років тому більшість медичних працівників різних 
спеціальностей розглядала реабілітацію як побічну, що виходить за звичні 
рамки охорони здоров’я діяльність, більше пов’язану з соціальним 
забезпеченням. Надалі все більше число лікувальних установ, визнавши 
доцільність служби реабілітації, стало виділяти окремі лікарняні ліжка для 
реабілітації, а потім відкрили спеціальні палати і відділення. На сьогодні 
служба реабілітації організаційно склалася в структуру реабілітаційних 
центрів, спеціалізованих за профілем захворювань (кардіологічні, 
неврологічні, ортопедичні та ін.). Залежно від того, при якій установі вони 
організовані, це можуть бути стаціонарні, санаторні або поліклінічні 
реабілітаційні центри. Розширення мережі цих установ обумовлено ще й 
економічними міркуваннями. Економісти дійшли висновку, що ігнорувати 
проблему відновлення працездатності хворих – в грошовому вираженні – 
значно дорожче, ніж проводити активну реабілітацію на ранній стадії 
захворювання, коли ще можна відновити здоров’я хворого до максимально 
можливого рівня його фізичної, психологічної і соціально-економічної 
повноцінності. 

Дійсно, лише дуже багата країна може дозволити собі збільшувати 
число інвалідів і соціально залежних осіб, і тому реабілітація є не розкішшю 
або надмірністю, а важливою практичною задачею охорони здоров’я. В 
“Доповіді наради ВООЗ” (Женева, 1973) підкреслюється, що метою 
лікування хворого є не лише зберігання його життя, але й здібності до 
незалежного існування. Звідси слідує цілеспрямований характер усієї 
системи реабілітації в інтересах, передусім самого хворого, його близьких і 
всього суспільства. Нині реабілітація посіла важливе місце серед провідних 
медико-соціальних напрямів, що розробляються у світі. Наукові дослідження 
дії засобів реабілітації переконливо показали, що за умов правильно 
розробленої реабілітаційної програми до активного життя можна повертати 
близько 50% важкохворих. 

Актуальність розвитку медичної реабілітації підтверджується ще й 
таким фактом: ще в 1992 р. Американська Асоціація відновної терапії 
налічувала в своїх лавах понад 45 тис. членів. До підготовки фахівців було 
залучено 160 коледжів і університетів.  

Інакше йде справа в Україні й Росії, де цілеспрямована підготовка 
лікарів з реабілітації не проводиться, відсутні достатні законодавчі та 
організаційні засади для розвитку реабілітації. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 Перспективи розвитку охорони здоров’я показують, що медичне 
забезпечення суспільства буде більш ефективним, якщо за точку відліку взяти 
здоров’я людини. Тому, вирішення насущних задач медичної реабілітації 
можливе на основі реформування інфраструктури відновної медицини, а саме 
на організаційному об’єднанні численних оздоровчих, реабілітаційних і 
санаторно-курортних установ країни в Службу медичної реабілітації. До 
основних аспектів її формування відносять: нормативно-правове 



забезпечення її функціонування; підготовку, спеціалізацію й удосконалення 
лікарів-реабілітологів; методичне забезпечення на основі досягнень науки 
(розробка і наукове обгрунтовування концепції, підходів і методик); 
створення і вдосконалення матеріально-технічної бази (розширення мережі 
реабілітаційних установ, розробка і виробництво реабілітаційної апаратури і 
т.ін.). 

 Нормативно-правове забезпечення єдиної державної служби 
медичної реабілітації передбачає необхідність уведення в номенклатуру 
лікарських спеціальностей спеціальності “лікар-реабілітолог” з усіма 
необхідними правами і обов’язками фахівця (розробка і затвердження 
“Положення про лікаря-реабілітолога”, визначення кваліфікаційного рівня, 
функціональних обов’язків, уведення в штатний розклад ЛПЗ, тарифний 
оклад та інше), а також підготовка відповідного середнього медичного 
персоналу.  

 Підготовка, спеціалізація і удосконалення лікарів з реабілітації 
повинна проводиться у рамках напряму “лікувальна справа”. Основою 
розв’язання проблеми підготовки лікарів-реабілітологів є створення 
відповідних кафедр (курсів) в медичних університетах. 

 Теоретичний базис для вивчення медичної реабілітації - це клінічна 
фізіологія і патофізіологія з основами клінічної синдромології (рис. 1). 
Основні положення медичної реабалітації потрібно викладати на 4-6 курсах 
медичних ВНЗ, поглиблене вивчення проводиться в інтернатурі й 
спеціалізації. Навчання реабілітології на профільній кафедрі має проходити за 
розширеною програмою, до якої входить загальна фізіотерапія, ЛФК і 
лікарський контроль, а також розділи компліментарної медицини (фіто-, 
рефлексотерапія, гомеопатія та ін.). Удосконалення з медичної реабілітації 
проводиться під час навчання в клінічній ординатурі, аспірантурі, 
проходження спеціалізації, підвищення кваліфікації на тематичних курсах і 
передатестаційної підготовки. Лише за такої вертикальної системи підготовки 
лікарів якість реабілітації відповідатиме вимогам практичної охорони 
здоров’я. 

Реабілітологи, відповідно до основних вимог Європейського Союзу, 
повинні мати лікарську підготовку, проходити спеціалізацію в два етапи: 1 
етап (магістратура) – 3 роки, 2 етап (бакалавратура) – 2 роки (рис. 2). 

 Відповідно до цих вимог реабілітологом може бути лише лікар-
загального профілю, який пройшов спеціалізацію з “медичною реабілітації”, 
склав випускні іспити і отримав сертифікат фахівця. Це фахівець, який має 
знання, набув навичок і одержав право роботив області медичної реабілітації. 
Неприпустимим є проведення медичної реабілітації особами, рівень 
підготовки яких не відповідає цим вимогам. Необхідною умовою для 
виконання цього положення є законодавчо закріплене “Положення про 
лікаря-реабілітолога”, атестація і ліцензування діяльності осіб, що 
займаються в цій області.  

Методичне забезпечення реабілітації на основі досягнень науки 
(розробка і наукове обгрунтовування концепції, підходів і методик) базується 



на положенні, що здоров’я людини є відбиттям стану адаптації організму до 
різних впливів, що визначає підходи в реабілітації на основі принципу 
“оптимальності”. Принцип “оптимальності перебігу захворювання” визначає 
“норму захворювання” – оптимальний варіант її перебігу, коли витрачання 
ресурсів здоров’я на якість одужання мінімальне. Стратегію і тактику 
лікування доцільно вибудовувати на инеобхідності   приведення  патогенезу 
захворювання до умов оптимального варіанта одужання (саногенез). 
Оскільки той самий фізичний чинник у подібних умовах дії по-різному 
впливає на реакції організму залежно від стану його функціональних систем 
(нормо-, гіпер- або гіпореактивності). 

 

 
 

Рис. 1. Структура навчання медичної реабілітації 
  
В зв’язку з цим медичну реабілітацію можна віднести до терапії 

“функціональної регуляції”. Тому пріоритетним напрямом в науковій і 
практичній діяльності кафедр, спеціалізованих проблемних лабораторій, 
відділень ВНЗ та НДІ має бути вивчення механізмів адаптації і реактивності 
організму, особливостей перебігу відновних процесів в органах і тканинах за 
їх ушкодження, а також розробка методів їх корекції з застосуванням 
реабілітаційних чинників.  

 Наукове обгрунтовування нових методів лікування патогенетичної і 
синдромальної спрямованості, визначення стратегії і тактики 
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реабілітаційних заходів з урахуванням принципу “оптимальності 
захворювання” на основі вивчення механізмів сано- і патогенезу захворювань. 
Істотним є зведення всієї сукупності описуваних симптомів в клініко-
патогенетичні (патофізіологічні) синдроми, що визначають стан 
резистентності організму (інфекційний, запалення); його реактивність 
(дисадаптаційний, дисалгічний, невротичний, дисгормональний, імунопатії); 
порушення системної регуляції (дискінетичний, диссекреторний, 
дисциркуляторний) і гомеокінезу (дисметаболічний), а також органної 
недостатності. Це дозволить розробити нові ефективніші й раціональні 
методики, що змінюють перебіг патологічного процесу на різних рівнях його 
організації (організменому, органному, тканинному і клітковому) (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Рівні підготовки лікарів-реабілітологів 
  

Основні задачі наукових досліджень 
Фундаментальне вивчення фізико-хімічних, фізіологічних і лікувальних 

ефектів реабілітаційних чинників. Оскільки необхідною умовою специфічної 
лікувальної дії є відповідність форми енергії (природи) низькоінтенсивного 
чинника, що використовується, будові сприймаючих структур за схемою 
“тканина-мішень” або “молекула-акцептор”. Доцільно також досліджувати 
вплив реабілітаційних чинників на реактивність організму, динаміку маркерів 
запалення (цитокинів, ейкозаноїдів) і стан мікроциркуляції.  

Розробка критеріїв первинного (специфічного) і вторинного (наслідку) 
ефектів застосовуваних реабілітаційних чинників (в основному 
фізіотерапевтичних) дасть змогу запропонувати ввести  їх до алгоритмів 
(стандартів, консенсусів) лікування захворювань згідно з “фармакологічною 
класифікацією”. Нині лікувальні фізичні чинники в більшості стандартів 
відсутні через недостатні докази ефективності їх дії, які можуть бути 
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отримані лише внаслідок мультицентрових рандомизованих досліджень їх 
специфічності. В основі такої доказової фізіотерапії має лежати міжнародний 
стандарт етичної і наукової якості, застосовуваний при проведенні 
досліджень, пов’язаних з терапевтичною дією на людей (GCP, good clinical 
practice), ухвалений ВООЗ в 1995 р. з деякими доповненнями, що враховують 
специфіку проведення досліджень у фізіотерапії. 

Встановлення умов відбору хворих для медичної реабілітації, а також 
розробка методів і критеріїв контролю її адекватності, заснованої на 
визначенні стану початкової реактивності організму, сформованої 
взаємодією нервової, гормональної та імунної систем. Для широкої клінічної 
практики найдоступнішими інформативними критеріями можуть бути 
способи оцінки стану хворого за змінами фізіологічних показників: частоти і 
ритму серцевих скорочень (спектральний аналіз ритму серця), електричного 
опору шкіри, гальванічного шкірного рефлексу, індукованої збудливості ЦНС, 
поверхневого натягнення сироватки крові, вміст гормонів кори надниркових 
залоз у крові  та ін.  

 Створення і вдосконалення матеріально-технічної бази медичної 
реабілітації грунтується на розширенні мережі реабілітаційних установ 
шляхом об’єднання наявних установ відновного напряму (спеціалізовані 
лікарні, відділення, санаторії та ін.) з новими організаційними формами 
(оздоровчі центри, секції, групи і т.ін.), а також їх оснащення сучасною 
реабілітаційною апаратурою. 

 Реалізація вказаних напрямів дасть можливість здійснити модернізацію 
технічного оснащення реабілітаційних установ сучасними технічними 
приладами, вживати більш повні та якісні лікувально-профілактичні заходи, 
що підвищить якість реабілітаційного лікування, скоротить терміни 
лікування, знизить інвалідність і забезпечить значний економічний ефект.  
 Проведення медико-соціальної політики з формуванням інституту 
“сімейної медицини” передбачає переорієнтацію і перетворення 
громадського охорони здоров’я на службу здоров’я суспільства, аж до 
превалювання активної оздоровчої діяльності, заснованої на принципах 
реабілітації, над лікувальною практикою. Радикальні зміни в медицині 
можливі лише за умови досягнення масштабу популяції лікарсько-оздоровчої 
діяльності. Для цього доцільно ввести медичну реабілітацію в практику 
ринкових відносин. Це значною мірою сприятиме не лише ослабленню 
бюджетного (державного) регулювання, але й автономному (у рамках галузі) 
вирішенню основних питань удосконалення медичного забезпечення 
населення на місцях. Введення моделі бюджетно-страхового фінансування 
охорони здоров’я приведе до того, що основним фондовласником засобів 
стануть страхові компанії різних форм власності, у тому числі страхові 
компанії підприємств. Реформування системи соцстраху і охорони здоров’я 
до фонду страхування здоров’я сприятиме приватизації в системі охорони 
здоров’я, відповідно до юридичних стандартів европейського співтовариства, 
що дасть змогу наблизити оснащення і якість реабілітації до європейського 
рівня. 



Важливою умовою формування якості медичної реабілітації є 
оснащення реабілітаційних центрів апаратурою, а також її вдосконалення і 
створення нових зразків. В більшості фізіотерапевтичних відділень (основна 
структура реабілітаційних установ) наявна апаратура (УВЧ-терапії, 
індуктотермії, магнітотерапії, низькочастотних імпульсних струмів і т.ін.), 
що за своїми технічними характеристиками застаріла і не відповідає чинним 
нормативним вимогам.  
 

 
Рис. 3. Розділи роботи реабілітаційних центрів 
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світлотерапія і т.ін.) не лише в лікарнях, але й в побуті, поза межами 
медичного закладу – “дипломатна, побутова фізіотерапія”.  

Актуальним питанням є першочерговий розвиток медичної реабілітації в 
окремих областях медицини, що переважають у структурі загальної 
захворюваності, при патології органів кровообігу і дихання, захворювань 
шлунково-кишкового тракту і опорно-рухового апарату. Це диктує 
необхідність першочергового вдосконалення й укомплектовування установ 
реабілітації реабілітаційною апаратурою зорієнтованою на дану патологію.  

У лікуванні патології системи кровообігу апаратами вибору є прилади 
для проведення загальної магнітотерапії, багатоцільові ванни (перлові, 
вібраційні, підводний душ-масаж), пристрої для віброакустичної терапії, 
механічного масажу “Релакс”, “Вібраційні крісла”, “Лімфопрес”, міні-сауни 
та вібросауни.  

При захворюваннях органів дихання необхідне широке впровадження в 
реабілітаційну практику інгаляторів: ультразвукових і компресорних, а також 
оксиду азоту, що нині є провідним методом в лікуванні легеневого серця; 
використання вакуумного масажу, гіпоксикаторів, апаратів “гірського 
повітря”, синглентного кисню, озоно- та аеротерапії.  

Реабілітація захворювань шлунково-кишкового тракту в екологічно 
несприятливій ситуації, умовах незбалансованого харчування має 
передбачати широке застосування мінеральних вод, лікарських коктейлів, 
лікувального і роздільного харчування, використання апарата “Гідроколон” і 
подібних пристроїв.  

У лікуванні патології опорно-рухового апарату високоефективними і 
перспективними є пристрої для лазеротерапії, пайлер-терапії, вібротракції. 
Останній дає можливість здійснювати вібротракцію шийного, грудного і 
поперекового відділу хребта, тазостегнового, колінного, ліктьового суглобів, 
тобто є універсальним для лікування компресійного синдрому.  

Для активної боротьби з гіподинамією як основною причиною зниження 
функціонального резерву і порушення процесів адаптації, необхідне 
впровадження і розвиток “профілактичної реабілітації”, враховуючи 
ландшафтотерапію, гімнастичні оздоровчі системи (йога, у-шу), тренажерні 
заняття, ходьбу, біг, плавання і спортивні ігри. Була відзначена висока 
ефективність хромотерапії, фонотерапії (музикотерапії), арт-терапії при 
порушеннях психо-емоційної сфери.  

 

МЕТА І ЗАДАЧІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 Мета медичної реабілітації – якнайповніше відновлення втрачених 
можливостей організму, але якщо це недосяжно, часткове відновлення або 
компенсація порушеної або втраченої функції, і у будь-якому випадку – 
уповільнення прогресування захворювання.  

 Задачі медичної реабілітації: 



– відновлення працездатності, тобто втрачених хворим професійних 
навичок, шляхом використання і розвитку його функціональних 
можливостей; 

– попередження розвитку патологічних процесів, що призводять до 
тимчасової або стійкої втраті працездатності, тобто здійснення заходів 
вторинної профілактики. 

Для їх досягнення використовується комплекс лікувально-відновних 
засобів, до складу якого входять: 

1) засоби підтримуючої медикаментозної терапії; 
2) природні чинники (фізіотерапія); 
3) фізичні вправи (кінезотерапія); 
4) компліментарна терапія (рефлексо-, фітотерапія, гомеопатія, 
мануальна терапія та ін.), а також психотерапія й аутотренінг. 

 Навіть з цього переліку видно, що провідна роль в медичній 
реабілітації належить методам фізичного впливу і чим далі від етапу до етапу 
вона просувається, тим більше значення вони мають.  

 У процесі медичної реабілітації використовують адаптаційні, 
компенсаторні або вікарні можливості організму за рахунок функціональної 
активізації його резервів. 

 Для відновлення цілісності анатомічних структур відповідно до 
загальнобіологічного закону структурно-функціональної адаптації необхідні 
адекватні функціональні навантаження. Тому немає достатньо чітких меж 
між лікувальними і реабілітаційними заходами. Лікування і реабілітація 
потерпілих мають бути єдиним в часі й просторі. З цієї точки зору 
правомочно розглядати одужання як цілісну систему, до якої входять тісно 
взаємопов’язані та органічно доповнюючі один одного лікування і 
реабілітація, а не розділення їх на самостійні системи. 

 У доцільному поєднанні лікувальних і реабілітаційних заходів 
(реабілітаційна програма) полягає раціональна профілактика функціональних 
порушень, пов’язаних нерідко безпосередньо з лікуванням (гіпокінезія, 
постімобілізаційні розлади і т.ін.). В їх комплексному поєднанні формується 
резерв для скорочення загальних термінів повернення хворих до активної 
життєдіяльності. 

 

ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 До основних принципів медичної реабілітації відносяться: 
– ранній початок проведення реабілітаційних заходів;  
– комплексність застосування необхідних засобів; 
– індивідуалізація програми реабілітації; 
– етапність реабілітації; 
– безперервність і послідовність протягом усіх етапів реабілітації; 
– поєднання загальної та спеціальної дій; 
– соціальна спрямованість реабілітаційних заходів; 



– використання методів контролю адекватності навантажень та 
ефективності реабілітації. 

 РАННІЙ ПОЧАТОК ПРОВЕДЕННЯ. Медична реабілітація не може 
розглядатися лише як доліковування потерпілих; її використовування другим 
етапом після завершення лікування буде малоефективним. Раннє 
впровадження в лікувальний процес реабілітаційних заходів, адекватних 
стану хворого, багато в чому забезпечує більш сприятливий перебіг і 
результат захворювання, служить одним з моментів профілактики 
інвалідності (вторинна профілактика). Так нині посилюється обгрунтована 
тенденція розширення використовування реабілітаційних засобів у 
підгострому і гострому періодах захворювання (наприклад, лазеро- і 
магнитотерапия гострого інфаркту міокарду), а також з профілактичною 
метою (гомеопатія, рефлексотерапія, ультрафіолетове опромінювання в 
період розвитку респіраторних захворювань). 

 Водночас реабілітаційні заходи не можна застосовувати при дуже 
важкому стані хворого, високій температурі, сильній інтоксикації, вираженій 
серцево-судинній і легеневій недостатностю хворого, різкому пригніченні 
адаптаційних і компенсаторних механізмів. Проте й ці обставини не є 
абсолютними протипоказаннями, оскільки деякі засоби медичної реабілітації, 
наприклад, фізіотерапія, гомеопатія, можуть використовуватися в 
післяопераційний період, при важкому стані хворих.  

 КОМПЛЕКСНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ. Проблеми 
медичної реабілітації вельми складні й потребують спільної діяльності 
багатьох фахівців: терапевтів, хірургів, травматологів, фізіотерапевтів, лікарів 
і методистів ЛФК і фізичної реабілітації, масажистів, психологів, психіатрів. 
Методи мають бути адекватними фізичному та психічному стану хворого на 
окремих етапах реабілітації.  

 Участь фахівців різного профілю у вирішенні задач медичної 
реабілітації ставить питання про їх кооперацію. З погляду побудови 
раціональної схеми реабілітації організатором їх діяльності може бути 
лікуючий лікар – фахівець у даній області (кардіолог, невропатолог, хірург та 
ін.), який пройшов спеціалізацію з медичної реабілітації. У той самий  час 
найбільш оптимальним рішенням для координації діяльності фахівців різного 
профілю є залучення лікаря-реабілітолога, який спеціалізується в даній 
області (хірургії, терапії та ін.), основною задачею якого буде формування 
індивідуальної поетапної програми реабілітації. 

 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ. Залежно від причин, що 
передбачають застосування реабілітаційних заходів, а також особливостей 
стану хворого або інваліда, їх функціональних можливостей, рухового 
досвіду, віку, статі, склад фахівців, методів і засобів буде різним, тобто 
реабілітація потребує індивідуального підходу до пацієнтів з урахуванням їх 
реакції на її застосування. Сучасна реабілітація безпосередньо пов’язана з 
принципом активної співучасті хворого, тому пасивні методи, що 
використовуються у відновному лікуванні, все більше втрачають свої позиції. 



 ЕТАПНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Відповідно до періодів перебігу 
відновних процесів в організмі, медична реабілітація має складатися з 
декількох етапів, послідовність яких у кожному конкретному випадку може 
відрізнятися. 

1. Госпітальний етап (районна, міська, обласна лікарні) починається з 
моменту надходження хворих до лікувальної установи в гострому періоді 
захворювання. Реабілітаційні заходи спрямовані на відновлення 
(реституцію) здоров’я хворого. Тут же формується програма реабілітації 
загалом. Ранній початок проведення реабілітаційних заходів багато в чому 
забезпечує сприятливіший перебіг і результат захворювання, вторинну 
профілактику інвалідності. Використовують комбіновані методи лікування, 
враховуючи загальну й місцеву дії, що дає змогу оптимізувати перебіг 
відновних процесів в органах і тканинах з урахуванням стану реактивності 
організму. Реабілітаційні заходи передбачають застосування 
медикаментозних засобів (підтримуюча, адаптаційна, протирецидивна 
фармакотерапія), косметичної та відновної хірургії, апаратної фізіотерапії, 
кінезотерапії (лікувальної гімнастики і фізкультури, механотерапії та 
фізичних тренувань), компліментарної (гомеопатія, фіто-, рефлексо- і 
мануальна терапія) і дієтотерапії, які істотно підвищують ефективність і 
скорочують строки проведення відновного лікування. 

    2. Амбулаторно-поліклінічний етап (поліклініки, поліклінічні 
відділення, медико-санітарні частини, медичні центри) спрямований на 
регенерацію і компенсацію порушених функцій. Цей етап нині все частіше 
визначають як “міський санаторій”, необхідність створення якого вже давно 
назріла. Організація і розвиток системи “міських санаторіїв”, дали б 
можливість б проводити реабілітацію хворих, осіб похилого віку, а також 
працюючий контингент без відриву від виробництва, в зручний для них час, з 
мешканням в домашніх умовах, що є економічно вигідним. 

3. Санаторно-курортний етап (санаторії спеціалізовані й загального 
типу, профілакторії, будинки відпочинку і т.ін.) забезпечує попередження 
рецидивів, закріплення (консолідацію) ремісії, відновлення адаптаційних 
резервів організму (реадаптацію). 

 



 
Рис. 4.  Етапи медичної реабілітації 

 
4. Побутова реабілітація (оздоровчі центри, спортивно-оздоровчі 

секції, групи загальнофізичної і спеціальної (спортивної) підготовки та ін.) – 
етап “безперервної (перманентної) реабілітації”, метою якої є розширення 
фізіологічних резервів організму, профілактика функціональних розладів, 
корекція і попередження виникнення порушень фізичної працездатності. 
Широке застосування реабілітаційних заходів для профілактики і на ранніх 
етапах розвитку захворювань (при функціональних відхиленнях або 
порушеннях) – є подальшим розвитком профілактичного напряму в медицині 
й відбиває його положення про індивідуальне й суспільне здоров’я. Воно є 
розвитком системи фізичного здоров’я людини, як фундаменту психічного і 
соціального здоров’я (“в здоровому тілі – здоровий дух”) на фоні 
правильного формування навичок фізичних вправ і потреб в них, що близько 
по суті до таких оздоровчих фізичних  
систем, як китайська гімнастика, індійська йога і ним подібним. Їх 
застосування в побутових і виробничих умовах необхідно поєднувати з 
іншими методами лікувально-профілактичної спрямованості, що 
забезпечують синергічність дії. 

 БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ. Протягом всіх етапів 
реабілітації безперервність і послідовність реабілітаційних заходів важлива 
як в межах одного етапу, так і при переході від одного до іншого. На фоні 
реабілітації поліпшується функціональний стан систем організму, 
підвищується тренованість, а будь-яка тривала перерва в її застосуванні може 
призвести до його погіршення, коли доводиться починати все спочатку. Для 
підвищення якості реабілітації важливо, щоб на кожному етапі в 
реабілітаційній карті було відбито, які методи і засоби лікування та 
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Профілактика функціональних 
порушень, підвищення 

резистентності організму 



реабілітації застосовувалися, яким був функціональний стан реабилитанта. 
Цій меті може також служити обмінна карта, в  якій наведені короткі 
відомості про клініко-функціональний стан хворого, його толерантність 
(переносність) до фізичних навантажень, реалізовані засоби і методи 
реабілітації. 

 ПОЄДНАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ДІЙ. Загальна дія 
переслідує мету загального оздоровлення організму, поліпшення функцій 
органів і систем, порушених хворобливим процесом, розвиток і закріплення 
моторних навичок і вольових якостей. 
 Спеціальна дія покликана відновити функції, порушені у зв’язку з 
захворюванням або травмою, відновити конкретні вміння, необхідні пацієнту 
в побуті й трудовій діяльності. 

 СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ. Основна мета реабілітації – 
ефективне і раннє повернення хворих та інвалідів до побутових і трудових 
процесів, у суспільство і сім’ю, відновлення особових властивостей людини 
як повноправного члена товариства. Оптимальним кінцевим результатом 
медичної реабілітації може бути повне відновлення здоров’я і повернення до 
професійної праці. 

 Проте є хворі, в яких, не зважаючи на найенергійніші лікувально-
реабілітаційні заходи, повного успіху у відновленні здоров’я і працездатності 
досягти не вдається і доводиться обмежуватися виробленням прийомів, що 
забезпечують їх самообслуговування (повне або часткове) в побуті. Подібний 
результат породжує медико-біологічні й соціальні проблеми, обумовлені 
необхідністю професійної переорієнтації і працевлаштування осіб з 
обмеженою працездатністю, їх психологічної підготовки з метою повернути 
постраждалому впевненість у поверненні працездатності й громадської 
повноцінності.  

 Остаточною соціально-трудовою реабілітацією займаються органи 
соціального забезпечення. Велике значення мають лікарські трудові експертні 
комісії (ЛТЕК). Вони встановлюють ступінь втрати працездатності, 
забезпечують професійну орієнтацію, під їх контролем проходить 
перенавчання новим професіям інвалідів. ЛТЕК з цих питань є сполучною 
ланкою між органами соціального забезпечення і органами охорони здоров’я. 
Трудова реабілітація не має закінчуватися працевлаштуванням реабілітанта. 
Вона спрямовується на підвищення працездатності індивіда й утриманні її на 
тому оптимальному рівні, який дає змогу зберегти його психічні і фізичні 
можливості. Цю проблему розв’язують за допомогою курсів реабілітаційних 
заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я і функціонального стану 
інвалідів, що періодично проводяться.  

 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ АДЕКВАТНОСТІ 
НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Медична 
реабілітація може бути успішною лише в разі врахування характеру й 
особливостей перебігу відновних процесів, порушених при тому або іншому 
захворюванні функцій. Для призначення адекватного комплексного 
диференційованого відновного лікування необхідна правильна оцінка стану 



хворого за показниками, що відбивають ефективність реабілітації, а для його 
проведення – сучасна реабілітаційна апаратура.  

 

ЗАСОБИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 Усі засоби, використовані в медичній реабілітації, які дозволяють 
вирішити її задачі, можна розділити на три групи, відповідно до 
особливостей їх дії:  

– активні – всі форми кінезотерапії (фізичні вправи, елементи спорту і 
спортивної підготовки, ходьба, біг та інші циклічні вправи, і види спорту, 
робота на тренажерах, працетерапія та ін.); 

– пасивні – фармако- і фізіотерапія, а також компліментарна терапія 
(рефлексо-, фітотерапія, гомеопатія та ін.);  

– психорегулюючі – естето-, фонотерапія, аутогенне тренування, м’язева 
релаксація та ін. 

Ефективність указаних засобів медичної реабілітації не рівнозначна і 
багато в чому визначається тривалістю й періодом захворювання, ступенем 
вираженості клінічних симптомів, наявністю супутньої патології органів і 
систем, характером медикаментозної терапії та іншими чинниками, що 
впливають на реактивність організму, а, отже, і результат захворювання. 

СКЛАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ 

 Реабілітаційна програма (програма реабілітації) – це послідовність 
(порядок) застосування форм, методів і засобів реабілітації при проведенні її 
етапів, які  забезпечують досягнення оптимального для хворого стану 
здоров’я і працездатності.  

 На всіх етапах реабілітаційної програми передбачається звернення до 
особи хворого, поєднання біологічних і психо-соціальних форм лікувальної 
відновної дії. Для її складання необхідно враховувати весь комплекс змін 
(морфологічних, фізіологічних, психологічних) і керуватися правилами, які 
передбачають:  

– визначення реабілітаційного потенціалу хворого; 
– оцінку результатів реабілітації і ступеня відновлення; 
– щоденну експрес-діагностику відповідності адаптивних можливостей 

організму рівню фізичних і психічних навантажень; 
– комплексність лікувально-відновних заходів; 
– східчастість (перехідність) дій, що проводяться (поетапне призначення 

відновних заходів з урахуванням динаміки функціонального стану 
хворого). 

 
ВИЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХВОРОГО 

  
Реабілітаційний потенціал хворого відбиває здатність переносити різні 

реабілітаційні заходи, а також досягати максимально можливого рівня 
відновлення стану здоров’я і працездатності. Його оцінка (визначення) є 



найістотнішим моментом при підготовці програми реабілітації і потребує 
вирішення декількох основних задач: 

1. З’ясування характеру порушень і ступеня обмеження функції. 
2. Визначення можливості повного або часткового морфологічного і 

функціонального відновлення у хворого пошкодженого органу або системи. 
3. Подальший прогноз розвитку адаптаційних і компенсаторних 

можливостей організму хворого при даному захворюванні. 
4. Оцінка фізичного стану організму загалом і функціональної здатності 

окремих органів і систем з урахуванням визначення переносності різних за 
характером, обсягом та інтенсивністю реабілітації чинників. 

Результати оцінки реабілітаційного потенціалу слід розглядати в 
динаміці, що дає змогу об’єктивно встановлювати ефективність програми і 
окремих її етапів з метою їх подальшої корекції. 

 
ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДНОВЛЕННЯ (РЕЗУЛЬТАТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ) 
  

Ступінь відновлення після перенесених захворювань і травм може бути 
оцінений за чотирибальною шкалою: повне відновлення, часткове 
відновлення, без зміни початкового рівня, погіршення. 

 Згідно з матеріалами Міжнародного відділу з питань праці була 
розроблена більш докладна шкала динаміки відновлення, можливих 
результатів захворювань і оцінка функціональних можливостей: 

1. Відновлення функціональної здатності в тому або іншому ступені. 
1.1.  Повне відновлення. 
1.2.  Часткове відновлення. 
1.3.  Компенсація при обмеженому відновленні функцій і відсутності 

відновлення. 
1.4. Заміщення (ортопедичне або хірургічне) за відсутності відновлення. 

2. Відновлення адаптації до повсякденного і професійного життя. 
2.1.  Виховання готовності до праці й побутової діяльності. 
2.2. Працетерапія. 

3. Залучення до трудового процесу – визначення придатності до трудової 
діяльності, перепідготовка. 

4. Диспансерне обслуговування реабілітантів. 
 

ЩОДЕННА ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА СТАНУ ОРГАНІЗМУ 
 Проводиться для оцінки відповідності адаптивних можливостей 

організму рівню фізичних і психічних навантажень та розрахунку 
реабілітаційного потенціала. Вона дає можливість визначити динаміку 
основних клініко-фізіологічних показників і залежно від них коригувати 
програму реабілітації. 

 За наслідками комплексної діагностики функціонального стану хворого 
реабілітологом здійснюється індивідуалізація програм з розробкою комплексу 
реабілітаційних заходів, що містить такі основні компоненти: 



1) медикаментозна, хірургічна корекція змінених внаслідок захворювань 
органів і систем; 

2) корекція метаболічних й імунологічних порушень; 
3) відновлення функціонального стану організму методами фізичної дії; 
4) корекція психо-емоційного стану шляхом формування позитивної 

мотивації на подальше успішне лікування; 
5) відновлення професійних навичок пацієнта за допомогою апаратно-

програмних комплексів сенсорного образу професійної діяльності. 
 Поглиблене клініко-психологічне обстеження завершує реалізацію 

комплексної реабілітаційної програми, даючи можливість судити про 
результати проведених реабілітаційних заходів і ступінь відновлення 
фізіологічних функцій, що забезпечують успішність професійної діяльності. 
На підставі прогнозованих і даних обстеження розробляються пропозиції 
щодо оптимізації програми медичної реабілітації з метою підвищення її 
ефективності. Перед переведенням хворого на наступний (санаторний або 
амбулаторно-поліклінічний) етап проводиться експертиза його професійної 
придатності, і надаються рекомендації щодо подальшої реабілітації. 

 Вивчення найближчих і віддалених результатів реабілітаційних заходів 
дає змогу планомірно й ефективно вести весь процес реабілітації, 
визначаючи основні задачі на кожному з етапів, і шляхом добору комплексу 
адекватних та ефективних засобів добиватися благополучного результату. 

 Все вищесказане дає можливість говорити про те, що медична 
реабілітація хворих і потерпілих є одним з сучасних напрямів розвитку 
охорони здоров’я в світі. Ця обставина обумовлює перегляд її ролі і місця в 
лікувальному процесі. Для формування системи медичної реабілітації 
необхідна організаційна основа  від створення відповідної законодавча бази 
до формування реабілітаційних установ і підготовки фахівців профільними 
кафедрами.  

 Пріоритетним напрямом реабілітації є раннє і широке застосування 
всього комплексу реабілітаційних заходів на всіх її етапах – госпітальному, 
амбулаторно-поліклінічному, санаторно-курортному, а також в повсякденних 
умовах. Економічно виправданим є розширення реабілітації в бік розвитку 
системи профілактичних заходів з упровадженням нових методів.  

 Комплексний підхід має стати основою в організації підготовки 
реабілітологів на базі лікарської освіти. Потрібна законодавчо злагоджена 
кооперація фахівців медичного і немедичного профілів з метою підвищення 
якості реабілітаційних заходів. Необхідне технічне переозброєння і 
переоснащення реабілітаційних підрозділів сучасною апаратурою нового 
покоління, яка дозволяє не лише реєструвати реакцію хворого на вжиті 
заходи, але й змінювати параметри роботи в межах, що задаються. Реалізація 
вказаних напрямів дасть змогу підвищити якість реабілітаційного лікування, 
скоротити терміни лікування, знизити інвалідність і отримати значний 
економічний ефект.  

Якщо ви засвоїли зміст теми, закріпіть її розв’язанням задач. Потім 
правильність їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 



 
Задача 1 

Хворому поставлений діагноз осередковий туберкульоз 1-го сегмента 
лівої легені. Об’єктивно без патології. ШОЕ 23 мм/год, лейкоцити крові 
9,0*10 9 г/л. Відправлений на реабілітацію. 

Укажіть, яка частина структури медичної реабілітації показана даному 
хворому. 

А. Професійна.  
Б. Парапсихологічна. 
В. Медична. 
Г. Природна. 
Д. Внутрішньовідомча. 

 
Задача 2 

Хворому з діагнозом хронічний гастрит, зі зниженою кистлоутворюючою 
функцією, неактивна фаза, призначили медичну реабілітацію.  

Назвіть основний принцип медичної реабілітації 
А. Швидкість. 
Б. Спеціалізація. 
В. Етапність. 
Г. Узагальнення . 
Д. Максимальні навантаження. 

 
Задача 3 

Хворому з діагнозом хронічна пневмонія 2-го сегмента лівої легені 
призначена медична реабілітація.  

Що потрібно брати до уваги при розрахунку реабілітаційного 
потенціалу? 

А. Важкість основної патології.  
Б. Важкість супутньої патології. 
В. Стадію захворювання. 
Г. Національні особливості. 
Д. Вегетативну реактивність. 

 
Задача 4 

 Хворому з хворобою Бехтєрєва, центральна форма, неактивна фаза, 
призначена медична реабілітація.  

Що входить в оцінку ступеня відновлення в даному випадку? 
А. Відновлення функціональної здатності. 
Б. Поява нових функцій.   
В. Стабілізація показників. 
Г. Розвиток нових умовних рефлексів. 
Д. Поліпшення системи травлення. 

 



Розділ 2 
ПАТОГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ  

КЛІНІЧНИХ СИНДРОМІВ 
 
Розвиток хвороби як реакції всього організму на дію етіологічного 

чинника, визначають характеристики чинника (специфіка, сила, тривалість 
дії) і реактивність організму – генетично детермінований і такий, що 
знаходиться під впливом чинників зовнішнього (фізико-хімічного, 
біологічного, соціального) середовища, сукупність якостей організму, які 
визначають характер системної реакції. 

Внаслідок взаємодії етіологічного чинника і організму розвивається 
або реакції саногенезу (захисні, пристосовні, компенсаторні), спрямовані на 
досягнення сприятливого виходу захворювання (видужання), або патогенезу, 
що супроводиться несприятливим перебігом хороби і розвитком ускладнень. 

З огляду на актульність знання основних клінічних синдромів для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти визначати патогенетично обґрунтовані 
клінічні синдроми для подальшого призначення реабілітаційних заходів. 
 Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 

•  Окремлювати основні патофізіологічні симптоми при різній патології.  
•  Визначати провідний патофізіологічний синдром;  
•  Визначати основні напрями реабілітаційних заходів. 

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

1. Методи та способи виявлення основних патофізіологічних 
симптомів при різній патології. 

2. Головні принципи, мета класифікації патогенетично обґрунтованих 
синдромів. 

3. Синдромна терапія, її головні задачі. 
 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу.  

Спрямованість реакції (саногенез, патогенез) визначаються 
реактивністю організму. Реакції саногенезу розвиваються на фоні 
нормореактивності організму, для патогенезу характерні порушення 
реактивності (гіпер-, гіпо- або їх проміжні форми). 

При адекватній реакції (нормореактивності) організму на дію 
етіологічного чинника спостерігається нормергічна відповідь, позв’язана з 
реакцією нервової, гормональної, імунної систем і місцевих чинників 
(“квартету гомеокінезу”). Ця відповідь характеризується певною 
послідовною появою і збалансованим співвідношенням психічних, 
емоційних і вегетативних реакцій, збудливих і гальмових амінокислот, рівня 
адреналіну, інсуліну і кортизолу, гістаміну і серотоніну, кальцію і магнію в 
крові, концентрації внутрішньо- і позаклітинного кальцію, вмістом цАМФ і 
цГМФ, активності вільно-радикальних процесів і антиокислювальної 



системи та ін. Вказана форма реагування, в кінцевому результаті, обумовлює 
високу резистентність організму щодо до дії подразника.  

Порушення реактивності проявляється як дисрегуляція з неадекватним 
реагуванням систем “квартету гомеокінезу” (зниженим при гіпо-, 
підвищеним при гіперергії). Це спричиняється десинхронізацією процесів 
збудження і гальмування в ЦНС (сили, рухливості й урівноваженості), 
дисбалансом збудливих і гальмових амінокислот, рівня адреналіну, інсуліну і 
кортизолу, гістаміну й серотоніну, кальцію і магнію в крові, концентрації 
внутрішньо- і позаклітинного кальцію, вмістом цАМФ і цГМФ, активності 
вільно-радикальних процесів і антиокислювальної системи. Дисрегуляція 
обумовлює зниження резистентності організму до дії подразника і внаслідок 
цього спостерігається несприятливий перебіг захворювання і розвиток 
ускладнень (рис.5).  

В основі патогенезу захворювання лежать типові патологічні процеси, 
що розгортаються і характеризуються послідовним розвитком 
морфофункціональних змін в організмі, інтенсивність яких визначається 
реактивністю організму. Клінічні прояви цих змін становлять суть клініко-
патогенетичних синдромів. 

Взаємозв’язок і взаємообумовленість етіології і патогенезу обгрунтовує 
можливість патогенетичної терапії впливати певною мірою на причину 
захворювання. Усунення проявів патологічних синдромів під дією лікування,  
лежить в основі синдромальної терапії. У зв’язку з цим виникає 
необхідність синдромного аналізу клінічної картини хвороби з 
виокремленням переважаючого (провідного) синдрому, на основі знайдених 
клініко-патогенетичних синдромів  вибирають оптимальні реабілітаційні 
чинники.  
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Рис. 5. Квадрат гомеостазу 



 
Вирішення питання вибору методів медичної реабілітації з 

урахуванням схожої неспецифічної та індивідуальної їх дії потребує 
виокремлення з клініки і патогенезу захворювань синдромів, що відбивають 
ступінь вияву загальних змін, а також таких, які більшою мірою 
характеризують клінічні особливості самого захворювання.  

Відповідно до цих уявлень пропонуємо робочу класифікацію 
клінічних патогенетичних синдромів (скорочена). 

1. Порушеної реактивності організму: 
• Дисневротичний (переважання збудження або депресії); 
• Дисгормональний (переважання стрес-індукуючих або стрес-

лімітуючих гормонів); 
• Дисімунний (імунодефицитний стан або підвищена чутливість); 
• Дисалгічний (знижена, підвищена або перекручена чутливість). 

2. Запалення (порушеної резистентності організму). 
3. Дисциркуляторний (порушеної системної регуляції). 
4. Дисметаболічний (порушеного гомеокінезу). 
Грунтуючись на викладених вище уявленнях про клінічні 

патогенетичні синдроми з урахуванням запропонованої класифікації 
головними задачами синдромного лікування є: 

1. Оптимізація відповіді регуляторних систем. 
2. Збалансування системи і антисистеми. 
3. Антагоністична регуляція функцій. 
4. При гіперреактивності організму показана седативна, 
імуннодепресивна, антиспастична терапія, призначення стрес-
лімітуючих гормонів. 

5. При гіпореактивності організму обгрунтованим є вжиття 
адаптаційних заходів, імуностимуляції, призначення стрес-
індукуючих гормонів. 

          Опис основних клініко-патогенетичних синдромів і підходи їх медичної 
реабілітації викладені в окремих розділах. 

 Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її розв’язуванням задач. 
Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей. 

 
Задача 1 

 Хвора 39 років скаржиться на тяжкість і періодичний ниючий біль 
внизу живота, часті поноси. При обстеженні в лівій клубовій області 
пальпується спазмована хвороблива дільниця кишечника. Установлений 
діагноз хронічний спастичний коліт.  

 Який синдром переважає в клініці даної хворої? 
А. Астено-невротичний. 
Б. Дисциркуляторний. 
В. Дискінетичний. 
Г.  Імунних порушень. 
Д. Метаболічних порушень. 



 
Задача 2 

Хворий 54 років скаржиться на частий біль при сечовипусканні, часте 
сечовипускання. Поставлений діагноз цистит.  

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

 
Задача 3 

У хворого 19 років діагностований фурункульоз. Хворий скаржиться 
на біль і припухлість у поперековій області праворуч, підвищення 
температури до 37,5 град. При огляді поперекової області виявлені декілька 
фурункулів у фазі інфільтрації (набряк і гіперемія). У комплексному 
лікуванні хворого призначена електротерапія. 

Назвіть переважаючий клінічний синдром. 
А. Інтоксикації. 
Б. Дисциркуляторний. 
В. Синдром метаболічних порушень. 
Г. Дискінетичний синдром. 
Д. Синдром запальних явищ. 

 
 

Задача 4 
Хворий 25 років, скаржиться на безсоння, погіршення настрою, 

емоційну лабільність, постійну спрагу, зниження апетиту і маси тіла. При 
обстеженні поставлений діагноз вперше виявленого цуркового діабету. 
Назвіть переважаючий клінічний синдром у даного хворого. 

А. Астено-невротичний. 
Б. Дискінетичний. 
В. Диссекреторний. 
Г. Дисциркуляторний. 
Д. Запальний. 

 



Розділ 3 
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСНОВНИХ 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ СИНДРОМІВ 
 

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

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



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

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

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

2.1. ДИСНЕВРОТИЧНИЙ СИНДРОМ 

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

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

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

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 



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

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

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

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

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

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

 



 
Рис. 6. Механізми розвитку дисневротичного синдрому 

 
У крові  також спостерігається підвищенний рівень  попередників гормонів 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Задача 1 

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

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

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

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

 
Задача 3 

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

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



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

 
Задача 4 

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

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

 

2.2. ДИСГОРМОНАЛЬНИЙ СИНДРОМ 

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

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

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

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

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

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

синдромі.  



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 
 

 
Рис.8.  Реабілітаціна тактика при дисгормональному синдромі 

 
Знижена резистентність організму створює умови для розвитку інфекційних і 

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

Гормональна недостатність може бути викликана порушенням пермисивної 
“посередницької” дії гормонів. Недостатність кортизолу, що спрямовує могутню й 
різнобічну пермисивну дію на катехоламіни, різко ослабляє глікогенолітичні й 
ліполітичні ефекти адреналіну, пресорну дію і деякі інші ефекти катехоламінів. За 
відсутності необхідної кількості тиреоїдних гормонів не може нормально реалізуватися 
дія соматотропного гормону на ранніх етапах розвитку організму. Порушення 
пермисивної “взаємодопомоги” гормонів може приводити і до інших ендокринних 
розладів. Інтоксикаційні прояви при гепатитах і цирозах можуть сприяти порушенням 
метаболізму гормонів, оскільки значна частина гормонів руйнується в печінці.  

Стрес-лімітуючі 
гормони 

Стрес-індукуючі 
гормони 

Гіперінсулінемія і його 
резистентність  Активація інсуліну, 

введення Zn 

Гіпотиреоз  Активація гормонів 
щитовидної залози 

Низький рівень 
інсуліну 

Інактивація  
стресових гормонів    

Прихована 
надниркова 
недостатність  

Активація надниркових 
залоз 

Порушення 
центральної регуляції 

Покращення 
венозного відтоку від 

головного мозку 

Дефіцит йоду, 
меланіну, серотоніну 

Підвищення рівня 
попередників Т3 

Гіперпролактинемія Зниження рівня 
пролактину 

Високий рівень 
прогестерону 

Зниження рівня 
прогестерону 

Висока активність 
паратгормону 

Зниження активності 
паратгормона 

Дефіцит кальцитоніну Введення міокальцика, 
Са 

Висока активність 
надниркових залоз 

Зниження рівня  
гормонів наднирко 

вих залоз 

Порушення  

центральної регуляції 
Покращення 
мозгового 
кровообігу 

Гіпертиреоз  Інактивація Т3, Т4 

Підвищення йодо- 
поглинальної функції, 

меланіну 

Зниження рівня  

попередників Т3 

Дизоваріальні 
порушення 

Корекція рівня  
статевих гормонів 

Високий рівень 
естрогенів 

Зниження рівня  
естрогенів 

Висока активність  
С-клітин щитовидної 

залози 

Зниження рівня  
кальцитоніну 

Низький рівень 
паратгормону 

Заступна терапія 

 
 
Б 
 
А 
 
Л 
 
А 
 
Н 
 
С 
 

 



Сповільнення метаболізму кортизолу нарівні з деякими проявами 
гіперкортизолізму може гальмувати вироблення АКТГ і приводити до деякої атрофії 
надниркових залоз, що, в свою чергу, провокує розвиток імунопатії (алергії). Недостатня 
інактивація естрадіола пригноблює секрецію гонадотропинів і викликає статеві розлади 
у чоловіків. Можлива і надмірна активність ферментів, що беруть участь в метаболізмі 
гормонів. Надмірна активність інсулінази приводить до відносної інсулінової 
недостатності. При надмірному частковому ферментативному дейодуванні тироксину і 
утворенні значних кількостей більш активного трийодтироніну спостерігаються ознаки 
гіпертиреозу. Важлива роль метаболічного синдрому в розвитку “дисфункціональних” 
гормональних зсувів диктує необхідність проведення дезінтоксикаційних заходів 
фізичними чинниками.  

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 
Задача 2 

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

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

 
Задача 3 

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

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

  



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

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

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

 
 
 

 
2.3. ДИСІМУННИЙ СИНДРОМ 

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

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

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

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

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

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

1. Причина виникнення дисімунних процесів.  



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

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

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

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

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

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

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

     



 
 

 
Рис. 9. Механізми розвитку дисімунного синдрому 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
Рис. 10. Реабілітаційна тактика при дисімунному синдромі 

 
  При гіперреактивності організму, навпаки, показані стрес-лімітуючі 

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

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

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

 
Задача 1 

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

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

 
Задача 2 

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

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

 
Задача 3 

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

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

 
Задача 4 

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

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

 



 
2.4. ДИСАЛГІЧНИЙ СИНДРОМ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 
 
 

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

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

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

 
Задача 2 

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

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

 

Задача 3 

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

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



Д. Лазеротерапія. 
 

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

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

 Д. УВЧ-терапія. 
 

2.5. СИНДРОМ ЗАПАЛЕННЯ 

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

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

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

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

синдромі.   



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
Задача 1 

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

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

 



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

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

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

 
Задача 3 

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

Виберіть фізіотерапевтичний чинник, переважний при провідному запальному 
синдромі. 

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

 
Задача 4 

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

Яка методика впливу необхідна при проведенні лікарського електрофорезу 
сульфату магнезії? 

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

 
 

2.6. ДИСЦИРКУЛЯТОРНИЙ СИНДРОМ 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 
Рис.11. Механізм розвитку дисциркуляторного синдрому 

 
Активація метаболічних процесів при підвищеній концентрації тироксину, 

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

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

Ішемія як типова форма патології регіонарного кровообігу, викликає стаз і 
згущення крові. Важливу роль у регуляції судинного тонусу відіграє окисел азоту (NO 
ендотеліальний чинник релаксації) і NO-синтази, фермент, що здійснює її синтез. 
Окисел азоту приводить до релаксації гладкої мускулатури судин. При 
дисциркуляторному синдромі на фоні переважання спастичних реакцій судин виявлений 
дефект одного з поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-синтази. Розвиваються 
судинні реакції за спастичним типом навіть при незначних навантаженнях, що 
приводить до формування дискинетичного синдрому.  
Стійка активація симпатичного відділу автономної нервової системи веде до активації 
ренін-ангіотензин-альдостеронового механізму, що більшою мірою посилює спазм 

Гіпотонічний Гіпертонічний 

Ваго-інсулярний тип  
вегетативної дисфункції 

Симпато-адреналовий тип  
вегетативної дисфункції 

Перевага  
парасимпатичної системи 

Перевага  
симпатичної системи 

 

 

 

 

 

 

Гіпореактивність організму 

� При дисадаптації зростання 
діастолічного тиску  

� Скарги на мігреневий 
паралітичний біль  

� Стопи теплі 

� Червоний дермографізм  

� Відчуття мерзлякуватості  

� Нестерпність холоду 

Гіперреактивність організму 
 

� При дисадаптації зростання 
систолічного тиску 

� Скарги на мігреневий 
спастичний біль 

� Стопи холодні 

� Рожевий / білий дермографізм  

� Відчуття  жару  

� Холод переносять добре 

Дисциркуляторний синдром 



судин і викликає гіпертензію, затримуючи в організмі натрій і підвищуючи об’єм 
позаклітинної рідини. Дисволемія запускає каскад гормональних реакцій з викидом 
альдостерону. Зростання діючої концентрації ангіотензинів в циркулюючій крові через 
їх супрасегментарний вплив посилює активацію і без того вже активованих симпатичних 
центрів. Посилення спазму під впливом ангіотензинів прискорює гіпертрофію м’язевих 
елементів резистивних судин як причину звуження їх просвіту і безповоротної 
гіпертензії. Надмірне надходження натрію хлорида в організм з їжею і напоями 
підвищує набряк, збільшуючи вміст натрію в організмі як основну детермінанту об’єму 
позаклітинної рідини і плазми крові. Формується дисциркуляторний синдром з 
порушеною кінетикою і тонусом судинної стінки.  

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

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

 



 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

                                                                  
Задача 1 

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

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

Задача 2 
Хворому 22 років поставлений діагноз гіпертонічна хвороба з переважанням 

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

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

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



 
 

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

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

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

 

2.7. ДИСМЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 

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

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

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

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

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

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

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

синдромі.  



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

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

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

 
Рис. 14. Механізми розвитку  дисметаболічного синдрому 
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При дисметаболічному синдромі з ацидозом показана седативна, релаксаційна, 
імуномодулююча терапія, оксигенація крові. Необхідно коригувати електролітний 
дисбаланс, у тому числі калієвий, магнієвий та зниження рівня ліпідів у крові. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 



 
Рис. 15. Захисна система гомотоксикології 

 
Представлена система основної регуляції в гомотоксикології заснована на 

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

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

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

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

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

 
Задача 2 

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

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

ГОРМОНАЛЬНА СИСТЕМА 
стресс – індукуючі /  

стресс – лімітуючі гормони 

ІМУННА СИСТЕМА 
(клітинний/  

гуморальний імунітет 

НЕРВОВА СИСТЕМА 
ЦНС, симпатична/ 

парасимпатична система 

СИСТЕМА  
МЕТАБОЛІЗМУ 

(гуморальна) 
Печінка, нирки, легені,  

ШКТ, шкіра 



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

 
Задача 3 

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

Укажіть найоптимальнішу схему лікування даного пацієнта. 
 

   
Рис. 16. Антигомотоксичні препарати 

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

 
 

Антигомотоксичні препарати при різних формах 
реактивності 

Гіперергічність  Гіпоергічність 

Істерична, симпато-адреналова 
стрес-індукуюча, імунодепресивна 

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

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

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

Аспартат-, глютамат-, цистеїнодефіцитна 
 

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

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

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

Вітамінна (А, Д, Е), терапія 
 

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

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

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

•Кралонін (спеціальний, краплі 30 мл) 

•Мулімен (потенцуючий. краплі 50 мл) 

•Неврохеель (нозод, табл. №50) 

•Псоринохеель Н (нозод, краплі 30 мл) 

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

•Хепель (комплексний, табл. №50) 

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

 

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

• Вертигохеель (спеціальний, краплі 30 мл) 

• Галіум-Хеель (нозод, краплі 30 мл) 

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

• Ігнація-Гомаккорд  (гомоккорд, краплі 30 мл) 

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

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

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

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

• Ескулюс композитум (композитний, краплі 30 мл)  
 



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

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

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

 



Частина II 
ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗІОТЕРАПІЇ 

 
Розділ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКУВАЛЬНИХ 
ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ І ПРИНЦИПИ ФІЗІОТЕРАПІЇ 
 
Громадська необхідність охорони здоров’я і працездатності населеня 

диктує потребу розвитку реабілітаційного напрямку роботи системи охорони 
здоров’я. Великі втрати суспільство несе в зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності. Провідна роль у медичній реабілітації належить методам 
немедикаментозного впливу.  

Базисом медичної реабілітації є фізіотерапія, що ефективно 
використовується на всіх реабілітаційних етапах. Обов’язок кожного лікаря – 
призначення фізіотерапії в складі комплексної програми реабілітації. 

З огляду на актуальність знання основних понять фізіотерапії для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати загальні 
принципи фізіотерапії для побудови комплексних фізіотерапевтичних 
реабілітаційних програм. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- пояснити окремлення фізіотерапії в окрему науку; 
- схарактеризувати цілі і задачі різних фізіотерапевтичних впливів;  
- визначити основні чинники фізіолікуванння. 

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

1. Головні принципи, мета і задачі фізіотерапії. 
2. Фізико-хімічна характеристика чинника, що вивчається.  
3. Апарати, що генерують даний чинник. 
4. Механізм дії фізичного чинника на організм. 
5. Показання до застосування фізичних чинників. 
6. Протипоказання. 
7. Методики і техніка проведення процедури. 
8. Дозування фізичного чинника. 

 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу.  

Фізіотерапія (від грец. “природа” і “лікувати”) – наука, що вивчає дію 
на організм людини фізичних чинників зовнішнього середовища і 
використання їх з лікувальною, профілактичною та реабілітаційною метою. 
  У цьому ланцюгу чільне місце відводять реабілітації. Тому виникла 
нова лікарська спеціальність – лікар-реабілітолог, який займається 
питаннями фізіотерапії, рефлексотерапії, мануальної терапії та ЛФК. У 
зв’язку з цим доцільним буде створення кафедр “Медичної реабілітації” в 
медичних університетах, що відповідають вимогам охорони здоров’я. У 



нашій країні фізіотерапія як обов’язковий предмет входить до програм 
медичних інститутів з 1926 р. і є клінічною дисципліною. Основний напрям 
фізіотерапії – визначення впливу фізичних чинників на біологічні тканини й 
організм з метою розробки методик і критеріїв відбору хворих для 
подальшого лікування.  

Офіційно ВООЗ визнає близько 180 медичних спеціальностей. Однак 
всі вони використовують три основні групи методів лікування: 
фармакологічні, хірургічні й фізичні. Медикаментозна терапія відіграє 
головну роль під час лікування різних захворювань, проте фармакологічні 
препарати нерідко викликають побічні явища, алергізацію організму, крім 
того, є непереносимість ряду медикаментів. Лікар повинен обмежуватися 
якнайменшою кількістю ліків. Вони мають діяти не тільки в стані спокою, 
але й при стереотипних навантаженнях, проведенні внутрішньотканинного 
електрофорезу. Необхідно добирати не тільки добову дозу, а й інтервали 
введення препарату. На фармакокінетику ліків накладаються і особливості 
хворого, і хвороби. Хірургічні методи впливу, хоч високодосконалі, далеко 
не завжди показані. Однак і в хірургічній клініці, якщо є час, необхідно 
провести передопераційну підготовку. Мета її – мобілізація психічних, 
функціональних та структурних резервів організму на операцію. В 
оперативному втручанні перевага віддається методам, що мінімізують 
функціональні і структурні наслідки органа, що оперується, і доступів до 
нього. Післяопераційний період – це стратегія ведення хворого, в якій його 
норми повинні бути уточнені залежно від проведеної операції. У зв’язку з 
цим у цей час велике значення приділяють фізичним методам лікування. Їх 
застосування в медичній реабілітації доступне, ефективне та економічно 
вигідне. Фізичні чинники (особливо природні) необхідні для підтримки 
високого рівня функціонування організму, тому їх часто називають 
фізіологічними. 

Дефіцит впливу зовнішнього середовища, що особливо яскраво  
виявляється під час польотів у космос, веде до порушення нормального 
перебігу життєвих процесів в організмі й, у важких випадках – до розвитку 
захворювань. Людина ще з давніх часів використовувала фізичні чинники не 
тільки для отримання комфортних відчуттів (тепло, сонячні промені, 
механічні впливи), але й для зцілення при пораненнях і захворюваннях. 
Організоване лікування на курортах у Росії сягає часів Петра I. У XIX ст. 
М.Я. Мудров писав: “... Ти досягнеш до тієї пори премудрості, коли не будеш 
здоров’я вбачати в одних тільки аптекарських склянках. Твоєю аптекою буде 
вся природа на службі тобі й твоїм хворим...”. У його роботах був зроблений 
наголос на лікуванні не хвороби, а хворого: “Я збираюся повідомити Вам 
нову істину, якій багато хто не повірить і яку, можливо, не всі з вас осягнуть. 
Лікування не полягає в лікуванні хвороби. Лікування виявляється в лікуванні 
самого хворого”. Цей принцип є одним із провідних у фізіотерапії. Впливи 
передусім спрямовані на хворого. Своєчасне і правильне застосування 
фізичних методів лікування сприяє найшвидшому розвитку компенсаторно-
пристосувальних реакцій, оптимізації загоєння пошкоджених тканин, 



стимуляції захисних механізмів і відновленню порушених функцій органів і 
систем. Професором В.М. Сокрутом уперше в фізіотерапію вводиться 
“принцип оптимальності хвороби”, який визначає норму хвороби, 
оптимальний її варіант і адекватну фізіотерапевтичну тактику, коли оплата 
ресурсами здоров’я за якість видужання мінімальна. Принцип заздалегідь 
випробуваний на великому експериментальному матеріалі. Було показано, 
що виходи інфаркту в конкретному випадку визначаються його 
відповідністю (невідповідністю) оптимальному варіанту. Теорія впроваджена 
не тільки в клінічну практику, але й гідно витримала перевірку часом і 
клінічними випробуваннями при великій кількості захворювань і стала 
“візитною карткою” Донецької школи фізіотерапевтів. Принцип 
оптимальності хвороби обґрунтовує стратегію і тактику фізіотерапевтичного 
лікування хворого через її нормалізацію приведенням до умов оптимального 
варіанта; розв’язання окремих задач, принаймні, не повинне зміщувати далі її 
розвиток від оптимального варіанта. “Кити” принципу оптимальності 
хвороби – філософія здоров’я і хвороби, теорія оптимальності процесів, 
принцип оптимальності в біології. У філософії міра – категорія, норма – 
поняття. Всіляка міра містить багато норм. Значить, міра хвороби також має 
свої норми. Так само, як і міра здоров’я. Як всіляка міра – норма хвороби це 
її варіант, коли оплата ресурсами здоров’я за неї мінімальна. Філософія 
“принципу оптимальності  хвороби” розроблена Н.І.Яблучанським. 
Оптимальний перебіг хвороби забезпечує: 

1. Видужання (повне) при гострих формах. 
2. Стійку ремісію, більш рідкі загострення, що легко дозволяються при 
хронічних формах. 

3. Максимально можливу, при даній хворобі, якість життя пацієнта. 
Принцип оптимальності хвороби потребує доповнення діагнозу 

інформацією про ступінь оптимальності (неоптимальності) в розвитку 
хвороби. Діагноз хвороби, діагноз хворого ніколи не повні, якщо не містять 
відомості про ступінь оптимальності (ступінь відхилень від оптимального 
варіанта) хвороби і основних синдромів. Поза цими даними лікар не має 
достатньої інформації для правильного здійснення лікувального процесу. 
 
 
 

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛІКУВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ 

  Фізичні чинники, застосовані в фізіотерапії, поділяються на природні 
(вода, клімат, грязь та ін.) і преформовані, що отримуються штучним шляхом 
(електролікування, ультразвук тощо). Вони класифікуються за фізичними 
характеристиками таким чином: 

1. Постійні струми низької напруги:  
а) гальванізація і лікарський електрофорез;  



б) імпульсні струми: діадинамотерапія і діадинамофорез, електросон, 
електростимуляція, короткоімпульсна електроаналгезія, ампліпульстерапія 
(випрямлений режим) і ампліпульсфорез, інтерференцтерапія. 

2. Змінні струми: 
а) низької та звукової частоти і низької напруги: ампліпульстерапія (змінний 
режим), флюктуоризація (змінні форми струму); 
б) надтональної та високої частоти і високої напруги: дарсонвалізація, 
струми надтональної частоти (СНЧ). 

3. Електричне поле: 
а) ультрависокочастотна терапія (УВЧ-терапія); 
б) франклінізація; 
в) аероіонізація. 

4. Магнітне поле: 
а) низькочастотна магнітотерапія; 
б) індуктотермія – змінне магнітне поле високої частоти (ЗМ ПВЧ). 

5. Електромагнітне випромінювання: 
а) надвисокочастотна терапія (НВЧ-терапія): 
сантиметрохвильова (СМХ) і дециметрохвильова (ДМХ) терапія; 
б) крайнєвисокочастотна терапія (КВЧ-терапія): міліметрохвильова (ММХ) 
терапія; 
в) світлотерапія: інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове, монохроматичне 
когерентне (лазерне) і поліхроматичне некогерентне поляризоване (пайлер-) 
випромінювання). 

6. Механічні коливання: 
а) масаж;  
б) вібротерапія;  
в) ультразвук;  
г) витягування. 

7. Вода (гідротерапія і бальнеотерапія). 
8. Температурний чинник (термотерапія): 

а) теплотерапія (лікувальна грязь, торф, парафін, озокерит); 
б) лікування холодом (кріотерапія). 

9. Повітря (баротерапія). 
 
 
 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА АПАРАТУРА 
 
У цей час фізіотерапевтична апаратура удосконалюється, до її випуску 

залучені підприємства військового комплексу в рамках конверсії. 
Простежується три напрями створення фізіотерапевтичної апаратури. 

По-перше, випускаються складні комплекси для лазеротерапії, 
магнітотурботрони, тракомп’ютери для витягування хребта, які, як правило, 
встановлюються в спеціалізованих відділеннях лікарень відновного 
лікування. 



По-друге, традиційно використовується апаратура для стаціонарів 
лікарень (УВЧ, НВЧ тощо). У деякому розумінні ці прилади – еталон 
дизайну і якості. Основні їх переваги – простота, надійність і легкість у 
роботі. 

По-третє, важливою тенденцією є створення компактних, безпечних, 
портативних апаратів на напівпровідниках, які можуть використовуватися не 
тільки в лікарнях, але й в побуті. 

Відомості про широко використовувані в цей час фізіотерапевтичні 
апарати і комплекси наводяться у відповідних розділах даного видання. 
 

МЕХАНІЗМИ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ 
Загальні механізми дії фізичних чинників необхідно розглядати з 

позицій взаємопов’язаних рефлекторних і гуморальних впливів на організм. 
Їх первинна дія здійснюється через шкіру, її рецепторний апарат, судинну 
систему і пов’язана зі зміною фізико-хімічних процесів у шкірі, а отже, 
реалізація дії фізичних чинників на цілісний організм і лікувальний ефект 
має ряд особливостей. 

У механізмі дії фізичного чинника на організм видокремлюють три 
групи ефектів: фізико-хімічні, фізіологічні та лікувальні. 

Фізико-хімічний компонент дії фізіотерапевтичного чинника на 
організм пов’язаний з молекулярними змінами в тканинах при його 
використанні. Дія будь-якого фізичного чинника базується на поглинанні 
енергії та перетворенні її всередині клітини в енергію біологічних процесів. 
У зв’язку з цим у тканинах відбуваються фізичні, хімічні й структурні 
перетворення, які становлять первинну основу реактивної відповіді складних 
функціональних систем організму. Описуючи фізіологічні ефекти, потрібно 
зважати на те, що загальновизнаним є рефлекторний принцип і 
нейрогуморальний механізм. Електричні, температурні, механічні, хімічні, 
променеві та інші подразнення, властиві фізичним чинникам, діючи на 
шкіру, викликають реакції її рецепторного апарату і судин у вигляді зміни 
порога збудливості рецепторів і тонусу судин мікроциркуляторного русла 
(шкірно-вазомоторні рефлекси). Аферентна імпульсація від чутливих 
нервових волокон через вставні нейрони активує рухові нейрони передніх 
кутів спинного мозку з подальшим формуванням ефекту торованих 
імпульсних потоків, які розповсюджуються до різних органів, що мають 
відповідну сегментарну іннервацію. Первинні рефлекторні реакції нервових 
закінчень шкіри тісно переплітаються з гуморальними змінами, що 
з’являються внаслідок фізико-хімічних процесів нервового збудження. Вони 
також є джерелом нервової аферентної імпульсації, причому не тільки в 
період дії чинника (первинний ефект), але й після припинення такого 
протягом декількох хвилин, годин і навіть діб (слідовий ефект). Основні 
гуморальні (хімічні зміни) в самій шкірі зводяться до утворення біологічно 
активних речовин (гістамін, ацетилхолін, серотонін, кініни, вільні радикали), 
які, надходячи в кров, викликають зміни просвіту капілярів і текучості крові 
в них, поліпшення транскапілярного обміну, що посилює дифузію газів та 



інших речовин, метаболізм тканин. При конвергенції на центральні нейрони 
аферентних імпульсних потоків від вісцеральних провідників відбувається 
активація нейросекреції гіпоталамусом релізинг-чинників, вироблення 
гормонів гіпофізом з подальшою стимуляцією синтезу гормонів і 
простагландинів. Гомеостаз, або правильніше сказати гомеокінез, в організмі 
визначається “трикутником гомеостазу” – нервовою, імунною та 
ендокринною системами. Реакція у відповідь організму на 
фізіотерапевтичний вплив є інтегральною, вона і формує лікувальний ефект, 
який може бути неспецифічним або специфічним (залежить від чинника 
впливу). 

Неспецифічний ефект пов’язаний з підвищенням активності 
гіпофізарно-адренокортикотропної системи. Катехоламіни і 
глюкокортикоїди, що надходять у кров, підвищують афінність 
адренорецепторів, модулюють запалення та імунітет. 

Специфічний ефект (наприклад, болезаспокійливий), з урахуванням 
початкового стану, організму спостерігається при захворюваннях 
периферичних нервів під впливом діадинамічних або синусоїдально-
модульованих струмів. Для електростимуляції денервованих м’язів більш 
придатні імпульсні струми низької частоти. Протизапальна дія найбільше 
виражена при УВЧ- і магнітотерапії. У значній частині фізіотерапії вплив 
фізичних чинників реалізується через відомі шкірно-вісцеральні, іонні тощо 
рефлекси. У рефлекторній відповіді окремлюють такі фази: роздратування, 
активація і розвиток таких компенсаторно-пристосувальних механізмів, як 
посилення регенерації з підвищенням неспецифічної резистентності 
організму. При цьому важливу роль відіграють біологічно активні речовини 
(БАР): нейропептиди (речовина Р і бета-ендорфіни), ейкозаноїди 
(простагландини, зокрема, Е2 і F2a, лейкотрієни В4), медіатори (гістамін, 
серотонін, норадреналін, ацетилхолін, аденозин), продукти перекисного 
окислення ліпідів (ПОЛ), цитокіни, оксид азоту, що виходять в інтерстицій 
через ендотелій судин. Причому речовина Р визначає ноцицептивну, а бета-
ендорфіни – антиноцицептивну чутливість, з активацією лейкоцитів у 
першому випадку і фібробластів – у другому. Простагландин F2a – збільшує 
проникність плазмолеми клітин, активує аксональний транспорт трофогенів, 
посилює споживання кисню, модулює інтенсивність запалення, а 
простагландин Е2, навпаки, має анаболічний ефект, активує проліферацію і 
дозрівання грануляційної тканини. 

Вплив фізичного чинника на організм істотно визначається його 
початковим станом. Тому в тактиці лікаря особливо важливим є визначення 
даних і вибір методу фізіотерапії.  

Відновні процеси в органах і тканинах реалізуються через запалення, 
інтенсивність якого значною мірою визначається реактивністю організму. У 
свою чергу реактивність формує стрес-реакцію організму, прояви якої 
залежать від збалансованості регуляторних систем і антисистем. При 
еустресі спостерігається сприятливий вихід і неускладнене загоєння після 
пошкодження. Навпроти дистрес з підвищеними і зниженими реакціями 



викликає розбалансованість регуляторних механізмів, розвиток 
дезадаптаційного синдрому і в остаточному підсумку несприятливий вихід 
або ускладнене загоєння. Звідси вплив повинен бути адекватним, і необхідно 
його провести, передусім, з метою оптимізації відновних процесів, з 
урахуванням запропонованої нами “оптимальності захворювання”, що 
передбачає заходи, спрямовані на приведення захворювання до такого 
розвитку, при якому спостерігається сприятливий вихід. Принцип 
оптимальності хвороби ґрунтується на відібраних еволюцією і закріплених 
генетично механізмах хвороби як механізмах видужання. Порушення в 
оптимальності хвороби є порушення в механізмах видужання, але не 
“патологічності” цих механізмів. У цьому і виявляється індивідуалізація 
лікування. Завдання це важке, оскільки передбачає виділення неускладненої 
та ускладненої форм захворювання і на цій основі побудову тактики 
лікування. Такий підхід до фізіотерапевтичного лікування взагалі є 
перспективним і заслуговує на увагу. При запаленні на фоні 
гіперреактивності необхідно його знижувати. У цьому випадку показане 
УВЧ-, магнітотерапія тощо. При запальних процесах на фоні 
гіпореактивності, навпаки, необхідні впливи на їх підвищення, що вказує на 
доцільність використання: ультразвуку, ультрафіолетового і лазерного 
випромінювання, НВЧ-терапії, оксигенобаротерапії. 

Фізичні чинники викликають різноманітні фізіологічні реакції, які 
можуть бути використані з лікувальною метою. Реакції відбуваються, як 
правило, за схемою: активація – стабілізація – звикання (адаптація з 
мобілізацією компенсаторно-пристосовних можливостей організму – 
“адаптаційна терапія”). Причому активація якої-небудь системи паралельно 
супроводжує підвищенням антисистеми. Тому дуже важливим є 
видокремлення первинної спрямованості впливів (перша фаза – первинний 
ефект). З урахуванням цієї спрямованості збирають дані для лікування 
хворих. Спрямованість слідового ефекту (друга фаза) відображає резервні 
можливості організму. Зміни мікроциркуляції, що спостерігаються при 
впливі фізичних чинників, формують лікувальну дію. Однак шляхи 
формування даного механізму у різних фізичних чинників неоднакові. 
Істотні й ті хімічні зміни в шкірі, крові і тканинах, які відбуваються 
внаслідок проникнення через непошкоджену шкіру хімічних речовин 
мінеральних вод. Багато які з них також впливають на судинну рецепцію і 
тонус судин, агрегаційні властивості тромбоцитів, дисоціацію 
оксигемоглобіну і кисневу місткість крові. Важливе значення в механізмі 
лікувальної дії фізичних чинників має зміна чутливості судинних рецепторів, 
і передусім особливо чутливих хеморецепторів каротидної та аортальної зон. 
З рецепторних зон виникають рефлекси, що змінюють тонус артеріальних і 
венозних судин, артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, збудливість 
судинорухового і дихального центрів. Доведене зниження чутливості 
адренорецепторів судин під час використання радонових процедур і 
вуглекислих ванн, спостерігається фотоінактивація рецепторів шкіри при 
світлотерапії. Первинні фізико-хімічні й судинні реакції проходять у шкірі – 



важливому органі імуногенезу. Сукупність обмінних, морфологічних і 
судинних змін у шкірі, нейрогуморальних і гормональних порешень 
забезпечує перебудову імунологічної реактивності організму. Місцева 
фізична дія, що є початково пусковою, перетворюється на хімічну, яка в свою 
чергу трансформується в єдиний нервово-рефлекторний і гуморальний 
процеси з залученням до реакції у відповідь різних систем організму. При 
фізіотерапевтичному впливі, залежно від чинника і дози, спостерігаються 
лікувальні ефекти: 

1. Імуномодуляція (гіпосенсибілізація, імуностимуляція). 
2. Анальгезія, за рахунок створення нової домінанти в мозку, 

підвищення порога провідності й збудливості периферичних нервів і 
поліпшення мікроциркуляції, зняття спазму і набряку в зоні ураження. 

3. Міорелаксація і міостимуляція (прямим впливом на м’язову тканину 
або опосередковано через активацію рецепторного апарату). 

4. Підвищення або пониження здатності крові згущуватися. 
5. Гіперплазія і дефібролізація через зміну мікроциркуляції, 

метаболічних процесів і активності клітин. 
6. Підвищення або пониження функціональної активності ЦНС, 

вегетативної нервової системи.  
 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

Використання фізичних чинників у клініці визначається їх 
властивостями, можливістю і характером поглинання їх енергії тканинами 
організму. На основі єдності специфічних і неспецифічних компонентів дії 
конкретного фізичного чинника і провідних пато- і саногенезу захворювання 
можуть бути сформульовані загальні принципи фізіотерапії. 

Принцип синдромально-патогенетичного підходу. У клініці 
видокремлюють сано- і патогенез захворювання. Фізіотерапевтичний вплив 
повинен бути спрямований на приведення механізмів патогенезу в русло 
саногенезу. Всяка терапія, що проводиться поза урахуванням пато-, 
саногенетичних механізмів хвороби, а тим більше тих, що порушують їх, 
буде мати несприятливі наслідки для її виходу з результатами, що 
випливають. У клініці патогенез як сутність патологічного процесу 
виявляється сукупністю симптомів хвороби. Група симптомів,  
патогенетично пов’язаних між собою, відбиває основну лінію розвитку 
хвороби, утворюють синдром. Ланки патогенезу і синдроми хвороби 
співвідносяться між собою як філософські категорії сутності і явища. Під 
синдромальною терапією будемо розуміти частину терапії, спрямовану на 
синдроми. Причому важливо відмітити, що пато-, саногенетична терапія 
успішно вирішує і “синдромальні” завдання.  

Синдром – клінічне дзеркало хвороби. Звідси випливає положення про 
необхідність синдромологічного аналізу клінічної картини хвороби і в 
зв’язку з цим – вибір оптимального фізичного лікувального чинника з 
урахуванням синдромально-патогенетичного підходу. Поняття патогенезу та 



етіології безпосередньо пов’язані й детерміновані, тому патогенетична 
терапія впливає певною мірою на причину захворювання. 

Клінічні синдроми зумовлені такими провідними патогенетичними 
синдромами: больовим, запальних явищ, набряклим, дискінетичним 
(атонічним, спастичним), диссекреторним (підвищення і пониження 
екскреторної функції), дисгормональним (підвищення і пониження 
інкреторної функції), дисциркуляторним, дисімунним (імунних порушень), 
метаболічних порушень (інтоксикаційним), гіперпластичним, 
гіпотрофічним, невротичним. 

Другий підхід до вибору тактики лікувального застосування фізичних 
чинників – клініко-функціональний. Фізіотерапія спрямована на 
функціональну реституцію. Для оптимального вибору методів лікування 
необхідно заздалегідь оцінити функціональний стан регуляторних систем 
організму: серцево-судинної, центральної нервової, ендокринної та імунної. 

Важливим принципом у фізіотерапії є принцип індивідуального 
лікування. Виходячи з нього, при використанні фізичних чинників лікар 
зобов’язаний враховувати реактивність організму і формуючи її чинники: 
вік, стать, наявність супутніх захворювань, ступінь тренування його 
адаптаційно-компенсаторних механізмів, біоритмічну активність основних 
функцій організму. 

Принцип курсового лікування фізичними чинниками. Оптимальний 
лікувальний ефект фізичних чинників у хворих настає внаслідок проведеного 
курсового лікування. Його тривалість при лікуванні хворих з різною 
патологією становить від 8-12 до 14-20 процедур. Однак потрібний 
динамічний підхід у лікуванні, за необхідності заміна діючого фізичного 
чинника або, принаймні, зміна його дозування. Не можна призначати від 
початку і до кінця той самий метод за незмінних умов. Лікування необхідно 
починати з загальних і сегментарно-рефлекторних методик і лише потім 
перейти до місцевого лікування. Залежно від динаміки клінічних виявів 
патологічного процесу процедури проводять щодня або через 1-2 дні. 
Підсумовування лікувальних ефектів фізичних чинників забезпечує тривалу 
післядію курсу фізіотерапії, яка продовжується і після його завершення. 
Разом з тим дуже велика тривалість курсу лікування одним фізичним 
чинником приводить до адаптації організму й істотно знижує ефективність 
його лікувальної дії. В окремих клініках часто буває, що “проблематичний” 
пацієнт запрошується для експертизи тільки після того, як його піддадуть 
декільком (звичайно десяти) процедурам в очікуванні, що він буде відчувати 
себе краще. Така політика аморальна, неетична і негідна фахівця. 
Незважаючи на це, більшість призначень фізіотерапії підпадає під категорію, 
коли призначаються тривалі неконтрольовані курси лікування. Є навіть 
центри, де пацієнтам повідомляють, що ефект даної фізіотерапії може 
спостерігатися тільки через декілька місяців(!). Це означає, що 
практикуючий лікар покладається винятково на можливості організму щодо 
самовідновлення. Дотримання принципу динамізму в фізіотерапії потребує 
не тільки лабільності самого патологічного процесу, але й виявлення 



супутніх захворювань, а також фонове медикаментозне лікування, яке 
істотно впливає на дію фізичних чинників. Призначення нових лікарських 
засобів та інших додаткових заходів зобов’язує лікаря перевірити та 
уточнити застосовну раніше фізіотерапію. Раціональна фізіотерапія має 
забезпечувати вплив на детермінанту патологічної системи, стимулювати 
наявні антисистеми, що формуються як механізми видужання і відновлення 
порушеного гомеокінезу. Природно, вирішити ці завдання можна лише при 
комплексному використанні лікувальних чинників, дібраних відповідно до 
конкретних проявів захворювання з огляду на провідний патофізіологічний 
синдром і з урахуванням початкової реактивності організму. Принцип 
варіювання параметрів впливу передбачає зміну умов проведення 
фізіотерапевтичних процедур у процесі курсового лікування, спрямованого 
на зменшення швидкої адаптації організму хворого до зовнішніх впливів з 
постійними характеристиками, оскільки подібна адаптація супроводиться 
ослабленням дратівливої активності та ефективності дії фізичних чинників. 
Принцип наступності передбачає обов’язкове врахування всього спектру 
попереднього або паралельного лікування, насамперед, медикаментозного, 
оскільки воно спроможне істотно впливати на фізіологічну дію 
фізіотерапевтичних процедур. Не можна забувати про післядію фізичних 
чинників, яка зберігається тривалий час, а тому потрібні інтервали (6-8 
тижнів і більше) перед повторним призначенням процедур. 

Принцип оптимальності в лікуванні фізичними чинниками. Єдиний 
рефлекторно-гуморальный механізм дії фізичних чинників забезпечує 
спрямованість реакцій системного характеру в тісній залежності від 
початкового функціонального стану систем (системи), в чому можна вбачати 
поліпшення механізмів саморегулювання гомеостазу. Той самий фізичний 
чинник за тих самих умов впливу по-різному діє на відповідь організму при 
різних станах його найважливіших функціональних систем. У зв’язку з цим 
фізіотерапію можна віднести до терапії “функціональної регуляції”. Цією 
своєрідною межею механізму дії фізичних чинників, очевидно, правомірно 
пояснити терапевтичний ефект того самого фізичного методу лікування при 
різних захворюваннях. Приступаючи до лікування, лікар повинен оцінити, 
наскільки захворювання за часом, важкістю перебігу, організації системних і 
місцевих пато-, саногенетичних механізмів відповідає сприятливому варіанту 
і наскільки відрізняється від нього, щоб ухвалити правильне рішення про 
обсяг, якість і послідовність утручань. У лікувальній тактиці необхідно 
ідентифікувати оптимальні варіанти хвороби для хворого, визначити ступінь 
і характер відхилень хвороби від оптимального варіанта. Виходячи з цього, 
має ставитися діагноз. Хворого необхідно лікувати приведенням хвороби до 
оптимального її варіанта залежно від механізму і ступеня відхилення від 
нього. Досягати локальних цілей слід залежно від провідного синдрому 
методами, що не суперечать глобальній меті оптимального варіанта хвороби. 
Лікувальні заходи мають співвідноситися зі станом здоров’я пацієнта та його 
змінами. У психічній сфері необхідно сприяти формуванню адекватних 
особистісних настанов пацієнта в сприйнятті хвороби. При кінезотерапії 



керуються золотим правилом: “У здоровому тілі – здоровий дух”. Фізична 
активність попереджає дисстрес, хронічну втому, раннє старіння, підвищує 
резистентність до захворювань. Якщо для підтримки здоров’я фізична 
активність потрібна, то для видужання хворого і більш сприятливого 
перебігу хвороби вона просто необхідна. Йдеться тільки про її обсяг. Вона 
має вимірюватися здоров’ям і визначатися ним. У рекомендаціях з фізичної 
активності треба враховувати спосіб життя пацієнта, його стереотипи.  

Харчування є також важливим для підтримки здоров’я, а тим більше у 
хворого. Найголовніше в їжі – помірність. Підвищена вага призводить до 
хвороб. Необхідні контроль якості й кількості їжі, що приймається. Важливо 
звернути увагу на відповідність раціону харчування фазовому розвитку 
захворювання. У розпалі гострих і загостренні хронічних хвороб апетит 
часто зменьшується. Це нормальне явище. Настане день, і він з’явиться. 
Правильно організоване харчування – перші, нарівні з фізичною активністю, 
ліки. Немає його – інші впливи не дають бажаного результату. 

Інтоксикація в період хвороби сповільнює і перекручує метаболічні 
шляхи, погіршує перебіг захворювання. У детоксикації насамперед треба 
використати природні канали: водний режим, проносні й очищувальні 
клізми, в необхідних випадках – ентеросорбенти, гемосорбцію і 
плазмоферез. Впливи здійснюють на ділянку печінки і нирок, шкіру і 
кишечник.  

Фізичні чинники мають неоднакову терапевтичну ефективність. 
Оптимізація здійснюється через вплив на механізми хвороби, які, передусім, 
є відновними і спрямовані на вихід з гострого або підгострого захворювання 
або з фази загострення хронічного захворювання з найменшою ціною. 
Втручання повинне спрямовуватись не на боротьбу з ними, а на їх 
приведення до сприятливих умов. Процедура оптимізації здійснюється 
шляхом динамічної корекції лікувальних заходів щодо результатів зміни 
показників, які відбивають динаміку хвороби. З заходами оптимізації завжди 
треба поспішати: основи неускладненого або ускладненого перебігу хвороби 
закладаються в її перші години і дні. Чим пізніше розпочата оптимізація, тим 
нижче її ефективність. Виходячи з вищевикладеного, параметри фізичного 
чинника і методики його застосування мають бути оптимальними, тобто 
максимально відповідати характеру і фазі патологічного процесу.  

Гетерогенність сучасних хвороб передбачає можливість поєднання при 
розвитку кожної з них різних патогенетичних варіантів (синдромів). 
Реактивна відповідь специфічна для даного чинника і стану організму, хоч і 
розвивається на основі загальних (неспецифічних) реакцій організму. В 
умовах лікувальної практики ця специфічність потребує целеспрямованого 
вибору чинника і методики його застосування. У цьому і полягає сутність 
патогенетичної терапії з застосуванням фізичних чинників. Тому 
перспективною уявляється класифікація методів фізіотерапії за механізмом 
їх дії (як, наприклад, фармакологічних), а не тільки за видом 
використовуваної енергії.  



З урахуванням цих позицій фізичні чинники можуть бути 
класифіковані таким чином: 

1. Міотонічні (ДДС, СМС, флюктуючі струми, електростимуляція). 
2. Міорелаксаційні (індуктотермія, солюкс, парафін, озокерит, грязі). 
3. Протинабрякові (магнітотерапія, нетеплова дія УВЧ). 
4. Імуносупресивні (гальванізація). 
5. Імуностимулюючі (КВЧ-терапія, пайлер-терапія, загальне УФО). 
6. Гіперпластичні (УВЧ, місцева франклінізація, дарсонвалізація, 

місцеве УФО, лазеротерапія). 
7. Секреторні (НВЧ-терапія). 
8. Дефіброзуючі (УЗТ, грязі, озокерит). 
9. Бактерицидні (короткохвильове УФО). 
10. Д-вітаміноутворюючі (середньохвильове УФО). 
11. Меланіноутворюючі (довгохвильове УФО). 
12. Седативні (електросон, загальна франклінізація, водолікування, 

транскраніальна електроаналгезія). 
Запропонована класифікація фізичних чинників за механізмом 

лікувальної дії потребує подальшої доробки, разом з тим навіть у цій формі 
дає змогу озброїти лікаря методологією вибору способу лікування. 

Згідно з принципом адекватності фізіотерапевтичних впливів час, 
методика застосування й основні дозиметричні параметри 
використовуваного чинника мають відповідати характеру, гостроті й фазі 
патологічного процесу. Це потребує постійної корекції параметрів вживаних 
фізичних чинників протягом всього періоду лікування хворого. Таке 
варіювання сприяє зменшенню адаптації організму до впливу фізичних 
чинників, що істотно підвищує їх клінічну ефективність. Для цього 
необхідно змінювати інтенсивність і тривалість впливу фізичного чинника, 
частоту, локалізацію, площу його впливу, нарівні з уведенням до комплексу 
лікування додаткових фізичних методів. Так, у гостру фазу захворювання для 
купірування болю призначають діадинамічні струми, холодовий чинник і 
середньохвильове опромінювання в еритемних дозах. У підгостру фазу 
нарівні з низькочастотними струмами застосовують УВЧ- і НВЧ-терапію, 
акупунктуру, лазеротерапію, інфрачервоне опромінювання, а хронічний біль 
знімають методами гальванізації, електрофорезу анальгетиків, імпульсної 
магнітотерапії, транскраніальної електроанальгезії, електросонтерапії та 
ультрафонофорезу. Тільки за цієї умови лікування захворювань буде 
ефективним. При оцінці адекватності треба орієнтуватися на відповідь 
організму, яка повинна бути фізіологічною, передбаченою заздалегідь, і 
свідчити про розвиток компенсаторно-пристосовних реакцій. Найчастіший 
наслідок неадекватної фізіотерапії – загострення хвороби або виникнення 
загальної патологічної реакції, що проходить за типом вегето-судинного 
синдрому, що спостерігається при використанні стрес-індукуючих і 
прозапальних чинників на фоні гіперреактивності організму хворого і, 
навпаки, стрес-лімітуючих і протизапальних чинників – при початкової 
гіпореакції. Іншими словами, необґрунтована тактика без урахування 



початкової реактивності організму посилює патогенетичні механізми 
захворювання, виводячи його за межі “норми хвороби”, сприяє 
розбалансованості регуляторних ланок і в остаточному підсумку призводить 
до розвитку дезадаптаційного синдрому. Відповідність характеру, гостроті й 
фазі патологічного процесу не завжди лінійно залежить від дозиметричних 
параметрів фізичного чинника, але натомість пов’язана з вибором шляхів 
саногенезу і способу подачі енергії. Існують у вигляді місця, часу, порядку 
проведення процедури частотні та інші характеристики чинника, які, як 
відомо, істотно трансформують реакції у відповідь. Потрібне обов’язкове 
врахування загальної та імунної реактивності хворого, його віку, статі, 
конститутивних особливостей, наявності супутніх захворювань, тобто всього 
того, під чим розуміють принцип індивідуального підходу в фізіотерапії . 

Принцип комплексного лікування фізичними чинниками. Залучення в 
патологічний процес декількох органів і систем обумовлює необхідність 
комплексного використання лікувальних фізичних чинників. Різноманітність 
терапевтичних впливів зумовлена особливостями патогенезу і синдромів 
захворювання, що його відбивають. Знання специфічності дії лікувальних 
фізичних чинників дає можливість з їх допомогою діяти цілеспрямовано на 
різні ланки складного патогенезу для досягнення сприятливого кінцевого 
результату. Комплексна фізіотерапія має бути адекватною для хворого, 
розмірною щодо послідовного і паралельного застосування всіх засобів 
лікування. Головні зусилля потрібно зосередити на лікуванні основного 
захворювання або його провідного синдрому. Етіотропна терапія необхідна 
при гострих і затяжних формах хвороби, при хронічному захворюванні, 
першопричина його може вже не мати значення. Важливий не тільки 
етіологічний чинник, але і його взаємодія з організмом хворого. Етіотропна 
терапія сама по собі недостатньо ефективна. Треба вимірювати не тільки 
користь, але й шкоду, яку вона принесе, наскільки вона необхідна для 
підвищення реактивності організму хворого оптимізації механізмів його 
видужання. Принцип єдності етіотропного, патогенетичного і 
симптоматичного підходів в ідеалі передбачає призначення такого методу 
(або методів), який одночасно сприяв би усуненню причинного чинника, 
впливав би на основні ланки розвитку хвороби і найважливіші його 
симптоми. Однак складно, а часом і неможливо за допомогою якогось одного 
чинника впливати на етіологію, патогенез і клінічні прояви хвороби. Звідси 
виникає необхідність здійснювати вплив на провідний патофізіологічний 
синдром.  

На використання сполучених методів накладають обмеження 
закономірності взаємовпливу фізичних чинників і технічні проблеми їх 
використання. З типових поєднаних методів можна виокремити 
електропелоїдотерапію, індуктотермоелектрофорез, електрофонофорез, 
вакуумелектрофорез, магнітолазерну терапію та ін. Комплексна дія 
лікувальних чинників має об’єднану і комбіновану форми. Поєднане 
лікування передбачає одночасний вплив на патологічний осередок 
декількома фізичними чинниками. При комбінованому лікуванні їх 



застосовують послідовно з різним інтервалом часу, наприклад 1-2 доби, або 
курсами, що змінюють один одного. 

Комплексна фізіотерапія будується на основі ряду принципів: 
синергізму (потенціювання дії односпрямованих чинників), антагонізму 
(контрастні гідролікувальні чинники), сенсибілізації (один чинник 
приводить організм або його системи в стан підвищеної чутливості до іншого 
чинника), посилення місцевої зонової реакції при комбінації чинників з 
переважно місцевою і загальною дією.  

Принцип універсальності в фізіотерапії передбачає у разі необхідності 
можливість використання будь-якого фізичного чинника при 
найрізноманітніших патологічних станах і одночасно допускає застосування 
різних за природою чинників у тих самих хворих, що пов’язане з 
неспецифічним впливом фізичних чинників. Незалежно від своєї природи їх 
первинна реакція полягає в активації процесів. Однак ефективність окремих 
методів лікування при різних захворюваннях буде нерівнозначною, звідси 
переважним треба визнати принцип оптимальності, який грунтується на 
пошуку шляхів оптимального диференційованого призначення фізичних 
чинників залежно від початкової реактивності організму. Універсальність 
швидше означає не одноманітність, а набір декількох напрямів реалізації 
саногенезу, універсальний результат (сприятливий вихід через оптимізацію 
процесів і переведення патогенезу в саногенез), а не способи його 
досягнення.  

Фізичні чинники стимулюють власні захисні сили організму, являють 
собою переважно регуляторну і тренувальну дію на різні системи, 
викликають гомеокінетичний ефект. Тому В.С. Улащик (1992) вважає одним 
з найважливіших принцип оптимально малого дозування. Вибір дозування 
насправді є визначенням того, чого ми хочемо досягти: 1) ефекту плацебо, 2) 
переважно місцевого впливу з мінімальним наслідком і генералізацією 
ефекту, 3) локального впливу з вираженою післядією (він може бути 
більшим, ніж стресовий), особливо спрямований на “керуючі” фізіологічно 
більш значущі структури, 4) загального (звичайно стресового характеру) і 
навіть пошкоджуючого впливу, наприклад, на імунокомпетентні клітини і 
тканини. Саме по собі співвідношення “дозування-ефект” у максимально 
спрощеному вигляді проходить в декілька етапів. При надто низькому 
дозуванні, навіть унаслідок гостроспрямованої подачі енергії, її величина так 
мала, що виникає дисипація (розсіяння). Такий індиферентний вплив 
можливий, якщо управління відбувається передусім на мембранному рівні. 
Очевидно, що ініціюючі процеси на клітинних мембранах виявляються тоді, 
коли під впливом зовнішньої енергії змінюються конформація, текучість, 
проникність і електричний заряд молекул. Коли сформований спеціальний 
сприйнятливий апарат або поєднується висока чутливість і реактивність 
сприймаючих структур, розвивається резонансне поглинання. У цьому 
випадку можливі тригерні механізми трансформації енергії. Потім настають 
впливи, які хоча є достатніми для ініціації зміни тканинного метаболізму, але 
перекриваються стандартними компенсаторними механізмами органної 



регуляції (нервовими, ендокринними). Подальше збільшення дози 
закономірно збуджує стресові реакції у відповідь, що може призвести до 
ушкоджуючих ефектів, ураховуючи загибель клітини. 

Найчастіше використовують поєднання місцевих процедур з 
подальшим застосуванням процедур седативної дії (електросонтерапія, 
загальні ванни, аероіонотерапія), загальнозміцнюючої дії (хлоридно-натрієві 
ванни, ультрафіолетове опромінювання, геліотерапія) або стимулюючої дії 
(душі, контрастні ванни, загальна гальванізація, масаж, електростимуляція). 

Прикладом послідовного застосування двох чинників з розрахунку на 
те, що подальший діятиме на фоні, зміненому дією попереднього чинника, 
може бути проведення електрофорезу після НВЧ-терапії, що сприяє 
глибшому проникненню речовини і в більшій кількості. З метою посилення 
дії ультрафіолетового випромінювання може заздалегідь призначатися 
прогрівання інфрачервоними променями, грілкою, ЕП УВЧ та іншими 
чинниками, що викликає гіперемію. При гострих респіраторних 
захворюваннях найефективнішим є послідовне застосування ЕП УВЧ та 
інгаляцій аерозолів (електроаерозолів) лікарських речовин. Навпаки, при 
захворюваннях легень лікарські аерозолі передують тепловим процедурам 
(високочастотна магнітотерапія, УВЧ-терапія, ДМХ-терапія). 

Нарівні з послідовним застосуванням фізичних чинників протягом дня, 
вдаються до чергування процедур за днями тижня, наприклад, електрофорез 
лікарських речовин і ампліпульстерапія, ультразвукова і ДМХ-терапія, 
індуктотермія з лікувальними ваннами. Лікувальні фізичні чинники 
комбінують з лікувальною фізкультурою (ЛФК).  

ЛФК можна застосовувати в один день практично з усіма видами 
фізіотерапії. Найраціональнішими є дві схеми їх комбінування: 1) 
призначення лікувальної гімнастики, а потім масажу і через 30-90 хвилин –
фізіотерапевтичних процедур або 2) призначення процедур, через 2-3 години 
– лікувальної гімнастики, а потім масажу. Масаж і лікарський електрофорез 
на одну ділянку доцільно застосовувати в різні дні. При комбінуванні ліків і 
фізичних чинників можуть змінюватися властивості ліків. Наприклад, 
електричне поле УВЧ і магнітне поле високої частоти посилюють дію 
антикоагулянтів, а постійний струм знижує його.  

Поєднання фізичних чинників. Передусім, виходячи з показань, 
вибирають принцип, на основі якого буде складений лікувальний комплекс. 
У комплексної фізіотерапії розрізнюють дві методики впливу: комбіновану і 
поєднану. Комбінованою фізіотерапією вважають послідовне застосування 
фізичних методів лікування. Поєднаний вплив – поєднання двох і більше 
процедур одночасно або послідовно одна за одною на ту саму ділянку для 
посилення дії подальшою (солюкс, потім електрофорез, масаж, потім 
фонофорез) або ослаблення небажаної дії (спочатку ультрафіолетове 
опромінювання, потім  солюкс; спочатку  грязьова аплікація, потім душ). 

Комплексна фізіотерапія не є арифметичною сумою дії окремих 
методів, а являє собою новий вплив, спроможний посилити, послабити або 
модифікувати ефекти певного лікувального чинника. Фізіотерапевтична 



поліпрагмазія може приводити до пригнічення захисно-пристосувальних 
механізмів організму (аж до їх зриву), до загострення захворювання і 
розвитку загальної патологічної реакції. 

Адекватність впливу вибраного чинника зіставляють з функціональним 
станом організму, стадією основного захворювання, віком, реактивністю 
організму, проявами больового синдрому, наявністю ускладнень. На основі 
цього вирішують питання про інтервал між процедурами – провести їх в 
один день або через день, а якщо в один день, то в якій послідовності і з яким 
інтервалом. У стаціонарі в комплекс фізіотерапії становить дві-три 
процедури, в поліклініці – не більш двох. Причому основній процедурі 
передує додаткова, наприклад, проведення місцевого електрофорезу передує 
прийому ванни. 

В один день не проводять дві процедури загального впливу. 
Протипоказані дві ванни, ванна і підводний душ-масаж, ванна і масивна 
грязьова аплікація, загальна ванна і загальна гальванізація, мікрохвильова 
терапія на ділянку надниркових залоз і ванна. Допускається поєднання таких 
процедур і ЛФК з проміжком часу між ними не менш як 2 години. 

Не треба проводити навантажувальні впливи фізичними чинниками в 
день рентгенологічних досліджень і дуоденального зондування (УВЧ-, НВЧ-
терапію, загальні процедури). Несумісні в один день впливи на ту саму 
рефлексогенну зону (комірцеву), так само як і вплив на одну з таких зон і 
загальний вплив на організм. 

Недоцільним є застосування в один день методів фізіотерапії, близьких 
за характером дії на організм (ДМХ і СМХ, індуктотермії і УВЧ або ДДС з 
СМС), а також фізичних чинників з протилежною спрямованістю дії 
(грязьові аплікації і душі). Однак для загартування призначають контрастні 
процедури: сауну і басейн. 

Не призначають на одну ділянку впливів, що спричиняють 
роздратування шкіри, наприклад, УФО і лікування постійним струмом, 
парафіном, солюксом, масажем, ультразвуком, індуктотермією однієї 
ділянки, радоновими і газовими мінеральними ваннами. 

При комбінуванні процедур в один день спочатку вдаються до 
місцевих впливів, а потім – загальних. Здебільшого часовий інтервал між 
процедурами становить близько 2 годин. 

Масаж повинен вестися після теплових, високочастотних і водних 
процедур, а електрофорез – через 30-60 хвилин після масажу. 
Навантажувальні процедури, як правило, чергують через день, наприклад, 
бітемпорально УВЧ і НВЧ на ділянку надниркових залоз. Хворим, що 
постійно працюють у сфері дії електромагнітних полів УВЧ і НВЧ, потужніх 
магнітних полів та іонізуючого випромінювання, ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС не треба призначати УВЧ і НВЧ-терапію, радонові ванни. 

За наявності у хворих імплантованого електрокардіостимулятора 
застосовувати згідно з показаннями терапію електричним полем УВЧ, 
мікрохвилі, діадинамотерапію та ультразвук можна на відстані не менш як  
15 см від електрокардіостимулятора. 



Лікар, на основі патогенезу, кожному хворому індивідуально повинен 
скласти лікувальний комплекс, вибираючи необхідну послідовність 
проведення процедур і дозування. Засвоєння сформованих принципів дає 
змогу краще орієнтуватися в масі розрізнених даних, упорядковує 
лікувальний процес і тим самим сприяє підвищенню ефективності 
терапевтичних заходів при різних захворюваннях. 
 

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ 
Без правильного розуміння синдромнопатогенетичного і клініко-

функціонального підходів використання лікувальних фізичних чинників не 
можуть бути оцінені показання і протипоказання до їх застосування, які 
звичайно будуються на основі синдромів. 

Впливи можуть бути спрямовані на профілактику, лікування і 
реабілітацію захворювань. 

1. Із профілактичною метою в даний час використовується 
ультрафіолетове опромінювання (УФО). Згодом, мабуть, знайде 
застосування магнітотерапії та НВЧ-терапії. 

2. Фізіотерапевтичні методи показані при лікуванні таких основних 
синдромів: загальних запальних змін, інтоксикаційному, больовому, 
дихальної, судинної, серцевої, печінкової, ниркової недостатності I-II ст., 
гіпертензивному, гіпотензивному, диспептичному, дизуричному, 
нефротичному, сечовому, судорожному, м’язово-тонічному, Рейно, 
порушення функції суглобів, деформації хребта, дефігурації суглобів, 
шкірному, порушення цілісності тканин, алергічному, анемічному, 
гіперглікемічному, гіпертиреоїдному, гіпотиреоїдному, ожирінні, 
клімактеричному, цефалгічному, енцефалопатії, енцефаломієлопатії, 
гіпоталамічному, поліневропатії, невропатії, дисциркуляторної 
енцефалопатії, вестибулярному, дискінетичному (спастичному і 
атонічному), набряклому, цереброішемічному, атрофічному, астенічному, 
невротичному (істеричному, депресивному), вегето-судинної дистонії, 
корінцевому, корінцево-судинному, рефлекторному, які спостерігаються при 
таких захворюваннях і станах: 

2.1. Травматичні пошкодження. 
2.2. Запальні захворювання. 
2.3. Обмінно-дистрофічні захворювання. 
2.4. Функціональні порушення ЦНС і вегетативної системи. 
2.5. Порушення секреції в органах. 
2.6. Моторні розлади системи шлунково-кишкового тракту. 
3. У реабілітації фізіотерапевтичні методи широко використовуються 

для лікування травм, при спайках і грубих рубцях після хірургічних 
втручань, посилення регенерації після пошкодження периферичних нервів, 
при атрофії м’язів тощо. 
 

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ 



За синдромно-патогенетичними і клініко-функціональними ознаками 
будуються і протипоказання, розділені на загальні (абсолютні) і приватні 
(відносні). 

Загальні протипоказання: 
1. Гіпертермічний синдром (при температурі тіла вище за 38оС), що 

пов’язане з виникненням ендогенного тепла при впливі фізичних чинників. 
Однак холод, як фізичний чинник, у цьому випадку показаний. 

2. Геморагічний, гемолітичний, мієлопластичний синдроми, 
враховуючи антиспастичну дію фізичних чинників, що активує і фібриноліз. 

3. Епілептичний синдром (через активуючий вплив фізичних чинників). 
4. Синдроми серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової 

недостатності при декомпенсації. Фізіотерапевтичне лікування спрямоване 
передусім на мобілізацію резервів організму, які в цьому випадку виснажені. 

5. Синдром кахексії. 
Нозологічний принцип протипоказань збережений у таких галузях 

медицини: 
1. Онкологія і гематологія (злоякісні новоутворення і системні 

захворювання крові). Всі фізіотерапевтичні чинники є енергетичними і 
посилюють метаболізм в організмі, що протипоказане при пухлинному 
процесі. 

2. Наркологія. Наркотичний стан і алкогольне сп’яніння є 
протипоказанням через неможливість дозування фізіотерапевтичних 
процедур за відчуттями хворого, а також немотивовану його поведінку, що 
може привести до трагічних наслідків. 

3. Акушерство (вагітність другої половини: фізіологічна – понад 26; 
патологічна – понад 24 тижнів). Фізичні чинники являють собою 
навантажувальну дію на організм, що може призвести до виникнення загрози 
переривання вагітності. 

4. Реаніматологія (гострі невідкладні важкі стани хворого при 
інфекційних хворобах, гострий період деяких захворювань внутрішніх 
органів, наприклад, інфаркт міокарда, мозковий інсульт та ін.). 

У цей час число загальних протипоказань скорочується. Накопичено 
достатньо фактів ефективності лікування туберкульозу при 
внутрішньоорганному електрофорезі тубазиду, електрофорезі 
диметилсульфоксиду, магнітолазерної терапії та інших методів, що дає 
можливість сприймати зняти це захворювання як абсолютне протипоказання 
до фізіотерапії. 

 
МЕТОДИКИ ФІЗІОТЕРАПІЇ 

Розроблені й впроваджені в клінічну практику методики: 
- Загальні (за Вермелем, комір за Щербаком, чотирикамерні ванни, 
загальне УФО, франклінізація тощо). 
- Місцеві (поперечні, подовжні, тангенціальні (косі). 
- Впливи на рефлекторно-сегментарні зони з ділянкою метамерної 
іннервації.  



- Впливи на зони Захар’їна-Геда. 
- Впливи на активні шкірні точки, які широко використовуються в 
рефлексотерапії.  
При методиці місцевого впливу в основному спостерігаються реакції 

окремого органа, хоча в цілому живому організмі навіть при 
малоінтенсивних впливах на невелику поверхню шкіри місцеві зміни 
впливають на систему (системи) організму загалом. Однак ці зміни виражені 
слабко і не завжди виявляються клінічними симптомами. Залучення в 
рефлекторні реакції більшості органів і систем спостерігається переважно 
після великих за площею впливів (наприклад, загальних ванн) або при 
інтенсивному впливі фізичного чинника на рефлексогенні зони органа.  

Фізіотерапевтичні методики поділяються на поверхневі (шкірні) і 
порожнинні (назальні, ректальні, вагінальні, ротові, вушні, 
внутрішньосудинні), для яких передбачаються спеціальні електроди. 

Залежно від густини контакту з поверхнею тіла методики поділяються 
на контактні й ефлювіальні (передбачається повітряний зазор між тілом і 
електродом). 

За технікою виконання методики бувають стабільні (електрод 
фіксований) і лабільні (електрод жвавий). 
 

ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ 
  Категорія “дозування” є головною в фізіотерапії і визначає тактику 
лікаря залежно від реактивності організму і фази захворювання. У гострий 
період захворювання застосовують переважно низькоінтенсивні фізичні 
чинники на сегментарно-рефлекторні зони. Навпаки, в підгострій і хронічній 
фазах захворювання інтенсивність чинника збільшують і впливають 
безпосередньо на патологічну зону. Наприклад, в перший тиждень пневмонії 
призначають ЕП УВЧ низької інтенсивності (20 Вт), з другого тижня – 
високої (40-70 Вт). Загальне УФО при достатній реактивності організму 
хворого призначають за основною схемою, у ослаблених хворих – за 
уповільненою, а у фізично міцних – за прискореною. Вплив фізичного 
чинника малої сили супроводиться нерізкими змінами функцій органів, які 
належать до того ж метамера тіла, що і поверхня шкіри, яка зазнає 
подразнення, тоді як вплив більшої сили викликає значні зміни. 

Основу дозування фізичних чинників становлять: 
1. Відчуття хворого: тепло, вібрація, пощипування, поколювання. 
2. Тривалість процедури: час проведення процедури може бути від 

декількох хвилин (світлотерапія) до декількох годин (магнітотерапія). 
3. Кількість процедур: може бути 5-6 (при УВЧ-терапії), до 20 (при 

гальванізації), причому вони можуть проводитися або щодня, або через день, 
або протягом 2-х днів з перервою на третій. 

4. Величина фізичного чинника: потужність, питома густина струму та 
ін. Причому параметри фізичного чинника добирають індивідуально: 
ультрафіолетове опромінювання – відповідно до біодози, параметри 



електростимуляції – на основі результатів електродіагностики, а методику 
питного режиму мінеральних вод – за станом шлункової секреції.  

Кардинальною ознакою неадекватної фізіотерапії є загострення 
патологічного процесу з формуванням реакції дезадаптації.  

При хронічних захворюваннях на фоні зниженої реактивності 
організму хворого видужання може настати через загострення процесу на 
початкових етапах лікування, що, навпаки, відбиває розвиток синдрому 
адаптації і не має розцінюватися як ускладнення. Неадекватна реакція може 
бути загальною або місцевою. 

При загальній реакції, що проходить за типом вегето-судинного 
синдрому, виникають несприятливі зміни самопочуття, підвищення 
дратівливості, стомлюваності, зниження працездатності, порушення сну, 
зміна температурної кривої, надмірна пітливість, лабільність пульсу і 
артеріального тиску, загострення супутніх хронічних захворювань.  

 
Різні фізичні чинники у дітей застосовуються з віку, наведеного нижче  
 

Метод фізіотерапії  Вік дитини  Повторний курс, 
                             через 

Місцева гальванізація   4-6 тижнів  1 місяць 
Загальна гальванізація   5 років  1 місяць 
Електросон     2-3 роки  2-3 місяці 
Діадинамотерапія   2-3 роки  10 днів 
СМС-терапія    3 місяці  6 днів 
Флюктуоризація    6 місяців  6 днів 
Дарсонвалізація місцева  2 роки  1 місяць 
Ультратонтерапія   1 місяць  1-2 місяці 
Індуктотермія    5 років  2-3 місяці 
УВЧ-терапія    перші дні життя 2-3 місяці 
НВЧ-терапія    2 роки  2-3 місяці 
Магнітотерапія    1-1,5 року  1-2 місяці 
Франклінізація загальна  14-15 років 1-2 місяці 
Франклінізація місцева   5-7 років  2 місяці 
Інфрачервоне опромінювання перші місяці 1 місяць 
УФО загальне    перші місяці 2-3 місяці 
УФО місцеве    перші дні життя 1 місяць 
Лазеротерапія    2 роки  2-3 місяці 
Ультразвукова терапія   2-3 роки  3 місяці 
Масаж     перші дні життя 1 місяць 
Підводний душ- масаж   2 роки   2-3 місяці 
Підводне витягування   14-15 років 1-2 місяці 
Ванни вуглекислі, перлові  2-3 роки  2-3 місяці 
Ванни сульфідні, скипидарні  5-7 років  5-6 місяців. 
Озокеритолікування   перші дні життя 1-2 місяці 
Грязелікування місцеве   2-3 роки  2-3 місяці 



Таласотерапія    2-3 роки  1 місяць 
 

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

Задача 1 
Хворий 50 років з діагнозом гіпертонічна хвороба 2-ї стадії, що 

повільно-прогресує, скаржиться на набряки повік, погіршення зору, одутлість 
обличчя, мигтіння мушок перед очима, підвищення артеріального тиску до 
160/100 мм рт ст. Після обстеження окуліст поставив діагноз гіпертонічна 
ангіоретинопатія.  

 Яке супутнє захворювання може бути протипоказанням до 
призначення фізіотерапевтичного лікування? 

А. Залізодефіцитна анемія. 
Б. Хронічний холецистит. 
В. Бронхіальна астма, змішана форма. 
Г. Ревматоїдний артрит. 
Д. Епілепсія. 

 
Задача 2 

У хворого 46 років на 6 добу після операції з приводу проникаючої 
рани правої повіки і кон’юктиви при огляді виявлена млява епітелізація 
країв рани повіки. Фізіотерапевт призначив дарсонвалізацію. 

 З якою основною метою призначена дана процедура? 
А. Спазмолітична. 
Б. Гіпосенсибілізуюча. 
В. Аналгетична.  
Г. Трофіко-регенераторна. 
Д. Бактерицидна. 
 

Задача 3 
 Хворий 57 років з діагнозом глаукома скаржиться на біль в області 

орбіти і скронь. Фізіотерапевт призначив хворому курс УВЧ-терапії. У якому 
випадку необхідно відмінити фізіотерапевтичні процедури у даного хворого?  

А. При підвищенні АТ до 165/90 мм рт. ст. 
Б. При підвищенні температури тіла до 37,5оС. 
В. При підвищенні внутрішньоочного тиску. 
Г. При підвищенні ШОЕ в загальному аналізі крові. 
Д. На час прийому всередину базисної терапії: вітамінів і 

протисклеротичних препаратів. 
 

Задача 4 
 Хворий 38 років знаходиться на лікуванні в ревматологічному 

відділенні з діагнозом ревматизм поворотний, активна фаза, активність 2-го 
ступеня, поліартрит, іридоцикліт, СН1.  



Коли потрібно починати фізіолікування іриту за умови його поєднання 
з поліартритом?  

А. Лікування одночасне, починаючи в гостру стадію. 
Б. Тільки після закінчення лікування поліартриту, в стадії стійкої 

ремісії. 
В. У час загострення проводять тільки лікування поліартриту, а іриту  

починають в підгостру стадію. 
Г. Лікування сезонне в осінньо-зимовий період, незалежно від 

загострення. 
Д. При даному поєднанні ірит не потребує фізіотерапевтичного 

лікування, тому обмежуються тільки медикаментозними препаратами. 
 

 
 



 
РОЗДІЛ 2 

ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

Спрямований потік носіїв заряду у вакуумі або речовині називають 
електричним струмом провідності, або просто електричним струмом. 
 Залежно від типу носіїв заряду в речовині розрізняють електронний та 
іонний механізми провідності. Всі метали, в яких електричний струм створюється 
спрямованим рухом вільних електронів, мають електронний механізм 
провідності. Іонний механізм провідності мають усі електроліти, як рідкі, так і 
тверді. Характерною ознакою іонної провідності є перенесення речовини між 
електродами при проходженні постійного струму. Речовина електроліту при 

цьому розкладається. 
 Для кількісної оцінки електричного струму 
запроваджено поняття про величину, або силу 
струму. Величиною струму називається фізична 
величина, яка вимірюється кількістю електрики, 
що переноситься через поперечний переріз 
провідника за одиницю часу. Якщо за однакові 
проміжки часу через довільні перерізи провідника 
переносяться кількості електричного заряду в 
одному напрямі, то такий струм називається 
постійним (рис. 17, I). За напрям електричного 
струму умовно прийняли напрям руху 
позитивних електричних зарядів.  

                 Якщо рух електричних зарядів періодично  
                                                        змінюється за певними законами, то такий струм 
називається змінним (рис. 17, II, III). 
  

2.1. ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ ГАЛЬВАНІЧНИМ СТРУМОМ 
 
У цей час об’єктивними методами доведено велику кількість лікувальних 

ефектів гальванічного струму, що пояснює поширення методу в лікувальній 
практиці. Фізіологічні особливості впливу гальванізації на різні фази розвитку 
патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати 
параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Поєднання 
гальванічного струму і лікарської речовини потенціює лікувальну дію,  значно 
розширює показання і поліпшує результати лікування порівняно з традиційною 
медикаментозною терапією. Відсутність подразнення шлунково-кишкового 
тракту, алергічних реакцій, можливість уведення безпосередньо в осередок 
патології також значно підвищує ефективність терапії. Все це робить 
гальванізацію і лікарський електрофорез високодоступним і ефективним 
лікувальним методом різних захворювань. 

 
Рис. 17. Постійний та 

зміний струм 



 З огляду на актуальність знання основних понять електролікування в 
реабілітації хворих з різною патологією загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати гальванічний струм 
з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних 
патологічних станів. 
Для реалізації загальної цілі необхідно вміти: 
- Оцінити основні фізико-хімічні й фізіологічні ефекти в дії гальванічного 
струму і лікарського електрофорезу; 

- Пояснити основну мету призначення гальванічного струму при різній 
патології;  

- Визначити показання і протипоказання до використання гальванізації і 
лікарського електрофорезу; 

- Пояснити вибір методики і дозування при призначенні гальванізації і 
лікарського електрофорезу. 

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

1. Фізична характеристика гальванічного струму. 
2. Апаратура. 
3. Механізми дії гальванізації та електрофорезу. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинника. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення гальванізації, електрофорезу. 

 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). 
 

2.1.1. ГАЛЬВАНІЗАЦІЯ 
 
Гальванізація – застосування з лікувальною метою впливів постійним 

електричним струмом низької напруги (до 80 В), що не змінює своєї величини, 
при невеликому амперажі (до 50 мА). 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Електричний струм являє собою 
направлений рух електрично заряджених частинок: електронів у металевих 
провідниках та іонів в електролітах. Організм є провідником другого типу. 
Частинки, які несуть позитивний електричний заряд – катіони, переміщаються в 
електричному полі у напрямі до катода, а ті, що несуть негативний електричний 
заряд – аніони, переміщуються в електричному полі за напрямом до анода. 
Гальванічний струм на графіку зображений у виді прямої лінії. Зараз для 
гальванізації використовують струм, що отримується шляхом випрямляння і 
згладжування змінного мережевого струму. 



Рис. 15 Схема електролізуие 

АПАРАТИ. Постійний струм отримують за допомогою апаратів для 
гальванізації – “АГП-33”, “АГН-32”, “АГП-3”, “Поток-1”, “Поток-М2”, “ГР-1М”, 
“ГР-2” (для гальванізації порожнини рота), “АГВК-4”, “Мета”, “Neuroton”, 

“Endomed”, “BTL-05”, “ГК-2” (апарат для 
гальванізації кінцівок). Електрод 
представлений станіолевою пластинкою або 
струмопровідною вуглеграфітовою тканиною, 
скляними ваннами для очей, порожнинними 
електродами (ректальний, вагінальний). 
Напруження і ампераж в апаратах низькі, 
апарати виконані за II класом електробезпеки, 
тому не потребують заземлення. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ. Фізико-хімічні 
ефекти. Проходячи через шкіру, гальванічний 
струм зустрічає великий опір епідермісу, де і 
поглинається основна кількість енергії струму 
і розвиваються найзначущі реакції при 
гальванізації. Далі струм розповсюджується в 
глибину переважно кровоносними і 
лімфатичними судинами, міжклітинною 
рідиною, оболонками нервових стовбурів, які 
мають низький опір. Електропровідність 
шкіри збільшується з прискоренням 
кровообігу, перевтомі, сп’янінні, пітливості. 
Слизова порожнина рота має більшу 
електропровідність. Під дією гальванічного 
струму виникають рухи іонів до однойменних 
полюсів. Переміщення іонів порушує їх 

нормальне співвідношення в міжклітинному просторі і в клітинах, внаслідок чого    
змінюється поляризація іхніх мембран. Зміни іонної кон’юнктури в шкірі та більш 
глибоких шарах тканин виражається в порушенні кількісного і якісного 
співвідношення одно- і двовалентних іонів. Більш виразно ці процеси 
виявляються під електродами. Під катодом переважають одновалентні іони, під 
анодом – двовалентні, істотно підвищується активність іонів (рис.18). Катод 
роздратовує, збуджує, анод – гальмує, заспокоює і дещо знижує набряк. Це 
пов’язане з тим, що під катодом у тканинах підвищується вміст гістаміну, 
ацетилхоліну, адреналіну, калію, натрію, знижується активність холінестерази і 
вміст хлору, що підвищує збудливість м’язової і нервової тканин. Під анодом, 
навпаки, зниження вмісту гістаміну, натрію і підвищення активності 
холінестерази і вмісту хлору приводить до зниження збудливості тканин і 
ущільнення оболонок внаслідок переміщення активних катіонів натрію і калію до 
катода. Під катодом утворюється луг, під анодом – кислота. Постійний 
електричний струм збільшує пасивний транспорт великих білкових молекул та 
інших речовин (електродифузія), виникає рух молекул вільної і пов’язаної води. 
Через значнішу міру гідратації катіонів вміст води в тканинах, розташованих під 

Рис. 18. Схема електролізу 



катодом, збільшується, а під анодом – зменшується (електроосмос). Накопичення 
в суміжній з катодом ділянці одновалентних іонів викликає “розпушення” 
поверхні клітинних оболонок і збільшення їх проникності, у зв’язку з чим 
полегшується перехід речовин через напівпрозорі клітинні мембрани. 
Проникнення в клітину водневих іонів та інших речовин спричиняє зміну 
колоїдного стану біомікромолекул білка нуклеїнових кислот. Під негативним 
полюсом (катодом) підвищується збудливість нервових закінчень, тоді як під 
позитивним (анодом) вона знижується. Виходячи з цього, анод розташовують на 
зону, відповідну проекції максимального болю. Під катодом розвивається 
гіперемія, зумовлена розширенням судин і прискоренням у них кровотоку. 
Перерозподіл іонів супроводжується зміною біофізичних властивостей 
(дисперсність колоїдів протоплазми, проникності клітинних мембран, 
електроосмосу, гідратації, кислотно-лужної рівноваги та ін.). Причому 
електропровідність тканин збільшується при зсувах кислотно-лужної рівноваги, 
що виникає при запаленні. Таким чином отримують основні фізико-хімічні 
ефекти: електроліз, поляризацію, електродифузію, електроосмос. 

Фізіологічні ефекти. У свою чергу іонні зсуви, зміна дисперсності колоїдів і 
утворення біологічно активних речовин у тканинах справляють збуджуючий 
вплив на екстеро- та інтерорецептори і створюють потік аферентної імпульсації в 
сегментарний апарат і центральну нервову систему. У вегетативних центрах, у 
тому числі й сегментарного рівня, формуються еферентні імпульси, що 
запускають каскад різноманітних рефлекторних реакцій, спрямованих на 
усунення або зменшення порушень гомеостазу, які викликаються струмом. 
Струми провідності активують системи регуляції локального кровотоку і 
підвищують вміст у них БАР (брадикініну, калікреїну, простагландинів, гістаміну, 
серотоніну і норадреналіну). Активовані чинники розслаблення судин (оксид 
азоту і ендотеліни) спричиняють розширення судин, посилюється крово- і 
лімфотік, активізуються симпатоадреналова і холінергічна системи, що сприяє 
нормалізації секреторної і моторної функції ШКТ. Постійний електричний струм 
посилює синтез макроергів у клітинах, стимулює обмінно-трофічні і місцеві 
нейрогуморальні процеси, збільшує фагоцитарну активність макрофагів і 
поліморфноядерних лейкоцитів, прискорює проліферацію і диференціювання 
клітин, регенерацію з’єднувальної тканини, посилює секрецію. Залежно від 
проявів порушень і об’єму тканин, в яких вони відбуваються, реакції можуть мати 
місцевий, регіонарний або загальний характер. При гальванізації спостерігаються 
загальні (генералізовані), сегментарно-метамерні й місцеві реакції. У першому і 
другому випадках під впливом постійного струму фізико- і біохімічні зміни в 
тканинах через рефлекси з нервових закінчень шкіри та судин і гуморальним 
шляхом діють на вищі регуляторні центри і викликають фізіологічні реакції у 
відповідь. 

Місцеві (специфічні) реакції проявляються гіперемією шкіри, посиленням 
крово- і лімфообігу, процесів дифузії і тканинного обміну, підвищенням 
проникності стінок судин, прискоренням процесів розсмоктування продуктів 
тканинного обміну, зниженням больової чутливості. Опір руху іонів спричиняє 
підвищення температури в тканинах на 1°С, що справляє спазмолітичний ефект, 



поліпшує мікроциркуляцію і, в остаточному підсумку, трофіку, регенерацію, 
супроводжується елімінацією продуктів розпаду з осередку пошкодження. 
Гіперемія шкіри після закінчення впливу струмом триває більше за годину. 
Підвищення температури в тканинах сприяє активації ферментів, оскільки 
оптимум їх активності спостерігається при 38°С. Гальванізація змінює рН 
середовища в бік лужний (при запаленні середовище кисле), що лежить в основі 
його протизапального ефекту. Активація лейкоцитів сприяє підвищенню 
імунітету організму. Складні фізико-хімічні зміни в шкірі при гальванізації, 
викликаючи місцеві судинні (розширення судин) і метаболічні реакції, є 
джерелом імпульсів до вегетативних центрів і вищих відділів центральної 
нервової системи з подальшими шкірно-вазомоторними, шкірно-вісцеральними 
рефлексами і загальними реакціями організму. Шкірно-вісцеральні рефлекси 
розвиваються переважно з боку тих органів і систем, які розташовані в тому 
метамері, в зоні якого проводиться вплив струмом. Гальванізація головного і 
спинного мозку може посилювати природний анелектротон під впливом аноду, 
що підвищує їх функціональний стан і лабільність, або усувати природний 
анелектротон під впливом катоду, що сприяє підвищенню збудливості і зниженню 
функціональної регулюючої активності. Загальна гальванізація, особливо за 
низхідною методикою, збільшує в крові кількість лейкоцитів і ШОЕ, підвищує 
спроможність крові згущуватися. 

Лікувальні ефекти: прозапальний, аналгетичний (на аноді, міорелаксуючий, 
метаболічний, секреторний (на катоді), гіпосенсибілізуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Гальванізація показана при основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою чутливістю, невротичний на 
фоні депресії, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, 
імунопатії з імунодефіцитними станами, дисциркуляторний з ішемією, 
дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, диссекреторний з підвищеною або 
зниженою функцією, дисметаболічний зі зсувом у кислу або лужну сторону, а 
також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, 
печінкової, шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, 
артропатії, дермопатії) в стадії компенсації, диспластичний і дистрофічний за 
гіпотипом.  

Захворювання: запальні на фоні гіпореактивності внутрішніх органів 
(гастрит, коліт, бронхіт та ін.), периферичної нервової системи (невралгії, 
неврити, плексити, радикуліти та ін.) та опорно-рухового апарату (артрити, 
міозити та ін.), наслідки травматичних уражень головного і спинного мозку та їх 
оболонок, функціональні захворювання центральної нервової системи, 
гіпертонічна хвороба I-II стадії, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої 
кишки, дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату, 
травматичні пошкодження (переломи, розтягнення, якщо шкіра не пошкоджена в 
місці накладення електрода), хвороби обміну речовин (цукровий діабет, рахіт, 
ожиріння), порушення вегетативних функцій, секреторної і моторної функції 
окремих внутрішніх органів (дискінезії). 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Гальванізація не проводиться за наявності 
загальних протипоказань і синдромів: інфекційному з піретичною реакцією, 



гіперергічному запальному, дисгормональному з переважанням стрес-
індукуючих гормонів, дисциркуляторному з повнокров’ям, набряклому, органної 
недостатності в стадії декомпенсації, диспластичному і дистрофічному за 
гіпертипом, рановому.  

Захворювання: гострі запальні процеси, гнійні інфекції, порушення 
цілісності шкірного покрову в місцях накладення електродів, індивідуальна 
нестерпність струму. 

МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ. Для підведення постійного 
струму до хворого використовують вологі гідрофільні прокладки, які виготовлені 
з 8-12 шарів фланелі або байки завтовшки не менше 10 мм і виступають за край 
станіолевої пластинки. Прокладку перед використанням змочують теплою водою, 
віджимають і розміщують на відповідній ділянці тіла, оскільки суха шкіра є 
поганим провідником електричного струму, волога, навпаки, поліпшує 
провідність. Електроди фіксують на тілі за допомогою еластичного гумового 
бинта або мішечка з піском. 

Прокладки дозволяють: 
1. Запобігти хімічному опіку, оскільки під анодом утворюється кислота, а 

під катодом – луг. 
2. Знизити опір шкіри підведеному струму.  
3. Забезпечити більш щільний контакт з електродом. 
Контактні методики бувають: порожнинні (використовується спеціальний 

електрод) і поверхневі. 
Виділяють такі поверхневі методики: 
1. Загальні: за Вермелем (електроди накладаються на міжлопаткову ділянку 

і роздвоєний – на гомілки), за Щербаком (на комірцеву ділянку і попереку), за 
Касілєм-Гращенковим (ендоназально і на шию позаду), 4-камерні гальванічні 
ванни. 

2. Впливи на рефлекторно-сегментарні зони: за Келлатом (на защелепну 
ямку), за Бургіньоном (на повіки), за Бергоньє (на бічну ділянку обличчя). 

3. Впливи на зони Захар’їна-Геда. 
4. Місцеві: поперечна і подовжня – відстань між електродами має бути не 

менше за півдіаметра меншого електрода. 
5. Вплив на біологічно активні точки (широко використовується в 

рефлексотерапії).  
ДОЗУВАННЯ. При проведенні загальних методик гальванізація дозується 

згідно зі схемою. Наприклад, гальванічний комір, за Щербаком, починають з             
6 хвилин і амперажу 6 мА. Через одну процедуру ампераж збільшують на 2 мА, 
тривалість впливу  – на 2 хвилини і доводять відповідно до 16 мА і 16 хвилин. 

Місцеві методики дозуються: 
а) Густиною струму в перерахунку на площу прокладки - 0,01-0,1 мА/см2. 

Малу густину струму (0,01-0,03 мА/см2) використовують для впливу на 
сегментарні зони, за наявності вираженого болю, порушенні больової і 
температурної чутливості у дітей; середню (0,04- 0,07 мА/см2) і високу (0,08-
0,1мА/см2) – при осередкових впливах, затяжному і хронічному перебігові 
процесу; 



б) Амперажем до відчуттів пощипування, поколювання, печіння, які 
спостерігаються через роздратування нервових рецепторів шкіри при зміні 
концентрації іонів на їх мембранах. У дітей внаслідок малої площі потових залоз 
шкірою поглинається велика частина струму, що призводить до різкого 
роздратування нервових рецепторів ще при невеликій інтенсивності струму; 

в) тривалістю впливу (місцеві – 20 хвилин); 
г) кількістю процедур (10-20); 
д) частотою їх проведення (щодня або через день). 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: НЦД за гіпертонічним типом. 
Rp: Гальванічний комір за Щербаком, сила струму – 6-16 мА, тривалість – 

6- 16 хвилин, щодня № 10. 
Діагноз: Хронічний гастрит зі зниженою секреторною активністю. 
Rp: Гальванізація епігастральної ділянки за місцевою поперечною 

методикою, сила струму до відчуття пощипування, поколювання, 20 хвилин, 
щодня № 15. 
Чи   Rp: Гальванізація епігастральної ділянки за місцевою поперечною 
методикою, сила струму 10 мА при площі прокладки 200 см 2 , 20 хвилин, через 
день № 10. 
 

 
 

2.1.2. ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 
 
Лікарський електрофорез – це комплексний метод електротерапії, при 

якому на організм пацієнта впливають гальванічним струмом і лікарською 
речовиною. Основні закономірності лікарського електрофорезу встановив у 1902 
році С.Ледюк. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для електрофорезу використовується 
однонаправлений струм. Лікарська речовина має відповідати таким вимогам: 

а) дисоціювати на іони (електроліти) або адсорбувати в розчині іони; 
б) бути водорозчинною, оскільки найбільшу діелектричну проникність з 

уживаних розчинників має вода. Для деяких речовин, що не розчиняються у воді, 
таких, як розчинник, що забезпечує дисоціацію молекул, використовують водні 
розчини (до 50%) діметилсульфоксиду, який має самостійну проникність у 
тканини; 

в) бути стійкою до електричного струму; 
г) розміри речовини мають бути менше пор, оскільки при електрофорезі 

вона потрапляє в організм через шкіру (потові, сальні залози, фолікули волоса, 
міжклітинні простори) або слизові оболонки. 

АПАРАТИ. Для електрофорезу використовують джерела постійного 
струму – “АГП-33”, “АГН-32”, “АГП-3”, “Поток-1”, “ГР-1М”, “ГР-2”, гальванічні 
ванни дво- і чотирикамерні “АГВК-4”, “Мета”, “BTL-05”, “BTL-06”.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ. Фізико-хімічні ефекти. Лікарські речовини в розчині 
дисоціюють на іони і заряджені гідрофільні комплекси, які при розташуванні в 



електричному полі переміщуються за напрямом до протилежних полюсів 
(електрофорез). Це приводить до їх проникнення в глибінь біологічних тканин, в 
епідерміс, накопичення у верхніх шарах дерми, де через слабку васкуляризацію 
створюється лікарське депо з періодом виведення до 15 діб, з якого препарати 
дифундують в інтерстицій, ендотелій судин мікроциркуляторного русла і 
лімфатичні судини. Можливе також їх накопичення в патологічних осередках. 
Кількість лікарської речовини, що вводиться, невелике (2-10% від того, що 
міститься на прокладці) і залежить від властивостей ліків, їх концентрації, 
амперажу, тривалості впливу, площі електродів, кровопостачання шкіри. 

Фізіологічні ефекти. Постійний струм викликає зміни функціональних 
властивостей тканин, підвищуючи їх чутливість до лікарських речовин. Іони 
лікарської речовини, будучи електрично активними, вже в шкіряному депо 
вступають у контакт з нервовими рецепторами, спричиняючи їх роздратування, 
що зумовлює фармакологічний ефект малих доз засобів за даною методикою їх 
уведення. Важливо, що при цьому виключається побічний вплив ліків на 
шлунково-кишковий тракт. Рефлекторним шляхом ці подразнення рецепторного 
апарату через нервові механізми змінюють рівень функціонального стану 
нервової системи. Гуморальні впливи при електрофорезі включаються при 
повільному і рівномірному переході лікарської речовини зі шкірного депо в струм 
крові і лімфи, звідки вони розносяться по всьому організму і справляють 
лікувальну дію на тканини і клітини, найчутливіші до введеної лікарської 
речовини. 

Лікувальні ефекти: потенційовані ефекти гальванізації і специфічні 
фармакологічні ефекти лікарської речовини, що вводиться струмом (дія деяких 
антикоагулянтів, ферментних і антигістамінних препаратів не потенціюються). 

Переваги лікарського електрофорезу такі: 
1. Вплив малих доз, що становлять 6-10% від кількості його на прокладці (в 

8-10 разів менших, ніж при звичайних способах уведення). 
2. Накопичення речовини в шкірі (на глибині до 3 мм), створення депо і 

поступове, повільне надходження в організм при повільному його виведенні, що 
забезпечує пролонговану дію. Лікарські речовини тривало зберігають специфічну 
дію (зберігаючи фармакологічну активність до трьох тижнів). 

3. Можливість уведення безпосередньо в осередок ураження будь-якої за 
розмірами і локалізацією одночасно декількох лікарських речовин. 

4. Введення лікарських речовин не викликає хворобливих відчуттів. 
5. Не потрібна стерилізація лікарських речовин (в організм вони надходять 

через міжклітинні простори). 
6. Спостерігається поєднання дії струму і речовини: струм потенціює дію 

ліків, чим досягається високий терапевтичний ефект. 
7. Струм володіє гіпосенсибілізацією, звідси зниження можливості 

виникнення алергії. 
Недоліки електрофорезу: 
1. Електрофорез недоцільно проводити в терміновому порядку. 
2. Не можна вводити лікарську речовину за наявності протипоказань до 

струму. 



3. Малі концентрації речовини в крові не дозволяють створити максимальні 
концентрації, наприклад, антибіотиків. 

4. Неможливо точно дозувати введення речовини. Проникність шкіри на 
різних ділянках тіла різна. 

Електрофорез надає загальнозміцнювальний ефект через нормалізацію 
функціонального стану ЦНС, вегетативної та ендокринної систем, має 
протизапальну, знеболювальну, бактерицидну, трофічну, десенсибілізуючу, 
розсмоктувальну, дезінтоксикаційну та антисклеротичну дії. 

ПОКАЗАННЯ. Такі ж, як і для гальванізації, з урахуванням показань до 
введення ліків.  

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Крім загальних і протипоказань щодо проведення 
гальванізації, додатково враховуються протипоказання щодо введення ліків: 
нестерпність, алергічні реакції на ліки, що вводяться.  

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Для  
електрофорезу застосовують такі ж електроди, як і для гальванізації, але між 
гідрофільною прокладкою і поверхнею тіла (шкірою, слизовою оболонкою) 
вміщують тонку проміжну прокладку з фільтрувального, серветкового паперу або 
марлі (1-2 шари), що просочилася розчином лікарської речовини. Іони лікарської 
речовини або її електрично заряджені частинки вводять з того полюса 
(однойменного), полярність якого відповідає заряду інгредієнта, що вводиться, 
тобто негативно заряджені іони вводять з катода, а позитивно заряджені – з анода. 
Можна одночасно вводити і різнойменно заряджені іони з обох полюсів. Для 
одночасного введення однойменно заряджених, але різних іонів, наприклад Са+2 і 
Мg+2, застосовують роздільні електроди, що приєднуються до одного полюса. Для 
електрофорезу амінокислот і деяких білків їх розчинам надають певне значення 
рН, яке не порушує активності речовин. При введенні з анода воду підкислюють 
(5-        8 крапель  5% розчину соляної кислоти), з катода – підлужують (5-8 
крапель 5% розчину натрію гідроксиду), використовують також буферні розчини 
(ацетатний, фосфатний). При підкисленні середовища розчини білка і 
амінокислоти набувають позитивного заряду, при підлуженні – негативного. За 
рахунок явища електролізу на аноді виділяється кислота, а на катоді – луг. 
Електрофорез неминуче супроводжується виведенням з організму еквівалентної 
кількості іонів протилежної полярності. З урахуванням цього явища – 
електроелімінації – не рекомендується змінювати полярність електродів при 
електрофорезі на одну ділянку. 

В останні роки для електрофорезу використовують близько 150 лікарських 
речовин. Для прикладу наводимо склад анестезуючої суміші Парфенова: новокаїн 
–0,2 г, совкаїн – 0,1 г, адреналін – 0,1% 1,0 мл на 100 мл дистильованої води. Для 
підвищення анестезуючого ефекту останнім часом до 100 мл суміші додають 20 
мл 25% розчину димексиду. 

З метою підвищення проникності тканин для іонів лікарських речовин, 
більш глибокого (і в більшій кількості) їх проникнення електрофорез часто 
проводять після попередньої теплової процедури (солюкс, світлотеплова ванна, 
парафін, високочастотна терапія). Впливаючи після електрофорезу, ці чинники 
зменшують тривалість депонування лікарських речовин, прискорюючи їх 



надходження в кров. В останні роки електрофорез успішно поєднують з 
індуктотермією, діадинамічними, синусоїдальними і флюктуючими струмами, 
франклінізацією, магнітотерапією та електросном, що дає вищий сумарний ефект. 
Можна поєднувати електрофорез з ваннами, масажем (до електрофорезу) і 
лікувальною фізкультурою. 

Способи введення речовин при електрофорезі: 
1. Класичний (з прокладки через шкіру). 
2. Порожнинний (через слизову оболонку). 
3. З ванни або іншої ємкості. 
4. Внутрішньотканинний (внутрішньоорганний). Зокрема, при 

внутрішньолегеневому, внутрішньотканинному електрофорезі фармакологічні 
препарати вводять в організм через рот, підшкіряно, внутрішньом’язово, 
внутрішньовенно, в легеневу артерію, ендотрахіально, ендобронхіально з 
одночасною або подальшою гальванізацією ділянки грудної клітини в проекції 
легеневої поразки. Гальванізацію треба починати під час максимальної 
концентрації лікарської речовини в крові. На наш погляд, уявляється вельми 
перспективним використання ефектів гальванізації на фармакокінетику і 
фармакодинаміку ліків, що вводяться в організм різними способами. Комплексне 
застосування гальванічного струму і медикаментозних засобів у виді так званого 
внутрішньотканинного електрофорезу уявляється цілком обґрунтованим. Згідно з 
експериментально-клінічними дослідженнями воно забезпечує надходження 
великої кількості лікарських препаратів із циркулюючої крові в тканини, які 
зазнають гальванізації, змінює фармакотерапевтичну дію препаратів, що, 
безсумнівно, є передумовою його більшої терапевтичної ефективності. 

5. Пролонгована гальванізація (електрофорез) - застосовують струми малої 
сили (100-200 мкА) при тривалому впливі. 

6. Лабільна гальванізація або електрофорез. Один з електродів 
(індиферентний) зміцнюється стабільно, другий переміщається зі швидкістю 3-5 
см за секунду по поверхні тіла. В апарат додатково вводиться стабілізуючий 
пристрій. 

7. Вакуум-електрофорез - електрофорез в умовах зниженого атмосферного 
тиску. Застосовується апарат “ЕВАК-1” або спільно апарати “BTL-06” і “BTL-12”. 

ДОЗУВАННЯ. Показано, що лінійна залежність кількості введених іонів 
від концентрації розчину відбувається лише при низьких концентраціях розчину. 
Тому для електрофорезу рекомендується 2-5% розчину в добовій дозі. 
Підвищення концентрації ліків понад 5% недоцільне через електростатичну 
взаємодію іонів, оскільки виникають електрофоретичні й релаксаційні сили 
гальмування (феномен Дебая-Хюккеля). Винятки становлять сильнодіючі 
речовини, які в загальноприйнятому для них розведенні беруть на одну процедуру 
одноразову дозу. Ампераж – з розрахунку 0,05-0,1 мА/см2 площі меншого 
електрода. Тривалість електрофорезу  – 20 хвилин. Курс – 10-20 процедур. Дітям 
електрофорез показаний з 4-6-тижневого віку амперажем 0,02-0,05 мА/см2, 
тривалістю процедури гальванізації до 10 хвилин, електрофорезу - до 15 хвилин. 
Курс лікування складає 10-12 процедур. У геріатрії, враховуючи знижену 
чутливість нервових закінчень до постійного струму, ампераж необхідно дозувати 



в основному відповідно до показань міліамперметра, розчини лікарських речовин 
застосовувати нижчої концентрації; тривалість електрофорезу – 10-15 хвилин 
(найбільша кількість лікарської речовини за допомогою гальванічного струму 
вводиться в перші 10 хвилин), через день. Якщо лікарська речовина погано 
розчиняється у воді, то для електрофорезу як розчинник рекомендується 
застосовувати димексид (диметілсульфоксид, ДМСО) – універсальний розчинник, 
у якому добре розчиняються й нерозчинні у воді лікарські засоби, провідник 
лікарських речовин у тканині. Він біполярний, спроможній у декілька разів 
підвищувати проникність шкіри для лікарських речовин, має виражену 
протизапальну, протинабряклу і розсмоктувальну дію, надає швидкий і тривалий 
знеболювальний ефект анестетику. 

Таблиця 1 
ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ,  

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ 
 

Іон, що вводиться Розчин, що 
використовується 

Концентрація 
розчину 

Полярність 
 

Адреналін Адреналіну гідрохлорид 0,1 % 0,5 - 1 мл + 
Алое Екстракт алое, сік алое 1:3 рідкий +/- 

Аміназін Аміназін 1 % + 
Амінокапронової 
кислоти радикал 

Амінокапронова 
кислота 

1 - 5 % + 

Анальгін Анальгін 2-5 % (водний)  
5-10 % в 25% ДМСО 

+ 
+/- 

Анапрілін Анапрілін 0,5 % 5,0 мл + 
Аскорбінової 
кислоти радикал 

Аскорбінова 
кислота 

2 - 5 % - 

Атропін Атропіну сульфат 0,1 % 1 мл + 
Ацетілсаліцилової 
кислоти радикал 

Ацетілсаліцилова 
кислота 

5-10 % в 50% ДМСО - 

Бром  Натрію (калію) бромід 2 - 5 %  - 
Вітамін В1 Тіаміну бромід 2 % + 
Вітамін В12 Цианокобаламін 100 - 200 мкг + 
Вітамін Е Токоферола ацетат 2 % на 0,5 мл ДМСО + 
Гепарін Гепаріна натрієва сіль 5000 – 10000 ЕД - 

Гідрокортізон Гідрокортізона сукцинат 
(водорозчинений або при 

рН=9,0) 

1 ампулу в 
0,2% розчині натрію 
гідрокарбонату 

- 

Грязь Лікувальна грязь, 
грязьовий розчин 

 +/- 
 

Даларгін Даларгін 1мг порошку в 3 мл 
води (рН-5,5) 

+ 

Дімедрол Дімедрол 0,25 - 1% + 
Йод  Калію (натрію) йодид 2 - 5 % - 
Етімізол Етімізол 1,5 % +/- 
Еуфілін Еуфілін 2-5 % +/- 
Контрікал Контрікал 5000-20000 ЕД в 10-

20 мл дистильованої 
води з рН = 6,0 - 6,2 

+ 



Лідаза Лідаза 0,1г (64 АЕ) на 30 мл 
води з рН = 5,2  

+ 

Літій Літію бензоат (хлорид) 2 - 5 % + 
Магній Магнію сульфат 2 - 5 % + 

Марганець Марганця сульфат 2 - 5 % + 
Мідь Міді сульфат  0,2 - 5 % + 
Натрій Натрію хлорид 2 - 5 % + 

Нікотинової 
кислоти радикал 

Нікотинова кислота 0,5 - 1 % - 

Новокаїн Новокаїну гідрохлорид 0,25 - 5 % + 
Но-шпа Но-шпа 1 - 2 % + 

Окситетрациклін Окситетрацикліна 
гідрохлорид  

0,5-1 г на процедуру 
 

+ 

Отрута бджолина Апізартрон  0,01-0,1 % +/- 
Отрута зміїна Віпраксин (компоненти) 1 мл +/- 
Пелоїдин Пелоїдин  +/- 
Пеніцилін Пеніциліну   

натрієва сіль 
5000-10000 ЕД/мл - 

Пентамін Пентамін 5 % + 
Пілокарпін Пілокарпіна гідрохлорид 0,1 - 0,5 % + 
Платіфілін  Платіфіліна гідротартрат 0,03 - 0,05 - 0,1 % + 
Преднізолон Преднізолон (розчинний) 0,5 % + 
Прозерін Прозерін 0,1 %  + 
Саліцилової 

кислоти радикал 
Натрію салицилат 1 - 5 %  - 

Седуксен Седуксен 0,5 % (2 мл) + 
Сірка Іхтіол  10 - 30 % - 
Срібло Срібла нітрат 0,5 - 1 % + 

Стрептоміцин Стрептомицина сульфат 5000-10000 ЕД/мл + 
Сульфадімезін Сульфадімезін 1-2 % + 
Теонікол Теонікол  5 мл 5 %  + 
Теофіллін Теофіллін 2-5 % + 
Тетрациклін Тетрацикліна 

гидрохлорид 
5000-10000 ЕД/мл + 

Тіосерной 
кислоти радикал 

Натрію тиосульфат 2 - 5 % - 

Трентал Трентал  2 % + 
Трімекаїн Трімекаїн 0,5 - 2 % + 
Унітіол Унітіол 2 - 5 %  - 

Фібрінолізін Фібрінолізін 20000 ЕД, ацетатний 
буфер 

- 

ФіБС  ФіБС   +/- 
Цинк Цинку сульфат 0,5-1 % + 
Цистеїн Цистеїн 2-5 %  - 

 
 ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Хронічний гастрит з підвищеною секреторною активністю з 
вираженим больовим синдромом. 



Rp: Електрофорез новокаїну на епігастральну ділянку за місцевою 
поперечною методикою, сила струму до відчуття пощипування, поколювання, 20 
хвилин, щодня № 15 

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

Задача 1 
Хворому 30 років з діагнозом нейроциркуляторна дистонія за 

гіпертонічним типом у комплексному лікуванні призначений гальванічний комір 
за Щербаком. 

Дайте фізичну характеристику призначеного чинника. 
А. Змінний імпульсний струм трапецієподібної форми. 
Б. Постійний струм, що не змінюється за амплітудою. 
В. Постійний струм синусоїдної форми. 
Г. Постійний струм напівсинусоїдної форми. 
Д. Змінний струм, що змінюється за амплітудою. 

 
Задача 2 

Дитині 12 років поставлений діагноз невральна м’язева атрофія Шарко-
Марі з дегенеративними змінами в м’язах ніг. Призначені чотирикамерні 
гальванічні ванни.  

Виберіть, які фізіологічні ефекти спостерігаються під дією гальванічного 
струму? 

А. Зниження температури в тканинах на 1оС. 
Б. Підвищення температури в тканинах на 5-7оС. 
В. Підвищення м”язевого тонусу. 
Г. Прискорення тканинного обміну. 
Д. Зниження активності холінергичної системи. 

 
Задача 3 

Хворому 47 років з діагнозом деформуючий остеоартроз з переважною 
поразкою правого колінного суглоба НФС1 призначений електрофорез іхтіолу. 

З якою основною метою призначена процедура даному хворому? 
А. Протизапальна 
Б. Трофічна 
В. Розсмоктуюча 
Г. Міорелаксуюча 
Д. Гіпосенсибілізуюча. 

 
Задача 4 

Хворому 56 років з підгострим артритом правого колінного суглоба з 
порушенням функції суглоба 2 ст призначена гальванізація. Якою методикою 
потрібно скористатися в цьому випадку? 

А. Місцева подовжня. 



Б. Тангенціальна. 
В. Місцева поперечна. 
Г. Загальна гальванізація за Вермелем. 
Д. Гальванізація за Келлатом. 

 
2.2. ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ ПОСТІЙНИМИ ІМПУЛЬСНИМИ 

СТРУМАМИ НИЗЬКОЇ ТА ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ 
 
Імпульсним електричним струмом називається такий струм, величина якого 

періодично або хаотично змінюється з часом. Періодичні зміни відбуваються за 
певним законом, наприклад, законом синуса.  Дія імпульсного струму на організм 
пацієнта суттєво залежить від його частоти. Струм низьких та звукових частот 
має подразнюючу дію. Це зумовлено зсуненням іонів розчину електролітів, зміної 
їх концентрації. Подразнення тканин залежить також від форми імпульсів, їх 
тривалості та амплітуди. Воно більш значуще при великій крутизні імпульсу, що 
супроводжує зниженням порогу відчутного струму та потребує зниження сили 
струму. Імпульсне подразнення рецепторів сопроводжується зміною їх порога 
чутливості, а при збільшенні сили струму до порогової спричиняє скорочення 
м’язів. Дія імпульсних струмів через це характеризується аналгезуючим, 
стимулюючим впливом.    

Багато патологічних станів характеризуються розвитком больового 
синдрому. Біль не тільки є сигналом неблагополуччя в організмі, але може стати й 
причиною інших, не менш важких, розладів. У ряді випадків він може зберігатися 
й після усунення загрози організму або з’являтися внаслідок розладу самої 
системи формування болю. Тому, нарівні з усуненням причини, що спричинила 
біль, необхідно усувати й сам біль. Імпульсні струми низької частоти дозволяють 
здійснити цей процес максимально фізіологічно, діючи на різні етапи в патогенезі 
виникнення болю. Крім того, можливість підбору індивідуального дозування і 
сумісної з лікарськими препаратами дії ставить вказаний вплив в авангард 
боротьби з больовим синдромом. 

Другим специфічним напрямом застосування імпульсних струмів є 
електростимуляція, що необхідна при різних атоніях, атрофіях, паралічах, 
парезах, як в гострих випадках, так і при хронічних станах. 

Все це робить використання імпульсних струмів низької частоти доступним і 
високоефективним методом лікування різних захворювань. 

З огляду на актуальність знання основних понять електролікування для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати постійні імпульсні струми 
низької частоти з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань у 
лікуванні різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виділити основні фізико-хімічні й фізіологічні ефекти в дії цих струмів. 
- Пояснити основну мету призначення імпульсних струмів при різній 
патології. 



- Визначити показання і протипоказання до використання імпульсних 
струмів низької частоти. 

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

1. Фізична характеристика постійних імпульсних струмів. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії постійних імпульсних струмів низької і звукової частоти. 
4. Показання і протипоказання до призначення фактора. 
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).  

2.2.1. ДІАДИНАМІЧНІ СТРУМИ 

           Діадинамотерапія - метод лікувального впливу постійними струмами з 
імпульсами напівсинусоїдної форми частотою 50 і 100 Гц, які застосовуються 
роздільно або при безперервному чергуванні в складі коротких або довгих 
періодів. Метод діадинамотерапії розроблений і запропонований в 30-ті роки 
французьким лікарем-стоматологом                 П. Бернаром. 
 ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діадинамічні струми – це постійні 
імпульсні струми напівсинусоїдної форми із заднім фронтом, який спадає за 
експонентою амперажем до 60 мА і низького напруження, що отримуються 

шляхом одно- і двонапівперіодного 
випрямляння мережевого струму з частотою 
50 Гц. Для усунення адаптації до впливів і 
підвищення ефективності лікування в 
сучасних апаратах діадинамотерапії 
запропоновано 7 або 9 видів струмів (рис.19):  
 ОБ – однотактний безперервний струм 
з частотою 50 Гц. 
           ДБ – двотактний безперервний струм з 
частотою 100 Гц. 
 
 РС (ритм синкопу) – переривистий 
ритмічний струм, який характеризується 
зміною через 1 с однотактного безперервного 
струму і пауз. 
           КП (короткий період) – чергування 
через 1 с однотактного і двотактного 
безперервного струму. 



           ДП (довгий період) – комбінація ОБ струму тривалістю 2 с і ДБ струму 
тривалістю 4 с. 
          ОХ і ОХ1 – однотактний хвильовий струм з частотою 50 Гц, який 
поступово наростає і плавно спадає до нуля. 
          ДХ і ДХ1 – двотактний хвильовий струм з частотою 100 Гц, який 
поступово наростає і плавно спадає до нуля. Період ОХ і ДХ - 12с, ДХ1 і ОХ1 - 6 
с. 
           АПАРАТИ. “СНІМ-1” (синусоїдні низькочастотні імпульсні модульовані 
струми) і його портативна модель “Модель 717”, “ДТ-50-3”, “Тонус-1”, “Тонус-
2”, “Діадинамік”, “Біпульсатор” (Болгарія), “Diadinamic DD-5A”, “Diadinamic”, 
“Рідан”, “Dinamed”, “Neuroton”, “Endomed”, “Sonodynator”, “Expert plus”, “DTV-
30”, портативний електротерапевтичний прилад “BTL-05”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Імпульсні постійні 
струми, незважаючи на великий опір епідермісу, проникають через шкіряні 
покриви і перерозподіляють вміст іонів і діполь води в інтерстиції, викликають 
дегідратацію тканин, підвищують дисперсність білкових колоїдів цитозолю, 
змінюють проникність плазмолеми і клітинних мембран, активують ферменти, 
макрофаги, окислювально-відновні процеси. 
       Фізіологічні ефекти. На початку впливу діадинамічними струмами (ДДС) 
в поверхневих шарах шкіри (що чинять найбільший опір струму) і в 
периферичних рецепторних закінченнях відбувається процес поляризації, що 
виявляється відчуттям печіння і поколювання під електродами, як це зазвичай 
спостерігається при гальванізації. Після подальшого збільшення інтенсивності 
струму в клітинних мембранах значно зростає кількість іонів, що переміщаються. 
Ритмічні коливання їх концентрації приводять до збудження пропріо- і 
інтерорецепторів. Струми, збуджуючи шкірні й м’язові аференти, розширюють 
поверхневі судини, прискорюють в них кровотік за рахунок збільшення кількості 
активних анастомозів і колатералів, що сприяє видаленню продуктів запалення і 
аутолізу. Активізується периферичний кровообіг, збільшується венозний відтік, 
зменшується периневральний набряк, посилюється обмін речовин, знімається 
спазм і зменшується набряклість тканин, що знижує подразнення рецепторного 
апарату, а в остаточному підсумку - біль у ділянці впливу. Поліпшення 
кровообігу при запальному процесі більше виявлене в тканинах під анодом.  
      Діадинамічні струми ритмічно збуджують товсті мієлінізовані нервові 
провідники соматосенсорної системи і м’язові волокна, ритмічні висхідні 
аферентні потоки, з яких розповсюджуються до желатинозної субстанції задніх 
рогів спинного мозку і далі по спиноретикулоталамічних трактах у вищі відділи 
головного мозку, активують ендогенні опіоїдні й серотонінергічні системи 
стовбура головного мозку, формують домінантне осередок збудження в його 
корі, з активацією парасимпатичної нервової системи, викидом ендорфінів, 
збільшенням активності ферментів. Дисбаланс аферентних потоків, що виникає в 
обох випадках, згідно з теорією вентильного управління приводить до 
обмеження потоку аферентної імпульсації, що сигналізує в ЦНС про вплив 
ноцигенного стимулу. Домінанта ритмічного подразнення згідно із законом 
негативної зворотної індукції викликає делокалізацію больової домінанти. 

чних 



Активація низхідних фізіологічних механізмів придушення болю приводить до 
зменшення больових відчуттів. Зміни аферентних імпульсних потоків найбільш 
виявляються в тканинах, що знаходяться під катодом, який доцільно 
розташовувати на больовій ділянці без вираженого запалення.  
      Діадинамічні струми при дії на паравертебральні зони активують клітини 
Реншоу і відновлюють порушену систему спінального гальмування. Це 
приводить до зменшення підвищеного м’язового напруження, пов’язаного з 
больовим синдромом (розриву хибного больового кола). Болезаспокійлива дія 
діадинамотерапії менше виражена при вегетативному (симпаталгічному) 
синдромі в зв’язку з поганою переносністю струму. 
       Експериментально доведено, що короткі періоди стимулюють процеси 
репаративної регенерації, тому більше показані для лікування ран, а тривалі 
справляють активуючу дію на процеси розпушення фіброзної з’єднувальної 
тканини в рубці, трансформують грубоволокнисту тканину в пухковолокнисту. 
       Таким чином, в основі знеболювального ефекту діадинамотерапії лежить 
декілька механізмів: 
       Під катодом: 
 1. Центральний механізм – придушення больової домінанти в мозку за 
рахунок створення нової домінанти “ритмічного подразнення”, що сприяє 
розриву хибного кола “осередок болю → ЦНС → осередок болю” з утворенням у 
тканині мозку ендорфінів, що змінюють сприйняття болю. 
 2. Периферичний механізм – порушення провідності по нервових 
стовбурах за рахунок підвищення порога збудливості. Монотонні ритмічні 
впливи спричиняють у нервових рецепторах зниження збудливості й настання 
фази стомлення, яка змінюється парабіотичною фазою, що приводить до 
нервової блокади. Іншими словами, спостерігається пониження чутливості 
периферичних рецепторів і підвищення порога больового сприйняття, 
пригноблення проведення больових імпульсів по нервових волокнах потоком 
могутньої пропріоцептивної імпульсації, резорбція набряків, що зменшує 
здавлення нервових стовбурів і нормалізує трофічні процеси і кровообіг. 
       Під анодом: 
      Периферичний механізм – зняття спазму судин і резорбція набряків, 
поліпшення мікроциркуляції в осередку ураження із зменшенням здавлювання 
нервових стовбурів і нормалізацією трофічних процесів. При великому 
збільшенні амперажу діадинамічні струми викликають тетаничні скорочення 
м’язів. Подразнення вегетативних волокон спричиняє посилення кровообігу і 
трофіки, вивільнення гістаміну, серотоніну, простагландинів, нейропептидів, 
змінюється концентрація іонів (знижується концентрація осмолярноактивних 
іонів К+ і Nа+), зменшується ексудація і проникність мембран, відбувається зсув 
рН у лужну сторону, що сприяє зняттю явищ запалення. 
      Вплив діадинамічних струмів на тонічну активність м’язів визначається 
локалізацією електродів, параметрами струму, початковим функціональним 
станом нервовом’язового апарату. При подовжньому розташуванні електродів і 
певній силі подразнення діадинамічні струми з частотою, яка є ритмічно 
змінною або чергується з паузою, спроможні спричиняти тетанічне скорочення, 



підвищувати тонус, скорочувальну здатність в’ялопаретичних м’язів, 
поліпшувати провідність периферичних нервових волокон, зменшувати 
вираженість рухових розладів. При поперековому впливі, навпаки, можуть 
відмічатися ослаблення аферентної імпульсації, ригідності м’язів, зниження 
тонусу гладкої і попереково-смугастої мускулатури. 
       Лікувальні ефекти: міонейростимулючий, аналгетичний, вазоактивний, 
трофічний, метаболічний, гіпосенсибілізуючий, тонізуючий. 
       ПОКАЗАННЯ. Діадинамічні струми використовуються при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, дисгормональний з 
переважанням стрес-лімітуючих гормонів, дискінетичний і дистонічний за 
гіпотипом, диссекреторний зі зниженою функцією; диспластичний та 
дистрофічний за гіпотипом.  
         Захворювання: запальні периферичної нервової системи (радикуліт, неврит, 
радикулоневрит, симпаталгія, травми спинного мозку), опорно-рухової системи, 
внутрішніх органів, гострі травматичні пошкодження кістково-м’язової системи, 
(пошкодження зв’язок, удари, періартрити), гіпертонічна хвороба I-II стадії, 
хвороба Рейно, облітеруючий атеросклероз судин кінцівок, варикозна хвороба, 
дегенеративні захворювання опорно-рухового апарату.  
       Другим призначенням діадинамічних струмів є електроміостимуляція при 
парезах м’язів з нерізко вираженими якісними і кількісними змінами 
електрозбудливості м’язів (часткова реакція переродження типу А), їх атрофії, 
парезі кишечника і нейрогенному сечовому міхурі, енурезі, токсичних 
полінейропатіях з чутливими і руховими розладами, маточній кровотечі, а також 
дискінезії жовчних шляхів за гіпотонічним типом. 
        ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні зі загальними протипоказаннями, при 
синдромах: інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, 
дісалгічному з підвищеною чутливістю, невротичному на фоні збудження, 
дисгормональному з переважанням стрес-індукуючих гормонів, дискінетичному і 
дистонічному за гіпертипом, а також органної недостатності (серцевої, судинної, 
дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії в стадії декомпенсації), рановому. 

Захворювання: діадинамотерапія не показана при вивихах суглобів і 
переломах кісток, жовчо- і сечокам’яної, тромбофлебітах, підвищеній чутливості 
до діадинамічного струму, приступах стенокардії, інфаркті міокарда, після 
оперативних втручань на легенях, хірургічних маніпуляціях, гострому гнійному 
запаленні, частих судинних кризах. 
        МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР. Пошкоджені 
ділянки шкіри за необхідності ізолюють струмонепровідною тканиною. 
Електроди розташовують понад вологою гідрофільною прокладкою попереково 
або подовжньо щодо патологічного осередку або на сегментарно-рефлекторній 
зоні. Катод є активним електродом, тому його накладають на больовий осередок. 
Однак до цього питання підходи суперечливі. Позиція авторів даного 
навчального посібника в цьому питанні така: при вираженому дистрофічному 
синдромі на осередку розміщують активний електрод катод для реалізації 



центрального механізму дії, при запальному синдромі – навпаки, анод з метою 
посилення периферичного механізму дії діадинамічних струмів. Якщо болі 
локалізуються під обома електродами, в середині впливу міняють їх полярність. 
Допускається послідовний вплив на декілька полів. Оскільки при 
діадинамотерапії змінюють різні форми струму, їх перемикання необхідно 
проводити тільки після зменшення струму в ланцюгу хворого до нуля, в іншому 
разі це може спричинити у хворого неадекватні реакції. 
       Для електростимуляції електроди (катод для стимуляції) встановлюють на 
ділянці електрорухових точок уражених нервів і м’язів. 
       ДОЗУВАННЯ. Процедура дозується: а) амперажем за відчуттями хворого 
– до виразної вібрації або відчуття сповзання електрода для аналгезії, до 
отримання скорочень м’язів середньої сили при стимуляції; 

б) видами струму – ДБ, ДП, КП, ДХ – для аналгезії, ОБ, РС, ОХ – для 
міостимуляції; 

в) часом – кожний вид струму по 2-3 хвилини (загалом 10-12 хвилин). Для 
активації кровообігу перевага віддається струму двопівперіодного напряму. 
Такий ефект значною мірою досягається за рахунок постійної складової 
імпульсного струму. За необхідності отримання більш вираженої реакції тканин 
на процедуру і досягнення максимально тривалого збудження м’язів із зниженою 
електропровідністю застосовують струм однопівперіодного випрямляння;  

в) кількістю процедур на курс – процедури відпускаються в кількості від 3 
до 8-10, щодня, 2-3 рази на день (при виражених болях з інтервалом 3-6 годин) 
або через день; для надання трофічної, розсмоктувальної і стимулюючої дії – 10-          
15 процедур. Результати виявляються чіткішими, коли курс діадинамотерапії 
становить понад 5 процедур. Треба відзначити, що безпосередні результати 
лікування не залежать від тривалості захворювання, але зворотно корелюють із 
мірою активності патологічного процесу. Повторний курс можна провести через 
10-15 днів. 
          ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Попереково-крижовий радикуліт, фаза загострення 
Rp: Діадинамотерапія на поперековий відділ хребта за місцевою 

поздовжньою методикою, ДБ 2 хв, КП 3 хв, ДП 3 хв, ДХ 3 хв, сила струму до 
відчуття вираженої вібрації, щодня № 7. 

Діагноз: Післяопераційна атонія сечового міхура 
Rp: Діадинамотерапія на проекцію сечового міхура за місцевою 

поперековою методикою, ДБ 2 хв, ОБ, РС, ОХ по 3 хв, сила струму до видимого 
скорочення м’язів, щодня № 3. 
 

2.2.2. КОРОТКОІМПУЛЬСНА ЕЛЕКТРОАНАЛГЕЗІЯ 
      Короткоімпульсна електроаналгезія (КЕА) – метод симптоматичного 
впливу з метою болезаспокоєння. 
     Метод іноді називають черезшкіряною електростимуляцією. Впливають на 
больові й рефлексогенні зони імпульсними струмами низької і високої частоти з 
невеликою тривалістю стимулу з метою ослаблення больового синдрому. Метод 



принципово відрізняється від звичайної електростимуляції нервово-м’язового 
апарату тим, що він не призначений для отримання рухових реакцій і 
відновлення рухів. В основі лікувального ефекту лежить рефлекторний механізм 
дії електричного струму на певні шкіряні зони. Тому метод правильніше 
називати – КороткоімпульснаЕлектроАналгезія (КЕА). Метод розробив 
Р.Мельзак у 1965 році. 
       ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Використовують імпульсний 
біполярний асиметричний, пилкоподібний, прямокутний, синусоїдний з 
частотою 1-20, 60-    200 Гц струм з короткими періодами 0,05-0,5 мс, силою і 
напруженням (5-60 мА, від 7-8 до 100 В).  
       АПАРАТИ. “ЕПБ-60-01”, “Дельта 101”, “Дельта 102”, “Дельта 301” (для 
епідуральної і периневральної електроаналгезії), “ЕТНС-100-2”, “Нейрон-01”, 
“Імпульс”, “Анестим-ПФ”, “Еліман”, “Біотонус”, “BTL-05”, “BTL-06”, “Cefars 
III”, “Neuromod”, “Tenscaro”, “Staodyn”, “MesTENS”, “ENS”, “TENS CLINICS”,   
“TENS 120Z”, “ACUTENS”, “240Z”, “DI83” та інші малогабаритні апарати для 
побутового використання. 
       МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Електричний струм 
проникає неглибоко в шкіру і спричиняє рух заряджених часток та іонів, 
поляризацію мембран і слабке збудження поверхневих м’язів шкіри з місцевим 
посиленням кровообігу і активацією метаболізму. 
       Фізіологічні ефекти. Мала частота (тривалість) імпульсів струму збуджує 
рецептори тільки чутливих нервів. Рухові і м’язеві волокна при цьому 
збуджуються незначно. Реакція інших систем за таких параметрів струмів не 
визначається. Ритмічна імпульсація, що спричиняється такими імпульсами 
струму, створює функціональну блокаду чутливих нервових шляхів, яка веде до 
припинення або зменшення болю на 2-3 години. Для пояснення протибольового 
ефекту на спінальному рівні притягується “ворітна теорія болю”. Відповідно до 
неї нейронний механізм, розташований в задніх рогах спинного мозку, діє як 
“ворота”, які можуть регулювати потік нервових імпульсів, що надходять по 
периферичних нервах у центральну нервову систему.  
      Імпульсація по товстих мієлінізованих аферентних провідниках збуджує 
нейрони спинного мозку з пресинаптичного гальмування в бічних рогах, 
знижується виділення речовини Р. Збудження інтернейронів задніх рогів 
спинного мозку посилює виділення в них опіоїдних пептидів. У вентральній 
системі латеральних ядер середнього мозку і вентральних ядрах гіпоталамуса 
активується виділення серотоніну.  
      КЕА здійснюється внаслідок усунення дисбалансу імпульсації по двох 
типах нервових волокон: мієлінзованих товстих (волокна А) із швидкістю 
проведення збудження до 120 м/с і немієлінзованих тонких (волокна С) із 
швидкістю проведення збудження 1 м/с. По волокнах С розповсюджується 
старий біль, по волокнах А - новий. Слабка низькочастотна вібрація справляє 
гальмуючу дію на периферичний больовий (ноцицептивний) апарат і разом з тим 
спричиняє роздратування (стимуляцію) швидко провідних нервових волокон А. 
На шляху проходження больового імпульсу в желатинозній субстанції спинного 
мозку відбувається часткова деполяризація імпульсації, що надходить, остання 



не передається далі в центральну нервову систему. При тривалій КЕА 
спостерігається інактивація больової імпульсації по повільно провідних 
волокнах С.  
   Активація нейронів протибольових структур супроводжується 
стимуляцією різних ланок супраспінальної системи, виділенням у різних 
ділянках мозку ендорфінів, що спричиняють гальмування больової імпульсації. 
Активуються нейрони, що виділяють опіатоподібні нейропептиди, а 
високочастотна викликає сегментарну взаємодію між товстими мієлінізованими 
волокнами і тонкими ноцицептивними. Знеболюючий ефект діє переважно через 
серотонінергічний і, у меншій мірі, через опіоїдні механізми антиноцицептивної 
системи. Активація будь-якого з механізмів може бути досягнута при 
електричному подразненні периферичних нервових волокон. Блокування 
больової інформації може бути зумовлене гальмівним впливом певної частини 
ретикулярної формації стовбура мозку на всі рівні аферентної сенсорної 
системи, включаючи сегментарний механізм вхідного контролю болю. 
Враховуючи відомі аналгезуючі функції багатьох пептидних структур 
ендогенного походження, а також гіпералгезивну активність низки гормонів 
(соматостатину, вазопресину, АКТГ та ін.), можна вважати, що тривалий 
знеболюючий ефект КЕА контролюється балансом різноманітних нейропептидів. 
У цьому випадку функціональний взаємозв’язок опіоїдної і ендокринної систем 
може здійснюватися двома шляхами. Один із них пов’язаний із безпосереднім 
впливом нейропептидів на процеси вивільнення і рецепції гормональних 
структур. У цьому плані відомі факти про вплив екзогенних опіоїдів на рівень 
гормонів у плазмі крові. Взаємодія вказаних систем відбувається й 
опосередковано через механізми стресорних фізіологічних і біохімічних реакцій 
організму. Тривалі болі розглядаються як інтенсивний стресовий чинник, що 
веде до функціонального напруження всіх метаболічних систем, які 
обслуговують відповідні регуляторноадаптаційні механізми. Опіоїдні 
нейропептиди відіграють роль антистресового механізму, що контролює 
активність і тривалість симпатоадреналової реакції на гіпоталамо-гіпофізарному 
і нейрогіпофізарному рівні. Завдання лікаря полягає у тому, щоб, правильно 
підібрати силу і частоту стимуляції аферентних закінчень і добитися 
гальмування ноцицептивної системи за рахунок активації антиноцицептивної. 
Найвиразніша знеболююча дія імпульсних струмів констатується переважно при 
вираженому больовому синдромі з невеликою давністю патологічного процесу. 
      Лікувальні ефекти: нейростимулюючий, аналгетичний, вазоактивний, 
метаболічний, трофічний. 
       ПОКАЗАННЯ. Короткоімпульсна електроаналгезія частіше 
використовується при больовому синдромі. 

Захворювання: неврит, плексит, радикуліт, лишай та ін. 
      ПРОТИПОКАЗАННЯ. Загальні, протипоказання для постійних струмів, а 
також при синдромах: інфекційний з піретичною реакцією, гіперергічний 
запальний, невротичний на фоні збудження, органної недостатності (серцевої, 
судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної 



дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії в стадії декомпенсації), 
рановий.  
      Захворювання: наявність у хворого імплантованого кардіостимулятора, 
ранній післяопераційний період після накладення швів на судини і нерви; інфаркт 
міокарда, ниркова колька, пологові перейми, енцефаліт, арахноїдит, психози. 
       МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Електроди у 
виді пластин, розміри яких визначаються ділянкою впливу, розміщують і 
фіксують або на проекції нерва (рефлексогенній зоні), або безпосередньо на 
ділянці болю біполярно (обидви електроди над больовою зоною) або 
монополярно (активний електрод – на больовій зоні, індиферентний – 
сегментарно); паравертебрально над проекцією корінця відповідного сегмента; в 
точках акупунктури, тригерних зонах, зонах гіперестезії; на протилежній кінцівці 
в точках, симетричних больовій ділянці (реперкусивний ефект). Метод 
контактний, через вологу гідрофільну прокладку.  
   Висока ефективність спостерігається при використанні 
внутрішньокісткової електростимуляції (ВКЕС) для лікування дегенеративних 
хвороб опорно-рухового апарату. При уьому імпульсний електричний струм 
підводять безпосередньо до кісток ураженого суглоба з допомогою голки 
електрода. Густина електричного струму майже в 10000 разів перевищує таку 
при нашкірній електростимуляції, зменшується звикання. Електричні імпульси 
проходять через кісткову тканину і подразнюють остеорецептори, що є 
важливими регуляторами обміну речовин у суглобі й трофіки всієї кінцівки. При 
коксоартрозі голку-електрод уводять спереду напрямом до головки стегна і краю 
кульшівки. Точка введення голки знаходиться в проекції пахової складки на 2-3 
см латерально за місцем пульсації стегнової артерії. При гонартрозі голку 
вводять у визначувані пальпацією больові точки, по черзі протягом кожної 
процедури або безпосередньо протягом курсу (3-7 сеансів). Необхідно 
забезпечити контакт голки з кісткою. Пасивний шкіряний електрод накладають з 
протилежного боку суглоба. 
       ДОЗУВАННЯ. Тривалість імпульсів, їх частоту та інтенсивність струму 
підбирають дослідним шляхом з таким розрахунком, щоб у хворого в ділянці 
впливів з’явилося відчуття виразної, але нехворобливої вібрації. Процедури 
проводять протягом 30-40-50 хв від одного до декількох разів на день. Причому 
подовження експозиції струму не супроводжується наростанням знеболюючого 
ефекту. Кількість впливів визначається їх ефективністю (10-20). Допускається 
послідовний вплив на декілька полів. Якщо вегетативний біль, то перевага 
віддається змінним струмам, що не спричиняють подразнення, електроліз і 
поляризацію тканин. За періодом розвитку аналгезії та її тривалістю розрізняють 
два види електронейростимуляції. При першому використовують слабку 
інтенсивність (5-10 мА) і високу частоту (60-100 Гц) впливу, що через 2-5 хвилин 
спричиняє знеболювання, обмежене метамером тіла, що стимулюється. Ефект 
зберігається протягом стимуляції або ще протягом години після її припинення. 
При другому застосовують інтенсивнішу дію (15-30 мА) і низьку частоту (2-3 
Гц). У таких випадках гіпоалгезія розвивається через 15-20 хвилин від початку 
процедури і розповсюджується на метамер, що стимулюється, де вона є 



максимальною, а також на видалені ділянки тіла. Час індукції максимального 
зняття болю при низькій частоті КЕС значно більший, ніж при високій.  
   Для КЕС ДДС проводиться впливом двонапівперіодного струму. СМС 
також застосовують з метою КЕС, і використовують 1 рід роботи в 
невипрямленому режимі з частотою 70-100 Гц з глибиною модуляції 50%. 
Лікування здійснюється локальними електродами в ділянках болю (до 20 
хвилин). Ампераж підбирається індивідуально з виникненням відчуття хорошої 
вібрації без рухового ефекту. При ВКЕС ампераж імпульсного низькочастотного 
підбирається індивідуально і становить від 5 до 25 мА. Тривалість впливу 15-20 
хвилин, 3-7 сеансів. 
     ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Невралгія вегетативна сідничного нерва, підгостра стадія. 
Rp: Короткоімпульсна електроаналгезія за ходом сідничного нерва, змінний 

струм із частотою 60 Гц, сила струму 5мА, 30 хвилин, щодня № 10. 

 
2.2.3. ЦЕНТРАЛЬНА (ТРАНСКРАНІАЛЬНА) 

ЕЛЕКТРОАНАЛГЕЗІЯ 
       

Транскраніальна електроаналгезія (лікувальний електронаркоз) –
лікувальний вплив імпульсними струмами малої інтенсивності з частотою 150-
2000 Гц на шкіряні покриви голови з метою нормалізації функціонального стану 
ЦНС, знеболювання або зниження інтенсивності больових відчуттів. Центральна 
електроаналгезія, розроблена в 1970 році Л.Ліможем, розглядається як метод 
нейровегетативного захисту життєво важливих функцій організму. 
     ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Постійний імпульсний струм із 
частотою 150-2000 Гц прямокутної форми імпульсів (тривалість імпульсів 0,1-0,3 
мс) постійної і змінної скважності при напруженні до 20 В і амперажі 5 мА (в 
середньому значенні до 0,5-1,2 мА). 

АПАРАТИ. Апарат для лікувального електронаркозу “Ленар”, “Мета”, 
“Етранс-1,2,3”, “Трансаїр”, “Бі-Ленар”, “Електронаркон-1”. Кабель пацієнта 
складається з чотирьох металевих електродів, закріплених на гумовотканинній 
стрічці (металеві чашечки з гідрофільними прокладками). 
     МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Імпульсні струми 
проникають в шкіряні покрови голови і далі за ходом судин викликають 
електролітні зміни в тканинах. 
     Фізіологічні ефекти. Під впливом імпульсних струмів низької частоти 
відбувається селективне збудження ендогенної опіоїдної системи стовбура 
головного мозку (задніх, латеральних і деяких передніх ядер гіпоталамуса, 
латеральної септальної ділянки, цингулярного пучка, приводопровідної сірої 
речовини, дорсального гіпокампу, табекулоінтерпедункулярного тракту і ядра 
шва). Внаслідок цього з нейронів стовбура головного мозку виділяються бета-
ендорфіни та енкефаліни, що виявляють антиноцицептивну активність. 
      Імпульсні струми впливають на судиноруховий центр, покращує 
гемодинаміку. Стабілізація процесів центральної регуляції кровообігу, 



артеріального тиску зумовлена також впливом на центральні ланки 
вазомоторних рефлексів енкефалінів, що нагромаджуються в стовбурі головного 
мозку. Викид ендогенних опіоїдних пептидів у кров активує регенераторно-
репаративні процеси, стимулює загоєння ран і підвищує резистентність 
організму та його стійкість до стресових чинників. Бетаендорфіни, 
нагромаджуючись у лікворі, задніх рогах спинного мозку і крові, придушують 
больові імпульси і активують фібробласти. Нормалізацію вегетативних функцій 
при центральній електроаналгезії зв’язують з утворенням вогнищ катодичної 
депресії, що розповсюджується в лобових частинах мозку, і ослабленням 
внаслідок цього аферентної імпульсації, а також імпульсації з емоційних зон 
гіпоталамуса. Зникають емоційне напруження, страх, шкіряні покрови 
рожевіють, відчувається тепло в кінцівках, настає розслаблення м’язів, 
підвищується поріг больового сприйняття. 
     Лікувальні ефекти: знеболюючий, седативний, репаративно-
регенеративний, вазоактивний, транквілізуючий, метаболічний, 
імуномодулюючий. 
      ПОКАЗАННЯ. Метод використовується при таких синдромах: 
гіперергічний запальний, дисалгічний з підвищеною і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні збудження, імунопатії з імунодефіцитними станами, 
дискінетичний і дистрофічний за гіпертипом.  
       Захворювання: токсикоз вагітних, перинатальна патологія, нейроендокрінні 
порушення в гінекології, перед оперативними втручаннями, для пролонгації 
седативної і протибольової дії ліків, за необхідності адаптації до змін поясного 
часу і кліматичних умов, для лікування психоемоційної лабільності та усунення 
наслідків нервових потрясінь і розладів соціального і спортивного походження, 
невралгії трійникового нерва, нейросенсорна приглухуватість, радикуліти, 
нейроциркуляторна дистонія всіх форм, ішемічна хвороба серця, виразкова 
хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, сверблячі дерматози, неврастенія 
(гіперстенічна форма), лікування ран у хворих на фоні гіперреактивності. 
      ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіпоергічному запальному, 
дисгормональному з переважанням стрес-індукуючих гормонів, дискінетичному і 
дистонічному за гіпотипом,  набряклому, а також органної недостатності в стадії 
декомпенсації.  
      Захворювання: органів зору, органічні, травматичні та інфекційні поразки 
центральної нервової системи, психічні захворювання, важкі соматичні 
захворювання в стадії декомпенсації, стан прееклампсії і еклампсії, захворювання 
шкіри в місцях накладення електродів і індивідуальна нестерпність електричного 
струму, приступ стенокардії, інфаркт міокарду, ниркова колька, короткочасні 
оперативні втручання. 
       МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. 
Використовують лобово-потиличну методику. Електроди за допомогою 
гумовотканинної стрічки закріпляються на лобі й шиї під соскоподібними 
паростками. Лобові електроди з’єднують із катодом, ретромастоїдальні – з 
анодом. Перевага даного методу полягає в лобовому розташуванні електродів, 



що дозволяє провести лікування хворим із захворюванням очей, протипоказаним 
для очноямкового розташування електродів. Контакт електродів зі шкірою 
здійснюється через марлеві прокладки, які змочуються водою або фізіологічним 
розчином. Товщина прокладок 8-10 шарів при лікувальних процедурах і              
15-20 шарів при проведенні комбінованої електроанестезії. За необхідності 
тривалого впливу використовують для змочування прокладок на лобі 4-5 % 
содовий розчин. 
      ДОЗУВАННЯ. Електроаналгезію дозують скважністю імпульсів (змінною 
або постійною), частотою проходження імпульсів (1000-1500 Гц), величиною 
струму (1,5-2,0 мА), тривалістю імпульсів (0,15-0,2 мс), тривалістю процедур до        
20 хвилин (при гострих больових відчуттях можна збільшувати вдвічі), кількістю 
сеансів 8-15, 2-3 на тиждень.  
     Для транскраніальної електроаналгезії використовують різні режими: 
низькочастотні прямокутні імпульси тривалістю 3,5-4 мс, напруженням до 10 В, 
частотою 60-100 Гц і високочастотні прямокутні імпульси 0,15-0,5 мс, 
напруженням до 20 В, подальші з частотою 150-2000 Гц. Седативна дія більше 
виражена при частотах 200-300 Гц, електротранквілізація – при 800-900 Гц, 
знеболюючий ефект – понад 1000 Гц і впливах у режимі постійної скважності. 
Після вибору параметрів транскраніальної електроаналгезії (частоти, тривалості, 
скважності та амплітуди постійної складової) плавно збільшують амплітуду 
вихідного напруження до появи у хворого відчуттів поколювання, легкого тепла 
під електродами або купірування больових відчуттів. Повторний курс 
призначають через 2-3 місяці. 
    ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Невралгія трійчастого нерва, гостра стадія. 
Rp: Транскраніальна електроаналгезія в режимі постійний, з частотою 

проходження імпульсів 1000 Гц, сила струму 1,5 мА, тривалістю імпульсів 0,2 мс,   
20 хвилин, 2 сеанси на тиждень № 5. 

 
 

2.4. ЕЛЕКТРОСОНТЕРАПІЯ 
 
     Електросонтерапія – вплив імпульсними струмами малої інтенсивності з 
метою нормалізації функціонального стану ЦНС через рецепторний апарат голови 
(А.А.Гіляровський, Н.М.Лівенцев, 1949). 
      ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. У класичному варіанті методу 
застосовують імпульси тривалістю 0,2-0,5 мс при частоті від 1 до 150 Гц 
прямокутної форми малої сили до 10 мА і напруження до 50 В. Існують варіанти 
у використовуваних частотах струму (1000- 2000 Гц) і видах імпульсних струмів 
(синусоїдно-модульовані, трапецієподібні). У дії струмів є деякі відмінності: 
глибина проникнення, різна дратівлива дія на рецептори шкіри і збудливі 
структури головного мозку та ін. Спільною для них є виразна нейротропна дія. 
     АПАРАТИ. Для електросну найчастіше використовують струми, що 
генеруються апаратами “Електросон-2”, “Електросон-3” для 4 хворих, 
“Електросон-4Т” (ЕС-4Т) і “Електросон-5” (ЕС-10-5). Чотири електроди 



вмонтовані в спеціальну гумову манжету у вигляді металевих чашечок. Провід 
від манжети зі спеціальним роз’ємом приєднують до апарата. Апарати         
“Електросон 1, 2, 3” вимагають заземлення, “Електросон 4, 5” – ні.  
       МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Імпульсні струми 
проникають у порожнину черепа за ходом судин з максимальною густиною 
струму в гіпокампі. 
       Фізіологічні ефекти. В основу методу покладений принцип розвитку 
охоронного гальмування, що відіграє важливу роль у складному 
патогенетичному ланцюгу багатьох захворювань. Зміни функціонального стану 
центральної нервової системи, що відбуваються під впливом електросну, 
більшістю дослідників трактується з позицій учення І.П. Павлова (замежне 
гальмування) і                        Н.Е. Веденського (парабіоз нервових центрів). 
Основою для цього стали клінічні ознаки фазового розвитку охоронного 
гальмування в процесі електросну (дрімотний стан, сонливість, сон), у зв’язку з 
чим метод набув назву “електросну”. 

Дія імпульсних струмів при очноямково-потиличному розташуванні 
електродів складається з рефлекторного і безпосереднього впливу струму на 
центральну нервову систему. Імпульсний струм ритмічно подразнює шкіру повік 
і очниці, спричиняючи розлите гальмування в корі великого мозку. Крім того, 
проникаючи в порожнину черепа, струм розповсюджується за ходом 
кровоносних судин і по просторах з мозковою рідиною, що мають найбільшу 
електропровідність. У зв’язку з цим найбільша інтенсивність впливу струму 
припадає на ділянку підкоркових відділів (таламус, гіпоталамус, ретикулярна 
формація), прилеглих до основи черепа, де розташовуються головні артерії, що 
живлять мозок і відділи, заповнені ліквором. Ритмічні монотонні впливи на 
рецептурний апарат голови, тісно пов’язаний із мозком і його кровообігом, а 
також впливи дуже слабких струмів провідності за ходом судин основи черепа і 
чутливими гілочками трійникового нерва, які проникають у підкіркостовбурні 
відділи мозку, збуджують підкірку, сенсорні ядра черепно-мозкових нервів і 
гіпногенні центри стовбура головного мозку (гіпоталамус, гіпофіз, внутрішня 
ділянка варолієва мосту, ретикулярна формація). Ці відділи головного мозку є 
найважливішими центрами регуляції діяльності серцево-судинної системи, 
ендокриновегетативних функцій, обміну речовин, сну.  
       Струми спричиняють пригноблення імпульсної активності амінергічних 
нейронів блакитної плями і ретикулярної формації, що приводить до зниження 
висхідних активуючих впливів на кору головного мозку і посилення 
внутрішнього гальмування, виникає розлите гальмування кори, припиняється 
імпульсація з ретикулярної формації. Спостерігається знеболюючий вплив 
електросну при кардіалгіях, стенокардії, каузалгіях, що зумовлено не тільки 
посиленням гальмівних процесів у центральній нервовій системі та, у зв’язку з 
цим, зниженням порога больової чутливості, але і блокадою висхідних впливів 
ретикулярної формації, таламуса і гіпоталамуса на кору великого мозку.  
       Нарівні з посиленням гальмівних процесів у корі головного мозку ритмічно 
впорядковані імпульсні струми активують серотонінергічні нейрони 
дорсального ядра шва. Накопичення серотоніну в підкоркових структурах 



головного мозку приводить до зниження умовно-рефлекторної діяльності та 
емоційної активності. Внаслідок цього у хворого настає стан дрімоти, а в ряді 
випадків і сну. Виробляються нейропептиди, зокрема ендогенні морфіни, що, в 
остаточному підсумку, нормалізує порушений функціональний стан ЦНС та інші 
системи організму. Психофізіологічні дослідження показують вплив електросну 
на психоемоційний стан пацієнта, тому електросон застосовують для зняття 
емоційного і розумового перенапруження. 
      Разом з центральними структурами імпульсні струми збуджують чутливі 
нервові провідники шкіри повік. Ритмічні аферентні сигнали, що виникають у 
них, за рахунок модуляції функцій асоціативних таламокортикальних систем 
посилюють центральні гіпногенні ефекти, що спричиняє нормалізацію вищої 
нервової діяльності і поліпшення нічного сну. Тісні морфо-функціональні зв’язки 
між ядрами стовбура мозку зумовлюють індукційний вплив імпульсних струмів 
на судинорухомий і дихальний центри, а також центри вегетативної та 
ендокринної систем за рахунок активації гіпоталамуса. Вони викликають 
поглиблення зовнішнього дихання, активується трофічний вплив ЦНС на 
тканини і органи, поліпшується церебральний кровотік, змінюється судинна 
реактивність.  
      Установлена залежність змін показників ЕЕГ, що характеризують функцію 
глибоких відділів головного мозку, від частоти імпульсного струму. При 
переважанні збудження глибоких відділів головного мозку низькі частоти 
імпульсного струму (5-10 Гц) сприяють розвитку ознак гальмування більше, ніж 
струми високої частоти (80-100 Гц).  
       Лікування електросном сприятливо змінює центральну гемодинаміку у 
хворих на гіпертонічну хворобу та ІХС. Електросон з низькою частотою 
імпульсного струму (10-20 Гц) знижує понадміру високий серцевий викид у 
хворих з гіперкінетичним варіантом захворювання, що узгоджується зі 
зменшенням екскреції катехоламінів та їх попередників. Електросон із більш 
високою частотою імпульсного струму (80-100 Гц) у більшій мірі знижує 
високий периферичний опір, що в свою чергу сприяє підвищенню серцевого 
викиду. Реакції хворих на електросон визначаються частотою імпульсів. 
Процедури з частотою імпульсів 80-100 Гц у хворих спричиняють посилення 
головного болю, прискорення серцевого ритму, невелике підвищення АТ, рівня 
адреналіну і норадреналіну в крові, посилюють безсоння, збудливість, а інколи  
у процесі курсу лікування спостерігається частішання приступів стенокардії. 
Процедури електросну 5-10 Гц не викликають негативних реакцій і до того ж 
мають гіпотригліцеридемічний ефект. 
       У дії електросну відмічаються дві фази, що послідовно змінюються – 
гальмівна, що супроводжується дрімотою, сном, і фаза розгальмування з 
активацією різних функцій ЦНС. Електросон поліпшує координацію рухів, 
сприяє зняттю або ослабленню больового синдрому, оптимізує загоєння ран, 
попереджує зриви вищої нервової діяльності в перед- і післяопераційному 
періоді, знижує емоційне напруження, розумове і фізичне стомлення, поліпшує 
самопочуття і настрій, знімає головний біль, нормалізує функцію згущувальної 
системи крові, знижує артеріальний тиск (при його високому рівні).  



Після процедури пригнічення систем змінюється їх збудженням з 
подальшим балансуванням, що супроводжується підвищенням працездатності, 
почуттям бадьорості (за рахунок виділення нейропептидів і серотоніну), 
підвищується насиченість крові киснем, активується секреторна функція 
дихального тракту, ШКТ, статевої і видільної систем. 

Лікувальні ефекти: транквілізуючий, седативний, спазмолітичний, 
метаболічний, трофічний, гіпосенсибілізуючий, аналгетичний. 

ПОКАЗАННЯ. Електросон призначають при таких синдромах: 
дисалгічний з підвищеною, перевернутою чутливістю, невротичний на фоні 
збудження, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих гормонів, 
імунопатії з алергічними станами, диссекреторний.  
    Захворювання: неврастенія, логоневроз, атеросклероз судин головного 
мозку в початковому періоді, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба I-II 
стадій, нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, хвороба Рейно, 
облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок, виразкова хвороба шлунка і 
дванадцятипалої кишки, бронхіальна астма, екзема, нейродерміт, енурез. 
    ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними протипоказаннями, 
електросон не показаний при таких синдромах: інфекційному з піретичною 
реакцією, невротичному на фоні депресії, дисгормональному з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, дискінетичному і дистонічному за гіпотипом, 
набряклому, а також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановому.  
     Захворювання: запальні ока (блефарит, кон’юнктивіт), глаукома і високий 
ступінь короткозорості (понад 5 діоптрій); запальні захворювання головного 
мозку і його оболонок, наявність металевих уламків в тканинах очей, органів 
слуху, головного мозку; порушення цілісності шкіри в ділянці накладення 
електродів, дерматити обличчя; негативне ставлення хворого до методу і 
нестерпності електричного струму; цукровий діабет важкого ступеня. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Процедури 
проводять в обстановці, яка сприяє настанню сну, в напівтемній кімнаті за умов 
тиші. Методика – очноямково-соскоподібна. Манжету з електродами, в гнізда 
якої вставлені змочені теплою водою прокладки (завтовшки до 1 см), надівають 
на голову хворого так, щоб прокладки очних електродів розмістилися на 
закритих віках, а потиличних – на соскоподібних паростках скроневих кісток. 
Очні електроди з’єднують з катодом, потиличні – з анодом. Рідше 
використовують лобово-потиличне і назально-потиличне розташування 
електродів.  

ДОЗУВАННЯ. Ампераж підбирають індивідуально до виникнення 
неприємних відчуттів (“повзання мурашок”, легка вібрація і поколювання, слабі 
поштовхи в очниці і в ділянці перенісся, незначне запаморочення, “розтікання 
думок”, виникнення сонливості, що переходить у сон). Частоту імпульсів 
установлюють відповідно до показань. Підбір амперажу і частоти призначують з 
урахуванням біоритмів, в цей же час проводять відпуск процедури. Частоту 
імпульсів і тривалість процедури також визначають залежно від ступеня 



ослаблення збудливо-гальмівних процесів: низькі частоти (5-12 Гц) справляють 
виражену седативну дію на організм, тому їх треба застосовувати при підвищенні 
збудливості центральної і вегетативної нервової системи. Якщо переважають 
гальмівні процеси, доцільно використати частоти від 20-40 до 80-120 Гц. За 
незначної міри (збудження ЦНС) – частота до 25 Гц, тривалість процедури – 40 
хвилин; при різко вираженому ослабленні цих процесів (пригноблення ЦНС) –      
3-5 Гц, тривалість процедури - 20- 25 хвилин. Ампераж підбирається згідно з 
відчуттями хворого (до появи нерізко виражених і не дратівливих поштовхів) і, як 
правило, не перевищує 3-5 мА в амплітудному значенні імпульсів. Тривалість 
іноді доводять до 60 хвилин, потім струм відключають. Якщо хворий спить, його 
залишають в такому стані на 1,5-         2 години. Процедуру проводять через день 
або щодня, на курс – до 25 процедур, частіше за 10-15. Повторний курс можна 
проводити через 2-3 тижні. Терапевтичний ефект у хворих, які не сплять на 
процедурі, не менш високий і стійкий, ніж у тих, хто спить. 

 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Бронхіальна астма, атопічна форма, гормононезалежна, легкий 

перебіг, ДН0-1 
Rp: Електросон за очноямково-соскоподібною методикою, 40 Гц, сила 

струму до відчуттів вібрації в ділянці повік, 20 хвилин, щодня № 10 

2.2.5. ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ 
     

Електростимуляція - застосування електричного струму з метою 
збудження або посилення діяльності певних органів і систем. Ефективність 
електростимуляції нервовом’язового апарату визначається законами 
фізіологічного збудження м’язів. Тільки при адекватному підборі параметрів 
струму, урахуванні характеру парезу і ступеня ураження нервовом’язового 
апарату можна провести диференційовану терапію і отримати оптимальну 
рухову реакцію при найменшій силі подразника. 
      ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для електростимуляції використовують 
постійний імпульсний струм малої сили до 50 мА і низького напруження до 80 В 
експонентної, прямокутної, тетанізуючої і синусоїдної форми у виді одиночних 
імпульсів з паузами між ними або модульовані в серії імпульсів, які близькі за 
формою до імпульсів в перехопленні Ранв’є. Серії імпульсів розділені паузами. 

1. Тетанізуючий струм загостреної форми. Частота імпульсів – до 100 Гц, 
тривалість – 1-1,5 мс (для електростимуляції слабопоражених м’язів і 
електродіагностики). 

2. Експонентний струм (струм Лапіка) плавно наростаючої і спадаючої 
форми. Частота імпульсів – від 0,5 до 1200 Гц, тривалість – від 0,02 до 300 мс 
силою струму в декілька міліамперів (для електростимуляції глибоко уражених 
м’язів, електродіагностики і знеболювання). 

3. Струм з імпульсами прямокутної форми (струм Ледюка). Частота 
імпульсів  – 0,5-100 Гц, тривалість – 0,1-1 мс (для електродіагностики та 
електросну). 



4. Струм з імпульсами прямокутної форми тієї ж частоти і тривалості, що і 
експонентний струм (для електродіагностики і електростимуляції м’язів). 
1. Діадинамічний (одно- і двотактний) і синусоїдний модульований струм 

(струм ПП) – для електростимуляції і знеболювання. 
        АПАРАТИ. “Нейропульс”, “Ампліпульс-5”, “Ампліпульс-6”, “ЕМС 30-2”, 
“Стимул-1”, “Міоритм-40”, “АСМ-3”, “Тонус-1”, “Тонус-2”, “Нейрон-1”, “Біон-
7”,  “Електронейростимулятор ЕНС-01”, “Міотон-2”, “Міотон-604”, “Ендотон” 
для активації моторної діяльності шлунково-кишкового тракту, стимулятори 
діафрагми “ЕСД-2П” (стаціонарний) і “ЕСД-2Н-НЧ” (переносний), “Утеростім-
1”, “СНМ2-01”, “Neuroton”, “Myodyn”, “Нейропульс”, “Нервостат”, “Duodynator”, 
“Stereodynator”, “Minidin”, “Endomed”, “ERGON”, “CS-210”, “BTL-05”, “BTL-06” 
та ін. 
 

      
       Швидкий розвиток електростимуляції пов’язаний із застосуванням 
мікроелектроніки і зменшенням розмірів стимуляторів до кишенькових. 
Лікування можна провести самостійно в домашніх умовах, а за необхідності – 
навіть у нічний час. Оскільки мікроелектростимулятори працюють на 
батарейках, вони економічні, прості у використанні й безпечні. 
      МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. В основі 
біологічного ефекту імпульсних струмів лежить швидка зміна концентрації іонів 
біля напівпроникних клітинних мембран, яка відбувається при зміні амплітуди 
струму. При проходженні імпульсного струму через тканини в моменти 
швидкого включення і переривання його біля напівпроникних мембран тканин і 
клітинних оболонок відбувається раптове скупчення великої кількості 
однойменно заряджених іонів і, як результат, деполяризація збудливих мембран, 
опосередкована зміною їх проникності. При перевищенні амплітуди електричних 
імпульсів вище критичного мембранного потенціалу відбувається генерація 
потенціалів дії. Зі збільшенням амплітуди електричного струму збуджується все 
більше число м’язових волокон, поки не настане скорочення всіх волокон даного 
м’яза. У саркоплазмі наростає вміст макроергічних з’єднань (АТФ, 
креатинфосфат та ін.), посилюється їх ензиматична активність, підвищується 

Рис. 20. Імпульсні струми для електростимуляції 



швидкість утилізації кисню і зменшуються енерговитрати на скорочення, що 
стимулюється в порівнянні з довільним. 
      Фізіологічні ефекти. Імпульсний струм приводить клітину в стан 
збудження, зокрема рухового, якщо вплив проводиться на руховий нерв або м’яз. 
Скорочення, що відбуваються при електростимуляції, і розслаблення м’язових 
волокон перешкоджають атрофії і дегенерації м’язів і особливо ефективні при 
кисневій недостатності, оскільки посилюється локальний крово- і лімфотік, 
наростає інтенсивність пластичних і енергетичних процесів в іннервованих 
органах. Внаслідок зменшення периневрального набряку відновлюється 
провідність чутливих нервових провідників, що сприяє ослабленню больової 
чутливості пацієнта. 
      У хворих з периферичними парезами електростимуляція сприяє 
запобіганню м’язової атрофії, підвищенню скорочувальної здатності, тонусу, 
працездатності м’язів, поліпшенню провідності нервових стовбурів і 
електрозбудливості нервовом’язового апарату, ослабленню гальмування 
сегментарних мотонейронів у зоні функціональної асинапсії, зменшенню міри 
тяжкості рухових розладів, особливо за умов іммобілізації кінцівок, і 
відновленню об’єму рухів після неї.  
       У хворих з центральними парезами внаслідок усунення дисбалансу між 
полегшуючими і гальмуючими супраспінальними системами електростимуляція 
підвищує рівень центральної регуляції рухового акту, частково відновлює 
реципрокні відношення м’язів антагоністів, формує новий динамічний 
стереотип, активізує функціонально недієві нервові клітини навколо осередку 
ураження, сприяє зниженню спастичності, збільшенню об’єму рухів і 
поліпшенню координації. 
       Лікувальні ефекти: міонейростимулюючий, вазоактивний, 
нейротрофічний, метаболічний. 
      ПОКАЗАННЯ. Електростимуляція показана при таких синдромах: 
гіпоергічний запальний, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, 
диссекреторний зі зниженою функцією, набряклий, дистрофічний за гіпотипом.  
     Захворювання: період відновлення пошкодженого нерва та вимушеної 
бездіяльності (при іммобілізації або захворюванні суглобів), інсульт, атонія 
шлунка, кишечника, сечового міхура, сечоводу, парези і паралічі м’язів гортані, 
сексуальні неврози, енурез. 
       ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією і 
дисалгічний з підвищеною і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні 
збудження, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих гормонів, 
дисциркуляційний з ішемією, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, а 
також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, 
печінкової, шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, 
артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановий.  
       Захворювання: гострі запальні процеси, сепсис, схильність до кровотеч, 
епілепсія, накладення швів на нерви або судини протягом 1 місяця після операції, 
переломи до їх консолідації, тромбофлебіт, нестерпність струму, спастичні стани, 
незагоєні виразки кінцівок, анкілози суглобів, контрактури, вплив на внутрішні 



органи при жовчно- і сечокам’яної хворобах, артеріальна гіпертензія (більше за 
180/100 мм рт.ст.), часті судинні кризи, широкий інфаркт міокарду, бічний 
аміотрофічний склероз. 
     МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методики 
електроміостимуляції виконуються тільки лікарем. Хворий набуває зручне 
положення, максимально розслабляючи м’язи. Площа електродів залежить від 
величини м’яза, що стимулюється. Один великий електрод, сполучений з 
позитивною клемою, вміщують на відділ хребта (міжлопаткова або поперечна 
ділянка – пасивний електрод), другий електрод – на ручному держаку бажано з 
кнопковим переривником (активний електрод), розташовують на руховій точці 
м’яза (однополюсна методика). Кожний м’яз стимулюється роздільно. Електрод 
на ручному держаку зазвичай з’єднують з негативною клемою апарата, однак, 
якщо з анода скорочення викликаються краще, полярність змінюють на зворотну.  
   Методика контактна, відпускається через вологу гідрофільну прокладку, 
завтовшки не менше за 1 см, фіксується до шкіри бинтами. Електростимуляція 
органів здійснюється згідно з поперековою методикою синусоїдно-
модульованими або діадинамічними струмами. 

При двополюсній методиці два рівних електроди 3*3 см фіксують на м’язі 
подовжньо або один на руховій точці нерва, другий – на руховій точці м’яза (на 
відстані 5 см). Цю методику частіше застосовують для стимуляції довгих м’язів, 
а також при важких поразках. 
       ДОЗУВАННЯ. Критерієм збудливості є поріг подразнення, тобто 
найменший ампераж, що викликає мінімальну реакцію нерва або м’яза. 
Основними параметрами електричних імпульсів, які деполяризують збудливу 
мембрану, є амплітуда, тривалість, форма і частота їх проходження.  
      Електрозбудливість досліджується в так званих рухових точках нервів і 
м’язів. Рухова точка нерва – це ділянка шкіри, де нерв розташований найбільш 
поверхнево і доступний для роздратування. Рухова точка м’яза являє собою зону 
впровадження нервових волокон у м’яз, що визначає відносно високу 
збудливість останньої. У нормі роздратування рухового нерва або м’яза 
приводить до виникнення скорочення в момент замикання і розмикання ланцюга 
постійного електричного струму, причому на катоді воно більш виражене в 
момент замикання ланцюга, а на аноді – при розмиканні. Ця закономірність 
набула назви закону полярного роздратування Пфлюгера-Бреннера: 
катодозамикальне скорочення (КЗС) більше анодозамикального (АЗС) і більше 
анодорозмикального (АРС) і катодорозмикального скорочення (КРС). 
Пороговий ампераж (реобаза), при якому настає скорочення м’язів, варіює від 
1,5-2 до 5-6 мА. Скорочення на тетанізуючий струм виникає при реобазі 4-8 мА. 
Воно поступово наростає, утримується протягом всього часу проходження 
струму і поступово спадає, якщо струм вимкнути. Дослідження тетанізуючим 
струмом проводять тільки на катоді. Інші типи реакції свідчать про різний 
ступінь ураження м’яза і нерва. Збереження хоч би ненормальної реакції на 
тетанічний струм свідчить про часткове збереження іннервації, а відсутність – 
про повну денервацію.  



     При периферичних парезах внаслідок порушення провідності 
периферичних нервів або поразках моторних клітин спинного мозку настає 
дегенеративно-м’язове переродження. Воно характеризується певними 
електродіагностичними ознаками. Розрізнюють якісні і кількісні зміни 
електрозбудливості. 
      Якісні зсуви виявляються в зміні характеру скорочень. Замість живих, 
блискавичних скорочення стають млявими, червоподібними. Може випадати 
одна з фаз руху. Наприклад, при роздратуванні ліктьового нерва у здорових осіб 
спостерігається згинання, приведення кісті і пальців, а при порушенні 
провідності нерва згинання або приведення відсутні. До грубих якісних змін 
належить повна незбудливість м’язів, яка відмічається через 3-6 місяців після 
повної денервації.  
      Кількісні зсуви електрозбудливості можуть виявлятися в зміні порога 
збудливості (реобаза) і відсутності диференційованих скорочень м’язів, що 
роздратовуються. Виділяють кількісні підвищення і пониження 
електрозбудливості (реобази) в досліджуваних точках на боці поразки. При 
кількісному підвищенні можлива іррадіація збудження на сусідні групи м’язів, 
яка означається як “реакція узагальнення”, або синкінезія. Кількісне пониження 
збудливості виявляється збільшенням реобази, підвищеною стомлюваністю 
м’язів і поступовим ослабленням сили скорочень при ритмічному замиканні 
струму. 
     Залежно від вираженості якісних і кількісних змін електрозбудливості 
розрізнюють повну і часткову реакцію переродження. 
     Для повної реакції переродження характерна відсутність рухової реакції 
при роздратуванні нерва постійним і тетанізуючим струмами. Упродовж перших 
декількох місяців денервований м’яз відповідає млявим, червоподібним 
скороченням на постійний струм, потім перестає реагувати. 
      Часткова реакція переродження умовно поділяється на два типи. 

Тип А являє собою легший ступінь переродження. При дослідженні реакція 
у відповідь з нерва і м’яза на постійний і тетанізуючий струми збережена, але 
внаслідок порушення провідності нервів скорочення м’язів мляві. Реобаза 
знижена трохи. Полярна формула скорочень не змінена. 

Тип Б відповідає грубішим змінам електрозбудливості при дослідженні. 
Рухова реакція з нерва і м’яза збережена тільки на постійний струм, а на 
тетанізуючий – відсутнія (гальванофарадична дисоціація). Скорочення мляві, 
червоподібні, неповні за об’ємом. Може змінюватися полярна формула 
скорочення КЗС=АЗС або КЗС<АЗС. Частіше відмічається кількісне зниження 
електрозбудливості, однак при невритах лицьового нерва нарівні з пониженням 
може спостерігатися кількісне підвищення електрозбудливості. Передньороговій 
поразці властиві грубі якісні зміни електрозбудливості аж до відсутності типової 
рухової реакції в поєднанні з перекрученням полярної формули скорочення 
(АРС<АЗС).  
   Електродіагностичні ознаки, типові для центрального парезу: тонічний 
характер скорочень, поступове наростання їх сили при ритмічному замиканні 



струму, поява під час досліджень патологічних (клонус, клонусоїд грон або стоп, 
рефлекс Бабінського) і захисних рефлексів. 
      У хворих з синдромом змішаного парезу відмічається мозаїчний тип 
поразок, що виражається в поєднанні підвищення збудливості, властивого 
спастичному парезу, з кількісним або якісним пониженням електрозбудливості, 
характерним для млявого парезу. 
      У хворих з синдромом нижнього спастичного і змішаного парезу 
роздратування малогомілкового нерва на аноді спричиняє коливальні 
скорочення, тобто реакцію на замикання і розмикання струму. Полярна формула 
скорочення змінена (АРС<АЗС), що свідчить про поразку сегментарних 
мотонейронів і є вираженням парабіотичного гальмування збережених нейронів, 
розташованих поблизу осередку ураження. 
      Певне діагностичне значення мають міотонічна і міастенічна реакції. 
Міотонічна реакція характеризується тим, що скорочення має тонічний характер. 
М’яз тривало перебуває в стані скорочення і повільно, протягом 3-8 с і більше, 
розслаблюється після розмикання струму. Міастенічній реакції властиве ось що: 
при рівномірному ритмічному замиканні тетанізуючого струму (40-60 замикань) 
в ділянці рухової точки м’яза скорочення спочатку слабшають, а потім 
припиняються. 
     Тривалість впливу при електростимуляції на кожну точку м’яза – не 
більше   2 хвилин (від 5 до 20 скорочень). Процедури проводять при змінних 
струмах (електростимуляція органів) щодня, постійних – через день або 1-2 рази 
на тиждень (електроміостимуляція мімічних м’язів обличчя). Курс лікування – 
до 10-15-          20 процедур. В один день здійснюють міостимуляцію 4-5 м’язів.  
      Чим менше виражена зміна нервовом’язового апарату, тим при більшій 
частоті модуляції відбуваються скорочення м’яза і, чим глибші зміни його 
поразки, тим рідше мають бути модуляції. Для м’яза з порушеною іннервацією 
треба застосовувати імпульси меншої частоти. Оскільки процес збудження в 
денервованих м’язах відбувається з меншою швидкістю, то для них більш 
адекватним є тривалі імпульси.   У міру поліпшення електрозбудливості м’яза 
параметри електростимуляції поступово змінюють: збільшують частоту і 
укорочують їх тривалість (починаючи з 6-8 процедури). 
       Наприкінці курсу лікування переходять до стимуляції тетанізуючим 
струмом. При виражених порушеннях частоту імпульсів збільшують після 12-15 
процедури. При частковій реакції переродження типу А електростимуляцію 
виконують експонентними або прямокутними струмами, тривалість імпульсу 5 
або 1 мс, частота 70 або 100 Гц, 8-12 модуляцій за хвилину, змінними 
синусоїдними модульованими струмами (рід роботи II, частота 70-30 Гц, глибина 
модуляції 75%, тривалість посилок пауз – по 2-3 с) на “Стимулі” (форма струму 
прямокутна, режим посилок з тривалістю посилок і пауз 2,5-5 с). При 
центральних парезах пластинчаті електроди встановлюють на рухові точки 
антагоністів спастичних м’язів, тонус яких менш підвищений у порівнянні зі 
спастичними м’язами. Ритмічний постійний струм і одиночні імпульси при 
пороговій силі спричиняють одиночні скорочення м’язів. Частотне роздратування 
(стимуляція нервово-м’язового апарату серією імпульсів з частотою від 5 до 150 



Гц) веде до тетанічного м’язового скорочення, близького за формою до довільних 
рухів. Для наближення методу стимуляції м’язів до фізіологічних умов м’язового 
скорочення велике значення має форма і кривизна наростаючої частини імпульсу 
експонентної форми. 
      ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Травматичне ушкодження променевого нерва, атонія м’язів 
передпліччя. 

Rp: Електростимуляція від апарата “Стимул”, електроди на рухові точки 
антагоністів спастичних м’язів, форма струму прямокутна, режим посилок із 
тривалістю посилок пауз 2,5-5 с, на кожну точку 2 хвилини, 4-5 точок, сила 
струму до видимого скорочення м’язів, щодня № 10. 

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 42 років з діагнозом гострий попереково-крижовий радикуліт з 
лівосторонньою ішіалгією призначені діадинамічні струми. 

Який вид струму треба призначити даному хворому? 
А. Біполярний симетричний. 
Б. Однотактний безперервний. 
В. Двотактний безперервний. 
Г. Ритм Синкопа. 
Д. Перемежаюча модуляція. 

 
Задача 2 

Хворому 25 років з діагнозом оперізуючий лишай (радикуло-гангліоніт), 
гостра стадія, призначена короткоімпульсна електроаналгезія.  

Назвіть основні фізіологічні ефекти в дії короткоімпульсної 
електроаналгезії.  

А. Стимуляція аферентних закінчень і активація антиноцицептивної 
системи. 

Б. Розширення артерій і підвищення тонусу вен. 
В. Розпушення з’єднувальної тканини. 
Г. Значне зниження виділення серотоніну. 
Д. Дисбаланс імпульсації по нервових волокнах А і С. 

 
Задача 3 

Хворому 46 років з діагнозом гіпертонічна хвороба, II стадія, 
повільнопрогесуюча форма, СН0 призначений електросон. 

Виберіть оптимальну методику даному хворому. 
А. Ендоназальна. 
Б. Комір за Щербаком. 
В. Очноямково-соскоподібна. 



Г. Поперечна. 
Д. Подовжня. 

 
Задача 4 

У хворого після холецистектомії в ранньому посляопераційному періоді 
розвинулася атонія сечового міхура. Призначена електростимуляція сечового 
міхура. 

Назвіть основні фізико-хімічні ефекти електростимуляції. 
А. Зміна концентрації іонів біля клітинних мембран. 
Б. Утворення струмів провідності значної щільності. 
В. Конформаційна перебудова цитоскелету. 
Г. Виникнення струмів Фуко. 
Д. Фотоелектронний збудження біомолекул. 

 
 
 

2.3. ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ ЗМІННИМИ СТРУМАМИ 
НИЗЬКОЇ І ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ 

  
Дію змінного імпульсного струму на організм при низьких, звукових 

частотах необхідно оцінювати за порогом відчутного току. Змінний струм має 
більш низький порог, значно менше роздратовує тканини, що потребує 
використання вищої сили току. До цієї группи процедур відносять 
інтерференцтерапію, ампліпульстерапію, флюктуоризацію. Для більшості цих 
факторів характерною є можливість використання змінного і постійного режимів 
роботи, що дає змогу проводити електрофорез і розширює показання для 
практичного застосування.  

З огляду на актуальність знання основних понять електролікування для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати змінні імпульсні струми 
низької частоти з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань у 
лікуванні різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії цих струмів. 
- Пояснити основну мету призначення змінних імпульсних струмів при 
різній патології. 

- Визначити показання і протипоказання до використання змінних 
імпульсних струмів низької частоти. 

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

1. Фізична характеристика змінних імпульсних струмів. 
2. Апаратура. 
3. Механізми дії змінних імпульсних струмів низької і звукової частоти. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинника. 



5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинника. 

 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).  
 
 

2.3.1. ІНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПІЯ 
 

Інтерференцтерапія – лікувальне застосування низькочастотного (1-150 
Гц) "биття" для зняття больового синдрому. 
       ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Інтерференційні струми – 
низькочастотні коливання, що утворюються в тканинах хворого за рахунок 
інтерференції двох струмів підвищеної частоти, двох електродів, що підводяться 
до шкірого покрову за допомогою двох генераторів (рис. 21). Один із струмів має 
постійну частоту. Частота другого струму може бути постійною або періодично 
змінюватися. У сучасних апаратах інтерференційні струми отримують при 
накладенні синусоїдного струму постійної середньої частоти 3850-4000 Гц, 
малого напруження і амперажу до 50 мА. Частота результуючих низькочастотних 
імпульсів варіює від 0 до 100 Гц. Інтерференційні струми для лікувального 
застосування запропоновані   Г. Немеком (1949 рік). Відмітні особливості їх – 
глибоке проникнення силових ліній струму в тканину, малий подразливий ефект 
на поверхневі тканинні структури, можливість нарощування і хороша 
переносність без больових відчуттів великого дозування струму (30-50 мА).    

АПАРАТИ. “АІТ-01”, “АІТ-50-
2”, “Інтердінамік ID-3Р”, “Інтердін ІД-
79”, “Інтерференц”, “BTL-05”,   “BTL-
05”, “Інтерференцпульс”, 
“Nemectrodin”, “Interdyn”, “Interferator 
vector automatic”, “ID-79M”, 
“Duodynator”, “Stereodynator”, 
“Interferential Therapy Unit”, 
“Endomed”, “IF-7P”, “DIT-83” та ін. До 
апаратів додаються різних розмірів 
плоскі прямокутні електроди і 
чотирипровідний кабель.   

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. 
Фізико-хімічні ефекти.  "Биття" являє 
собою серії середньочастотних 
коливань струму, з утворенням 
всередині тканин організму внаслідок 
інтерференції (складання) двох 
початкових струмів середньої 

Рис. 21. Інтерференційні струми  



однакової амплітуди і близької частоти, що підводяться до поверхні тіла за двома 
роздільними ланцюгами, відмінними за частотою. Початкові струми є 
середньочастотними (3850-       4000 Гц), легко долають опір епідермісу, не 
спричиняючи значного збудження поверхневих тканин та неприємних відчуттів 
під електродами і справляють найвираженіший вплив на тканини. 
     Фізіологічні ефекти. “Биття”, що утворюється, справляє збудливу дію на 
рухові нерви і м’язові волокна, що спричиняє посилення кровообігу і 
лімфовідтоку за рахунок зменшення спазму судин внутрішніх органів і посилення 
венозного стоку, збільшується виділення секрету, посилюється кисневе 
постачання, усувається гіпоксія в тканинах, підвищується інтенсивність 
метаболізму, що спричиняє зниження набряків і поліпшення трофіки органів і 
тканин, сприяє зменшенню болю в ділянці впливу за рахунок підвищення порога 
больового сприйняття, зменшення спазму мускулатури, ослаблення вегето-
трофічних розладів.  
     Струми справляють гангліоблокуючу дію на вегетативні вузли за рахунок 
пригноблення симпатичної ланки вегетативної нервової системи. Збудження 
інтерференційними струмами мієлінізованих провідників спричиняє периферичну 
блокаду імпульсації з больового осередку (за принципом ворітного блоку), а 
також пригноблює імпульсну активність немієлінізованих провідників больової 
чутливості. Виділення опіоїдних пептидів (антиноцицептивної чутливості) в 
стволових структурах головного мозку виражене менше, ніж при діадинамо- і 
ампліпульстерапії, однак при інтерференцтерапії можна впливати на внутрішні 
органи на більшій площині. При впливі на грудну клітку зменшується 
вираженість гіперреактивності бронхів і обструктивних змін в легенях, 
збільшується відходження мокротиння з периферичних відділів бронхів. 
Інтерференційні струми стимулюють диференціювання остеобластів, 
фиброклазію грануляційної тканини і показані у хворих на фоні підвищеної 
реактивності організму. До цих струмів виникає швидке звикання організму. 
     Лікувальні ефекти: аналгетичний, міонейростимулючий, трофічний, 
метаболічний. 
     ПОКАЗАННЯ. Інтерференцтерапія показана при таких основних 
синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні депресії, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, 
диссекреторний зі зниженою функцією, диспластичний та дистрофічний за 
гіпотипом. 
      Захворювання: периферичної нервової системи в основному в підгострій 
стадії процесу з перероздратуванням вегетативних волокон (невралгії, 
радикулопатії), полінейропатії, вегеталгії, солярит, хвороба Рейно, вібраційна 
хвороба, гіпертонічна хвороба I-II ст., облітеруючий атеросклероз судин кінцівок, 
гінекологічні запальні захворювання (аднексит, параметрит), захворювання 
шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит, коліт), запально-дегенеративні 
хвороби суглобів. 
      ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисалгічному з 

ми 



підвищеною чутливістю, невротичному на фоні збудження, дискінетичному і 
дистонічному за гіпертипом, а також органної недостатності (серцевої, судинної, 
дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановому.  
      Захворювання: гострі запальні нервової системи, переломи з 
неімобілізованими кістковими відламками, жовчо- і сечокам’яна хвороба, 
гемартроз, наявність імплантованих кардіостимуляторів (при впливі на відстані 
менше за 50 см від штучного водія ритму). 
      МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Для підведення 
інтерференційних струмів до хворого застосовують електроди з тонкими 
гідрофільними прокладками, що забезпечують кращий контакт електрода з 
поверхнею тіла. Для здійснення впливу чотири електроди (за об’ємної 
стереоінтерференцтерапії – шість електродів), величина яких визначається 
ділянкою впливу, розташовують таким чином, щоб струми одного ланцюга 
нібито перехрещувалися в тканинах зі струмами другого ланцюга (пари 
електродів розташовують по діагоналі). Залежно від локалізації патологічного 
осередку кожну пару електродів розміщують або на протилежних ділянках тіла – 
поперечно, або на одній стороні – подовжньо. Застосовують електроди площею 
від 2 до 300 см2. 
       ДОЗУВАННЯ. Для отримання великого збудливого ефекту застосовують 
меншу частоту биття і навпаки. Для зменшення звикання організму до струму, яке 
дуже швидко настає при використанні цього методу, застосовують діапазон з 
великою різноманітністю частот биття, наприклад, 25-50 або 1-100. Механізм дії 
інтерференційних струмів залежить від частоти струму. Частоти 0-10 і 25-50 Гц 
збуджують нервово-м’язові структури, спричиняють скорочення окремих груп 
м’язів; 50-100 Гц – тонізують мускулатуру, поліпшують обмін речовин і 
периферичне кровопостачання тканин; 90-100 Гц – мають болезаспокійливу дію, 
знижують тонус мускулатури.  
      Процедури проводять при амперажі, що спричиняє відчуття виразної м’якої 
вібрації на міжелектродній ділянці тіла. Для лікування больових і вегетативно-
судинних синдромів застосовують більш високі частоти (100, 90 або 90-100), при 
поразках нервово-м’язового апарату із зміною електрозбудливості м’язів – низькі 
(10, 20, 30, або 0-10, 25-50 Гц.). Ампераж – до відчуття помірної вібрації під 
електродами. Тривалість процедур, що проводяться щодня або через день, 10-           
20 хвилин; на курс лікування 10-20 впливів. 
      ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Попереково-крижовий радикуліт, активна фаза. 
Rp: Інтерференцтерапія на поперечний відділ хребта 90-100 Гц, сила струму 

до відчуття м’якої вібрації, 10 хвилин, щодня № 10. 

2.3.2. АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЯ 
 
      Ампліпульстерапія - лікування синусоїдними модульованими струмами 
(СМС), що являють собою амплітудні пульсації низької частоти від 10 до 150 Гц 
середньочастотних струмів (5000 Гц). При підведенні таких струмів до організму 



середні частоти забезпечують хороше проходження струму через шкіряні 
покриви, не спричиняючи їх роздратування, а амплітудні пульсації низької 
частоти справляють збудливу дію на нервово-м’язові структури. Метод 
розроблений В.Г.Ясногородським (1964 рік).  
 ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. СМС – це імпульсний струм низької 
сили до 100 мА і низького напруження до 80 В, з несучою частотою 5000 Гц, 
модульований з амплітуди в межах від 10 до 150 Гц (в “Ампліпульсі-4” – 30, 50, 
70, 100, 150 Гц, в “Ампліпульсі-5” – через десяток). Можна отримати різну 
глибину модуляцій 0, 25, 50, 75, 100 і більше за 100%.  

Апарат “Ампліпульс 4” має чотири роди роботи: I – безперервні 
модульовані коливання з довільною частотою модуляції (БМ) (рис.22, Б), II – що 
чергуються з паузами (ПП) (рис.22, В), III – модульовані коливання з довільною 
частотою модуляції, що чергуються з немодульованими коливаннями несучої 
частоти 5000 Гц (ПН) (рис.22, Г), IV – модульовані коливання з довільною 
частотою модуляції, що чергуються з модульованими коливаннями з частотою        
150 Гц (ПЧ) (рис.22, Д). В апараті “Ампліпульсі 5 і 6” додатково вводиться V рід 
роботи – ПЧП (частоти, що перемежаються – пауза) – поєднання посилань 
струму, що чергуються з різними частотами модуляції в діапазоні 10-150 Гц, 
модульований струм частотою 150 Гц і пауза (рис.22, Е).  
 

     
Можна встановити тривалість імпульсів 1:1,5 с; 2:3 с; 4:6 с. Всі роди роботи 

можна провести в змінному або випрямленому режимі з “+” або “–”  полярністю. 
У постійному режимі проводиться ампліпульсфорез.  

Апарати “Стимул-1” і “Стимул-2” генерують синусоїдний струм частотою 
2000 Гц із частотою модуляції 50 Гц. Модуляція з амплітуди досягається 
встановленням форми огинаючою серією імпульсів – прямокутної або з 
подовженим фронтом. Впливи проводять змінним або випрямленим струмом, 

Рис. 22. Синусоїдно-модульовані струми (режим змінний, постійний)  



який подається в безперервному режимі або режимі посилок з різною тривалістю 
імпульсів і паузи, вказаною на клавішах: 2,5-2,5; 2,5-5; 5-10; 10-50 с. 
     АПАРАТИ. “Ампліпульс-4”, “Ампліпульс-5”, “Ампліпульс-6”, “Стимул-2” 
“Седатон” (для магнітоампліпульстерапії), “BTL-05”, “BTL-06”. Електроди 
представлені станіолевими пластинками. 
      МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Синусоїдні 
модульовані струми перерозподіляють іони у полупроникних мембранах тканин і 
клітинних оболонках, сприяють поляризації мембран і виділенню біологічно 
активних речовин. 
      Фізіологічні ефекти: Будучи відносно слабким подразником для шкіри і 
підшкіряної клітковини, синусоїдні модульовані струми справляють інтенсивну 
збудливу дію на нервові і м’язові волокна, причому внаслідок значної 
напруженості електромагнітного поля, що наводиться в тканинах, до процесу 
збудження залучаються й вісцеральні аференти, а також вегетативні нервові 
волокна. Первинний механізм дії синусоїдних модульованих струмів вельми 
відрізняється від дії постійного або змінного низькочастотного струму завдяки 
значно меншому опору шкірного покрову струму високої частоти. Тому СМС, на 
відміну від постійного і низькочастотного струму, легко проходять через шкіру і 
глибоко проникають у тканини; їх енергія поглинається головним чином м’язами. 
Збудлива дія окремих серій коливань струму на чутливі нерви, пропріорецептори 
і м’язові волокна передається в центральну нервову систему (пропріоцептивна 
імпульсація). Збудження рецепторів є пусковим механізмом для реакцій з боку 
багатьох систем (пропріосудинні, пропріовісцеральні рефлекси).  
     Одним з головних механізмів дії СМС є виражений вплив на нервову 
систему. Він полягає в подразливій дії на нервові закінчення в шкірі і м’язах, 
пропріоцептивний апарат, вегетативні ганглії і нерви, вищі вегетативні центри і 
кору великого мозку. Формується ритмічно впорядкований потік аферентної 
імпульсації в центральну нервову систему і купірується больовий осередок (за 
механізмом воротного блоку) за рахунок створення домінантного осередку 
ритмічного збудження, який відповідно до закону негативної індукції гасить 
осередок болю і розриває хибне коло з патологічною зоною. Знеболювання 
відбувається також за рахунок підвищення порога чутливості периферичних 
провідників, аж до їх парабіозу і блокади. Спостерігається підвищення 
функціональної лабільності центральних і периферичних відділів нервової 
системи, відновлюється її регулююча роль, нормалізація процесів збудження і 
гальмування в центральній нервовій системі. Внаслідок конвергенції висхідних 
аферентних потоків на різних рівнях центральної нервової системи відбувається 
активація судинорухового і дихального центрів. Це приводить до зниження 
частоти серцевих скорочень і частоти дихання, підвищується тонус мозкових 
судин.  
      Синусоїдні модульовані струми сприяють стимуляції симпатико-
адреналової системи. Збільшується рівень адреналіну, норадреналіну, дофаміну, 
ацетилхоліну, виділення опіоїдних пептидів у стовбурі головного мозку, що 
підвищує реактивність організму і є важливим моментом у тактиці лікування 
гіпореактивних хворих.  



       Важливе значення надається підвищенню функціональної лабільності й 
поліпшенню трофічної функції нервово-м’язового апарату. СМС нормалізують 
центральну і периферичну гемодинаміку, кровопостачання тканин, тонус 
мозкових, спінальних і периферичних артерій.  
      Крім місцевих змін кровообігу у виді розширення судин і припливу крові до 
м’язів у місці впливу, СМС справляє дію на кровопостачання внутрішніх органів і 
головного мозку. Він полягає в розширенні артеріол, прискоренні кровотоку в 
них, в розкритті нефункціонуючих судин, у поліпшенні венозного відтоку. Зміни 
регіонарного кровообігу розвиваються переважно за сегментарним типом, тобто в 
органах, що належать до того метамеру тіла, в зоні якого відбувається вплив СМС. 
Так, при впливі в зоні шийно-грудного відділу хребта поліпшується 
кровопостачання головного мозку, рефлекторно змінюється хроно- та іонотропна 
функція серця, центральна і внутрішньосерцева гемодинаміка; при локальному 
застосуванні СМС на задню поверхню грудної клітини посилюється кровообіг 
легенів, на поперечну ділянку – змінюється ниркова гемодинаміка і посилюється 
кровопостачання нирок. 
      Найбільш виражені зміни центральної гемодинаміки, переважно у виді 
зниження периферичного опору судин і збільшення серцевого викиду, а також 
зниження АТ, спостерігається після впливу СМТ (слідовий ефект) на шийно-
грудний відділ хребта. Застосування СМС на ділянку синокаротидних зон 
синхронно з роботою серця викликає виражений гіпотензивний ефект у хворих на 
гіпертонічну хворобу. Поліпшення кровообігу і регуляції судинного тонусу є 
наслідоком рефлекторного збудження низькочастотною вібрацією численних 
пропріо- та інтерорецепторів, що посилюється при ритмічному скороченні і 
розслабленні м’язів. Посилення кровообігу, місцевої температури і трофіки 
тканин спричиняє підвищення інтенсивності обмінних і окислювально-відновних 
процесів. Під впливом СМС змінюються структура і функція ДНК в ядрах 
моторних клітин кори головного мозку. Лабілізація зв’язку ДНК з білками в 
хроматині свідчить про стимулюючий вплив СМС на генетичний апарат нейронів 
і їх регулюючий вплив на пластичність, енергетичний потенціал і функціональні 
можливості нервової тканини. 
      Синусоїдні модульовані струми активують мікроциркуляторне русло 
ішемічних ділянок, посилюють обмінні процеси не тільки в поверхневих, але і в 
глибоко розташованих органах і тканинах, що також справляє болезаспокійливу 
дію, а при більшій густині струму спричиняє тетанічне скорочення м’язів, в тому 
числі і гладких внутрішніх органів у міжелектродному просторі. Підвищується 
тонус кишечника, жовчовивідних шляхів і сечоводів. Скорочення м’язових 
волокон спричиняє приплив крові до них і сегментарних зон, швидше відведення 
токсичних продуктів обміну, зменшує набряклість і застійні явища в зоні поразки, 
знімається периневральний набряк і компресія рецепторів і провідників. 
Усуваються судинні спазми, викликані болем, нормалізується тонус судин, 
підвищується шкіряна температура і температура органів під електродами на 0,8-
1,0оС за рахунок збільшення артеріального припливу і венозного стоку, 
поліпшується трофіка тканин, стимулюються процеси репаративної регенерації. 
СМС використовують і для введення лікарських речовин (СМС-форез у 



постійному режимі). СМС сприяє проникненню лікарських речовин на велику 
глибину і, менш затримуючись в депо, вони в більшій кількості потрапляють в 
кров. 
     Лікувальні ефекти: анальгетичний, нейроміостимулуючий, трофічний, 
метаболічний, гіпосенсибілізуючий.  
       ПОКАЗАННЯ. Ампліпульстерапія використовується при таких основних 
синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні депресії, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, 
диспластичний та дистрофічний за гіпотипом.  
      Синусоїдні модульовані струми успішно використовуються для 
електростимуляції нервів і м’язів, лікування хворих при захворюваннях і 
пошкодженнях органів опори і руху, нервової системи (неврити, радикуліти, 
плексити, нейроміозити), нейрогенних розладах акту дефекації і сечовипускання, 
гіпертонічної хвороби I-II стадії, захворюваннях органів дихання (хронічний 
бронхіт, бронхіальна астма), травного тракту (виразкова хвороба шлунка і 
дванадцятипалої кишки, рефлюкс-езофагіт, дискінезія жовчовивідних шляхів), 
енурез, імпотенція. СМС знімають набряк, діють м’якше і глибше, адаптація до 
них розвивається до        5 хвилин повільніше порівнянно з діадинамічними 
струмами. 
     ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисалгічному з 
підвищеною чутливістю, невротичному на фоні збудження, дисгормональному з 
переважанням стресо-індукуючих гормонів, дискінетичному і дистонічному за 
гіпертипом, а також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановому.  
    Захворювання: переломи кісток і вивихи суглобів, гнійні запальні, сепсис, 
пролежні, варикозна хвороба, прогресуючі захворювання центральної нервової 
системи (бічний аміотрофічний склероз, розсіяний склероз та ін.), 
постінфарктний кардіосклероз, артеріальна гіпертензія (вище за 180/100 мм рт. 
ст.), жовчо- і сечокам’яна хвороба. За наявності епілепсії після черепно-мозкової 
травми електростимуляцію проводять на фоні протисудорожної терапії. 
    МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Така ж, як при 
діадинамотерапії. СМС підводять до тіла пацієнта звичайними металевими 
електродами з гідрофільними прокладками завтовшки не менше за 1-1,5 см. 
Розміри електродів відповідають зоні больової ділянки або патологічного 
осередку. Електроди розташовуються попереково або подовжньо. 
      ДОЗУВАННЯ. Подразненя пропріо- та інтерорецепторів низькочастотними 
серіями імпульсів може викликати як відчуття помірної вібрації, так і тетанічне 
скорочення гладкої і поперековосмугастої мускулатури. Процедури дозуються 
режимом: СМС у випрямленому режимі, мають більш виражену подразливу і 
збудливу дію в порівнянні зі струмами змінного напряму (їм притаманні 
властивості випрямлених струмів, в тому числі й електрофоретична 
спроможність); родом роботи: БМ і ПП – для міостимуляції, ПН і ПЧ – для 



аналгезії; часом: кожний рід роботи – по 5 хвилин; модулюючою частотою: вище 
за 70 Гц – для аналгезії, нижче за 70 Гц – для міостимуляції і глибиною модуляції: 
чим більша  глибина, тим вираженіший міостимулюючий ефект. Густина струму, 
що підводиться до тканин хворого, не має перевищувати 0,1 мА/см2. Процедури 
відпускаються в кількості 5-15, щодня або 2 рази на день при сильному болю з 
інтервалом 5-6 годин. Повторний курс можна провести через 10-15 днів. 
     При гострому больовому синдромі процедуру починають струмом ПН (III 
рід роботи) протягом 4-5 хвилин, потім дають струм ПЧ (IV рід роботи) – 4-5 
хвилин, тривалість серій по 1-1,5 с, частота 100 Гц, глибина модуляцій 25-50%, в 
міру стихання процесу і болю (до 3-4 процедури) – збільшують до 75-100%. 
      При підгострих процесах, з нерізко вираженим больовим синдромом, 
порушенням трофіки і за наявності атрофії м’язів впливають струмом ПП (II рід 
роботи), а потім струмом ПЧ (IV рід роботи) по 4-5 хвилин, тривалість імпульсів  
–    2-3 с, частота – 30-60 Гц, глибина модуляцій – 75-100%. 
     При хронічних в’ялопроминаючих процесах і пониженні чутливості до 
струму застосовують струм ПЧ і ПП у випрямленому режимі частотою 10-50 Гц, 
глибина модуляцій – 100%. 
       Для електростимуляції м’язів (за наявності часткового переродження нерва) 
також застосовують струм ПП вказаної частоти і глибини модуляцій. На руховій 
точці встановлюють катод. У всіх випадках ампераж дозують до появи відчуття 
вираженої, але безболісної вібрації. Тривалість електростимуляції – 3 хвилини 2-      
3 рази з інтервалом 2 хвилини. Курс лікування – 10-20 процедур щодня. При 
виражених якісних і кількісних змінах електрозбудливості режим випрямлений, II 
рід роботи, частота 30-10 Гц, глибина модуляції 75%, тривалість посилок і пауз  2-
3 або 4-6 с, ампераж – до отримання мінімальних скорочень (15-20 мА). 
Тривалість електростимуляції – по 1 хвилині на поле 3 рази з інтервалом 2-3 
хвилини. Курс щоденних процедур – 20-25. При змішаних парезах 
електростимуляції зазнають антагоністи спастичних м’язів і в’ялопаретичні 
м’язи. 
       Для посилення знеболюючого ефекту практикують уведення в тканини 
анестезуючих засобів струмом ПМ (I рід роботи) у випрямленому режимі 
частотою 100 Гц при глибині модуляції 25 %, з анода. 
     ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Гострий гастрит з больовим синдромом. 
Rp: СМС на епігастральну ділянку за місцевою поперековою методикою, 

режим змінний, ПН, ПЧ по 5 хв, глибина модуляції 25%, частота модуляції 100 
Гц, тривалість імпульсу 1-1,5 с; сила струму до відчуття вираженої вібрації, 
щодня № 10. 

 

 

2.3.3. ФЛЮКТУОРИЗАЦІЯ 
 



Флюктуоризація – застосування з лікувальною метою змінного, частково 
або повністю випрямленого струму низького напруження (до 100 В) з тими, що 
хаотично змінюються до 2000 Гц частотою і амплітудою (до 3 мА/см2) коливань 
струму. Флюктуючі струми введені в лікувальну практику Л.Р.Рубіним (1964).  
      ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. На тіло хворого контактним способом 
впливають змінними і односпрямованими аперіодичними струмами звукової 
частоти в діапазоні від 100 Гц до 20 кГц з тими, що безладно змінюються 
амплітудою і ритмом. Напруження до 100 В. В апараті “АСБ-2” використовують 
три форми струму: 1) змінний (двополярний симетричний) (рис.23, А), 2) частково 
випрямлений (двополярний несиметричний) (рис.23, Б) і 3) випрямлений 
(однополярний) (рис.23, В), тобто 1 і 2 – змінні, 3 – постійний. 

          АПАРАТИ. Для лікування 
флюктуючими струмами застосовують 
апарат “АСБ-2-1” (апарат для зняття 
болю), який виконаний за другим класом 
електробезпеки і не вимагає заземлення, 
або апарат “ФС-100-4”, переносний 
апарат для флюктуоризації в стоматології. 
      МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. 
Фізико-хімічні ефекти. Флюктуючі 
струми вказаної частоти легко 
проникають через шкіру і спричиняють 
підвищення місцевої температури на 
0,4°C, набухання ядер клітин епідермісу, 
посилюють фагоцитарну активність 

лейкоцитів, збільшують проникність ендотелію судин. 
      Фізіологічні ефекти. Флюктуючі струми інтенсивно подразнюють пропріо- 
та інтерорецептори, що супроводжується відчуттям вібрації і безболісним 
аритмічним скороченням міофібрил, поліпшують крово- і лімфопостачання, 
активізують ферментну діяльність, поліпшують трофіку тканин, сприяють 
обмеженню гнійного осередку запалення, прискорюють процеси регенерації і 
підвищують фагоцитарну активність лейкоцитів, прискорюють формування 
грануляційної тканини і підвищують неспецифічну резистентність, що диктує 
використання флюктуоризації у хворих при зниженій реактивності організму. 
Аперіодичність зміни виникнення піків збудження підвищує подразнювальну і 
зменшує адаптацію тканин порівняно з дією періодичних коливань однакової 
амплітуди струму; в результаті відпадає необхідність у модуляції струму при 
флюктуоризації. Сильнішу дію справляють частково випрямлені коливання і 
найсильнішу – повністю випрямлені.  
       У механізмах аналгезії виділяють центральне створення нової домінанти 
періодичного скорочення в мозку (збудження шкіряних аферентів тонких 
мієлінізованих і немієлінізованих волокон у больовому середовищі досягає задніх 
рогів спинного мозку; підвищення збудливості нервових провідників змінюється 
після тривалого впливу її пригнобленням, внаслідок парабіозу чутливих 
провідників) і периферичний – зняття спазму м’язів, набряку і поліпшення 

Рис.23. Флюктуючі струми 



мікроциркуляції в патологічному осередку, підвищення порога чутливості 
нервових закінчень, виділення нейропептидів, посилюються процеси регенерації, 
стимулюється епітелізація ранової поверхні. Флюктуючі струми підвищують 
тонус, скорочувальну спроможність і працездатність мускулатури, зменшують 
атрофію м’язів з інервацією, нормалізують провідність периферичних нервів. Для 
електростимуляції краще використати випрямлені флюктуючі струми, що мають 
більш виражену подразнювальну дію і форетичний ефект, хоч і незначний. 
     Лікувальні ефекти: аналгетичний, міостимулюючий, розсмоктувальний, 
трофічний, метаболічний, гіпосенсибілізуючий. 
     ПОКАЗАННЯ. Флюктуоризація показане при основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні депресії, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, 
диспластичний та дистрофічний за гіпотипом. 
      Флюктуючі струми застосовують в основному в стоматології для 
знеболювання при невралгіях трійникового, язиковоглоткового, потиличного 
нервів, невриті лицьового нерва, гангліонитах, фантомних болях, при артриті 
скронево-щелепного суглоба, альвеолітах, пародонтозі, глоситах, періодонтитах. 
Їх часто використовують і при соматичних захворюваннях, і хворобах опорно-
рухового апарату та периферичної нервової системи. 
      ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисалгічному з 
підвищеною чутливістю, невротичному на фоні збудження, дисгормональному з 
переважанням стрес-індукуючих гормонів, дискінетичному і дистонічному за 
гіпертипом, а також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановому.  
      Захворювання: гострі інфекційні, вібраційна хвороба, невроз, синдром 
Меньєра, інфаркт міокарда протягом 6 місяців, залишкові явища після інсульту. 
      МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методика 
контактна. Накладають електроди на хворого контактно через вологу гідрофільну 
прокладку. Електроди розташовують подовжньо за ходом нерва або попереково – 
так, щоб запальне осередок розташовувалось між електродами. 
     ДОЗУВАННЯ. Амперажем (до відчуття вібрації); потужністю (малі, 
середні і великі дози). Мала доза (1 мА/см2) – до відчуття вібрації, середня (1,5 
мА/см2) – до асинхронних поштовхів, зумовлених м’язовими скороченнями, 
велика (2,0 мА/см2) – до відчуття вираженої вібрації (справляє резервуючу дію, 
тому застосовується з метою розсмоктування запального інфільтрату). Тривалість 
впливу 6-20 хвилин. Курс лікування складається з 3-15 процедур. Проводять їх 
щодня (перші 3-                4 процедури), наступні – через день. Двополярний 
симетричний струм доречний при гострих запальних процесах і загостренні 
ішемічних і невралгічних болів; двополярний несиметричний струм показаний 
там, де показана дарсонвалізація, а однополярний флюктуючий (переривистий 
випрямлений) струм для цілей флюктуофорезу. При больовому синдромі 
послідовно призначають біполярний симетричний і біполярний асиметричний 
флюктуруючі струми. Електростимуляцію проводять за уніполярною методикою. 



Ампераж – до отримання асинхронних скорочень середньої сили. Тривалість 
впливу – 10 хвилин. Курс лікування – 10-       15 процедур щодня. 
      ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 

Діагноз: Артрит скронево-нижньощелепного суглоба, підгостра стадія. 
Rp: Флюктуоризація на ділянку скронево-нижньощелепного суглоба за 

місцевою подовжньою методикою, 1 і 2 форма струму, сила струму до відчуттів 
вираженої вібрації, 10 хвилин, щодня № 8. 

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 26 років з діагнозом хронічний правосторонній сальпінгоофорит, 

стадія загострення, з вираженим больовим синдромом, призначена 
інтерференцтерапія. 

Дайте фізичну характеристику призначеному чиннику. 
А. Випрямлення синусоїдного струму. 
Б. Складання двох струмів підвищеної частоти. 

  В. Модуляція амплітудна струму ультрависокої частоти. 
Г. Нарощування частоти несучого струму. 
Д. Швидке загасання імпульсного розряду. 

 
Задача 2 

Хворому 34 років з діагнозом бронхіальна астма, атопічна форма, 
гормононезалежна, фаза нерізкого загострення, ДН1 в комплексному лікуванні 
призначена ампліпульстерапія.  

Імпульси якої частоти використовуються для модуляції несучої (фонової) 
частоти в даному методі?  

А. 1-10 Гц. 
Б. 10-150 Гц. 
В. 200-2000 Гц. 
Г. 2000-3000 Гц. 
Д. 3000-5000 Гц. 

 
Задача 3 

Хворому 20 років з травматичним розтягненням зв’язок правого 
гомілкового суглоба призначені СМС. 

Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до 
призначення цієї процедури? 
А. Енцефалопатія. 
Б. Перелом кісток стопи в анамнезі. 
В. Ендартеріїт. 
Г. Тромбофлебіт. 
Д. Гломерулонефрит. 



 
Задача 4 

Хворому 28 років поставлений діагноз невралгія II гілки трійникового нерва 
праворуч. Призначені флюктуючі струми. 

Виберіть оптимальну методику лікування  даному хворому. 
А. Місцева поперечна. 
Б. Місцева подовжня. 
В. За Келлатом. 
Г. За Бергоньє. 
Д. Очноямково-соскоподібна. 

 
 
 

2.4. ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ ЗМІННИМИ СТРУМАМИ 
ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ 

 
Високочастотна електротерапія – застосування з лікувальною метою 

змінного високочастотного струму. Виділяють власне високочастотну (ВЧ) 
електротерапію (місцева і загальна дарсонвалізація), а також умовно до ВЧ-
терапії можна віднести ультратонтерапію - лікувальне застосування струмів 
надтоналъної частоти (СНЧ) Частотні характеристики СНЧ – 22 кГц за напруги 
4,5-5 кВ, дарсонвалізації –        110 кГц за напруги 25-30 кВ. 

 З огляду на актуальність знання основних понять електролікування для 
реабілітації різних патологічних станів загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати дарсонвалізацію, 
надтональну терапію з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в 
лікуванні різних патологічних станів. 
Щоб реалізувати загальну ціль, необхідно вміти: 

- Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії цих струмів. 
- Пояснити основну мету призначення високочастотних струмів за різної 
патології. 

- Визначити показання і протипоказання до використання струмів високої 
частоти. 

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

1. Фізична характеристика високочастотних імпульсних струмів. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії дарсонвалізації, надтональної терапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинника. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинників. 



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

                                             

                                           2.4.1. ДАРСОНВАЛІЗАЦІЯ 
  

Дарсонвалізація – застосування з лікувальною метою струму високої 
частоти (110 кГц) і напруги (20-30 кВ) при невеликому амперажі (до 0,015 мА), 
модульованому в серії коливань тривалістю 100 мкс, з частотою 100 Гц. Метод 
набув своєї назви від імені автора – французького фізика, фізіолога і лікаря 
Ж.Дарсонваля (1891 рік). 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Діючий чинник – імпульсний, коронний 
розряд (іскра) високої частоти (110 кГц), 
високої напруги (20-30 кВ) і малої сили    
(0,015 мА). Тривалість серій імпульсів 100 
мкс, частота 50 Гц. 

АПАРАТИ. “Іскра-1”, “Іскра2”, 
“Корона М”,  “Імпульс-1”.   Електроди 

надані фігурними вакуумними скляними 
балонами різної форми. Електроди бувають 
порожнинними і зовнішніми. Порожнинні 

електроди: вушний, вагінальний, назальний, ректальний великий і малий, 
ротовий. Зовнішні електроди: гребінцевий, грибоподібний великий і малий. 
Зовнішні електроди перед процедурою обробляються спиртом, порожнинні – 
дезінфікуючим розчином, потім водою і спиртом. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Через вплив 
місцевої дарсонвалізації внаслідок проскакування іскри на шкірі утворюються 
ділянки мікронекрозу, з одночасним накопиченням продуктів білкового розпаду і 
виділенням біологічно активних речовин (гепарину, цитокінів) і медіаторів 
(гістаміну) в належних тканинах. 

Фізіологічні ефекти. Посилення катаболічних процесів, особливо на фоні 
гіпореактивності організму, сприяє виділенню чинників зростання і 
прозапальних медіаторів, активації клітин фібробластичного ряду; підвищуються 
обмінні і трофіко-регенеративні процеси і в, остаточному підсумку, 
оптимізується відновлення в пошкоджених тканинах і органах. 

Струми Дарсонваля мають вазоактивний ефект. Подразнення термінальних 
ділянок чутливих нервових волокон шкіри спричиняє зміну їх збудливості та 
активацію мікроциркуляції за рахунок аксон-рефлексу. Підвищена аферентна 
імпульсація від нервових провідників надходить в задні роги спинного мозку і 
спричиняє збудження рухових і трофічних волокон. Викликаючи рефлекторні 
реакції внутрішніх органів і тканин, пов’язаних з цим сегментом. Проходження 
через тканини високочастотного струму і вплив на рецептори шкіри і поверхневі 

Рис. 24. Крива іскрового розряду 



тканини електричних розрядів спричиняє в місці впливу короткочасне звуження, 
а потім розширення судин, нормалізацію тонусу гладких м’язів. В основі шкірно-
судинних реакцій лежить зміна конфігурації клітин ендотелію. Причому 
підвищений тонус венозних судин зберігається триваліше. 

Таким чином, при дарсонвалізації знижується підвищений тонус артерій і 
підвищується знижений тонус вен, що зменшує венозний стаз, поліпшує 
кровообіг і трофіку тканин. Досягається болезаспокійливий (за рахунок 
пониження чутливості нервових закінчень і усунення спазму гладких м’язів, 
розвитку парабіозу і зміни адаптаційної функції вегетативних нервів до шкіряних 
аналізаторів), протисверблячий, трофічний і протизапальний ефект (повторний 
шляхом відновлення кровотоку), зникають парестезії, відчуття оніміння, 
підвищується тонус вегетативної нервової системи, що спричиняє звуження 
потових та сальних залоз і зменшення виділень через них, підвищення тургору і 
еластичності шкіри. 

Лікувальні ефекти: аналгетичний, вазоактивний, протисверблячий, 
трофіко-регенераторний, метаболічний, гіперпластичний, гіпосенсибілізуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Дарсонвалізація показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічному запальному, дисалгічному зі зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичному на фоні депресії, імунопатії з алергічними станами, 
дискінетичному і дистонічному, диспластичному і дистрофічному за гіпотипом, 
рановому. 

Захворювання: ранові процеси (трофічні виразки, рани, пошкодження 
шкіри), захворювання шкіри (екзема, нейродерміти, герпес), алопеція, сверблячі 
дерматози; судинна патологія (ендартерит у початковій стадії, варикозне 
розширення вен нижніх кінцівок, мігрень, атеросклероз судин головного мозку, 
хвороба Рейно, геморой, вазомоторний риніт); розлад сну, клімактеричний 
невроз, енурез, нейроциркуляторна дистонія (на комірцеву зону); неврити і 
міозити; тріщини ануса і піхви, ерозії шийки матки; фарингіти, глосити, 
стоматити; травматологічні патології (зняття відчуття оніміння і парестезії), 
остеохондроз хребта, приглухуватість, імпотенція. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Крім загальних, при синдромах: інфекційному з 
піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисалгічному з підвищеною 
чутливістю, невротичному на фоні збудження, органної недостатності в стадії 
декомпенсації. 

Захворювання: істерія, активний туберкульоз легенів, стан після інфаркту 
(протягом 6 місяців), ішемічна хвороба серця, стенокардія III-IV ФК, гостре 
порушення мозкового кровообігу, гіпотонія, індивідуальна нестерпність струму, 
болю при введенні порожнинних електродів. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Розрізнюють 
загальну і місцеву дарсонвалізацію. Загальна дарсонвалізація (апарат “Вихор-
1”) через значні радіоперешкоди зараз не використовується. Місцеву 
дарсонвалізацію проводять на патологічний осередок і на сегментарно-
рефлекторну зону. Методики також поділяються на поверхневі й порожнинні. 
Поверхневі бувають стабільними (статичні) і лабільними (динамічні), 
контактними і ефлювіальними з повітряним зазором 2-4 мм. Ділянку тіла, що 



підлягає впливу, припудрюють тальком (за винятком волосистої частини голови і 
обличчя), порожнинні електроди мастять стерильним вазеліном і фіксують в 
порожнині. 

ДОЗУВАННЯ. Дарсонвалізація дозується такими чинниками: потужністю 
(до відчуттів поколювання при поверхневих методиках і легкого тепла при 
порожнинних); тривалістю процедури (від 3-5 хвилин до 10 хвилин). Процедури 
проводять щодня або через день, на курс лікування 10-12 процедур. Повторний 
курс призначають через 1-2 місяці. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ. 
Діагноз: Гіпертонічна хвороба, II стадія. 
Rp: Дарсонвалізація комірцевої ділянки за контактною, лабільною 

методикою, потужність до відчуття пощипування, поколювання, 10 хвилин, 
щодня № 10. 

2.4.2. СТРУМИ НАДТОНАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ (СНЧ) 
 
Лікувальне застосування струмів надтональної частоти (СНЧ) полягає у 

впливі на організм змінним струмом високої частоти (22 кГц) за напруги 4,5-5 кВ. 
Метод розроблений Д.А.Синіцьким. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Іскровий розряд, безперервний 
(безперервний синусоїдний струм) високої частоти 22 кГц за напруги 4,5-5 кВ і 
потужності від 1 до 10 Вт. 

АПАРАТИ. “Ультратон” ТНЧ-10-1. “Ультратон-2”, “Ультратон АПМ” з 
комплектом із 6 газорозрядних скляних електродів, що нагадують електроди для 
місцевої дарсонвалізації. До апарата додаються грибоподібний (великий і малий), 
ректальні (великий і малий), вагінальні, ясневі електроди. Вони являють собою 
порожнисті скляні трубки, заповнені неоном під тиском. Всередині них упаяний 
металевий стрижень.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Високочастотний 
синусоїдний струм проникає в поверхневі тканини людини і спричиняє утворення 
ендогенного тепла в місці зіткнення електрода з тілом. Підвищення потужності 
спричиняє свічення електрода яскраво-оранжевим світлом, виникає тихий 
іскровий розряд з утворенням озону і оксидів азоту. 

Фізіологічні ефекти: струми надтональної частоти подразнюють шкіру і 
слизові, справляючи при цьому осередковий і рефлекторний вплив на 
функціональні системи організму. Внаслідок безперервності струму в тканинах 
відбувається більше теплоутворення, ніж при дарсонвалізації; хворі відчувають 
тепло в місці впливу. На ділянці впливу формується нестійка гіперемія. Менше 
напруження струму знижує подразливу дію іскрового розряду, вплив краще 
переноситься хворими, шкіра не сушиться. Струми надтональної частоти 
поліпшують крово- і лімфопостачання, трофіку тканин, посилюють їх секреторну 
діяльність, нормалізують тонус вен, активують обмін речовин, знижують 
проникність судин, зменшують зуд, набряк та інфільтрацію тканин, що знижує 
больові відчуття, спричинені периневральним набряком, посилюють 



регенераторні процеси. Озон і оксиди азоту, що утворюються в повітрі, 
справляють бактеріостатичний ефект на мікроорганізми шкіри. 

Лікувальні ефекти: трофічний, вазоактивний, аналгетичний, 
протизапальний (виражений більшою мірою в порівнянні з дарсонвалізацією), 
гіпосенсибілізуючий, гіперпластичний. 

ПОКАЗАННЯ. Ультратонтерапія використовується при таких основних 
синдромах: гіпоергічному запальному, дисалгічному зі зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичному на фоні депресії, імунопатії з алергічними станами; 
дискінетичному і дистонічному, диспластичному і дистрофічному за гіпотипом, 
рановому.  

Метод широко використовується в педіатричній практиці, при 
захворюваннях, для лікування яких використовується дарсонвалізація (місцевих 
запальних захворюваннях шкіри і слизових оболонок, порожнини рота і носа), а 
також при скороминущих порушеннях мозкового кровообігу, залишкових явищах 
і наслідках мозкових і спінальних ішемічних інсультів; дисциркуляторної 
енцефалопатії; шийному остеохондрозі, наслідках черепно-мозкової травми; 
невралгіях; нейропатіях; запально-дегенеративних хворобах суглобів, хворобі 
Рейно; симпатогангліонітах; вібраційній хворобі, себорейній алопеції, простатиті, 
кольпіті, ерозії шийки матки. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Загальні протипоказання і при таких синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисалгічному з 
підвищеною чутливістю, невротичному на фоні збудження, органної 
недостатності в стадії декомпенсації. 
 МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Проведення 
впливів СНЧ не відрізняється за технікою виконання від проведення впливів 
місцевої дарсонвалізації. Електрод прикладають до шкіри або вводять у 
порожнину. 
 ДОЗУВАННЯ. За потужністю розрізнюють три дози: малу – до 3 Вт 
(положення перемикача 1-4), середню – 4-6 Вт (положення перемикача 4-6), 
велику – 7-10 Вт (положення перемикача 8-10). Тривалість процедур, що 
проводяться щодня або через день, 5-20 хв. На курс лікування 15-20 процедур. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Остеохондроз шийного відділу хребта. 
Rp: Ультратонтерапія на шийний відділ хребта за контактною, лабільною 

методикою, потужність 3 Вт, 10 хвилин, щодня № 12. 
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 55 років з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок без 

запалення призначена дарсонвалізація. 
  Як реагують судини на даний вплив? 

А. Знижується тонус артеріол, підвищується тонус венул. 
Б. Підвищується тонус артеріол, знижується тонус венул. 



В. Підвищується тонус усіх судин. 
Г. Знижується тонус усіх судин. 
Д. Розширюються судини шкіри, звужуються судини внутрішніх органів. 

 
Задача 2 

Хворій 48 років поставлений діагноз: гіпертонічна хвороба IIа стадії. У 
комплексному лікуванні призначена дарсонвалізація комірцевої зони.  

Яке з перерахованих захворювань може служити протипоказанням до 
призначення дарсонвалізації? 

А. Атеросклероз. 
Б. Тиреотоксикоз. 
В. Гемангіома. 
Г. Остеохондроз. 
Д. Гломерулонефрит. 

 
Задача 3 

Дитині 10 років з невралгією другої гілки трійникового нерва ліворуч 
призначені струми надтональної частоти. 

 Як відпускається зазначена процедура? 
А. Контактно на шкіру, припудрену тальком. 
Б. Контактно на шкіру, змазану вазеліном. 
В. Дистанційно. 
Г. Крізь суху прокладку. 
Д. Крізь вологу гідрофільну прокладку. 
 

 
Задача 4 

Хворому 28 років, з вегетосудинною дистонією за гіпертонічним типом 
призначена надтональна терапія.  

Виберіть необхідну зону впливу. 
А. Шийно-лицьова. 
Б. Волосиста частина голови. 
В. Литкові м’язи. 
Г. “Трусикова”.  
Д. “Комірцева”. 

 



Розділ 3 
ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І 

МАГНІТНОГО ПОЛІВ,  ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

безпеки апаратів. 
У генераторному контурі апаратів виникають електромагнітні коливання, 

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

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

Рис. 25. Глибина проникання 
високочастотної електротерапії 



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

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

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

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

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

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

Більш виражений вплив ВЧ-терапія здійснює на біологічні тканини через 
осциляторний ефект, специфічний для цих струмів. Він найбільше виражений при 
УВЧ-терапії, де діючим чинником є електричне поле. За рахунок осциляторного 
ефекту спостерігаються зміни конформаційних властивостей білка 
(найчутливішими до нього виявляються білки мікроорганізмів), активація 
імунітету (посилення фагоцитозу), зміцнення грануляційного вала навколо 
вогнища запалення, що приводить до обмеження патологічного процесу; 
підвищення онкотичного тиску в судинному руслі (протинабряклий ефект); 
дезінтоксикація й аналгезуючий ефект (знімається набряк, поліпшується 
мікроциркуляція, що відбивається на нервових рецепторах). 

ний 
ур 



Електролікування струмами високої частоти показане при таких синдромах: 
больовому, запальних явищ, набряклому, дискінетичному (спастичному), 
диссекреторному (пониження екскреторної функції), дисгормональному, 
дисциркуляторному, імунних порушень, метаболічних порушень, 
гіперпластичному, гіпотрофічному, невротичному.   

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

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

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

3.1. ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 

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

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

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

- Пояснити основну мету призначення електричного поля при різній 
патології. 



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

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

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

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

3.1.1. ФРАНКЛІНІЗАЦІЯ 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

15 хвилин, щодня № 10. 
 

3.1.2. ІНФІТАТЕРАПІЯ 
 

Інфітатерапія – лікувальне застосування імпульсних низькочастотних 
електричних полів малої напруги.  

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

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

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

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

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

гіперергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, невротичний на фоні 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Захворювання: активний 
туберкульоз легенів, виражена 



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

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

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

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

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

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

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

тангенціальною методикою, потужність 20 Вт, 7 хвилин, щодня № 5. 
Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури теми      

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

 
ерапії 



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

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

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

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

 
Задача 3 

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

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

 
Задача 4 

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

Що з перерахованих захворювань може служити протипоказанням до 
призначення процедури? 

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

 
3.2. ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. ІНДУКТОТЕРМІЯ  

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

обертальне) 
Рис. 28. Магнітні 
силові лінії 



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

3.2.2. МАГНІТОТЕРАПІЯ 
 
Постійна магнітотерапія – лікувальне використання постійних магнітних 

полів. 
Імпульсна магнітотерапія – лікувальне застосування імпульсів магнітного 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ  
Діагноз: Ревматоїдний артрит колінного суглоба, без ушкодження 

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

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



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

 
Задача 1 

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

 
Задача 2 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



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

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

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

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

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

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

- Пояснити основну мету призначення електромагнітного випромінення при 
різній патології. 

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

- Вибрати методики і дозування при призначенні чинників. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний гастрит з підвищеною секреторною активністю, 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 
3.4. КРАЙНЬОВИСОКОЧАСТОТНА ТЕРАПІЯ 

 
Крайньовисокочастотна терапія (КВЧ-терапія), інформаційно-хвильова 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

Лікувальні ефекти: нейростимулюючий, секреторний, імуномодулюючий, 
регенераторний.  

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

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

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



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

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

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

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

Задача 1 
Хворий 50 років скаржиться на слабкість, стомлюваність, зниження 

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

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



Д. Змінне електромагнітне поле надвисокої частоти. 
 

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

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

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

Задача 3 
Хворому 22 років з діагнозом хронічний катаральний гайморит ліворуч 

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

 
 

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

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

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

 



РОЗДІЛ 4 
ФОТОТЕРАПІЯ 

 
Одним із найважливіших джерел нашого існування є світло. Недостатнє 

травлення і недостатня кількість світла однаково шкідливі для нашого здоров’я. 
Це ще раз свідчить на користь того, що провідною категорією в медицині є 
категорія “міри”. Звідси надмірне або, навпаки, недостатнє освітлення істотно 
впливає на організм людини, що узгоджується з “принципом оптимальності”. Для 
нормального функціонування клітин необхідна енергія, джерелами якої є світло, 
вода, повітря, продукти харчування та електромагнітне випромінювання, що 
надходить з навколишнього середовища. Працездатність людини істотно 
залежить від освітлення робочого місця. Вона найвища, коли людина дивиться на 
захід, декілька нижча – на схід, різко знижується при розташуванні на південь і 
найнижча – на північ. Відтак стає зрозумілим, що в навчальних закладах і 
робочих кабінетах, на заводах столи і конвеєри необхідно орієнтувати таким 
чином, щоб людина розташовувалася обличчям на захід або схід, і, навпаки, 
ліжко встановлювати в лікарнях, дитячих дошкільних установах і спальнях у 
меридіанному напрямі (південь-північ). 

Світлолікування – використання з профілактичною і лікувальною метою 
променистої енергії сонця і штучних джерел світла. 

Для лікування в фізіотерапії використовують: 
1. Сонячне випромінювання (геліотерапія) – інтегральне джерело світла. 
2. Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання з довжиною хвилі 400 мкм-760 нм. 
3. Видиме випромінювання з довжиною хвилі 760-400 нм. 
4. Ультрафіолетове (УФ) випромінювання: довгохвильове (ДУФ) – 400-320 

нм, середньохвильове (СУФ) – 320 -280 нм, короткохвильове (КУФ) –280-180 нм. 
5. Лазерне випромінювання (монохроматичне з довжиною хвилі 890 нм, 630 

нм, 690 нм, довгохвильове ультрафіолетове тощо, когерентне, поляризоване). 
6. Пайлер-терапія (лінійне поляризоване некогерентне поліхроматичне 

світло з довжиною хвилі 400-2000 нм – видимий і легкий ІЧ-спектр світла за 
винятком УФ) (рис.30). 

 
Світло має властивості електромагнітної хвилі (відбиватися, 

заломлюватися, поглинатися, інтерференція тощо) і потоку частинок фотонів 
(фотоелектричний і фотохімічний ефекти). 

Рис. 30. Спектр світла 



Існують два основних види джерел світла: теплові і нетеплові 
(люмінесцентні). Для отримання УФ-випромінювання застосовують тільки 
люмінесцентні джерела. 

Механізм дії світла. При поглинанні енергії світлового потоку атомами і 
молекулами тканин організму відбувається її перетворення на теплову і хімічну. 
Фотохімічний ефект і фотобіологічні реакції виникають внаслідок поглинання 
електромагнітної енергії, яка визначається енергією світлових квантів і зростає зі 
зменшенням довжини хвилі (найбільш виражений для ультрафіолетового і 
лазерного випромінювання). Електромагнітні поля і випромінювання мають 
певний просторово-часовий розподіл енергії, яка при взаємодії ЕМП з 
біологічними тканинами трансформується в інші види енергії (механічну, хімічну 
і теплову). Спричинені збудженням або нагріванням тканин організму процеси 
електролітичної дисоціації та іонізації біологічних молекул є пусковою ланкою 
фізико-хімічних і біологічних реакцій, що формують кінцевий терапевтичний 
ефект. 

Глибина проникнення променів у тканини залежить від довжини хвилі: 
наростає при переході від ультрафіолетового випромінювання до жовтогарячого з 
0,7-0,8 до  2,5 мм, а для червоного випромінювання становить 20-30 мм. У 
найближчому діапазоні інфрачервоного випромінювання на довжині хвилі 950 нм 
проникаюча спроможність досягає максимуму і становить 60-70 мм, а в середніх і 
далеких діапазонах знижується до 0,3-0,5 мм. Глибина проникнення лазерного 
випромінювання залежить від діапазону хвилі. 

Світлотерапія широко використовується в медицині для лікування 
захворювань шкіри і внутрішніх органів. 

Протипоказаннями для світлотерапії, крім загальних, є активний 
туберкульоз, тиреотоксикоз, генералізований дерматит, малярія, хвороба 
Аддісона, підвищена чутливість до світла (фотосенсибілізація), системний 
червоний вовчак. 

З огляду на актуальність знання основних понять світлолікування для 
реабілітації різних патологічних станів загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати світлотерапію 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 світла. 
- Пояснити основну мету призначення світлотерапії при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання франклінізації, 

інфітатерапії,УВЧ терапії. 
- Вибрати методики і дозування при призначенні факторів. 

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

1. Фізична характеристика світлового випромінювання. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії інфрачервоного, видимого, УФ, лазерного, пайлер-
випромінювання. 



4. Показання і протипоказання до призначення чинників. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинників. 

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

 
 

4.1. ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФРАЧЕРВОНИХ ПРОМЕНІВ 

 
Лікувальне застосування інфрачервоних (ІЧ) променів полягає в 

опромінюванні ділянок тіла людини променями переважно з довжиною хвилі від 
4000-2000 нм до  760 нм. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Інфрачервоні промені – це 
електромагнітні хвилі довжиною від 3000-4000 до 760 нм. У фізіотерапії 
найбільш широко використовують ближню ділянку ІЧ-випромінювання з 
довжиною хвилі від 760 до 2000 нм, що отримуються за допомогою штучних 
джерел світла. 

АПАРАТИ. Як джерела ІЧ-випромінювання застосовують лампи 
інфрачервоних променів “ЛІК-5М”, джерела поєднаного теплового і видимого 
випромінювання – лампу “Солюкс” стаціонарну “ЛСС-6М”, настільну “ЛСН-1М”, 
“ОСН-70” і пересувну “ПЛС-6М”, ручний рефлектор із синьою лампою (лампа 
Мініна), місцеву світлотеплову ванну для кінцівок “ВК-44” і ванну світлотеплову 
для тулуба – “ВТ-13”, “Infratherap”, “Sollux 500”, “I.R.Lamp”, “IR-radiator”, “T-
300/500”, “S-300/S-500”, “SR300/SR500”, “Theralux Heat Therapy Unit” та інші. До 
джерел інфрачервоного опромінювання належать апарати, в яких металева 
спіраль нагрівається до 600°С. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Кванти ІЧ-
випромінювання мають порівняно невелику енергію і переважно викликають 
тепловий ефект, тому їх називають тепловими променями. Проникають вони в 
глибину тканин до 6 см і спричиняють локальне підвищення температури 
ділянок, що опромінюються на 1-2°С, причому місцева температура на глибині 
підвищується більше, ніж на поверхні. Іншими словами, головним у механізмі дії 
ІЧ-випромінювання є тепловий ефект. 

Фізіологічні ефекти. Тепло подразнює терморецептори та інтерорецептори. 
Від них імпульси надходять до центральної нервової системи, стан якої визначає 
перебіг в організмі різних реакцій у відповідь. Через вплив тепла підвищується не 
тільки місцева на 1-2°С, але й загальна температура тіла. Утворюване тепло 
спричиняє короткочасний спазм до 30 секунд, а потім розширює судини. 
Активується мікроциркуляція, підвищується проникність судин, істотно 
прискорюються метаболічні процеси в опромінюваних тканинах, що сприяє 
видаленню з вогнища запалення продуктів аутолізу, підвищується фагоцитарна 
активність лейкоцитів, активується міграція поліморфноядерних лейкоцитів і 



лімфоцитів в осередок запалення в підгостру і хронічну фази. Посилення 
диференціювання фібробластів і дегрануляції моноцитів, виділення 
простагландинів, цитокінів і калікреїну приводить до активації проліферації в 
осередку запалення і блокаді провідності аферентних провідників больової 
чутливості. Внаслідок зміни імпульсної активності термомеханочутливих 
аферентів шкіри розвиваються нейрорефлекторні реакції в органах, метамерно 
пов’язаних з опромінюваними ділянками шкіри, підвищується еластичність шкіри 
та її електропровідність, спостерігається антиспастичний ефект.  

При відкритій рані ІЧ-випромінювання має висушувальний вплив за 
рахунок виділення з потом рідини і випаровування, спостерігається дегідратація 
запального вогнища; при закритій рані в гострому періоді запалення підвищує 
ексудацію і посилює біль, загострює течію запального процесу (посилює пасивну 
застійну гіперемію, больові відчуття, внаслідок здавлення нервових провідників і 
виділення ацетилхоліну і гістаміну), особливо при локалізації його під 
надкісницею, кістковою капсулою, у дрібних суглобах (через вузьку 
міжсуглобову щілину) і в неподатливих тканинах, а в стадії регресу, навпаки, 
сприяє зворотному розвитку запальних процесів, справляє болезаспокійливу і 
транквілізуючу дію.  

При достатній інтенсивності випромінювання виникає еритема шкіри 
(калорична еритема), яка характеризується відсутністю чітких рубежів, нерівними 
краями, виникає відразу після опромінювання і триває 30-60 хвилин, оскільки в 
основі її виникнення лежать судинні реакції. Пігментація шкіри відбувається 
зазвичай після 15-20 опромінювання і має плямистий характер. ІЧ-промені 
змінюють інтенсивність дії УФ-променів. Так, опромінювання ділянки шкіри ІЧ-
променями до опромінювання УФ-променями посилює дію останніх, а при впливі 
після УФ-опромінювання – ослаблює його. ІЧ-випромінювання значною мірою 
нейтралізує дію рентгенівських променів. 

Лікувальні ефекти: прозапальний, висушувальний, регенеративно-
проліферативний, метаболічний, вазоактивний, антиспастичний, 
імунокорегуючий, гіперпластичний. 

ПОКАЗАННЯ. Інфрачервоне опромінювання використовується при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих 
гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами, дискінетичний і дистонічний 
за гіпертипом, диссекреторний зі зниженою функцією, диспластичний, 
дистрофічний, рановий.  

Захворювання: периферичної нервової системи з больовим синдромом 
(неврити, невралгії), дегенеративні захворювання суглобів і хребта, наслідки 
травм опорно-рухового апарату, хронічні запальні негнійні захворювання 
внутрішніх органів, рани і виразки на фоні гіпореактивності організму, опіки, 
відмороження. 



ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: запальних 
явищ (гостра фаза), набряклому, дискінетическому (атонічному), 
дисгормональному (гіпертиреоїдному). 

Захворювання: гострі гнійні, симпаталгії, недостатність мозкового 
кровообігу (особливо у вертебробазілярному басейні та у осіб немолодого віку). 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Рефлектор 
встановлюють дещо збоку від кушетки на відстані 30-100 см від оголеної ділянки 
тіла залежно від потужності лампи. Виділяють загальний і місцевий вплив, 
місцевий і сегментарно-рефлекторний (при впливі на грудну клітину і поперечні 
відділи хребта спостерігається гіперемія внутрішніх органів, підвищується 
сечовидільна функція нирок). Загальне опромінювання проводять у 
світлотепловій ванні. Хворого укладають під каркас ванни і зверху накривають 
простирадлом. Можна провести лікування ранових поверхонь як відкритим, так і 
закритим способами. Перевага відкритого способу: виключається травматизація 
грануляції, усувається запах внаслідок висушування рани. Однак при значних 
запальних явищах, чистих епітелізуючих ранах і свіжих імплантатах, щоб 
уникнути їх висихання, доцільно застосовувати ІЧ-опромінювання через 
пов’язку. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування лікувальних процедур здійснюється відповідно 
до потужності потоку енергії, тривалості опромінювання і відчуття хворим 
приємного тепла. Впливають 15-30 хвилин, 1-3 рази на день, на курс лікування до 
20-25 процедур. Відстань між лампою і тілом хворого і потужністю лампи 
співвідноситься як 1 до 10: при 500 Вт – 50 см, при 1000 Вт – 100 см. Рефлектор 
при проведенні процедур встановлюється на відстані 30-100 см від опромінюваної 
поверхні. Повторний курс світлового опромінювання призначають через місяць. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Гострий гломерулонефрит, стадія нестійкої ремісії з 

гіпертензивним синдромом, ХНН1.  
Rp: Інфрачервоне опромінювання від лампи “Солюкс” (потужність лампи        

200 Вт) поперечної ділянки за місцевою методикою, з відстані 20 см, до відчуття 
легкого тепла, 15 хвилин, щодня № 15, двічі на день. 
 

4.2. ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ВИДИМИХ ПРОМЕНІВ 

 
Хромотерапія – лікувальне застосування різних ділянок видимого 

випромінювання. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Видиме світло - це електромагнітні 

коливання з довжиною хвилі від 760 до 400 нм. У спектрі видимого світла 
розрізнюють сім основних кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, 
блакитний, синій, фіолетовий. 

АПАРАТИ. Видимі промені отримують за допомогою світлових ламп, що 
містять понад 85% інфрачервоного випромінювання і ламп холодного свічення 
через колірні фільтри, рефлектора медичного Мініна і лампи “Солюкс” з різними 



світлофільтрами, випромінювачі блакитного кольору “КЛА-21”, лампи для 
лікування жовтяниці новонароджених “ВОД-11”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Видимі промені 
проникають у тканині на глибину до 1 см, їх вплив схожий з реакціями на ІЧ-
опромінювання. Однак кванти видимих променів мають дещо більшу енергію. 
Вони спроможні вибивати електрони в атомі, і цим самим доводити його до 
збудженого стану. 

Фізіологічні ефекти. В механізмі біологічної дії видимих променів основне 
значення надається тепловому ефекту, тому видиме світло часто застосовується в 
поєднанні з ІЧ-випромінюванням. Зміна імпульсної активності 
термомеханочутливих волокон шкіри під дією тепла ініціює сегментарно-
рефлекторні й місцеві реакції активації мікроциркуляторного русла з посиленням 
трофіки тканин, спостерігається конформаційна перебудова елементів дерми, 
активується імуногенез шкіри і гуморальна регуляція обмінних процесів з 
виділенням гормонів гіпофізу. 

Водночас видиме світло являє собою цілу гаму кольорів, до яких не 
байдужа людина, і це широко використовується в медицині. Лікарі Китаю 
вважають, що кольором можна лікувати до 300 захворювань. Білий колір має 
анестезуючу і заспокійливу дію; червоний – збудливу; оранжевий – посилює 
овуляцію і разом з червоним кольором збуджує коркову діяльність; жовтий – 
заспокоює; зелений – урівноважує процеси гальмування і збудження, цим 
підвищуючи працездатність, увагу, є кольором зростання; блакитний – справляє 
потужний заспокійливий ефект, спричиняє руйнування гематопорфірину, що 
входить до складу білірубіну (розпад білірубіну при гемолітичній жовтяниці у 
новонароджених, де товщина шкірного покрову незначна); синій – гальмує, а 
чорний – пригноблює нервово-психічну діяльність. Вважають, що колір через очі 
та прямо впливає на вегетативні центри гіпоталамуса, гіпофізу і ядра зорових 
бугрів, цим регулюючи основні життєві процеси в організмі людини. 

Лікувальні ефекти: психоемоційний, протинабряклий, регенеративно-
проліферативний, метаболічний, тонізуючий, седативний, імуномодулюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Хромотерапія показана при синдромах: гіпоергічний 
запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні збудження або депресії, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами. 

Захворювання: нервово-психічні з порушенням центральних регуляторних 
механізмів, перевтома, неврози, розлад сну, трофічні виразки, жовтяниця 
новонароджених. Хворим у стані психічного збудження показані холодні сині 
кольори; навпаки, за умов пригноблення, депресії, астенічних синдромів – 
“гарячі” рожеві кольори. У гінекології при гіпофункції яєчників – показані 
оранжеві кольори, при гіпербілірубінемії – блакитний колір. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Загальні і захворювання: фотоофтальмія, 
фотоеритема. Хромотерапію необхідно провести з урахуванням початкового 
стану організму на основі “принципу оптимальності”. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методики, як 
правило, загальні, що впливають на зоровий аналізатор, або місцеві для впливу на 



очі через світлофільтри. Опромінювання новонароджених здійснюють на відстані 
50-70 см від поверхні тіла. 

ДОЗУВАННЯ. Загальний вплив кольором можна здійснювати тривалий 
час (добами). Тривалість процедур і тривалість курсу визначають індивідуально. 
 

4.3. ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ 

 
Ультрафіолетове (УФ) опромінювання (УФО) здійснюється шляхом 

впливу на тіло або його ділянки дозованою кількістю променів у діапазоні хвиль 
від 400 до 180 нм. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Спектр УФ-опромінювання поділяється 
на ділянку А – довгохвильове (ДУФ) 400-320 нм, ділянка В – середньохвильове 
(СУФ) 320-280 нм і ділянку С – короткохвильове (КУФ) 280-180 нм. 

АПАРАТИ. Штучні джерела для УФО поділяються на дві групи: 
інтегральні, такі, що випромінюють усі три ділянки УФ-спектра, і селективні, що 
випромінюють переважно одну ділянку. Інтенсивне УФО дають лампи, в яких 
відбувається газовий розряд у парах ртуті. 

Джерелами інтегрального УФО є люмінесцентні лампи дугові ртутно-
трубчаті (ДРТ) різної потужності (ДРТ-220, ДРТ-375, ДРТ-1000), які 
використовують у приладах різного призначення: (опромінювач 
ультрафіолетовий на штативі “ОУШ-1” і “ОРК-21М”, опромінювач портативний 
ультрафіолетовий “ОПУ”, великий маяковий ультрафіолетовий опромінювач 
“ОМУ” і опромінювач маякового типу “ЕОКс-2000”, опромінювач для носової 
частини глотки “ОН-7” і ЛОР органів “ОУП-2”, опромінювач ртутно-кварцевий 
настільний “ОКН-11М”, “ОУН 250” і “ОУН 500”, “SH-30”, опромінювачі тіла 
“УФО 1500”, “УФО 4500”, опромінювач фізіотерапевтичний “УГН-1”. 

До селективних джерел належать: люмінесцентні еритемні лампи ЛЕ, 
випускаються потужністю 15 (ЛЕ-15) і 30 Вт (ЛЕ-30), 100-R. Лампи 
випромінюють УФ-промені довжиною 285-380 нм. Лампи встановлюють в 
опромінювачах настінних, підвісних прямого розподілу, підвісних відображеного 
розподілу, а також пересувних еритемних опромінювачах. Довгохвильове 
ультрафіолетове опромінювання застосовують також в установках для загару – 
установка УФ довгохвильова “УУД-1”, соляріях “Ketler”, “Salana”, “Nemectron”, 
“JK-Josef Kratz GmbH” (Німеччина) “Ergoline-26”, що мають різну кількість 
інсоляційних рефлекторних ламп. Селективне довгохвильове випромінювання 
отримують також при допомозі опромінювача “УУД-1”, “УУД-1-А”, “ОУГ-1” 
(для голови), “ОУК-1” (для кінцівок), “ЕОД-10”, “ЕГД-5”, “Psorylux”, “Psorymox”, 
“Valdman”.  

Дугові бактеріоцидні лампи (ДБ) випромінюють переважно 
короткохвильові промені. Випускають бактерицидні лампи ДБ-15, ДБ-30, БД-60, 
які встановлюють в опромінювачах настінних, стельних, на штативі, пересувних. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. УФ-промені 
проникають на глибину 0,1-1 мм. Найменшу проникність має короткохвильове, 
найбільшу – довгохвильове опромінювання. Ефекти УФО насамперед зумовлені 



змінами гістогематичного бар’єру. Довго- і середньохвильові УФ-промені 
взаємодіють переважно з білками протоплазми клітин, короткохвильові – з 
нуклеопротеїдами ядер клітин. Багато які ефекти, що спостерігаються через дію 
УФ випромінювання на біосистеми зумовлені фотомодифікацією біомембран. Це 
має домінуюче значення для УФО клітин, які не діляться і/або в яких ефективно 
йде репарація пошкоджень ДНК. В основі дії УФ-променів лежить 
фотоелектричний ефект – спроможність атомів і молекул поглинати енергію 
кванту. Це приводить до зміни структури найчутливіших до випромінювання 
ДНК, РНК і білкових молекул, розриву слабких зв’язків у молекулі білка, розпаду 
складних молекул на простіші, виникненню клітинних мутацій.  

Для УФО характерні: фотоліз (розпад білків на більш прості, аж до 
амінокислот), фотореактивація (опромінювання ензиму для репаративного 
синтезу в ДНК), фотоізомеризація (речовини під впливом УФО, не змінюючи 
свого хімічного складу, набувають нових фізико-хімічних і біологічних 
властивостей, утворюється вітамін Д), фотооксидація (посилюється перекисне 
окислення ліпідів, утворюються біорадикали), фотобіосинтез (утворення більш 
складних біологічних молекул). У всіх ліпідних системах (мембранах, 
ліпопротеїдах плазми крові, ліпосомах, ізольованих ненасичених жирних 
кислотах та ін.) через дію УФО активується перекисне окислення ланцюгів 
ненасичених жирних кислот. Таке перекисне фотоокислення ліпідів (ПОЛ) 
спостерігається при опромінюванні біооб’єктів на ділянках УФ-А (320-400 нм) і 
УФ-В (280-320 нм), де самі жири не поглинають фотонів. Однак при УФО 
мембран починається ПОЛ, в основному завдяки процесу ініціювання, що 
відбувається при поглинанні УФ випромінювання ліпідним гідроперекисом. Ці 
з’єднання завжди є в ліпідних системах внаслідок істотного перекисного 
автоокислення.  

Основні функціональні ефекти можна розділити на три групи: 1) зниження 
(в рідких випадках стимуляція) ферментативної активності; 2) зміна проникності, 
насамперед для іонів; 3) посилення або ослаблення (залежно від умов) 
агрегаційної взаємодії клітин за участю мембран. Функціональні ефекти при УФО 
мембран визначаються фотоперетворенням ліпідів і білків. ПОЛ справляє свою 
ушкоджуючу дію на біомембрани двома шляхами. Перший стосується 
мембранних сульфгідрильних груп, які в білково-ліпідних системах при УФО 
руйнуються в основному продуктами ПОЛ. Блокування антиоксидантного 
процесу ПОЛ спричиняє різке ослаблення фотолізу сульфгідрильних груп білка. 
Аналогічні результати отримані для мембран еритроцитів і мітохондрій. Ці та 
інші дані вказують, що ПОЛ може модифікувати функції мембран шляхом 
руйнування сульфгідрильних груп їх білків.  

Збільшення іонної проникності біомембран при УФО може відбуватися 
також через порушення властивостей ліпідного біошару, на що вказують досліди 
зі штучними ліпідними мембранами. УФО індукує збільшення іонної проникності 
цих мембран. Закономірності виявленого явища і ефекту збільшення іонної 
проникності біомембран збігаються. УФО, спричиняючи ПОЛ, знижує 
електричну стабільність мембран. УФО біомолекулярних ліпідних мембран при 
певній дозі опромінювання різко знижує їх електричний опір за присутності 



кисню. Це можна трактувати як сильне підвищення проникності мембран 
внаслідок їх електричного пробою, що відбувається через індукцію УФ 
випромінюванням ПОЛ. Можливо, що така спільна дія УФ-променів і 
електричного поля відіграє певну роль у пошкодженні мембранних структур 
клітин, які знаходяться в полі власних потенціалів. При УФО біомембран 
виявляються і кисневозалежні зміни їх функцій, які можна віднести на рахунок 
прямих фотоперетворень білків. 

У шкірі через дію УФО спостерігаються локальні й системні ефекти. Одна 
група ефектів виявляється при однократному опромінюванні, а для інших 
необхідний тривалий вплив малими дозами. З прицілом на з’ясування ролі 
фотомодифікацій біомембран найкраще вивчені трансформації частини (близько 
10% при високих дозах опромінювання) кератоцитів у так звані сонячноопікові 
клітини та індукції еритеми. Є дані, що ряд антиоксидантів, що 
використовуються для місцевої аплікації до опромінювання, на 60-80% пригнічує 
утворення сонячноопікових клітин, формування яких залежить від перекисного 
окислення ліпідів (ПОЛ) в мембранах. Еритемна реакція шкіри є основним 
показником чутливості організму до УФО. Еритему можна віднести до запальних 
реакцій і розглядати як відображення пошкодження шкіри, що є основою для 
затвердження прозапальної спрямованості УФО. Розвиток еритеми після 
опромінювання включає стадії ферментативного циклооксигеназного або 
аферментативного вільнорадикального ПОЛ. Ці відомості отримані при 
дослідженнях ослаблення еритеми інгібіторами вільнорадикального ПОЛ 
(токоферолом, іонолом) та інгібітором циклооксигенази індометацином, що 
наносяться на шкіру суглобів після опромінювання. 

 Протиеритемний ефект антиоксидантів, при їх локальному застосуванні, 
виявляється за критерієм збільшення мінімальної еритемної дози і за зниженням 
ступеня почервоніння. Останнє, що оцінюється за допомогою спектроскопії 
дифузного відображення світла в ділянці поглинання гемоглобіну, значно 
знижується протягом 10-30 годин після УФО при аплікації антиоксидантів. 
Розвиток еритеми знижується, якщо антиоксидант наноситься на опромінену 
ділянку шкіри не пізніше 30 хвилин після впливу УФ променями. Можна 
вважати, що неферментативне ПОЛ закінчується в цей період і переважно 
відповідає за оксигемоглобінову еритему, а циклооксигеназне ПОЛ спричиняє за 
собою дезоксигемоглобінову реакцію. При УФО в шкірі відбуваються 
фотохімічні процеси, що спричиняють зміну білкових структур клітин з 
виділенням гістаміну, ацетилхоліну, простагландинів та інших БАР. Через 2-8 
годин концентрація БАР найвища, через що відбувається розширення капілярів, 
посилення кровотоку, підвищення проникності клітинних мембран, зміна водного 
обміну, гідрофільності колоїдів клітин, співвідношення між електролітами.  

УФО підвищує швидкість некротичних процесів у рані, активує стрес-
реакцію, має первинний прозапальний ефект. Захисною реакцією на дію УФО є 
репарація клітинних пошкоджень, що проявляється збільшенням числа митозів в 
епідермісі і потовщенням поверхневих шарів шкіри (повторний ефект), що сприяє 
застосуванню даного методу для оптимізації відновних процесів у хворих на фоні 
гіпореактивності організму. 



Фізіологічні ефекти. Основними біофізіологічними реакціями на дію УФ-
променів є поява еритеми, пігментація, бактеріостатичний, десенсибілізуючий і 
вітаміноутворюючий (антирахітичний) ефект. Причому ДУФ-випромінювання 
має виражену пігментотвірну дію, СУФ – справляє еритемотвірну і 
антирахітичну дію, КУФ – бактерицидний ефект. 

Довгохвильове УФО стимулює проліферацію клітин мальпігієвого шару 
епідермісу і декарбоксилірування тирозину з подальшим утворенням меланіну в 
клітинах шипуватого шару, з максимумом на третю добу (меланоцитах). 
Посилення меланогенезу приводить до компенсаторної активації синтезу АКТГ. 
Під впливом УФО спостерігається зниження підвищеного артеріального тиску, 
розширення кровоносних судин, зменшення вмісту цукру в крові, підвищення 
функції щитовидної залози. УФ випромінювання спричиняє системну зміну 
імунного статусу організму, яке виявляється ослабленням гіперчутливості 
уповільненого типу.  

Одним із шляхів системних імунних зсувів є трансформація в роговому 
шарі шкіри уроканікової кислоти з транс- в цисформу. Однак спектральна 
залежність ефекту пригнічення реакції уповільненого типу не відповідає спектру 
поглинання уроканікової кислоти. Отже, мембранозалежні процеси в клітинах 
також можуть залучатися до системних імунних ефектів УФО шкіри.  

Залежно від тривалості опромінювання і стану організму склад клітинної 
популяції імунної відповіді може істотно змінюватися. В ослаблених хворих Т-
хелперна реакція шкіри виражена слабко, найбільшою мірою виявляється фаза 
антигенного контакту і диференціювання лімфоцитів з клітин-попередників. Таке 
“тренування” імунно-реактивної системи довгохвильовим УФО підвищує 
неспецифічну резистентність організму до несприятливого впливу чинників 
зовнішнього середовища, з проліферацією В-лімфоцитів, дегрануляцією 
моноцитів і тканинних макрофагів, з виділенням лімфокинів і великої кількості 
неспецифічних гуморальних чинників міжклітинної взаємодії, гістаміну, 
гепарину, ферментів і медіаторів запалення. Причому первинна фаза 
фотодеструкції з викидом медіаторів запалення (гістаміну, серотоніну, 
простагландинів фракції F2а), через 15-16 годин змінюється посиленням 
антисистем і викидом протизапальних медіаторів.  

Середньохвильове УФО спричиняє утворення низькомолекулярних 
продуктів фотолізу білка і активних форм кисню, які активують систему 
мононуклеарних фагоцитів і сприяють дегрануляції лаброцитів і базофілів з 
виділенням медіаторів імунореактивної системи – гістаміну, ейкозаноїдів (кініни, 
простагландини D2, Е2, F2a, лейкотрієни, гепарин, тромбоксани, ацетилхолін, 
гістамін). Вони спричиняють дегрануляцію нейтрофілів, тромбоз 
мікроциркуляторних систем, скорочення гладких м’язів і підвищення 
проникності й тонусу судин, нейрогуморальну активацію шкіряних аферентів з 
подальшим формуванням на шкірі хворого еритеми з чіткими краями, рівним 
червоно-фіолетовим кольором, яка триває від 12 годин до декількох діб.  

Еритема являє собою осередок асептичного запалення, в якому відбувається 
розширення і переповнення кров’ю капілярів, фібриноїдне набухання і зміна 
проникності судинної стінки, посилюються стрес-індукуючі системи і катаболічні 



процеси. Спостерігається невелика набряклість і хворобливість шкіри. На другу 
добу настають некроз і некробіоз клітин епідермісу, набухання шипуватих 
клітин. На 3-4 день епідерміс потовщується за рахунок молодих клітин 
базального шару, виникає злущення клітин поверхневого шару шкіри, зростає в 
крові активність еозіофілів і ендотеліоцитів, вміст гістамінази, 
простагландиндегідрогенази і кінінази, ацетилхолінестерази і ферментів 
гідролізу тироксину, що відображає повторну реакцію протизапальної і стрес-
лімітуючої систем, переважають синтетичні процеси. На 4-7 добу з’являється 
пігментація. 

Реакції, що формуються в шкірі при середньохвильовому УФО, 
визначаються отриманою дозою. При УФО середньохвильовими променями в 
суберитемних дозах ліпідів поверхневих шарів шкіри 7-дегидрохолестерин, що 
міститься в їх складі, перетворюється на холекальциферол (вітамін D3), який зі 
струмом крові переноситься в печінку і перетворюється в 25-
гідроксихолекальциферол, утворює комплекс із кальційзв’язуючим білком і 
регулює всмоктування іонів кальцію та фосфатів у кишечнику і нирках, 
впливаючи цим на загальну резистентність організму і збудливість його нервових 
центрів, підвищення розумової працездатності, накопичення іонізованого кальцію 
в кістках і зубах, спроможність крові згущуватися, скорочення м’язів.  

Важливо пам’ятати, що при тривалому опромінюванні шкіри 
короткохвильовим ультрафіолетовим випромінюванням вітамін D3 переходить у 
свій токсичний дериват – токсистерин. Крім вітаміну D3, даний чинник модулює 
кінетику вітаміну С, нормалізує синтез вітаміну А в організмі і спричиняє 
активацію метаболічних процесів в опромінених тканинах, відновлює 
мукоциліарний транспорт у слизових оболонках трахеї і бронхів, стимулює 
гемопоез, кислототворну функцію шлунка і видільну спроможність нирок. 

УФО середньохвильовими променями в еритемних дозах за рахунок 
виділення медіаторів імунореактивної системи змінює функціональні властивості 
механорецепторів шкіри з подальшим розвитком шкірно-вісцеральних рефлексів, 
що реалізуються на сегментарном і корковопідкорковому рівнях. Активація 
продуктами фотодеструкції механосенсорного поля шкіри викликає інтенсивний 
потік аферентної імпульсації у ЦНС, який послаблює центральне внутрішнє 
гальмування і делокалізує больову домінанту, що відповідно до закону 
негативної індукції гасить домінанту, пов’язану із захворюванням.  

Центральний механізм аналгетичної дії середньохвильового УФО 
доповнюється периферичним блоком провідності нервових провідників. У 
розвитку еритеми важливу роль відіграє нервова система. Пригнічення ЦНС, 
наркоз, пошкодження головного і спинного мозку, травми периферичних нервів 
спричиняють ослаблення і навіть відсутність еритеми. 

Короткохвильове УФО стимулює клітинне дихання формених елементів 
крові при аутотрансфузії ультрафіолетом опроміненої крові (АУФОК), спричиняє 
збільшення кількості оксигемоглобіну і підвищення її кисневої місткості. 
Внаслідок активації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в мембранах 
еритроцитів і лейкоцитів, а також руйнування тіолових з’єднань і альфа-
токоферолу в крові з’являється активні радикали, первинні й вторинні продукти 



ПОЛ: дієнові кон’югати, гідроперекис, малоновий діальдегід, які спроможні 
нейтралізувати токсичні продукти. Вільні радикали виступають у ролі своєрідних 
“фагів”, руйнуючи мікроорганізми. Через дію КУФ відбувається інактивація 
біосинтетичного апарату бактерій, денатурація і фотоліз нуклеїнових кислот і 
білків геному мікроорганізмів, грибів і кліщів за рахунок надмірного поглинання 
енергії квантів КУФ молекулами ДНК і РНК. Летальні мутації, що відбуваються 
при цьому з іонізацією атомів спричиняють руйнування алергенів-полютантів і 
зниження алергічної реакції (за невеликої дози активність бактерій підвищується, 
при посиленні впливу спостерігаються бактеріостатичний і потім бактерицидний 
ефекти). Найчутливіші до УФО стрептококи, кишкова паличка, віруси грипу, 
токсини, стійкі – спори.  

Крім того,  після короткохвильового УФО змінюються агрегаційні 
властивості еритроцитів і тромбоцитів, вміст лімфоцитів і Ig A, M, G, 
підвищується бактеріоцидна активність крові. У легенях меншується 
інтерстиціальний токсичний набряк, стимулюється синтез сурфактанту 
альвеолоцитами II типу. Короткохвильові ультрафіолетові промені викликають у 
початковий період опромінювання короткочасний спазм капілярів із подальшим 
більш тривалим розширенням судин. У результаті на опроміненій ділянці 
формується короткохвильова еритема червонуватого кольору з синюшним 
відтінком. Вона розвивається через декілька годин і зникає протягом 1-2 діб. 

Лікувальні ефекти: для довгохвильового УФО – пігментотвірний і 
імуномодулюючий; для середньохвильового УФО – D-вітамінотвірний, що 
забезпечує гомеостаз кальцію і фосфору в крові, метаболічний, проліферативно-
регенеративний (суберитемні дози), прозапальний (первинний), стрес-
індукуючий (первинний), аналгетичний, гіпосенсибілізуючий (еритемні дози), 
гіперпластичний; для короткохвильового УФО – імуностимулюючий, 
метаболічний, коагулокорегуючий, бактерицидний. 

ПОКАЗАННЯ. УФО використовують при таких основних синдромах: 
інфекційний без піретичної реакції, гіпоергічний запальний, дисалгічний зі 
зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, 
дисгормональний з переважанням стресо-лімітуючих гормонів, імунопатії з 
алергічними або імунодефіцитними станами, диспластичний і дистрофічний за 
гіпотипом, рановий. 

Захворювання: ДУФ у поєднанні з фотосенсибілізуючими препаратами 
(аміфурін, бероксан, псеберан, псорален, пувален) використовують для лікування 
псоріазу, екземи, грибоподібного мікозу, вітиліго, себореї та інших захворювань 
шкіри; СУФ – при рахіті й патології внутрішніх органів (пневмонія, бронхіт, 
бронхіальна астма, виразкова хвороба, гастрит, аднексит), захворюваннях опорно-
рухового апарату (ревматоїдний артрит, хвороба Бехтерєва, спондильоз, міозит), 
захворюваннях нервової системи (поліневрит, мігрень, неврастенія, 
енцефаломієліт, розсіяний склероз, паркінсонізм, фантомні болі та ін.); КУФ – 
для знезараження приміщень, для поверхневої обробки інфікованих ран і 
слизових оболонок (запалення, бактеріоносійство). Д-вітамінотвірну дію УФО 
використовують з профілактичними цілями для дітей, вагітних і матерів-
годувальниць. 



ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, органної недостатності в стадії декомпенсації, диспластичний і 
дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: активний туберкульоз, неврози, фотодерматози, 
тиреотоксикоз, системний червоний вовчак, важка форма атеросклерозу, малярія, 
хвороба Аддісона, підвищена чутливість до ультрафіолетового випромінювання, 
тромбоемболії, гострі запально-гнійні захворювання на фоні гіперреактивності 
організму; для АУФОК протипоказані порфірії, тромбоцитопенії, психічні 
захворювання, гепато- і нефропатії, кальозні виразки шлунка. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. УФО 
поділяють на загальне, місцеве (до 600 см2), сегментарне (опромінювання ділянок 
спини), зональне (послідовно опромінюють 12 зон при псоріазі), фракційне (через 
клейонку з отворами площею 1 см2, які розташовані на відстані 1 см один від 
одного), симетричних ділянок (протилежні кінцівки при переломах). Нині широко 
застосовується внутрішньовенне опромінювання крові через світловоди.  

Перед загальним опромінюванням хворому необхідно роздягнутися. 
Опромінюють почергово передню і задню поверхні тіла. Загальне УФО можна 
провести індивідуальним (у процедурній кабінці) або груповим (солярії) 
методами. Очі хворого під час процедури мають бути захищені спеціальними 
окулярами. 

ДОЗУВАННЯ. Чутливість шкіри до УФ-променів залежить від віку, 
кольору шкіри, ділянки впливу, функції ендокринних залоз і загального стану 
організму. Якщо чутливість шкіри грудей, живота і спини прийняти за 100%, то 
на згинальних поверхнях кінцівок вона складе близько 75%, на розгинальних 
поверхнях, лобі, шиї – близько 50%, на кистях і стопах – 25% . Підвищена 
чутливість шкіри взимку і навесні, у хворих на гіпертонічну хворобу, 
тиреотоксикоз, подагру, екзему, лейкоз, облітеруючий ендартерит, гепатит, у 
вагітних, а також у тих, хто страждає на ревматоїдний артрит, алергічні 
захворювання, у блондинів і дітей, у випадках застосування сенсибілізуючих 
речовин. Знижена чутливість шкіри в осінньо-літній період у людей, старших за 
50 років, у інфекційних виснажених хворих, при газовій гангрені, відмороженнях 
III і IV ступеня, великих травмах м’яких тканин, пошкодженні нервових 
стовбурів, порушенні трофіки тканин, після введення десенсибілізуючих 
речовин. Залежно від вказаних чинників дозування опромінювань змінюють на 
30-50%. Серед суглобів найчутливішими є тазостегнові й плечові, найменше 
реагують на УФО – кисті і стопи.  

УФО вимагає точної дозиметрії. Найпоширенішим є метод дозування в 
біодозах, при якому враховується не тільки сила випромінювання і відстань від 
поверхні тіла, але й біологічна чутливість хворого до УФ променів. За основу 
дозування УФО прийнята індивідуальна або середня біодоза – час 
опромінювання, необхідний для отримання мінімальної (порогової) еритеми за 
певної стандартної відстані від джерела. При еритемі утворюється опік епітелію, 
його руйнування і утворення продуктів розпаду гістаміноподібних речовин, які 
подразнюють рецептурний апарат шкіри і спричиняють розширення капілярів, 



підвищення їх проникності. Найбільшої інтенсивності цей процес досягає через 8-
12 годин. 

Визначають біодозу за допомогою біодозиметра БД-2 (дозиметр Горбачова) 
– пластинка, в якій є 6 отворів, що закриваються засувкою. Таку пластинку 
вшивають у клейонку великих розмірів. Біодозу визначають на долонній поверхні 
передпліччя або на оголеному животі збоку від середньої лінії на рівні пупка. 
Лампу розташовують суворо над дозиметром на відстані 50 см. Через 10 хвилин 
після включення лампи відсовують засувку з першого отвору і опромінюють 
шкіру протягом хвилини. Потім відкривають другий отвір, а потім кожний 
наступний протягом хвилини. Таким чином, ділянка шкіри під останнім отвором 
буде опромінена протягом хвилини, а під першим – 6 хвилин. Через 6-8-24 години 
після опромінювання при огляді шкіри знаходять найслабкіше, але чітко 
окреслене почервоніння. Воно і визначає біодозу.  

Для визначення чутливості слизових оболонок до УФО використовують 
біодозиметр БУФ-1. Для цього біодозиметр надівають на тубус опромінювача, а 
другий кінець з чотирма отворами, закритими заслінками, встановлюють 
контактно на шкірі грудей над соском, де чутливість шкіри наближається до 
чутливості слизових оболонок. Еритемна реакція підвищується  у період 
менструації, вагітності, за наявності тиреотоксикозу, знижується при мікседемі. 
Чутливість до УФО підвищується при прийомі деяких ліків (йоду, 
сульфаніламідів, антибіотиків), при підвищеному рівні жовчних пігментів у крові, 
при збудженні симпатичної нервової системи (вегетативні поліневрити та ін.). 
Ослаблення еритемної реакції спостерігається при здавленні або травмах 
спинного мозку з повним порушенням провідності, при важких травмах 
периферичних нервів. 

Невеликі дози УФО (суберитемні) справляють стимулюючий вплив на 
кровотворення після важких інфекційних хвороб, повторних анеміях і на 
репаративні процеси при зниженій реактивності організму. Еритемні дози 
викликають десенсибілізуючий ефект (1-2 біодози), аналгезуючий і 
протизапальний вплив при захворюваннях внутрішніх органів (3-4 біодози), і 
протизапальний ефект при запаленні шкіри (5-6 біодоз). При місцевих, 
сегментарних, зональних і фракційних опромінюваннях застосовують еритемні 
дози в декілька біодоз відповідно до зростаючої схеми (курс 4-6 опромінювань). 
Проводять УФО з відстані 50 або 35 см (залежно від дози і площі ділянки 
опромінювання) через день або 2-3 дні. Дозу з кожним опромінюванням 
збільшують на 30-50%. Курс еритемотерапії однієї ділянки не має перевищувати  
4-6 процедур. Допустима площа еритемного опромінювання за один день у 
дорослих – 400-500 см2, у дітей до одного року – не більше за 60-80 см2, 5-7 років 
– 150-      200 см2, 8-12 років – 300 см2.  

Допустима площа опромінювання залежить від дози УФО:  
1. Суберитемна (до 1 біодози) – площа не обмежується. 
2. Слабоеритемна (1-2 біодози) – 600 см2.  
3. Середньоеритемна (3-4 біодози) – 300-250 см2.  
4. Велика еритемна (5-7 біодоз) – 100-150 см2.  
5. Гіпереритемна (від 8 до 12 біодоз) – 50-100 см2. 



Для порожнинних опромінювань (рот, вухо, пряма кишка, піхва) 
застосовують портативний опромінювач коротких УФ-променів (ОКУФ) з 
набором тубусів. 

Загальне УФО проводять з відстані 100 см, спочатку опромінюючи 
передню поверхню тіла, потім (тією ж дозою) задню. Чоловіків можна 
опромінювати в плавках. Якщо у пацієнта великий живіт (вагітність, ожиріння та 
ін.) опромінювання проводять у положенні на боку або стоячи. Пальник 
центрують на живіт хворого. Опромінювання проводять щодня за схемами: 
основною (починають з 1/4 біодози і доводять до 3 біодоз), прискореною (з 1/2 до 
4 біодоз) і уповільненою (з 1/8 до 2 біодоз). За уповільненою схемою 
опромінюють ослаблених хворих у період видужання, дітей. За прискореною – 
при переломах кісток, ожирінні, фурункульозі, зниженій чутливості до УФ-
променів, при значному зменшенні відкритої поверхні тіла (наявність пов’язки), 
практично здорових. На курс лікування припадає 20-25 опромінювань. Повторний 
курс проводиться не раніше, ніж через 2-3 місяці. Вибір схеми загального УФО 
залежить від реактивності організму хворого.  

При внутрішньовенному опромінюванні крові в перших процедурах 
опромінюють кров з розрахунку 0,5-0,8 мл на 1 кг маси хворого протягом             
10-15 хвилин, а потім кількість крові збільшують до 1-2 мл/кг. Тривалість 
опромінювання крові не перевищує 10-15 хвилин, тривалість курсу – 7-9 
процедур. Треба відмітити, що не можна призначати УФО відразу ж після 
електрофорезу новокаїну на те ж місце або УВЧ після УФО, оскільки в цих 
випадках УФО еритема не виникає або значно послаблена. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Множинні переломи кісток тазу і гомілок (біодоза 4 хвилини). 
Rp: Загальне УФО за основною схемою 1 і 2 день – 1 хв, 3 і 4 день – 2 хв,       

5 і 6 день – 3 хв, 7 і 8 день – 4 хв, 9 і 10 день – 5 хв, 11 і 12 день – 6 хв, 13 і 14 день 
–  7 хв, 15 і 16 день – 8 хв, 17 і 18 день – 9 хв, 19 і 20 день – 10 хв, 21 і 22 день – 11 
хв, 23 і 24 день – 12 хв, з відстані 1 метр. 
 

 
4.4. ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ 

 
Лазеротерапія – лікувальне застосування монохроматичного (різних 

діапазонів), когерентного, поляризованого світла. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Лазерне випромінювання 

характеризується монохроматичністю (однобарвністю), когерентністю (збігом 
усіх фаз світлових хвиль у просторі й часі), поляризованістю (поперечністю 
світлових хвиль відносно до напряму променя) і потужністю випромінювання. Ці 
властивості лазера дозволяють за необхідності отримати випромінювання високої 
інтенсивності й потужності енергії, виняткової спрямованості – практично 
паралельний пучок світла.  

З перерахованих характеристик лікувального ефекту вирішальними 
вважаються час експозиції опромінювання і густина потоку потужності. Якщо 
густина потоку потужності та енергії характеризується оптичним 



випромінювачем і, як правило, є величинами постійними, то тимчасова експозиція 
варіює від декількох секунд до десятків хвилин. 

 Принцип отримання лазерного випромінювання базується на властивості 
атомів (молекул) через вплив індукуючих електромагнітних хвиль переходити у 
збуджений стан. Збуджений стан атомів нестійкий і короткочасний. Під впливом 
зовнішнього електромагнітного випромінювання може статися лавиноподібний 
перехід атомів із збудженого в незбуджений стан, що спричиняє виникненню 
лазерного випромінювання. Воно має ту ж частоту, фазу, поляризацію і напрям, 
що й індукуюче випромінювання. 

Сьогодні в фізіотерапії використовують лазерне випромінювання майже 
всіх оптичних діапазонів: ультрафіолетовий 180-380 нм (частіше за 
довгохвильовий    320 нм), видимий 380-760 нм (частіше за червоний спектр 630 
нм), інфрачервоний 760 нм – 1000 мкм (частіше за м’який інфрачервоний 890 нм), 
що генеруються в безперервному або імпульсному режимах. Частота 
проходження імпульсів становить 10-5000 Гц з вихідною потужністю до 60 мВт. 

АПАРАТИ. Кожний лазер складається з джерела індукованого 
випромінювання – активної (робочої) речовини, яка може перейти в збуджений 
стан; джерела збудження (імпульсні лампи, лампи накачки, підкачки), 
резонансного пристрою, що дозволяє концентрувати і посилювати 
випромінювання, блоку живлення. Залежно від робочої речовини – джерела 
лазерного випромінювання – виділяють твердотільні, газові, напівпровідникові і 
рідинні лазери.  

Спочатку в клінічній практиці використовували газові низькоінтенсивні 
гелій-неонові лазери, що випромінювали у червоній частині видимого спектра 
(довжина хвилі 632,8 нм), працюючи в імпульсному і безперервному режимі. Ці 
лазери довговічні, надійні у роботі. Найбільш поширеним є випромінювачі      
“АФЛ-2”, “Ягода”, “Рація”, “ФАЛМ-1” з довжиною хвилі 632 нм і такі, що мають 
вихідну потужність у межах 20-40 мВт. Ці апарати дають можливість фокусувати 
лазерний промінь на площі від 2 до 50 см

2. Інтенсивність лазерного 
випромінювання вимірюється густиною потоку потужності у ватах на 1 см2. 
Проникаюча спроможність лазерного випромінювання червоного діапазону 
невелика (до декількох міліметрів). Для лазерного опромінювання крові 
використовують апарати “АЛОК-1”, “АЛОК-2”, “Лам-100”, “Спектр” 
(екстракорпоральне опромінювання крові), апарат лазерний офтальмологічний 
“АОЛ-2”. 

В останні роки в клінічній практиці великого поширення набули нові 
установки на основі напівпровідникових лазерів: “Узор”, “Узор-2К”, “Елат”,    
“Лам 100”, “Мустанг”, “Мілта-01”, “Мілта 01 М-2-2-Д” з додатковим терміналом 
типу “Лазерний душ”, “Vita”. Ці лазери в десятки разів економічніше від газових, 
у стільки ж разів менші за габаритами і вагою; всі їх параметри регулюються без 
додаткових насадок і пристосувань, а довжина хвилі (0,8-1,4 мкм) дозволяє 
доставляти енергію тканинам і органам на глибину 2-5 см.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Низькоінтенсивне 
лазерне випромінювання (НЛВ) використовують для біостимуляції тканин, що 



має важливе значення для фізіотерапії. Потужність випромінювання в останньому 
разі порядку 1-6 мВт/см2. 

У процесі впливу НЛВ на біооб’єкт частина випромінювання відбивається, 
інша поглинається. У шкірі та глибше розташованих тканинах є речовини- 
фотосенсибілізатори, спроможні поглинати світлові кванти. До таких належать 
каталаза, цитохромний комплекс, перекисні радикали, деякі фотосинтетичні 
пігменти та ін. При поглинанні світлової енергії виникають різні фізичні процеси, 
основними з яких є зовнішній і внутрішній фотоефекти (фотобіоактивація), 
електролітична дисоціація молекул і різних комплексів, які спричиняють зміну 
електропровідності та електронного збудження біомолекул. Згідно з 
біофізичними канонами у всіх фотобіологічних процесах енергія світла необхідна 
для подолання активаційних бар’єрів хімічних перетворень. Ці процеси 
включають такі стадії: поглинання світла тканинним фотосенсибілізатором і 
утворення електронно-збуджених станів, міграція енергії електронного 
збудження, первинний фотофізичний акт, поява первинних фотопродуктів, 
проміжні стадії, що включають перенесення заряду, утворення первинних 
стабільних хімічних продуктів, фізіологобіохімічні процеси, кінцевий 
фотобіологічний ефект. При взаємодії світла з речовиною відбувається зовнішній 
і внутрішній фотоефекти. З точки зору біофізики для поглинання квантів світла 
через дію низькоенергетичного лазерного випромінювання важливий внутрішній 
фотоефект, коли один з електронів, що знаходяться на нижньому енергетичному 
рівні, переходить на вищий, заповнюючи нижню розпушену орбиталь і 
переводячи цим молекулу фотосенсибілізатора в збуджений (синглетний або 
триплетний) стан. 

Ефект носить дозозалежний характер, більш виражений при низьких 
частотах. У клітинах і тканинах існують власні електромагнітні поля і вільні 
заряди, які перерозподіляються під впливом електричного поля, що створюється 
променем лазера, приводячи до прямої “енергетичної підкачки” організму. 
Спостерігається деполяризація мембран, що спричиняє посилення їх проникності 
в десятки разів для іонів і метаболітів, відбувається збудження іонних каналів 
(коливальних контурів у біомембранах). Це стимулює метаболізм, створює 
оптимальні умови для ауторегуляції в організмі. 

В основі механізму дії лазера лежить взаємодія світла і 
фотосенсибілізатора- речовини, молекули якого спроможні поглинати світло і 
передавати енергію іншим молекулам, що не поглинають світла. Наприклад, 
фотосенсибілізаторами можуть бути порфірин, каталаза, супероксиддисмутаза, 
ферменти, що впливають на окислювальні процеси. Максимальне поглинання 
червоного лазерного випромінювання припадає на молекули ДНК, 
цитохромоксидазу, цитохром, супероксиддисмутазу, каталазу. Через ці ферменти 
здійснюється лікувальний вплив лазерного випромінювання при різних 
патологічних процесах. При збігу довжини хвилі лазерного випромінювання і 
максимумів спектра поглинання деяких біомолекул відбувається його виборче 
поглинання тканинами. Причому інфрачервоне випромінювання поглинається 
переважно молекулами нуклеїнових кислот і кисню, червоне – молекулами ДНК, 
цитохромоксидази, цитохрому С, супероксиддисмутази і каталази.  



У рамках фотобіологічного механізму дії лазерного випромінювання 
заслуговує на увагу реакція нейронів на світло з довжиною хвилі в ділянці 430-   
520 нм, за яких спостерігається гіперполяризація нейрональної мембрани за 
рахунок блокування кальцієвих каналів нервових клітин без зміни їх потенціалу-
чутливості. Випромінювання даної довжини хвилі переважно впливає на ворітний 
комплекс кальцієвого каналу. За найвірогіднішу фоточутливу ворітну частинку 
вважається молекула каротиноїду, цистраснізомеризація якої через дію видимого 
і ультрафіолетового випромінювання відіграє певну роль в управлінні станом 
каналу. Що стосується механізму гіперполяризації, що розвивається паралельно, 
то він не пов’язаний із збільшенням внутрішньоклітинної концентрації іонів 
кальцію. Збільшення швидкості гідролізу АТФ і ефективності транспорту іонів 
кальцію спостерігається при опромінюванні мембран за присутності каталази 
(250-           300 мкг/мл), що є акцептором лазерного випромінювання. Вплив 
променями лазера спричиняє підвищення проникності саркоплазматичного 
ретикулома для оксалату. 

Низькоінтенсивне лазерне випромінювання змінює конформаційні 
властивості молекул білкових структур, порушуючи міжмолекулярні взаємодії і 
зумовлюючи перехід розчинів у новий структурний стан. 

Молекула кисню, будучи акцептором лазерного випромінювання, вибірково 
поглинає світло, запускаючи ланцюжок біологічних реакцій, серед яких 
ключовим є перекисне окислення ліпідів, що індукує біологічні процеси: стрес, 
запалення тощо. Вибіркова активація білоксинтетичного апарату клітинного 
ядра, дихального ланцюга, антиоксидантної системи (як відповідь на посилення 
ПОЛ) і повторних месенжерів (циклічних нуклеотидів, G-білків та іонів Са) 
спричиняє  посилення споживання кисню і збільшення внутрішньоклітинного 
окислення органічних речовин, стимулює синтез білків і нуклеїнових кислот, 
гликоліз, ліполіз і окислювального фосфорилювання клітин. Нормальний перебіг 
широкого спектра біологічних процесів у тканинах відбувається за участю 
вільнорадикальних реакцій. Активація фагоцитарних клітин і фібробластів при 
запаленні супроводжується генерацією активних форм кисню: супероксидного 
аніону, перекису водню, синглетного кисню і гідроксильного радикала. 
Потенційними стимуляторами вироблення активних форм кисню при запально-
дегенеративних захворюваннях є фагоцитоз фібрину, імунних комплексів і 
мікрокристалів, С5а-компонент комплементу, арахідонова кислота, лейкотрієн-В4, 
протеази. Вільні кисневі радикали справляють деструктивну дію на гіалуронову 
кислоту, ДНК та інші біологічні макромолекули. Вони ініціюють 
вільнорадикальний каскад реакцій в клітинних мембранах, спричиняючи 
перекисне окислення ліпідів (ПОЛ). При цьому в клітинах і в позаклітинному 
середовищі нагромаджуються проміжні (гідроперекис ліпідів) й кінцеві 
(малоновий діальдегід) продукти. Вільні кисневі радикали і продукти ПОЛ разом 
з простаноїдами зумовлюють підвищення проникності мікроциркуляторного 
русла. Гідроперекиси ліпідів можуть виступати також хемотаксичними 
чинниками. ПОЛ стимулює неферментний синтез простагландинів і цим 
справляє повторну токсичну дію. Отже, не тільки активні форми кисню, але й 
продукти ПОЛ є дійовими прозапальними чинниками і можуть бути віднесені до 



медіаторів запалення. Все це свідчить про прозапальну спрямованість 
лазеротерапії і диктує її використання у гіпореактивних хворих. Ефект лазерного 
опромінювання виявляється генералізованим, зміни ПОЛ не залежать від 
локалізації впливу. За умов нормореактивності організму ці процеси збалансовані 
і незначна активація ПОЛ має розглядатися як саногенетичний процес, 
спрямований на участь ліпо- і гідро перекисів, що виникають у синтезі біологічно 
активних з’єднань, необхідних для репаративних процесів. Навпаки, при 
гіперреактивності організму вільнорадикальні процеси виражені значніше  (вони 
посилюють запалення), що обмежує використання лазеротерапії в цьому випадку. 

Таким чином, існує 4 основні гіпотези, що пояснюють механізм дії 
лазерного випромінювання низької інтенсивності в клінічній практиці: 

Промені лазера активують деякі ферменти-акцептори, спектр поглинання 
яких збігається з енергетичним спектром лазерного випромінювання. До них 
належать каталаза, церулоплазмін, супероксиддисмутаза, НАДФН-дисмутаза, 
похідні протопорфірину. Поглинаючи лазерну енергію, акцептори-ферменти 
запускають біохімічні процеси. 

Лазерне випромінювання неспецифічно діє на біополімери (білки, ліпіди, 
мембрани, ферменти), внаслідок чого змінюється конформаційна будова 
останніх, їх функціональний стан. 

Внаслідок впливу променями лазера утворюються активні форми кисню, які 
індукують окислювальні процеси. 

Внаслідок випромінювання виникають мікрозміни температурного поля з 
подальшою зміною електропотенціалу клітинних мембран. 

Фізіологічні ефекти. Лазерне випромінювання є стресорним агентом, і 
реакції, що виникають у відповідь на його дію, часто укладаються в схему 
неспецифічної адаптивної відповіді. Встановлене підвищення функції симпатико-
адреналової системи, підвищення стійкості організму до патогенних чинників. 
Залежно від отриманої дози в організмі спочатку відбувається стимуляція 
обмінних процесів на клітинному рівні, потім – на тканинному і в останню чергу 
– на рівні всього організму.  

При середній силі опромінювання спостерігається реакція активації. НЛВ 
справляє активуючий вплив на ПОЛ зі зсувом рівноваги окислювальних систем у 
бік посилення вільнорадикальних процесів. Короткочасне опромінювання 
справляє прозапальний вплив на тканини з інтенсифікацією ПОЛ і підвищенням 
вмісту гістаміну, серотоніну і ПГF2а. Тривале опромінювання сприяє 
протизапальному ефекту з активацією АОС, зниженням вмісту БАР і 
підвищенням ПГЕ2. 

 Випромінювання гелій-неонового лазера прямо не впливає на реакцію 
бластної трансформації лімфоцитів (вплив опосередкований через активацію 
глюкокортикоїдної функції), але в тесті з фітогемаглютиніном стимулюючий 
ефект щодо відношення до функції Т-клітин значно посилюється. Є відомості про 
різний вплив геліонеонового (червоного) і гелій-кадмієвого (синього) 
випромінювання на кількісний склад імуноцитів крові. Використання червоного 
світла спричиняє відсотковий вміст Т-хелперів, а синього – Т-супресорів. 
Активація глюкокортикоїдної функції надниркових залоз лазером сприяє 



зниженню вмісту Т-хелперів і циркулюючих імунних комплексів у крові. Вплив 
лазерним випромінюванням на ділянку надниркових залоз виявляється 
вираженим імунодепресивним ефектом. Імунна супресія поєднувалася з 
посиленням глюкокортикоїдної активності кори надниркових залоз, причому 
опромінювання інфрачервоним променем в імпульсному режимі надавало більш 
виражену дію в порівнянні з безперервним. Незначна глибина проникнення 
енергії лазерного випромінювання зумовлює його дію головним чином на шкіру 
(її нервово-судинний апарат), що є органом імуногенезу. Ось чому основною 
ділянкою терапевтичного застосування лазера є захворювання шкіри, запальні 
захворювання м’язів, суглобів, периферичних нервів.  

Спроможність низькоінтенсивного лазерного випромінювання активізувати 
процеси метаболізму клітин, прискорювати диференціювання клітин лежить в 
основі лазерної стимуляції регенераторного процесу. Після опромінювання 
лазером у рані спостерігається дегрануляція огрядних клітин, збільшується 
кількість фібробластів, полібластів, профібробластів з високим вмістом РНК у 
цитоплазмі і ДНК у ядрі. Серед клітин інфільтрату з’являються численні 
фібробласти, які мають велике число цистерн гранулярної ендоплазматичної 
мережі (ознака посиленого білкового синтезу). Число макрофагів, загиблих 
клітин і клітинного детриту значно зменшується. Як наслідок, відбувається 
прискорення колагеноутворення і більш виражене утворення волокнистої 
тканини при зменшенні клітинних інфільтратів. Лазерне опромінювання 
підвищує мітотичний індекс, збільшується число сполученотканинних елементів 
у поверхневому шарі шкіри.  

Через вплив лазерного випромінювання спостерігається значне зростання 
цитохімічної афінності нейтрофілів, що оцінюється за кількістю гранул 
відновленого формазану в цитоплазмі клітин, відмічається збільшення 
внутрішньоклітинного рН, що має велике значення для процесів фагоцитозу, 
хемотаксису і утворення супероксидних аніонів. В альтеративній фазі запалення 
спостерігається збільшення хемілюмінесценції поліморфнонуклеарів, що 
прискорює виділення ними лізосомних ферментів, які руйнують поверхню 
артикулярного хряща і сприяють посиленню запалення, відбувається деструкція 
мононуклеарних фагоцитів, переобтяжених антигенним матеріалом, і поява 
детриту. 

 Лазерний вплив підвищує активність тих клітин, які переважають у зоні 
впливу під час процедури, тому в уражених суглобах спостерігається пригнічення 
імунопатологічного процесу, але посилюється деструкція хряща. У період 
реструкції сполучної тканини відмічається стимуляція резорбції фібрину А-
клітинами синовіальної оболонки суглобів і секреторної функції В-клітин, 
посилення фіброклазії. Виявляється пригнічення процесів дезорганізації 
з’єднувальної тканини субсиновіального шару суглобів, а також ослаблення 
запальних клітинних реакцій. Синовіоцити типу В активно синтезують 
пластівчастий матеріал у сильно розширених цистернах грубої ендоплазматичної 
мережі. Поблизу синовіального шару визначаються плазматичні клітини з 
оптичною ергастоплазматичною мережею, вираженою антипероксидазною 
активністю вмісту цистерн та їх екзоцитосом. У місцях фіксації субстрату з 



антипероксидазною активністю визначаються зруйновані колагенові волокна, 
велика кількість фагоцитів, що містять фагосоми і клітинний детрит. У частини 
клітин спостерігається осередковий або повний лізис цитолеми. 

Внаслідок дії НЛВ на пошкоджену тканину підвищується швидкість 
кровотоку в тканинах, активується транспорт через судинну стінку, інтенсивно 
формуються судини. Поліпшення мікроциркуляції тканини через вплив 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання сприяє зменшенню 
інтерстиціального і внутрішньоклітинного набряку. При опромінюванні 
прикордонних з осередком запалення тканин відбувається стимуляція  
макрофагів і нейроендокринних телець Фреліха. Продукти обміну білків, що 
утворюються при цьому, амінокислот і пігментів, чинників зростання діють як 
ендогенні індуктори репаративних і регенеративних процесів у тканинах. 

Низькоінтенсивне лазерне випромінювання стимулює функцію нервових 
волокон, прискорює їх регенерацію. Промені лазера збільшують швидкість 
розпаду пошкодженого нерва і прискорюють резорбцію його фрагментів, що 
надалі спричиняє збільшення регенерації нервових волокон. Активізуючий вплив 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання на процеси катаболізму в 
гострому періоді, мабуть, є важливим моментом запуску відновних процесів, що 
утворюються при цьому, оскільки морфогени і чинники зростання активізують 
клітини фибробластичного ряду. 

Безперечний аналгетичний ефект НЛВ зв’язують з впливом на пороги 
чутливості больових рецепторів і зі зниженням набряклості в тканинах, 
зменшенням здавлення периферичних нервових волокон. При контакті лазерного 
випромінювання зі шкірою знижується чутливість рецепторного апарату шкіри, 
спостерігається знеболюючий ефект і рефлекторні реакції багатьох систем 
організму. Розвиваються зміни в мікроциркуляції і ряд змін в енергетичному 
потенціалі клітин і активності ферментних систем. Вибіркова дія лазерного 
випромінювання на процес активації каталази веде до підвищення 
фосфорилюючої активності мітохондрій. Внаслідок конформаційних змін білків 
натрієвих іонних каналів нейролеми шкіряних аферентів (фотоінактивації) 
лазерне випромінювання пригноблює тактильну чутливість опромінюваної зони. 
Зменшення імпульсної активності нервових закінчень С-аферентів спричиняє 
зниження больової чутливості (за рахунок периферичного аферентного блоку), а 
також збудливості провідних нервових волокон шкіри. 

Низькоінтенсивне лазерне випромінювання справляє виражений 
дезінтоксикаційний ефект, бактеріостатичну і бактерицидну дію на стафілокок за 
рахунок активації ПОЛ, яка приводить до розриву і деструкції їх оболонок. 

Через лазерне опромінювання крові активуються ферментні системи 
еритроцитів, що приводить до збільшення кисневої місткості крові, стимуляції 
функціональної активності формених елементів крові. Іншими словами, лазерне 
випромінювання справляє первинний прозапальний ефект, посилює швидкість 
некротичних процесів у рані, що диктує його використання у хворих на фоні 
зниженої реактивності організму  з метою оптимізації запалення і відновних 
процесів.  



Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, прозапальний (первинний), 
аналгетичний, метаболічний, регенеративно-проліферативний, гіперпластичний, 
імуномодулюючий, бактерицидний, тромбокоагулюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Лазерне випромінювання застосувується при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих 
гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами, диспластичний і 
дистрофічний за гіпотипом, рановий.  

Захворювання: нервової системи (травми периферичних нервів, неврити, 
остеохондроз, невралгії, радикуліт, дитячий церебральний параліч, 
сирингомієлія, постінсультні парези і паралічі), серцево-судинної (стенокардія 
напруження I-II ФК, хвороба Рейно, ендартеріїт), дихальної (бронхіт, пневмонія, 
бронхіальна астма), шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит, виразкова 
хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, коліт), сечостатевої системи 
(простатит, цистит), хірургічні (судинні захворювання нижніх кінцівок, 
післяопераційні рани, трофічні виразки, опіки, пролежні, відмороження), 
дерматологічні (дерматози, герпес, червоний плоский лишай), гінекологічні 
(аднексит, ерозія шийки матки, ендометрит), офтальмологічні, стоматологічні 
(стоматит), ЛОР-органів (тонзиліт, фарингіт, отит, ларингіт, синусит), опорно-
рухового апарату (переломи кісток при зниженій консолідації, остеоартрози, 
артрити, плечеволопатковий періартрит). 

Активуючий вплив НЛВ диктує необхідність відбору хворих зі зниженою 
реактивністю. Відмічений позитивний результат лікування при хронічних 
в’ялопроминаючих запальних захворюваннях. При цьому вираженіший ефект 
спостерігається при локальних поверхнево розташованих патологічних процесах 
у шкірі та слизовій оболонці. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, органної недостатності в 
стадії декомпенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпертипом.  

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Лазерне 
випромінювання може використовуватися як для місцевого, так і загального 
впливу. При місцевому впливі опромінювання зазнає безпосередньо осередок 
ураження або рефлексогенні зони, в тому числі біологічно активні точки шкіри, 
що використовуються при акупунктурі. При цьому випромінювач може 
розташовуватися дистанційно (на відстані від об’єкта 25-30 мм при впливі 
розфокусованим променем) або контактно (на  опромінюваному об’єкті при 
лазеропунктурі). Виділяють стабільну і лабільну лазеротерапію. 

При загальній лазеротерапії використовується гідродинамічна приставка 
“лазерний душ”, де функції світловоду виконує потік води, що ллється на тіло 
пацієнта з душової насадки. Досягається висока рівномірність розподілу енергії 
по поверхні тіла пацієнта і, що важливо, відмічається високий психологічний 
ефект процедури. “Лазерний душ” ефективний при лікуванні гнойно-ранової 
інфекції і шкірних захворювань.  



Загальний вплив також досягається при внутрішньовенному, 
внутрішньопорожнинному опромінюванні крові через світловод (випромінювач 
може знаходитися або в природній порожнині – грудній, черевній, або вводиться 
в патологічну порожнину – кісту, абсцес). 

Найбільший коефіцієнт поглинання хвилі довжиною 890 нм характерний 
для крові, що обгрунтовує способи впливу, спрямовані на цю біологічну тканину. 
Досить висока глибина проникнення випромінювання дозволяє справляти вплив 
на кров неінвазивним методом, розташовуючи випромінювач на поверхні шкіри 
над великими кровоносними судинами (найчастіше –кубітальна віна в ділянці 
ліктьового згину). Проводиться також місцевий вплив на тканини в ділянці 
промежини. 

Лазерне опромінювання проводять у положенні хворого сидячи або лежачи. 
Очі мають бути захищені спеціальними окулярами з фільтратами. 
Опромінюванням впливають на осередок ураження, рефлексогенну зону або на 
акупунктурні точки. Ділянку значної площі ділять на декілька полів, 
опромінюючи їх послідовно. За час однієї процедури опромінюють 3-5 полів, їх 
загальна площа не має перевищувати 400 см2. Промінь лазера направляють на 
ділянку перпендикулярно з відстані до      50 см. При проведенні опромінювання 
крові лазером інфрачервоного діапазону промінь направляють перпендикулярно 
поверхні шкіри. 

ДОЗУВАННЯ. У фізіотерапії використовують лазерне опромінювання 
потужністю від 2 до 30 мВт/см2, тривалістю від 20 секунд до 3 хвилин на полє або   
2 хвилини на біологічно активну точку, сумарно до 20 хвилин на декілька точок 
або полів. Проводять процедури щодня або через день, на курс лікування 
призначають до 10 процедур. До лазерного випромінювання виникає адаптація в 
організмі. Кожне подальше випромінювання викликає менш виражені реакції. У 
зв’язку з цим нами розроблений і запропонований метод змінних частот посилки 
імпульсів лазерного випромінювання. Причому, враховуючи закономірності 
відновних процесів у рані, запропоновано змінювати частоту на 5 добу. Первинна 
активація ПОЛ у післяопераційному періоді більш виражена, що диктує 
необхідність починати вплив при вищих частотах посилки імпульсів (наприклад, 
3000 Гц). Навпаки, при патології опорно-рухового апарату обмінно-
дистрофічного генезу початкові впливи мають бути оборежними (впливи “синім” 
або інфрачервоним лазером із частотою 150 Гц з подальшим переходом на 
інтенсивніші режими: “червоний” лазер або високі частоти посилки імпульсів). За 
необхідності повторний курс лазеротерапії призначають через 2-3 місяці. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний бронхіт, стадія загострення, ДН1. 
Rp: Лазеротерапія від апарата “Узор” на ділянку ліктьового згину, методика 

контактна, частота проходження імпульсів 150 Гц, 15 хвилин, через день № 7. 
 

4.5. ПАЙЛЕР-ТЕРАПІЯ 
 



Пайлер-терапія – лікувальне застосування поляризованого 
поліхроматичного некогерентного з низькою інтенсивністю випромінювання 
світла видимого та інфрачервоного спектра. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. “Пайлер-світло” – це лінійне 
поляризоване некогерентне поліхроматичне світло з довжиною хвилі 400-2000 нм 
(видимий і легкий інфрачервоний спектр світла за винятком УФО). При 
поляризації світлові хвилі проходять тільки в паралельних площинах. Ступінь 
поляризації близько 95%. Світло некогерентне, тому потік випромінювання 
впливає на ділянку шкіри з постійною інтенсивністю. 

АПАРАТИ. Прилади “Біоптрон”, “Біоптрон 2”. У апарат вбудована 
галогенова лампа потужністю 20 Вт (“Bioptrone Compact”) або 100 Вт (“Bioptrone 
2”) з охолоджуючим вентилятором. У прилад додатково вбудований таймер. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Поляризоване світло, 
завдяки інфрачервоному спектру, проникає на глибину до 2,5 см. Підвищується 
температура шкіряної ділянки і підшкіряної клітковини в середньому на 1°С. В 
пайлер-терапії виділяють тепловий (температура впливу становить приблизно 
37°С, тобто на 1°С вище, ніж звичайна температура тіла, за рахунок зігріваючого 
впливу інфрачервоного спектра) і помірний фотохімічний ефект (спектр 
випромінювання лампового приладу “Біоптрон” починається вище за діапазон 
ультрафіолетового світла). Тому після сеансу шкіра не червоніє, не покривається 
загаром, що дозволяє поєднувати пайлер-терапію з електротерапією (ДДС, 
електрофорез та ін.). Для очей світло також не становить небезпеки. Під час 
впливу поляризованим світлом на біооб’єкт частина випромінювання 
відбивається, інша поглинається, причому вже у верхніх шарах шкіри поляризація 
світла зникає. При поглинанні світлової енергії виникають зовнішній і внутрішній 
фотоефекти (фотобіоактивація), електролітична дисоціація молекул і різних 
комплексів, що спричиняє зміни електропровідності та електронного збудження 
біомолекул, відбувається взаємодія світла і фотосенсибілізатора – речовини, 
молекули якого здатні поглинати світло і передавати енергію іншим молекулам, 
які не поглинають світло. 

Фізіологічні ефекти. Акцептором світла нарівні з іншими речовинами є 
кисень клітини, який виборче поглинає світло – запускається ланцюжок 
біологічних реакцій, активується перекисне окислення ліпідів, що індукує стрес-
реакцію, тобто спостерігається неспецифічна адаптивна відповідь. Під впливом 
поляризованого світла збільшується енергетична активність клітинної мембрани. 
Приводяться в дію регенераційні процеси, збільшується поглинання кисню 
тканиною з утворенням аденозинтрифосфату (АТФ) в мітохондріях, 
підвищується біоенергетичний потенціал клітин і швидкість кровотоку в 
тканинах, активується транспорт через судинну стінку, інтенсивно формуються 
судини.  

Поліпшення мікроциркуляції тканини сприяє зменшенню 
інтерстиціального і внутрішньоклітинного набряку при хронічному (але не 
гострому ексудативному) запаленні, зменшується здавлення периферичних 
нервових волокон. При опромінюванні прикордонних з осередокм запалення 
тканин відбувається стимуляція макрофагів і нейроендокринних телець Фреліха. 



Тепло, що утворюється за рахунок інфрачервоного спектра, розширює судини і 
підвищує проникність їх стінок, що сприяє видаленню з осередку запалення 
продуктів аутолізу. Посилюється диференціювання фібробластів і дегрануляція 
моноцитів, виділення простагландинів, цитокінів і калікреїну, що спричиняє 
активацію проліферації в осередок запалення і блокаді провідності аферентних 
провідників больової чутливості з осередку запалення. Внаслідок зміни 
імпульсної активності термомеханочутливих аферентів шкіри розвиваються 
нейро-рефлекторні реакції в органах, метамерно пов’язаних з опроміненими 
ділянками шкіри, підвищується еластичність шкіри та її електропровідність.  

Поляризоване світло справляє прямий вплив на нервові закінчення і 
нервову систему, що спричиняє знеболюючий ефект, нормалізує 
електромагнітний каркас організму. Внаслідок конформаційних змін білків 
потенціалзалежних натрієвих іонних каналів нейролеми шкіряних аферентів 
(фотоінактивації) пайлер-терапія пригноблює тактильну чутливість в зоні, що 
опромінюється. Зменшення імпульсної активності нервових закінчень С-
аферентів приводить до зниження больової чутливості (за рахунок 
периферичного аферентного блоку), а також збудливості провідних нервових 
волокон шкіри. Поляризоване світло збільшує абсорбційні властивості тканини 
щодо поглинання кисню. Стимулюється імунна система: клітинна (лімфоцити) і 
гуморальна (імунні протеїни, трансферин та ін.). Загальні захисні властивості 
посилюються. 

Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, протинабряклий (що висушує), 
регенеративно-проліферативний, аналгетичний, метаболічний, вазоактивний, 
імуномодулюючий, антиспастичний. 

ПОКАЗАННЯ. Пайлер-терапія широко використовується при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, імунопатії з імунодефіцитними станами, 
диспластичний і дистрофічний за гіпотипом, рановий.  

Захворювання. Пайлер-світло впливає на регенерацію тканини, а також на 
імунний захист. Галузь його застосування, передусім, дерматологія (шкіряні 
захворювання типу вугруватості, лишаю, нейродерміту, алергічних висипань, 
екземи), спортивна медицина (травми м’яких тканин, розтягнення зв’язок), в 
хірургії (прискорення загоєння ран, гнійні процеси, абсцеси, хронічні атрофічні 
виразки, геморой). Хороші результати отримані при лікуванні ЛОР-патології 
(гострий і хронічний гайморит, фронтит, отит, неврит слухового нерва), в 
стоматології (пародонтоз, гінгівіт), при нервових захворюваннях (безсоння, 
радикуліти), запально-дегенеративних захворюваннях опорно-рухового апарату у 
хворих зі зниженою реактивністю організму. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, органної недостатності в 
стадії декомпенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: тиреотоксикоз, фотодерматит, системний червоний вовчак, 
гостре ексудативне запалення, дискоз хребта, кератоз. 



МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методика 
застосування місцева або сегментарно-рефлекторна, дистанційна з повітряним 
зазором 20 см. Заздалегідь поверхня шкіри може оброблятися оксиспреєм. 

 ДОЗУВАННЯ. Інтенсивність випромінювання лампи становить 40 мВт/см2. 
Дозується вплив відстанню, тривалістю сеансів і кількістю процедур. Як правило, 
опромінюють з відстані 20 см, обличчя – з 60 см, тривалістю 4-8 хвилин 1-2 рази 
на день протягом 10 днів. 

Важливою перевагою пайлер-терапії є можливість сполученого впливу з 
електрофорезом і постійними імпульсними струмами, оскільки на шкірі після її 
впливу не спостерігається асептичне запалення. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ  
Діагноз: Гостре респіраторне захворювання. 
Rp: Пайлер-терапія на спинку носа, з відстані 15 см, 4 хвилини, щодня № 6. 
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 47 років з постін’єкційним ущільненням у ділянці сідниць 
призначені інфрачервоні промені. 
  Який основний компонент у механізмі дії даного чинника? 

А. Фотохімічний. 
Б. Осциляторний. 
В. Тепловий. 
Г. Прямий п’єзоелектричний ефект. 
Д. Деполяризація клітинних мембран. 

 
Задача 2 

Жінці 25 років з діагнозом вагітність I, 35 тижнів призначене УФО. 
Який з компонентів у механізмі дії УФО є провідним? 
А. Тепловий.  
Б. Фотохімічний. 
В. Осциляторний.  
Г. Прямий п’єзоелектричний. 
Д. Зворотний п’єзоелектричний. 
 

Задача 3 
Хворому 22 років поставлений діагноз невралгія II гілки трійникового нерва 

праворуч. Призначена лазеротерапія. 
Що може бути протипоказаням для лазеротерапії? 
А. Себорея. 
Б. Псоріаз. 
В. Піодермія. 
Г. Нейродерміт. 
Д. Фотодерматоз. 



 
Задача 4 

Хворому 34 років з діагнозом нейроциркуляторна дистонія за гіпотонічним 
типом у комплексному лікуванні призначена пайлер-терапія. 
  Укажіть основний лікувальний ефект даної процедури. 

А. Седативний.  
Б. Тонізуючий. 
В. Розсмоктувальний. 
Г. Міостимулюючий. 
Д. Міорелаксуючий. 

 
 

 



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 1-
1,5 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’язово-
тонічних 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 суглобо-
зв’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 5-
10 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 променево-
зап’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 гіпоталамо-
гіпофізарна 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 стрес-
лімітуючих 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-1.08-
Ф”, 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; “УЗТ-
13.03. 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, фізико-
хімічний 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 стрес-
індукуючих 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 ударно-
хвильової 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, шлунково-
кишкової 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 (6-               20 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, 17-      

28 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 попереково-
крижового 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. 

 
 



Розділ 6. 
БАРОТЕРАПІЯ 

Баротерапія – лікування змінним повітряним тиском. У фізіотерапії 
представлена, переважно, впливом повітря на руки і ноги з підвищеним або 
зниженим тиском або їх чергуванням. 

Широкий спектр дії повітря зі змінним тиском, виражена терапевтична 
ефективність і доступність у застосуванні робить їх незамінними в комплексному 
лікуванні захворювань різної природи, з порушенням стану мікроциркуляції, 
тканинного дихання, і нервової провідності, вегетативними дисфункціями. 
Баротерапія має лікувальну дію на тканини організму на клітинному і 
субклітинному рівнях з інтенсифікацією репаративних і регенераторних процесів 
у тканинах, активацією імунітету.  

Зважаючи на актуальність знань основних понять баротерапії для 
реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати баротерапію з 
урахуванням механізму дії, показань і протипоказань у лікуванні різних 
патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Окремлювати основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії баротерапії. 
- Пояснити основну мету призначення баротерапії при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання баротерапії. 
- Вибрати методики і дозування під час призначення чинника. 

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

1. Фізична характеристика повітря зі змінним тиском. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії баротерапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинника. 
5. Техніка проведення процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинника. 

 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу.  
 

6.1. ЛОКАЛЬНА БАРОТЕРАПІЯ 
Локальна баротерапія - лікувальний вплив стислим і розрідженим повітрям 

на тканини хворого. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник – повітряне середовище 

при підвищеному або зниженому тиску (в межах 25% або перепадом тиску до 
400-460 мм рт. ст. при місцевому впливі) та температури до 40о

С. 
АПАРАТИ. Медичні банки, вакуум-аплікатори, барокамера Кравченко. 

Місцевий негативний  тиск  створюють за допомогою апаратів  “Алодек-4М”, 
“Алодек-4А”, “Vacotron”, “AU-7A”, “Траксатор”, вакуумним приладом з двома 
виходами “BTL-12”, пристроїв “Lymphapress”, “Vasotrain”, “Endovac”. 



МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Зменшення 
атмосферного тиску істотно збільшує проникність фенестрированого ендотелію 
поверхневого судинного сплетення дерми аж до розриву стінок капілярів. 
Підвищений тиск, навпаки, викликає стиснення поверхневих тканин. 

Фізіологічні ефекти. Зменшення тиску на обмеженій ділянці шкіри істотно 
змінює нормальне співвідношення градієнтів гідростатичного й онкотичного 
тиску в кровоносних і лімфатичних судинах. Збільшення їх різниці приводить до 
наростання конвекційного потоку рідини і двостороннього обміну речовин у зоні 
мікроциркуляції. Підвищується концентраційний градієнт кисню і діоксиду 
вуглеводу, веде до наростання швидкості їх транскапілярної дифузії, підвищення 
обміну речовин.  

Негативний тиск спричиняє розрив стінок капілярів шкіри з точковим 
крововиливом (петехії), наростає кількість нейтрофілів і лімфоцитів, що виходять 
в інтерстицій, спостерігається інтенсифікація репаративних і регенераторних 
процесів у тканинах, активується імунітет.  

Вакуум-компресія збільшує фільтрацію рідини через стінку лімфатичного 
капіляра, відбувається  дренаж міжклітинних просторів і зменшення набряку 
тканин, зниження компресії нервових провідників шкіри в зоні запалення, що 
приводить до відновлення тактильної та больової чутливості, меншає опір струму 
крові кровоносними судинами, поліпшується її просування в тканині. Внаслідок 
виникаючих шкірно-вісцеральних рефлексів посилюється кровотік в органах з 
відповідною метамерною іннервацією, посилюється перистальтика кишечника.  

Вакуум-декомпресія нижніх кінцівок викликає тахікардію і гіпотонію 
нарівні з підвищенням кров’яного тиску в легеневій вені. Підвищений тиск у 
камері, що передається поверхневим тканинам, навпаки, витісняє кров з них у 
судини. Тиск, що чергується, сприяє поліпшенню циркуляції та кровопостачання 
поверхневих тканин. Розширенню судин сприяє також тепло, утворюване в 
камері внаслідок нагрівання повітря. При цьому розкриваються нефункціонуючі 
капіляри, артеріоли, зменшується периферичний опір судин. Баротерапія сприяє 
також значному поліпшенню лімфотоку. Поєднання періодів локального 
підвищення і зниження барометричного тиску (імпульсна баротерапія) 
обумовлює поліпшення тонусу судин м’язового типу і селективної проникності 
капілярів, що приводить до поліпшення кровообігу скелетних м’язів. 

Лікувальні ефекти: протизапальний, метаболічний, вазоактивний, бронхо-, 
лімфодренуючий, імуностимулюючий, спазмолітичний. 

ПОКАЗАННЯ. Локальна баротерапія показана при таких основних 
синдромах: гіпоергічний запальний, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, 
диспластичний і дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: остеохондроз шийно-грудного і попереково-крижового 
відділів хребта, невралгії, міалгії, атонії кишечника, трофічні виразки і 
пошкодження шкіри, хронічна пневмонія, простатит, атонічний коліт, 
пієлонефрит. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, невротичний на фоні збудження, органної недостатності 
(серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової та 



ендокринної дисфункцій, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії 
декомпенсації, компресійний.  

Захворювання: абсцеси і гострі запальні захворювання шкіри і підшкірної 
клітковини, гострі респіраторні захворювання, ангіна, схильність до кровотечі, 
тромбофлебіт, слоновість, варикозна хвороба, хронічна венозна недостатність, 
флеботромбоз, гіпертонічна хвороба II стадії, ІХС, реконструктивні операції на 
судинах. 

МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Здійснюють 
впливи загальні або місцеві. При використанні медичних банок і вакуум-
аплікаторів застосовують стабільну і лабільну методики впливу. При 
використанні барокамер у них вміщують руку або ногу, а якщо конструкція дає 
змогу, то обидві руки або ноги. За допомогою лампи розжарювання підігрівають 
повітря до 40о

С. Після герметизації в таких камерах змінюють тиск.  
ДОЗУВАННЯ. Проводять згідно з атмосферним тиском у вакуум-

аплікаторах, який вимірюють за допомогою манометра, а також тривалістю 
впливу. Загальна тривалість впливів, застосовуваних через 1-2 дні, становить 10-
15 хвилин, курс – 6-8 процедур. При роботі на барокамері Кравченко прогрівають 
повітря в камері до 38-40о

С. На початку процедури протягом 2 хвилин впливають 
невеликим вакуумом – 6,37 кПа. Потім від процедури до процедури залежно від 
реактивності організму поступово і протягом самої процедури збільшують вакуум 
і час його впливу до 20,59 кПа і 5 хвилин. Зниження тиску чергують з його 
підвищенням, яке також починають з невеликого рівня і тривалості – 2,55 кПа і 30 
секунд, доводячи їх до 4,9 кПа і 1,5 хвилин. Загальна тривалість процедури 
протягом курсу лікування збільшується з 10 до 30 хвилин. Є три схеми 
проведення локальної баротерапії – основна, прискорена та уповільнена. 
Процедури проводять щодня або через день. Після процедури хворий повинен 
відпочивати в приміщенні протягом від 30 хвилин до 2 годин. Курс лікування 
складається з 20-40 процедур. Повторний курс призначають не раніше 6-12 
місяців. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
   Діагноз: Остеохондроз поперекового відділу хребта. 

Rp: Вакуум-масаж на поперекову ділянку, імпульсний режим з частотою 
імпульсів 30, тиском 0,35 Ваr, 10 хвилин, щодня, № 10. 
 

6.2. ОКСИГЕНОБАРОТЕРАПІЯ 
 
Оксигенобаротерапія – лікувальне застосування газових сумішей з 

підвищеним парціальним тиском кисню. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Вміст медичного кисню в одномісній 

барокамері становить 100%. Підвищення атмосферного тиску в лікувальних 
барокамерах досягає 0,2 МПа (при анаеробній інфекції та отруєнні оксидом 
вуглеводу – 0,3 МПа). Підвищення тиску проводять зі швидкістю до 3 гПа/с, 
пониження в кінці сеансу - зі швидкістю - не більше за 6,0 гПа/с. Використовують 
для оксигенотерапії медичний кисень (з домішкою азоту не більше за 1%). 



АПАРАТИ. Пересувна камера “Іртиш-МТ” (максимальний тиск 
утворюваного кисню 0,22 МПа), дитяча камера “Мана-2” (0,3 МПа),  “ОКА-МТ”  
(0,22  МПа),  “Єнисей-3”,  “БЛКС-301”, “БЛКС-301М” (робочий тиск до 0,3 МПа). 
Останні три барокамери забезпечують проведення реанімаційних заходів і 
контроль серцевої діяльності згідно з ЕКГ. За кордоном випускають барокамери 
“HYOX” (0,3 МПа) і “НТК” 1200 (0,4 МПа). У лікувальній практиці застосовують 
також 8-місцеві барокамери “ПДК-2” і “ПДК-3”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. При диханні під 
підвищеним парціальним тиском кисню (гіпероксії) збільшується напруження 
артеріального кисню, зменшується альвеолярна вентиляція. 

Фізіологічні ефекти. Високий концентраційний градієнт кисню в тканинах у 
поєднанні з збільшенням органного кровотоку забезпечує високу швидкість 
дифузії кисню в тканинах і значне прискорення процесів тканинного дихання. 
Кількість розчиненого в плазмі крові кисню збільшується з 3 до 45 см3/л, киснева 
ємність крові підвищується з 303 до 345 см3/л, а артеріо-венозна різниця рО2 
зростає до    268 кПа, що приводить до збільшення дифузії кисню в клітині, 
активується окислювальне фосфорилювання і стимулюється мікросомальне 
окислення токсичних продуктів метаболізму печінки.  

 Посилюються катаболічні процеси, до кінця лікувальної процедури 
знижується рівень лактату і на чверть – вміст загального білка плазми. Насичення 
організму киснем у тканинах помірно посилює активність продуктів перекисного 
окислення ліпідів, інтенсифікується запалення, підвищується вміст тромбоксанів 
і активність згущувальної системи крові, активуються нейтрофіли і макрофаги, 
спостерігається рефлекторний спазм артеріол, сповільнення кровотоку, що 
приводить до посилення лейкоцитарної інфільтрації і фагоцитозу в запальному 
вогнищі (за рахунок стимулювання виділення під дією кисню хемотаксичних 
продуктів і лейкотрієнів, зокрема В4) та підвищення кров’яного тиску.  

 Вільні радикали кисню, що нагромаджені в тканинах при запаленні, й 
гідроперекисі ліпідів, викликають загибель мікроорганізмів, посилюється 
розщеплення альтерированих біомолекул,  пошкоджених субклітинних структур, 
що полегшує очищення запальної ділянки від детриту, іншими словами, вільні 
радикали виступають у ролі своєрідних “фагів”, надлишок кисню прискорює 
розщеплення карбоксигемоглобіну і метгемоглобінових комплексів. Активовані 
при гіпероксії оксичні форми кисню підвищують проникність плазмолеми для 
лікарських речовин, стимулюється синтез і  виділення  глюкокортикоїдів  і  
катехоламінів, підвищується стрес-реакція організму, зменшується утворення 
слизу клітками миготливого епітелію бронхів, посилюється мукоциліарний 
кліренс,  пригноблюється інтенсивність імунної відповіді на екзогенні та 
ендогенні антигени, в корі головного мозку посилюються процеси збудження, що 
диктує використання оксигенобаротерапії у хворих на фоні зниженої 
реактивності організму.  

Тривала експозиція гіпероксії уповільнює перебіг першої фази впливу 
(особливо у немолодих осіб і на фоні різкого виснаження антиокислювальної 
системи), що спричиняє пошкодження плазмолеми ендотеліальних клітин, 
порушення біосинтезу сурфактанту, виникає набряк інтерстиція альвеол, 



посилюється і затягується продукція макрофагами токсичних продуктів кисню, 
різко падає активність ендогенних антиоксидантів – супероксиддисмутази, 
каталази, глутатіону, вітамінів С і Е. 

У другу фазу (після закінчення процедури) система активованого 
окислювального фосфорилювання клітин переходить на нижчий економічний 
режим функціонування. Окислення глюкози через пентозофосфатний шунт 
підвищується вдвічі. Активуються клітини фібробластичного ряду.  

Підвищення активності прооксидантної системи в умовах гіпероксії 
супроводиться активацією антисистеми, підвищенням активності 
супероксиддисмутази та антирадикального захисту тканин, системи організму 
переходять на економічний рівень функціонування – зменшується частота 
серцевих скорочень, знижується хвилинний об’єм кровообігу, у крові знижується 
вміст еритроцитів, кількість лейкоцитів і лімфоцитів підвищується, 
спостерігається перерозподіл кровотоку з його посиленням у патологічно 
змінених тканинах. У корі мозку посилюються гальмівні процеси, що відновлює 
рівновагу процесів збудження і гальмування і, як результат, підвищується 
працездатність людини. В організмі формується адаптаційний структурно-
функціональний слід, який визначає високу неспецифічну резистентність 
організму до чинників зовнішньої середовища. Підвищення щільності газу 
здійснює тренуючий вплив на дихальну систему і підвищує резерви її адаптації. 

Лікувальні ефекти: адаптаційний, метаболічний, детоксикаційний, 
бактерицидний, імуностимулюючий, десенсибілізуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний без піретичної реакції, 
гіпоергічний запальний, невротичний на фоні збудження, дисгормональний з 
переважанням стрес-індукуючих гормонів, дисісмунний, органної недостатності 
(серцевої, судинної, дихальної, ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, 
дермопатії) в стадії компенсації.  

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

Захворювання: стенокардія напруження I-III ФК,  гіпертонічна хвороба I-II 
ст, гострі ЛОР-захворювання, гострі та хронічні захворювання органів дихання 
(бронхіт, трахеїт, ексудативний і сухий плеврит). 

 МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Перед 
процедурою хворі розташовуються в одномісній барокамері в положенні лежачи. 
Після її герметизації вмикають кондиціонер і вентилюють її з допомогою заміни 
повітря на кисень. Потім підвищують тиск у барокамері, нагнітаючи кисень з 
певною швидкістю до необхідного рівня. В ілюмінатор барокамери спостерігають 
за станом хворого. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування процедур оксигенобаротерапії здійснюють 
відповідно до парціального тиску кисню в барокамері, швидкості компресії та 
декомпресії, тривалості впливу. Загальна тривалість щоденних процедур 



становить 45-60 хвилин, курс 7-10 впливів. При анаеробних інфекціях тривалість 
процедур, що проводяться до 3 разів на добу, становить 60-90 хвилин. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний персистируючий гепатит. 
Rp: Оксигенобаротерапія, з тиском 0,2 МПа, швидкість підвищення тиску     

3,0 гПа/с, швидкість зниження 4,0 гПа/с, 45 хвилин, щодня, №7. 
Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 

правильність їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 
 

Задача 1 
Хворому 50 років з діагнозом остеохондроз грудного відділу хребта в 

комплексному лікуванні призначена локальна баротерапія 
Назвіть протипоказання до призначеного чинника. 
А. Фурункульоз. 
Б. Розтягнення зв’язок плечового суглоба. 
В. Нейроциркуляторна дистонія. 
Г. Гіпертонічна хвороба I стадії. 
Д. Бронхіальна астма. 

 
Задача 2 

Хворому 33 років поставлений діагноз шийний остеохондроз, ускладнений 
шийною мігренню з виразним больовим синдромом. У поєднанні з лікарською 
терапією призначена баротерапія 

Як слід розташовувати електроди в цьому випадку? 
А. На кисті 
Б. На вушній раковині. 
В. На комірцевій зоні. 
Г. Паравертебрально на грудному відділі хребта. 
Д. На лобово-потиличній ділянці. 

 
Задача 3 

Хворому 43 років з діагнозом хронічний персистуючий гепатит призначена 
оксигенобаротерапія. 

Дайте фізичну характеристику призначеному чиннику. 
А. Вміст кисню 100%, підвищення тиску 0,2 МПа. 
Б. Вміст кисню 100%, підвищення тиску 1,2 гПа. 
В. Вміст кисню 90%, підвищення тиску 0,4 МПа. 
Г. Вміст кисню 70%, підвищення тиску 0,2 МПа. 
Д. Вміст кисню 50%, підвищення тиску 0,2 МПа. 

 
Задача 4 

Хворий 44 років знаходиться в неврологічному відділенні з діагнозом 
дисциркуляторна енцефалопатія, призначена оксигенобаротерапія. 

Назвіть протипоказання до призначеної процедури. 
А. Гострий артит. 



Б. Гострий бронхіт.  
В. Хвороба Рейно. 
Г. Гіпертонічна хвороба, 1 стадія. 
Д. Варикозна хвороба. 

 
 
 



Розділ 7 

КІНЕЗОТЕРАПІЯ 

Суспільна необхідність збереження здоров’я і працездатності населення 
диктує потребу розвитку реабілітаційного напряму охорони здоров’я. Сьогодні в 
нашій країні біля 70% дорослого населення мають низький і нижче середнього 
рівень фізичного розвитку, з них 65 - 67%  – люди віком від 16 до 29 років. За 
останні 5 років на 41% збільшилася кількість молодих людей від 18 до 25 років, 
віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп. Сьогодні в світі 
інваліди складають біля 10% населення, з них 88% - люди працездатного віку. 
Великі втрати несе суспільство у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 
Це вимагає ширшого впровадження і використання, нарівні з традиційними 
засобами, немедикаментозних методів лікування. 

Основоположним базисом медичної реабілітації є кінезотерапія, яка 
ефективно застосовується на всіх етапах відновного лікування, надаючи суттєвий 
вплив як на окремі патогенетичні ланки захворювання, так і на весь організм. 
Знання загальних основ кінезотерапії, механізмів її лікувальної дії, дає 
можливість правильно обрати засоби, форми і методи кінезотерапії з успішним їх 
застосуванням у складі комплексної програми реабілітації для відновлення і 
підтримки здоров’я. 

З огляду на актуальність основних понять кінезотерапії в лікуванні для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосувати засоби, форми та методи 
кінезотерапії в лікуванні різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Оволодіти принципами вибору засобів ЛФК (відповідні фізичні вправи, 
певний вид масажу, загартовуючі засоби). 

- Визначити режим рухової активності. 
- Визначити провідні механізми дії фізичних вправ відповідно до періоду 
захворювання. 

- Вибрати форми ЛФК для відповідного періоду лікування. 
- Визначити методи виконання процедур ЛФК. 
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів 

діяльності за темою. 
1. Засоби кінезотерапії. 
2. Характеристика рухових режимів, застосовуваних у кінезотерапії. 
3. Класифікація фізичних вправ. 
4. Основні форми кінезотерапії. 
5. Методи надання процедур з кінезотерапії. 
6. Завдання лікувальної фізкультури для відповідних періодів лікування. 
7. Механізми лікувальної дії фізичних вправ. 
Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 

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



Кінезотерапія (лікування рухами) або лікувальна фізкультура (ЛФК) – це 
галузь медичної реабілітації, що вивчає механізми терапевтичної дії на організм 
руху з профілактичною, лікувальною і реабілітаційною метою. 

Фізична активність — одна з необхідних умов життя, що має не тільки 
біологічне, але й соціальне значення. Вона розглядається як природно-біологічна 
потреба живого організму на всіх етапах онтогенезу. Кінезотерапія використовує 
в лікуванні хворих одну з найважливіших еволюційно розвинених біологічних 
функцій організму – рух. Однак для лікування і профілактики використовується 
не просто рух, а спеціально підібрані, методично оформлені й належним чином 
організовані рухи, які прийнято називати фізичними вправами. Об’єктом впливу 
кінезотерапії є хворий з усіма особливостями реактивності й функціонального 
стану його організму. Всі засоби фізичної культури використовуються для 
лікування хворого, що вводить її в ранг клінічних дисциплін. 

Кінезотерапія належить до ефективних методів патогенетичного впливу при 
різних захворюваннях, що досягається застосуванням спеціальних фізичних 
вправ, спрямованих на напруження, релаксацію і скорочення м’язів тулуба і 
кінцівок, розширення амплітуди рухів у суглобах та сопроводжується 
рефлекторними змінами у внутрішніх органах. Цим визначається відмінність 
уживаних засобів, методів і дозування в практиці кінезотерапії. Кінезотерапія є 
методом неспецифічної терапії, а вживані фізичні вправи – неспецифічними 
подразниками. Будь-яка фізична вправа завжди залучає до реакції у відповідь усі 
ланки гомеокінезу: нервову, імунну і гормональну системи. Кінезотерапія – засіб 
відновної терапії. Його успішно поєднують з медикаментозною терапією та 
різними фізичними чинниками. Значення кінезотерапії як методу профілактичної 
терапії визначається формуванням системного структурного результату через 
вплив регулярних фізичних навантажень. Дозоване тренування фізичними 
вправами стимулює і пристосовує окремі системи і весь організм хворого до 
зростаючих фізичних навантажень, у кінцевому результаті приводить до 
функціональної адаптації хворого. Важливою особливістю кінезотерапії є активна 
участь хворого в лікувальному процесі, а також процес дозованого тренування.  

У кінезотерапії розрізнюють тренування загальне і спеціальне. Загальне 
тренування переслідує мету оздоровлення, зміцнення і загального розвитку 
організму хворого. Вона використовує найрізноманітніші види 
загальнозміцнюючих і розвиваючих фізичних вправ. Спеціальне тренування 
ставить за мету розвиток функцій, порушених у зв’язку із захворюванням або 
травмою. Для цього використовують види фізичних вправ, що безпосередньо 
впливають на травмований осередок або функціональні розлади тієї чи іншої 
ураженої системи (дихальні вправи при плевральних зрощеннях, вправи для 
суглобів при поліартритах і т. ін.). 

Методичні принципи кінезотерапії 
Принцип систематичності - безперервність і планомірність використання 

всіх засобів кінезотерапії в усіх можливих формах протягом лікувального курсу, 
що забезпечується регулярністю занять, що проводяться.  

Принцип від простого до складного - поступове підвищення вимог до того, 
хто займається. Призначення наступного рухового режиму можливе тільки після 



стійкої адаптації хворого до фізичних навантажень попереднього режиму. У 
процесі тренування поступово зростають функціональні можливості та здібності 
організму, що вимагають підвищення фізичного навантаження. 

Принцип доступності  всі засоби кінезотерапії мають бути доступні хворому 
за структурою і засобом проведення процедури, доступностю методики і форм 
лікувальної фізкультури. 

Принцип тривалості – існує пряма залежність між ефективністю фізичних 
вправ і тривалістю фізичних навантажень. Обов’язкове подальше продовження 
занять в амбулаторних і домашніх умовах. 

Принцип індивідуальності – необхідно обов’язково зважати індивідуальні 
фізіологічні і психологічні особливості кожного пацієнта. 

Принцип наочності – контроль інструктора ЛФК за методично і технічно 
грамотним виконанням вправ з необхідною корекцією під час занять. 

Принцип урахування ефективності лікування – необхідне регулярне 
урахування ефективності впливів фізичних вправ щодо динаміки функціональних 
показників організму.  

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. У комплексі реабілітаційних заходів 
використовують основні та додаткові засоби кінезотерапії, а також різні ії форми. 
До основних засобів належать фізичні вправи; раціональний гігієнічний та 
лікувальні рухові режими. До додаткових – масаж, праце- і механотерапія, 
використання природних чинників природи. Форми кінезотерапії складаються з  
ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики, індивідуальних завдань 
та інших форм. 

Фізичні вправи - це спеціально підібрані й поділені на складові частини рухи, 
природні для людини, за допомогою яких досягається вибірковий вплив на певні 
м’язи і пов’язані з ними внутрішні органи. Це свідомий акт поведінки хворого з 
одночасною участю і психічних, і фізичних категорій особистості хворого. 
Головним у методі є процес дозованого тренування, що спричиняє розвиток його 
адаптаційної здатності. 

Класіфікація фізичних вправ 
  З метою практичного використання фізичні вправи поділяються на 
гімнастичні, прикладні, спортивні, ігри. 

 Гімнастичні вправи впливають не тільки на різні системи організму 
загалом, але й на окремі групи м’язів, суглоби, дозволяючи відновити і розвинути 
такі рухові якості, як сила, спритність, швидкість, координація. Гімнастичні 
вправи поділяють на загальнозміцнюючи, дихальні, рефлекторні. 

Загальнозміцнювальні вправи спрямовані на оздоровлення і зміцнення 
всього організму. Вони являють собою найобширнішу групу рухів. Для їх 
систематизації використовують 4 ознаки: 1) ознака активності, 2) анатомічна 
ознака, 3) видова ознака і характер вправ, 4) ознака використання предметів і 
снарядів. 

За ознакою активності вправи поділяють на активні й пасивні. Активні 
вправи виконуються хворим самостійно, за звичайних або полегшених умов, з 
усуненням сили тягаря, сили тертя, реактивних м’язевих сил. Пасивні вправи 
виконуються за допомогою інструктора без вольового зусилля хворого, при цьому 



відсутні активні скорочення м’язів. Вони виконуються на ранніх стадіях 
захворювання або травматичного пошкодження (суворий постільний і постільний 
режим). Пасивні вправи поліпшують крово- і лимфообіг, попереджають 
виникнення тромбів і тугорухливості суглобів, сприяють відновленню правильної 
схеми руху. 

За анатомічною ознакою використовуються вправи для дрібних м’язових 
груп (кисті, стопи, голова); для середніх м’язових груп (передпліччя, гомілка, 
шия, плече, стегно) і для великих м′язових груп (спина, груди, живіт, тазовий 
пояс).     

За видовою ознакою і характером вправ розрізнюють порядкові й стройові 
вправи, підготовчі або ввідні коригувальні вправи на розтягнення, на 
розслаблення, на координацію рухів і рівновагу, вправи в опорі, силові й 
швидкісно-силові, ідеомоторні, віси та упори, підскоки і стрибки, 
ритмопластичні вправи.  

Порядкові та стройові вправи організують і дисциплінують хворіх, 
виробляючи необхідні рухові навички (побудова, повороти, ходьба і т.ін.). 
Підготовчі або ввідні  вправи готують організм до майбутнього навантаження. 
Коригуючі вправи усувають деформації опорно-рухового апарату різної етіології. 
До них належать будь-які рухи, що виконуються з певного початкового 
положення і надають суворого локального впливу. Лікувальна дія посилюється 
при поєднанні силового напруження і розтягнення.  

Вправи на розтягнення – різновид активних гімнастичних вправ з 
переважним впливом на патологічно змінену еластичність тканин. Вправи на 
розслаблення – вправи, що активно виконуються з максимально можливим 
зниженням тонічного напруження м’язів. Обов’язковою фізіологічною умовою 
для довільного розслаблення є зручне початкове положення, при цьому 
досягається поступове зниження тонусу гладких м’язів внутрішніх органів у зоні 
сегментної іннервації, а також розвиваються гальмові реакції.  

Вправи на координацію рухів проводяться при складних поєднаннях рухів і 
обов’язковому виконанні іх чіткої послідовності. Вони використовуються для 
тренування і відновлення рухових навичок, відновлення порушеної регуляції 
рухів. Вправи з рівноваги – гімнастичні вправи, направлені на тренування 
вестибулярного апарату і поставних реакцій. Вони виконуються при зменшеній 
площі опори, змінах положення голови і тулуба, в стойці на одній нозі і т.ін.  Ці 
вправи сприяють поліпшенню координації рухів, вихованню і закріпленню 
навичок правильної постави.  

Силові й швидкісно-силові вправи – гімнастичні вправи з довільно змінною 
величиною м’язового напруження. До силових належать такі, за яких величина 
м’язового напруження досягає 70% від максимально можливого. При виконанні 
швидкісних вправ м’язове напруження не перевищує 20% максимального, але 
проводиться в швидкому темпі. Вправи в опорі є різновидом силових вправ і 
характеризуються суворо обмеженою і дозованою зміною силового напруження. 
Їх мета – зміцнення різних м’язових груп і м’язів серця. Під час виконання цих 
вправ необхідно регулювати дихання, оскільки зусилля порушують функцію 
зовнішнього дихання, спричиняючи його затримку, утрудняючи роботу серця. 



Ідеомоторні вправи (уявна гімнастика) виражаються в активній посилці імпульсів 
до скорочення окремих груп м’язів без зміни положення сегментів кінцівки. Цей 
вид вправ, спричиняючи уявне скорочення м’язів, відновлює нервово-м’язову 
провідність в ураженому сегменті. 

Ритмопластичні вправи - вид вправ, який чергує ритмічність і пластичність 
рухів, виконуються як на місці, так і з переміщенням, як без снарядів, так і з 
снарядами і предметами. Вони містять елементи танцю, тому можуть значно 
навантажувати апарат кровообігу. Характеризуються м’якістю і плавністю рухів, 
що виконуються за музичним супровідом. Значення музики при проведенні 
кінезотерапії з позицій фізіологічної дії засноване на зв’язку звуку з відчуттям 
руху (акустико-моторний рефлекс), при цьому потрібно враховувати характер 
музики, її мелодію, ритм. Музика у виді фізичної хвилі трапляє в слуховий апарат, 
де перетворюється в нервовий імпульс, далі йде по слуховому нерву в певні 
області центральної нервової системи. І від того, яка буде сугестивна програма, 
що закладається автором, залежить розвиток рефлекторної реакції. Сугестія – це 
усвідомлений уявний вплив однієї людини на іншу. Мозок виробляє 
нейропептиди, що знижують негативні наслідки стресу. Підвищується загальна 
резистентність організму, спостерігається ефект енергетичного підвищення 
біологічно активних точок і, як наслідок, нормалізуються і стабілізуються 
регуляторні системи. Дослідним шляхом визначено, що звук саксофона 
позитивно впливає на сечостатеву систему, струнні інструменти нормалізують 
діяльність серцево-судинної системи, а флейта благотворно впливає на печінку і 
жовчний міхур. Так, між ритмом рухів і ритмом внутрішніх органів існує тісний 
зв’язок, здійснюваний за типом моторно-вісцеральних рефлексів. Музика як 
ритмічний подразник стимулює фізіологічні процеси організму не тільки в 
руховій, але й у вегетативній сфері. Мажорна музика додає хворому бадьорості, 
поліпшує самопочуття. Музика гармонізує психіку. Використовується вона також 
при аутогенній релаксації, полегшує виконання фізичних вправ. Надаючи 
різностороннього впливу на ЦНС, м’язеву, серцево-судинну і дихальну системи, 
музика може розглядатися як допоміжний засіб при використанні кінезотерапії 
(естетотерапії). 

За характером м′язового скорочення фізичні вправи поділяються на 
динамічні (ізотонічні) і статичні (ізометричні). При виконанні динамічних вправ 
м’язи працюють в ізотонічному режимі, що виявляється чергуванням періодів 
скорочення з періодами розслаблення. Міра напруження м’язів при виконанні 
динамічних вправ дозується за рахунок важеля, швидкості рушення 
переміщуваного сегмента тіла і міри напруження м’язів. Статичні вправи – це 
скорочення м’язів, при яких вони розвивають напруження без зміни їх довжини. 
Тривалість ізометричного напруження має бути не більше 3-5-7 с, оскільки більш 
тривала експозиція (понад 7 с) не дає вираженого клінічного ефекту, а, навпаки, 
спричиняє різкі вегетативні зсуви, що виявляються в період м′язового 
напруження затримкою дихання, почастіщанням пульсу і дихання. 

Всі загальнорухові гімнастичні заняття містять вправи як з предметами, так 
і без них: використовуються палиці, стрічки, шнури, тички, м’ячі й т.ін. Точності 



виконання вправ сприяє використання гімнастичних снарядів – стінок, лавок, 
колод. 

Дихальні вправи – це гімнастичні вправи з довільною видозміною характеру 
і/або тривалості фаз дихального циклу, як в поєднанні з рухами тулуба і кінцівок, 
так і без них. Їх застосовують з метою поліпшення й активізації функції 
зовнішнього дихання, зміцнення дихальних м’язів, попередження легеневих 
ускладнень (пневмонії, ателектазів, плевральних спайок, плевро-кардиальних 
спайок та ін.), а також для зниження фізичного навантаження у процесі та після 
занять фізичними вправами. Для реабілітації широко застосовують динамічні, 
статичні і дренажні дихальні вправи.  

Статичними дихальними вправами називають такі, що виконуються зі 
зміною ритму і глибини дихання, пауз між вдихом і видихом, переважним 
посиленням екскурсії грудної клітки або діафрагми. До даної групи вправ 
належать: 1) вправи, що змінюють тип дихання: а) повний тип дихання; б) 
грудний тип дихання; в) діафрагмальне дихання. Найбільш фізіологічним є повне 
дихання, при якому під час вдиху виконується послідовне розширення всіх 
відділів грудної клітки за вертикальним напрямом; 2) вправи з дозованим опором: 
а) діафрагмальне дихання з опором рук інструктора в області краю ребрової дуги, 
ближче до середини грудної клітки; б) діафрагмальне дихання з укладанням 
мішечка з піском різної маси (0,5-1 кг) на верхній квадрант живота; у) 
поверхгрудне двостороннє дихання з подоланням опору при тиску руками 
інструктора підключичної області; г) нижнегрудне дихання з участю діафрагми з 
опором при тиску руками інструктора в області нижніх ребер. Важливим 
різновидом статичних дихальних вправ є “звукова гімнастика” – виконання вправ 
з вимовлянням на видиху ряду тремтячих, шиплячих і свистячих звуків, що 
спричиняють тремтіння голосової щілини і бронхіального дерева (фізіологічний 
вібраційний масаж, що спричиняє зниження тонусу гладких м′язів трахеї і 
бронхів).  

Динамічними дихальними вправами називають такі, під час яких дихання 
здійснюється за допомогою допоміжних дихальних м’язів, рухах кінцівок і 
тулуба. При цьому рухи підбираються таким чином, щоб полегшити або посилити 
дихання різних відділів легень. Дренажними дихальними називають вправи, які 
сприяють стоку відокремлюваного з бронхів у трахею, звідки мокротиння 
евакуйовується під час відкашлювання. При цьому використовуються статичні й 
динамічні дихальні вправи, що виконуються з постуральних (дренажних) 
положень. Основним принципом використання дренажних положень є 
обов’язкове розташування хворого в такому положенні, щоб патологічне 
осередок знаходилося вище за біфуркації трахеї, що полегшить відходження 
мокротиння.  

Рефлекторні або фізіологічні вправи використовуються у дітей у період 
новонародження (до 28 днів). Ці вправи засновані на природжених рухових 
рефлексах (хоботковий, рефлекс обхоплювання, рефлекс автоматичної ходьби, 
рефлекс повзання і т.ін.) або при патологічних станах, коли ці рефлекси можуть 
бути виявлені у дітей (гіпотрофія, дитячий церебральний параліч). У деяких 



випадках у вміст занять можуть включатися і рефлекторні вправи з 
використанням патологічних рефлексів. 

Вправи прикладного характеру – це велика група вправ з основними 
життєво необхідними руховими діями природного типу. Вони включають 
способи пересування (ходіння, біг, стрибки, повзання, лазіння, метання і т.ін.). 
Ходіння – основний, природний вид руху циклічного типу, спосіб переміщення 
тіла в просторі. Воно характеризується симетричним положенням частин тіла 
відносно хребта, перехресною координацією рук і ніг, постановкою крокуючої 
ноги на п’ятку з подальшим перекочуванням на носок, прямолінійністю і 
рівномірністю довжини кроку. Ходіння сприяє відновленню опороспроможності і 
стереотипу ходи (при захворюваннях нервової системи і пошкодженнях опорно-
рухового апарату); поліпшує рухливість суглобів і зміцнює м’язи нижніх 
кінцівок; формує компенсації (при поразці ЦНС); стимулює вегетативні функції; 
відновлює адаптацію до навантаженнь різної інтенсивності. У кінезотерапії 
використовується в процедурах лікувальної гімнастики, прогулянках, теренкурі, 
екскурсіях і ближньому туризмі. Поступовість посилення фізичного 
навантаження досягається за рахунок збільшення дистанції, темпу ходьби, з 
урахуванням зміни рельєфу місцевості.  

Біг – це рухи циклічного типу, відмінні від ходьби наявністю фази польоту, 
тобто одночасного відриву обох ніг від опори. Біг рівномірно розвиває м’язи тіла, 
тренує серцево-судинну і дихальну системи, виробляє навички глибокого і 
ритмічного дихання, інтенсифікує обмін речовин в організмі. У кінезотерапії його 
використовують в процедурах лікувальної гімнастики за спеціальними 
призначеннями з метою загального тренування, частіше використовуючи 
ритмічний біг у дозованій формі.  

Стрибки – основні рухи ациклічного типу, в якому розрізнюють три фази:    
1) підготовчу у виді розмаху, присідання або розгону, 2) основну – 
відштовхування і політ, 3) заключну  – приземлення. Усі фази потребують 
складної координації рухів, поєднання сильних і короткочасних м’язових зусиль з 
подальшим зниженням навантаження. Під час стрибків фізіологічне 
навантаження пов’язане не тільки з м’язової роботою, але й зі значним впливом 
на суглоби і зв’язки, нервову систему.  

Лазання – це вис в динаміці, при якому переміщення тіла вгору 
відбувається за рахунок напруження багатьох м′язових груп, що сприяє розвитку 
м’язів тулуба і кінцівок при найменшому статичному навантаженні на хребет. 
Застосовується частіше на заняттях з дітьми і підлітками з різними видами 
порушення постави.  

Повзання використовують в кінезотерапії з метою корекції різних 
викривлень хребта. Горизонтальне положення розвантажує хребет, зменшує 
статичне навантаження на нього, сприяє більшій рухливості хребта, одночасно 
зміцнюючи розгинателі корпусу. Лазання тільки на руках у лікувальній 
фізкультурі не застосовується в зв’язку з різким навантаженням на серце. 
Великий лікувальний ефект надає симетричне повзання на відміну від 
асиметричного.  



Метання – рух ациклічного типу; прикладний, швидкісно-силовий вид 
фізичних вправ. Метання, кидання і ловля предметів сприяють розвитку і 
зміцненню м’язів верхніх кінцівок і грудної клітки, поліпшенню окоміру, 
розвитку спритності та координації рухів, спричиняє розтягнення плевральних 
спайок, підвищує фізичну працездатність. Можливість створення різного рівня 
фізичного навантаження дозволяє залучати метання до різних форм кінезотерапії 
для лікування ортопедичних захворювань, при травмах хребта. Для метання 
використовують м’ячі, мішечки з піском, набивні м’ячі різної маси, кільця та ін.  

Упори, так само як і віси, можуть бути чисті й змішані. Чистий упор (стойка 
на кистях) у кінезотерапії не застосовується. Змішані упори застосовуються 
частіше, бо  більшою мірою розвивають силу розгиначів, на відміну від висів, 
зміцнювальних згиначів.  

Спортивно-прикладні види фізичних вправ – це група вправ, пов’язаних з 
різними спортивними заняттями. З лікувальною метою використовується 
більшою мірою техніка спортивних рухів. Велике значення має емоційне 
забарвлення заняття, позитивний вплив на психо-емоційний стан хворого. При 
виборі вправ обов’язково враховується індивідуальність дозування, що виключає 
властиві спорту максимальні й граничні напруження. 

Плавання – вид спортивних вправ, що поєднує загартовуючу дію водної 
процедури з рухами у воді. Внаслідок зменшення маси тіла людини у воді 
полегшується виконання рухів. Температурний чинник сприяє зменшенню 
рефлекторної збудливості, ослабленню болю і напруженості м’язів, підвищує 
тепловіддачу і обмін речовин, кровообіг і дихання, зміцнює всі м’язові групи, 
нервову систему.  

Веслування в кінезотерапії застосовується головним чином для загального 
тренування, видроблення ритмічних рухів, сприяючих нормалізації глибокого 
дихання, розвитку і зміцненню м’язів верхніх кінцівок, тулуба і рухливості 
хребта. Підвищення внутрішньочеревного тиску при веслуванні позитивно 
впливає на процеси травлення, тканинний обмін.  Веслування призначається в 
дозованій формі з дотриманням короткочасних пауз для відпочинку і глибокого 
дихання під лікарсько-педагогічним контролем.  

Ковзани – циклічний вид спортивного руху, при якому до роботи 
залучаються переважно м’язи нижніх кінцівок. Їх застосування сприяє 
поліпшенню координації рухів за рахунок підвищених вимог до вестибулярного 
апарата щодо збереження стійкого положення при ковзанні на льоду, 
загартування, підвищення фізичної працездатності.  

Лижі – циклічний рух спортивного типу, при якому ковзання 
забезпечується інтенсивною роботою всіх груп м’язів. Ходьба на лижах сприяє 
розвитку витривалості, збільшенню фізичної працездатності, розвитку сили і 
спритності, швидкості й рівноваги, надає виражений імуномодулируючий ефект, 
позитивно позначається на діяльності серцево-судинної, дихальної і нервової 
системи. Ходьба на лижах стимулює обмінні процеси, розвиває просторове 
орієнтування і координацію рухів. Велосипед  швидкісно-силові вправи із 
залученням до процесу роботи всіх життєво важливих систем організму.  



Жвава гра – це складні форми ациклічної м’язової діяльності 
профілактичного характеру, які застосовуються з метою нормалізації функцій або 
закріплення різних компенсацій. Важливим компонентом лікування є висока 
емоційність гри. Позитивні емоції, що виникають під час процедури, служать для 
зняття своєрідного психогенного гальма, спричиненого наслідками хвороби і 
гіпокінезії, що сприяє вияву істинних резервних можливостей серцево-судинної 
системи. За мірою фізіологічного навантаження на організм хворого гра ділиться 
на чотири види: 1) на місці; 2) малорухомі; 3) жваві; 4) спортивні. У кінезотерапії 
використовують елементи гри залежно від стану пацієнта. 

Природні чинники застосовуються у виді сонячних ванн у процесі 
виконання процедур, повітряних ванн (аэрації) і загартування. Останній є   
цілеспрямованим впливом на організм з метою підвищення його функціональних 
і адаптаційних можливостей до несприятливого впливу чинників навколишнього 
середовища (підвищеній або зниженій температурі води і повітря, коливань 
атмосферного тиску та ін.). Систематичне багаторазове виконання загартовуючих 
процедур  спричиняє перебудову нейрогуморальних і обмінних процесів в 
органах і системах, підтримуючих гомеостаз, зменшує або усуває вияви 
дисадаптації.  

Загартування сонцем позитивно впливає на функціональний стан нервової 
системи, підвищує стійкість організму до дії сонячної радіації, прискорює обмінні 
процеси, посилює потовиділення, нормалізує терморегуляцію. Розпочинаючи 
сонячне загартовування необхідно дотримувати поступовість і послідовність у 
нарощуванні дозування опромінювання, враховуючи стан здоров’я, вік, фізичний 
розвиток, кліматичні та радіаційні умови. Починати прийом сонячних ванн краще 
влітку: вранці з 8 до 11 години, навесні і восени – вдень з 11 до 14 години в 
захищених від вітру місцях.  

Загартування повітрям підвищує стійкість організму до переохолодження, 
оберігає від застудних захворювань, поліпшує функцію зовнішнього дихання, 
обмін речовин. Процедури можна починати о будь-якій порі року за будь-яких 
погодних умов (найчастіше, під час занять фізичними вправами і під час 
прогулянок). Дозування процедури загартування залежить від температури і 
вогкості навколишнього середовища, стану здоров’я пацієнта. При температурі 
повітря 25-27°С (час першої процедури становить 20-30 хвилин, до кінця місяця 
збільшується поступово до 120 хвилин). При температурі повітря 16-18°С (час 
першої процедури –  2-4 хвилини, до кінця місяця збільшуємо до 20-30 хвилин).  

Загартування водою здійснюють у виді обтирань, обливань або купань. 
Рекомендується поєднувати їх з фізичними вправами, масажем. Холодна вода 
вдосконалює апарат терморегуляції, активує діяльність серцево-судинної 
системи, стимулює функцію зовнішнього дихання, в крові збільшується вміст 
гемоглобіну, еритроцитів, інтенсифікується обмін речовин, надається виражена 
імуномодулююча дія. Через дію холодної води в організмі відбувається фазова 
реакція у відповідь: в першу фазу спостерігається короткочасний спазм шкіряних 
судин, централізація крові з поліпшенням кровообігу внутрішніх органів і 
головного мозку; друга рефлекторна фаза характеризується розширенням судин 
шкіри з вираженим її почервонінням і потеплінням. Чергування цих фаз тренує 



серцево-судинну систему, надає значний трофічного і метаболічного ефекту. 
Третя фаза – фаза пасивної гіперемії, за якої відбувається стійке звуження судин 
шкірного покрову, збільшується втрата тепла. Теплопродукція виявляється 
недостатньою, щоб компенсувати такі втрати. Все це може спричинити серьйозні 
відхилення в діяльності організму і призвести до небажаних наслідків. Тому 
правильно підібране дозування обмежується розвитком другої фази.  
 Зважаючи на ці особливості, загартування водою доцільно розпочинати з 
більш м’яких засобів, наприклад, обтирання. Напочатку курсу використовують 
воду кімнатної температури з поступовим її зниженням на 3-4°С, протягом 2-3 
тижнів – до 10-12°С. Контрастний душ тренує механізми терморегуляції, 
підвищує тонус нервової системи. Процедуру починають з теплої води, а 
закінчують – прохолодною. Залежно від різниці температури води розрізнюють 
сильноконтрастний душ (перепад температури більше за 15°С), 
середньоконтрастний (перепад температури води 10-15°С) і слабоконтрастний 
(перепад температури води менш за 10°С). 

Купання у відкритих водоймищах сприяє активуючому впливу на капіляри і 
нервові закінчення з одночасним підвищенням витрати теплової енергії. Це 
спричиняє посилення теплопродукції і збереження нормальної температури тіла 
при правильному його дозуванні. Тривалість перебування у воді регулюється 
згідно з мірою тренованості і стану здоров’я пацієнта, температури і погодних 
умов. 

Рухові режими 
   У основі побудови програми з кінезотерапії лежить правильно підібраний 
руховий режим, який сприяє поступовій активації захисних, пристосувальних 
механізмів організму і його адаптації до зростаючих фізичних навантажень. 
Стаціонарне лікування складається з наступних рухових режимів: 1) постільний 
(суворий і розширений); 2) напівпостільний (палатний); 3) загальний (вільний). За 
санаторних умов розрізнюють: 1) бережний; 2) обережно-тренуючий; 3) 
тренуючий. У амбулаторних умовах використовують: 1) амбулаторний 
підготовчий і                          2) амбулаторний основний. 
   Суворий постільний режим призначається при важкому загальному стані 
пацієнта, значному порушенні функціональних можливостей організму. 
Призначення кінезотерапії необхідне для стимуляції, насамперед, 
екстракардіальних чинників кровообігу, дихання, попередження ранніх 
ускладнень захворювання і гіподинамічного синдрому, створення відносного 
психо-фізичного спокою, підготовки хворого до активнішої фази режиму. 
Дозволені рухи для дистальних відділів кінцівок, статичні дихальні вправи в 
повільному темпі, з невеликим числом повторень. Тривалість заняття 5-10 
хвилин. Напівповороти, їжа, здійснення туалету – за сторонньою допомогою. 
 При розширеному постільному режимі спостерігається стабілізація 
об’єктивних симптомів захворювання, стан хворого звичайно середньої тяжкості. 
Задачами ЛФК є ліквідація ранніх і попередження пізніх ускладнень 
захворювання, помірна тонизація екстракардіальних чинників кровообігу, 



адаптація серцево - судинної системи до малих фізичних навантажень. Дозування 
індивідуальне, збільшується амплітуда рухів і кількість повторень вправ. 

Напівпостільний режим (палатний) характеризується задовільним 
загальним станом хворого (ранній період видужування) на фоні знижених 
функцій життєво важливих систем організму. Відбувається поступова адаптація 
серцево-судинної системи і всього організму хворого до фізичного навантаження, 
попереджається розвиток пізніх ускладнень. Дозволені рухи для всіх м’язових 
груп з положення лежачи, сидячи, при задовільному стані стоячи, статичні й 
динамічні дихальні вправи, дозування навантаження індивідуальне. Загальна 
тривалість заняття 15-20 хвилин. Особливість цього режиму полягає в тому, що не 
менш за 50% денних годин хворий мусить перебувати в ліжку.  

Вільний режим обирається  в разі задовільноого і хорошого стану пацієнта. 
Спостерігається клінічне видужання з неповним функціональним відновленням. 
Адаптація до навантажень побутового і професійного характеру знижена. 
Основним завданням цього режиму є зближення клінічного видужання і 
функціонального відновлення організму, підготовка організму до виконання 
звичних трудових і побутових навантажень. У занятті застосовуються вправи 
спеціальної і загальної спрямованості, статичного і динамічного характеру в 
різних початкових положеннях, з повною амплітудою рухів, з предметами і 
приладами у залі та в лікувальному басейні (при показаннях). Загальна тривалість 
заняття  – 20-35 хвилин. 
 У санаторних умовах при бережному режимі застосовують такі ж фізичні 
вправи, як і у вільному режимі в стаціонарі. Але, при цьому більше часу надається 
лікувальній ходьбі, прогулянкам, теренкуру. Зберігається суворе дозування 
занять. Обережно-тренуючий режим призначають хворим зі хронічними 
захворюваннями у фазі стійкої ремісії за сприятливої течії різних захворювань і 
відсутності виражених порушень функцій серцево-судинної і дихальної систем. 
Він передбачає поступове збільшення фізичного навантаження на організм і 
містить вправи з обтяженням, на тренажерах і апаратах. Навантаження 
доповнюються участю в екскурсіях, жвавих іграх, прогулянках. Тренуючий 
руховий режим передбачає максимальне розширення рухового навантаження 
аеробного характеру. Призначається хворим на хронічні захворювання у фазі 
стійкої ремісії за  сприятливої течії різних захворювань і відсутності виражених 
порушень функцій серцево-судинної і дихальної систем, доповнюється тривалими 
прогулянками,  ускладненням маршрутів пересування. 
 При амбулаторному режимі призначення фізичних вправ у відновному 
періоді диктує необхідність: застосовувати загальне і спеціальне (спрямоване) 
тренування; поступово збільшувати навантаження, використовуючи суб’єктивні і 
об’єктивні критерії обліку адаптаційних можливостей організму; забезпечувати 
регулярність застосування фізичних вправ з метою впливу на патологічний 
процес; індивідуалізувати підхід щодо застосування вправ і дозування фізичного 
навантаження на організм відповідно до віку хворого і особливостей течії 
захворювання; призначати фізичне тренування тривало, дотримуючись етапності 
відновного лікування. Задачами кінезотерапії на етапі підтримуючої терапії 
можуть бути: стимуляція резервних можливостей організму і протидія впливу 



гіпокінезії; підтримка стану ремісії; ослаблення або руйнування патологічного 
стереотипу, виниклого внаслідок хвороби, і закріплення нового динамічного 
стереотипу, що забезпечує адаптацію і підтримку загальної працездатності. 
 Масаж – додатковий засіб кінезотерапії, що являє собою сукупність 
прийомів дозованого механічного впливу на різні ділянки тіла. Різними 
дозуваннями застосовується для всіх рухових режимів.  

Масаж використовується у виді: 1) гігієнічного (загального і локального);           
2) спортивного; 3) лікувального (загального і локального); 4) косметичного;             
5) самомасажу. 

В основі механізму дії масажу лежать взаємообумовлюючі рефлекторні, 
нейрогуморальні, нейроендокринні, обмінні процеси, регульовані ЦНС. 
Основним пусковим механізмом цих реакцій є подразнення механорецепторів 
шкіри перетворюючих енергію механічних подразників в імпульси, що надходять 
до ЦНС. Реакції, що формуються у відповідь сприяють нормалізації регулюючих 
сил, що координують її функції, зняттю або зменшенню виявів парабіозу, 
стимуляції регенеративних процесів. 

Залежно від використаних прийомів, їх сили і тривалості впливу можна 
набути тонізуючого або заспокійливого ефекту.  

У лікувальному масажі використовують 4 основних прийоми: 
погладжування, розтирання, розминання, вібрація. Кожен з них має допоміжні 
прийоми, що дають можливість досягти найбільшого ефекту відповідно до 
анатомічних особливостей і функціонального стану тканин ділянки, що 
масажуються. Основні методичні вимоги при всіх видів масажу – максимальне 
розслаблення і надання тілу хворого так званого середнього фізіологічного 
положення (з урахуванням функціонального стану м’язових груп). Дозування 
масажних прийомів та інтенсивність їх виконання мають наростати поступово. 
Процедуру масажу складають індивідуально відповідно до цілей, ділянки, що 
масажується, з урахуванням нозологічної форми захворювання і його клінічної 
картини, реактивності організму, віку.  

Працетерапія – це активний метод відновлення порушених функцій і 
працездатності хворого за допомогою трудових операцій. Він відновлює м’язову 
силу і рухливість суглобів, нормалізує кровообіг і трофіку, пристосовує і тренує 
пацієнта для використання в оптимальних умовах порушених функцій. За 
допомогою трудової терапії у хворого розвивається увага, укріплюється надія на 
видужання.  

Використовують три види працетерапії: 1) загальнозміцнювальна – 
підвищує життєвий тонус хворого, розвиває психологічні передумови для 
відновлення працездатності; 2) відновлювальна – спрямована на профілактику 
рухових розладів або відновлення тимчасово зниженої функції рухового апарату; 
3) професійна – нацелена на відновлення порушених внаслідок пошкодження або 
захворювання виробничих навичок. Як правило, проводиться на заключному 
етапі відновлювального лікування. Дозування визначається станом хворого, 
локалізацією патологічного процесу, об’ємом функціональних порушень, 
періодом відновлювального лікування, а також видом працетерапії. 



  Механотерапія –  дозовані, ритмічно повторювані фізичні вправи на 
спеціальних апаратах або приладах з метою відновлення рухливості в суглобах 
(апарати маятникового типу), полегшення рухів і зміцнення м’язів (апарати 
блокового типу), підвищення загальної працездатності (тренажери). 
Використання механотерапії сприяє поліпшенню крово- і лимфообігу, обміну 
речовин у м’язах і суглобах, відновленню їх функцій. Вправи на тренажерах 
спричиняють збільшення ударного і хвилинного об’єму крові, поліпшення 
коронарного кровообігу і легеневої вентиляції, підвищення фізичної 
працездатності. Методика механотерапії диференціюється відповідно до анатомо-
фізіологічних особливостей організму і клінічних форм пораження. При цьому 
враховується активність процесу, стадію, давність захворювання, міра 
функціональної недостатності ураженого органу, течія процесу.    

АПАРАТИ. Для кінезотерапії використовують наступні типи тренажерів: 
1. Такі, що поновлюють і розробляють певні функції суглобів і м’язів, у тому 

числі імітаційного характеру (велоергометри, тредбани, бігові доріжки з кутом 
нахилу, що змінюється, і навантаженнями, що дозуються), а також поновлюючі 
трудові й побутові навички (кистьові еспандери, педальні пристрої, ходунки, 
стойки і т.ін.).  

1. Забезпечують відновлення рівноваги тіла і координації рухів (похилі 
площини, балансирні дошки, опорні ролики, шарнірні палички і т.ін.). 

2. Силові (гантелі різної маси, медичні штанги і т.ін.).  
3. Масажуючі різні групи м’язів (спини, грудей, сідниць, стоп, кистей та ін.). 

  Для полегшення виконання рухів пропонуються спеціальні ковзаючі 
площини (горизонтальні й похилі), роликові возики, а також різні підвіси, які 
ліквідують силу тертя в момент активного руху. Для ускладнення м’язового 
скорочення можуть бути використані рухи з амортизатором або опором, що 
надається інструктором. Причому дозований опір може бути здійснений на різних 
етапах руху — на початку, в середині та в кінці. Для механотерапії 
застосовуються апарати маятникового, блокового типів, механотерапевтичних 
пристроїв, діючих за принципом важеля в поєднанні з виникаючою під час руху 
інерцією, тренажери.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ. Фізіологічні ефекти. Фізичні вправи є адекватним 
стимулятором ЦНС, пропріорецепції і гормональної регуляції обмінних процесів. 
Ефективність кінезотерапії зумовлена формуванням домінанти руху або 
домінанти функціонуючих нервових центрів, що сприяє розвитку реакцій 
пристосовного характеру, компенсації і перебудові функцій, створенню нових 
рівнів функціонування систем. У процесі виконання довільних рухів в організмі 
формуються інтегровані рухові рефлекси, що мають сенсорний, моторний і 
вегетативний компоненти. Сенсорний компонент зумовлений виникаючими при 
подразненні первинних і повторних закінчень м’язових веретен аферентними 
імпульсними потоками, що поступають у супрасегментарні структури стовбура 
головного мозку і моторну зону кори великих півкуль. Після аферентного синтезу 
і переробки сенсорної інформації, що надійшла до центральної нервової системи,  
виникають низхідні керуючі імпульсні сигнали, які надходять на мотонейрони 
передніх рогів спинного мозку і звідти на відповідні ефектори. До їх числа 



належать скелетні м’язи (моторний компонент), внутрішні органи і судини 
(вегетативний компонент). Через участь кори в організації рухових актів при їх 
багаторазовому повторенні у хворого формується динамічний руховий стереотип, 
за допомогою якого закріплюються рухові навички, що розвиваються. Внаслідок 
цього у хворого формується функціональна рухова система, яка забезпечує точне 
пристосування рухів до умов зовнішнього середовища, що змінюються при 
досягненні заданого результату (акцептор дії). Оцінюючи терапевтичний вплив 
фізичних вправ, необхідно враховувати, що їх лікувальна дія заснована на 
спроможності стимулювати фізіологічні процеси в організмі. Вплив фізичних 
вправ на хворого здійснюється через нервовий і гуморальний механізми. 
Нервовий механізм характеризується посиленням тих нервових зв’язків, які 
розвиваються між функціонуючою м′язовою системою, корою головного мозку і 
підкіркою і будь-яким внутрішнім органом. Ці зв’язки рецепторного апарату з 
центральною нервовою системою визначаються не тільки її функціональним 
станом, але і станом гуморальної середи. Стимулююча дія фізичних вправ на 
різні системи організму відбувається також за рахунок виділення гормонів і 
біологічно активних речовин (ацетілхоліну, гістаміну, цитокінів). Вони 
активують систему внутрішньоклітинних посередників дії хімічних речовин на 
метаболізм клітин і відіграють значну роль у підтримці гомеокінезу організму. 
Внаслідок активації систем специфічної і неспецифічної резистентності організму 
різко змінюється його реактивність.  

М’язова діяльність, що створює домінанту рухового аналізатора             
(А. А. Ухтомський) або домінанту функціонуючих нервових центрів (І. П. 
Павлов), передусім, підвищує тонус центральної нервової системи. М’язова 
робота, що розвиває домінанту рухового аналізатора, змінює функцію внутрішніх 
органів, зокрема системи кровообігу і дихання. Роботу скелетної мускулатури в 
світлі концепції моторно-вісцеральних рефлексів потрібно розглядати як 
стимулятор і регулятор реакції у відповідь, зокрема системи кровообігу. Дозовану 
м′язову діяльність при застосуванні фізичних вправ потрібно розцінювати як 
чинник, сприяючий відновленню порушених хворобою вегетативних функцій. 
Відомо регулюючий вплив помірного фізичного навантаження на функцію 
серцево-судинної системи. Цей вплив виявляється посиленням енерготропних і 
трофотропних впливів на м’яз серця, мобілізацією судинної системи і 
екстракардіальних чинників кровообігу, а також пристосуванням 
кровопостачання загалом до потреб обміну. Внаслідок стимуляції моторно-
вісцеральних рефлексів і вегетативних функцій знижується гіпоксемія і ацидоз 
уражених тканин, відновлюється кислотно-лужна рівновага, м’язовий і судинний 
тонус. Цьому сприяє і відновлення нормальних взаємин між ретикулярною 
формацією, підкорковими вегетативними і емоціогенними центрами з корою 
головного мозку. У процесі застосування фізичних вправ у хворих розвиваються, 
удосконалюються і закріплюються тимчасові зв’язки (кортико-м’язові, кортико-
судинні та ін.), посилюється регулюючий вплив коркових і підкоркових центрів 
на судинну систему. Нервові механізми регуляції дихання при м’язевої роботі 
забезпечують адекватну легеневу вентиляцію і постійність напруження 
вуглекислоти в артеріальній крові. 



Фізичні вправи є свідомим актом поведінки хворого з одночасною участю 
психічних, фізичних та соціальних категорій особистості хворого. Головним у 
методі є процес дозованого тренування. Зі загальнобіологічних позицій 
тренування організму при кінезотерапії спричиняє розвитик його адаптаційної 
спроможності. Вплив чинників зовнішнього середовища, викликаючи різні 
реакції у відповідь організму, сприяє розвитку пристосувальних процесів. Вправи 
можуть виконуватися в полегшених умовах, тобто з усуненням сили тягаря, сили 
тертя, реактивних м’язових сил (наприклад, згинання в ліктьовому суглобі з 
опорою на горизонтальну поверхню стола або відведення нижньої кінцівки, 
ковзаючи по площині постелі та ін.). Тренування таких систем здійснюється 
внаслідок реалізації моторно-вісцеральних рефлексів, сприяє підвищенню 
стійкості гомеостазу в рамках вирівнювання відхилень пластичних констант. 
Останнє приводить до поступового розширення адаптації організму і підвищення 
працездатності хворих, забезпечуючи відновлення порушених функцій. Через 
вплив дозованих фізичних навантажень розкриваються резервні капіляри, 
внаслідок чого поліпшується кровопостачання м’язів і суглобів, зростає 
екстракція кисня з крові, що супроводжується інтенсифікацією метаболізму. 
Підвищення працездатності хворих веде до поліпшення соціально-трудової 
адаптації, нормалізації симпато-адреналової системи (причому зміни зазнає не 
тільки продукція катехоламінів, але і їх рецепція), активується імунна система, 
відновлюється фібриноліз, посилюється ендогенна продукція речовин, що 
володіють імунокорегуючими властивостями. Впорядковані рухові акти 
відновлюють порушену при хворобі трофіку – сукупність обмінних і пластичних 
процесів клітинного метаболізму, що забезпечують збереження структури і 
функції органів і тканин. При їх виконанні активується розсмоктування продуктів 
аутолізу і лізису клітин, репаративна регенерація і диференціювання тканин. 
Посилення місцевого кровотоку збільшує доставку живлячих речовин і 
пластичних матеріалів, спричиняє компенсаторну гіпертрофію органу. Механізм 
дії тренажерів схожий на механотерапію, але на відміну від механотерапевтичних 
апаратів і пристроїв, тренажери впливають на функціональні системи організму і 
сприяють формуванню координаційних і моторних якостей.  

Гідрокінезотерапія (дозоване плавання або виконання в басейні 
спеціального комплексу вправ) сприяє підвищенню адаптаційно-трофічної 
функції симпатичної нервової системи, що веде до відновлення тканинного 
метаболізму, посилення венозного притоку крові до серця, поліпшення 
внутрішньосердцевої гемодинаміки. Розвиваються довгострокові судинні зміни 
внаслідок утворення системних структурних слідків. Реакція здорової людини на 
водну імерсію складається з трьох фаз: 1) первинного охолоджування, 2) 
активної гіперемії (зігрівання) і 3) пасивної шкіряної гіперемії. У першій фазі 
внаслідок холодового впливу відбувається короткочасне зниження капілярного 
кровотоку в шкірі і її температура майже досягає температури води (спастична 
фаза), яка супроводжується блідістю шкіряних покровів. Звуження судин 
мікроциркуляторного русла триває не більше за 40-60 с, що обмежує втрату тепла 
організмом. Суб’єктивно з’являється відчуття холоду. Паралельно відбувається 
дилатація вісцеральних судин і частина крові переміщається до внутрішніх 



органів, що являє собою захисно-рефлекторний механізм, направлений на 
підтримку температурного гомеостазу внутрішньої середи організму.  

Генез другої фази (активної гіперемії) складніший і триваліший. Тривалість 
шкіряної гіперемії індивідуальна і залежить від тренованості хворого і 
температури води. Внаслідок перерозподілу крові між судинними басейнами 
збуджується центр терморегуляції і температура шкіри поступово відновлюється. 
Активні м’язові скорочення посилюють інтенсивність обміну речовин, 
підвищують споживання кисню, зменшують міру ригідності скелетних м’язів і 
поліпшують трофічні процеси в тканинах.  

Третя фаза – пасивна шкіряна гіперемія – спостерігається при зайвому 
охолоджуванні: судини втрачають тонус, необхідний для посилення кровотоку, 
що супроводжується різким уповільненням кровотоку з появою синюшності 
шкіряних покровів, відчуттям холоду. Таким чином, термічний чинник водного 
середовища надає не тільки тренуючий вплив на судинний тонус, але й стимулює 
метаболічні процеси. Є особливості теплової взаємодії організму з водним 
середовищем різної температури. Так, вже у воді температури 20°С втрата тепла 
зростає в 4-6 разів і більше, ніж за умов основного обміну. Для пацієнтів зі 
серцево-судинними захворюваннями, особливо зі схильністю до ангіоспастичних 
реакцій з нервово-психічною перевтомою, порушеними компенсаторними 
можливостями перебування у воді 20°С і нижче супроводиться несприятливими 
реакціями. Нижній рівень температури води, при якому не спостерігається 
тривалий спазм судин, але відбувається розширення судин і тепловіддача, 
знаходиться в межах 22-24°С. Тому процедури плавання для пацієнтів зі 
захворюваннями серцево-судинної системи зазвичай проводяться при температурі 
26-28°С.  

Призначення гідрокінезотерапії за різної патології базується на наступних 
передумовах: зниження у воді маси тіла, гідростатичний вплив водного 
середовища на організм, вплив термічного чинника, позитивна дія на емоційний 
стан хворого. Тіло, занурене у воду, втрачає 9/10 своєї маси. Фізичне 
навантаження відбувається в умовах, які знімають гравітаційні сили, що 
спричиняє збільшення венозного відтоку і ослаблення напружених м’язів. 
Одночасно з цим здійснення рухів у воді пов’язане з подоланням водного 
середовища і вимагає м’язового зусилля. Тому у воді зростає амплітуда рухів в 
суглобах, а вправи виконуються з меншим м’язовим напруженням, при 
додатковому зусиллі легше долається протидія ригідних м’яких тканин. Відтак у 
водному середовищі легше і швидше досягається відновлення фізіологічної 
амплітуди рухів при зниженій силі м’язів і наявності контрактур у суглобах. 
Активні рухи периферичних відділів кінцівок в теплій воді, завдяки позитивному 
впливу м’язових скорочень на гемодинаміку, сприяють венозному стоку і 
відновленню лімфообігу. Цілющий вплив гідростатичних властивостей води на 
кровоносні судини зростає внаслідок поєднання гідростатичного і теплового 
ефекту.  

Зміцнюючу дію на м’язи надають також вправи, що виконуються 
послідовно у водному середовищі або поза нею. Різниця в силовому навантаженні 
на м’язи, що виникає в момент переміщення кінцівки з водного середовища в 



повітряне, сприяє їх зміцненню. Плавання, за суттю, також є силовою вправою. 
Залежно від техніки виконуваних рухів досягається тренуючий вплив на різні 
м’язові групи і їх зміцнення. Об’єм загальнофізичного навантаження регулюється 
тривалістю, темпом і технікою плавальних рухів. При побудові процедур 
лікувальної гімнастики в басейні потрібно враховувати специфіку впливу на 
організм водного середовища і вправ у ній. Так, внаслідок гідростатичного тиску 
при зануренні хворого у воду до шиї вдих утруднюється, а видих полегшується, 
збільшується кровонаповнення інтраторакальних просторів і легеневих судин, 
піднімається діафрагма, що супроводжується зменшенням життєвої місткості 
легких. Дихання відбувається з подоланням опору. Навіть порівняно легкі рухи у 
воді підвищують хвилинний і ударний об’єм серця. У кардіореспіраторній 
системі реакції на фізичне навантаження у воді полягають у перерозподілі 
кровотоку із збільшенням кровопостачання внутрішніх органів і головного мозку, 
збільшенні об’єму циркулюючої крові, підвищенні тонусу посагів внаслідок 
м’язового скорочення і дії води (гідростатичний і температурний чинники). Така 
перебудова гемодинаміки спричиняє збільшення притоку до серця (підвищення 
переднавантаження), стимулювання механізму Франка-Старлинга і підвищення 
систолічного і хвилинного об’ємів крові. ЧСС при цьому зростає. ПОЛ 
підвищується. Одночасно поліпшується функція зовнішнього дихання: 
заглиблюється і частішає дихання, збільшується гіперемія, дихальний об’єм, 
вентиляція легень і поглинання кисню. Іншими словами, фізичне навантаження, 
що виконується у воді, стимулює ключові ланки кисневотранспортної функції 
серцево-судинної системи. Завдяки гідростатичному тиску створюється стан 
стабільності в суглобах нижніх кінцівок (особливо в колінному і 
гомілковостопному), тому дозовані вправи з ходьбою в басейні показані при 
розтягненні та ударах. 

 Виконуючи різноманітні рухи хворий може переносити більш низьку 
температуру води. Загартовуючий ефект виражений сильніше через процедури, 
що проводяться в басейнах відкритого типу (температура води 24-26°С). 
Температурний чинник (тепло) сприяє зменшенню рефлекторної збудливості та 
спастичності м’язів, болю. Має також значення хімічна дія водного середовища, 
особливо при проведенні процедур у басейнах з мінеральною водою. 

Вправи у воді надають психотерапевтичного впливу: полегшені й безболісні 
рухи поліпшують самопочуття і вселяють віру в зцілення. 
  Лікувальні ефекти. Кінезотерапія сприяє зменшенню вегетативних 
порушень, надає аналгезуючу, стрес-індукуючу (тонізуючий, імунокорегуючий 
ефекти), трофічну, метаболічну, компенсаторну дії і сприяє релаксації м’язового 
апарату (наслідковий ефект). Поступове розширення діапазону функціональних 
показників патологічно зміненого органу або системи до фізіологічної вікової 
норми приводить до розширення адаптаційних механізмів. Гідрокінезотерапія 
стимулює кровообіг і збільшуює діастаз між суглобовими поверхнями кісток. 

ПОКАЗАННЯ. Відсутність, ослаблення або ненормальність функції, що 
виникла внаслідок захворювання або його ускладнення; позитивна динаміка стану 
хворого, яка визначається за сукупністю клінічно-функціональних даних – 
поліпшенням самопочуття хворого, зменшенням частоти й інтенсивності 



больових приступів, поліпшенням даних функціонального і клінично-
лабораторного обстеження. Показання до кінезотерапії є за суттю ії задачами. 

Показання до фізичних вправ у воді 
1. Хвороби внутрішніх органів 
Захворювання серцево-судинної системи: хронічна ішемічна хвороба серця, 

стенокардія, гіпертонічна хвороба I і II стадії, гіпотонічна хвороба, 
нейроциркуляторна дистонія, компенсовані вади клапанів серця. 

Захворювання периферичних судин: посттромбофлебітичний синдром, 
хронічна венозна недостатність, варикозне розширення вен з недостатністю 
кровообігу у стадії компенсації і субкомпенсації, облітеруючий атеросклероз 
артерій кінцівок у стадії компенсації і субкомпенсації кровообігу, ангіоспастична 
форма облітеруючого ендартеріїту. 

Хвороби органів дихання: хронічні риніти, фарингіти, назофарингіти, 
синуїти, тонзиліти, ларингіт, ларинготрахеїти, бронхіти, трахеїти, 
трахеобронхіти, хронічні неспецифічні захворювання легенів у фазі ремісії та 
неповної ремісії за наявності легеневої і легенево-серцевої недостатності I 
ступеня, а також стану після сегмент-, лоб- і пульмонектомій при повному 
загоєнні посляопераційного рубця. 

Хвороби органів травлення: хронічні гастрити і коліт (особливо з 
порушенням моторної функції), гастроптоз, загальний ентероптоз, хронічні 
захворювання печінки і жовчовивідних шляхів. 

Порушення обміну речовин і ендокринні розлади (ожиріння I-II ступеня, 
цукровий діабет, подагра та ін.). 

2. Пошкодження і захворювання нервової системи 
Порушення рухової функції після пошкодження хребта зі здаленням або 

порушенням цілісності спинного мозку, а також після пошкодження головного 
мозку і периферичних нервів. Повторні корінцеві больові синдроми при 
остеохондрозі (в тому числі після оперативного втручання), спондилоартриті. 
Наслідки пошкодження окремих периферичних нервів (парези, атрофія м’язів, 
контрактури, деформація і т. ін.). Неврози і астенічні стани, в тому числі з 
супутніми вегетативними і судинними розладами. Залишкові явища після 
перенесеного поліомієліту і дитячих церебральних паралічів (парези, м′язева 
атрофія, нейрогенні контрактури і деформації кінцівок та ін.). Вегетативні 
поліневропатії.  Вібраційна хвороба. Атеросклеротичний церебросклероз без 
вираженого порушення мозкового кровообігу. 

3. Травми і захворювання опорно-рухового апарату, стани після оперативних 
втручань 

Наслідки переломів трубчастих кісток і пошкодження м’яких тканин 
кінцівок, наслідки переломів хребта (без пошкодження спинного мозку). Період 
відновлення рухових функцій після операцій на опорно-руховому апараті 
(ортопедичні операції, остеосинтез різних видів, ампутації та ін.). Порушення 
постави, деформації хребта і ніг (наприклад, сутуловатість, сколіози, 
плоскостопість і інш.). Залишкові явища після порожнинних операцій (спаєчна 
хвороба, контрактури і стягуючі рубці). Хронічні захворювання кісток, суглобів; 
артрити і артрози різної етіології (що деформують, ревматоїдні, обмінні, хвороба 



Бехтерєва і ін.) і поза періодом загострення, захворювання періартикулярних 
тканин і сухожильно-зв′язкового апарату посттравматичного та іншого 
походження. 

4. Інші захворювання і патологічні стани. 
Слабкість фізичного розвитку, недостатній розвиток мускулатури, 

суглобово-зв′язкового апарату і інш. 
Залишкові явища після гострих захворювань (астенія, анемія). 
Деякі захворювання жіночих статевих органів (аномалія положення матки, 

наслідки хронічних запальних процесів і інш.), шкіри (хронічна кропивниця при 
відсутності підвищеної чутливості до хлору, деякі форми нейродермитів і інш.). 

Відновний період після тривалої гіпокінезії у здорових осіб і після великих 
навантажень у спортсменів. 

При показаннях до лікувального застосування фізичних вправ у воді вибір 
тієї чи іншої методики, розв’язання питання щодо допустимого рівня фізичного 
навантаження проводять з кожним хворим з урахуванням нозологічної форми 
захворювання, особливостей хворого, його віку і загального стану, міри фізичної 
підготовки, зокрема уміння триматися на воді та ін. 

Іноді доцільно починати заняття з вправ у ваннах, переходячи надалі до 
гімнастики і плавання в басейні. 

Показання до механотерапії 
Наслідки захворювань, “пошкоджень” органів руху (малорухомість суглобів, 

м’язові контрактури, рубцеве зрощення м’яких тканин і ін.), парези, вибірні 
паралічі. 

Гіпотрофія і гіподинамія м’язів кінцівок внаслідок тривалого постільного 
режиму, перенесеного захворювання, обмеження рухів у суглобах після 
перенесеного артриту різної етіології і в період загострення артриту за 
мінімальної і середньої активності процесу, I-III ступеню функціональної 
недостатності суглобів. 

Вправи на тренажерах показані при порушенні жирового обміну, хронічних 
неспецифічних захворюваннях органів дихання поза загостренням і 
захворюваннях серцево-судинної системи без недостатності кровообігу та ін. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ.  
Абсолютні протипоказання. Злоякісні захворювання 3-4 стадії. Злоякісні 

системні захворювання крові. Тиреотоксикоз. 
Відносні протипоказання. Підвищення артеріального тиску (систолічне – 

вище за 180 мм рт. ст., діастолічне – вище за 100 мм рт. ст.), часті гіпертонічні та 
гіпотонічні кризи, синусова тахікардія понад 100 уд/хв, брадікардія менше за            
50 уд/хв, порушення серцевого ритму (часті приступи параксизмальної або 
мигатливої тахікардії, екстрасистоли з частотою більш ніж 1:10; 
атріовентрикулярна блокада II-III ст.), негативна динаміка ЕКГ, що свідчить про 
погіршення коронарного кровообігу, загроза кровотечі й тромбоемболії, анемія зі 
зниженням числа еритроцитів до 2,5-3 млн, ШОЕ більше за 20-25 мм/год, 
виражений лейкоцитоз, лихоманка віща за 38°С, гострий період захворювання або 
наростання симптомів захворювання, виражена інтоксикація, посилення 



больового синдрому, ознаки декомпенсації серцево-судинної, дихальної, 
печінкової, ниркової  недостатності. 

Протипоказання до фізичних вправ у воді.  Відкриті рани, що гранулюють 
поверхні, трофічні виразки, післяопераційні нориці, травматичні розриви 
нервових стовбурів і судин, злоякісні новоутворення і т. ін., гострі і хронічні 
захворювання шкіри (екзема, грибкові і інфекційні ураження), захворювання очей 
(кон’юнктивіт, блефарит, кератит, підвищена чутливість до хлору), захворювання 
ЛОР-органів (гострі й хронічні гнійні отити, перфорації барабанної перетинки, 
екзема зовнішнього слухового проходу, вестибулярні розлади та ін.), стан після 
перенесених інфекційних захворювань і хронічні інфекційні хвороби за наявності 
бацилоносійства, венеричні хвороби, епілепсія і психічні захворювання (за 
неможливості вербального контакту з хворим), вертебробазілярна недостатність з 
раптовою втратою свідомості в анамнезі, корінцеві больові синдроми, плексити, 
невралгії, неврити у фазі загострення, гострі і підгострі захворювання верхніх 
дихальних шляхів (особливо за підвищеної чутливості до хлора), недержання сечі, 
калу, туберкульоз легенів в активній стадії та інші гострі інфекційні 
захворювання, ревматичні поразки серця в стадії загострення, хронічні 
неспецифічні захворювання легенів III стадії, загострення хронічної коронарної 
недостатності, стенокардія напруження III-IV ФК, інші захворювання серцево-
судинної і легеневої системи в стадії декомпенсації, гіпертонічна хвороба зі 
стабільно підвищеним діастолічним тиском вище за 110 мм рт. ст., жовчно- і 
сечокам’яна хвороба, гострі запальні захворювання нирок і сечовидільних шляхів. 

Протипоказання до механотерапії. Захворювання і пошкодження органів 
руху при реактивних явищах у тканинах (підвищення загальної і місцевої 
температури, виражений больовий синдром, підвищена рефлекторна збудливість 
м’язів та ін.), рефлекторні контрактури, гнійні процеси в тканинах, значна стійка 
малорухомість суглобів, різке ослаблення м’язової сили (неможливість подолати 
тягар сегмента кінцівки), деформація суглобів, зумовлена вираженим 
порушенням конгруентності суглобових поверхонь або зміщенням осей суглобів, 
що зчленовуються (підвивих); недостатня консолідація кісткової мозолі при 
переломах, наявність синергії. 

Абсолютні протипоказання до вправ на тренажерах. Клінічно виражена 
недостатність кровообігу; загострення хронічної коронарної недостатності; 
інфаркт міокарду давністю менше за 12 місяців; аневризма серця і аорти; загроза 
тромбоемболічних ускладнень (загострення тромбофлебіту); загроза кровотеч 
(кавернозний туберкульоз легенів, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої 
кишки з кровотечею в анамнезі, цироз печінки); органічні захворювання нервової 
системи з порушенням її функцій; захворювання крові, включаючи анемії; 
злоякісні новоутворення; жовчно- і сечокам’яна хвороби з частими больовими 
приступами; гострі запальні захворювання нирок; міокардит будь-якої етіології; 
більшість пороків серця (як природжених, так і набутих); гострі інфекційні 
захворювання; синусова тахікардія з ЧСС більше за 100 в 1 хв; важкі порушення 
ритму і провідності; артеріальна гіпертензія (АТ 180/100 мм рт. ст. і вище) з 
ретинопатією; гіпертрофія серця внаслідок стійкого високого (понад 180/100 мм 
рт. ст.) АТ; появи через невелике фізичне навантаження порушень ритму і 



провідності, стенокардії, зниження АТ, легенева недостатність із зменшенням 
життєвої місткості легенів на 50% і більш від належної величини, вагітність 
більше за 22 тижнів; ожиріння III-  IV ст., значна короткозорість із зміною очного 
дна; цукровий діабет (важка форма). 

Відносні протипоказання до вправ на тренажерах. Синусова тахікардія з 
ЧСС 90-100 в 1 хв, порушення ритму (екстрасистолія з частотою не вище за 4:40) 
і провідність (порушення передсерцево-щлуночкової провідності I ст., синдром 
Вольфа-Паркинсона-Уайта), деякі вади серця – природжені (дефект 
міжшлуночкової перегородки в м’язовій частині) і набуті (помірна недостатність 
мітрального клапана); недавні внутрішні кровотечі; хронічні запальні 
захворювання нирок; підвищений артеріальний тиск, що не знижується при 
лікуванні нижче за 150/90 мм. рт. ст.; хронічні захворювання органів дихання зі 
зниженням життєвої місткості легенів на 30-50% від належної величини; 
порушення менструальної функції; цукровий діабет середнього ступеня; 
облітеруючий ендартеріїт, що заподіює біль під час рухів; хронічні артрити в 
стадії загострення. 

Відносним протипоказанням до механотерапії є виражений ексудативний 
компонент запалення в ураженому суглобі. За цих обставин, на першому етапі 
допускається застосування механотерапії для інших суглобів кінцівки. При 
вираженому ексудативному компоненті механотерапію можна призначити тільки 
після 4-6 процедур лікувальної гімнастики і протизапальної терапії.  

МЕТОДИКИ КІНЕЗОТЕРАПІЇ. До основних форм кінезотерапії 
належать: 1) ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ), 2) лікувальна гімнастика (ЛГ),             
3) індивідуальні завдання, 4) інші форми (лікувальна дозована ходьба, метод 
корекції, теренкур, прогулянки, ближній туризм, фізичні вправи у воді – 
гідрокінезотерапія, оздоровчий біг, аутогенне тренування, різні спортивно-
прикладні вправи, жвава і спортивна гра). 

Ранкова гігієнічна гімнастика – форма, що застосовується за домашніх 
умов самостійно, готує організм до активної роботи. Застосовуються, головним 
чином, нескладні вправи, що впливають на різні групи м’язів і внутрішні органи з 
урахуванням стану здоров’я, фізичного розвитку і міри трудового навантаження. 
У цьому випадку не показані статичні вправи, що спричиняють сильне 
напруження і затримку дихання. Тривалість заняття – 10-30 хвилин, темп 
спокійний, з поступово зростаючою амплітудою, в комплекси включають не 
більш за 10-15 вправ.  

Лікувальна гімнастика – основна форма відновлення функцій потерпілого 
органу і всього організму. При проведенні процедури ЛГ необхідно враховувати 
міру фізіологічного навантаження у виді так званої фізіологічної кривої 
процедури – за пульсом, АТ, частотою дихання. Лікувальна гімнастика 
виконується роздільним (фізични вправи виконуються після пояснення та показу 
інструктора) або поточним способом (вправи виконуються безперервно в 
поєднанні з поясненням та показом).  

Лікувальна дозована ходьба показана для нормалізації ходи хворого після 
травми і захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, порушеннях 



обміну речовин, для тренування серцево-судинної і дихальної систем. Вона 
дозується швидкістю пересування, довжиною дистанції та рельєфом місцевості. 

Дозоване сходження (теренкур) – лікування дозованою ходьбою з 
поступовим підйомом і спуском на спеціальних маршрутах. Використовується 
при патології серцево-судинної, дихальної систем, порушеннях обміну речовин, 
опорно-рухового апарату, захворюваннях нервової системи. Величина фізичного 
навантаження на теренкурі залежить від довжини маршруту, рельєфу місцевості, 
кута підйому, темпу ходьби, числа зупинок. Відповідно до крутості підйому 
маршрути теренкуру діляться на групи: з кутом підйому від 4 до 100°, з кутом 
підйому 11-150° і з кутом підйому 16-200°.  

Прогулянки можуть бути пішохідними, на лижах, човнах, велосипедах. 
Застосовуються денного і вечірнього часу на спеціальних доріжках шириною 1,5-
2 м і довжиною 1-3 км (маршрути теренкуру). Використовуються пішохідні 
прогулянки в рекомендованому темпі (число кроків за хвилину) на суворо 
дозовану відстань, яку поступово збільшують. При цьому відбувається поступове 
тренування серцево-судинної і дихальної систем хворих до зростаючих 
навантажень. 

Ближній туризм. Найбільше поширення має пішохідний туризм, рідше 
передбачається використання різних видів транспорту (човни, велосипеди). 
Тривалість походів – 1-3 дні. Застосовується в період остаточного видужання і 
тренування всіх органів і систем організму, маршрут добирається індивідуально і 
застосовується не тільки з лікувальною і реабілітаційною, але і з профілактичною 
метою.  

Метод корекції – комплекс лікувально-профілактичних заходів (режим, 
гімнастика, масаж, корекція поз, ортопедичні й механотерапевтичні заходи і ін.), 
вживаних для повного або часткового усунення анатомо-функціональної 
недостатності опорно-рухової системи (переважно хребта, грудної клітки і стоп). 
Розрізнюють корекцію активну і пасивну. Активною корекцією уважають 
спеціальні коригуючі вправи в поєднанні зі загальнозміцнюючими. Активна 
корекція включає складання режиму рухової активності, освоєння корегуючих 
навичок виконання фізичних вправ і боротьбу з неправильними позами за 
допомогою різних загальнозміцнюючих вправ (вирівнюючої гімнастики). Вона 
містить в собі вправи, спрямовані на зміцнення м’язового корсета, м’язів спини 
(мобілізація хребта, розвантаження і витягування, звична правильна постава). 
Пасивна корекція передбачає ряд коригуючих впливів, здійснюваних без активної 
участі хворого (пасивні рухи, положення лежачи на похилій площині, масаж, 
корсети та ін.).  

Корекція поділяється також на загальну і спеціальну. Загальна корекція 
містить комплекс загальнозміцнюючих фізичних вправ (гра, спорт, загартування, 
режим та ін.), сприяючих правильному формуванню опорно-рухової системи 
дітей і підлітків. Спеціальна корекція використовує переважно активну, а також 
пасивну корекцію для усунення недостатності опорно-рухового апарату.  

Коригуюча гімнастика, будучи різновидом лікувальної гімнастики, 
розцінюється як основна ланка активної корекції. Одна з її головних задач – 
зміцнення м’язевого корсета хребта, переважно м’язів спини. При активній 



корекції використовують як загальне, так і спеціальне тренування. Останнє 
передбачає: мобілізацію хребта з урахуванням стану його рухливості; 
розвантаження і “витягування” хребта; гіперкорекцію хребта; використання 
фізичних вправ на балансування; розвиток правильного й повного дихання і 
формування правильної постави. Вправи з рівноваги використовують для 
вдосконалення координації рухів, поліпшення постави, а також з метою 
відновлення порушених функцій (при захворюваннях ЦНС, порушенні мозкового 
кровообігу, захворюваннях вестибулярного апарату та ін.). 

Вправи на розслаблення можуть бути як загального, так і місцевого 
характеру. Вони передбачають свідоме зниження тонусу різних груп м’язів.  

Лікування положенням (постуральні вправи). Цей методичний прийом 
розуміють як спеціальне укладання кінцівок, а іноді й всього тулуба в певне 
коригуюче положення за допомогою різних пристосувань (лонгети, фіксуючі 
пов’язки, валики, спеціальний поворотний стіл). Як правило, лікування 
положенням спрямоване на те, щоб попередити, усунути патологічну позицію в 
одному чи декількох суглобах, або в групі м’язів, а також створити позицію, 
фізіологічно сприятливу для відновлення функції м’язів. Особливо це важливо 
для попередження контрактур усіх видів і патологічних синкінезій і синергій. 

До лікування положенням загального, а не локального характеру можна 
віднести тренування ортостатичної функції на спеціальному поворотному столі – 
так звана ортостатична гімнастика. Вона широко застосовується в ранньому 
відновному періоді після нейрохірургічних операцій і інших гострих станів 
нервової системи (інсульт, травми, нейроінфекція), а також після тривалого 
постільного режиму. Лікування положенням на поворотному столі логічно сприяє 
переходу хворого до найважливіших видів рухового режиму – стоянню і ходьбі.  

Оздоровчий біг (біг підтюпцем) розглядається як різновид фізичних вправ. У 
кінезотерапії використовується: а) біг підтюпцем у чергуванні з ходьбою і 
дихальними вправами і б) безперервний і тривалий біг підтюпцем, доступний 
переважно особам молодого і зрілого віку і достатньо підготовленим. Така форма 
проведення фізичних вправ активує руховий режим хворого. 

Ігрове заняття проводять звичай в санаторіях та інших лікувально-
профілактичних установах, застосовують для активізації рухового режиму і 
підвищення емоційного тонусу тих, хто займається. Гра поділяється на 4 
зростаючі за навантаженням групи: 1) на місці; 2) малорухові; 3) жваві; 4) 
спортивні.  

Спортивні вправи використовують у вигляді прогулянок – на лижах, 
плавання, веслування, катання на ковзанах, велосипеді і інш. Спортивно-
прикладні вправи містять: 1) ходьбу; 2) біг; 3) лазіння і повзання; 4) плавання; 5) 
катання на човні, лижах, ковзанах, велосипеді та ін.; 6) стрільбу з лука, метання 
гранати. Спортивні вправи мають дозований характер.  

Фізичні вправи у воді (гімнастика у воді, плавання, гра у воді) – важлива 
форма ЛФК. Рухи у воді значно полегшуються для хворого, порівняно зі 
звичайним середовищем, за рахунок особливостей механічного і термічного 
впливу водного середовища на організм. Механічний вплив визначається 
більшою щільністю води, що потребує великих зусиль при рухові для подолання 



опору води. Тепла вода сприяє зменшенню рефлекторної збудливості і 
спастичності м’язів, зняттю болю, прохолодна вода – надає загартовуючого 
ефекту. Має також значення і хімічний склад водяного середовища, особливо при 
проведенні занять у басейнах з мінеральною водою. Гідрокінезотерапія надає 
психотерапевтичну дію – полегшені й безболісні рухи поліпшують самопочуття і 
наповнюють вірою у видужання, володіють антидепресивною дією. Виражений 
тонізуючий ефект сприяє нормалізації ваги.  

Аутогенне тренування являє собою систему самонавіяння, здійснювану з 
гальмуванням коркових процесів і розслабленням м’язів усього тіла. Вона 
дозволяє, в противагу фізичному напруженню, розслабити м’язи хворого і 
сформувати динамічний стереотип правильних рухів. Фізична релаксація 
дозволяє зняти хворому нервове напруження, ослабити пов’язаний з хворобою 
тривожний стан (флустрації), сприяє швидкому засинанню і спокійному сну 
хворого. 

У кінезотерапії використовують 3 методи проведення занять: а) 
гімнастичний; б) спортивно-прикладний, в) ігровий. Найпоширенішим є 
гімнастичний метод, який дозволяє поступово збільшувати навантаження і 
здійснювати направлений вплив фізичних вправ на функції уражених систем. 
Спортивно-прикладний метод доповнює гімнастичний. Спортивні вправи 
застосовують дозовано. Ігровий метод (жвава і спортивна гра) створює позитивні 
емоції, підвищує функціональну активність організму. Зазвичай він 
використовується в умовах санаторію. Використання методів визначається станом 
хворого, підбором правильної методики. Заняття проводяться індивідуальним, 
малогруповим (3-5 чоловік) та груповим (5-7-10 чоловік) засобом, залежно від 
рухового режиму.      

ДОЗУВАННЯ. Інтенсифікація фізичного навантаження на організм може 
спричинити різні результати залежно від стану нейро-гуморального фону і дози 
впливу, що має вирішальне значення в досягненні кінцевого результату адаптації. 
Крім того, часто важко визначити межу переходу сприятливого впливу фізичного 
навантаження до несприятливого. Як дозування фізичного навантаження потрібно 
розуміти встановлення сумарної дози (величини) фізичного навантаження при 
застосуванні як однієї фізичної вправи, так і цілого комплексу (ранкова гігієнічна 
гімнастика, лікувальна гімнастика, прогулянки та ін.). 

Методичні прийоми дозування фізичних вправ. 
1. Вибір початкових положень (залежить від рухового режиму, вікових 
особливостей і тренованості). 

2. Вибір кількості м’язових груп, що беруть участь в русі. 
3. Чергування м’язових навантажень. 
4. Ступінь складності вправ. 
5. Зміна кількості повторювань кожної вправи. 
6. Вибір темпу й інтенсивності фізичного навантаження. 
7. Вибір числа і характеру виконання вправ (активні й пасивні). 
8. Вибір амплітуди рухів. 
9. Ступінь силового напруження м’язів. 
10.  Наявність емоційного чинника. 



Важливим чинником дозування вправ є їх інтенсивність, яка може бути 
малою, помірною, великою і максимальною. Мала інтенсивність 
використовується при постільному режимі. Вправи не володіють тренуючим 
ефектом, зменшують вияви гіподинамії, цілюще впливають на ЦНС. В основному 
вони використовуються для дрібних м’язових груп, у повільному темпі з 
невеликою амплітудою рухів. За помірної інтенсивності створюються аеробні 
умови для роботи м’язів, що спричиняє посилення окислювальних процесів, 
активацію серцево-судинної і дихальної систем. Виконуються вправи для всіх 
м′язових груп середньої сили в повільному і середньому темпі з поступовим 
збільшенням амплітуди рухів до повною. Велика і максимальна інтенсивність (в 
ЛФК використовується надто рідко) характеризується напруженням усіх життєво 
важливих функцій, залучає до руху велику кількість м’язів з високою швидкістю 
їх скорочень і вираженими поставо-тонічними реакціями. М’язова діяльність має 
анаеробний характер.  

Хворий може самостійно дозувати інтенсивність фізичного навантаження за 
суб’єктивним відчуттям і частотою серцевих скорочень. Максимально допустиму 
частоту серцевих скорочень визначають за формулою резерву серця (РС). РС= 
(190 мінус вік в роках) – ЧСС спокою. Для досягнення максимального клінічного 
ефекту лікувальної гімнастики фізіологічне навантаження не має перевищувати 
10-20% РС для хворих, яким призначено суворий постільний режим, 20-30% РС –
расширений постільний режим, 30-40% РС – палатний режим, 40-50% РС –  
вільний режим, 50-60% РС – щадящий санаторний режим, 60-70% РС – щадяще-
тренувальний санаторний режим, 70-75% РС – тренувальний санаторний режим, 
70-80% РС – подготовчий амбулаторний режим та до 80-90% РС – основний 
амбулаторний режим. Тривалість однієї процедури має складати не менш 10-15 
хвилин, а загальний час процедур в тиждень не повинен перевищувати 120 
хвилин. Фізичні вправи частіше виконують ритмічно, в спокійному середньому 
темпі. Залежно від захворювання і початкового статусу хворого їх повторюють 
від 5-6 до 12-30 разів. Фізичне тренування містить від 6-8 до 14-16 вправ, 
послідовність і темп виконання яких змінюють кожні 3-5-7 днів. Курс лікування 
становить 10-20 процедур, що проводяться щодня або через день. За необхідності 
повторний курс фізичних тренувань проводять через 1-2 місяці. 

Заняття ЛГ складається з трьох розділів: увідного, основного і заключного. 
Ввідний розділ (12-15% часу) – поступово готує організм хворого до зростаючого 
фізичного навантаження. Застосовують вправи для дрібних і середніх м’язових 
груп, статичні дихальні вправи в середньому темпі з незначною амплітудою. 
Основний розділ (70% часу) – здійснює основний тренуючий вплив на організм і 
складається зі спеціальних і загальнорозвиваючих вправ, що надають 
позитивного впливу на потерпілий орган або весь організм хворого. Спеціальні 
вправи підбираються з урахуванням форми захворювання і загального стану 
хворого. Заключний розділ (15-17% часу) – використовуються дихальні вправи і 
рухи, що охоплюють дрібні й середні м’язові групи і суглоби, включаються 
вправи, що сприяють розслабленню м’язових груп і зниженню загального 
фізичного навантаження. Співвідношення часу на кожний розділ заняття залежить 
від тягаря стану хворого, чим воно важче, тим більш часу займають увідна і 



заключна частина заняття. За мірою видужування пацієнта, збільшується час на 
основну частину заняття.  

Курс кінезотерапії поділяють на 3 періоди: 1) увідний (3-10 днів); 2) 
основний, або тренувальний (час перебування на лікуванні); 3) заключний (3-5 
днів). У ввідному періоді проводиться комплекс елементарних фізичних вправ, які 
використовують для поступового залучення хворого до циклу кінезотерапії, 
виявлення характеру й міри вираженості реакцій хворого на комплекс 
пропонованих фізичних вправ. У основний (тренувальний) період хворий виконує 
спеціальні вправи, спрямовані на досягнення основних цілей. Вправи виконують з 
максимальним навантаженням. Заключний період тренування націлений на 
закріплення досягнутих результатів і підготовку хворого до самостійного 
виконання лікувальної гімнастики в домашніх умовах. Тривалість процедур 
лікувальної гімнастики – від 12-15 хвилин (індивідуально) до 45-60 хвилин (у 
великих групах). Фізичне навантаження має бути адекватним стану хворого і його 
фізичним можливостям.  

Одним з чинників методичних умов застосування дихальних вправ є 
використання оптимального співвідношення гімнастичних і дихальних вправ. 
Чим важче стан хворого, тим частіше між гімнастичними рухами включають 
дихальні вправи. Застосовувати вправи з глибокого дихання доцільно після 
виражених фізичних навантажень. Затримка дихання на вдиху не виправдана, а на 
видиху допустима на 1-3 с, щоб стимулювати подальший вдих. При поєднанні 
дихальних фаз з рухами потрібно брати до уваги наступне: 1) вдих має 
відповідати випрямлянню корпусу, розведенню або підняттю рук і моменту 
найменшого зусилля у вправі; 2) видих має відповідати згинанню корпусу, 
зведенню або опусканню рук і моменту найбільшого зусилля у вправі. 

Дозування прогулянок рівним місцем визначається в основному відстанню, 
тривалістю і темпом ходьби. Дозування навантаження прогулянок на лижах і 
катанні на ковзанах визначається тривалістю і темпом пересування, а також 
паузами для відпочинку. Дозування оздоровчого бігу (підтюпцем) передбачає 
поєднання бігу, ходьби і дихальних вправ з урахуванням поступового зростання 
тривалості бігу. Дозування навантаження при купанні й плаванні залежить від 
температури води і повітря, активності хворого і тривалості процедури. 

Вправи при механотерапії необхідно починати зі застосування мінімального 
вантажу в повільному темпі, що не спричиняє посилення болю, з невеликою 
амплітудою руху, частими паузами для відпочинку. Протягом кожної процедури 
потрібно поступово вправляти всі деформовані суглоби, починаючи з менш 
уражених. Тривалість вправ на механотерапевтичних апаратах збільшується 
поступово від 5 до 20 хв, а маса вантажу – від 1 до 5 кг. Під час процедури 
необхідно міняти положення кінцівки для вправи синергистів і антагоністів. У 
перші дні лікування механотерапію проводять 1 раз в день, вправляючи всі 
уражені суглоби, в подальшому – 2 рази. Трикратне застосування механотерапії 
допустиме лише у фізично міцних осіб за відсутності ознак перевтоми серцево-
судинної і нервово-м’язової систем, що контролюється за допомогою 
електрокардіографічних і електроміографічних спостережень. При I ступені 
функціональної недостатності, мінімальній і середній активності процесу 



механотерапію можна проводити активніше. Вантаж на маятнику можна 
встановлювати відразу в 2 кг, поступово збільшуючи його до 5 кг (залежно від 
величини суглоба) у процесі лікування. Тривалість процедури з 5-10 хв можна 
довести до 25 хв через 4-5 днів. При II ступені функціональної недостатності, 
мінімальній і середній активності процесу механотерапію проводять обережніше, 
вантаж на маятнику спочатку не перевищує 1 кг, і збільшують його поступово. 
Тривалість процедури з 5 мін поступово збільшують до 25 хв. При III ступені 
функціональної недостатності механотерапію потрібно починати без вантажу, 
поступово і вельми обережно додаючи вантаж. Поступово збільшують тривалість 
процедури. Такої ж тактики дотримуються за помірної, середньої і вираженої 
гіпотрофії м’язів кінцівок. У ліктьовому суглобі вправляють згиначі і розгиначі 
плеча і передпліччя. При активному згинанні в ліктьовому суглобі рухи маятника 
виконують у зворотному напрямі, розгинання пасивне. Для активного розгинання 
в ліктьовому суглобі передпліччя зігнене, згинання – пасивне. Маса вантажу на 
маятнику – 2 кг, тривалість процедури – 5 хв. Через 4-5 днів тривалість процедури 
через кожні 2 дні збільшують на 1-2 хв, доводячи її до 10 хв. Максимальна 
тривалість процедури 20-25 хв, маса вантажу на маятнику – 4 кг. У колінному 
суглобі вправляють згиначі та розгиначі. При довгастій нозі хворий робить 
активне згинання, при зігненій – активне розгинання. Тривалість процедури від 5 
до 25 хв, вантаж відразу великий – від 4 кг до 4-5 кг (не більш) надалі. 
Механотерапію можна проводити як до лікувальної гімнастики, так і після неї. 

Упродовж працетерапії в групах хворих, зайнятих фізичною працею, 
руховий режим встановлюють з таким розрахунком, щоб під час щадно-
тренуючого рухового режиму інтенсивність фізичного навантаження була 
еквівалентна не тільки постійним, але й короткочасним енерговитратам, 
характерним для легкої фізичної праці 2,5-         5 ккал/хв (10,5-21 кДж/хв), для 
високого навантаження 6 ккал/хв (25 кДж/хв) при частоті пульсу до 40% аеробної 
спроможності); при тренуючому режимі – для фізичної праці середньої важкості 
5-7,5 ккал/хв (21-31,5 кДж/хв), для високого навантаження 9 ккал/хв (37,5 кДж/хв) 
при частоті пульсу до 60% аеробної спроможності, при інтенсивно-тренуючому 
режимі – для важкої фізичної праці 7,5-   10 ккал/хв (31,5-42 кДж/хв), на висоті 
навантаження 12 ккал/хв (50 кДж/хв) при частоті пульсу до 75% аеробної 
спроможності.  

Передозування кінезотерапії виявляється посиленням болю і 
супроводжується рефлекторним впливом на відповідні м’язові групи, що 
приводить до зниження сили і порушенню координації. Виділяють артростатичні, 
артрокінетичні й артроноцицептивні рефлекси, в яких беруть участь аферентні 
нервові волокна больової чутливості і механорецептори середньої та високої міри 
мієлінізації. Біль не тільки універсальна захисна реакція організму на 
пошкодження тканин, але і несприятливий чинник, що надає емоційну протидію 
необхідному збільшенню рухової активності на фоні тривоги і почуття страху 
перед виконанням активних рухів. Після декількох процедур пасивних рухів 
встановлюють зміни функції локомоторного апарату. Якщо сильні артралгії 
лімітують рухливість суглобів, то спочатку проводять рухи в безбольових межах з 
поступовим збільшенням амплітуди. При складанні подальшої тренувальної 



програми необхідно засновуватися на принципах поступового дозованого 
підвищення активного фізичного навантаження. Поетапність її наступна: легкі 
гімнастичні вправи на гнучкість, які супроводяться статичним (6-8 с) 
витягненням м’язів для попередження контрактур; силові вправи; силові вправи з 
обтяженою масою (1-4 кг); тренування на тренажерах. При переломі діафіза 
плечової кістки механотерапію можна починати через 7-8 тижнів від моменту 
травми при рентгенологічних ознаках консолідації. У цьому випадку для 
зміцнення м’язів плеча доцільні вправи на блоковому апараті з вантажем 3-5 кг. 
Збільшення об’єму рухів в ліктьовому суглобі після припинення імобілізації 
можна досягти вправами на маятниковому апараті з використанням вантажу 3-4 
кг. Тривалість процедури 10-20 хв. Для зміцнення м’язів руки хворому як 
самостійне завдання можуть бути рекомендовані вправи з еспандером. При травмі 
кисті, після припинення імобілізації, для відновлення функціональної 
спроможності, зміцнення м’язів згиначів і розгиначів кисті і пальців, 
рекомендуються вправи на блоковій установці (для пальця маса вантажу 100-500 
г).  

При загостренні патологічного процесу доцільні вправи з ізометричним 
напруженням і пасивні рухи. Лише потім поступово додають ізотонічне 
навантаження, теренкур і плавання в басейні з теплою водою. Коли активність 
захворювання спадає, цей же комплекс кінезотерапії продовжується, але з 
послідовним збільшенням навантажень. Ізометричні напруження м’язів 
використовують у виді ритмічних (виконання рухів в ритмі 30-50 за хвилину) і 
тривалих (напруження м’язів протягом 3 с і більш) напружень. Ритмічні 
напруження м’язів призначають з 2-3-го дня після травми або захворювання. 
Оптимальним потрібно вважати 10-12 напружень протягом одного заняття. 
Тривалі ізометричні напруження м’язів призначають з 3-5-го дня після травми 
або захворювання з експозицією 2-3 с, надалі збільшуючи до 5-7 с. Більш тривала 
експозиція (понад 7 с) не дає більшого клінічного ефекту, а, навпаки, спричиняє 
різкі вегетативні зсуви, що проявляються в період м’язового напруження 
затримкою дихання, а у “післяробочий час” прискоренням пульсу і частотою 
дихання.  

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

 

Задача 1 
 Хвора 40 років перебуває в стаціонарі з гіпертонічною хворобою II стадії. 
АТ становить 160/90 мм рт. ст. У комплексі реабілітаційних засобів призначена 
кінезотерапія. 

 Визначте провідні механізми лікувальної дії фізичних вправ у даному 
періоді  
лікування: 

 А. Тонізуючий вплив на організм. 
 Б. Адаптаційно-трофічний вплив. 
 В. Формування тимчасових компенсацій. 



 Г. Відновлювання функції. 
Д. Формування постійних компенсацій. 
 

Задача 2 
Хворий 32 років перебуває на стаціонарному лікуванні 10 днів з діагнозом 

гострого бронхіту, період остаточних явищ, ДН0.  
Назвіть загальні протипоказання до застосування кінезотерапії: 
А. Кашель з мокротинням. 
Б. Субфебрильна температура. 
В. Нарастання дихальної недостатності. 
Г. Задишка при навантаженні. 
Д. Дихальна аритмія. 
 

Задача 3 
Хвора 30 років перебуває на лікуванні 12 днів з діагнозом бронхіальної 

астми середньої важкості. Приступи задухи виникають рідко. 
Укажіть, який руховий режим кінезотерапії необхідно призначити у даному 

випадку? 
А. Суворий постільний. 
Б. Розширений постільний. 
В. Палатний. 
Г. Вільний. 
Д. Тренувальний. 

 

Задача  4. 

Хворий 57 років перебуває на стаціонарному лікуванні 14 днів з діагнозом 
ревматоїдний артрит, поліартрит, серонегативний варіант, з більш виразною 
поразкою дрібних суглобів рук, активна фаза II ст, Rо-стадія I, НФС I. У 
наступний час больовий синдром не виражений. Температура тіла в нормі. ШОЕ 
–18 мм/год. 

Яки форми кінезотерапії можна використувати на даному етапі лікування? 
А. Ранкова та лікувальна гімнастика. 
Б. Лікувальна гімнастика та індивідуальні завдання. 
В. Лікувальна гімнастика та лікувальна ходьба. 
Г. Лікувальна гімнастика та масаж. 
Д. Ранкова гімнастика та загартування. 
 
 

 



Розділ 8  
АКУПУНКТУРА 

 
Акупунктура – лікувальний вплив на біологічно активні точки (БАТ) за 

допомогою металевих голок. Крім акупунктурних голок на БАТ впливають 
іншими фізичними чинниками: постійними та імпульсними струмами 
(електроакупунктура), НВЧ- і КВЧ-випромінюванням (мікрохвильова пунктура), 
фокусованим ультразвуком (ультрафонопунктура), термічними стимулами 
(термопунктура або цзю-терапія). На ділянку шкіряної проекції точок впливають 
пучком коротких голок (багатогольчата акупунктура або мей-хуа-чжень), 
електричним струмом (електропунктура), постійним магнітним полем 
(магнітопунктура), лазерним випромінюванням (лазеропунктура), холодовим 
стимулом (кріопунктура), натисненням (акупресура), вібрацією (вібропунктура), 
вакуумом (вакуумпунктура), струменем повітря або води (флюїдопунктура) і 
металевими кульками (цубо-терапія).  

Для фізіотерапевта достатньо хорошого знання розташування біоактивних 
точок, відомих рецептів і порядку застосування наборів і поєднань. Сегментарний 
акупунктурний підхід у терапії синдромів цілком виправданий і досить 
ефективний. Однак, враховуючи накопичений емпіричним шляхом проб і 
помилок досвід рефлексотерапії, доцільно використовувати поняття про 
“меридіани” і топіку БАТ, що в практичній медицині дозволяє орієнтуватися при 
акупунктурі. Позначення класичних меридіанів і точок зображені на рисунках. 
Близько половини акупунктурних точок розташовані безпосередньо над нервами, 
а інші – на відстані до 5 мм від них. Звідси ясно, що подразнення голкою або 
іншим слабким фізичним чинником впливає на нервові стовбури. На основі 
такого підходу до розуміння дії акупунктури фахівці стали точніше визначати 
точки, які є навіть більш ефективними в значенні аналгетичного ефекту, ніж 
точки відомі досі.  

Зважаючи на актуальність знання основних понять акупунктури та 
рефлексотерапії в цілому для реабілітації різних патологічних станів, загальну 
ціль засвоєння даного розділу можна сформулювати так: уміти обгрунтовано 
застосовувати акупуктуру 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 акупунктури. 
- Пояснити основну мету призначення акупунктури за різної патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання пунктурних 
методів терапії. 

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

1. Фізична характеристика чинника. 
2. Механізми дії чинника. 
3. Показання і протипоказання до призначення чинника.  
4. Дозування. 



 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу.  

Світоглядну основу стародавньої китайської медицини становило вчення 
про два протилежні початки “ІНЬ” і “ЯНЬ”. У нормальному стані між “ІНЬ” і 
“ЯНЬ” мають бути збережені тісний зв’язок і повне урівноваження 
(збалансованість систем). При порушенні рівноваги між “ІНЬ” і “ЯНЬ”, що 
можливе внаслідок переважання одного над іншим, виникає аномальне явище або 
навіть розкол “ЯНЬ” та “ІНЬ”, який в остаточному підсумку веде до знищення 
предметів і явищ природи.  

Усі клінічні симптоми розділені на дві групи – “ІНЬ” і “ЯНЬ”, внаслідок 
чого виділялися групи янського та інського синдромів. “ІНЬ” і “ЯНЬ” 
перебувають у стані протиборства і обмежують одне одного. Якщо одна сторона 
переважає, виникає нестача іншої сторони і, навпаки, при ослабленні однієї 
сторони настає надмірне посилення іншої. Без цієї боротьби неможливий 
контроль протилежностей. Постійна боротьба і прагнення до витиснення одне 
одного, яке існує між “ІНЬ” і “ЯНЬ”, є рушійною силою зміни і розвитку речей. 
За “ІНЬ-ЯНЬ” класифікуються також синдроми надмірність-недостатність, 
повнота-пустота, холод-тепло, а також методи лікування: “тонізація-дисперсія”, 
що узгоджується з поняттям гомеокінезу і основним принципом фізіотерапії 
«оптимізації процесів».  

Згідно з теорією традиційної китайської медицини, людина здорова за умов 
рівноваги енергії (“чі”) і рідини (“сює”) в організмі. При порушенні цієї рівноваги 
зовнішніми і внутрішніми чинниками (агресивними збудниками) в організмі 
виникають функціональні розлади. Якщо в цей час не почати лікування, 
розвивається хвороба.  

Клінічне порушення циркуляції енергії (чі) і крові (рідини – сює) спричиняє 
формування “ЯНСЬКОГО” та “ІНСЬКОГО” синдрому. Для “ЯНСЬКОГО” 
синдрому характерні: наявність контрактур і м’язових спазмів, гострого болю, 
підвищення температури тіла, підвищена збудливість, стан емоційного 
напруження, головний біль, артеріальна гіпертензія, хворобливе сечовипускання, 
блискучі очі, гучний голос, дзвінкий кашель, язик червоний з густим жовтим 
нальотом, що відповідає гіперреактивності організму. “ІНСЬКИЙ” синдром 
виявляється слабкістю в кінцівках, гіпотонією м’язів, астенічним і депресивним 
синдромами, нетриманням сечі, тупими, ниючими болями, венозною гіперемією, 
блідим обличчям з ціанотичними блідими губами, впалими очима, глухим 
голосом, хрипким кашлем, блідим кольором кореня язика з невеликим нальотом 
на ньому, що відповідає гіпореактивності організму. “ІНЬ” означає матеріальні 
становлячі тіла, а “ЯНЬ” – його функції. Діяльність організму належить до “ЯНЬ”, 
а харчові речовини – до “ІНЬ”. “ІНЬ” зберігається всередині і є матеріальною 
основою для “ЯНЬ”, а “ЯНЬ” зовні функціонує як вияв діяльності “ІНЬ”. “ІНЬ” і 
“ЯНЬ” ніколи не знаходяться в спокої, вони постійно доповнюють і змінюють 
одне одного. Виходячи з принципу рівноваги “ІНЬ” і “ЯНЬ”, головною задачею 
лікування є відновлення порушеного балансу “ІНЬ-ЯНЬ”, забезпечення гармонії 
(відновлення гомеостазу, стимуляції захисних сил і реактивності організму), чому 
давні східні медики надавали основне значення. 



 Методи фізіотерапії умовно можна розділити на стрес-індукуючі і 
прозапальні (“батіг”) і стрес-лімітуючі, протизапальні (“пряник”). За 
недостатністю “ІНЬ” необхідні активізація процесів і тому показані перші, при 
надлишку “ЯНЬ”, навпаки, доцільне їх зниження – призначають лімітуючі 
чинники, тобто працювати за правилом “бу-це” (додати-відняти). На цих 
принципах заснована адаптаційна терапія. 
         ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Біологічно активні точки (БАТ) – 
морфо-функціонально відособлені ділянки, розташовані в підшкірній жировій 
клітковині, що містять рихлу з’єднувальну тканину, багату на огрядні клітини, і 
тісно пов’язані з належними нервовими провідниками. У 42% випадків у ділянці 
акупунктурних точок виявляється підшкірний нерв, в 40% – підшкірна вена, а в 
10% - підшкірна артерія з периваскулярними нервовими сплетіннями. Точки 
впливу характеризуються максимальною концентрацією нервових елементів і 
скупченням огрядних клітин, що містять найважливіші біологічні регулятори. 
Електричний опір шкіри менший у ділянці відповідної локалізації точок 
акупунктури в порівнянні з навколишніми ділянками, що дозволяє провести їх 
топічну діагностику і дає мотив стверджувати про вибірковий вплив 
рефлексотерапевтичних чинників. В акупунктурних точках виражені значно 
сильніше і п’єзоелектричні властивості, що дозволяє генерувати або модулювати 
нервовий імпульс навіть за низької напруженості ультразвуку. Точка має нижчу 
теплопровідність, що виправдовує використання в рефлексотерапії локальних 
температурних подразнень. Оскільки зміна стану організму позначається на 
теплових характеристиках точок акупунктури, це може мати певне значення в 
плані їх диференціювання за характером і порогом збудження, встановлення 
збудливих і гальмуючих зв’язків між різними точками, оптимізувати параметри 
пунктурної теплотерапії. Зони локалізації точок різняться також оптичними 
властивостями, що обґрунтовує використання світлотерапії на БАТ (лазерне та 
ультрафіолетове випромінювання). Неоднорідність і коливальний характер змін 
фізичних параметрів акупунктурних точок є основою для практичного 
застосування електромагнітних полів.  
       Існує 14 постійних і 8 чудових меридіанів, а також 171 “немеридіанна” 
точка, 110 так званих нових точок і 170 точок вушної раковини. Точки 
акупунктура прийнято класифікувати за 4 видами: місцеві, сегментарні, 
центральної і загальної дії.  

Загальнозміцнюючі точки, або точки загального впливу, належать різним 
каналам. Згідно з традиційними уявленнями, тільки вони можуть змінювати стан 
організму і його реактивність, справляючи як збудливу, так і заспокійливу дію на 
організм. До них належать точки: 

1) Е36 — цзу-сань;  
2) Р7 — ле-цюе;  
3) Т4 — мін-мень;  
4) V40 — вей-чжун;  
5) J4 — гуань-юань;  
6) МС6 — ней-гуань.  



Точки впливу на енергію “ЯНЬ” розташовуються на каналі жовчного міхура, 
сечового міхура, заднєсерединному і передньосерединному каналах, до них 
належать і об’єднані точки всіх янських каналів: V38 — ян-фу, VB21 — цзянь-
цзин, T13 — тао-дао. 

Точки впливу на енергію “ІНЬ” розташовані тільки на каналах шлунка і 
селезінки, до них же належать об’єднані точки інських каналів нижніх кінцівок. 
Подразнення цих точок здійснюється для загального впливу на енергію “ІНЬ”: 
RР6 – сань-інь-цзяо, Е30 – ці-чун, Е37 — шан-цзюй-сюй. 

Точки тривоги (глашатаї, вісники, вербуючі, Мо-пункти). Це точки 
підвищеної чутливості на шкірі хворих при захворюваннях внутрішніх органів. За 
винятком каналів легенів, печінки, жовчного міхура, нирок і перикардія, ці точки 
розташовуються на передньосерединному меридіані і відповідають зонам 
Захар’їна-Геда: Р1 чжун-фу, МС1 тянь-чі, F14 ци-мень, VB24 жи-ює, F13 чжань-
мень, VB25 цзінь-мень, E25 тянь-шу, J17 тань-чжун, J14 цзюй-цює, J12 чжун-
вань, J7 інь-цзяо, J5 ши-мень, J4 гуань-юань, J3 чжун-цзи. Враховуючи наявність 
вісцерокутаних зв’язків, лікування необхідно провести методом слабкого 
подразнення (тонізацією протягом 5-10 хвилин). Використовуються для 
діагностики і седативного впливу при підвищеній функції, при хронічних 
хворобах використовують у поєднанні зі співчутливою точкою.  

Співчутливі точки (злагоди, схвалення, транспортні). Внутрішні органи 
мають співчутливі точки, що локалізуються на першій гілці меридіану сечового 
міхура на спині, вони розташовуються поблизу ураженого органа або в одному з 
ним сегменті: легені V13 фей-шу, серця V14 цзюе-інь-шу, V15 сінь-шу; печінка 
V18 гань-шу, жовчного міхура V19 дань-шу, підшлункової залози і селезінки V20 
пі-шу, шлунка V21 вей-шу, діафрагми V22 сань-цзяо-шу, нирки V23 шень-шу, 
тонкої кишки V25 да-чан-шу, товстої кишки V27 сяо-чан-шу, сечового міхура 
V28 – пан-гуань-шу. Співчутливі точки посилюють дію тонізуючої точки каналу 
при слабкій стимуляції і потенціюють дію седативної точки при сильній 
стимуляції. Використовуються для лікування внутрішніх органів і органів чуття, 
ефективні при хронічних патологічних станах, при гострих хворобливих станах, у 
тому числі при болю. У фізіотерапії відповідають сегментарно-рефлекторним 
методикам. 

Власні точки (підсобники, джерела) розташовуються на своєму каналі і є 
одними з основних точок каналу. Згідно з традиційними уявленнями східних 
медиків, в них затримується первинна енергія “юань-чі” і подразнення цієї точки 
є основним при лікуванні відповідного внутрішнього органа. Залежно від ступеня 
подразнення точка-підсобник може використовуватися як седативна, так і 
тонізуюча. 

Точки-щілини (пустоти). Крім основних точок-щілин, точки-підсобники 
інських каналів є для них одночасно і точками-щілинами. Згідно з китайськими 
традиційними уявленнями, сюди виливається зайва енергія каналу. Подразнення 
цих точок особливо ефективне в гострому періоді захворювання. Вони стають 
хворобливими у випадках гострого патологічного процесу, використовуються для 
діагностики і лікування при гострому больовому синдромі в ділянці проходження 
меридіану: Р6 кун-цзуй, GI7 веє-лю, Е34 лянь-цю, RP8 ді-цзи, С6 інь-сі, IG6 ян-



лао, V63 цзінь-мень, V59 фу-ян, R5 шуй-цюань, МС4 сі-мень, ТR7 хуей-цзун, 
VB36 вай-цю, F6 чжун-ду. Протибольові точки розташовані на дистальних 
відділах верхніх і нижніх кінцівок, що обґрунтовує їх використання в гострій 
стадії больового синдрому. Так, при гострій люмбоїшіалгії вплив на точку-
щілину каналу сечового міхура V63 (цзінь-мень) є найефективнішим. При 
гострих респіраторних захворюваннях особливо ефективне подразнення точки-
щілини каналу легені Р6 – кун-цзуй.  

Седативні точки (дисперсії, заспокійливі) – є на кожному каналі. Канал 
товстої кишки має 3 седативні точки (GJ1 шан-ян, GJ3 ер-цзянь, GJ3 сан-цзянь). 
Канал нирки має 2 седативні точки (R1 юн-цюань, R2 жань-гу). Подразнення 
седативної точки пригнічує збудження внутрішнього органа і використовується 
при переважанні янського синдрому методом сильної стимуляції. 

Тонізуючі точки (збудливі) розташовуються на своєму каналі, стимулюють 
пригноблену функцію внутрішнього органа. Використовуються при інських 
синдромах методом слабкої стимуляції. 

У вушній раковині виділяють анатомічні зони: мочка (порожнина рота, 
язик, верхня і нижня щелепа ока), козелок (надниркові залози, зовнішній ніс, 
глотка, артеріальна гіпертонія, спрага, голод, зовнішнє вухо, серце), передня 
вушна вирізка, міжкозелкова вирізка (залози внутрішньої секреції, яєчник, зір), 
задня вушна борозенка (стовбур мозку, зубний біль, гортань), протикозелок 
(мозок, гіпофіз, потилиця, лоб, кора великих півкуль та ін.), протизавиток (хребет, 
груди, живіт), верхня ніжка протизавитка (пальці стопи, п’ятка, суглоби ніг), 
нижня ніжка протизавитка (симпатична, сідничий нерв), трикутна ямка (точка 
ЦНС, шийки матки, таза, сексуальна), човноподібна ямка (пальці кисті, ключиця, 
плече та інші суглоби рук), завиток (мигдалини, точка синдрому янь печінки, 
зовнішні статеві органи), ніжка завитка (діафрагма, сонячне сплетення), зона, 
прилегла до ніжки завитка (рот, стравохід, шлунок, дванадцятипала кишка, тонка 
кишка і товста кишка), чаша раковини (сечовий міхур, передміхурова залоза, 
нирка, жовчний міхур, печінка, селезінка), порожнина раковини (серце, легені, 
бронхи, трахея), задня поверхня вушної раковини (що знижує ПОЛ, нижній, 
середній і верхній відділи спини), зовнішній слуховий прохід (нижня і верхня 
частина живота). Вушну раковину іннервують: нерви шийного сплетення С2-С3 
(plexus cervicalis,    n. occipitalis minor, n. Auricularis magnus ), трійниковий (n. 
Trigeminus,  n. Auriculotemporalis, n. Mandibularis, n. Meatus acustici externus, nn. 
Auriculares anteriores), лицьовий (n. Facialis, communicantes cum. n. facialis), 
язиково-глотковий (n.Glossopharyngeus) і блукаючий нерви (n. Vagus), що 
визначає різні реакції у відповідь на впливи в різні її зони.  

АПАРАТИ. Застосовують голки, готовлені з різних металів (ніхром, золото, 
срібло та ін.), довжиною 10-150 мм і діаметром 0,1-0,5 мм. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. При механічному 
подразненні БАТ виникають місцеві (викид біологічно активних речовин), 
сегментарно-метамерні та генералізовані реакції. 

Фізіологічні ефекти. Механічна стимуляція БАТ роздратовує 
механорецептори шкіри, викликаючи акупунктурну анальгезію. Конвергенція 
висхідних аферентних потоків на різних рівнях ЦНС зумовлює участь в їх 



формуванні вісцерального і вегетативного відділів нервової системи, гіпоталамо-
гіпофізарної та лімбічної систем, а також ендогенної системи модуляції болю. 
Внаслідок цього акупунктура справляє виражену нейроадаптивну дію на системи 
регуляції гомеостазу, відновлює динамічну рівновагу між процесами збудження і 
гальмування в структурах головного мозку.  

Ефекти акупунктури реалізуються переважно за допомогою 
нейрогуморальних механізмів. Вплив на місцеві точки супроводжується 
локальною реакцією, що розвивається за типом аксон-рефлексу. Після 
подразнення сегментарних точок реєструється реакція за участю одного або 
декількох соматичних і вегетативних метамерів спинного мозку.  

Активація точок центральної дії реалізується через систему “черепні нерви 
– ЦНС - периферичні нервові шляхи”. При стимуляції точок загального впливу 
розвиваються адаптаційні реакції з численними причинно-наслідковими 
зв’язками. Функціональна гетерогенність точок акупунктури зумовлена 
особливостями їх архітектоніки, тобто різними комбінаціями окремих 
структурних елементів, у тому числі чутливих нервових приладів, що створюють 
анатомо-функціональні передумови виникнення аферентного потоку різної 
модальності. Зміни, що спостерігаються після короткочасного введення голки, 
відповідає запальному процесу внаслідок механічної травми епідермісу і дерми. У 
великих нервових пучках, розташованих біля ранового каналу, особливо в 
мієлінізованих волокнах, відбувається лізис їх аксоплазми. У нервових пучках, 
розташованих на віддаленій відстані від місця введення голки, розвиваються 
зміни в мієлінізованих нервових волокнах. Часто визначається “відшаровування” 
аксолеми від ламел мієліну з формуванням вакуолеподібних порожнин. Виражені 
деструктивні порушення нервових волокон у зоні ранового каналу пов’язані, 
передусім, з механічною травмою і носять, мабуть, неворотний характер. Пряме 
пошкодження волокон спричиняє значне збудження і підвищення імпульсації по 
провідниках і, отже, має значення для рефлексотерапії. У волокнах, розташованих 
на відстані від місця введення голки, зміни носять тимчасовий характер і 
відображають збудження нервових елементів.  

Крім чисто механічних причин (здавлення, травматизація), в генезі 
пошкоджень нервових структур в акупунктурних точках можуть мати значення 
місцеві впливи з боку кровоносних судин, огрядних клітин, гістіоцитів. Крім 
цього, великий спектр біологічно активних речовин, що виділяються в 
міжклітинні простори при запаленні, також можуть справляти певний 
модулюючий вплив на нервові провідники. Зі збільшенням числа сеансів 
акупунктури дегенеративні зміни в біологічно активних точках наростають, 
збільшується площа, де виявляються клітини з порушеною ультраструктурою 
ядра і цитоплазматичних органел. Однак навіть після 10 сеансів у ділянці 
акупунктурних точок виявляються нервові волокна з мінімальними змінами.  

Локальні пошкодження в точках акупунктури спричиняють підвищення в 
крові адреналіну і норадреналіну. Вміст цих пептидів нижчий при виконанні 
теплової акупунктури. Однак при різних видах впливу на точки спостерігається 
стимуляція функції кори надниркових залоз і клітинної ланки імунітету, що 
свідчить на користь стрес-індукуючого і прозапального впливу рефлексотерапії. 



Схожі ефекти спостерігаються через вплив лазера на БАТ (активація 
стероїдогенезу із збільшенням у крові рівня кортизолу). При сполученому впливі 
голки і УФО спостерігається взаємопотенціюючий вплив продуктів фотолізу, які 
виникають у результаті дозованого УФО і направлені на екстерорецептори шкіри 
і подразнення акупунктурною голкою пропріо-, баро- і хеморецепторів. 
Виявлений зв’язок змін функцій фагоцитів із рівнем кортизолу і гормонів 
щитовидної залози. 

  Ефекти голкорефлексотерапії зумовлені активацією гіпоталамо-
гіпофізарно-надниркових і симпато-адреналової систем, збільшенням числа Т-
лімфоцитів-супресорів та їх функціональною активністю. Після курсу лікування 
голками зростає вміст інтерлейкіну-2 у крові і зменшується концентрація 
імуноглобулінів (IgA, IgM, IgG). Акупунктура впливає на імунну систему за 
допомогою нейроендокринної, активуючи Т-клітини і продукування ними 
інтерлейкіну 2, який стимулює зріст і проліферацію Т-лімфоцитов, регулює 
рівень В-клітин і баланс Т/В лімфоцитів. Таким чином, підтримується відносна 
рівновага “ІНЬ-ЯНЬ”. 

 У розвитку акупунктурного знеболення прийнято аналізувати нейрональні 
та нейрохімічні механізми. Аферентна інформація про подразнення точок 
акупунктури передається в ЦНС по мієлінізованних волокнах, а також нервових 
волокнах від м’язових рецепторів. Тому на периферичному рівні аналгетичний 
ефект може виникати внаслідок зміни в тканинах концентрації біологічно 
активних речовин, що модулюють збудливість ноцицепторів.  

Аналгезуючий ефект голкоуколювання може формуватися і на 
сегментарному рівні за рахунок зміни функціональної активності релейних 
нейронів, що передають ноцицептивну інформацію. Дорсальні роги спинного 
мозку, будучи місцем складної взаємодії рецепторного апарату больової 
чутливості та антиноцицептивної системи головного мозку, виконують роль 
первинного інтеграційного центру обробки сенсорної інформації. Одним з 
нейрофізіологічних механізмів знеболюючої дії рефлексотерапії на 
сегментарному рівні може бути пригнічення реакцій релейних нейронів V шару 
на ноцицептивне подразнення. На стволовому рівні до розвитку акупунктурного 
аналгетичного ефекту залучаються різні нейрональні механізми. 
Голкоуколювання пригнічує латентні компоненти відповіді нейронів 
ретикулярної формації. Болезаспокійливий ефект, ймовірно, зумовлений 
зростанням неноцицептивної аферентації в ретикулярну формацію середнього 
мозку через волокна центрального сегментарного тракту.  

Гіпоталамус також визначає гормональний фон, на якому розвивається 
акупунктурна аналгезія, оскільки в його нейросекреторних клітинах відбувається 
зв’язане вироблення опіоїдних і неопіоїдних пептидів (вазопресину, окситоцину, 
АКТГ). Значну роль у механізмах реалізації акупунктурних антиноцицептивних 
ефектів відіграє таламус. Вплив на чі точку цзу-сань-ли (Е36) придушує 
активацію нейронів вентрабазального комплексу таламуса у відповідь на 
ноцицептивне подразнення слизової оболонки шлунка. Однією з провідних 
структур, що беруть участь у реалізації знеболюючого ефекту акупунктури, є 
друга соматосенсорна зона кори. Голкоуколювання аурикулярних і корпоральних 



точок спричиняє зниження спонтанної активності нейронів даної ділянки мозку. 
При цьому також придушуються переважно пізні латентні компоненти відповіді 
нейронів першої соматосенсорної зони.  

У нейрохімічному механізмі акупунктурної аналгезії велику роль в її 
формуванні відіграють морфіноподібні ендогенні пептиди (енкефаліни, 
ендорфіни), модулюються серотонінергічні і ГАМК-ергічні системи. Головною 
ланкою в каскаді реакцій, що беруть участь у реалізації болезаспокійливого 
ефекту пунктурної рефлексотерапії, вважаються ендогенні опіоїди та опіоїдні 
структури. Під час голкоуколювання відбувається зміна активності ГАМК. Крім 
того, в забезпеченні антиноцицептивного ефекту голкорефлексотерапії має 
значення серотонін-, катехоламін- і дофамінергічні системи. Фонова спонтанна 
активність нейронів являє собою аритмічну випадкову послідовність імпульсів. 
Усі нейрони, що мають спонтанний фон в інтервалі від 3 до 60 Гц і більше, 
змінюють частоту розрядів у відповідь на електроакупунктурний вплив.  

Електроакупунктура спричиняє підвищення кількості вільних радикалів і 
зниження парамагнітних центрів іонів міді церулоплазміну. Акупунктурні точки 
характеризуються підвищеною концентрацією огрядних клітин, які містять різні 
біологічно активні речовини, в тому числі гістамін. Вихід у кров цих речовин вже 
через декілька хвилин після дії мікрострумами точок голкоуколювання стимулює 
нейрогуморальну відповідь організму на електроакупунктуру, внаслідок чого 
збільшується число відновлених центрів іонів міді церулоплазміну. Посилюється 
антиоксидантний захист, що спричиняє до зниження вільних радикалів (слідовий 
ефект).  

Лікувальні ефекти: Аналгетичний, спазмолітичний, вазоактивний, 
нейроадаптивний, імунокоригуючий, метаболічний. 

ПОКАЗАННЯ. Акупунктуру використовують при таких синдромах: 
інфекційний, запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні збудження або депресії, дисгормональний, 
імунопатії з алергічними або імунодефіцитними станами, дискінетичний і 
дистонічний за гіпер- або гіпотипом, диссекреторний з підвищеною або 
зниженою функцією); органної недостатності в стадії компенсації, диспластичний 
і дистрофічний.  

Захворювання: нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна хвороба, 
ішемічна хвороба серця, атеросклероз, Рейно, хронічний риніт, фарингіт, синусит, 
ларингіт, бронхіальна астма, бронхіт, виразкова хвороба шлунка і 
дванадцятипалої кишки, дуоденіт, коліт, гастрит, холецистит, дискінезія 
жовчовивідних шляхів, цистит, остеохондроз хребта, радикуліт, неврит, 
тиреотоксикоз, цукровий діабет, панкреатит та ін. 

Тактика лікаря-рефлексотерапевта визначається після проведеної 
діагностики. При зовнішньому огляді доцільно користуватися прийомами, які 
застосовуються при дослідженні тонусу вегетативної нервової системи, 
використати таблиці Гійом-Вейна з оцінкою функції очей (“симпатико тонік – 
парасимпатикотонік”), шкіри (дермографізм), долонь (гіпергідроз-ангідроз), 
кольору шкіри, повноти і схуднення, статури, кольору волосся, сивини, 
облисіння.  



Переважання “ЯНЬ” – здоровий колір шкіри, еластичний тургор, блиск 
очей, волосся міцне, не сиве, на тілі немає плям і жовтушності, не висить щелепа, 
дише носом, рожевий колір губ, рожеві кінчики пальців. Переважання “ІНЬ” – 
вимерлий погляд, крихке волосся, лисий, дише носом, схилений до повноти, 
тургор підшкірно-жирової клітковини тестоватий, гіпергідроз долонь та ін. Вияви 
деяких патологічних станів і захворювань можливо передбачити за нігтьовими 
фалангами: короткий, плоский ніготь (органічне захворювання серця), великий 
розмір півмісяця (тахікардія), відсутність півмісяця (невроз серця), великий 
опуклий ніготь (туберкульоз легенів), плоский викривлений ніготь (астма, 
бронхіт), трубкоподібний високий ніготь (рак), булавоподібна нігтьова фаланга 
(природжені форми психічних порушень, жорстокість, агресивність), угнутий 
ніготь (спадкові форми алкоголізму), сплюснено-роздроблений ніготь (глистова 
інвазія), ламкі жолобки на нігті (порушення обміну), шлакові (сольові) шари на 
нігті (захворювання шлунково-кишкового тракту), подовжений ніготь (цукровий 
діабет), ніготь безіменного пальця у виді півкола (патологія нирок), 
мигдалеподібні прожилки (ревматизм), обгризаний ніготь (неврози, гастрити, 
статеві дисфункції у жінок), смужки і вкраплення (захворювання селезінки, 
тонкого кишечника), смужки на нігті (захворювання кишечника), трикутний 
ніготь (захворювання хребта і спинного мозку), дірчастий ніготь, плоский із 
піднесенням на вказівному пальці (патологія селезінки). Оглядають язик 
(обкладений або чистий, вологий або сухий, темнуватий або білий, рельєфний або 
гладкий, атрофічний або набряклий, жовтуватий, червонуватий, цегельний і т.ін.) 
і проекційні зони на ньому меридіанів.  

Важлива роль в акупунктурі належить вуху. Є зв’язок аурикулярних 
аферентів з ретикулярними, гіпоталамічними, лімбічними системами мозку, а 
також з внутрішніми органами. За вушною раковиною проводять додаткову 
діагностику і використовують її для терапевтичних впливів. Знаючи зони на вусі, 
можливо за допомогою рівномірних ковзаючих рухів спеціальної алюмінієвої 
палички або тупого кінця голки, кінчика кулькової ручки провести діагностику, 
відмічаючи найхворобливіші зони і точки, які укажуть на орган або систему, які 
мають відхилення від нормального стану. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
набряклий, а також органної недостатності  в стадії декомпенсації.  

Захворювання: гострі гнійні, гострі й хронічні інфекційні захворювання, 
активний ревматизм, гострі пошкодження опорно-рухового апарату. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Голки вводять 
у БАТ, використовуючи різні прийоми. Вибір і поєднання БАТ здійснюють за 
принципами біоритмології, традиційної східної медицини і сегментарно-
метамерної іннервації. Топографію БАТ визначають на умовних лініях 
(меридіанах).  

ДОЗУВАННЯ. Здійснюється згідно з кількістю точок і тривалістю впливу, 
відчуттям хворого (розпирання, ломоти, іррадіації за ходом судинно-нервового 
пучка). Тривалість однократного впливу на одну точку імпульсними струмами від 
30 секунд до 40 хвилин, лазерним випромінюванням до 45-60 секунд на 
корпоральні й 15-30 секунд – на аурикулярні точки. Тривалість курсу лікування 



не перевищує 8-10 процедур. За сеанс впливають на 2-3 аурикулярні і на 4-6 
корпоральних точок (до 10).  

Методика підбору і поєднання точок при рефлексотерапії стає 
найважливішою задачею, від правильного розв’язання якої залежить 
терапевтичний ефект. Дуже важливим є отримання максимального ефекту при 
використанні мінімальної кількості точок. У традиційній і сучасній китайській 
літературі з акупунктури розрізнюють три види ефекту терапевтичного впливу: 
місцевий, на меридіани (сегментарно-рефлекторний) і синдроми (загальний). 

 Перспективним уявляється одночасний вплив на акупунктурні точки 
голкою і УФО в еритемних дозах. Впливають на точки низькочастотним (50 Гц) 
змінним магнітним полем індукцією 20-25 мТл для поліпшення 
психовегетативних відносин, оптимізації початкового вегетативного тонусу, 
реактивності і забезпечення різних форм діяльності, функціонування 
неспецифічних систем мозку. Принцип вибору точки акупунктури засновується 
на зв’язках із сегментарною або сегментарно-локальною ознакою або 
обширністю іннервації тієї чи іншої біологічно активної точки. Віддалені точки 
акупунктури є для оптимізації реактивності організму і загальноаналгетичного 
ефекту. Сучасна тактика рефлексотерапії передбачає вибір не тільки місця (точок) 
і методу впливу, але і оптимальних термінів проведення лікувальної процедури з 
урахуванням біологічних ритмів. Період, коли канал перебуває в стані активності, 
найсприятливіший для гальмування. Подальший 2-годинний відтинок часу (час 
мінімальної активності меридіану) вважається оптимальним для збудження. 

 При електропунктурі позитивний струм з частотою до 50 Гц справляє 
збудливий ефект, а негативний з частотою 150 Гц – гальмівний. 2-хвилинний час 
впливу відповідає першому варіанту гальмівного методу, тоді як 30-60 секунд – 
другому. Для отримання стимулюючого ефекту рекомендується застосовувати 
гальванічний струм зі зміною полярності кожні 5-10 секунд і тривалістю по 2 
хвилини на точку. Для збудливого впливу використовують струм змінної 
полярності (тривалість 30-120 секунд). Досягнення більш вираженого гальмівного 
впливу при больовому синдромі можливе шляхом збільшення часу впливу до 10-
30 хвилин з постійною зміною параметрів струму (напруження від 0 до 200 В, 
сила від 100 до      500 мкА, частота від 1 до 150 Гц, тривалість імпульсу від 0,7 до 
1,7 секунд, пауза між ними від 1,7 до 3,4 секунд). Вплив на активні точки вуха 
здійснюють у гальмівному режимі, ампераж становить 35-100 мкА, частота 40-80 
Гц, час впливу 3-6 хвилин на точку, тривалість сеансу – 20 хвилин.  

При впливі на БАТ електромагнітним полем діапазонів НВЧ оптимальна 
частота імпульсної модуляції знаходиться в межах 6-8 Гц. Реакції, еквівалентні 
гальмівному методу класичної акупунктури, виникають при частоті 2450 МГц та 
інтенсивності мікрохвиль 0,1-1,0 мВт/см2, а рівноцінні збудливому методу – за 
тієї ж частоти, але інтенсивності 1-10 мВт/см2. Регулювання сили впливу залежно 
від індивідуальної чутливості хворих здійснюється дискретно, шляхом вибору 
одного з режимів. 

Вибір точок здійснюється відповідно до конкретного діагнозу і провідного 
синдрому. Якщо локальний больовий синдром – сегментарні точки або 
використовують загальноприйняті правила “верх-низ”, малий укол і ін. Стан 



органів і меридіана визначають по “точках глашатаям-Мо”. Послідовно 
пальпують точки: J3, J4, J5, E25, J12, J14, J17, P1, MC1, F14, VB24, F13, VB25. 
Після дослідження вибирають найбільш хворобливі точки і фіксують меридіан, 
який “звучить” для складання рецептури. При виборі локальних точок, 
розташованих у ділянці поразки використовуються не тільки точки каналу 
ураженого органа, але і точки сусідніх каналів.  

Сегментарний підхід фізіотерапії відповідає такому в рефлексотерапії. 
Традиційним є застосування правила “ю-мо”, тобто поєднання точки-глашатая і 
точки згоди. При захворюваннях легенів використовується поєднання точки Р1 і 
V13, при захворюваннях шлунка – J12 і V21, при захворюваннях нирок – VB25 і 
V23.  

Використання точок зовнішньої і внутрішньої поверхні можливе і за 
іншими принципами. Наприклад, при лікуванні гіпоталамічної недостатності 
поєднують точки ТR5 і МС6, розташовані на внутрішній і зовнішній стороні 
передпліччя, при хронічному аднекситі – точки VB34 і RP9. Метод 
одностороннього подразнення застосовують у симетричних точках протилежної 
сторони (метод Коза) при фантомних і різких болях. Наприклад, при невралгіях, 
зубному болю застосовують й односторонній вплив на боці поразки, наприклад, 
при геміпарезі. У гострій стадії невриту лицьового нерва використовують точки 
E1, Е2, V1, V2, VB2, Е4, Е6, Е7 на протилежному (здоровому) боці обличчя. При 
зубному болю впливають на точки GJ2, GJ3. GJ4 на протилежному боці. При 
локальному болю, наприклад, при ударі латеральної кістки, застосовується метод 
перемагаючого уколу — сильне подразнення (дисперсія) точки V60 на здоровому 
боці, що перевищує больовий поріг на ураженому боці. Широко використовують 
поєднання симетричних точок з обох боків. Наприклад, при люмбоїшіалгії 
використовується симетричне подразнення точок V25, V27, VB30, VB31, Е3б, 
V60, V65 та ін., при болях у ділянці серця двостороннє подразнення точок МСб, 
V15, MC4. Ефективне поєднання симетричних точок з одиночними. Для 
купирування гіпертонічного кризу можна взяти 2 точки МС6 і точку Т25. 
Використовують поєднання симетричних точок верхніх і нижніх кінцівок. Для 
купирування приступу головних болів можна використати 2 точки GJ4 і 2 точки 
F2 або F3. 

Використання перехресного принципу — вгорі точок одного боку, внизу 
протилежного – є рефлекторно обґрунтованим. Так, при шийному радикуліті 
можна перехресно поєднувати точки JG3 зліва і V62 справа. Ефективне 
застосування правила “верхнє-нижнє”. Використовується поєднання точок 
верхньої половини тулуба і кінцівок із точками нижньої половини тіла і нижніх 
кінцівок. Так, при геміпарезах поєднують точки Е6, GJ10, VB30, Е32, VВ39. 
Складають рецепт щодо функціональної значущості точок. Наприклад, точок 
об’єднання, седативних, тонізуючих, точок-підсобників тощо. Так, точка JG18 
(цюань-ляо) — є об’єднаною точкою каналів тонкої кишки, трьох частин тулуба, 
а також всіх м’язово-сухожильних каналів, а отже, може бути використана для 
лікування невриту лицьового нерва, шийного остеохондрозу; точка V1 є точкою 
об’єднання всіх чудових меридіанів і може бути використана для лікування 
лицьових болів, неврозів, гіперкінезів, захворювань очей; неврологічних виявів, 



остеохондрозу, гіпертонічної хвороби, E41, (цзе-сі), тонізуюча точка може бути 
використана для лікування гострого невриту лицьового нерва. 

Седативні точки GJ2 і GJ3 можуть використовуватися для лікування 
больових синдромів нижньої половини тіла. Всі седативні точки 
використовуються в тих випадках, коли має місце виражений больовий синдром і 
необхідно зробити сильне подразнення. Нарівні із застосуванням вищезгаданих 
принципів велику роль у традиційній рецептурі відіграє відношення того або 
іншого синдрому до інського або янського і відповідно до цього вибір точок 
інського або янського меридіанів. 
При хронічному синдромі “ЯНЬ” стародавні медики Сходу рекомендували 

використовувати верхній гомеостатичний набір із застосуванням точки Т14 (да-
чжуй) і симетричним подразненням V60 (кунь-лунь) і нижній гомеостатичний 
набір: Т4 (мин-мень) у поєднанні зі симетричним роздратуванням V60 (кунь-
лунь). Верхній і нижній гомеостатичні набори застосовуються при лікуванні 
“янських” синдромів — болях в обличчі, мігрені, неврологічних проявах 
остеохондрозу. Крім того, застосовують подразнення точок, що впливають на 
енергію “ЯНЬ”: VB21 (цзян-цзінь), Е30 (ци-чун), V38 (фу-сі) та ін. Як правило, ці 
точки мають дію, схожу із загальнозміцнюючими точками. 

При хронічному синдромі “ІНЬ” традиційна медицина пропонує “інський” 
гомеостатичний набір J17 (тань-чжун) в поєднанні зі симетричним подразненням 
точок RP6 (сань-інь-цзяо). У цей час цей набір використовується для лікування 
статевих неврозів, імунодефіцитних станів, бронхіальної астми. Крім того, 
використовуються точки впливу на енергію “ІНЬ”: Е30 (ци-чун), Е37 (шан-цзюй-
сюй). В ослаблених виснажених хворих з хронічними захворюваннями стародавні 
медики Китаю пропонували обов’язково включати в лікування загальнозмінюючі 
точки, наприклад Е36 (цзу-сань-чи), МС6 (ней-гуань), J4 (гуань-юань), Т14 (да-
чжуй), Т20 (бай-хуэй), RP6 (сань-інь-цзяо). 

Згідно з традиційними уявленнями медиків Сходу, після віднесення 
захворювання до синдрому “ІНЬ” або “ЯНЬ”, з’ясовують до якого або яких 
каналів належить даний синдром, є пустота (недостатність) або ж повнота 
(надмірність) каналу, процес тонізується щодо зовнішнього або внутрішнього 
ходу меридіанів.  

Широко в рефлексотерапії використовують метод ріодораку (дослівний 
переклад ріодораку – добре провідний електричний струм-лінія). Автор цієї 
методики Накатані в 1950 році виявив, що при захворюваннях нирок знижується 
електрошкірний опір у БАТ, що лежать за ходом меридіану нирок. Аналогічні 
явища спостерігалися й на інших меридіанах при захворюваннях відповідних 
органів. Протягом декількох років проводилося вивчення вольтамперних 
характеристик (ВАХ) всіх БАТ меридіанів і зіставлялися результуючі ВАХ 
кожного з 12 парних меридіанів. Надалі виявили, що результуюча ВАХ 
меридіана, як правило, збігається з ВАХ точки відповідного меридіану, названої 
репрезентативною, розташованою на зап’ястку або на стопі. Відповідно до 
локалізації цих БАТ на руці або нозі всі лінії ріодораку були названі Н (від англ. 
hand – рука) або F (від анг. foot – нога) з числом індексів від 1 до 6. Треба 



зазначити, що в основному репрезентативні БАТ ріодораку відповідають 
класичним точкам-підсобникам.  

Накатані вважає, що феномен ріодораку (підвищеної електропровідності) 
можна пояснити вісцерошкірним симпатичним рефлексом. Ріодораку 
визначається як “функціональний шлях збудження ряду відповідних симпатичних 
нервів, викликане вісцеральним захворюванням”, або як “сполучений шлях 
відповідних реактивних електропроникних точок (РЕПТ)”. Якщо до РЕПТ 
прикласти адекватне подразнення, то імпульс розповсюджується аферентно через 
симпатичну нервову систему і здійснюється автономна регуляція вісцеральних 
органів, що зрештою дає зменшення електропроникності в РЕПТ.  

Вимірювання проводять таким чином: пацієнт утримує пасивний електрод 
у правій руці, а дослідник торкається шкіри в проекціях БАТ по черзі зліва і 
праворуч усією густиною активного електрода з однаковим натиском і на 
однакові проміжки часу (прочитування показань проводиться через 2-2,5 секунди 
від початку пропускання електричного струму через БАТ). Дані заносять в 
спеціальну карту і комп’ютер. Спочатку проводять вимірювання на руках, потім 
на ногах. Оператор тримає ліву руку пацієнта долонею вгору випрямленими 
великим і середнім пальцями своєї лівої руки, на рівні складки 
променевозап’ясткового суглоба. 

 Перший вимір (Н1) виконується у середнього пальця оператора. 
Аналогічно проводиться вимірювання Н1 на правій руці. Таким чином 
реалізовуються вимірювання почергово на лівій і правій руках у позиціях Н2 і Н3. 
Після цього руки повертають долонями вниз і виконують вимірювання в позиціях 
Н4, Н5 і Н6. Треба відмітити, що Н2 вимірюється за серединною лініею, а Н5 – на 
продовженні лінії, що проходить через IV (безіменний) палець, в місцях перетину 
цих ліній з променевозап’ястковими складками (проекцією 
променевозап’ясткового суглоба). Вимірювання F1 реалізуються в поглибленні, 
освітленому над медіальною поверхнею першої плеснової кістки, відповідному 
переходу тіла кістки в її головку. Потім знаходимо найвищу точку плесни між 
кістками I і II. Від цієї точки на ширину одного пальця, в поглибленні на 
внутрішньому схилі, локалізується вимірювальна позиція F2. Позиція 
вимірювання F3 локалізується безпосередньо донизу і назад від внутрішньої 
кісточки. Позиція F4 вимірюється на латеральному краї стопи в кутку між тілом і 
головкою п’ятої плеснової кістки. Позиція F5 вимірюється на лінії, що з’єднує 
зовнішню кістку з 4-м пальцем, безпосередньо допереду і донизу від кістки. 
Позиція F6 вимірюється між основами II і III плеснових кісток (пульсуюча точка 
на середині лінії, що з’єднує центральну точку між II і III пальцями ноги і 
западиною на тяжі верхнього розгинача (між даним розгиначем пальців ноги і 
переднім великогомілковим м’язом).  

Після нанесення всіх 24 вимірювань на р-карту обчислюється середнє 
арифметичне значення електропровідності. Це значення наноситься на 2 крайні 
шкали. На 7 мм вище і нижче кожної з цих двох відміток ставлять короткі риски. 
Після з’єднання рисок горизонтальними лініями отримуємо так званий 
“фізіологічний коридор”. Якщо значення електропровідності репрезентативних 
БАТ меридіанів виходять за межі цього 14-міліметрового коридора вгору (велика 



електропровідність), то відповідний меридіан вважається таким, що знаходиться в 
надлишку, якщо ж вниз (зниження електропровідності) – в недостачі. Вказані 
положення добре узгоджуються з провідним принципом фізіотерапії “оптимізації 
процесів”.  

При хорошому стані здоров’я і збалансованості процесів життєдіяльності 
показники знаходяться всередині “фізіологічного коридора”, а сам коридор у 
середній частині р-карти. Якщо середнє значення менше 40-50, треба бути 
особливо обережним у застосуванні голкоуколювання, оскільки можливе 
погіршення стану при додатковому “розсіюванні” зниженого біоенергетичного 
потенціалу (виснаження ресурсів вегетативної нервової системи). У таких 
випадках (як і при лікуванні недостатності окремих меридіанів) рекомендуються 
щадні аплікаційні методи впливу, дієтотерапія, східна лікувальна гімнастика, 
мікрохвильова резонансна терапія, багатогольчаті валики. Зниження середнього 
значення електропровідності до 10 і нижче несприятливе в прогностичному 
відношенні.  

При відхиленні значень будь-якого меридіану вище або нижче фізіологічно 
допустимого діапазону виявляються характерні для кожного випадку симптоми. 
Тому, на основі одних тільки вимірювань, оператор може виявити симптоматику 
та основні скарги пацієнта ще до бесіди з ним.  

За низьких значеннь електропровідності показані стрес-індукуючі фізичні 
чинники, при високих, навпаки, стрес-лімітуючі. У терапії з ріодораку виділяють 
два методи лікування. Перший – це загальне регулююче лікування. Воно може 
розглядатися як коректуючий вплив на автономну нервову систему загалом. Цей 
метод особливо ефективний при лікуванні хронічних захворювань, коли 
необхідно відрегулювати або реактивірувати організм взагалі. Вплив, як правило, 
виявляється на ріодораку з максимально відхиленими показниками. 

 При надмірності обробляють відповідні седативні точки 
(електроакупунктура, магнітофори), а при недостачі – тонізуючі (“іонні” металеві 
кульки, ультразвук, КВЧ). Для загальної стимуляції використовують місцеві БАТ 
з підвищеною електропровідністю (іонні кульки). Другий метод лікування – 
“локальне регулююче лікування автономної нервової системи” шляхом впливу на 
сегментарні БАТ з високою електропровідністю, так звані реактивні 
електропровідні пункти. Цей метод дає виразний позитивний вплив і на весь 
організм загалом. Однак частіше місцеве лікування здійснюється за відсутності 
або трохи вираженому відхиленні показників окремих меридіанів від 
“фізіологічних”, або у випадках гострих захворювань.  

Голки при ріодораку вводять, як правило, на глибину 5 мм за допомогою 
спеціального направляючого патрона, після чого до патрона прикладається 
постійний струм 200 мкА негативної полярності напругою 12 В. Зазвичай голки 
вводять перпендикулярно до поверхні шкіри. Однак через спеціальні показання 
глибину і напрям введення голки може варіювати в широких межах. 
Найсприятливішою для регулювання ріодораку тривалістю впливу на окрему 
БАТ вважають 7-10 секунд. За один сеанс впливати можна в середньому на 5-20 
БАТ, що визначається в основному чутливістю пацієнта до стимуляції. 



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

 
Задача 1 

Хворому 39 років з діагнозом НЦД за гіпертонічним типом призначена 
акупунктура. 

 Що характерне для “янського синдрому”? 
А. Слабкість у кінцівках. 
Б. Гіпотонія м’язів. 
В. Венозна гіперемія. 
Г. М’язові спазми. 
Д. Астенічний синдром. 
 

Задача 2 
Хворий 50 років скаржиться на часті головні болі, набряки повік, 

погіршення зору, мигтіння мушок перед очима. Після обстеження окуліст 
поставив діагноз професійна ангіоретинопатія.  

Де розташовуються точки впливу на енергію “ЯНЬ”? 
А. На каналі жовчного міхура. 
Б. На каналі шлунка. 
В. На каналі селезінки. 
Г. На каналі легенів.  
Д. На каналі мозку. 

 
Задача 3 

У хворого 46 років виявлена вибраційна хвороба. Фізіотерапевт призначив 
акупунктуру. 

Що може бути протипоказанням до призначення акупунктури? 
А. Дегенеративно-дистрофічні поразки опорно-рухового апарату. 
Б. Виразкова хвороба. 
В. ОРЗ. 
Г. Бронхіальна астма. 
Д. Нейродерміт. 

 
Задача 4 

 Хворій 40 років поставлений діагноз трофічна виразка нижньої кінцівки. У 
комплексному лікуванні призначена акупунктура. 
   Який з лікувальних ефектів буде переважаючим? 

А. Стрес-індукуючий. 
Б. Аналгетичний. 
В. Трофічний.  
Г. Імуномодулюючий. 
Д. Тромбокоагулюючий. 
 

 



Розділ 9  
ТЕРМОТЕРАПІЯ 

 
Лікувальне застосування  температурного чинника. Термотерапія 

поділяється на тепло- і кріотерапію. 
 

9.1. ТЕПЛОТЕРАПІЯ 
 
У медицині використовують численні методи лікування, основним діючим 

чинником яких є тепло. Теплолікування проводять у вигляді екзогенного 
теплового впливу. Для цього використовують променеву енергію (інфрачервоні, 
видимі, лазерні випромінювання), нагріте повітря (фінська лазня, сауна, 
повітряний душ), теплу рідину, пару, різні водо- і бальнеолікувальні процедури, а 
також тепло може передаватися від нагрітого щільного середовища. Теплоносії, 
придатні до використання в медицині, повинні мати високу теплоємність, низьку 
теплопровідність, невисоку температуру плавлення, високу пластичність і 
компресійні властивості. Для теплолікування застосовують лікувальну грязь, 
парафін, озокерит, нафталан, пісок, глину, сіль, термофори та ін. 

Впливають теплоносіями на організм через шкіру і слизові. Застосовують 
місцеві й рефлекторні методики. Вплив теплоносіїв на організм реалізується через 
тепловий, механічний і хімічний ефекти. Нагріті теплоносії повільно віддають 
своє тепло, що обумовлює легку їх переносимість: в них майже відсутня 
конвекція. Механічний вплив зумовлений тиском маси і тертям її часток об 
шкіру. Хімічна дія визначається наявністю газів, органічних і мінеральних 
речовин та ін. 

Теплолікування як енергійний розсмоктуючий чинник успішно 
застосовується при хронічних запальних, дистрофічних процесах, спастичних 
станах, для реабілітації хворих після травматичних пошкоджень. 

Теплолікування не показане особам похілого віку на комірцеву зону при 
гіпертонічній хворобі, порушеннях ритму і температурній чутливості шкіри, 
гострому гнійному запаленні, тиреотоксикозі, діабеті, а також при загальних 
протипоказаннях. 

Дозування процедур при теплолікуванні здійснюють відповідно до 
температури використовуваного чинника, площі й тривалості впливу. 

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

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії тепла. 
- Пояснити основну мету призначення теплотерапії при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання парафіну, 
озокериту, грязі, пакетної терапії. 

- Вибрати методики і дозування при призначенні чинників. 



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

1. Фізична характеристика теплоносіїв. 
2. Апаратура. 
3. Механізми дії теплоносіїв. 
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).  

 
 

9.1.1. ПАРАФІНОТЕРАПІЯ 
 
Парафінотерапія – лікувальне застосування медичного парафіну. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Парафін – суміш високомолекулярних 

хімічно малоактивних вуглеводородів метанового ряду, що отримується при 
перегонці нафти. Ця напівпрозора біла речовина, хімічно й електрично 
нейтральна, має високу теплоємність, теплоутримуючу здатність і низьку 
теплопровідність, температура її плавлення становить 48-52о

С. Конвекція 
відсутня. Завдяки цим властивостям навіть при високій температурі (60 о

С) 
парафін не викликає опіку. 

АПАРАТИ. Парафін плавиться в спеціальних парафінонагрівачах, 
“Varitherm”, “Wax Bath” або на водяній бані. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. В механізмі дії 
парафіну основна роль належить термічному чиннику. При аплікації нагрітого 
парафіну на шкіру відбувається передавання тепла (екзогенного) шляхом 
теплопровідності, що спричиняє підвищення її місцевої температури. При 
застиганні (кристалізації) парафіну його об’єм меншає, що супроводиться 
компресією поверхневих тканин (механічний чинник). 

Фізіологічні ефекти. Підвищення температури тканин під парафіном на 1-
3о

С приводить до розширення капілярів, посилення транспорту кисню, 
прискорюється розсмоктування інфільтратів і репаративна регенерація в ділянці 
ураження. У ділянці аплікації парафіну зменшується спазм м’язів, знімається 
компресія ноцицептивних провідників, що приводить до зменшення больових 
відчуттів. Компресія тканин, що спостерігається при застиганні парафіну, 
спричиняє збудження низькопорогових механорецепторів. Унаслідок цього 
формуються локальні і сегментарно-рефлекторні, нейро-рефлекторні реакції, які 
посилюють трофіку тканин. При аплікації парафіну на біологічно активні зони 
виникають зміни в органах, сполучених із даним метамером шкіри. 

Лікувальні ефекти: прозапальний, протинабряклий (слабкий), репаративно-
регенеративний, метаболічний. 



ПОКАЗАННЯ. Парафінотерапія показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою чутливістю, невротичний на 
фоні збудження, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, дисметаболічний, 
набряклий, диспластичний і дистрофічний, рановой.  

Захворювання: хронічні запальні (бронхіт, трахеїт, пневмонія, плеврит, 
хронічний гастрит, дуоденіт, хронічний холецистит, гепатит, коліт, аднексит, 
простатит) і обмінно-дистрофічні захворювання внутрішніх органів; запальні 
захворювання і наслідки травми периферичної нервової системи (неврити, 
радикуліти, невралгії) і опорно-рухового апарату (переломи кісток, вивихи 
суглобів, розриви зв’язок, артрити, періартрити); гіпертонічна хвороба I-II стадії; 
спайки в черевній порожнині; варикозна хвороба; поліомієліт; захворювання 
шкіри (нейродерматит, дерматоз); рани від опіку, відмороження, хвороба Рейно. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, імунопатії з алергічними станами, дискінетичний і 
дистонічний за гіпотипом, а також органної недостатності (серцевої, судинної, 
дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії в стадії декомпенсації.  

Парафінотерапія не використовується при гострих запальних 
захворюваннях, у осіб похилого віку – на комірцеву зону при гіпертонічній 
хворобі, порушеннях серцевого ритму і температурній чутливості шкіри, 
гнійному запаленні, тиреотоксикозі, цукровому діабеті, стенокардії напруження 
вище за II ФК, хронічному гломерулонефриті, цирозі печінки, у жінок у період 
лактації. 

МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. При 
проведенні процедур застосовують рідкий парафін, нагрітий до температури 60-
90о

С. Розплавлений парафін (55-65о

С) наносять на заздалегідь змазану вазеліном 
ділянку тіла пласкою мулярською щіткою шаром завтовшки 1-2 см (методика 
нашарування). Частіше після нанесення 1-2 шарів парафіну (завтовшки 0,5 см) на 
ділянку впливів накладають серветку з 8-10 шарів марлі (серветно-аплікаційна 
методика), що просочилася парафіном (65-70о

С), або блоки застиглого парафіну 
завтовшки 1-2 см при 48-50о

С у кюветі або лотку (кюветно-аплікаційна 
методика), іноді опускають заздалегідь покриті парафіном кисті або стопи у 
ванночку з парафіном (методика ванночки). Зверху шару парафіну відповідну 
ділянку тіла покривають клейонкою або вощаним папером і щільно укутують 
шаром вати або ковдрою. 

ДОЗУВАННЯ. Здійснюють відповідно до температури застосовуваного 
парафіну, площі й тривалості впливу. Тривалість впливів, що проводяться  щодня 
або через день протягом 30-60 хвилин, курс лікування 12-15 процедур. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ. 
Діагноз: Виразкова хвороба шлунка, неактивна фаза.  
Rp: Парафін на епігастральну ділянку за кюветно-аплікаційною методикою, 

42о

С, 20 хвилин, через день № 12. 
 

9.1.2. ОЗОКЕРИТОТЕРАПІЯ 
 



Озокеритотерапія - лікувальне застосування медичного озокериту. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Озокерит – гірський віск – суміш 

твердих вуглеводнів парафінового ряду, гірська порода з групи нафтових бітумів 
(церезин до 80%, парафін – 3-7%), газоподібні вуглеводні (метан, етан, етилен), 
високо- і низькокиплячих мінеральних масел, асфальтенів, смол, вуглекислого 
газу і сірководню (до 8-10%). Залежно від вмісту смол і асфальтенів колір 
озокериту різниться від жовтого до чорного. До його складу також входить 
термотолерантна озокеритова паличка, що має антибіотичні властивості. Частіше 
озокерит бурого кольору. Щільність його 0,8-0,97. Озокерит розчиняється у 
бензині, бензолі, хлороформі і нерозчинний у воді. Він має максимальну 
теплоємність і теплоутримуючу здатність і мінімальну теплопровідність. 
Температура плавлення – 60-80о

С. Родовища гірської породи, з якої добувають 
озокерит, є на Україні в Трускавці. Для лікувальних цілей використовують 
очищений озокерит, з якого видалені вода, луги і кислоти. 

АПАРАТИ. Озокерит плавлять на водяній бані, парафінонагрівачі 
нагрівають у термостаті. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Нагрітий озокерит 
при аплікації підвищує температуру шкіри на 2-3о

С. У дії озокериту 
виокремлюють тепловий, механічний і хімічний чинники. 

Фізіологічні ефекти: спочатку озокерит при аплікації викликає 
короткочасний (5-40 секунд) спазм із подальшим розширенням судин 
мікроциркуляторного русла і посиленням периферичного кровотоку, вираженою 
гіперемією, посиленням потовиділення, активізує метаболізм у тканинах, знижує 
м’язовий тонус. При застиганні (кристалізації) початковий об’єм озокериту 
зменшується на 10-15% (в 1,5 рази більше, ніж парафіну), що приводить до 
вираженої компресії поверхневих тканин, збудження механорецепторів шкіри і 
рефлекторно-сегментарних реакцій метамерносполучених з ними органів. 

Хімічний ефект озокериту виявляється за рахунок активних речовин, що 
входять до його складу. Речовини, потрапляючи в шкіру, подразнюють клітини 
епідермісу, фібробласти і фіброкласти, макрофаги, що сприяють реструкції 
з’єднувальної тканини в рубцях. 

Лікувальні ефекти: прозапальний, репаративно-регенеративний, 
метаболічний, антиспастичний. 

ПОКАЗАННЯ. Озокеритотерапія показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою чутливістю, невротичний на 
фоні збудження, дисциркуляційний з ішемією, дискінетичний і дистонічний за 
гіпертипом, диспластичний і дистрофічний.  

Захворювання: хронічні запальні і обмінно-дистрофічні внутрішніх органів і 
шкіри, травми периферичної нервової системи та опорно-рухового апарату, 
полінейропатії, травми хребта і спинного мозку, хвороба Рейно, вібраційна 
хвороба, хвороба Бехтерева, спайки в черевній порожнині, трофічні виразки. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, а також 
органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, 



шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, 
дермопатії в стадії декомпенсації.  

Захворювання: гострі запальні, в осіб похилого віку на комірцеву зону при 
гіпертонічній хворобі, порушеннях серцевого ритму і температурній чутливості 
шкіри, гнійному запаленні, тиреотоксикозі, цукровому діабеті, гострих і 
підгострих тромбофлебітах, захворюваннях нервової системи з прогресуючим 
перебігом (бічний аміотрофічний склероз, кліщовий енцефаліт та ін.), 
стенокардія напруження вище за III ФК,  цироз печінки, хронічний 
гломерулонефрит, нефроз. 

МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Озокерит при 
температурі 50о

С. наносять на поверхню шкіри, заздалегідь змазаної тонким 
шаром вазеліну. Як і при парафінотерапії, використовують методики 
нашарування та аплікації. Ділянку тіла з озокеритом покривають клейонкою або 
вощаним папером і щільно укутують шаром вати або ковдрою. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування лікувальних процедур здійснюють відповідно до 
температури застосовуваного озокериту, площі і тривалості впливу. Тривалість 
впливів, що проводяться з перервою на 3 день – 30-60 хвилин, курс лікування 12-       
15 процедур. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ. 
Діагноз: Деформуючий остеоартроз колінного суглоба, ФН1. 
Rp: Озокерит на ділянку правого колінного суглоба за кюветно-

аплікаційною методикою, 42о

С, 20 хвилин, через день № 10. 
 

9.1.3. ПАКЕТНА ТЕПЛОТЕРАПІЯ 
 
Пакетна теплотерапія – лікувальне застосування штучних теплоносіїв 

різної хімічної природи. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Теплоємність і теплоутримуюча 

здатність пакетних теплоносіїв вищі, ніж у парафіну і озокериту, і вони віддають 
тепло тканинам протягом тривалого часу. Обгорнені в прозорий пластик, секційні 
блоки пакетів таких теплоносіїв називають термопрокладками. Вони бувають 
різної форми і площі. Застосовують також зігріваючі прокладки з бінарними 
речовинами, що зберігаються в різних пакетах (електрохімічні грілки) і системи 
термоелектричного нагрівання. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА, ПОКАЗАННЯ, ПРОТИПОКАЗАННЯ, 
ДОЗУВАННЯ схожі з парафінотерапією. 

МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. 
Термопрокладки нагрівають у теплій воді або термостаті до 70о

С і розташовують 
на тілі хворого над патологічної ділянкою або на сегментарно-рефлекторну зону, 
щільно накривають його рушником або ковдрою. Пакетні теплоносії 
застосовують згідно з методикою аплікації. 
 

 
9.1.4. ПЕЛОЇДОТЕРАПІЯ 

 



На курортах і в лікувальних установах застосовують природні теплоносії – 
лікувальну грязь або пелоїди – природні органо-мінеральні колоїдні утворення, що 
містять біологічно активні речовини і живі мікроорганізми. 

Порівнюючи нашу грязь (сакські, слов’янські та ін.) із гряззю Мертвого 
моря, необхідно зазначити, що мінералізація грязей з Мертвого моря – 350-400 г/л 
і, приймаючи їх, організм потрапляє в дуже жорсткі умови, що часто не йде йому 
на користь. У нашій грязі в літрі від 90 до 200 г мінералів – для людського 
організму це щадний режим. А для мікроорганізмів – умови існування і розвитку. 
За допомогою їх в слов’янській і сакській грязі утворюються такі біологічні 
речовини, як вітаміни груп А і В, ферменти спиртового бродіння, леткі органічні 
речовини, гормоноподібні компоненти типу фолікуліну, ацетилхоліну і холіну, 
пеніциліноподібні та інші продукти, які мають лікувальну дію. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Залежно від складу і походження 
найчастіше використовувані грязі поділяють на п’ять типів: 

1) ілові сульфідні грязі, що є донним відкладенням солоних водоймищ,             
2) сапропелі – ілові відкладення прісних водоймищ, які містять понад 10% 
органічних речовин, 3) торфова грязь – торфові утворення болота, що містять 
50% органічних речовин, 4) сопочна грязь – збагачений органічними речовинами 
нафтового походження, а також 5) глинисті мули і гідротермальні грязі. 
Однорідність, висока пластичність, висока теплоємність і низька теплопровідність 
визначають лікувальне використання грязей. У клініці найчастіше 
використовують перші три види грязі.  

 Грязь складається з трьох частин – кристалічного скелета, колоїдної 
фракції і грязьового (сольового) розчину. Кристалічний скелет, або кістяк – 
грубодисперсна частка грязі, що складається з неорганічних часток розміром 
0,01-0,001 мм, грубих органічних залишків рослинного і тваринного походження 
(гіпс, кальцит, доломіт, фосфати, силікатні й карбонатні частки та ін.). Колоїдний 
комплекс – тонкодисперсна частина грязі, являє собою частки розміром менше за 
0,001 мм (органічні речовини, органомінеральні сполуки, гідротроліт, сірка, 
гідроксиди заліза, алюмінію, марганцю та ін.). Грязьовий розчин – рідка фаза 
грязі, що містить основні її компоненти (мінеральні, органічні речовини і 
розчинені гази). Мінералізація грязьового розчину коливається від 0,05-1 до 400-
450 г/л. Властивості грязьового розчину визначаються мінералізацією і складом 
грязі. У грязеутворенні активну роль відіграють мікроорганізми, особливо 
сірководнева бактерія. Чорний колір і пластичність грязі зумовлені гідратом 
окислу заліза. 

Ілова сірководнева грязь – чорна блискуча маса мазеподібної консистенції, 
оксамитова на дотик. Утворюється на дні морських лиманів і солоних озер, що 
містять сульфати. Внаслідок розпаду залишків водних рослин і тварин сульфати 
відновлюються до сірководню. В ілових грязях мінеральні речовини переважають 
над органічними, вміст яких невеликий (частіше до 5%). Зольність грязі різна – 
від декількох до сотень грамів на літр. Органічні речовини наявні у виді бітумів, 
гумінів, лігніну, целюлози, сполук азоту, фосфору, заліза, сіри, залишками 
водоростей і живих організмів. В ілових грязях містяться також біологічно 
активні речовини, ферменти, гормоноподібні сполуки, мікроелементи, 



сірководень у вигляді розчиненого газу або сульфідів (від 0,05 до 5%). Реакція 
ілової грязі нейтральна або слаболужна. 

Сапропелі, або “гниючий” мул, той, що утворюється на дні прісних 
водоймищ, являє собою холодечну масу зеленуватого кольору, багату на 
органічні речовини. На відміну від ілової грязі сапропелі мають більшу 
теплоємність. Сапропелі – тонкоструктурні колоїдні відкладення, органічні 
речовини які містять лігніно-гумусовий комплекс, бітуми, рідкі й тверді 
вуглеводи, складні гумінові кислоти, смоли і пігменти з групи каротиноїдів. У 
сапропелях знайдені ферменти, вітаміни, гормони, антибіотикоподібні речовини, 
мікроелементи та інші біологічно активні сполуки. Залежно від вмісту 
мінеральних речовин виокремлюють глинисті, вапнякові, залізисті, 
кремнеземисті, карбонатні, змішані й органічні (малозольні) сапропелі. 
Характерні властивості сапропелів – висока пластичність, вологоємність і 
адсорбційна здатність. 

Торфова грязь – продукт тривалого розкладання рослинних організмів у 
болотистих умовах. Ця темно-бура маса має вогкість у межах 60-65%,  
теплопровідність її менша, ніж в ілової грязі. До складу торфу входять білки, 
гумінові кислоти, бітуми, жири, ферменти, феноли, колоїдні й кристалічні 
речовини. У торфі міститься 30-80% органічних речовин, багато рослинних 
залишків. Торф має велику адсорбційну здатність, високу пластичність, в’язкість, 
клейкість. 

АПАРАТИ. Використовують апарати гальванізації, діадинамотерапії, 
ампліпульстерапії, флюктуоризації для  електрогрязі, шприц Баржанського або 
тампонатор Здравомислова для введення грязі ректально і вагінально, процедури 
проводять на ввігнутій і пласкій грязьовій кушетці з електропідігріванням, 
кушетці для шлунково-кишкового зрошення з дозаторним баком (грязьові й 
загальні процедури). 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Вплив грязі 
здійснюється значною мірою через температурний і меншою – через механічний, 
хімічний і біологічний чинники. Термічний ефект пов’язаний з тим, що грязь має 
властивості теплоносіїв – висока теплоємність, мала теплопровідність, відсутність 
конвекційної здатності. При аплікації грязі леткі речовини, що містяться в ній,  
іони, пептидні й стероїдні гормональні речовини, гумінові кислоти і неполярні 
молекули газів проникають у шкіру через протоки сальних залоз і волосяних 
фолікулів, що зумовлює хімічну дію грязі. Грязь є свого роду сорбентом та 
іонообмінником. Механічний ефект менш виражений і виявляється головним 
чином при призначенні загальних грязьових процедур, грязьових розвідних ванн і 
великих за площею аплікацій. Здавлення шкіри і підлягаючих тканин 
супроводиться більш глибоким проникненням тепла. Грязьова мікрофлора 
(біологічний ефект) викликає загибель мікроорганізмів шкіри через конкурентні 
взаємовідносини. 

Фізіологічні ефекти. Нагромаджуючись у шкірі, активні компоненти грязі 
посилюють метаболізм тканин, індукують диференціювання паросткових шарів 
епідермісу, виділення локальних вазоактивних пептидів (гістамін, брадикінін, 
ендотеліальний розслабляючий чинник), підвищують збудливість і провідність 



нервових провідників шкіри. Під впливом такого комплексного роздратування в 
організмі настає ряд складних функціональних перебудов, які виявляються 
загальною і місцевою реакцією. Загальна реакція полягає в підвищенні 
температури тіла, змінах з боку серцево-судинної системи, зростанні ШОЕ та ін.; 
місцева – в розширенні капілярної мережі, поліпшенні місцевого кровообігу і 
тканинного обміну, обезболенні, розсмоктуванні інфільтратів, набряків і 
патологічних продуктів, посиленні регенераторних процесів і фагоцитозу, що 
ведуть до відновлення функціональної діяльності хворого органа. Кислоти, 
гумінові фракції пелоїдів обмежують ексудацію і набряк у тканині, індукують 
проліферативні процеси у вогнищі запалення. В ексудативній фазі запалення 
вони обмежують міграцію лейкоцитів і набряк. У проліферативній фазі запалення 
легеневої тканини пелоїди підвищують в’язкість плазмолеми, зменшують її 
проникність, посилюють розсмоктування продуктів аутолізу кліток і стік рідини з 
інтерстицію. Збільшуючи активність антиоксидантної системи, вони гальмують 
перекисне окислення ліпідів вогнища запалення і відновлюють порушені при 
запаленні процеси гліколізу і ліполізу. Хімічні речовини пелоїдів руйнують 
протеогліканові комплекси рубців, викликають дезагрегацію 
глікозоаміногліканів і посилюють диференціювання і дозрівання фібробластів з 
подальшим пригнобленням продукції волокон з’єднувальної тканини та регресії 
рубців і плевральних спайок.  

Грязь стимулює симпатичну нервову систему і продукування 
глюкокортикоїдів і катехоламінів наднирковими залозами, а також секрецію 
гонадотропних гормонів. Збільшення активності гіпофізадренокортикальної 
системи настає після її деякого зниження в середині курсу пелоїдотерапії і в 
подальшому змінюється підвищенням тонусу парасимпатичної нервової системи. 
Внаслідок активації гормональної ланки симпато-адреналової системи 
посилюється її адаптаційно-трофічна функція і формується довготривала 
адаптація до різноманітних чинників зовнішнього середовища. При 
грязелікуванні задіяна система терморегуляції, що забезпечується посиленням 
функції багатьох органів і систем – кровообігу, окислювально-відновних 
процесів, підвищенням проникності гістогематичних бар’єрів, гормонального і 
вітамінного обмінів, виділенням біологічно активних речовин. Теплова дія ілової 
грязі посилюється хімічним впливом на рецептори шкіри у зв’язку з наявністю в 
складі цієї грязі значної кількості мінеральних компонентів. 

Роздратування термомеханочутливих структур шкіри гряззю обумовлює 
формування в сегментарних і підкоркових структурах головного мозку 
рефлекторних реакцій, що замикаються на різні ефектори. При значній площі 
аплікації внаслідок сполученої дії термічного і механічного чинників грязі 
відбувається гальмування діяльності центральної нервової системи і зміна 
балансу гальмово-збудливих процесів у корі. Активація вищих центрів 
симпатичної, а потім і парасимпатичної нервової системи, приводить до 
зниження тонусу спазмованих судин та м’язів і збільшення об’єму рухів в 
уражених суглобах. У результаті стимуляції нейрогуморальних механізмів 
терморегуляції підвищується інтенсивність тепловіддачі організму і активуються 
судоноруховий і дихальний центри. Пелоїдотерапія через активацію 



нейроендокринної системи підвищує реактивність організму, сприяє оптимізації 
відновних процесів у хворих на фоні гіпореактивності. 

Лікувальні ефекти: прозапальний,  репаративно-регенераторний, 
метаболічний, десенсибілізуючий, дефіброзуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Пелоїдотерапия показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, 
дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, диспластичний і дистрофічний.  

Захворювання: хронічні запальні і обмінно-дистрофічні порушення опорно-
рухового апарату, наслідки його травми, захворювання периферичної нервової 
системи, хронічні запальні захворювання сечостатевої системи, органів дихання, 
травлення, ЛОР-органів, захворювання шкіри поза загостренням,  імпотенція. 

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

Захворювання: гострі запальні або хронічні в стадії загострення, активний 
туберкульоз, порушення температурної чутливості шкіри, аритмії, вагітність (на 
живіт), тиреотоксикоз, цукровий діабет, стенокардія напруження вище за III ФК, 
гіпертонічна хвороба вище за I стадію, бронхіальна астма, нефроз, гіпофункція 
яєчників, цироз печінки. 

МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Найчастіше 
застосовують грязьові аплікації на трусикову зону, поперек, гіпогастрій і 
сегментарні зони. Залежно від локалізації патологічної ділянки використовують 
загальні, розвідні грязьові ванни, сегментарно-рефлекторні й місцеві грязьові 
аплікації.  

При загальних аплікаціях лікувальну грязь накладають рівним шаром 
завтовшки 3-4 см на все тіло хворого, за винятком шиї, голови і кардіальної 
ділянки. Сегментарно-рефлекторні і місцеві аплікації проводять шляхом 
нанесення грязі на різні ділянки тіла. Ділянку тіла з аплікацією грязі  послідовно 
укутують брезентовим простирадлом, клейонкою і ковдрою. Після закінчення 
процедури хворого розкутують і знімають з нього поверхневий шар грязі. Потім 
хворий обмивається під душем, одягається і відпочиває 30-40 хвилин.  

 Грязелікування також використовують у вигляді грязьових ванн, 
гальваногрязі, діадинамогрязі, ампліпульсгрязі, флюктуогрязі, а також 
електрофорез витяжки грязі (застосовують “грязьовий віджим” і препарати з 
грязі). Грязьовий розчин отримують шляхом віджимання грязі під пресом, 
фільтрації. Спосіб отримання розчину істотно не впливає на його хімічний склад. 
Центрифугати сапропелів у скляному стерилізованому посуді можуть зберігатися 
до 6 місяців.  До складу грязьових розчинів входять іони хлору, натрію, магнію, 
заліза, цинку, фосфорні сполуки, розчинні органічні речовини типу гумінів, 
фульвокислот, лізину, амінокислот та ін. Органічні речовини в іонній формі 
здатні проникати в тканини через непошкоджену шкіру і впливати рефлекторним 
і гуморальним способом на організм. Щоб приготувати грязьові розведені ванни, 
у ванну з прісною або мінеральною водою додають 2-3 відра грязі. Температура 



грязьових ванн – 40-42о

С. Крім зовнішньої методики, грязь вводять у вигляді 
ректальних і вагінальних тампонів. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування процедур пелоїдотерапії здійснюють за 
температурою лікувальної грязі або грязьового розчину, площею і тривалістю 
впливу. У цей час ілова грязь використовується при температурі від 38 до 46о

С. 
Торфову грязь, теплопровідність якої менша, ніж в іншої грязі, застосовують при 
трохи більшій температурі (38-48о

С). Грязелікування має три варіанти: 
пом’якшений – температура грязі 38-40о

С, тривалість процедури 15-20 хвилин, 
через день, на курс – 8-10 процедур; середній – температура грязі 38-40о

С, 
тривалість процедури 20 хвилин, через день, на курс – 12 процедур; інтенсивний – 
(у стаціонарі) – температура грязі 40-42о

С, тривалість процедури 20 хвилин, 2-3 
дні підряд, потім день відпочинку, на курс – 14-16 процедур. Після процедур 
хворий приймає душ (37-36о

С), потім відпочиває на кушетці 20-30 хвилин. 
Тривалість процедур для сульфідної грязі менша (15-20 хвилин), сапропелевої і 
торфової більша (25-30 хвилин). Грязь температури 37-40о

С. (“мітиговане” 
грязелікування) використовують при вираженому і помірному больовому 
синдромі, рецидивуючому перебігу процесу, наявності супутніх захворювань та 
ін.  

Дозування грязелікування для дітей: у віці 2-3 років – 38-40о

С, 7-10 хвилин, 
через день, 8-10 процедур; 3-7 років - 38-40о

С, 10-12 хвилин, через день, 10-12 
процедур; 7-14 років – 40-42о

С, 12-15 хвилин, через день, 12 процедур. До 
дворічного віку грязелікування протипоказане. Після грязелікування дитину 
купають у ванні (37о

С) або під душем. 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Зрослий перелом правої променевої кісти в типовому місці. 
Rp: Грязьові аплікації на ділянку правого променево-зап’ясткового суглоба, 

38о

С,  15 хвилин, через день № 10 
 

9.1.5. ТЕРАПІЯ БІШОФІТОМ 
 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Бішофіт (MgCl2×6H2O) – це природний 

мінерал у виді бромного хлоридно-магнієвого розсолу з великим вмістом солей і 
мікроелементів калію, кальцію, натрію, йоду, міді, заліза та ін. Щільність при 
температурі +20°С досягає 1250-1320 кг/м3, загальна мінералізація – 320-410 
кг/м3, рН – 5,4. Аніоно-катіонний склад: хлориди (Cl-) – 267,12 г/л, магній (Mg2+) 
–   89,94 г/л, броміди (Br-) – 4,15 г/л, сульфати (SO4

2-) – 11,65 г/л. Бішофіт являє 
собою прозору або злегка жовтувату маслянисту рідину без запаху з різким 
гіркосоленим смаком.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ. Фізико-хімічні ефекти. Вплив бішофіта здійснюється 
значною мірою через хімічний чинник і в меншій – через механічний та 
температурний. При аплікації бішофіта активні речовини, що містяться в ньому, 
іони, мікроелементи та електроліти, проникають у шкіру через протоки сальних 
залоз і волосяних фолікулів, що обумовлює його хімічну дію. Бішофіт є свого 
роду іонообмінником. Механічний ефект явлений менше – головним чином при 



призначенні комбінованих процедур, бішофітних розвідних ванн і великих за 
площею аплікацій. 

 Фізіологічна дія бішофіта на організм визначається наявністю електролітів 
(магнію, калію, брому і йоду) і мікроелементів. Магній обумовлює зниження 
збудливості нервової і серцево-судинної систем, стимулює перистальтику гладкої 
м’язової тканини, бере участь у формуванні кісткової тканини. 
Бром сприяє посиленню і концентрації процесів гальмування, відновленню 
рівноваги збудження і гальмування в корі головного мозку. Іони калію беруть 
участь у регуляції роботи нервово-м’язової і судинної систем, забезпечують 
нормальний перебіг біоелектричних процесів. Високий вміст йоду забезпечує 
поповнення його дефіциту при гіпофункції щитовидної залози, стимулює синтез 
білка, окислювання вуглеводів і ліпідів, сприяє підвищенню фібрінолітичної 
активності крові. Мікро- і ультрамікроелементи, що входять до складу бішофіта, 
беруть участь у формуванні вітамінів, ферментів і медіаторів, що забезпечує 
оптимізацію метаболічної та ферментативної діяльності. 

Лікувальні ефекти: протизапальний, аналгізуючий, регенераційний, 
седативний і релаксуючий, антигіпертензивний, антиішемічний і 
антиатеросклеротичний, нормалізує нервово-судинну збудливість, регулює обмін 
речовин, посилює секрецію залоз дихальної системи, відновлює баланс солей і 
мікроелементів в организмі.  

ПОКАЗАННЯ: запальний синдром, невротичний синдром на фоні 
підвищеної збудливості центральної нервової системи, корінцевий синдром, 
набряклий, дісметаболічний, дисімунний, гіпертензивний на фоні 
гіперреактивності організму, дисгормональний синдром на фоні переваги стресс-
індукуючих гормонів. 

Захворювання: остеохондроз хребта в стадії ремісії і підгострому періоді, 
остеоартрози, ревматоїдний артрит, хвороба Бехтерєва, анкілозуючий 
спондилоартрит (не вище середнього ступеня активності), артрити, бурсити, 
тендовагініти, періартрити, п’яткова шпора, наслідки травм, контрактури 
суглобів, переломи кісток; поліневрити, невралгії, травми хребта і спинного 
мозку, периферичних нервів, вегетосудинна дистонія, неврози, неврастенії, 
клімактеричний синдром; гіпертонічна хвороба 1-2 ст., ІХС 1-2 ФК, ревматизм у 
неактивній фазі, атеросклероз; бронхіальна астма в стадії ремісії, хронічний 
обструктивний бронхіт; дискінезія жовчовивідних шляхів, холецистит; хронічна 
себорейна і мікробна екзема, псоріаз. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ: індивідуальна нестерпність процедур, алергійні 
реакції; серцево-судинна недостатність I-II ст., виражений склероз судин 
головного мозку, ішемічна хвороба серця у фазі загострення; шкірні 
захворювання в області впливу; загальні протипоказання для бальнеотерапії. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Бішофіт 
застосовується з лікувально-профілактичною метою у вигляді компресів, 
розтирань, загальних і місцевих ванн у комплексі з масажем, лікувальною 
фізкультурою, сауною. Для підготовки компресів  марлева пов’язка просочується 
20-30 г бішофіта, розігрітого до 38-40°С і накладається на попередньо прогріту 
ділянку тіла на 8-10 годин. Після закінчення процедури залишки бішофіту 



необхідно змити водою. Одночасно компреси можна ставити не більш, ніж на 2-3 
ділянки. Хворим з порушенням діяльності серцево-судинної системи тривалість 
процедур скорочується до 6-7 годин і обмежується впливом лише на 1 ділянку. 
Курс лікування складає 12-14 днів. Процедури проводяться щодня або через день. 
Повторний курс лікування через 1-2 месяці. Для розтирань використовують 20-30 
г бішофіта, розігрітого до температури 38-40°С, який втирають в попередньо 
прогріту ділянку тіла легкими масажними рухами впродовж 2-5 хвилин.  

Загальні ванни готують за розрахунком 2-4 л бішофіта на 100-200 л води 
температурою 35-37°С, час проведення процедури – 10-15 хвилин. Для місцевих 
ванн розчин готують з розрахунку 125 г бішофіта на 1 л води температурою 35-
37°С, тривалість процедури 15-30 хв. Курс лікування складає 10-12 днів. Ванни 
призначають через день або два дні підряд з відпочинком на третій день. 
Приготовлений розчин використовується тільки один раз. Повторний курс 
лікування через 1-2 місяці.  

Електрофорез розчину бішофіта: водяний розчин бішофіта в пропорції 1:1 
наносять біполярно, електроди розміщують відповідно до методики. Сила струму 
– 15-20 мА (до відчуття легкого поколювання). Час проведення – 10-15 хв, на курс 
лікування – 5-10 процедур, щодня або через день. 
       Магнітофорез бішофіта  проводять за допомогою одного або двох змінних 
індукторів, установлених поперечно або подовжньо. На ділянку тіла або суглоб за 
10 хвилин до початку роботи апарата втирається гель “Бішофіт”, до повного 
всмоктування; безпосередньо на початку процедури повторно наноситься тонкий 
шар гелю. Тривалість впливу – 15-30 хвилин, процедури проводяться щодня або 
через день. Курс лікування – 20-25 процедур. Максимальна інтенсивність впливу 
магнітного поля – 25-35 мТ, режими – безперервний або імпульсний.  

Лазеротерапію з використанням геля “Бішофіт” проводять у виді 
безпосереднього місцевого опромінювання, або впливу на рефлексогенні зони (у 
т.ч. на біологічно активні точки шкіри, використовувані при акупунктурі). На 
ділянку шкіри наносять гель “Бішофіт” шляхом втирання або його розчин – до 
повного всмоктування. Щільність потоку випромінювання потужністю від 2 до 30 
мВт/см2, тривалість – до 5 хвилин на поле, сумарно – до 20 хвилин. Процедури 
щодня або через день, курс лікування – 10-20 днів.  

Парафіно- та озокерітолікування. Безпосередньо перед процедурою 
втирають до повного всмоктування гель “Бішофіт”, потім проводять 
нашаровування парафіну при температурі 55-65°С завтовшки 1-2 см; останній 
шар парафіну покривають плівкою і угортають у теплозберігаюче покриття (типу 
“термопакет”). Процедура триває до остигання парафіну, тривалість процедури – 
30-60 хвилин через день, або щодня. Курс лікування – 12-20 днів. 

ДОЗУВАННЯ. Здійснюють за температурою, кількістю розчину на 
процедуру, тривалістю впливу та курсом лікування, кратністю проведення 
процедур. Для компресів та розтирань використовують бішофіт, підігрітий до 38-
40°С. Для приготування загальних ванн застосовують 2-4 л бішофіта на 100-200 л 
води, для місцевих – 125 г на 1 л. Тривалість процедури – 15-30 хвилин. Курс 



лікування складає 10-12 днів, процедури проводять щодня або два дні підряд з 
відпочинком на третій день. Повторний курс лікування – через 1-2 місяця.  

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ  
Діагноз: Деформуючий артроз правого колінного суглоба. 
Rp: Ультрафонофорез “Бішофіт”-геля правого колінного суглоба за 

котактною, лабільною, місцевою методикою, 0,4 Вт/см2, режим імпульсний з 
тривалістю імпульсів 10 мс, 10 хвилин, №10, щодня.  

  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 46 років з діагнозом хронічний безкам’яний холецистит, 
неактивна фаза, легкий ступінь важкості, в комплексному лікуванні призначена 
парафінотерапія. 

Які фізико-хімічні властивості дають змогу використати парафін як 
теплоносій? 

А. Висока теплоємність і теплопровідність. 
Б. Висока теплоємність і низька теплопровідність. 
В. Висока теплопровідність і комперсійні властивості. 
Г. Висока температура плавлення і теплоємність. 
Д. Низька теплоємність і висока теплопровідність. 
 

Задача 2 
Хворому 56 років з діагнозом ревматоїдний артрит, неактивна фаза, 

суглобова форма з переважним ураженням колінних суглобів, серонегативний 
варіант, повільнопрогресуючий перебіг, Ro I ст., ФН II призначена 
озокеритотерапія  

Назвіть техніку проведення процедури в цьому випадку? 
А. Змазати шкіру озокеритом і занурити суглоб у мішечок з озокеритом. 
Б. Марлеву серветку з 2 шарів змочити в розплавленому озокериті. 
В. Мулярною щіткою озокерит нанести на зону хвороби. 
Г. Блок застиглого озокериту нанести на зону хвороби. 
Д. Занурити у ванну з теплою водою з доданням озокериту. 

 
Задача 3 

Хворому 34 років з діагнозом хронічний сальпінгоофорит, неактивна стадія, 
призначене грязелікування. 

Назвіть основні складові частини структури грязі. 
 А. Кристалічний скелет, колоїдна фракція, грязьовий розчин. 
 Б. Глинисті породи, мінеральні солі, колоїдна фракція. 
 В. Гідротермальна фракція, грязьовий розчин. 
 Г. Сопочна, сапропелева і кристалічна фракція. 
 Д. Органічні, неорганічні речовини, вода. 



 
Задача 4 

Хвора 37 років скаржиться на біль в області кишечника спастичного типу, 
схильність до проносів. Поставлений діагноз хронічного ентероколіта. 
Призначена пелоїдотерапія. 

Виберіть оптимальну методику даному хворому. 
А. Кюветно-аплікаційна. 
Б. Загальне грязьове укутування. 
В. Гальваногрязь на нижньогрудний відділ хребта. 
Г. Серветно-аплікаційна. 
Д. Внутрішньопорожнинна грязь. 
 
 

9.2. КРІОТЕРАПІЯ. 
 
Кріотерапія – лікувальний вплив на органи і тканини організму холодових 

чинників. 
У сучасній фізіотерапії все більшу увагу приділяють використанню 

холодових фізичних чинників. Для холодового впливу на організм, крім води, 
льоду, широко застосовуються й інші холодоносії, такі як повітря, хімічні розчини 
і ін. Різні за походженням данні чинники холодолікування, маючи різні фізико-
хімічні властивості, є температурними, хімічними подразниками і мають 
протизапальну, протибольову, антидепресивну, метаболічну лікувальну дію. 
Ефективність холодолікування доведена в травматології, травматології, 
неврології, акушерстві, стоматології, урології, хірургії та інших областях 
медицини. 

 Зважаючи на актуальність знань основних понять холодолікування для 
реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати кріотерапію з 
урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних 
патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії холоду. 
- Пояснити основну мету призначення кріотерапії при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання кріотерапії. 
- Вибрати методики і дозування при призначенні чинника. 

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

1. Фізична характеристика холодоносіїв. 
2. Апаратура. 
3. Механізми дії кріотерапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинника 
5. Техніка проведення процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення фактора. 



 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу.  

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Холодовий агент в оболонці або в 
парарідинному стані. 

АПАРАТИ. Для локальної гіпотермії використовують гіпотермічні пристрої 
“Cryo 5”, “Іній-2”, “Гіпотерм-1”, “Термод”, “Холод-2Ф”, “Північ-01”, “Westfalen-
Kryostar”, та ін. Крім них застосовують ватняні тампони, змочені ефіром, нітратом 
амонію або рідким азотом, пузирі з кріоагентами або розбризкувачі з 
параріднинною сумішшю азоту або хлоретілу, які видувають під тиском на 
уражену поверхню. Використовують також синтетичні кріопакети “Cryogel”, 
кріоаплікатори “Kryoberg”, “Pino”, і гіпотермічні термопрокладки “Cold Packs” 
(пакетна кріотерапія).  

Для загальної кріотерапії пропонується холодова камера “Cryo 
therapiekammer” зі спрямованими потоками холодного повітря температурою від    
–60°С до –110°С. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. В області 
кріоаплікації відбувається швидке зниження температури підлягаючих тканин – 
локальна гіпотермія.  

Фізіологічні ефекти. Локальна гіпотермія знижує інтенсивність метаболізму, 
споживання кисня і швидкість мембранного транспорту. Через рефлекторне 
збудження адренергических симпатичних волокон в підлягаючих тканинах 
підвищується вміст норадреналіну, який спричиняє виражене і тривале звуження 
судин міроциркуляторного русла підлягаючих тканин і підвищення в’язкості 
крові. Через 1-3 години настає виражене розширення просвіту судин шкіри і 
підвищення кровотоку в охолоджених тканинах (кріомасаж). У крові хворих з 
імунодефіцитами зменшується вміст еозинофілів і Т-лімфоцитів. Зменшення 
збудливості з подальшим блоком провідності больових і тактильних волокон 
підлягаючих тканин приводить до вираженої локальної анальгезії і анестезії, а 
також короткочасному спазму м’язів, який за тривалостю (понад 10 хвилин) 
охолоджування змінюється їх релаксацією. Пониження тонусу скорочених 
м’язевих волокон усуває спастичний компонент больового синдрому (розрив 
“хибного больового кола”) і дозволяє істотно знизити міру малорухомості 
суглобів. 

Лікувальні ефекти. Кріотерапія стимулює репаративні та келоідопротекторні 
процеси, володіє вираженою знеболюючою, протизапальною і 
імуностимулюючою дією. Приводить до вторинного спазмолітичного ефекту, та 
має десенсибілізуючі властивості. Покращує діяльність ЦНС та значно зменшує 
депресивні стани,  нормалізує тонус вегетативної нервової системи та 
гормональний фон.  

ПОКАЗАННЯ. Кріотерапія показана при наступних синдромах: запальному 
гіперергічному, дісалгічному з підвищенною чутливістю, невротичному на фоні 
депресії, синдромі імунопатії з імунодепресивними станами, набряклому.  
 Захворювання: нервової системи (остеохондроз хребта, посттравматичні 
парези і паралічі, стан після порушення мозкового кровообігу, фантомні болі, 
каузалгії, невралгії), опорно-рухового апарату (артози, артрити, переломи кісток 



та травми м’яких тканин, опіки всіх ступенів, трофічні виразки, рани, вогнепальні 
і спортивні пошкодження, міальгії), шлунково-кишкового тракту (виразкова 
хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гострий панкреатит), дихальної 
системи (бронхіальна астма, хронічні бронхіти, пневмонії), після перенесення 
тяжких соматичних, інфекційних та хірургичних захворюваннь. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіпоергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової та 
печінкової), шлунково-кишкова та ендокринна дисфункція, енцефаломіелопатія, 
артропатія, дермопатія в стадії декомпенсації.  

Захворювання: гострі гнійні процеси, гіперчутливість до холодового 
чинника, хвороба Рейно, облітеруючий ендоартеріїт, варикозна хвороба, 
серпасто-клітинна анемія, зниження температури м’яких тканин до 28-30о

С. 
МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. 
 Для проведення локальної кріотерапії на уражену ділянку тіла наносять або 

розташовують контактно холодовий агент в оболонці або розпилюють його у 
вигляді парарідинного струменя. Різноманітні насадки діаметром 5, 10, 15 або 20 
мм дають змогу ефективно використовувати як загальне охолодження, так і 
точкову терапію.  

При загальній кріотерапії хворого поміщають у кріокамеру, що складається з 
двох кабін: передбанника й основної камери. Охолоджувальним середовищем є 
атмосферне повітря, охолодженне до температури –60°С в передбаннику і –110°С 
усередині кріопроцедурної кабіни. Охолоджене повітря подається у вигляді 
ламінованого потоку крізь верхню частину однієї зі стінок камери і потім 
виходить крізь протилежну стінку. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування процедур здійснюють за температурою 
холодового агента, площею і тривалістю кріоаплікації. Тривалість локальної 
кріотерапії залишає 5-60 хвилин, загальної 0,5-4 хвилини. Процедури проводять 1 
раз на день, або сеансами з перервою по 2-4 години. На курс – від 10 до 25 
процедур в залежності від захворювання. Перерва між курсами – 1 місяць.  

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ. 
Діагноз: Післятравматичний артрит колінного суглоба. 
Rp: Кріотерапія на ділянку колінного суглоба, 0о

С, 8 хвилин, № 5, щодня. 
Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім правильність 

їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

 

Задача 1 

Хворому з діагнозом подагра, подагричний артрит колінного суглоба 
праворуч, фаза активна, ФНС 1 призначена кріотерапія.  

Дайте фізичну характеристику призначеному чиннику. 
А. Вода з температурою +15-16о

С. 
Б. Кріопакет з температурою –10°С. 
В. Холодовий агент в параріднинному стані –50°С. 



Г. Циркулярний душ температурою +0°С. 
Д. Кріопакет з температурою +10°С. 

 
Задача 2 

Хворому 29 років поставлений діагноз гострий пульпіт. У комплексному 
лікуванні призначена кріотерапія. 

Яка судинна реакція шкіри на дозоване охолоджування? 
А. Тривала вазоконстрикція. 
Б. Вазоконстрикція з подальшою вазодилятацією. 
В. Вазоділятация. 
Г. Вазодилятація з подальшою констрикцією. 
Д. Парез вен з подальшим розширенням капілярів. 

 
Задача 3 

  Хвора 42 років, скаржиться на часте випорожнення до 2-3 разів на добу, 
біль в епігастральній області, здуття живота. Виставлений діагноз хронічного 
панкреатиту. Призначена кріотерапія. 

Яка супутня патологія буде протипоказанням для фізіотерапевтичного 
лікування? 

А. Дивертикулез товстої кишки.  
Б. Хронічний некалькулезний холецистит. 
В. Астено-невротичний синдром. 
Г. Дискінезія жовчовивідних шляхів гіпотонічного типу. 
Д. Гіпертонічна хвороба 2 ст. 

 
 
 

Задача 4 
Хворому 25 років після ДТП у результаті обстеження був поставлений 

діагноз удар стегнової кістки правої ноги. Призначена кріотерапія. 
Назвіть оптимальну тривалість аплікацій льоду. 
А. 15 хвилин. 
Б. 30 хвилин. 
В. 60 хвилин. 
Г. 45 хвилин. 
Д. 1-2 години. 

 



Розділ 10 
ВОДОЛІКУВАННЯ 

 
Водолікування – лікувальне застосування води. Поділяється на гідротерапію 

і бальнеотерапію. 
Гідротерапія – лікувальне використання прісної води. Прісна вода 

(водопровідна, річкова, озерна) в лікувальних цілях використовується у виді 
обливань, обтирань, душів і ванн (загальних і часткових для кінцівок). У прісну 
воду часто додають різні ароматичні речовини (хвойний екстракт, шавлія та ін.), а 
також засоби для посилення впливу на кровообіг (скипидар, гірчиця).  

Бальнеотерапія – лікувальне використання мінеральних вод. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Лікувальні води оцінюються за 

наступними показниками: газовий склад і ступінь газонасиченості, вміст 
біологічно активних мікроелементів і органічних речовин, радіоактивність, 
загальна мінералізація, іонний склад, температура, активна реакція води (рН). 
Загальна мінералізація визначається сумою аніонів, катіонів і недисоціойваних 
молекул (у грамах на 1 л води). Вода вважається мінеральною, якщо ступень 
мінералізації вища за 1 г/л. За загальною мінералізацією мінеральні води 
поділяються таким чином: слабомінералізовані – до 2 г/л, малої мінералізації – 2-
5 г/л, середньої мінералізації – 5-15 г/л, високої мінералізації – 15-35 г/л, розсіли – 
35-150 г/л, міцні розсіли – вище за 150 г/л. 

Температура мінеральної води залежить від глибини її знаходження в 
надрах Землі: чим глибше залягає водоносний шар, тим вище його температура. 
Залежно від температури на виливі мінеральні води розподіляють на дуже холодні 
(від 0 до 4°С), холодні (від 4 до 20°С), теплі – слаботермальні (від 20 до 34°С), 
гарячі – термальні (від 35 до 42°С) і дуже гарячі (більше за 42°С). 

Відповідно до від рН розрізнюють наступні види мінеральних вод: 
сильнокислі з рН до 3,5; кислі – 3,5-5,5; слабокислі – 5,5-6,8; нейтральні – 6,8-7,2; 
слаболужні – 7,2-8,5; лужні – більше 8,5. 

Основні дані, що характеризують певну воду, записують стисло в формулі    
М.Г. Курлова. На початку цієї формули позначається вміст в 1 л газу в грамах на 
літр, загальна мінералізація – буквою “М”, біля якої ставиться цифра, що 
відображає суму аніонів, катіонів і нерозщеплених молекул, розчинених у воді 
речовин (виключаючи вже вказаний газ) у грамах на літр. Потім у виді дробу 
записують аніони (в чисельнику) і катіони (в знаменнику) у відсотках; причому за 
100% приймається сума всіх аніонів, що є в даній воді і окремо катіонів. Іони, що 
містяться у воді в кількості менше за 20% за еквівалентною масою, які не 
визначають клас води, беруться в квадратні дужки. Після дробу вказують вміст у 
воді біологічно активних речовин в г/л, радіоактивність – вміст радону в Бк/л, 
потім вказують рН, температуру води на виливі. 

За класифікацією В.В.Іванова, Г.А.Невраєва (1976), розрізнюють 8 основних 
бальнеологічних груп мінеральних вод. 

Група А – води без специфічних компонентів, лікувальна дія яких залежить 
від іонів, що містяться в них, і мінеральних речовин (Миргород, Куяльник, 



Аркадія, Трускавець, Бердянськ, Очаків, Кирилівка, Євпаторія, Слов’янськ, 
Моршин, Горинь). 

Група Б – вуглекислі води (Поляна, Голубине, Сойми, Шаян Кваси, 
Свалява). 

Група В – сульфідні (Любень-Великий, Неміров, Синяк, Черче). 
Група Г – води залізисті, миш’якові, з високим умістом марганця, міді, 

алюмінію, цинку, свинця (Гірська Тиса). 
Група Д – води бромні, йодні, йодобромні і з високим умістом органічних 

речовин (Трускавець, Березовські мінеральні води, Рай-Оленівка). 
Група Е – радонові (радіоактивні) води (Хмільник). 
Група Ж – крем’янисті терми (Сакі, Євпаторія). 
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. В основі лікувального застосування води 

лежать реакції хворого на чинники: термічний, механічний і хімічний. При цьому 
активується каскад рефлекторних реакцій, здійснюваних нейрогуморальним 
шляхом за участю різних систем організму. У шкірі є багата мережа нервових 
рецепторів і волокон (аферентних і еферентних), що забезпечують її зв’язок з 
центральною нервовою системою і внутрішніми органами. Нервовий апарат 
шкіри є ланкою рефлекторного механізму формуючою цілісну реакцію організму 
на зовнішній вплив. У шкірі розташоване мікроциркуляторне русло з його 
периферичними механізмами регуляції кровотоку. Така система змінює 
інтенсивність місцевого і загального обміну речовин. Вплив бальнеофакторів на 
периферичний кровотік реалізується через альфа-2-рецептори. 

Шкіра є частиною імунної системи організму. Епідерміс містить різні 
субпопуляції лімфоцитів і антигенпрезентуючі клітини Лангерганса, а в дермі 
знаходиться рециркулюючий пул Т- і В-лімфоцитов, моноцитів, гранулоцитів. 
Через вплив ванн (особливо радонових) відбувається пригноблення клітин 
Лангерганса, ступінь якого залежить від тривалості впливу і поглиненої дози. 
Особливе значення цей феномен має в разі захворюваннь суглобів, що 
супроводяться порушенням імунного статусу. Такий ефект не є специфічним для 
радіоактивного випромінювання, оскільки відтворюється через вплив сірководня, 
УФО і ряду хімічних сполук.  

Різні бальнеофактори спроможні включати різні механізми реагування 
шкіри на вплив зовнішніх подразників. Наприклад, вуглекислий газ, що 
всмоктується шкірою з ванни, не спричиняє помітних місцевих змін імунної 
системи, однак внаслідок впливу вуглекислоти різко посилюється кровотік, що 
зумовлює трохи інші шляхи реагування цілісного організму. Сірководень може 
спричинити в шкірі комбіновані реакції (придушення імунного статусу шкіри і 
посилення периферичного кровотоку), що супроводжуються значною реакцією у 
відповідь організму на зовнішній вплив навіть при порівняно невеликому 
дозуванні чинника.  

Прийнята в лікувальній практиці тактика курсового впливу є  за суттю 
застосуванням послідовного ряду імпульсів діючого чинника. При цьому кожний 
черговий вплив накладається на результати попереднього, внаслідок чого 
здійснюється перехід на новий рівень функціонування фізіологічних процесів, 
відбувається так званий тренінг організму (адаптаційна терапія). Причому, 



активуючим впливом більшою мірою володіють метаболічні ванни (сірководнева, 
вуглекисла, радонова, скипидарна й ін.), мале дозування яких через тонізуючий 
первинний ефект, що повторюється, викликають розвиток компенсаційних 
процесів (слідовий ефект) за рахунок активації антисистем. Седативні ванни 
(йодобромні, азотні, хвойні та ін.) більшою мірою надають свою дію через 
гальмівні механізми. Нагріваюча дія води реалізовується переважно через 
парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи, а охолоджуюча дія – 
через симпатичний. 

  
Використання ванн з температурою вище або нижче індиферентної 

відбуваються зміни в кровопостачанні й у здорових осіб. Прохолодні ванни 
викликають сповільнення пульсу, підвищення артеріального тиску (рис.31), теплі 
– прискорення пульсу, падіння кров’яного тиску (рис.32). Але коли температура 
вища за 40оС, тиск вже підвищується. Таким чином, прохолодні процедури – це 
збуджуючі процедури для серцевої діяльності, а теплі, особливо, гарячі, 
пред’являють до серця підвищені вимоги.  

Холодові процедури: 
1. Тонізують, збуджують. 
2. Підвищують м’язовий тонус. 
3. Судини вужчають (1 фаза). 
4. Кровотеча сповільнюється, зупиняється. 
5. Біль, зумовлений набряком, зменшується, зникає. 
6. Обмінні процеси сповільнюються. 

Теплові процедури: 
1. Надають седативну дію. 

Рис. 31. Реакція серцево-судинної системи на холодну ванну 



2. Розслаблюють, діють спазмолітично. 
3. Судини розширюються. 
4. Кровотеча посилюється. 
5. Біль, зумовлений спазмом, зменшується, зникає. 
6. Обмінні процеси посилюються. 
 

 
Водні процедури, будучи засобом загартування, тренують систему 

терморегуляції, нормалізують реактивність організму, функціональний стан його 
основних систем (нервової, ендокринної, серцево-судинної, 
ретикулоендотеліальної), прискорюють відновлення порушених функцій, 
підвищують рівень компенсаційно-пристосовчих механізмів.  

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Водні 
процедури за способом застосування поділяють на загальні й місцеві. 
1. Загальні: ванни, душі, обливання, обтирання і укутування. 
2. Місцеві: ванни, душі, обливання, обтирання, укутування, компреси і 
зрошування. 

ДОЗУВАННЯ. Водолікування дозують температурою води, тривалістю й 
кількістю процедур, концентрацією складової речовини. Призначають, як 
правило, через день або два дні поспіль з подальшим днем відпочинку. Курс ванн, 
призначених на післяопівденні години, надає сприятливого впливу на добові 
ритми функціонального стану серцево-судинної системи, збільшуючи амплітуду 
біоритму та наближаючи його за структурою коливального процесу до добового 
ритму здорової людини. Призначення бальнеопроцедур в ранкові години 
супроводжується напруженням регулюючих механізмів. У ранкові години 

Рис. 32. Реакція серцево-судинної системи на теплу ванну 



відбувається інтенсифікація функцій, пов’язаних з денною активністю людини, 
коли підвищується рівень усіх біологічних процесів організму. За цих умов 
застосування бальнеопроцедур, які вимагають додаткових резервів, є надмірним 
навантаженням і спричиняє до посилювання десинхронозу. Призначення ванн на 
полуденні години співпадає з початком активації парасимпатичної ланки 
вегетативної нервової системи, посиленням повільнохвильової активності мозку. 
Таким чином, призначення ванн (особливо хвойних і йодобромних) у вказаний 
час доби більш адекватне можливостям організму.  
 

10.1. ГІДРОТЕРАПІЯ 
 
Гідротерапія – лікувальне використання прісної води. Під час процедур 

гідротерапії на пацієнта впливають температурний, хімічний (при розчиненні у 
воді хімічних речовин) та механічний чинники. Гідротерапія сприяє 
кровопостачанню тканин і окислювально-відновним процесам у них, виділенню 
продуктів патологічного обміну і розпаду тканин, зменшенню набряку і 
крововиливу, ліквідації застійних явищ і трофічних порушень у тканинах і 
органах. Особливості дії гідротерапії дозволяють ефективно й широко 
використовувати даний метод для профілактики, лікування і реабілітації різних 
захворювань.  

З огляду на актуальність знання основних понять гідротерапії для 
реабілітації різних патологічних станів загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати прісну воду з 
урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних 
патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії прісної води. 
- Пояснити основну мету призначення гідротерапії за різної патології. 
- Визначити показання і протипоказання щодо використання прісної води. 
- Вибрати методики і дозування при призначенні факторів. 

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

1. Фізична характеристика прісної води. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії прісної води. 
4. Показання і протипоказання до призначення укутування, душів, прісних 
ванн. 
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).  

 
 



 
 

10.1.1. ВОЛОГЕ УКУТУВАННЯ 
 
Вологе укутування – лікувальний вплив на тіло хворого гідрофільної 

тканини, змоченої водою кімнатної температури. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для вологого укутування 

використовується прісна вода кімнатної температури. 
ПРИСТРОЇ. Гідрофільна тканина (простирадло), кушетка. 
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. На шкіру людини 

впливає вода, температура якої відрізняється від температури тіла. Змінюється 
конвекція між поверхнею тіла і навколишнім середовищем. 

Фізіологічні ефекти. При укутуванні хворого зростає теплопровідність і 
випаровування через шкіру пацієнта, а також відбуваються фазні зміни 
терморегуляції хворого. У першу фазу (перші 10-15 хвилин) відбувається 
виділення тепла з організму і пониження шкірної температури. У хворого 
заглиблюється і сповільнюється дихання і підвищується частота серцевих 
скорочень. У другу фазу (20-40 хвилин після початку процедури) різниця 
температур простирадла і “ядра” зменшується, знижується активність судинних 
механізмів теплопровідності (“тепловий комфорт”). Відбувається розширення 
судин шкіри, збільшується маса циркулюючої в них крові, що спричиняє 
ослаблення судинного тонусу, зниження АТ і частоти дихання. Коркове 
збудження змінюється тривалим гальмуванням. У третю фазу (40-60 хвилин після 
початку процедури) наступає “тепловий дискомфорт” хворого і починаєтся 
тепловиділення шляхом випаровування. Рясне потовиділення сприяє виділенню 
через протоки потових залоз продуктів азотистого обміну і зменшенню набряків. 
Процедура надає заспокійливої дії, сприяє сонливості, релаксації, помірному 
зниженню АТ і ЧСС (слідовий ефект). 

Лікувальні ефекти: тонізуючий (I фаза), седативний (II фаза), потогінний 
(III фаза), протинабряклий, метаболічний, жарознижуючий, аналгетичний. 

ПОКАЗАННЯ. Вологе укутування показане за наступних синдромів: 
інфекційний, гіпоергічний запальний,  дисалгічний зі зниженою чутливістю, 
невротичному на фоні депресії, диспластичному і дистрофічному.  

Захворювання: хронічні запальні органів поза загостренням, нервової і 
серцево-судинної систем (неврастенія, нейроциркуляторна дистонія за 
гіпертонічним типом, гіпертонічна хвороба I стадії), ожиріння, подагра, травми 
опорно-рухового апарату. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
гіперергічному запальному, невротичному на фоні збудження, набряклому, 
органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, 
шлунково-кишкової і ендокринної дисфункція, енцефаломієлопатії, артропатії, 
дермопатії в стадії декомпенсації), рановому.  

Захворювання: гострі запальні легень, бронхіальна астма з частими 
приступами, бронхоектази, міокардит, ендокардит, екзема, гіпергідроз. 



МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Простирадло 
для укутування змочують у воді температури 25-30°С. Потім оголеного хворого 
завертають в простирадло за певною послідовністю і укутують його ковдрою. 
Ослабленим хворим проводять обмивання або розтирання вологим простирадлом 
до відчуття тепла (обтирання) або сухе укутування. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування лікувальних процедур здійснюють за 
температурою води, в якій змочують вологу тканину, тривалістю лікувального 
впливу і кількостю процедур, яку обирають залежно від необхідного ефекту (I-III 
фази). На курс лікування призначають 15-20 процедур. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна форма. 
Rp: Вологе обгортання, температура води 30оС, 40 хвилин, щодня, № 15. 

 
10.1.2. ДУШІ 

 
Душі – лікувальний вплив на організм струменем або струменями води 

різної форми, напряму, температури і тиску. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. За зростаючою інтенсивністю 

механічного впливу струменями виділяють: пиловий, дощовий, голчатий, 
циркулярний, віяловий, струмінний (Шарко, шотландський) душі. 

За тиском струменя виділяють душі: 
•  Низького тиску – до 1 атм. (100 кПа): дощовий, голчатий і пиловий. 
•  Середнього тиску – 1-2 атм. (100-200 кПа): циркулярний і висхідний. 
•  Високого тиску – 3-4 атм. (300-400 кПа): струмінний душ Шарко,  
шотландський і віяловий. 
Залежно від температури води виділяють: холодні (нижче за 20°С), 

прохолодні (20-31°С), індиферентні (32-34°С), теплі (35-36°С) і гарячі (37°С і 
вище) душі. Нарівні з душами постійної температури застосовують контрастний 
(шотландський) душ змінної температури – від 15 до 45°С. 

ПРИСТРОЇ. Для надання душової процедури застосовують спеціальний 
пристрій – водолікувальну кафедру душову “ВК-3”, “КВД-1”, “КВД-2”, “КВД-3”.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. При ударах об тіло 
хворого струменем води спостерігається короткочасна періодична деформація 
різних ділянок шкіри. 

Фізіологічні ефекти. Напруження шкіри спричиняє роздратування її 
численних механорецепторів і термочутливих структур. У результаті наростає 
вміст у шкірі локальних вазоактивних БАР (гістамін, брадикінін, ейкозаноїди та 
ін.), які короткочасно змінюють тонус артеріол дерми і лімфатичних судин шкіри.  

Гарячі й короткочасні холодні душі підвищують тонус скелетних м’язів і 
судин, збільшують загальний периферичний опір, швидкість альвеолярної 
перфузії і вентиляції, ударний об’єм серця (позитивний інотропний і 
батмотропний ефекти). Навпаки, теплі й прохолодні душі сповільнюють і 
поглиблюють дихання, а також знижують тонус судин і їх периферичний опір. 
Потоки аферентної імпульсації з шкіри активують центри вегетативної нервової 
системи, підкоркові структури і змінюють збудливість кори головного мозку. 



Холодні й гарячі душі стимулюють гіпоталамо-гіпофизарну систему і коркові 
процеси регуляції функцій зовнішнього дихання. 

Прохолодний і холодний душ знижують чутливість до переохолодження, 
простудних захворювань, тренують механізми центральної і периферичної 
терморегуляції, спричиняють почервоніння шкіри, підвищують тонус м’язів, 
розумову і фізичну працездатність, поліпшують загальний психоемоційний фон, 
зменшують стомлюваність. 

Теплий душ впливає на організм заспокійливою і болезаспокійливою дєю, 
зменшує дратівливість, послаблює судинний спазм, знижує АТ, поліпшує трофіку 
тканин, нормалізує тургор і еластичність шкіри. 

Гарячий душ поліпшує капілярний кровообіг і обмін речовин, посилює 
потовиділення, надає на організм дезінтоксікаційну дію, ослабляє хронічні болі, 
збільшує об’єм рухів у суглобах і хребті. 

Контрастний душ є інтенсивною тонізуючою процедурою. Він підвищує 
інтенсивність обмінних процесів, поліпшує кровопостачання і трофіку тканин. 

Циркулярний душ надає виражену збудливу дію на периферичний 
рецепторний апарат і тонізує ЦНС. 

Прохолодний і холодний висхідний душ тонізує ерогенні зони, підвищує 
тонус м’язів промежини; теплий душ поліпшує кровопостачання тазової області 
та прискорює розсмоктування запальних процесів. 

Душ Шарко спричиняє тиском води інтенсивну механотерапію шкіри. 
Відбувається гіперемія шкіряного покрову, підвищення тонусу м’язів, 
прискорюються обмінні процеси. 

Лікувальні ефекти: тонізуючий, вазоактивний, трофічний, імуно-
стимулюючий (холодні душі), седативний, спазмолітичний (теплі душі). 

ПОКАЗАННЯ. Душі призначають при наступних основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні депресії, дисгормональний з переважанням стрес-
лімітуючих гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, а також 
органної недостатності (серцевої, судинної, артропатії) в стадії компенсації, 
диспластичний і дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: наслідки захворювань і травм опорно-рухового апарату і 
периферичної нервової системи, неврастенія (гіпостенична форма), 
вегетосудинна дистонія, хвороба Рейно, гіпертонічна хвороба I-II стадії, 
гіпотонічна хвороба, хронічний гастрит, дуоденіт, виразкова хвороба в стадії 
ремісії, хронічний коліт, хронічний сальпінгоофорит, клімакс, геморой, хронічна 
венозна недостатність, ожиріння I ступеня. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперзапальному, дисалгічному з 
підвищеною чутливістю, невротичному на фоні збудження, дискінетичному і 
дистонічному за гіпертипом, набряклому, органної недостатності (серцевої, 
судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної 
дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, 
диспластичному і дистрофічному за гіпертипом, рановому, компресійному.  



Захворювання: гострі запальні, обширні поразки шкірного покрову (екзема, 
псоріаз) і грибкові захворювання, стенокардія напруження III-IV ФК, сечокам’яна 
хвороба, калькульозний холецистит, істерія, захворювання шкіри, атеросклероз 
судин головного мозку. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Душі за 
впливом поділяють на місцеві й загальні. Частіше за інших застосовують дощовий 
душ, коли безліч дрібних цівок проходять через спеціальну сітку і падають на 
тіло хворого у виді дощу. На відміну від дощового, у голчатому душі вода 
проходить через сітку зі вставленими в неї металевими трубками малого діаметра 
(0,5-1 мм) падаючи на тіло окремими тонкими, гострими цівками. Пиловий душ 
отримують за допомогою особливих кулястих пристроїв, вода розпилюється і 
покриває тіло водяним пилом. Для приймання циркулярного душу 
використовують пристрій, що складається з системи вертикальних труб з 
дрібними отворами на внутрішньому боці, які розташовані по колу, замикаючись 
вгорі і внизу неповним кільцем. Тіло хворого подразнюють горизонтальні 
струмені води під тиском 150 кПа (1,5 атм). Висхідний душ являє собою струмені 
води, які через сітку під тиском надходять на промежину хворого, що сидить на 
кільцевому триногому сидінні. При відпусканні душу Шарко хворий стоїть на 
відстані 3-3,5 м від душової кафедри. Струмінь по черзі направляють на ноги, 
задню, передню і бічні поверхні тіла знизу вгору спочатку віяловим, а потім 
компактним струменем під тиском 200-300 кПа (2-3 атм). Живіт масажують при 
тиску 150 кПа (1,5 атм) круговими рухами за годинниковою стрілкою. Уникають 
впливу компактним струменем на обличчя, грудні залози, статеві органи. 
Закінчують процедуру віяловим струменем оптимальної температури. При 
шотландському душі на тіло хворого по черзі впливають двома струменями води 
– гарячої (37-45°С) і холодної (25-10°С). Віяловий душ є різновидом струмінного. 
Його отримують, розбризкуючи струмінь води за допомогою спеціальної лопатки 
або пальця руки. Віяловому душу притаманна менша дратівлива дія в порівнянні 
зі струмінним. Він застосовується як увідна і заключна процедура до струмінного 
душу, значно рідше – як самостійна. 

ДОЗУВАННЯ. Душі дозують за температурою води, тиском струменя і 
тривалістю процедури. Тривалість душів складає від 2 до 20 хвилин, курс 
лікування до 10-20 процедур. 

Прохолодний і холодний душ при систематичному впливі на організм є 
тонізуючою і загартовуючою процедурою. Їх призначають короткочасно (1-             
3 хвилини) з поступовим пониженням температури (33-15°С). Тривалість теплого 
душу 10-15 хвилин. Контрастний душ – холодний – 20 секунд-1 хвилина, гарячий 
2-3 хвилини у виді 3-6 чергувань. Циркулярний душ призначають температурою 
36-33-25°С, тривалістю 3-5 хвилин. Курс лікування 15 процедур щодня. 
Температура води душу Шарко – 35-32 або 42-45°С, шотландського – гарячого 
струменя (37-45°С), холодного (25-10°С), тривалість впливу гарячим струменєм 
30 секунд-1 хвилина, холодним– 20-40 секунд, протягом 3-5 хвилин (4-6 
чергувань). При віяловому душі тіло хворого піддають впливу віялового струменя 
тиском 150-      300 кПа (1,5-3 атм.) температурою 35-25°С протягом 1-3 хвилин 3-
5 разів. 



ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Вегетосудинна дистонія, змішана форма.  
Rp: Душ циркулярний, 34о , 7 хвилин, через день, № 12. 

 
10.1.3. ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ 

 
Підводний душ-масаж – водолікувальна процедура, коли тіло хворого, 

занурене у ванну, масажують струменем води, що подається під тиском через 
шланг. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Температура води у ванні – 35-37°С. 
Температура водяного струменя може бути такою, як у ванні, вище (38-39°С) або 
нижче (25-28°С). Для зміни температури струменя використовують спеціальні 
пристрої, які одночасно підтримують і постійну температуру води у ванні. Тиск 
струменя встановлюють від 100 до 300-400 кПа (від 1 до 3-4 атм), що залежить від 
локалізації впливу, гостроти больового синдрому, характеру патологічного 
процесу, функціонального стану нервово-м’язового апарату. 

ПРИСТРОЇ. Процедуру проводять за допомогою установки для підводного 
душу масажу – “TUR UWM-50WS”, апарату “ЕТН Universal” і пристроїв 
гідромасажних (тангентор) для проведення гідромасажних процедур, підводного 
душу і інших. За рубежем широко використовується ванна-басейн гідромасажна 
“PDS Spas” (США), різної місткості “CONDO”, “BALBOA”, “OAHU”, 
“BERMUDA”, “DYNASTY”, “MARDI GRAS”, “NASSAU”, “MONTEREY”, ванна 
гідромасажна безконтактна (Німеччина) “HUDRO-JET PROFI”, “HUDRO-JET 
MEDICAL” і ін. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. В основі дії 
підводного душу-масажу лежать термічний і механічний чинники. Механічні 
подразнення при масажі змінюють рідкокристалічну структуру цитозолю клітин і 
активують регулятори локального кровотоку (брадикінін, гістамін, 
простагландини і ін.), викид яких посилюється впливом теплового чинника. 

Фізіологічні ефекти. Викид БАР сприяє збільшенню кількості 
функціонально активних капілярів у шкірі й об’ємній швидкості кровотоку в них. 
Тепла ванна розслаблює м’язи, зменшує біль. Масаж водяним струменем і тепла 
вода підвищують внутрішньом’язову температуру на 2-3°С, посилюються обмінні 
процеси. Виникаючі у  процесі масажу деформації шкіри, м’язів, зв’язок і 
внутрішніх органів стимулюють закладені в них механорецептори. Їх збудження 
спричиняє формування імпульсного потоку, який аферентними шляхами 
надходить в ЦНС, сприяє активації симпатичної системи, зменшенню 
інтенсивності больового синдрому, рефлекторно-тонічних, вегетативно-судинних 
розладів, нормалізації відносин м’язів-антагоністів у хворих з гіпертонусом 
м’язів.  

Активація соматосенсорної зони спричиняє посилення гальмівних процесів 
у корі головного мозку, що розвиваються за механізмом негативного зворотного 
зв’язку. Механічне й термічне подразнення шкіри і більш глибоких тканин 
спричиняє розширення поверхневих судин, підвищення рО2 в тканинах, 
поліпшення лімфовідтоку, перерозподіл крові зі стоком на периферію і 



збільшенням повернення крові до серця. У хворих на гіпертонічну хворобу після 
процедури знижується систолічний і діастолічний АТ, підвищується знижений 
ударний і хвилинний об’єми крові, поліпшується церебральна гемодинаміка. 
Застосовуючи різні методики масажу, можна посилити механічний вплив на певні 
ділянки і цілеспрямовано впливати на кровообіг глибоких тканин і внутрішніх 
органів. Наприклад, при гіпертонічній хворобі масажують головним чином 
кінцівки, спину, комірцеву зону з метою зниження периферичного судинного 
опору і поліпшення церебральної гемодинаміки. У той же час при гіпертонічній 
хворобі, ускладненій порушенням мозкового кровообігу, зокрема, 
вертебробазилярній недостатності, енергійний масаж комірцевої зони 
виключається. Оскільки душ-масаж спричиняє перерозподіл крові, підвищення 
переднавантаження поряд зі зниженням постнавантаження, то цей вид 
водолікування потрібно обережно застосовувати за наявності початкової 
недостатності кровообігу. 

Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, тонізуючий, вазоактивний, 
трофічний, метаболічний, лімфодренуючий, імуностимулюючий, седативний 
(повторний), аналгетичний. 

ПОКАЗАННЯ. Підводний душ-масаж призначають при наступних 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, дискінетичний і 
дистонічний за гіпотипом, диспластичний і дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: Наслідки захворювань і травм опорно-рухового апарату і 
периферичної нервової системи, неврастенія, вегетосудинна дистонія, хвороба 
Рейно, гіпертонічна хвороба I-II стадії, гіпотонічна хвороба, хронічний гастрит, 
дуоденіт, коліт, виразкова хвороба в стадії ремісії, клімакс, хронічна венозна 
недостатність, ожиріння I ступеня, неврози. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, невротичному 
на фоні збудження, дисгормональному з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів; дискінетичному і дистонічному за гіпертипом; органної недостатності 
(серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і 
ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії 
декомпенсації, диспластичному і дистрофічному за гіпертипом, рановому.  

Захворювання: гострі запальні, стенокардія напруження III-IV ФК, 
сечокам’яна хвороба, калькульозний холецистит, істерія, захворювання шкіри, 
атеросклероз судин головного мозку, гострий тромбофлебіт, динамічні 
порушення мозкового кровообігу, переломи кісток, осифікація м’язів. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. До початку 
масажу протягом 5 хвилин хворий лежить у ванні, щоб наступила релаксація 
м’язів. Потім на нього впливають водяним струменем за загальними правилами 
масажу. 

ДОЗУВАННЯ. Температура води у ванні 35-37°С, температура струменя 
34-37°С, 38-39°С або 25-34°С. Середня тривалість процедури 10-20 хвилин, 
максимальна – до 45 хвилин. Курс лікування – 10-15 процедур щодня або через 
день. 



ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Неврастенія, гіпостенична форма 
Rp: Підводний душ-масаж, температура води 36оС, тиск струменя 1 атм.,  
30 хвилин, щодня, № 10 

 
10.1.4. ВАННИ 

 
Ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного у воду. Через відмінність 

між температурою води у ванні і температурою внутрішніх органів хворого при 
його зануренні відбувається активація нейрогуморальних механізмів регуляції 
теплопродукції і тепловіддачі із зміною структури теплообміну організму із 
зовнішнім середовищем. Ванни широко використовуються також із гігієнічною і 
профілактичною метою. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Температура води у ваннах коливається 
від 15 до 40°С. Відповідно до її значення ванни розділяють на холодні (нижче за 
20°С), прохолодні (20-34°С), індиферентні (35-37°С), теплі (38-39°С) і гарячі 
(40°С і вище). Нарівні з ними застосовують контрастні ванни (чергування 
холодних ванн температурою 24-10°С і гарячих температурою 38-42°С) і ванни 
температури, що поступово підвищується (37-42°С). За основним компонентом 
механізму дії ванни поділяють на прісні і складні.  

Складні ванни бувають: 
1. Хімічні з посиленим хімічним компонентом (хлоридно-натрієві, морські, 

марганцевокислі, гірчичні, скипидарні, йодо-бромні, з відваром трав череди, 
м’яти і ін., крохмальні, з доданням висівок). 

2. Газові, з посиленням хімічного і механічного компонентів (вуглекислі, 
радонові, азотні, кисневі, сірководневі). 

3. Механічні, з посиленням механічного компонента (вібраційний, пінисті, 
перлові, проточні). 

ПРИСТРОЇ. Процедури проводять у спеціальних ємкостях з фаянсу, 
пластмаси, нержавіючої сталі або чавуну з внутрішнім емалевим покриттям 
(ванни), які наповнюють прісною водою певної температури. Для процедур 
використовують звичайні ванни, а також пристрої для надання загальних ванн 
“VOD-31” і місцевих “VOD-38” і “VOD-52”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Дія різних 
гідротерапевтичних чинників на організм має багато спільних рис, оскільки їх 
об’єднує зовнішня дія води: температурна і механічна (гідростатична). Однак є й 
істотні відмінності, пов’язані з особливостями хімічного складу води. Ванни 
розглядають як своєрідний подразник, діючий насамперед на рецептори шкіри 
температурним, гідростатичним і хімічним чинником. На температурне 
подразнення води організм відповідає складною реакцією терморегуляції, що 
маєх важливе значення у лікувальній дії ванн й інших водних процедур. 
Результатом температурного впливу, передусім, є зміна температури шкіри і 
внутрішньої температури тіла, ступінь якого визначається різницею температури 
води і температури тіла, хімічним складом води. Найзначніше підвищення 
температури відбувається в хлоридно-натрієвій і сульфідній ваннах, трохи менше 



– в азотній і радоновій і найменше – у вуглекислій. Ще більше температура шкіри 
і внутрішня температура тіла підвищуються в гарячих ваннах (40-42°С), особливо 
в сульфідних і хлоридно-натрієвих. Холодна вода ванни посилює фізичну 
теплопродукцію і гідроліз макроергічних сполук в організмі. Тепла вода ванни 
збільшує інтенсивність теплового потоку всередину організму, величина якого 
наростає з підвищенням температури води до 34,9 кДж/хв (при 40°С). 

Фізіологічні ефекти. Термічний чинник діє на нервовий апарат шкіри 
(холодові й теплові рецептори) та її судинну систему. Наслідком температурної 
дії ванн є шкіряно-вазомоторні рефлекси, що доповнюються гуморальними 
чинниками внаслідок утворення в шкірі біологічно активних речовин (гістаміну, 
ацетілхоліну, кінінів) і проникнення хімічних інгредієнтів (вуглекислого газу, 
сірководню, радону та ін.). Відповідно до інтенсивності температурного впливу і 
хімічних особливостей гідрофактора відбувається формування якісно різної 
нервової імпульсації вже на рівні рецепторів шкіри.  

Аферентна імпульсація, досягаючи центральної нервової системи, змінює її 
збудливість: тепловий вплив підвищує процеси гальмування в кортікальних і 
субкортікальних структурах, холодові – процеси збудження. Заспокійливу, 
знеболюючу дію ванн, поліпшення сну і зняття спазмів індиферентної ванни, 
мабуть, можна пояснити гальмуючою дією цих ванн на центральну нервову 
систему. Порушення в центральній нервовій системі та зв’язані з ними зміни у 
функціонуванні гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, залоз внутрішньої 
секреції спричиняють реакції багатьох систем організму, включаючи процеси 
обміну і імуногенезу.  

Відразу при зануренні у ванну спостерігається короткочасний (1-2 хвилини) 
спазм судин шкіри (збліднення шкіри), вираженість якого залежить від сили 
температурного, хімічного подразника і реактивності хворого. Звуження судин 
змінюється їх розширенням, прискоренням кровотоку в них (утворюється видима 
гіперемія шкіри). Ця фаза триває під час прийому ванни і після неї протягом 30-60 
хвилин (період післядії). Серцеві скорочення у ванні уповільнюються. Даний стан 
зберігається протягом 1-2 годин і більше. Діастола подовжується, що сприяє 
поліпшенню коронарного кровотоку і метаболічних процесів у серцевому м’язі. 
Периферичний опір струму крові зменшується (зменшення постнавантаження), 
ударний і хвилинний об’єм крові збільшується. Артеріальний тиск знижується. 
Відбувається істотний перерозподіл крові: вихід її з депо (печінка, судини 
черевної порожнини) в розширені шкіряні капіляри і артеріоли. Кількість 
циркулюючої крові підвищується, приплив венозної крові до правого серця 
(“переднавантаження”) збільшується. Збільшенню венозного повернення сприяє 
гідростатичний чинник – тиск води на вени нижніх кінцівок і черевневих органів. 

Однак під час тривалої гарячої ванни може наступити спазм і пасивне 
розширення капілярів шкіри. Помірний тепловий вплив знижує в’язкість крові 
(наслідковий ефект), проагрегантну спроможність формених елементів крові, що 
в сукупності з вазодилатацією і поліпшенням стану серцевого м’яза сприятливо 
позначається на доставці кисня тканинам, їх метаболізмі. 
  Нарівні зі змінами периферичної і центральної гемодинаміки у відповідь на 
тепловий вплив ванн та інших водяних процедур виявляються реакції судин 



внутрішніх органів (розширення судин нирок, селезінки, печінки, легенів) і 
головного мозку, що виявляється підвищенням рівня їх функціонування. Теплові 
водні процедури навіть невисокої температури (36-37°С) підвищують поглинання 
кисня організмом, посилюють обмін речовин. Відразу після ванни (40-42°С) 
спостерігається короткочасне підвищення рівня кортизолу, реніну і альдостерону 
в крові, яке надалі змінялося зниженням рівня вказаних гормонів нарівні з 
підвищенням діурезу і натрійурезу.  
  Прохолодні ванни (33°С і нижче) спочатку спричиняють спазм капілярів 
шкіри, підвищення в’язкості крові, периферичного опору і АТ. Друга фаза реакції 
серцево-судинної системи характеризується розширенням судин шкіри, 
прискоренням кровотоку, зниженням реологічних властивостей крові. Ванни 
температури 35-36-37°С викликають реакції у відповідь нейрогуморальних і 
гормональних систем, ендокринних залоз. Вони помірно стимулюють 
глюкокортикоїдну функцію надниркових залоз, нормалізують симпато-
адреналову систему і функцію щитовидної залози. У крові збільшуються вільні 
форми глюкокортикоїдів через вплив ванн температури 30-37°С. Ванни, будучи 
неспецифічним подразником (особливо метаболічні: сірководневі, скипидарні, 
радонові), можуть спричиняти загострення запального процесу в прихованих 
вогнищах інфекції і активують хронічну інфекцію, на що необхідно вважати при 
призначенні гідротерапії.  

Можливо, що цей процес певною мірою пов’язаний з активацією кровообігу 
в органах і тканинах. Посилення теплопродукції в холодній ванні викликає фазові 
зміни тонусу судин шкіри (короткочасний спазм судин зміняється їх 
розширенням і гіперемією шкіри до 3-5 хвилини). У теплій ванні зростає 
тепловіддача організму шляхом випаровування з поверхні пацієнта, шиї і верхньої 
третини грудної клітки. Роздратування рецепторів тепла і холоду 
супроводжується формуванням пристосувальних реакцій, що забезпечують 
тепловий баланс організму. Через дію водних процедур в результаті відносно 
високої теплопровідності води може наступити зігрівання (перегрівання) або, 
навпаки, переохолодження тіла.  

При зануренні у ванну спочатку відбувається звуження судин, що 
забезпечує зменшення теплопровідності й втрати тепла, а потім їх розширення зі 
збереженням високого тонусу судинної стінки. Шкіра стає рожевою, теплою 
напомацки. Посилення кровопостачання шкіри, накопичення в ній біологічно 
активних речовин (кінінів і ін.) через температурний вплив ванн підвищуються 
імунологічні властивості шкіри, що в поєднанні з підвищенням гормональної 
активності ендокринних залоз змінює процеси імуногенезу. Це має велике 
значення в формуванні протизапальної дії ванн.  

У механізмах дії ванн при захворюваннях серцево-судинної системи істотна 
роль належить механічній дії води – гідростатичному тиску на велику поверхню 
тіла. Підвищення венозного тиску безпосередньо залежить від рівня води у ванні: 
найзначніше підвищення спостерігається під час повної ванни (прісної і 
вуглекислої). При одному і тому ж рівні води у ванні венозний тиск найбільше  
підвищується у ворітній вені, менше – венах шиї. Найчутливішою до тиску води 
виявляється ділянка живота. Через дію гідростатичного чинника ванни 



стискаються поверхневі венозні судини і судини черевної порожнини, 
збільшується приплив крові до серця, підвищується переднавантаження. У ваннах 
з виключенням гідростатичного тиску на черевну стінку (рівень води до лобка) 
вплив тиску води знижується, в ручних і ножних ваннах або газових, так званих 
сухих, воно практично не має значення. Нарівні з гідростатичною дією ванни 
потрібно зважати на горизонтальне положення хворого, який приймає ванну, що в 
свою чергу збільшує приплив крові до правого серця. У здорових осіб, а також 
при повній компенсації кровообігу зміни гемодинаміки, спричинені 
гідростатичним тиском, не має великого значення, оскільки серце повністю 
справляється з навантаженням. 

Переохолодження спричиняє пасивну гіперемію – розширення судин, що 
супроводжується зниженням їх тонусу і венозним застоєм. Шкіра стає холодною, 
синюшною. Уповільнюється і заглиблюється зовнішнє дихання хворого, 
сповільнюється частота серцевих скорочень і посилюється ступінь екстракції 
кисню з альвеолярного повітря, посилюються гальмівні процеси в корі головного 
мозку з виділенням серотоніну в його стовбурових структурах. У крові 
підвищується вміст гемоглобіну і знижується кількість еозінофілів, Т-лімфоцитів, 
а також іонів водню і калію, підвищується синтез вільних гормонів. Збільшується 
діурез. 

Своєрідний механічний вплив води спричиняє зміну аферентної 
імпульсації, формування адаптивних фізіологічних реакцій, направлених на 
підтримку гомеокінеза організму, включаються механізми, регулюючі дихання, 
судинний тонус, крово- і лімфопостачання, газообмін. 

Систематичне застосування холодних і прохолодних ванн надає тонізуючої 
дії на організм, тренує адаптаційно-пристосовчі механізми, знижує чутливість до 
холоду. Ванни індиферентної температури володіють заспокійливою, 
протисвербіжною дією. Теплі ванни зменшують дратівливість, ослаблюють 
стресові реакції, нормалізують сон, знижують артеріальний тиск, спричиняють 
релаксацію м’язів. Гарячі ванни є інтенсивним подразником. При зануренні у 
ванну настає короткочасний спазм судин, що швидко змінюється їх розширенням, 
знімається м’язовий спазм, посилюється потовиділення. Контрастні ванни 
спричиняють сильне подразнення терморецепторів шкіри, збуджуючи при цьому 
нервову і серцево-судинну систему, посилюється вуглеводний, ліпідний, водно-
мінеральний обміни в організмі, що спричиняє зниження маси тіла. Після окремої 
загальної контрастної ванни з перепадом температури 10°С (перебування 2 
хвилини у ванні 36°С і 1 хвилину у ванні 26°С, повторюваність 4-5 разів) 
підвищується систолічний артеріальний тиск на 40-50 мм рт. ст, частішає ритм 
серцевої діяльності на 10-15 уд/хв, поліпшується кардіогемодинаміка. Ванни з 
великим перепадом температури викликають різку перебудову гемодинаміки і 
тому в лікуванні захворювань серцево-судинної системи не застосовуються, хоч 
вони зберігають своє значення як метод профілактики і загартування. 
  Загальні ванни з температурою (за Валінським), що поступово 
підвищується спричиняють розширення шкіряних судин, рясного потовиділення, 
надають дезінтоксикаційну дію на організм. Ванни з поступовим підвищенням 
температури, спричиняючи розширення периферичних артеріальних і венозних 



судин, приводять до депонування кров в них, гемодинамічного розвантаження 
серця, тому застосовуються при гіпертонічних кризах і недостатності кровообігу.  

Характер гормональних реакцій на тепло і холод залежить від біоритмів 
людини. Холодна ванна стимулює функцію кори надниркових залоз при 
ранковому, а гаряча – при вечірньому прийомі. Вуглекислим (водним), 
сульфідним і хлоридним натрієвим ваннам властивий найбільш помітний вплив 
на гемодинаміку, з чим пов’язана їх тренуюча дія на серце. Радонові ванни 
впливають переважно на нейро-гуморальну регуляцію серцево-судинної системи, 
їх дія на гемодинаміку м’якіша, тому вони можуть застосовуватися при більш 
вираженій патології серця. Вуглекислим ваннам більше, ніж іншим видам ванн, 
властиво поліпшувати всі ланки кисневотранспортної функції організму, що 
визначає їх перевагу в лікуванні серцевої і коронарної недостатності. Сухі 
вуглекислі ванни, зберігаючи дію на кисневотранспортну функцію крові і 
мікроциркуляцію, виключають вплив на гемодинаміку, найбільш показані при 
виражених клінічних формах коронарної і серцевої недостатності. Вуглекислі й 
сульфідні ванни посилюють процеси збудження в центральній нервовій системі, 
радонові, хлоридно-натрієві та йодобромні, навпаки, знижують збудливість і 
підвищують процеси гальмування. Вуглекислі, сульфідні ванни надають 
ваготонічного ефекту, радонові знижують гіперсимпатикотонію, а хлоридні і 
йодобромні надають ваготонічний ефект при температурі води нижче за 35°С, 
гіперсимпатикотонічний – при температурі ванни вище за 35-36°С. Вуглекислі 
ванни, сульфідні і хлоридно-натрієві стимулюють глюкокортикоїдну функцію 
надниркових залоз, а вуглекислі і сульфідні активують до того ж гормональну 
функцію яєчників і щитовидної залози, а радонові та йодобромні, навпаки, 
знижують підвищену функцію щитовидної залози і усувають оваріальний 
дисгормоноз. 

Лікувальні ефекти: вазоактивний, метаболічний, трофічний, тонізуючий 
(прохолодні ванни), седативний, спазмолітичний, аналгетичний (теплі ванни), 
протисвербіжний, гіпосенсибілізуючий, гіперкоагулюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Ванни показані при наступних основних синдромах: гіпер- 
і гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні збудження або депресії, дисгормональний з 
переважанням стрес-індукуючих або стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з 
алергічними або імунодефіцитними станами, дискінетичний і дистонічний за 
гіпертипом,  диспластичний і дистрофічний за гіпер- і гіпотипом.  

Захворювання: запальні (пневмонія, гастрит, коліт, холецистит), бронхіальна 
астма, неврози, гіпертонічна хвороба I-II стадії, нейроциркуляторна дистонія, 
імпотенція, травми периферичної і центральної нервової систем, дитячий 
церебральний параліч, сечокам’яна хвороба, геморой, ожиріння I-III ступеня. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, імунопатії з алергічними станами, органної 
недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-
кишкової і ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в 
стадії декомпенсації, рановому.  



Захворювання: гострі запальні, вегетативні полінейропатії, гіпотонічна 
хвороба (за винятком скипидарної ванни з білою емульсією), стенокардія 
напруження III-      IV ФК, гостре і скороминуще порушення мозкового 
кровообігу, глаукома, тромбофлебіт. Холодні ванни протипоказані в разі 
підвищенної чутливості до холоду (холодова алергія), запальних захворюваннь 
органів дихання, нирок і суглобів. 
 

10.1.4.1. АРОМАТИЧНІ (ХІМІЧНІ) ВАННИ 
 
Ароматичні ванни – лікувальний вплив на хворого прісною водою з 

розчиненими в ній ароматичними речовинами. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Ароматична ванна являє собою прісну 

воду з розчиненими в ній хімічними речовинами – ефірні масла і терпени. 
Жовтий скипидарний розчин складається з касторової олії – 300 мг, натрію 
гідроксиду – 40 мг, олеїнової кислоти – 225 г, живичного скипидару вищого 
сорту – 750 г, води 200 мг.  

ПРИСТРОЇ. Для проведення процедур використовують ванни. 
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Головним чинником, 

нарівні з механічним і термічним, є хімічний. Хімічні речовини добре проникають 
через сальні залози і волосяні фолікули у поверхневі шари шкіри і надають 
неспецифічного дратівливого впливу на немієлінізовані нервові провідники, що 
спричиняє зміну шкіряної чутливості. 

Фізіологічні ефекти. Дратівливі речовини викликають дегрануляцію 
поліморфноядерних лейкоцитів шкіри і виділення з них БАР (гепарину, 
ейкозаноїдів) і медіаторів (гістаміну, ацетілхоліну), які стимулюють 
імунореактивну систему шкіри, підвищують стійкість і неспецифічну 
резистентність організму. Підвищується адаптаційно-трофічна функція 
симпатичної нервової системи. У результаті зменшується кількість 
глікозоаміногліканів у гранулюючій з’єднувальній тканині і зростає швидкість 
синтезу колагену фібробластами, наростає активність протеолітичних ферментів, 
поліпшується мікроциркуляція і метаболізм пошкоджених тканин. 

Розчинені у воді хімічні речовини нарівні з механічним і термічним 
чинниками після короткочасного спазму судин (перша фаза) потім знижують 
судинний тонус, розширюють просвіт артеріол і венул, збільшують кількість 
функціонуючих капілярів. Підвищується локальна температура тканин і 
кровоток, що зумовлює пониження загального периферичного опору судинної 
сітки, збільшення систолічного об’єму серця і зниження частоти серцевих 
скорочень. Спостерігається почервоніння шкіри. Скипидарні ванни збільшують 
кровоток в судинах периферичних тканин, знижують тонус прекапілярів значно 
більшою мірою, ніж будь-які інші ванни (сульфідні, вуглекислі), збільшують 
кількість функціонуючих капілярів. Периферична вазодилатація виявляється 
підвищенням температури шкіри і даних пальцевої об’ємної плетизмографії. 
Зовнішнє дихання стає рідким і глибоким, що сприяє підвищенню оксигенації 
крові. Підвищується інтенсивність вуглеводного, жирового і мінерального обміну 
в організмі і в крові хворого, зменшується вміст холестерину і бета-липопротеїдів 



низької щільності. Пари розчинених летючих ароматичних речовин підіймаються 
з поверхні води у ванні і збуджують нюхові рецептори порожнини носа.  

Лікувальні ефекти: седативний, судинорозширювальний, тонізуючий, 
аналгетичний, імуномодулюючий, метаболічний, актопротекторний, 
регенераторно-трофічний, гіпосенсибілізуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Ароматичні ванни показані при наступних основних 
синдромах: гіпоергічному запальному, дисалгічному зі зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичному на фоні збудження (хвойна), дискінетичному і 
дистонічному, органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії) в стадії компенсації, 
диспластичному і дистрофічному.  

Захворювання: запальні внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і 
периферичної нервової системи в хронічній стадії, гіпертонічна хвороба I-II 
стадії, хвороба Рейно, дегенеративні хвороби суглобів і хребта, вібраційна 
хвороба, дерматози. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному, гіперергічному запальному, дисалгічному з підвищеною 
чутливістю,  імунопатії з алергічними станами, органної недостатності (серцевої, 
судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної 
дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, 
рановому.  

Захворювання: гострі запальні, стенокардія напруження III-IV ФК, 
підвищена чутливість шкіри до гірчиці або скипидару, порушення серцевого 
ритму, для скипидарних ванн – захворювання нирок (хронічні гломеруло- і 
пієлонефрити) і печінки (гострий і токсичний гепатит, цироз печінки); істерія, 
мікози, тромбофлебіт, цукровий діабет, тиреотоксикоз. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. 
Використовують загальні й місцеві ванни, а також місцеву аплікацію (на 
поверхню тіла накладають завись гірчиці на папері (гірчичники) або інші 
речовини). Після розчинення в прісній воді ароматичної речовини хворий 
занурюється у ванну (загальна) або опускає туди свої кінцівки (місцева). Перед 
вживанням скипидар або емульсію розчиняють у гарячій воді (39-40°С), 
збовтують і виливають у ванну. Щоб уникнути хімічного опіку при проведенні 
гірчичних або скипидарних ванн, найчутливіші місця (пахові і сідничні складки, 
мошонку, анус) заздалегідь мастять вазеліном. 

ДОЗУВАННЯ. У ванні на 200 л прісної води при температурі 35-37°С 
розчиняють хвойний екстракт (рідкий – 100 мл, порошкоподібний – 50-70 г, у 
таблетках – 1-2 штуки або відвар соснових голок), крохмаль (0,5-1 кг), мигдаль 
(0,5-   1 кг), “білу емульсію” або “жовтий розчин” скипидару (20-60 мл), гірчицю 
(150-200 г), м’яту (50-100 г), соду (0,4-0,5 кг), 5-6 крапель масла і інші. Дозують 
за концентрацією розчиненої речовини, температурою води, її об’ємом, 
тривалістю процедури та їх кількістю. Тривалість ароматичних ванн, що 
проводяться через день або з перервою на 3 день становить 10-15 хвилин, курс 
лікування –10-20 ванн. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 



Діагноз: Вегетосудинна дистонія, кардіальна форма.  
Rp: Хвойна ванна, 100 мл рідкого екстракту, 36оС, 10 хвилин, через день, № 
10. 

10.1.4.2. ГАЗОВІ ВАННИ 
 
Газові ванни – лікувальний вплив на хворого прісної води, перенасиченої 

газом. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Газові ванни готують з природних або 

штучних вод, перенасичених газом. Кисневі ванни містять кисень в концентрації 
40- 50 мг/л (1,2-1,5 ммоль/л) при фізичному і 50-70 мг/л (1,5-2,1 ммоль/л) при 
хімічних способах насичення. Азотні ванни з природних термальних мінеральних 
вод невисокої мінералізації містять в значній кількості газоподібний азот; 
концентрація азоту в штучній ванні – 0,76-0,82 ммоль/л (21-23 мг/л). Вуглекислі 
ванни незалежно від мінерального складу містять не менше за 0,75 г/л 
вуглекислого газу. При зовнішньому застосуванні води такої концентрації 
забезпечується слабка дія на організм, але збільшення вмісту газу до межі 
насичення (1,2-1,4 г/л) підвищує специфічну дію ванни. Природні вуглекислі води 
відомих курортів мають різний хімічний склад. Найбільш поширені вуглекислі 
холодні маломінералізовані (до 6,3 г/л) гідрокарбонатні кальцієво-магнієві і 
сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. 

ПРИСТРОЇ. Ванна з пристроєм для розпилення газових сумішей (перлові 
ванни). Для насичення води використовують апарат АН-9. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Після занурення 
хворого в газову ванну на його шкірі осаджуються пухирці газу, які в 
подальшому відриваються від поверхні тіла, здійснюючи “тактильний масаж” 
(механічна дія). Двофазна середа “вода-газ” внаслідок різної індиферентної 
температури води і розчинених в ній газів надає контрастного впливу і потенціює 
дію на організм термічного чинника. Величина теплового потоку в організм у 
перлових ванн в1,3 рази, а у кисневих – в 1,2 рази вище, ніж у прісних.  

Хімічна дія газових ванн зумовлена структурою насичуючого воду газу і 
його розчинністю. На сьогодні можна визнавати доведеним проникнення 
вуглекислого газу з води і сумішей із зволоженим повітрям через непошкоджену 
шкіру. Встановлений вплив концентрації вуглекислого газу і температури 
навколишнього середовища на кількісні показники цього процесу. З води ванн у 
шкіру надходить до 20-25% вуглекислоти від вмісту її у воді ванни і значно 
менше – у внутрішні органи (печінка, легені, нирки, серце) – не більше за 1-2%. 
Максимальне накопичення у внутрішніх органах спостерігається тоді, коли 
починає виснажуватися шкіряне депо – в середньому через 6,5 хвилин після 
ванни. Період напіввиведення вуглекислоти для всього організму становить 26,5 
хвилин. Накопичення і утримання вуглекислоти в шкіряному депо залежить від 
температури води: при температурі 38°С вуглекислота значно швидше поступає з 
шкіри у внутрішні органи, ніж при нижчій температурі. Одночасно з 
надходженням в організм через шкіру має місце й інгаляційний – найшвидший 
шлях проникнення вуглекислого газу в дихальну систему, легені, кров. Чим вище 



температура води, тим більше питома вага вуглекислого газу, що надходить в 
організм інгаляційним шляхом.  

Фізіологічні ефекти: бурлячі пухирці газу збуджують механорецептори 
шкіри, висхідні аферентні потоки з яких активують підкоркові центри 
вегетативної нервової системи і посилюють процеси збудження в корі головного 
мозку. За рахунок підвищення тонусу симпатичної нервової системи збільшується 
частота дихання, частота серцевих скорочень і об’єм циркулюючої крові. У 
подальшому відбувається розширення судин мікроциркуляторного русла і 
виникає гіперемія поверхневих тканин. Встановлена важлива роль вуглекислого 
газу в регуляції кровопостачання різних органів, у тому числі вазодилатуюча дія 
на периферичні, коронарні й мозкові судини.  

Фізіологічна дія вуглекислого газу, проникаючого в шкіру під час 
вуглекислої ванни, доповнюється механічною дією газових пухирців, що осідають 
на шкіру (мікромасаж шкіри), і своєрідною дією вуглекислої ванни на процеси 
терморегуляції. Останнє полягає в підвищеній тепловіддачі внаслідок 
інтенсивного розширення шкірних капілярів, пониження внутрішньої 
температури тіла і венозної крові. Однак охолоджування тіла супроводжується 
відчуттям тепла внаслідок інтенсивного розширення шкіряних судин, що створює 
комфортні термічні умови для організму, можливість проведення бальнеотерапії в 
умовах більш низьких температур, ніж в інших ваннах, і забезпечує м’яке 
навантаження на систему кровообігу. Водночас інтенсивна тепловіддача, 
пониження внутрішньої температури тіла під час вуглекислої ванни 
температурою 32-33°С може сприяти загостренню хронічних запальних процесів 
в організмі. Відмічена вазодилатуюча дія вуглекислих ванн і їх вплив на процеси 
мікроциркуляції. Появу вазодилатації зв’язують з прямою дією вуглекислого газу 
на ангіорецептори, а також з вивільненням з нервових закінчень вазоактивних 
речовин: гістаміну, ацетілхоліну, серотоніну, кінінів. Інтенсивна й обширна 
периферична вазодилатація спричиняє перерозподіл крові в організмі і 
збільшення кількості циркулюючої крові, що спричиняє зростання повернення 
венозної крові до серця, стимулювання механізму Франка-Старлінга і підвищення 
сили систолічного скорочення серцевого м’яза. Гідростатичний тиск стовпа води 
ванни на периферичні вени, а також поглиблення дихання під час ванни (дія 
вуглекислого газу на дихальні центри) також сприяє просуванню крові від 
периферії до центру і збільшення венозного повернення. 

Виключно велика роль перебудови вегетативної регуляції серцево-судинної 
системи зумовлена дією вуглекислого газу (рефлекторним і безпосереднім) на 
центри вегетативної регуляції. Вуглекислий газ, проникнувши в організм через 
шкіру і дихальні шляхи, змінює стан хеморецепторів аорти і каротидного синуса, 
стан мозкових структур, відповідальних за регуляцію кровообігу і дихання: 
знижується симпатична і посилюється парасимпатична дія на тонус судин і ритм 
серцевої діяльності, частоту і глибину дихання. Посилення тонусу 
парасимпатичної нервової системи спричиняє подовження діастоли, зниження 
тонусу резистивних і ємкісних судин. Це у свою чергу приводить до 
“розвантаження” серця після ванни, тоді як під час ванни серце працює з 



підвищеним навантаженням, але в полегшених умовах (зниження периферичного 
опору, подовження діастоли, поліпшення коронарного кровотоку).  

Важливим аспектом дії вуглекислих ванн є їх спроможність знижувати 
тонус венозних судин. Ванни з концентрацією вуглекислоти 2 г/л судячи з 
інтенсивності почервоніння шкіри і помітного зниження ЧСС у хворих з 
гіпертонічною хворобою значніше знижують периферичний опір при 
гіпокінетичному варіанті кровообігу, ніж ванни нижчої концентрації – 1 і 2 г/л. 
Іншими словами, зі збільшенням концентрації вуглекислоти у ванні до 2 г/л 
наростає ваготропна дія ванни, що виявляється значнішим зниженням ЧСС і 
більш частим відновленням гіперкінетичного варіанта гемодинаміки, як відомо, 
зумовленого гіперсимпатикотонією.  

АТ через вплив вуглекислої ванни помірно короткочасно підвищується в 
перші 5 хвилин ванни і потім більш тривало знижується. Максимальне зниження 
АТ відмічається на 10-й хвилині після ванни, в момент максимального зниження 
периферичного опору. Важливо, що поряд зі зниженням АТ через вплив 
вуглекислих ванн знижується його реактивність на фізичні і психічні 
навантаження. Ефект від вуглекислих ванн можна порівняти з дією дигіталіса, але 
пов’язаний зі зміною стану вегетативної нервової системи. Зростання 
міокардіального резерву зумовлене мобілізацією не тільки гемодинамічних 
механізмів (механізму Франка-Старлінга), але й поліпшенням коронарного 
кровотоку, оксигенації крові і метаболізму міокарду. Під час вуглекислої ванни 
спостерігається нормалізація тонусу вінцевих артерій, збільшення об’ємної 
швидкості коронарного кровообігу, зменшення спастичних і поглиблення 
вазодилатуючих реакцій коронарних судин на гуморальні подразники, зниження 
чутливості адренергічних рецепторів до катехоламінів. Важливо, що 
перераховані ефекти виявляються під кінець прийому ванни і після неї, причому 
більш виражені в період післядії. 

Дія вуглекислих ванн на функції дихання зумовлена як рефлекторною, так і 
безпосередньо дією вуглекислого газу на дихальний центр, високочутливий до 
змін вмісту вуглекислоти в організмі. Через вплив вуглекислих ванн відмічене 
поглиблення дихання (в цьому бере участь і гідростатичний чинник ванни), 
посилення вентиляційної функції і підвищення використання кисню в легенях. За 
присутності вуглекислого газу в крові полегшується дисоціація оксигемоглобіну і 
віддача кисню – в результаті підвищується парціальне напруження кисня в крові, 
що в сукупності з активацією кровообігу поліпшує доставку кисню в тканини. 
Після вуглекислих ванн підвищується утилізація кисню тканинами, активується 
дихання, підвищується витривалість до фізичного навантаження та гіпоксії.  

Вуглекислі ванни надають “тонізуючу дію” на центральну нервову систему, 
що виражається в зниженні симптомів астенії, підвищенні розумової 
працездатності при одночасному посиленні фізіологічної активності переважно 
парасимпатичного відділу гіпоталамуса.  

“Сухі” вуглекислі ванни більше використовують для лікування 
облітеруючих захворювань периферичних артерій, оскільки вони сприяють 
розвитку нових колатералів і на відміну від водних вуглекислих ванн не 
спричиняють значного перерозподілу циркулюючої крові і негативних реакцій з 



боку серця. Причому в цьому випадку ефективні також місцеві “сухі” вуглекислі 
ванни, оскільки цілеспрямований вплив на область облітерації підвищує градієнт 
кров’яного тиску в зоні поразки, що створює сприятливі умови для 
інтенсивнішого розвитку мережі нових колатералів. При цьому “сухі” ванни 
повністю зберігають фізіологічну дію вуглекислого газу. Найбільш яскравим 
вираженням такої дії є ваготонічна і вазодилатуюча дія, що виявляється 
термографічними дослідженнями. Дані термографії свідчать про перерозподіл 
кровотоку, відкриття колатералів. Вуглекислі ванни підвищують м’язовий 
кровоток, знижують агрегацію тромбоцитів, індуковану АТФ і адреналіном.  

“Сухі” вуглекислі ванни впливають, з одного боку, на вегетативну 
регуляцію серцево-судинної системи (знижують симпатичні вазоконстрикторні 
впливи, сповільнюють ритм серцевої діяльності і подовжують діастолу), з іншою 
– на резистивні та ємкісні судини за допомогою прямої і рефлекторної дії 
вуглекислого газу (вазодилаторна дія). Ці механізми спричиняють зменшення 
“переднавантаженння” і “постнавантаження” серця, більш економну роботу його, 
зниження потреби міокарда в кисні при одночасному збільшенні його 
надходження в міокард внаслідок підвищення кисневотранспортної функції крові 
і поліпшення процесів мікроциркуляції. Отже, використання “сухих” вуглекислих 
ванн в лікуванні хворих з низькими резервами серцево-судинної системи більш 
обгрунтоване, ніж водних. Короткочасні гіпоксичні стани, що неодноразово 
повторюються забезпечують тренованість і адаптацію організму до 
короткочасних гіпоксичних станів. 

Кисневі ванни – пухирці погано розчинного у воді кисню швидко 
підіймаються на її поверхню і потрапляють в дихальні шляхи хворого, 
збільшуючи парціальний тиск кисня в альвеолярному повітрі й кисневе 
насичення крові. Через високу індиферентну температуру кисню (23-25°С) він 
добре поглинається шкірою, що приводить до підвищення кровотоку в шкірі. 
Підвищення утилізації кисню міокардом і головним мозком, нарівні із 
збільшенням об’ємного кровотоку, спричиняє активацію гліколізу і ліполізу. 

Основним діючим чинником азотних ванн є інертний газ азот, який у виді 
найдрібніших пухирців покриває тіло, спричиняє механічне і термічне 
подразнення шкіри та її нервового апарату. Термічне подразнення шкіри 
зумовлене різницею температури води (звичайно індиферентної) і більш низької 
температури газу. Механічна й термічна дія азотної ванни нарівні з 
гідростатичним впливом  змінює стан центральної нервової системи, що в процесі 
курсу лікування виявляється седативним і аналгезуючим ефектом. Така дія 
сприятливо позначається на судинному тонусі, вегетативній регуляції серцево-
судинної системи (зниження симпатичних впливів), що в поєднанні з 
навантажувальним гідростатичним впливом ванни на гемодинаміку сприяє 
помірному підвищенню рівня функціонування серцево-судинної системи.  

 Азотні води спричиняють звуження просвіту капілярів і збільшують тонус 
венул, внаслідок чого виникає гіперемія шкіри. Спостерігається підвищена 
реактивність центральної нервової системи у хворих з судинними 
захворюваннями головного мозку і поліпшення загальної й центральної 
гемодинаміки, нормалізація біоелектричної активності мозку, показників 



ліпідного, білкового обміну, стимуляція нейроендокринних функцій, зміна 
реактивності підкоркових і гіпоталамічних структур після прийому азотних ванн. 
Штучно приготовані азотні ванни знижують артеріальний тиск при гіпертонічній 
хворобі, зменшують вегетативно-судинні і вегетативно-серцеві порушення у 
хворих легкою формою тиреотоксикозу. 

Перлові ванни нормалізують збудливість периферичних і центральних 
ланок нервової системи, тонічну активність м’язів при порушенні 
супрасегментарної регуляції м’язового тонусу, послабляють патологічну 
аферентну імпульсацію, активують обмінні процеси. 

Лікувальні ефекти: тонізуючий (перлові ванни), метаболічний (кисневі 
ванни), седативний (азотні), антиспастичний, регенераторний, трофічний, 
гіпосенсибілізуючий, антиангінальний. 

ПОКАЗАННЯ. Газові ванни показані при наступних основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні збудження (азотні) або депресії (перлові), дискінетичний і 
дистонічний за гіпер- або гіпотипом, органної недостатності (серцевої, судинної, 
дихальної, ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії) в стадії 
компенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: запальні в підгостру і хронічну стадію (бронхіт, пневмонія, 
гастрит, коліт, аднексит), нейроциркуляторна дистонія гіпертонічного типу, 
гіпертонічна хвороба I-II стадій, дитячий церебральний параліч (гіперкінетична 
форма), наслідки черепно-мозкової травми, неврози, шизофренія, психастенія, 
міокардіодистрофія, ендартеріїт, тромбофлебіт. 
      ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: інфекційному 
з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисалгічному з підвищеною 
чутливістю, імунопатії з алергічними станами, набряклому, а також органної 
недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-
кишкової і ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в 
стадії декомпенсації, рановому.  

Захворювання: запальні в стадії загострення, стенокардія напруження III-IV 
ФК, нестерпність ванн або почуття вираженого дискомфорту у ванні, вегетативні 
полінейропатії. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Штучні ванни 
насичуються азотом під тиском 150-250 кПа (1,5-2 атм.). Штучні вуглекислі 
ванни готують з водопровідної або морської води фізичним способом за 
допомогою спеціальних колонок – сатураторів, в яких вода під тиском 
насичується вугільним ангідридом, або хімічним способом за спеціальним 
рецептом. Перлові ванни насичуються повітрям під тиском 50-150 кПа (0,5-1,5 
атм). Повітря надходить у ванну через отвори в системі металевих (латунних) 
трубок, умонтованих в раму, яка вміщується на дно ванни. 

ДОЗУВАННЯ. Газові ванни готують шляхом насичення прісної води 
температури 34-35°С різними газами. Концентрація повітря в газових ванних 
досягає 50 мг/л, а кисню – 30-40 мг/л. Дозування процедур здійснюють за тиском 
газу, що розчиняється у воді, а також температурою води, її об’ємом, тривалістю 



процедури та їх кількістю. Тривалість газових ванн, що проводяться з перервою 
на 3-й день становить 10-15 хвилин, курс лікування – 10-20 ванн. 

 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Тиреотоксикоз з дифузним зобом, легка форма. 
Rp: Азотна ванна з насиченням азоту 20 мг/л, 36-34о 10 хвилин, через день,       

№ 15 
Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури теми 

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

Задача 1 
Хворому 35 років з діагнозом ожиріння призначені вологі укутування. 
Якої температури вода використовується для цієї процедури? 
А. Температури тіла. 
Б. Кімнатної температури. 
В. Холодної.  
Г. Гарячої. 
Д. Індиферентної. 

Задача 2 
Хворій 48 років з діагнозом клімакс, неврастенія, призначені душі. 
Який з перерахованих душів надасть найбільш виражений терапевтичний 

ефект в цьому випадку? 
 А. Шарко. 

Б. Циркулярний. 
В. Пиловий. 
Г. Дощовий. 
Д. Шотландський. 

 
Задача 3 

Хворому 42 років з поліостеоартрозом призначені скипидарні ванни. 
У якому виді застосовується скипидар для ванн? 
А. Чистий живичний скипидар. 
Б. 10% спиртовий розчин. 
В. 20% на буферному розчині. 
Г. Біла скипидарна емульсія. 
Д. Суспензія на вазеліновому маслі. 

 
Задача 4 

  Хворому 56 років був поставлений діагноз невроз з переважанням в клініці 
астенічного синдрому. У комплексному лікуванні призначена азотна ванна.  
  Що може служити протипоказанням до призначення азотних ванн? 

А. Гострий гломерулонефрит. 
Б. Остеохондроз розповсюджений. 
В. Мігрень. 



Г. Хвороба Рейно. 
Д. Гіпертонічна хвороба I-II ступеня. 

10.2. БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ 
 
Бальнеотерапія – це лікувальне застосування мінеральних вод. Її основу 

становить зовнішнє застосування природних і штучно приготованих мінеральних 
вод. До бальнеотерапії відносять також і внутрішнє застосування мінеральних 
вод. 

Зважаючи на актуальність знань основних понять бальнеолікування для 
реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати мінеральну воду з 
урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних 
патологічних станів. 

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

- Пояснити основну мету призначення бальнеотерапії при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання бальнеотерапії. 
- Вибрати методики і дозування при призначенні чинника. 

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

1. Фізична характеристика мінеральної води. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії бальнеотерапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинника. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинника. 

 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу.  
 

10.2.1. МІНЕРАЛЬНІ ВАННИ 
10.2.1.1. ХЛОРИДНІ НАТРІЄВІ ВАННИ 

 
Хлоридно-натрієві ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного в 

хлоридну натрієву мінеральну воду. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Мінералізація природних хлоридних 

натрієвих вод складає від 2 до 60 г/л і вище. По хімічному складу і вмісту солей 
вони поділяються на наступні типи: 
1. Хлоридно-натрієві, рідше кальцієво-натрієві води з мінералізацією 2-35 г/л.  
2. Хлоридно-натрієві і кальцієво-натрієві розсіли з мінералізацією 35-350 г/л. 
3. Хлоридно-натрієва і кальцієво-натрієва, рідше кальцієво-магнієва ультраміцна 
ропа з мінералізацією 350-600 г/л. 

З лікувальною метою використовують води малої (до 5 г/л), середньої (5-15 
г/л), високої (15-35 г/л) мінералізації. 



ПРИСТРОЇ. Процедури проводять у ванні або двох-, чотирьохкамерних 
ваннах. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Солі частково 
проникають через шкіру, відкладаються на ній у вигляді “сольового плаща”, 
подразнюючи при цьому шкіряні рецептори. Тепловий потік в організм з 
хлоридно-натрієвої ванни в 1,5 разу вище, ніж з прісної води. 

Фізіологічні ефекти. “Сольовий плащ” зберігається після ванн і є джерелом 
тривалого впливу на нервові закінчення в шкірі та рефлекторно на системи 
організму. Хлорид натрію у внутрішнє середовище організму проникає в малій 
кількості, тому його біологічну дію навряд чи можна брати до уваги. Однак соляні 
ванни все ж опосередковано впливають на функції ряду органів і систем. 

Солі викликають функціональні порушення в рецепторному апараті шкіри 
– первинне короткочасне збудження зміняється тривалим гальмуванням. 
Рефлекторно зумовлені зміни в центральній нервовій системі й гіпоталамусі 
полягають в підвищенні процесів гальмування, в переважанні парасимпатичної 
активності гіпоталамуса. У клінічних спостереженнях відмічають виражений 
знеболюючий і седативний ефект. Утворення на шкірі “сольового плаща” 
зменшує випаровування води зі шкіри, що приводить до зміни функції 
фізіологічної системи терморегуляції. Своєрідність впливу натрієвих ванн на 
тепловий обмін полягає в більшому нагріванні організму, ніж при прийомі ванн з 
водопровідної води або газових – вуглекислих, сірководневих і радонових. 
Підвищення внутрішньої температури тіла викликає компенсаторну 
судинорозширювальну реакцію, збільшення поглинання кисню, підвищення 
функціональної активності гіпоталамуса, кори надниркових залоз і симпато-
адреналової системи.  

Для ванн з низькою концентрацією солей (10-20 г/л) характерне поступове 
наростання стимулюючого впливу на симпато-адреналову систему, починаючи з 
перших процедур і досягаючи максимуму до кінця курсу лікування. При вищих 
концентраціях солей у воді спостерігається виражений стимулюючий вплив. 
Тепло розширює поверхневі судини шкіри і збільшує кровоток у 1,2 рази. Істотну 
роль в формуванні гіперемії відіграють БАР (простагландини, брадикінін та ін.) і 
місцеві нейро-рефлекторні реакції. При цьому, після курсу таких ванн, вміст БАР 
у хворих зменшується. Знижується підвищений рівень маркерів запалення – 
ШОЕ,                    С-реактивного білка, церулоплазміну. 

Хлоридна натрієва вода через вплив на активність симпато-адреналової 
системи і коркової речовини надниркових залоз, посилює синтез катехоламінів, 
що приводить до посилення окислювального фосфорилювання і наростання 
кількості макроергів у тканинах.  

Крім загального рефлекторного впливу, зумовленого хімічним складом 
води в механізмі дії соляних ванн має значення і місцеві функціональні зміни в 
самому рецепторному апараті шкіри, в клітинних елементах і судинах. Ванни 
середньої концентрації підвищують збудливість центральної нервової системи і 
активність ендокринного апарату (гіпофіза, надниркових залоз, щитовидної 
залози), викликають імунокорекцію, змінюють трофіку тканин.  



Вегетативна нервова система реагує на соляні ванни підвищенням 
парасимпатичного тонусу, посиленням кровообігу і діурезу. Термічне і хімічне 
роздратування шкіри, активізація механізмів терморегуляції викликають 
рефлекторну реакцію у вигляді розширення периферичних судин (компенсаторна 
реакція в зв’язку з підвищенням температури тіла, слідовий ефект). Збільшення 
шкірного кровообігу супроводиться виходом депонованої крові, підвищенням 
об’єму циркулюючої крові. Хлоридні натрієві ванни значно більше, ніж прісні і 
газові ванни підвищують тонус периферичних вен і сприяють стоку венозної 
крові від периферії до серця, що приводить до зростання венозного повернення, 
що має велике значення в збільшенні серцевого викиду (механізм Франка-
Старлинга). Підвищення тонусу венозних судин при дії хлоридної натрієвої ванни 
можна пов’язати зі збільшенням активності симпатичних впливів на серцево-
судинну систему. Зміни гемодинаміки знаходяться залежно від температури води 
(38-40°С) і концентрації солей (60 г/л і вище), тому більша дія на периферичний 
кровообіг і навантаження на серці. Ось чому при хворобах серцево-судинної 
системи застосовують хлоридні натрієві ванни переважно індиферентної – 
температури (35-36°С) і невисокої концентрації (20-30 г/л). Проведений курс ванн 
спричиняє зниження в’язкості крові, агрегаційної і адгезивної здатності 
тромбоцитів, посилення підшкірного і м’язового кровотока (слідовий ефект). 

Лікувальні ефекти: судинорозширювальний, метаболічний, 
імуностимулюючий, протизапальний, секреторний, антиспастичний. 

ПОКАЗАННЯ. Хлоридні натрієві ванни показані при синдромах: 
гіперергічний запальний, дисалгічний зі зниженою чутливістю, невротичний на 
фоні збудження, дисгормональний з переважанням стресу-лімітуючих гормонів, 
імунопатії з алергічними або імунодефіцитними станами), диспластичний 
дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: запальні в підгостру і хронічну стадії (аднексит, бронхіт, 
пієлонефрит, панкреатит і т.п.), захворювання серцево-судинної системи (нейро-
циркуляторна дистонія за кардіальним і гіпертонічним типом, гіпертонічна 
хвороба I-II стадії, хронічна венозна недостатність, хвороба Рейно), опорно-
рухового апарату (поліартрити, пошкодження зв’язок, сухожиль, кісток, 
деформуючого остеоартроз), нервової системи (плексит, радикуліт), шкіри 
(псориаз, нейродерміт, склеродермія), гіпотиреоз, ожиріння I-II стадії, подагра, 
вібраційна хвороба. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: 
інфекційному, гіпоергічному запальному, дисалгічному з підвищеною та 
перевернутою чутливістю, невротичному на фоні депресії, дисгормональному з 
переважанням стресу-індукуючих гормонів, а також органної недостатності 
(серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової та 
ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії 
декомпенсації, рановому.  

Захворювання: запальні захворювання в стадії загострення, вегетативні 
полінейропатії, тромбофлебіт, гіпотиреоз. 



МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. 
Використовують штучно приготовані ванни, вміст хлорида натрію в яких 
становить 10-40 г/л, а температура води від 35-38°С. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування ванн здійснюють за концентрацією розчиненого 
хлорида натрію, температурою води, її об’єму і тривалості процедури. Тривалість 
процедур, що проводяться з перервою через 1-2 дня становить 10-20 хвилин. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Нейроциркуляторна дистонія за кардіальним типом 
Rp: Хлоридно-натрієва ванна, з концентрацією 20 г/л, 35оС, 10 хвилин, через 

день, № 15 
 

10.2.1.2. ЙОДОБРОМНІ ВАННИ 
 
Йодобромні ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного в 

йодобромну мінеральну воду.  
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. У природі іони йоду і брому частіше 

зустрічаються в хлоридних натрієвих мінеральних водах. Вміст йоду не менше за 
10 мг/л і брому – 25 мг/л. Йодобромні ванни містять йод в іонній формі у вигляді 
йодидів, перехід яких у молекулярну форму супроводиться істотно більшим його 
надходженням з води в організм пацієнтів, що значно підвищує ефективність 
таких процедур. Є різні способи переходу йоду в молекулярну форму, наприклад, 
зберігання води з доступом світла і повітря, пропускання через неї електричного 
струму, окислення. 

ПРИСТРОЇ. Процедуру проводять у ванні. 
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Проникнення іонів 

йоду і брому через шкіру залежить від багатьох обставин: мінерального складу 
води, її температури та ін. За час процедури (10 хвилин) в організм через шкіру 
проникає 140-190 мкг йоду і 0,28-0,3 мг брому, які виборче нагромаджуються в 
щитовидній залозі, гіпофізі, і гіпоталамусі. Відомо, що йод є складовою частиною 
гормону щитовидної залози – тироксину, а бром міститься в тканині гіпофіза. 
Одним з провідних чинників, що впливають на проникнення біологічно активних 
компонентів йодобромніх мінеральних вод через шкіру людини, є кухонна сіль. 
  Серед можливих механізмів дії хлористого натрію на трансмембраний 
іонний транспорт має місце зменшення активності іонів зі збільшенням іонної 
сили розчину, що сприяє утворенню іонних парів з різною мірою компенсації 
зарядів і розмірами, а, отже, з неоднаковою рухливістю і схильністю до 
трансмембранного переходу. У парах іонів натрій-йод і натрій-бром заряди іонів 
скомпенсовані більшою мірою, а розмір таких пар менше, ніж іонів натрій-хлор, 
оскільки енергія гідратації убуває в ряду хлор > бром > йод. Тому іонні пари 
натрій-бром і натрій-йод в певних умовах мають перевагу відносно 
трансмембранної дифузії (але не активного транспорту) порівнянно з парою 
натрій-хлор. Підвищення мінералізації води в йодобромній ванні з 6 г/л до 24 г/л 
вдвічі збільшує осадження йоду на шкіру. За інших рівних умов рух води може 
посилити осадження йоду на шкіру в   5 разів, тоді як 7-кратне збільшення об’єму 
води без її перемішування – в 1,6 рази. Встановлені зміни здатності щитовидної 



залози до концентрації і фіксації іонів йоду, спрямованість яких знаходиться в 
прямій залежності від концентрації солей у воді: йодобромні ванни з низькою 
мінералізацією підвищують здатність щитовидної залози до концентрації і 
фіксації іонів йоду. Ванни з води з високою мінералізацією блокують здатність 
щитовидної залози до накопичення йоду. Ванни ж з прісної води мало змінюють 
функцію щитовидної залози.  

Фізіологічні ефекти. Йод і бром збуджують хеморецептори судин, 
знижують м”язевий тонус, артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, 
збільшують ударний об’єм серця, кровотік в легенях, а також об’єм циркулюючої 
крові, посилюють гальмівні процеси в ЦНС, зменшують прояви вегетативно-
трофічних розладів. 

Входячи до структуруи тироксину і трийодтироніну, іони йоду, 
відновлюють основний обмін в організмі, стимулюють синтез білка і окислення 
вуглеводів і ліпідів. Ліпотропна дія йодобромних ванн більш виражена на відміну 
від хлоридних і прісних. Йодобромні ванни дають змогу коригувати порушення 
метаболізму ліпідів.  

Системне застосування йодобромних ванн з розведеної мінеральної води 
(мінералізація понад 20 г/л) викликає морфологічні ознаки гіперфункції 
щитовидної залози, збільшення базофільних клітин в передній частині гіпофіза і 
гіпертрофію коркового шара надниркових залоз. Спостерігається поліпшення 
морфофункціонального стану міокарда і зменшення морфологічних ознак 
атеросклерозу в судинах, що свідчить про специфічну гальмівну дію йоду і брому 
на ознаки атеросклерозу. Курсове застосування йодобромних ванн нормалізує 
вміст 11-ОКС у крові. Вони підвищують пригноблену при атеросклерозі 
фібринолітичну активність крові, знижують її коагуляційні властивості і 
стимулюють утворення антитіл. Під впливом йодобромної води спостерігається 
зниження агрегаційнної здатності тромбоцитів, причому воно більше виражене, 
ніж нормалізація показників коагуляційнного гомеостазу. Після курсу ванн в 
крові відмічають підвищення вмісту вільного гепарину. 

Наявність іонів йоду і брому в мінеральній воді надає специфічні риси дії 
ванн на систему гемостазу. Це реалізується через зміну функціонального стану 
ендокринної і нервової регуляції. Вплив йоду і брому як біологічно активних 
речовин на стан гемостазу через нервову й ендокринну системи та багато в чому є 
антагоністичним.  

Йодобромні ванни, посилюючи кровообіг і змінюючи функцію 
ендокринних залоз, мають протизапальну дію, знижують аутоімунні порушення. 
Ці сторони дії послужили підставою для використання йодобромних ванн при 
захворюваннях запального характеру. Нагромаджуючись у вогнищі запалення в 
легенях, іони йоду пригноблюють альтерацію і ексудацію, стимулюють процеси 
репаративної регенерації. Протизапальний ефект йодобромних ванн зумовлений 
вираженою тропністю йоду до кісткової та хрящової тканини, а також 
розсмоктуючим ефектом, що досягається внаслідок розширення судин, активного 
перерозподілу крові й регуляції місцевого кровообігу.  

Проникаючи через гематоенцефалічний бар’єр, іони йоду гальмують 
процеси збудження в корі головного мозку і ослабляють патологічні тимчасові 



зв’язки у хворих з психозами і неврастенією, прискорюють синтез релізінг-
чинників гіпоталамуса і тропних гормонів гіпофіза. Найбільш характерною 
властивістю йодобромних ванн є вплив на нервову систему, що виражається 
підвищенням порога больової чутливості, посиленням процесів гальмування в 
центральній нервовій системі, знеболюючим і седативним клінічним ефектом. 
Блокуючи іонну проникність потенціалозалежних іонних каналів периферичних 
нервових провідників шкіри, іони йоду спричиняють зниження больової і 
тактильної чутливості у хворих, мають десенсибілізуючу, бактеріостатичну і 
бактерицидну дію.  

Йодобромні ванни знижують тонус артеріальних судин і підвищують тонус 
вен, збільшують венозну притоку крові до серця і серцевий викид. Порівняно з 
прісними, йодобромні ванни більшою мірою збільшують кровопостачання 
внутрішніх органів – печінки, селезінки, нирок і надниркових залоз, підвищують 
діурез і клубочкову фільтрацію. 

Лікувальні ефекти: стрес-лімітуючий, протизапальний, репаративно-
регенеративний, метаболічний, седативний, бактеріостатичний, бактерицидний, 
гіпосенсибілізуючий, імунокоригуючий, дефібролізуючий, секреторний, 
гіпотензивний, знеболюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Йодобромні ванни показані при синдромах: гіперергічному 
запальному, дисалгічному з підвищеною і перевернутою чутливістю, 
невротичному на фоні збудження, дисгормональному з переважанням стрес-
індукуючих гормонів, імунопатії з алергічними або імунодефіцитними станами, 
диспластичний і дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: хронічні запальні, стенокардія напруження I і II ФК, 
атеросклеротичний і постінфарктний кардіосклероз (через 10 тижнів після 
інфаркту міокарда), гіпертонічна хвороба I-II стадії, полінейропатії, психози, 
шизофренія, неврастенія, екзема, нейродерматит, церебральний атеросклероз, 
хвороба Рейно, ендокринні форми жіночої безплідності (за винятком 
тиреотоксикозу), остеоартроз. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіпоергічному запальному, невротичному 
на фоні депресії, дисгормональному з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, 
набряклому, а також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, 
диспластичному і дистрофічному за гіпотипом, рановому.  

Захворювання: запальні в стадії загострення, непереносимість йоду, важкі 
форми цукрового діабету і тиреотоксикозу, гіпофизарна форма ожиріння, 
подагра, гіпотиреоз. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Для 
приготування штучної ванни місткістю 200 л в прісну воду додають 2 кг морської 
або кухонної солі, 25 г калію броміду і 10 г натрію йодиду. Доцільно відразу 
готувати розчин на 10 ванн, для цього в 1 л холодної води розчиняють 250 г калію 
броміду і 100 г натрію йодиду. Після розчинення солі в прісній воді до неї 
додають 100 мл такого розчину. Розчин зберігають в темному скляному посуді з 



корком. Перед проведенням процедури у ванну наливають концентрований 
маточний розчин. Потім додають холодну прісну воду до отримання заданої 
температури і об’єму ванни. Після цього хворий обережно занурюється у ванну 
до рівня сосків. Після ванни хворий промочує тіло рушником, укутується в 
простирадло і відпочиває 20-30 хвилин.  

ДОЗУВАННЯ. Для проведення процедури використовують мінеральну 
воду 35-37°С, вміст іонів йоду, в якій не менше за 10 мл/л, а іонів брому – 25 мг/л. 
Тривалість, що проводяться з перервою через день або два, процедур становить 
10-15 хвилин, курс лікування 10-15 ванн. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз, СН1. 
Rp: Йодо-бромна ванна, 25 мг/л калію броміду і 10 мг/л натрію иодиду, 

35оС, 10 хвилин, через день, № 10 
 

10.2.2. МІНЕРАЛЬНО-ГАЗОВІ ВАННИ 
10.2.2.1. ВУГЛЕКИСЛІ ВАННИ 

 
Вуглекислі ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного у вуглекислу 

мінеральну воду. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для лікувального впливу 

використовують вуглекислу мінеральну воду, вміст діоксиду вуглеводу в якій не 
менше за 0,75 г/л. Концентрація діоксиду вуглеводу в штучних ваннах не 
перевищує 1,2-1,4 г/л. Курорти України з вуглекислими водами: Поляна, 
Голубине, Сойми, Шаян Кваси, Свалява та ін. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА, ПОКАЗАННЯ, ПРОТИПОКАЗАННЯ див. 
“Газові ванни”. 
 

10.2.2.2. СІРКОВОДНЕВІ ВАННИ 
 
Сірководневі ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного в 

сірководневу мінеральну воду. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. До сірководневих відносять води, які 

містять сульфіди у вигляді молекулярного (Н2S2) або гідроксильного іона (НS-). 
Залежно від вмісту сульфідів (загального сірководню) природні води ділять на 
слабкі (0,3-1,5 ммоль/л, або 10-50 мг/л), середні (1,5-3 моль/л, або 50-100 мг/л), 
міцні (3-     7,5 ммоль/л, або 100-250 ммоль/л) і дуже міцні (7,5-12 ммоль/л, або 
250-400 мг/л). У клінічній практиці частіше використовують води середньої 
концентрації, понад         10 мг/л загального сірководню. Іонний склад 
сірководневих вод визначається гідрогеологічними особливостями їх родовища і 
містить гідросульфітні іони, гідрокарбонати, сульфати і хлориди. Більшість 
природних сірководневих мінеральних вод (температура 35-37°С) мають середню 
і високу мінералізацію (10-40 г/л). Курорти України з сульфідними водами: 
Любень-Великий, Неміров, Синяк, Черче.  

ПРИСТРОЇ. Процедури проводять у ванні в окремій кімнаті з хорошою 
вентиляцією. 



МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Наявний у воді 
вільний сірководень розщеплюється на іони водню, гідросульфідіони і сірку. 
Сірководень активно проникає в організм крізь непошкоджену шкіру, слизові й 
верхні дихальні шляхи. Сірководень, як сильний відновник, перетворює 
дисульфідні групи білків і ензимів в сульфгідрильні і виконує роль природного 
антиоксиданту. Як наслідок, знижується активність пентозного циклу і синтез 
ліпопротеїдів низької щільності, активується гликоліз. 

Фізіологічні ефекти. Основним діючим початком застосування сульфідних 
ванн, крім їх термічного і гідростатичного чинників, є вільний сірководень і 
гідросульфідні іони. Роздратовуючи чутливі нервові закінчення в шкірі й 
слизових оболонках дихальних шляхів, сірководень викликає рефлекторні реакції 
судинорухових нервів, змінюючи тим самим тонус судин шкіри. При цьому 
вивільняються і беруть участь у цій регуляції гістаміноподібні речовини. Крім 
того, проникаючи через шкіру і слизові оболонки дихальних шляхів у кров, 
сірководень впливає на внутрішні середи організму. Циркулюючий у крові 
сірководень швидко зазнає окислення за участю печінки. Продукти окислення 
виводяться нирками, тому при захворюваннях печінки і нирок сульфідна 
бальнеотерапія не проводиться, оскільки можливі ускладнення з боку цих 
органів. 
  Циркулюючий у крові сірководень і продукти його оксилення, а також 
вазоактивні речовини (гістамін, серотонін та ін.), що утворюються під їх впливом 
діють на хеморецептори судин синокаротидних і аортальних зон (збуджує), 
впливаючи на судинний тонус, АТ і регуляцію серця.  

Сірководень, що проник в організм має рефлекторно-резорбтивну дію на 
різні органи, системи і функції організму. Сульфідні ванни сприяють нормалізації 
порушеного функціонального стану центральної нервової системи, посилюючи в 
ній процеси гальмування і врівноважуючи нервові процеси, змінюється 
функціональний стан гіпоталамуса (посилюється парасимпатичний вплив) і 
переважає ваготонічний характер реакцій на перші процедури. Пресорна дія 
сірководню і сульфідів поєднується зі зменшенням частоти серцевих скорочень, 
поглибленням зовнішнього дихання. Рефлекси з каротидних хеморецепторів 
приводять до скорочення селезінки і викиду в загальну систему кровообігу 
еритроцитів, активують секрецію кортикостероїдів мозковою речовиною 
надниркових залоз. Це приводить до гіперглікемії і підвищенню вмісту 
імуноглобулінів Е і G, а також посиленню клубочкової фільтрації і діурезу.  

Сірководень впливає на функцію ендокринних залоз, змінює медіаторний 
обмін у зв’язку з утворенням в шкіри гістаміну, серотоніну, ацетілхоліну та 
інших вазоактивних речовин. У організм з води проникають переважно молекули 
сірководню, який в подальшому окислюється до сульфатів і сульфідів. Молекули 
крізь шкіру потрапляють у кровотік і ліквор. Окислюючись, вони утворюють в 
тканинах вільну сірку і сульфіди, які, блокуючи ферменти, що містять залізо 
(цитохромоксидаза, ліпаза і ін., а низькі переводять дисульфідні зв’язки білків у 
сульфгідрильні), гальмують швидкість окислювального фосфорилювання в 
тканинах. Сірководень знижує агрегаційну здатність тромбоцитів і в’язкість 
крові. За рахунок активації поліморфноядерних лейкоцитів сірководень стимулює 



репаративну регенерацію в тканинах, упорядковує структуру колагенових 
волокон в рубцях. Посилюється обмін білків і амінокислот, що містять 
сульфгірильні групи. Мінеральні води, що містять сірку мають позитивну дію на 
метаболізм хряща. У крові підвищується вміст біологічно і вазоактивних речовин, 
що визначають гуморальну ланку регуляції основних фізіологічних функцій 
організму. Зростає число діючих капілярів, прискорюються обмінні процеси на 
клітинному і тканинному рівнях, поліпшується мікроциркуляція.  

Сульфідна вода, діючи як місцево (місцеві механізми регуляції судинного 
тонусу), так і через вазомоторні центри, спричиняє розширення капілярів шкіри і 
артеріол зі збільшенням числа функціонуючих за рахунок розкриття резервних 
капілярів, прискорення кровотоку в них і реакцію почервоніння шкіри. 
Збільшується кількість функціонуючих судин і зменшується периваскулярна 
набряклість, знижується агрегація безпосередньо після ванни (слідовий ефект) у 
хворих з гіпертонічною хворобою першої стадії.  

Розширення шкірних судин з перерозподілом крові (притік до шкіри), 
зниження тонусу артеріол супроводяться зменшенням опору периферичних 
судин, зниженням АТ і підвищенням серцевого викиду. Цьому також сприяє 
посилення притоку венозної крові до правого серця внаслідок збільшення 
кількості циркулюючої крові (вихід депонованої крові у зв’язку з переміщенням її 
в розширені судини шкіри). Поліпшується наповнення і випорожнення серця. Це 
поєднується з рефлекторним (дія сірководню на хеморецептори синокаротидної і 
аортальної зон, центри вегетативної регуляції) подовженням діастоли, 
поглибленням частоти дихання. Така дія сульфідних ванн на серце, що регулярно 
повторюється протягом курсу лікування, розглядається як тренувальна і служить 
основою для їх застосування в лікуванні початкової стадії серцевої недостатності 
(адаптаційна терапія). 

При гіпокінетичному варіанті кровообігу відновлення гемодинаміки 
відбувається за рахунок зниження підвищеного периферичного опору під 
впливом ванн з концентрацією 75-100-150 мг/л. При цьому спостерігається 
поліпшення скорочувальної функції міокарда, про що свідчить поліпшення 
фазової структури систоли лівого шлуночка. 

Відновлення гемодинаміки при гіперкінетичному варіанті відбувається за 
рахунок зниження підвищеного УО, причому тільки під впливом ванн з низькою 
концентрацією сірководню 25-50-75 мг/л. Сульфідні ванни з більш високою (100-   
150 мг/л) концентрацією сірководню або не знижують УО або ще більше його 
підвищують.  

У формуванні реакцій серцево-судинної системи на дію сульфідної ванни 
має значення також температура води, тому що активна дія на шкіряний кровообіг 
(вазодилатація) сприяє тепловтрата, яка компенсується інтенсифікацією процесів 
хімічної терморегуляції і супроводиться підвищенням внутрішньої температури 
тіла – це в свою чергу веде до стимуляції симпатико-адреналової системи, 
зниження УО і АТ. Для попередження небажаної стимуляції симпатико-
адреналової системи застосовують прохолодні ванни температури 33-34°С.  

Важливу роль відіграє вплив сульфідних ванн на процеси тканинного 
дихання з активізацією знижених окислювально-відновних процесів головним 



чином за рахунок ферментів циклу трикарбонових кислот у різних органах і, 
зокрема в міокарді. Це сприяє посиленню внутрішньоклітинного окислювального 
метаболізму, підвищенню споживання кисня мітохондріями міокарда. 
Активізація тканинного дихання супроводиться підвищенням інтенсивності 
обміну катехоламінів в надниркових залозах і міокарді, а також підвищенням 
ліполітичної активності судинної стінки, що приводить до зниження ліпоїдної 
інфільтрації судин.  

Сірководневі ванни сприяють інтенсифікації вуглеводного обміну, що 
приводить до зниження гіперглікемії у хворих цукровим діабетом, активізують 
резерви біосинтезу катехоламінів і сприяють відновленню порушеного (головним 
чином зниженого) функціонального стану симпатико-адреналової системи 
глюкокортикоїдної функції надниркових залоз і її резервів у хворих ІХС. 
Сульфідні ванни (100-150 мг/л) підвищують йодпоглинальну функцію 
щитовидної залози, активізують знижену естрогенну функцію яєчників, 
відновлюють порушений менструальний цикл у хворих гіпертонічною хворобою. 

Лікувальні ефекти: репаративно-регенеративний, метаболічний 
(гліколітичний і липолітичний), імуномодулуючий, секреторний, стрес-
індукуючий, тромбокоагулюючий (первинний), прозапальний (первинний), 
тонізуючий, кардіотонічний, знеболюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Сіроводневі ванни показані при наступних основних 
синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і 
перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, дискінетичний і 
дистонічний, а також органної недостатності (серцевої, судинної, артропатії) в 
стадії компенсації, диспластичний і дистрофічний.  

Захворювання: хронічні запальні, стенокардія напруження I-II ФК, 
патологія периферичної нервової системи і суглобів при гіпореактивності 
організму (невралгії, поліневрит, радикуліт, мієліт, енцефаліт, неврастенія, 
цереброастенія, поліартрит, спондилез, остеохондропатія, остеоартроз), хвороба 
Рейно, облітеруючий ендартеріїт, варикозна хвороба, вібраційна хвороба, трубне 
безпліддя, хронічне отруєння солями важких металів. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному, гіперергічному запальному, невротичному на фоні збудження, 
дисгормональному з переважанням стрес-індукуючих гормонів, імунопатії з 
алергічними станами, органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановому.  

Захворювання: запальні в стадії загострення, стенокардія напруження III-IV 
ФК, захворювання нирок, печінки і жовчовивідних шляхів і бронхолегеневої 
системи, токсикоалергічні реакції на сірководень, вегето-судинна дисфункція, 
виражені порушення функції тазових органів, арахноїдіт, схильність до тромбозів, 
виразкова хвороба шлунка в стадії загострення. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування ванн здійснюють за концентрацією сірководню, а 
також температурою води, її об’ємом і тривалістю процедури. Тривалість 
процедур, що проводяться з перервою через день або два становить 8-12 хвилин, 
курс лікування 12-14 ванн. 



ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хвороба Рейно 
Rp: Сірководнева ванна з концентрацією 75 мг/л, 36оС, 15 хвилин, через 

день,  № 12 
 

10.2.2.3. РАДОНОВІ ВАННИ 
 
Застосування радонотерапії в курортних умовах набуло повсюдного 

поширення і в нашій країні (Хмільник Вінницької області, Форест-парк Донецької 
області). Радонові ванни – лікувальний вплив на хворого, зануреного в радонову 
мінеральну воду. Останнім часом знаходять застосування і інші види 
радонотерапії: повітряно-радонові або “сухі радонові ванни”, позбавлені дії води, 
але такі, що зберігають специфічну дію альфа-випромінювання. Парарадонові 
процедури (“ванни”) являють собою природну радонову пару зі свердловин, 
тріщин в гірських породах або гірських виробленнях. Особливості їх дії 
полягають не тільки у виключенні гідростатичного впливу, але і більш високій 
проникності і накопиченні радону у внутрішніх органах у зв’язку з високою 
температурою пароповітряної середи (44-46°С). 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Основним діючим чинником радонової 
ванни є розчинений інертний газ радон (Rn), розпад якого супроводиться альфа-
випромінюванням (період напіврозпаду радону – 3,823 діб). Для лікувального 
впливу використовують мінеральну воду, що містить радон, дочірні продукти 
розпаду полоній (Po), свинець (Pb), вісмут (Bi) та його ізотопи – торон (Tn) і 
актион (An). Причому дочірні продукти радону (ДПР) є діючим агентом в 
набагато більшій мірі, ніж сам радон. На частку ДПР доводиться від 70% (при 
водних ваннах) до 97% (при повітряних ваннах) поглиненої енергії 
випромінювання. Період напіврозпаду радіоізотопів радону коливається від 
декількох до 26 хвилин. Об’ємна активність радону у воді, що використовується 
має перевищувати 37 Бк/л. 
  Більшість природних радонових мінеральних вод мають малу мінералізацію 
(менше за 2 г/л) і містять, крім радону, різні гази, мінеральні речовини, 
Температура води радонових ванн 34-36°С. У лікувальних цілях використовують 
природні і штучно приготовані радонові ванни. Концентрація радону у ваннах 
визначається одиницею активності – кюрі, відповідною активності будь-якого 
радіоактивного ізотопу, в якому за 1 секунду відбувається 37 млрд розпадів. Нині 
вводять нову одиницю активності за міжнародною системою (СІ) – беккерель 
(БК) – 1нКи = 37 БК. Природні води поділяють на води з малою (0,2-1,5 кБк/л, або 
5-40 нКи/л), середньою (1,5-7,4 кБк/л, або 40-200 нКи/л) і високою (більше за 7,5 
кБк/л, або 200 нКи/л) концентрацією радону. 

ПРИСТРОЇ. Процедури проводять у ванні, встановленій в окремій кімнаті 
з хорошою вентиляцією. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. При опромінюванні 
рогового шара шкіри відбувається утворення продуктів радіолізу (радіотоксинів), 
які можуть проникати в глибокі шари шкіри (дерму). Радіотоксини можуть 
спричиняти порушення процесів гликоліза і окислювального фосфорилювання і 



тим самим впливати на функції кліток. Альфа-випромінювання радону викликає 
іонізацію молекул білків і води дерми і утворення активних форм кисню. 
Протягом процедури через шкіру в організм проникає до 0,27% радону, що 
зумовлює високу концентрацію продуктів іонізації в тканинах внутрішніх органів. 
На шкірі осідає так званий радіоактивний наліт, який продовжує діяти і після 
ванни. У шкірі є своєрідний бар’єрний шар, перешкоджаючий транспорту радону. 
Він не тільки істотно обмежує надходження радону в організм, але й сповільнює 
його зворотне виведення. Цей шар, мабуть, складається з молекул фосфоліпідів, 
які, як відомо, знаходяться в рідкокристалічній формі.  

Фізіологічні ефекти. Зміни клітинного обміну супроводяться виділенням 
біологічно активних речовин – серотоніну, гістаміну, які в свою чергу служать 
джерелом аферентної імпульсації і багатьох реакцій організму. Роздратування 
численних нервових закінчень шкіри альфа-випромінюванням знижує поріг їх 
чутливості. Внаслідок внутрішнього опромінювання змінюється поріг чутливості 
нервових закінчень в органах. Встановлене зниження альфа- і бета-адренергічної 
чутливості під впливом пиття радонової води і ванн (слідовий ефект). При цьому 
відмічають зміну рівня окремих біогенних амінів в тканинах великих судин і 
функціонального стану білкових молекул.  

Радонові ванни знижують також чутливість до ангіотензину і 
норадреналіну. Продукти радіолізу білків, подібно до білкових продуктів 
фотодеструкції, вступають у контакті з сенсибілізованними Т-лімфоцитами-
хелперами і стимулюють виділення цитокінів. У результаті посилюється синтез 
тканинними гістіоцитами (макрофагами) і поліморфноядерними гранулоцитами 
нейтральних протеаз, БАР і Ig. Індукцію імунних процесів в шкірі потенцують 
також продукти перекисного окислення ліпідів, які активують диференціювання 
Т- і В-лімфоцитів з продукцією імуноглобулінів. Первинна фаза радонотерапії 
характеризується стрес-індукуючою спрямованістю, при якій відмічають 
імунносупресію. В подальшому спостерігається відновлення помірно порушених 
імунних функцій. Але у випадку більш глибоких поломок гомеостазу 
імунорегулюючих клітин радонотерапія може посилити наявні порушення і 
призвести до загострення захворювання.  

Підвищуючи афінність альфа- і бета-адренорецепторів до медіаторів, що 
виділяються і БАР, радон викликає двофазні зміни локального кровотоку в 
судинах. У перші хвилини прийому ванни спостерігається збліднення фону, 
зменшення числа видимих капілярів, спазм капілярів нігтьового ложа пальців рук 
(первинний ефект). Короткочасний спазм (протягом 1-3 хвилин) змінюється 
тривалим розширенням артеріол і деяким зниженням венулярного стоку 
наприкінці в кінці прийому ванни (слідовий ефект). Протягом години після неї 
збільшується число видимих капілярів, поліпшується кровотік і спостерігається 
почервоніння шкіри. Помірно виражена фаза дилатації судин шкіри підтверджена 
термометричними дослідженнями, щоб виявили підвищення шкірної температури 
через 30-60 хвилин після ванни у хворих на атеросклеротичну оклюзію 
периферичних судин за результатами радіоізотопного методу дослідження 
об’ємної швидкості м’язового кровотоку і транскапілярного обміну. У двофазній 
судинній реакції убачається своєрідний “тренінг” судин.  



При гіперкінетичному варіанті відновлення гемодинаміки відбувається під 
впливом ванн з концентрацією радону 40-80 нКи/л, при гіпокінетичному – 40 
нКи/л. Відновлення гемодинаміки при гіперкінетичному варіанті (зниження УО 
серця) можна пов’язати із зменшенням симпатичних впливів на серцево-судинну 
систему. Підтвердженням цього положення з’явилося зменшення клінічних ознак 
гіперсимпатикотонії і зниження підвищеної до лікування добової екскреції 
катехоламінів і їх попередників під впливом ванн концентрації 40 і 80 нКи/л. 
Крім того, зниження симпатичних впливів веде до зниження тонусу вен. Ці 
механізми поряд із можливим зниженням чутливості адренергичних структур 
міокарда внаслідок дії радону забезпечує зниження надмірно підвищеного 
серцевого викиду. Зменшення гіперфункції міокарда має позитивне значення в 
процесах зниження АТ і компенсації коронарного кровообігу.  

Відновлення гемодинаміки (збільшення УО серця) при гіпокінетичному 
варіанті кровообігу відбувається за рахунок зниження периферичного опору під 
впливом ванн концентрації 40 і 120 нКи/л (найсприятливіше діють ванни 40 
нКи/л). Підвищення серцевого викиду зумовлене також збільшенням венозного 
притоку крові до серця, підвищенням тонусу вен тільки при даній концентрації 
радону. При цьому спостерігається наростання екскреції дофаміну, яке було 
достовірним тільки при концентрації радонових ванн 40 нКи/л. За низької 
концентрації радону спостерігається також збільшення діурезу і натрійурезу. 
Первинна активізація згущувальної системи крові в подальшому (слідовий ефект) 
змінюється її гальмуванням.  

При зовнішньому застосуванні (під час купання – первинний ефект) 
концентрація катехоламінів у різних тканинах підвищується. Збільшення їх рівня 
спостерігається також в надниркових залозах при внутрішньому застосуванні 
(пиття) радонової води.  

Одним з головних механізмів альфа-випромінювань радонових ванн є вплив 
на нервову систему всіх її рівнів. Після курсу радонових ванн з концентрацією 40-        
120 нКи/л знижується підвищена напочатку екскреція адреналіну і дофаміна при 
зменшенні клінічних і гемодинамічних ознак гіперсимпатикотонії. Альфа-
випромінювання радону істотно знижує провідність немієлінізованних нервових 
провідників, що приводить до зменшення больової чутливості шкіри, зниження 
тонусу симпатичного і підвищення парасимпатичного відділів вегетативної 
нервової системи.  

Радонові ванни мають блокуючий вплив на рівні ретикулярної формації 
стовбура головного мозку та її висхідних впливів на кору головного мозку. 
Перебудова чутливості шкірної і судинної рецепції, гальмування висхідних 
впливів ретикулярної формації на кору великого мозку є головною причиною 
змін функціонального стану центральної і вегетативної нервової системи. Можна 
вважати, що екстракардіальні механізми (зниження периферичного судинного 
опору, поліпшення мікроциркуляції, нервової і гуморальної регуляції серця) 
мають істотне значення в поліпшенні скорочувальної функції серця при 
застосуванні радонових ванн. 

Вплив альфа-випромінювання на організм реалізується як безпосередньо 
впливом на клітини і тканини органів, так і опосередковано через центри 



нейроендокринної регуляції. Спостерігається стимулюючий вплив радонових 
ванн на функцію жовтого тіла, часто знижену у хворих гіпертонічною хворобою. 
У ранньому періоді клімаксу (менопауза тривалістю до 1 року) під впливом 
лікування радоновими ваннами відмічають сприятливіший перебіг, ніж у хворих з 
тривалою (від 2 до 14 років) менопаузою. Він виражається зниженням підвищеної 
екскреції естрона і наростанням естріолу внаслідок прискореного переходу 
естрону в естріол. Це істотно відрізняє дію радонових ванн від сульфідних і 
вуглекислих, дія яких приводить до сприятливих зрушень в обміні естрогенів 
тільки у хворих в пізньому періоді клімаксу. 

 Спостерігається стимулюючий вплив радонових ванн на активність 
тканинних ліполітичних ферментів при атеросклерозі, знижується 
гіперхолестеринемія у хворих ІХС і гіпертонічною хворобою при лікуванні на 
курортах з радоновими водами. Застосування природних або штучних радонових 
ванн у хворих на екзогенне ожиріння приводить до підвищення толерантності до 
вуглеводів, зниження рівня сечової кислоти в крові й підвищення її екскреції з 
сечею у хворих на подагру.  

Крім того, при прийомі радонових ванн дихання стає рідким і глибоким, 
збільшується хвилинний об’єм дихання. Радонові ванни посилюють гальмування 
в ЦНС, підвищують рефлекторну збудливість спінальних мотонейронів, 
поліпшують нервово-м’язеву провідність, зростає активність ліполітичних 
ферментів, затримується прогресування атеросклерозу. При прийомі всередину 
радонової води невисокої концентрації (2 нКи/л на 1 кг маси) в міокарді 
підвищуються біосинтез білків і ліпідів. 

Лікувальні ефекти: репаративно-регенеративний, метаболічний 
(гліколітичний і липолітичний), імуностимулюючий, антиспастичний, 
аналгетичний, стрес-індукуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Радонові ванни показані при наступних основних 
синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні збудження, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами, 
диспластичний і дистрофічний.  

Захворювання: хронічні запальні, патології серцево-судинної (стенокардія 
напруження I-III ФК, міокардіодистрофія, міокардитичний, атерослеротичний, 
постінфарктний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба I-II стадії, варикозна 
хвороба, облітеруючий атеросклероз), кістково-м’язевої (артрити, поліартрити, 
остити, остеомієліти, переломи кісток з уповільненою консолідацією при 
гіпореактивності організму, остеоартроз, спондиліт) і нервової систем (невралгії, 
неврити, радикуліти, плексити, неврастенія, порушення сну, наслідки травм 
головного мозку), шкіри (нейродерматит, псоріаз, склеродермія), келоїдні рубці, 
трофічні виразки, подагра, цукровий діабет, ожиріння II-III ступеня, дифузний 
токсичний зоб I-II ступеня, фіброміома матки (розміром до 12 тижнів вагітності), 
ендометріоз. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при синдромах: 
інфекційному з піретичною реакцією, гіперергічному запальному, невротичному 
на фоні депресії, дисгормональному з переважанням стрес-індукуючих гормонів, 



органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, 
шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, 
дермопатії) в стадії декомпенсації, рановому.  

Захворювання: запальні в стадії загострення, погана переносимість 
радонової мінеральної води (пітливість, задишка, запаморочення), професійні 
контакти з іонізуючим випромінюванням, гіпофункція яєчників 
нейроендокриного походження, вагітність, фіброміома матки, що перевищує за 
розмірами 12-тижневу вагітність, лімфопенія, променева хвороба, важка форма 
неврозу, вегетативні дисфункція, стенокардія напруження IV ФК, гіпертиреоз III 
ст. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Штучну 
радонову ванну готують шляхом вливання і розмішування порції (100 мл) 
концентрованого розчину радону в прісну воду ванни (200 л) заданої 
температури. Хворий занурюється у ванну до рівня сосків. Після ванни хворий 
обсушує шкіру рушником (без розтирання), що сприяє збереженню на шкірі 
дочірніх продуктів розпаду радону, і відпочиває протягом 30-60 хвилин. Поряд з 
водними застосовують “сухоповітрянні” радонові ванни. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування ванн здійснюють за тривалістю процедури, 
радіоактивністю радону, а також температурою води та її об’ємом. Штучно 
приготовані води дорослим призначають в концентрації 40-80 нКи/л, дітям – 20 
нКи/л. Найбільш прийнятними для лікування захворювань суглобів 
представляються рівні радону у воді ванн у межах 80-120 нКи/л. Тривалість ванн, 
що проводяться щодня або через день становить 12-15 хвилин, курс лікування – 
10-15 ванн.  

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Розповсюджений остеохондроз 
Rp: Радонова ванна, 80 нКи/л, 36оС, 10 хвилин, через день № 10 

 
10.2.3. КИШКОВЕ ПРОМИВАННЯ 

 
Кишкове промивання – періодичне зрошування стінок товстого кишечнику 

рідиною. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для кишкового промивання 

використовують прісну воду з відваром трав (ромашка та ін.), розчином 
лікарських речовин, мінеральну воду (сольовий розчин кухонної, англійської, 
карловарської солі, сірчистокислої магнезії або кисла мінеральна вода з 
мінералізацією 2-8 г/дм3) з температурою 37-39°С. 

АПАРАТИ. Кушетка для шлунково-кишкового зрошування з дозаторним 
бачком, АПКП-760 (апарат підводного кишкового промивання), АКП (апарат 
кишкового промивання) і АМОК (апарат моніторного очищення кишечника). 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Введена рідина 
проникає до ілеоцекальної заслонки і розпушує кишковий вміст, який потім 
виводиться з рідиною, що надійшла в товсту кишку. Рідина також очищає стінки 
кишечника від кліток епітелію, що відторгався, слизу, шлаків, токсинів, екскретів 
і гнильних аеробних бактерій. Промивна рідина відновлює нормальне 



співвідношення мікроорганізмів кишкової мікрофлори, які розщеплюють живлячі 
речовини хімуса, синтезують вітаміни групи В. 

Фізіологічні ефекти. Підвищення тиску рідини в прямій кишці до 4-5 кПа 
спричиняє подразнення механорецепторів підслизового шара, приводить до 
формування аферентних імпульсних потоків, які збуджують центр дефекації, 
розташований в крижових сегментах спинного мозку. Посилюється тонус 
м’язевого внутрішнього сфінктера, ослабляється тонус зовнішнього анального 
сфінктера і настає дефекація. При цьому відбувається збільшення частоти 
дихання, частоти серцевих скорочень (на 10-20 уд/хв), а також підвищення 
артеріального тиску (систолічного на 50-60 мм рт. ст., діастолічного – на 10-20 
мм рт. ст.), підвищується об’єм циркулюючої крові. За рахунок всмоктування 
деякої кількості води, посилюється діурез. Кишкове промивання спричиняє 
посилення місцевого кровотоку слизової товстої кишки і відновлює порушене 
при хворобі всмоктування газів і мінеральних речовин у кров. Промивна рідина 
знижує запальні явища і коригує метаболічні порушення в інтерстиції, відновлює 
моторику і секрецію слизової кишки, що нормалізує імунітет. 

Лікувальні ефекти: дефекаційний, детоксикаційний, метаболічний, 
кінетичний, діуретичний, гіпосенсибілізуючий, імунокоригуючий. 

ПОКАЗАННЯ. Перед призначенням кишкового промивання проводять 
клініко-лабораторні обстеження прямої кишки і органів малого таза (огляд 
проктолога і гінеколога, ректороманоскопія, ірігоскопія, аналіз калу на приховану 
кров). Кишкове промивання показане при наступних синдромах: гіпер- і 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, 
імунопатії з алергічними або імунодефіцитними станами, дискінетичний і 
дистонічний за гіпер- або гіпотипом.  

Захворювання: хронічний коліт, хронічні запори, хронічний гастрит, 
захворювання печінки і жовчовивідних шляхів, подагра, діабет, діатез, ожиріння. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Крім абсолютних, при синдромах: інфекційному 
запальному, дисалгічному з підвищеною чутливістю, набряклому, а також 
органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, 
шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції) в стадії декомпенсації, рановому.  

Захворювання: хронічний коліт у стадії загострення або паразитарної 
етіології, неспецифічний виразковий коліт, поліпоз, кишкова непрохідність, 
хронічний ентероколіт, випадання слизової прямої кишки, геморой (загострення), 
пахові грижі, хронічний апендицит, післяопераційні спайки в червневої 
порожнині. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Перед 
процедурою хворий спорожняє кишечник і сечовий міхур, бажано провести 
клізми. Промивну рідину вводять в товсту кишку під тиском 12-15 кПа порціями, 
що збільшуються від 0,5 до 1,5 л. Загальний об’єм води до 10 л. Промивну воду 
вводять через стерильний ректальний зонд з наконечником, змазаним вазеліном і 
сполученим з системою промивного резервуара. Гумовий наконечник вводять на 
глибину 15-20 см. Промивна рідина вводиться порціями, за допомогою крана. 
При позивах на дефекацію виганяють її разом з каловими масами в каналізацію. 



ДОЗУВАННЯ. Дозування здійснюють за тиском промивної рідини, її 
об’ємом, і кількістю промиваннь. Промивання проводять 1-2 рази на тиждень. 
Курс лікування – 6 процедур. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний неінфекційний катаральний коліт, неактивна фаза. 
Rp: Кишкові промивання з відваром ромашки, температура води 37оС, від 

0,5 до 1,5 літри, загальний обсяг до 10 літрів, через два дні, № 5. 
 

 
10.2.4. ПРИЙОМ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ВСЕРЕДИНУ 

 
Застосування питних мінеральних вод набуло повсюдного поширення при 

захворюваннях органів травлення, сечовидільної, ендокринної системи, патології 
обміну речовин. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для питного лікування 
використовуються в основному води малої та середньої міри мінералізації (2-5 і 5-
15 г/л). Води з мінералізацією менше 2 г/л відносяться до лікувальних, якщо вони 
містять у підвищених кількостях будь-які специфічні компоненти, наприклад, 
органічні речовини. Температура питних мінеральних вод коливається в широких 
межах: холодні води – нижче за 20°С, теплі (субтермальні) – 20-35°С, гарячі 
(термальні) – 35-42°С, дуже гарячі (гіпертермальні) – понад 42°С. Для прийому 
всередину частіше за все використовують теплі й гарячі води. Важливе значення 
має кислотність і лужність води. Розрізняють сильнокислі (рН<5,5), слабокислі 
(рН 5,5-6,8), нейтральні (рН 6,8-7,2), слаболужні (рН 7,2-8,5), сильнолужні (рН > 
8,5). Частіше за все використовують слаболужні води. Слабокислу реакцію 
мінеральних вод можна перевести в слаболужну шляхом підігрівання води, при 
якому з неї виділяється частина вуглекислоти.  

Фізіологічна і лікувальна дія залежить від хімічного складу мінеральної 
води. Саме іонний склад визначає тип і назву води. 

Оцінка властивостей мінеральної води має починатися з розгляду 
геологічних слоїв, що фільтрують воду. У цьому плані великий інтерес 
представляють кременеві, вапнякові, залізисті, кварцові та ін. води. Наприклад, 
унікальними геологічними і геофізичними властивостями володіють родовища 
води  в Зборівському районі Тернопільської області. Під час буріння сердловини 
визначили породні шари: суглинок, глина вапнякова, вапняк, глина з прошарками 
піску та глини, мергель крейдоподібний, крейда з жовнами кременю. Ці шари 
беруть участь в формуванні води з вмістом кальцію, кремнію, селену, заліза, йоду 
і т.ін. Недолік цих мікроелементів спостерігається у хворих з вагоінсулярним 
типом вегетативної дисфункції.  

Поклади сполучень натрію і магнію у сольових відкладеннях древніх морів, 
створюють унікальні води, які містять натрій, магній, калій, мідь, фтор, цинк, 
фосфор, молібден, марганець, ванадій, хром. Дефіцит цих мікро- та 
макроелементів спостерігається у пацієнтів з симпатоадреналовою дисфункцією. 
Унікальність таких родовищ води дозволяє ввести новий тип в класифікацію 
мінеральних вод –  оздоровчі (нарівні з лікувальними і столовими). Уперше 



вводиться поняття “адаптаційної” води, дія якої направлена на корекцію 
гомеостазу в організмі хворого.  Прийом цієї води визначається провідним 
синдром і дефіцитом макро- і мікроелементів,  їх дією в умовах порушеного 
вегетативного тонусу, гормонального балансу, імунного статусу і метаболізму.   

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Іони  натрію, калію, 
кальцію, магнію, гідрокарбонатів, сульфатів беруть участь у найскладніших 
фізико-хімічних процесах, у підтримці кислотно-лужної рівноваги. 
Гідрокарбонатні води, заповнюючи нестачу карбонатів крові, підвищують лужні 
резерви організму, нейтралізують кислий секрет шлунка, зменшуючи кількість 
водневих іонів. Аніони хлору є початковими субстратом для утворення 
хлористоводневої кислоти шлункового соку. Сульфати гальмують 
кислотоутворення в шлунку, поліпшують фізико-хімічні властивості жовчі. Солі 
магнію каталізують діяльність ряду ферментів (трипсину, ерипсину). Натрій і 
калій регулюють обмін і осмотичний тиск у тканинах. 

Фізіологічні ефекти. Питні мінеральні води розріджують патологічний слиз 
в травному каналі, сечовидільних шляхах, тим самим, сприяючи її видаленню з 
цих органів. Гідрокарбонатні води гальмують рівень кислотоутворення в 
шлунку. Реагуючи зі шлунковим соком, гідрокарбонати утворюють вуглекислоту. 
Нейтралізація кислого секрету шлунка сприяє зменшенню вироблення гастрину. 
Іони хлору є початковим субстрат для утворення хлористоводневої кислоти, 
посилюють моторику шлунка, стимулюють панкреатичну секрецію, відділення 
кишкових ферментів. Сірчанокислі солі натрію і магнію за рахунок відновлення 
функції гепатоцитів надають сприятливий вплив на функціональний стан 
печінки, збільшують холерез, поліпшують фізико-хімічні властивості жовчі. 
Води, що містять сульфати, подразнюють слизову оболонку кишечнику, 
посилюють його перистальтику і секрецію, мають проносну дію. Іони натрія, 
калія посилюють тонус і моторну функцію шлунка і кишечнику. 

У разі зниженої кислотності прийнята всередину мінеральна вода складного 
хімічного складу має подразливий вплив на хеморецептори слизової оболонки 
шлунка, що дає початок рефлекторному збудженню блукаючого нерва, який є 
секреторним нервом шлунка. Посилюється вивільнення гастрину, 
кислотоутворення і моторика шлунка. Гастрин збільшує синтез білка слизової 
шлунка, посилює мікроциркуляцію, що приводить до поліпшення трофіки 
тканин. Стимуляція діяльності залоз, що утворюють кислоту не спостерігається 
лише у хворих з глибокою атрофією слизової оболонки шлунка, залізистий апарат 
якої не здатний виробляти соляну кислоту. 

При гіперацидних станах мінеральні води сприяють стимуляції секретину і 
панкреозиміну, що підвищують лужність порожнини дванадцятипалої кишки, 
гальмують шлункову секрецію соляної кислоти. 

Функціональний стан печінки поліпшується, насамперед, за рахунок 
поліпшення кровообігу в ній. Зростання інтенсивності печінкового кровотоку, 
зменшення тканинної гіпоксії пов’язане з дією гастрину, вивільнення якого 
стимулює мінеральна вода. Поліпшується зовнішньосекреторна функція 
підшлункової залози, збільшується вміст в панкреатичному соку бікарбонатів і 
ферментів. 



Фтор нормалізує мінеральний склад при вираженому остеопорозі. Хворим, 
постійно одержуючим глюкокортикоїдні гормони (останні як відомо викликають 
дефіцит магнію в організмі), потрібно приймати воду з великою кількістю магнію. 
На фоні такої мінеральної води збільшується магній-кальцій і фосфорурез, 
зменшується секреція паратгормону, підвищується рівень магнію в сироватці, що 
зрештою поліпшує перебіг захворювання. Аніон сульфату, що міститься в 
мінеральній воді, поглинається організмом і входить в обмін з’єднувальної і 
хрящової тканини. Процес асиміляції сульфату в хондроцитах спостерігається 
вже через годину після вживання води, причому на внутрішньоклітинну фіксацію 
і швидкість поглинання сірки великий вплив має катіон, сполучений з сульфатом.  
Мінеральні води посилюють екскрецію сечової кислоти нирками за рахунок 
діуретичного ефекту і пригноблення реабсорбції уратів в канальцах. Вуглекислі 
гідрокарбонатні й сульфатні натрієві води підвищують лужність сечі й надають 
сечогінну дію, особливо води малої мінералізації з рН більше 7,1. Сульфатні 
кальцієві і магнієві води сприяють також виведенню сечовини (на 90%) і хлору 
(на 87%).  

Чинником ризику кальцієвих оксалатних конкрементів є дефіцит в 
організмі магнію, тому для усунення порушень мінерального обміну можна з 
успіхом використати води з високим вмістом магнію. Гідрокарбонатні й 
сульфатні води мають літолітичними властивостями, знижують концентрацію 
урікурії, перешкоджають аглютинації сечових кристалів, стимулюють 
перистальтику сечовидільних шляхів. При уратурії більш виправданими є 
гідрокарбонатні натрієві води, а при оксалатурії – сульфатні кальцієві. Іони 
кальцію утворять з щавлевою кислотою нерозчинні сполуки, що в результаті 
сприяє виведенню оксалатів з організму, попередженню рецидивів уролітіазу. 
Сульфатні магнієві води також виразно придушують оксалурію і нормалізують 
мінеральний обмін.  

До руйнування оксалатних і уратних конкрементів у нирках приводить 
вживання гідрокарбонатної води, яка збільшує вміст у сечі цитратів, що 
викликають підвищення лужності.  
     У оздоровчих водах важливе значення придбавають мікроелементи із  
складу води, які важливі для корекції водно-електролітних  і функціональних 
порушень, супроводжуючих провідний патогенетичний синдром.        

Лікувальні ефекти: при внутрішньому споживанні мінеральні води мають 
протизапальну, спазмолітичну, знеболюючу дію, нормалізують секреторну і 
рухову функції шлунка і кишечнику, сприяють нормалізації жовчоутворення і 
жовчовиділення, посилюють діурез. 



 
Рис. 33. Мінеральна вода для хворих з провідним дисметаболічним синдромом 

 

 
Рис. 34. Мінеральна вода для хворих з провідним дисневротичним синдромом 

  

ДИСМЕТАБОЛІЧНИЙ 
СИНДРОМ 

Гіпоергічний 
Алкалозний 

Гіперергічний 
Ацидозний 

Ca – активує ліпазу, антагонист  свинца  
Fe – посилює синтез міоглобіну, м’язеву 
силу, вільно-радикальні процеси 
I – посилює ліпідний й білковий обмін, 
покращує реологію крові. 
Si –  укріплює стінку судин та її проникності 
для води 
Se – посилює обмін білків, зв’язує токсичні 
метали 

Мінеральна вода з вмістом 
Mg, K, Cu, F, Zn, Р, Mo, Mn, Cr,  Na 

Мінеральна вода з вмістом 
Ca, I, Fe, Si, Se 

K –  зміщує КЩР вбік алкалозу 
Mg – регулює обмін вуглеводів, розчінює в нирках 
фосфатні та оксалатні камні 
Na – утримує рідину в організмі, осмолярний 
регулятор позаклітинного простору 
Р – бере участь в енергообміні 
F – бере участь в утворенні зубної емалі та 
дентину 
Cu – бере участь в утворенні вітаміна А, 
антиоксидант 
Zn – покращує обмін віамінів групи В 
Mn –   антиоксидант,  бере участь в метаболізмі 
жирів і білків, ↓ відкладення холестерину, активує 
утворення хрящів 
Cr – фактор толерантності до глюкози 
V – ↓ рівень холестерину і цукру в крові 

  

ДИСНЕВРОТИЧНИЙ 
СИНДРОМ 

Гіпореактивний 
Депресивний 

Гіперреактивний 
Істеричний 

Мінеральна вода з вмістом Mg, K, 
Cu, F, Zn, Р, Mo, Mn, V, Cr, Na, V 

Мінеральна вода з вмістом  
Ca, I, Fe, Si, Se  

Ca – посилює передачу нервових 
імпульсів, збуджує НС 
Fe – активує вільно радикальні 
процеси, викид адреналіну і 
норадреналіну 
I – активує ЦНС, знижує депресію, 
підвищує працєздатності 
Si – уповільнює процеси старіння и 
умирання 
Se – збуджує ЦНС 

Mg – седативний, антиспастичний 
ефекти, знижує ЧСС и нервово-м’язеве 
передавання імпульсів 
K –  підвищує концентрацію і активність 
Mg, знижує нервове передавання 
Na, F– знижує нервову провідність 
Р – антагонист Са, спазмолітик 
Cu – антиоксидант, підвишує імунітет і 
вміст стрес-лімітуючих гормонів  
Zn, V – антиоксиданти 
Mn –   антисудомна дія 
Cr – посилює парасимпатичну активність 



 
 

Рис. 35. Мінеральна вода при  дисімунному синдромі 

 
Рис.36 Мінеральна вода при дисгормональному синдромі 

 
ПОКАЗАННЯ. Прийом мінеральної води всередину показаний при 

синдромах: гіпер- і гіпоергічний запальний, дисгормональний з переважанням 
стрес-індукуючих або стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з алергічними або 

  

ДИСГОРМОНАЛЬНИЙ 
СИНДРОМ 

Гіпоергічна  
Стрес-лімітуюча 

Гіперергічна

Стрес-індукуюча

Ca – активує функцію наднирників 
Fe – стимулює синтез тироксину 
I – активує щитовидну залозу 
Si –  нормалізує гормональний 
баланс 
Se – активує тироксин, нормалізує 
рівень статєвих гормонів 

K –  антагонист серцевих глікозидів 
Mg – регулює обмін вуглеводів,  
Na – активує діуретичні гормони 
Р – бере участь в обміні жирів, 
вуглеводів, вітамінів, білків  
F – гальмує активність щитовидної 
залози 
Cu – бере участь в утворенні вітаміна 
А, стресс- лімітуючих гормонів 
Zn – стимулює інсулін, «секс – 
мінерал», покращує репродуктивну 
функцію 
Mn –  знижує рівень цукру у крові  
Cr –підвішує чутливість рецепторів до 
інсуліну 
V – і  іб  і і  

Мінеральна вода з вмістом Mg, K, 
Cu, F, Zn, Р, Mo, Mn, Cr,  Na, V  

Мінеральна вода з вмістом 
Ca, I, Fe, Si, Se 

 

ДИСІМУННИЙ  
СИНДРОМ Гіпоергічний 

Алергічний 

Ca – протиалергічний та 
протипухлинний фактор 
(внутрішньоклітинний вміст) 
Fe – посилює утворення вільних 
радикалів, активність нейтрофілів, 
макрофагів, синтез гемоглобіну, 
енергопродукцію, функцію 
кровотворних органів 
I – протизапальна, відхаркувальна дія, 
посилює відновлення тканин 
Si –  посилює синтез хрящової і 
кісткової тканини 
Se – імуномодулятор 

K –  знімає хронічну утомленість 
Mg – знижує агрегацію тромбоцитів 
Na – протистресова дія під час 
фізичного навантаження 
Р – покращує ріст тканин  
F – посилює відновлення кісток 
Cu – антиоксидант через синтез 
церулоплазміну, підвищення 
Імунітету, знижує запалення 
Zn – імуностимуляція, протизапальна 
дія, стимуляція загоєння 
Mn –  посилення утворення кісткової 
та хрящевої тканин 
Cr – імуномодуляція 
 

Мінеральна вода з вмістом  
Mg, K,  F, Zn, Р, Mo, Mn, V, Cr,  Na 

Мінеральна вода з вмістом 
Ca, I, Fe, Si, Se 

 

Гіперергічний

Імунодепресивний



імунодефіцитними станами, дискінетичний і дистонічний за гіпер- або 
гіпотипом.  

Захворювання: органів травлення (хвороби стравоходу, шлунка, виразкова 
хвороба, хвороби кишечника поза фазою загострення; хвороби печінки і 
жовчовивідних шляхів, хронічний панкреатит без схильності до частого 
загострення, хвороби оперованого шлунка); сечостатевої системи (хронічний 
пієлонефрит без симптоматичної гіпертензії, хронічний цистит, сечокам’яна 
хвороба, стан після операції з приводу видалення каменів); хвороби обміну 
речовин (ожиріння, цукровий діабет, порушення мінерального обміну). 

При дисневротичному синдромі ваготоникам призначають оздоровчі  води, 
що надають збудливу дію на ЦНС (Зборівська “Тонус”). Вона містить, 
мікроелементи кальцій, залізо, йод, селен, сірку. Симпатотоникам показані 
седативні води із вмістом мікроелементів- магній, калий, натрій, фосфор, мідь, 
цинк, марганець,  що мають гальмівний вплив на ЦНС (Зборівська “Релакс”.) 

При дисгормональному синдромі із переважанням синтетичних процесів 
показана тонізуюча вода, що активує симпатоадреналову систему і процеси 
розпаду глюкози (кальцій, залізо, йод, сірка і ін.) . При дисгормональному 
синдромі з переважанням катаболічних процесів призначають воду, що містить 
цинк, молібден, ванадій і інші мікроелементи, які активують інсулін та інші 
синтетичні гормони, а також  процеси засвоєння глюкози. 

При дисімунному синдромі алергічного типу показані десенсибілізуючі 
води (містять кальцій, йод, залізо). При імунодепресії  показані води 
імуномодулятори (магній, калій і ін.) 

При дисметаболічному синдромі з алкалозними порушеннями виправдано 
застосування слабо-кислих вод, при метаболізмі з ацидозом показані лужні води. 
Слабкокислу реакцію мінеральних вод можна перевести в слабколужну шляхом 
підігрівання води. З води виходить частина вуглекислоти.    

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Крім загальних, при синдромах: інфекційному з 
піретичною реакцією, дисалгічному з підвищеною чутливістю, набряклому, 
органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, 
шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, 
дермопатії) в стадії декомпенсації.  

Захворювання: хронічні шлунка і кишечника, що супроводяться частою 
блювотою, проносом, кровотечею, різким болем, вираженим порушенням 
травлення; захворювання з різко вираженим порушенням моторно-евакуаторної 
функції шлунка і кишечнику, звуження стравоходу, спайки черевної порожнини; 
гастрити ригідні, гіпертрофічні; виразкова хвороба шлунка, ускладнена стенозом, 
пенетрацією; всі форми жовтяниці, цироз печінки; вірусний гепатит; 
жовчокам’яна хвороба з частими приступами; хронічна дизентерія; сечокам’яна 
хвороба; урологічні захворювання (цистит, простатит) в гострій стадії. До 
протипоказань лікування хворих подагрою на питних курортах можна віднести 
часту ниркоподібну коліку з відходженням множинних конкрементів, порушення 
стоку сечі з нирок, підвищення концентрації сечовини і креатиніну в крові 
(відповідно більше за 10 ммоль/л і 200 мкмоль/л). 



МЕТОДИКИ І ТЕХНІКА ВІДПУСКУ ПРОЦЕДУРИ. Виокремлюють 
наступні методи застосування мінеральних вод всередину: 

1. Питне лікування. 
2. Трансдуоденальне промивання кишечника. 
3. Тюбаж (беззондове зондування). 
4. Промивання і зрошування шлунка. 
5. Ректальні методи введення, кишкові промивання, мікроклізми з 
мінеральної води. 
Методики питного лікування. Питне лікування проводиться безпосередньо 

у джерела або застосовується темно-зелена мінеральна вода. Рекомендується пити 
мінеральну воду безпосередньо біля бювета, прогулюючись, що сприяє кращому 
всмоктуванню мінеральної води. Воду слід пити повільно, невеликими ковтками. 

При трансдуоденальних промиваннях кишечнику мінеральна вода 
проходить шлунок, безпосередньо поступає в дванадцятипалу кишку, що дає 
змогу впливати на слизову кишки водою необхідної температури. Введений в 
дванадцятипалу кишку зонд з’єднується з 3-4-літровою судиною з мінеральною 
водою. 

Беззондове зондування проводять мало- або середньомінералізованими 
водами з доданням до першої порції холекінетичних засобів (ксиліту, сорбіту) і 
використанням грілки. 

Промивання шлунка проводять з використанням товстого шлункового зонда. 
Для зрошування в шлунок хворого вводять спеціальний зонд, що складається з 
двох тонких зондів. Процедура проводиться в положенні лежачи на правом боці. 
Через один зонд теплу мінеральну воду вводять в шлунок і з тією ж швидкістю 
через іншу трубку вона виливається в таз. 
      При кишкових промиваннях мінеральну воду вводять в кишки і виводять 
одночасно за принципом сифона. У пряму кишку вводять гумову трубку, один 
кінець якої сполучений з воронкою. Мінеральну воду вливають до 1 літра, потім 
воронку опускають до підлоги і видаляють воду. Протягом 1 процедури 
проводять 3-5 введеннь. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування здійснюється температурою мінеральної води: в 
теплому вигляді воду п’ють при захворюваннях печінки, жовчних шляхів, 
проносах, спастичних запорах, гіперацидних гастритах; прохолодна мінеральна 
вода використовується при гіпоацидних станах. Разова доза мінеральної води 
малої та середньої мінералізації визначається з розрахунку 2-3 мл на 1 кг маси 
тіла. Під час прийома вод меншої мінералізації разову дозу призначають з 
розрахунку 4-4,5 мл на  1 кг маси тіла хворого. При гіперацидних станах вода 
приймається за 1-1,5 години до їжі, при гіпоцидних – за 10-15 хвилин до їжі. Воду 
приймають 3 рази на добу протягом 30 днів. При гіперацидних станах приймають 
– гідрокарбонатну (лужну), гіпоацидних – солону (кислу), захворюваннях 
жовчовивідних шляхів – сульфатну, нирок – залежно від рН сечі (при кислій – 
лужну, при лужній – кислу, до 1000-          1200 мл/добу). 

Оздоровчі (адаптаційні) води дозуються типом порушень та провідним 
синдромом. Ваготоніки мають використовувати воду в обмежених кількостях, 



через схильність до набряків. Симпатотоніки кількість призначеної води мають 
збільшити. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний поверхневий гастрит з підвищеною секреторною 

активністю. 
Rp: Питна методика використання мінеральної води, 2 мл/кг маси тіла, 

температура води 38оС,  за годину до їжі, щодня, 3 рази в день, 30 днів. 
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 42 років з діагнозом псоріаз призначені хлоридно-натрієві ванни.     
Як реагують залози внутрішньої секреції на цю процедуру? 
А. Посилюється синтез катехоламінів. 
Б. Знижується синтез катехоламінів. 
В. Знижується функція щитовидної залози. 
Г. Знижується функціональна активність гіпоталамуса. 
Д. Не змінюється їх функція. 

 
Задача 2 

Хворому 10 років з нейродермітом призначені йодо-бромні ванни. 
Яка мінімальна концентрація вказаних мікроелементів використовується 

для ванн? 
А. 5 г/л брому і 10 мг/л йоду. 
Б. 10 мг/л брому і 25 мг/л йоду. 
В. 20 мг/л брому і 35 мг/л йоду. 
Г. По 25 мг/л йоду і брому. 
Д. По 50 мг/л йоду і брому. 

 
Задача 3 

Хворій 29 років з діагнозом хронічний сальпінгоофорит, безпліддя I 
призначені сірководневі ванни. 

Які протипоказання для данних ванн? 
А. ВСД. 
Б. Розповсюджений остеохондроз. 
В. Хронічний холецистит. 
Г. Лімфома. 
Д. ГХ 1 стадії. 

 
Задача 4 

Хворому 36 років зі склеродермією призначені радонові ванни. 
  Що може служити протипоказанням до призначення даного виду процедур? 

А. Псоріаз. 
Б. Остеоартроз. 



В. Ендометріоз. 
Г. Трофічні виразки. 
Д. Лімфопенія. 

 
 
 



Розділ 11 
 ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 

 
Від якості харчування загалом і окремих його компонентів (продуктів і 

блюд) зокрема, напряму залежить стан здоров’я людини. Харчування відіграє 
головну роль як у профілактиці, так і у виникненні великого числа захворювань 
різних класів. Харчування лежить в основі або має істотне значення у виникненні, 
перебігу близько 80% усіх відомих патологічних станів. 

Серед захворювань, в етіопатогенезі яких основу становить чинник 
харчування, 61% належить серцево-судинним розладам, 32% – новоутворенням,  
5% – цукровому діабету II типу (інсулінонезалежний), 2% – аліметарному 
дефіциту (йододефіцит, залізодефіцит та ін.). Харчування має істотне значення у 
виникненні й розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту і 
гепатобіліарної системи, ендокринних патологій, інфекційних і паразитарних 
хвороб, захворювань опорно-рухового апарату, карієсу. 

Дефіцит незамінних амінокислот в їжі або їх неоптимальне співвідношення 
призводить до пригноблення біосинтезу білка в організмі, порушує динамічну 
рівновагу білкового метаболізму і посилює розпад власних білків із заміщенною 
метою. Це викликає глибокі зміни клітинного метаболізму і серйозні структурні 
та функціональні порушення в організмі. 

З огляду на актуальність основних понять харчування в лікуванні для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу можна 
сформулювати так: уміти обгрунтованно застосувати дієтотерапію в лікуванні 
різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Оволодіти принципами вибору адаптаційних столів (відповідно клінічних та 
лабораторних показників). 

- Визначити провідні механізми дії різних харчових речовин за періодами 
захворювання. 

- Вибрати харчовий режим для відповідного періоду лікування. 
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів 

діяльності за темою: 
1. Характеристика вмісту та впливу різних макро- і мікроелементів, 

вітамінів, білків, жирів та вуглеводів на організм людини. 
2.  Поняття про адаптаційні столи. 
3. Характеристика дієтичних столів за Певзнером та можливість іх  

призначення в адаптаційній дієті. 
4. Характеристика дієтичних столів за Маєром та можливість іх 
призначення  

в адаптаційній дієті. 
Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 

ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу. 
Збалансованість або, навпаки, дисбаланс регулюючих механізмів, лежить в 

основі адаптації і дисадаптації. Дисадаптаційні явища – це несприятливий фон, 
який впливає на перебіг відновного процесу.  



Адаптація – сукупність фізіологічних особливостей, які зумовлюють 
урівноваження організму з постійними або змінними умовами середи. Її сутність 
полягає у здатності організму зберігати під час стресових впливів життєво 
важливі параметри гомеостазу, що досягається зміною реактивності через 
стресові реакції. 
 Гомеостаз підтримується зв’язаною збалансованою відповіддю регулюючих 
систем: нервової, гормональної, імунної і гуморальними чинниками, 
забезпечуючи організму сприятливе існування. При порушенні реактивності 
(підвищеної – гіперреактивності, зниженої – гіпореактивності) функціонування 
систем стає нераціональним, витрати зростають, додатково залучаються 
механізми і чинники, раніше не задіяні в процесі захисту. Діяльність організму 
відбувається на межі його фізіологічних можливостей. Спостерігається дисбаланс 
регулюючих механізмів, що в результаті призводить до розвитку дисадаптації. 
Дослідження вітчизняних вчених показали, що, при правильно організованому 
лікувальному харчуванні, можуть змінюватися фізіологічні процеси в організмі, в 
т.ч. інтенсивність обміну речовин, реактивність організму. Крім цього, лікувальне 
харчування може посилювати ефект деяких лікарських засобів. Прикладів цього є 
безліч: так, деякі серцеві препарати мають ефект при призначенні молочної дієти, 
а хронічна екзема, що не піддається лікуванню, починає швидше загоюватися при 
обмеженні вживання кухонної солі й вуглеводів. 

Загалом нервові та гуморальні механізми, а також місцеві регулюючі 
чинники забезпечують тонкий контроль секреції і моторики залежно від вигляду 
їжі. При цьому розрізняють швидку (термінову) і повільну адаптацію секреції 
ферментів до раціонів харчування, що полягає в пристосуванні секреції ферментів 
до вигляду прийнятої їжі. Отже, міняючи раціон і склад продуктів, ми можемо 
впливати на ці процеси. 

Правильне і збалансоване харчування для повсякденного життя 
організувати дуже складно. Навряд чи у когось вистачить терпіння і знайдеться 
час на складання повноцінного меню, обчислення енергетичної цінності їжі, а 
також визначення точного часу для її прийому. 

 Щодня здорова людина керується своїми основними фізіологічними 
регулювальниками, а саме: почуттям голоду, насиченням, бажанням або 
небажанням вживати ту або іншу їжу. Ці механізми не забезпечують 
раціонального травлення. Хворій же людині доводиться ще складніше, оскільки у 
неї часто порушений або зіпсований апетит. До того ж захворювання тих або 
інших органів порушує нормальне засвоєння основних компонентів їжі. Часто 
хворі люди схильні вживати одноманітну їжу протягом тривалого часу. Тому дуже 
важливо організувати правильний і збалансований режим харчування для хворої 
людини.  

Лікувальне харчування входить до комплексної терапії різних захворювань, 
знаходячись на одному рівні з медикаментозною терапією, а часом є вирішальним 
моментом у видужанні людини. Дія правильно складеної дієти спрямована на 
лікування хворого органу, а також на сприятливий вплив на весь організм загалом. 
Принцип збереженя хворого органу полягає в його мінімальному хімічному, 
фізичному і температурному подразненні. Дуже важливе місце належить 



раціональному приготуванню їжі, тобто її кулінарній обробці, метою якою є 
максимальне збереження всіх корисних речовин їжі. Принцип збереження часто 
реалізується при лікуванні захворювань усієї травної системи і нирок. 

Обмеження надходження поживних речовин або переїдання можуть 
призвести до розвитку різних захворювань серцево-судинної, ендокринної 
систем, зменшення тривалості життя. При складанні харчових раціонів необхідно 
дотримуватись режиму харчування.  
 Травлення є обов’язковою умовою існування організму. Це основна 
біологічна потреба, від правильного вирішення якої залежить життєздатність, 
працездатність і стійкість організму до впливів зовнішньої середи (гомеостаз). 
Травлення має забезпечувати постачання організму поживними речовинами, за 
рахунок яких відбувається відновлення речовин, витрачених ним в процесі 
життєдіяльності, енергетичний обмін речовин; відновлення витрачених і синтез 
нових клітинних елементів, тобто забезпечення пластичних процесів, а також 
відкладання запасних речовин у тканини-депо (жиру – в жировій тканині, 
глікогену – в печінці).  
 Для енергетичних витрат організму якісний склад їжі не має особливого 
значення, і окремі харчові інгредієнти (жири, білки, вуглеводи) можуть бути 
замінені за принципом їх ізодинамічної рівноваги (за калорійністю), а для 
пластичних процесів наявність мінімуму певних компонентів їжі є обов’язковою. 
Це означає, що їжа в достатньому кількісному відношенні може бути в 
недостатньому якісному. Відомо, що багато енергетичних процесів, які 
протікають в організмі людини, потребують для свого здійснення наявності 
певних ферментів і речовин, без мінімального вмісту яких перебіг цих процесів 
порушується. У здорової людини правильний добір їжі здійснюється певною 
мірою апетитом, який при хворобі часто відсутній або зіпсований. 
 Під раціональним харчуванням розуміють науково обгрунтоване харчування 
з дотриманням усіх гігієнічних вимог. Дієтичне харчування – це раціональне 
харчування здорової людини, побудоване з урахуванням таких її фізіологічних 
особливостей, як вік, стать, вага, професія, а також пора року і багатьох інших 
чинників, які визначають інтенсивність обміну речовин у даної людини. 
Основною метою дієтичного харчування є створення оптимальних умов для 
нормального і повноцінного життя здорового організму. 
 Лікувальне харчування – це раціональне харчування хворої людини, яке є 
самостійним лікувальним чинником нарівні з медикаментозним або 
фізіотерапевтичним лікуванням. Основна відмінність лікувального харчування 
від раціонального полягає в необхідності відмови (або додання) від певних 
продуктів у повсякденному раціоні залежно від захворювання, а також у способі 
їх приготування. 

  
11.1. ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЗА ПЕВЗНЕРОМ. 

 
Найрозповсюдженішою дієтою тривалий час була дієта за Певзнером. Вона 

сформована відповідно до стану травної, видільної систем, стадії хвороби. Під час 
призначення цієї дієти не зважали на вихідний стан реактивності хворого, 



провідний клінічний синдром. Розглянемо стислу характеристику лікувальних 
столів за Певзнером. 

Стіл № 0. Цей стіл застосовується в після операцій на шлунково-
кишковому тракті, при порушеннях свідомості, наприклад в інфекційних і 
мерзлякуватих хворих. Стіл № 0 складається з багатої вітамінами рідкої або 
напіврідкої їжі з невеликою енергетичною цінністю до  1000 ккал  на добу.  
Найбільш збалансованим її складом будуть по 20 г жирів і білків і близько 200 г 
вуглеводів. Обмежують вміст кухонної солі. Цим вимогам відповідають наступні 
продукти: фруктові та ягідні соки з цукром, слабкий м’ясний бульйон, киселі, 
желе, недоварені яйця, чай з цукром, вершкове масло. Прийом рідини має 
становити не менше 2 л на добу. Ця дієта застосовується протягом 3-5 днів. 

Стіл № 1а. Цей стіл рекомендують для максимального обмеження 
механічної, хімічної й температурної агресії на шлунок. Цю дієту призначають 
при загостренні виразкової хвороби, шлунковій кровотечі, гострого гастриту та 
інших захворювань, які потребують максимального щадіння шлунка. Найбільш 
збалансованим її складом будуть 100 г жирів, 80 г білків і 200 г вуглеводів, 
калорійність – 2000 ккал. Продукти, що відповідають вимогам дієти № 1а: 
фруктові та ягідні соки, слизові молочні супи, молоко, желе, недоварені яйця, 
омлети, вершки, кисіль, парове суфле. Кількість уживання кухонної солі 
обмежують до 3 г на добу. Їжу необхідно вживати частинами (невеликими 
порціями) 6 разів на добу протягом 14 днів. 

Стіл № 1б Ця дієта показана при нерізкому загостренні виразкової хвороби 
шлунка або дванадцятипалої кишки, в стадії затихання цього процесу, при 
хронічних гастритах. Енергетична цінність цього стола  2600 ккал, заповнюється 
за рахунок 100 г білків, 100 г жирів і 300 г вуглеводів. Кухонну сіль обмежують 
до 8 г на добу. Раціон цього столу той самий, що й у стола № 1а, але з доданням 
парових і м’ясних страв, суфле, каш у протертому вигляді, пшеничних сухарів до 
100 г на добу. Міцні чай і каву не вживають. 

Стіл № 1. Ця дієта має метою помірне щадіння шлунка від механічної, 
хімічної та температурної агресії і застосовується при компенсованих 
захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки, а також у 3-й декаді курсового 
лікування виразкової хвороби. Стіл № 1 являє собою практично повноцінну дієту 
калорійністю 3200 ккал, що містить 100 г білків, 200 г жирів і до 500 г вуглеводів. 
Забороняються груба рослинна їжа, концентровані м’ясні і рибні бульйони, всі 
смажені страви, свіжий хліб. Дозволені нежирне м’ясо, парова риба, м’ясо і риба у 
відварному вигляді, овочі у вигляді пюре, молоко, омлети, молочні сосиски, сир, 
черствий білий хліб. 

Стіл № 2. Дія цього столу на організм полягає у недопущенні механічного 
роздратування шлунка зі збереженням хімічного роздратування для збудження 
секреторної функції шлунка. Дієта призначається при гастритах зі зниженою 
кислотністю, за відсутності соляної кислоти, тобто при анацидних станах, 
хронічному коліті без загострення, а також при видужанні після різних 
захворювань. Калорійність цього столу становить 3000 ккал, складається зі 100 г 
білків, 100 г жирів і 400 г вуглеводів. Продукти, що відповідають дієті: страви з 



яєць, запіканки, каші, овочі у вигляді пюре, компоти, муси, соки, супи з м’ясних і 
рибних бульйонів з овочами, м’ясні підливки, білий черствий хліб. 

Стіл № 3. Дієта спрямована на посилення перистальтики, має на меті 
випорожнення кишечника з доданням до раціону механічних, фізичних і 
температурних подразників. Цю дієту застосовують при запорах, причиною яких є 
неправильне харчування, без різко виражених ознак подразнення кишечника. 
Калорійність цього столу – 4000 ккал, добовий раціон становить по 110 г білків і 
жирів, до 600 г вуглеводів. Кухонну сіль вживають в підвищеній кількості. 
Обмежують гарячі блюда, киселі й протерті каші. Необхідно вживати продукти, 
багаті клітковиною: овочі й фрукти, зелень, чорний хліб, квашену капусту, а також 
газовані напої, холодні супи, яйця, зварені круто. 

Стіл № 4. За допомогою цієї дієти обмежують у раціоні хімічні, механічні і 
термічні подразнення на кишечник. Дієта показана при захворюваннях 
кишечника, що протікають з проносами: дизентерія, гастроентерити в період 
загострення, хронічні коліти в стадії загострення. Стіл № 4 має знижену кількість 
вуглеводів (до 250 г), білків (до 100 г) і жирів (до 70 г) на добу, її калорійність – 
2000 ккал. З раціону необхідно вилучити чорний хліб і молоко. Продукти, що 
застосовуються при цій дієті: слизові супи на воді або нежирному бульйоні, каші 
на воді, парові м’ясні страви, сир, чорна кава, міцний чай, черствий білий хліб, 
ягідні соки. Цей стіл призначають на декілька днів з подальшим переходом на стіл 
№ 2 або № 5а. 

Стіл № 4а. Різко обмежує вміст у раціоні всіх речовин, які подразнюють 
кишечник і посилюють процеси бродіння в ньому. Застосовується при будь-яких 
захворюваннях кишечника, які протікають з переважанням бродильних процесів. 
Калорійність цього столу  1600 ккал, хімічний склад раціону: 120 г білків, 50 г 
жирів, 140 г вуглеводів. Цей стіл призначається на декілька днів. 

Стіл № 4б. Ця дієта трохи обмежує вміст у раціоні механічних і хімічних 
подразників рецепторного апарату шлунково-кишкового тракту. Такий стіл 
застосовується в період загострення хронічних і гострих захворювань кишечника, 
при поєднанні захворювань кишечника з захворюваннями підшлункової залози, 
шлунка, печінки і жовчовивідних шляхів. Ця дієта містить середньофізіологічні 
показники основних поживних речовин. Хімічний склад столу: 100 г білків, 100 г 
жирів, 400-450 г вуглеводів, загальний калораж столу становить 3100 ккал. 
Необхідно обмежити кількість споживаної солі до 8 г на добу. Кількість вільної 
споживаної рідини має становити 1,5 л на добу. З добового раціону необхідно 
вилучити всі продукти, які стимулюють жовчевиділення, секреторну активність 
шлунка і підшлункової залози, посилюють гнильні й бродильні процеси в 
кишечнику.  Всі  продукти слід  готувати  на пару або відварювати, овочі 
потрібно вживати в протертому вигляді, фрукти – у вигляді пюре. Режим 
харчування частинний, 6 разів на добу. 

Стіл № 5. Цільове призначення такого столу  розвантаження жирового і 
холестеринового обміну, сбереження функції печінки, стимуляція нормальної 
діяльності кишечника. Дієта застосовується при захворюваннях печінки і 
жовчних шляхів, “застійної” печінки, хронічному коліті зі схильністю до запорів, 
хронічному гастриті без різких порушень. У раціоні обмежують вміст 



холестерину, пуринових основ і жирів. Добовий раціон дієти містить 100 г білків, 
70 г жирів, 50 г вуглеводів. З добового раціону необхідно вилучити печінку, здібні 
борошняні вироби, масло, вершки, яйця і бобові. Продукти, що задовольняють 
вимогам дієти: молочні й вегетаріанські супи, нежирні відварні рибні та м’ясні 
блюда, овочі і фрукти, молочні продукти. 

Стіл № 5а. В основі цього столу лежать принципи столу № 5 і 
недопущення механічних подразнень шлунка і кишечнику. Використовують на 
стадії загострення захворювань печінки і жовчних шляхів, при їх поєднанні з 
колітом і гастритом, хронічному коліті. Забороняється вживання продуктів, що 
містять грубу рослинну клітковину. Всі страви подаються в протертому вигляді. 
Стіл № 5а є перехідним після столу № 4. 

Стіл № 5б. Показанням для застосування цього стола є хронічний 
панкреатит. Цей стіл вирізняється відносно низьким калоражем (1800 ккал) за 
рахунок різкого обмеження білків тваринного походження, жирів і вуглеводів. 
Хімічний склад столу: 80 г білків (з них 25 г білків тваринного походження), 55 г 
жирів, 200 г вуглеводів. Добове споживання кухонної солі становить 10 г, вільної 
рідини – до 2 л. З добового раціону необхідно вилучити продукти, що 
спричиняють здуття кишечнику, грубу клітковину, а також продукти, що 
посилюють секрецію травних соків. Їжа повинна готуватися на пару або 
відварюватися, мати напіврідку консистенцію. Дієта повинна бути повноцінною 
за вітамінним і мінеральним складом. 

Стіл № 5в. Показанням для застосування цього столу служить 
післяхолецистектомічний синдром у стадії загострення. Хімічний склад столу: 90 г 
білків, 60 г жирів, 300 г вуглеводів, загальний калораж – 2100 ккал. Споживання 
кухонної солі необхідно обмежити до 6 г на добу. 

Стіл № 5г. Показанням до застосування цього столу є хронічні захворювання 
печінки, що супроводяться застоєм жовчі. Хімічний склад столу: 90 г білків, 110 г 
жирів, 350 г вуглеводів, загальний калораж – 2800 ккал. Споживання кухонної 
солі необхідно обмежити до 8 г на добу. 

Стіл № 5д. Показанням для призначення цього столу служить демпінг-
синдром після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби. Хімічний склад 
столу: 120 г білків, 90 г жирів, 400 г вуглеводів, загальний калораж – 2850 ккал. 
Споживання куховарської солі необхідно обмежити до 8 г на добу. 

Стіл № 6. Цільове призначення такого столу розвантаження пуринового 
обміну і нормалізація всіх функцій кишечнику; ця дієта застосовується при 
подагрі, сечокислому діатезі, оксалурії. Калорійність цього столу коливається від 
2700 до 3500 ккал, хімічний склад раціону: 100 г білків, 110 г жирів, 400 г 
вуглеводів. Кухонна сіль вживається в обмеженій кількості. У добовий раціон 
повинні входити продукти, бідні на пурини: овочі та фрукти, мед, молоко, яйця, 
сало, цукор, варення, крупи. Необхідно застосовувати підвищену кількість рідини, 
краще, якщо вона буде у вигляді натуральних соків. 

Стіл № 7а. Цільове призначення такого столу – максимальне збереження 
нирок, підвищення сечовиділення, розвантаження білкового обміну, 
протизапальна дія. Це досягається шляхом різкого обмеження в їжі і рідини та 
мінімального споживання кухонної солі (0,5 г на добу). Дозволені продукти  



молоко, несолоне вершкове масло, вершки, сметана, різні страви з крупи і 
макаронів без солі, овочі та фрукти, ягоди, цукор, несолоний білий хліб. 
Вилучаються кухонна сіль, м’ясо і риба всіх сортів і видів, бобові, екстрактивні 
речовини. Вітаміни необхідно давати у вигляді овочей, зелені, фруктів, настою 
шипшини, фруктово-ягідних сумішей. Хімічний склад: 25 г білків, 60 г жирів, 350 
г вуглеводів, загальний калораж становить 2000 ккал. Режим харчування: їжу 
обов’язково подають у ліжко, 4-5 разів на день. Рідина (у вигляді напоїв і рідких 
страв) – до 0,5 л в день. Цю дієту призначають після розвантажувальних днів на 
короткий час, не більше 10 днів. Таке дієтичне травлення застосовується при 
гострих захворюваннях нирок і сильному загостренні хронічних захворювань.  

Стіл № 7б. Цільове призначення такого столу – максимальне збереження 
паренхіми нирок, а також збільшення кількості сечовиведення і надання 
протизапальної дії. Від стола № 7а він відрізняється лише невеликим збільшенням 
раціону і калорійності, яка становить 2400 ккал. Додатково до продуктів столу № 
7а дозволені каші з крупи, відварні нежирні м’ясо і риба (50 г на день), молочні і 
фруктові супи. Хімічний склад цього столу: 55 г білків, 75 г жирів і 400 г 
вуглеводів. Кількість вільної рідини: дозволяється вживати до 0,6 л. Їжа до 5 разів 
на день, необов’язково в ліжку. Цей стіл є наступним після стола № 7а. Його 
призначають при несильних загостреннях хронічних захворювань нирок і гострому 
нефриті. 

Стіл № 7в. Показанням для призначення цього столу є нефротичний 
синдром. Необхідно різко обмежити споживання кухонної солі, білків. Вилучити з 
раціону продукти, що подразнюють нирки. Необхідно ввести в раціон рослинні 
масла і фосфатиди, які надають ліпотропну дію. Хімічний склад столу: 120 г 
білків (з них 50% білків тваринного походження), 75 г жирів (з них 1/3 жирів 
рослинного походження), 450 г вуглеводів, загальний калораж – 2900 ккал. 
Споживання кухонної солі необхідно обмежити до 2 г на добу, кількість 
споживаної вільної рідини до 0,7 л. Усі страви добового раціону потрібно 
готувати без солі, подавати у відварному вигляді. Дієта повинна бути 
повноцінною щодо вмісту вітамінів і мінеральних солей. Режим харчування 
частинний, 6 разів на добу. 

Стіл № 7г. Показаний при термінальних станах хронічної ниркової 
недостатності, тобто при знаходженні на апаратному лікуванні (штучній нирці). 
Хімічний склад столу: 60 г білків (з них 75% білків тваринного походження), 110 г 
жирів, 450 г вуглеводів, загальний калораж – 3000 ккал. Споживання кухонної 
солі необхідно обмежити до 2 г на добу, вільної рідини – до 0,7 л, оскільки 
необхідно введення в організм важливих амінокислот, вимивання яких з 
організму відбувається у час гемодіалізу. Потрібно забезпечити повноцінне 
надходження вітамінів. У добовому раціоні необхідно обмежити продукти з 
високим вмістом рослинного білка і продукти, багаті на калій. Всі страви готують 
без солі, подають у відварному вигляді. Режим харчування, частинний, 6 разів на 
добу.  

Стіл № 7д. Показанням для застосування цього столу служить 
гіперурікемія. У добовому раціоні необхідно зменшити вміст продуктів, багатих 
на натрій. Хімічний склад столу: 70 г білків, 90 г жирів, 400-450 г вуглеводів, 



загальний калораж – 2800 ккал. Білок має надходити переважно (75%) 
рослинного походження. Всі продукти готуються без солі, подаються у 
відварному вигляді. Режим харчування частинний, 6 разів на добу. 

Стіл № 7. Являє собою наступний після № 7б стіл, метою якого є помірне 
збереження (щадіння) функцій нирок, інші цілі аналогічні попередньому столу. 
Кількість вільної рідини: дозволено вживати до 0,8 л, а кількість загальної рідини 
– до 1,5 л. Цей стіл є перехідним етапом до повсякденного харчування. Його 
калораж близько 3000 ккал, які надходять за рахунок 80 г білків, 100 г жирів і 430 
г вуглеводів. Кухонна сіль може видаватися на руки хворому, на розсуд лікаря, в 
кількості до 5 г на добу для самостійного підсолення страв. Даються ті самі 
продукти, що й у столі № 7б, тільки в трохи більшій кількості. Даний стіл 
показаний при стиханні гострих і загостренні хронічних процесів у нирках. 

Стіл № 8. Цільове призначення такого столу зниження кількості в раціоні 
жирів, вуглеводів, кухонної солі, рідини, за рахунок чого знижена калорійність 
їжі. Об’єм їжі доповнюється продуктами, багатими на рослинну клітковину, зі 
збалансованим вмістом білка. Показанням до застосування цієї дієти є підвищена 
вага хворого. Калорійність цього столу  від 2000 до 2600 ккал (залежно від ваги 
хворого). Хімічний склад: 110 г білків, 65 г жирів і 300 г вуглеводів. Дозволені 
продукти харчування: чорний хліб, нежирний сир, овочі, фрукти з невеликою 
кількістю вуглеводів, каші, відварні нежирні сорти риби і м’яса, фруктові й 
овочеві супи. Вітаміни надходять в організм разом із сирими овочами і фруктами. 

Стіл № 8а. Відрізняється від попереднього ще більшим обмеженням 
калоража їжі. Показанням до його застосування також є ожиріння, але 
призначається цей стіл на нетривалий час. Його калорійність становить від 1200 
до 1600 ккал, хімічний склад: 100 г білків, 60 г жирів і 120 г вуглеводів. 
Вживаються ті самі продукти, але в меншій кількості. 

Стіл № 8б. Показанням для застосування цього столу є ожиріння без 
супутніх захворювань органів травлення і серцево-судинної системи. Є більш 
суворим варіантом дієтичних столів № 8 і № 8а. Хімічний склад столу: 60 г білків, 
30 г жирів, 70 г вуглеводів, загальний калораж – 800 ккал. Кількість кухонної солі 
в добовому раціоні 3 г. 

Стіл № 9. Цільове призначення такого столу – обмеження кількості 
споживаних вуглеводів. Ця дієта застосовується при лікуванні таких захворювань, 
як цукровий діабет, захворювання суглобів, велика група алергічних захворювань. 
Калораж столу становить 2300 ккал, хімічний склад: по 120 г білків і жирів, 250 г 
вуглеводів. Потрібне часте вживання їжі і за можливістю обмеження фізичного 
навантаження. Необхідно вживати продукти з мінімальним вмістом вуглеводів: 
яйця, м’ясо, рибу, кисломолочні продукти, овочі (капусту, брукву), фрукти кислих 
сортів, зелень, гречану кашу, тваринні жири. 

Стіл № 10. Являє собою повноцінну дієту з обмеженням споживання 
кухонної солі й рідини. Ця дієта знайшла широке застосування і використовується 
при захворюваннях серцево-судинної системи в стані компенсації і 
субкомпенсації, гіпертонічної хвороби, атеросклерозі і захворюваннях нирок. 
Забороняється вживати смажену, солону і гостру їжу. Всю їжу готують без солі, 
сіль може видаватися на руки хворому в кількості, що не перевищує 5 г, добове 



споживання рідини обмежується до 1,5 л. Калораж цього столу – 3000 ккал, 
хімічний склад: 80 г білків, 70 г жирів і 400 г вуглеводів. Продукти, дозволені до 
застосування: молоко, вершки, сметана, м’ясо і риба у вареному вигляді, овочі й 
фрукти, нездобні борошняні вироби, ягідні і фруктові компоти. 

Стіл № 10а. Цільове призначення такого столу – максимальне 
розвантаження серцево-судинної системи при її захворюваннях в стані 
декомпенсації. Це досягається обмеженням всіх основних поживних речовин, 
екстрактивних речовин, кухонної солі й збільшеним введенням калію і кальцію. 
Необхідне часте травлення малими дозами. Калораж цього столу  біля 2000 ккал, 
хімічний склад: по 50 г білків і жирів, 300 г вуглеводів. Загальне споживання 
рідини обмежують до 1 л на добу. Продукти, дозволені до застосування: 
вегетаріанські супи, сир, приготовані на пару риба і м’ясо, кисле молоко, овочі у 
вигляді пюре. 

Стіл № 10б. Показанням для застосування цього дієтичного столу є 
ревматизм з малою активністю, без порушення кровообігу, а також ревматизм в 
фазі згасання. Калораж цього столу – біля 2600 ккал, хімічний склад:  120  г білків 
(з них  50% білків тваринного походження), 100 г жирів, 300 г вуглеводів. 
Кількість добового споживання кухонної солі  4 г – на руки хворому, вільної 
рідини – до 1,5 л. У добовому раціоні необхідно збільшити вміст білків 
тваринного походження, зменшити споживання кухонної солі, має бути 
повноцінний вміст вітамінів. Всі страви добового раціону необхідно готувати без 
солі, подавати у відварному вигляді, дозволяється подальше запікання або 
підсмаження. Овочі можна давати в сирому вигляді. Режим харчування 
частинний, 6 разів на добу. 

Стіл № 10в. Показанням для застосування цього столу є атеросклероз 
коронарних і мозкових судин, ІХС, артеріальна гіпертонія II-III стадії. У добовому 
раціоні необхідно обмежити споживання жирів і кухонної солі, збільшити частку 
рослинних продуктів, вітамінів і мінеральних солей. Дуже добре додати в раціон 
морепродукти. Всі продукти раціону  треба  готувати  без  солі, подавати у 
відварному вигляді, дозволяється подальше запікання. Калораж цього стола – 
близько 2300 ккал, хімічний склад: 90 г білків, 70 г жирів, 300 г вуглеводів (для 
осіб з надмірною вагою). Для осіб з нормальною масою тіла калораж цього стола – 
біля   2600 ккал, хімічний склад: 100 г білків, 80 г жирів, 350 г вуглеводів. Режим 
харчування частинний, 6 разів на добу. 

Стіл № 10г. Показанням для застосування цього столу є ревматоїдний 
артрит. Калораж цього столу – близько 2500 ккал, хімічний склад: 80 г білків, 70 г 
жирів, 350 г вуглеводів. Кухонна сіль видається на руки пацієнту в кількості 2 г. 

Стіл № 10д. Показанням для застосування цього столу є есенціальна 
артеріальна гіпертензія. У добовому раціоні повинні міститися незначна кількість 
кухонної солі (до 2 г), підвищений рівень вітамінів (С, групи В, А, РР та ін.), 
солей калію і магнію. У дієту входять рослинні продукти і морепродукти. Калораж 
цього столу – близько 2700 ккал, хімічний склад: 100 г білків, 80 г жирів, 400 г 
вуглеводів, кухонна сіль вилучається. 

Стіл № 11. Цільове призначення такого столу – зміцнення захисних сил 
організму при видужанні й підвищення його опірності до гострих і хронічних 



інфекцій. Призначається при специфічних і неспецифічних захворюваннях: 
туберкульозі кісток або легких, лейкозі, зниженому загальному харчуванні. 
Необхідне підвищене споживання вітамінів у вигляді овочів, фруктів, настою 
шипшини; солей кальцію у вигляді різноманітних молочних продуктів. Кухонну 
сіль можна застосовувати в звичайній кількості до 15 г на добу. Калораж цієї дієти 
становить 4500 ккал, хімічний склад: 130 г білків, 130 г жирів і 550 г вуглеводів. 
Необхідно вживати продукти, в яких є велика кількість всіх основних речовин в 
оптимальній пропорції: м’ясо, яйця, рибу, молочні продукти, овочі і фрукти. 

Стіл № 12. Цільове призначення такого столу – седативна дія на центральну 
нервову систему. Застосовується при різних захворюваннях центральної нервової 
системи, що супроводяться її підвищеною збудливістю. Цей стіл може 
застосовуватися при переході травлення зі стола № 10. З раціону необхідно 
вилучити всі продукти, що володіють тонізуючою дією: міцні чай і кава, прянощі, 
гострі страви. Необхідне підвищене споживання вітамінів і солей фосфору. 
Калораж цієї дієти становить         4000 ккал, хімічний склад: по 110 р білків і 
жирів, 550 г вуглеводів. Необхідне часте харчування, бажано в певні години і 
спокійній обстановці. 

Стіл № 13. Призначається при гострих інфекційних захворюваннях, 
потрібен для збереження органів травлення, спрямований на найшвидше 
виведення з організму мікробних токсинів. Також цей стіл стимулює захисні сили 
організму. Калораж цієї дієти становить біля 3000 ккал, хімічний склад: по 80 г 
білків і жирів, 400 г вуглеводів. Необхідне часте дробове харчування малими 
порціями. Рідину слід приймати у великих кількостях, саме це прискорює 
виведення токсинів і полегшує стан хворого. Дозволені до вживання продукти: 
молочні продукти, супи і каші, недоварені яйця, рибні та м’ясні страви в 
невеликій кількості й подрібненому вигляді, соки, киселі, компоти, омлети, 
сирники, черствий білий хліб і сухарі. Кухонну сіль потрібно вживати в дещо 
зниженій кількості. 

Стіл № 14. Застосовується при фосфатурії, сприяючи зміщенню кислотно-
лужної рівноваги вбік кислотності. До раціону входять продукти переважно 
м’ясні, обмежується вміст кальцієвих солей. Необхідно зменшити вживання 
молока, сиру, яєць, кислого молока, овочів, фруктів, ягід. Споживання рідини 
потрібно збільшити (не менше від 3 л на добу). Калораж цього столу становить у 
середньому 3500 ккал, хімічний склад: по 110 г білків і жирів, 500 г вуглеводів. 
Режим харчування стандартний. 

Стіл № 15. Раціональний, призначений для харчування практично здорових 
людей у період видужання від різних загальних захворюваннь. Харчування 
здійснюється всіма продуктами, в яких міститься оптимальний в якісному і 
кількісному співвідношенні рівень білків, жирів і вуглеводів. Дозволені всі 
продукти, які добираються відповідно до смакових уподобань людини. Калораж 
цього столу – 3700 ккал, хімічний склад: по 110 г білків і жирів, 550 г вуглеводів. 
Режим харчування трьохразовий. 

 
11.2. АДАПТАЦІЙНА ДІЄТА 

 



Головною задачею реабілітаційних заходів є оптимізація відповідних 
регулюючих систем. Регуляція відновлення забезпечується взаємно 
доповнюючими нервовими, гормональними, гуморальними і імунними 
механізмами. Спрямованість терапевтичних і реабілітаційних впливів 
визначається початковим станом цих систем. Використовуючи відомості, що 
характеризують зміни в тій або іншій системі, добираючи певні продукти, можна 
впливати на реактивність організму, усуваючи явища надлишку або 
недостатності, тобто створення, так званої адаптаційної дієти або адаптаційних 
столів.  

Дисневротична дієта призначається хворим з гіпореактивністю і 
переважанням парасимпатичних впливів, або з гіперреактивністю пацієнта і 
переважанням симпатичної нервової системи.  

 
СТІЛ № 1. НЕВРОТИЧНИЙ СЕДУЮЧИЙ 

  Оскільки вегетативний баланс нервової системи у пацієнтів на фоні 
гіперреактивності частіше зміщений вбік симпатичної системи з переважним 
виділенням серотонину, з підвищенням вмісту холестерину, дефіцитом 
гальмівних амінокислот (таурину, ГАМК, гліцину), Mg, K, Cu, F, Zn, Р, Mo, Mn, 
V, Cr, Na, а також водорозчинних вітамінів В1, В2, В3, В5, В6, аскорбінової 
кислоти, то цільовими призначеннями дієтичного харчування при 
гіперреактивності буде обмеження продуктів, що містять холестерин, збудливі 
амінокислоти. Цим вимогам відповідає рослинно-рибна дієта із продуктів з 
великим вмістом вітамінів груп В, С, гальмівних амінокислот, Mg, K, Cu, F, Zn, Р, 
Mo, Mn, V, Cr, Na.  
 Азотисті екстрактивні речовини стимулюють нервову систему, яка у 
пацієнтів з гіперреактивністю і так збуджена. Це обмежує використання м’яса в 
раціоні. Продукти рослинного походження містять харчові волокна (целюлозу, 
геміцелюлозу, пектинові речовини), сприяють виведенню з організму надлишку 
холестерину.  

Використовуємо продукти, що містять: 
Калій – бере участь в утворенні ацетилхоліну;  
Магній – підтримуює нормальну збудливість нервової системи, входить до складу 
ферментів, що беруть участь в вуглеводному і фосфорному обміні, є 
компонентом тканин нігтів і зубів. Його недолік приводить до м’зової слабості, 
схильності до судорожних станів;  
Марганець – активатор багатьох ферментів, бере участь в обміні жирів і 
вуглеводів, його багато в злакових, бобових горіхах; 
Дефіцит міді приводить до неврологічних розладів. Заповнити його допомагають 
продукти, багаті на мідь – печінка, морепродукти, бобова і гречані крупи.  

Особливістю жирів риб є високий вміст лінолевої, ліноленової та 
арахідонової кислот.  

Вміст вітамінів групи В такий самий, як і в м’ясі теплокровних тварин. 
Для нормалізації стану нервової системи необхідно використати продукти з 

великим вмістом вітамінів, таких як: 
В1 – активує обмінні процеси в ЦНС, нормалізує нервовий статус; 



В2 – кофермент у складі флавонов, бере участь в обміні В6, фолієвої кислоти, 
ніацину, заліза; 
В3 – має седативну дію, бере участь в обміні триптофану;  
В5 – антистресовий вітамін, посилює синтез ацетілхоліну; 
B6 – стимулює периферичну нервову систему; 
С – антистресовий вітамін; 
F – зменшує кількість холестерину. 

 
СТІЛ № 2 НЕВРОТИЧНИЙ СТИМУЛЮЮЧИЙ 

  Стан хворих на фоні гіпореактивності характеризується переважанням 
впливів блукаючого нерва, викидом гистаміну, зниженим вмістом збудливих 
амінокислот (аспарагинової, глутамінової кислот і цистеїну), Са, I, Fe, Si, Se, а 
також дефіцитом жиророзчинних вітамінів – А, D, Е.  
   Отже, цільовим призначенням адаптаційної дієти у пацієнтів на фоні 
зниженої реактивності з переважними змінами в нервовій системі буде 
призначення молочно-рослинної дієти, збагаченої жирами, жиророзчинними 
вітамінами і збудливими амінокислотами. 
  Джерелами повноцінного білка, що містить повний набір незамінних 
амінокислот в кількості, достатній для біосинтезу білка, є тваринні продукти: 
молоко і молочні вироби, яйця, м’ясо і м’ясопродукти, риба і морепродукти. У 
продуктах рослинного походження є дефіцит незамінних амінокислот, що знижує 
можливість використання білка організмом. 
 Є багато комбінованих продуктів і страв, що містять змішаний білок, мають 
високі показники біологічної цінності. Наприклад, комбінації молочних і 
рослинних білків (зернових) дозволяють ліквідувати дефіцит лімітуючих 
амінокислот: невелика нестача сірковмісних кислот у молоці та значна нестача 
лізину і треоніну у зернових. Це диктує використання молочно-рослинної дієти у 
пацієнтів зі зниженою реактивністю. У молоці солі кальцію і фосфору 
знаходяться в оптимальному співвідношенні сприятливому для їх засвоєння, в 
ньому містяться магній, залізо, натрій і калій. 

Жири рослинного і тваринного походження добре засвоюються, особливо 
легкоплавкі. Їх харчова цінність визначається жирнокислотним складом і 
наявністю речовин ліпідної природи: фосфатидів, жировмісних вітамінів і 
стеринів. Незамінними є линолева і линоленова кислоти. Рослинні олії, що 
містять линоленову кислоту (льняна, конопляна) раціонально використати в 
менших кількостях, збільшуючи кількість олії, що містить линолеву кислоту 
(соняшникова, кукурудзяна, бавовняна, соєва). Недостатнє надходження 
линолевої кислоти спричиняє зменшення синтезу арахідонової кислоти, яка 
входить у склад структурних ліпідів і простагландинів. З поліненасичених 
жирних кислот утворюються простагландини, які є тканинними гормонами. 
Потрібно враховувати, що вітаміни А, Е, Д розщеплюються і засвоюються 
організмом тільки за наявності жирів. Так вітамін Е надходить разом з 
рослинними оліями і продуктами з цим вітаміном, що міститься за природою 
(насіння, горіхи, крупи) або рецептурі (хлібобулочні вироби, макарони, 
майонези). Збільшення кількості поліненасиченних жирних кислот буде показане 



і при гіперреактивності, де є гіперліпідемія, оскільки це буде прискорювати 
метаболізм холестерину і збільшуватиме його виведення.  

 Головними харчовими джерелами β-каротину (провітаміну А) є морква, 
гарбуз, абрикоси (курага), шпинат.  
  Для забезпечення реальної потреби в каротиноїдах недостатньо постійно 
вживати будь-яку рослинну продукцію  необхідно стежити за регулярним 
введенням у раціон саме названих вище продуктів або розширювати щоденний 
харчовий асортимент, насамперед за рахунок гарбуза і шпинату. 

Харчові джерела каротиноїдів, як правило, мають жовто-оранжевий колір. 
Однак у деяких листових рослинах, зокрема шпинаті, велика кількість хлорофілу 
маскує жовто-оранжевий пігмент і додає їм зелений колір. 

Поєднання продуктів, що містять каротиноїди, з харчовими жирами 
збільшує доступність цих вітамінів, тому доцільно використати в харчуванні, 
наприклад, наступні страви: терта морква з 10-відсотковою сметаною, молочна 
гарбузова каша з вершковим маслом, салат зі свіжих овочей (томатів і перця 
солодкого), заправлений 10-відсотковою сметаною. Правильним також буде 
введення у вигляді третьої страви на обід абрикосів, апельсинів, кавуна, персиків, 
що підвищить засвоюваність каротиноїдів з перерахованих продуктів. 
Каротиноїди будуть краще засвоюватися при високій мірі подрібнення цих 
продуктів. Кулінарні втрати каротиноїдів при тепловій обробці продуктів і страв 
можуть досягати 40%, особливо нестійкі каротиноїди на світлі. Оскільки при 
гіпореактивності є недолік кальцію, то необхідно використати продукти, що 
містять і вітаміни, які сприяють його балансу, наприклад, вітамін Д. Основною 
фізіологічною функцією вітаміну Д є підтримка балансу кальцію і фосфору в 
організмі. Крім цього, вітамін 
Д – нормалізує нервовий баланс через Са і активацію нервової провідності;  
А –  знижує парасимпатичний вплив;  
Е – надає антисудорожну дію; 
С – активує наднирники і симпатичну систему; 
B6 – посилює синтез серотоніну і норадреналіну; 
В12 –  стимулює ЦНС, необхідний для утворення мієліну; 
Se – забезпечує захист клітин нервової системи;  
I – бере участь в обмінних процесах;  
Fe – знешкоджує токсичні речовини в печінці.  

 
СТІЛ № 3. ГОРМОНОНОРМАЛІЗУЮЧИЙ АНАБОЛІЧНИЙ 

У хворих на фоні гіперреактивності переважають гормони стрес-індукуючої 
спрямованості: АКТГ, естрогени, кальцитонін. Рівень глюкози в крові 
підвищений. 

Цільовим призначенням при гіперреактивності буде зниження рівня цукру, 
використання риби і продуктів рослинного походження, багатих Mg, K, Cu, F, Zn, 
Р, Mo, Mn, V, Cr, Na. 

Мінеральні речовини відносяться до незамінних чинників харчування і 
вони  мають у певних кількостях постійно надходити в організм з їжею і водою. 
Всі мінеральні речовини, залежно від їх вмісту в організмі й кількісних 



характеристик їх обміну в системі людини та навколишньому середовищі, умовно 
діляться па макроелементи і мікроелементи. 

До макроелементів належать речовини, кількісні характеристики (вміст, 
надходження, виведення) яких в організмі становить десятки і сотні грамів. 
Макроелементи забезпечують підтримку кислотно-лужної рівноваги: фосфор, 
хлор і сірка володіють кислотним потенціалом, а калій, натрій, кальцій і магній 
мають лужні валентності. Регуляція водно-сольового (електролитного) обміну на 
рівні організму і окремих кліток здійснюється завдяки натрію, хлору, калію, 
створюючому осмотичні потенціали (хоч в цьому беруть участь й інші 
багатомолекулярні компоненти білкової і небілкової природи).  Мікроелементи 
здійснюють свої фізіологічні функції, будучи присутні в організмі в малих 
кількостях (міліграмах і триграмах), і відіграють специфічну біологічну роль у 
вигляді компонентів ферментативних систем (кофакторів), чинників метаболічної 
регуляції життєво важливих клітинних механізмів. 

Для багатьох мінеральних речовин установлені точні механізми їх участі в 
метаболізмі людини. Для кальцію, фосфору, калію, натрію, магнію, заліза, цинку і 
йоду встановлені норми фізіологічної потреби, необхідний рівень надходження з 
раціоном, який з урахуванням відсотка засвоєння організмом мінеральної 
речовини забезпечує підтримку нормального гомеостазу при звичайних умовах 
мешкання. Для фтору, міді, марганця, селену, молібдену і хрому встановлені 
безпечні рівні споживання, які запобігають розвитку дефіциту і водночас не 
приведуть до розвитку інтоксикації. 

Думка про незамінность для організму бору, кремнію, нікелю, ванадію, 
кобальту і ряду інших мікроелементів має серйозні основи, але ще не 
підтверджена необхідними науковими даними: не встановлені ознаки їх 
алиментарного дефіциту, потребує уточнення їх роль в метаболічних процесах. 
Елементи продуктів цього столу: 
Mg – регулює обмін вуглеводів;  
K – сприяє накопиченню клітками енергії, необхідної для нормального 
функціонування серця і м’язів. При харчуванні рослинною їжею, багатою калієм, 
необхідне додаткове введення натрію;  
Na – активує викид діуретичних гормонів; 
Р – бере участь в обміні жирів, вуглеводів, вітамінів, білків. Постійну 
концентрацію фосфору забезпечує вітамін Д і паратгормон. Необхідно, щоб 
фосфору було вдвічі більше, ніж кальцію; 
F – гальмує активність щитовидної залози; 
Cu – бере участь в утворенні вітаміну А, стрес - лімітуючих гормонів, без неї не 
засвоюється залізо; 
Zn – стимулює вироблення інсуліну, який є необхідним для нормального 
зростання і розвитку, поліпшує репродуктивну функцію, необхідний для 
нормальної реалізації функцій смакових і нюхових рецепторів; 
Mn – бере участь в обміні жирів і вуглеводів, знижує рівень цукру в крові, 
необхідний для нормального зростання і підтримки репродуктивної функції; 
Cr – бере участь в підтримці нормальної толерантності до глюкози; 
V – діє подібно інсуліну; 



Мо – впливає на обмін фруктози. 
 Необхідне використання вітамінів, таких як: 
В1 – нормалізує вуглеводний обмін; 
В2 – антиоксидант, знижує рівень адреналіну; 
В3 – перетворює цукор у жири й енергію, бере участь у всіх процесах обміну в 
організмі; 
B6 – бере участь в обміні амінокислот, знижує рівень цукру при цукровому 
діабеті; 
С – антиоксидант, блокує вплив катехоламинов. 

 
СТІЛ № 4 ГОРМОНОНОРМАЛИЗУЮЧИЙ КАТАБОЛІЧНИЙ 
Стан хворих на фоні гіпореактивності характеризується переважанням 

гормонів стрес-лімітуючої спрямованості (інсуліну, пролактину, прогестерону, 
паратгормону), зниженим вмістом тиреоїдних гормонів. Рівень глюкози в крові 
знижений. 

Цільовим призначенням цієї дієти буде використання молочно - рослинної 
їжі, багатої вуглеводами, вітамінами групи В6, В12, С, а також жиророзчиненими 
вітамінами і мікроелементами. 

Вуглеводи зі складу фруктів і овочів є основними носіями вітаміну С. 
Цінність вуглеводів полягає ще і в тому, що вони значно поліпшують смак їжі, 
дають можливість побудувати різноманітні дієти. Дуже важливо пам’ятати про те, 
що надлишок вуглеводів з легкістю переходить у жири. Це необхідно враховувати 
при складанні дієт, якщо потрібне досягнення збільшення або зниження ваги. 

Вуглеводи в кишечнику викликають бродильні процеси, створюючи 
оптимальні умови для розвитку певної бактерійної флори, що, в свою чергу, 
протидіє розвитку гнильних процесів, які виникають під впливом гнильних 
мікробів, що має значення при лікуванні поносів. Навпаки, за наявності 
бродильної диспепсії необхідно різко обмежити кількість вуглеводів за рахунок 
збільшення вмісту в раціоні білків. 

При побудові раціонів надзвичайно важливо не тільки задовольнити 
потребу людини в абсолютних кількостях вуглеводів, але й дібрати оптимальні 
співвідношення продуктів, що містять повільні вуглеводи та ті, що легко 
засвоюваються в кишечнику. Клітковина є полімером глюкози, входить до складу 
клітинних оболонок і виконує опорну функцію. Значення клітковини, яка 
вводиться, полягає в тому, що вона є стимулятором кишкової перистальтики, 
посилює секрецію кишкових залоз і додає їжі об’єму, що важливо з точки зору 
відчуття насичення. Значення клітковини для перистальтики кишечнику 
доводиться враховувати в боротьбі з атонією кишечнику, особливо при хронічних 
запорах. 
  Споживання з їжею великих кількостей вуглеводів викликає  гіперглікемію, 
яка спричиняє роздратування інсулярного апарату підшлункової залози і 
посилений викид гормону в кров. Таке систематичне роздратування призводить 
до виснаження інсулярного апарату і може викликати розвиток цукрового 
діабету. Надходячи з їжею надмірні кількості вуглеводів не можуть повністю 
перетворюватися в глікоген і частково перетворюються в тригліцериди, сприяючи 



посиленому розвитку жирової тканини, будучи провідною причиною розвитку 
аліментарно-обмінної форми ожиріння. Потрібно мати на увазі, що споживання 
продуктів, багатих на крохмаль, а також овочів і фруктів має безперечну перевагу 
перед багаторафінованими продуктами (цукор, цукерки).  

Для нормалізації гормонального фону необхідно використати продукти з 
великим вмістом вітамінів, таких як: 
А – підтримує гормональний баланс; 
D – посилює функцію щитовидної і паращитовидної залоз; 
Е – сексуальний гормон, поліпшує функцію статевих органів, знижує споживання 
інсуліну; 
С – збільшує синтез стероїдних гормонів і активність наднирників; 
B6 – посилює вуглеводний обмін; 
В12 –  підвищує адаптацію, підвищує синтез мелатоніну. 
Та мікро-, макроелементів: 
Ca – активує функцію надниркових залоз; 
Fe –  стимулює вироблення тироксину; 
I – бере участь у синтезі тироксину і трийодтиронину, багато в чому визначає 
розумовий і фізичний розвиток; 
Si –  нормалізує гормональний баланс; 
Se – активує тироксин, нормалізує рівень статевих гормонів. 

 
СТІЛ № 5 ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИЙ 

Ціль призначення дієти – підвищити неспецифічну резистентність 
організму, заповнити дефіцит магнію, зняти вияви імунодепресії, збагатити їжу 
вітамінами і мікроелементами. 

Використовуються риба і морепродукти, нежирні молочні продукти, крупи 
(ячнева, перлова, пшоняна), боби, соя, овочі (буряк, горошок, зелена цибуля, 
селера), фрукти (абрикос, виноград, інжир, ізюм, банани). Ці продукти багаті на 
вітаміни і дозволяють укріпити захисні сили організму, оскільки всі основні 
речовини є у великій кількості і в оптимальній пропорції. Енергетична цінність: 
2200 ккал. Хімічний склад: білки – 110 г, жири – 80 г, вуглеводи – 280 г, натрію 
хлориду  – 5-7г, вільної рідини – близько 1,5 л. 

Для нормалізації імунного статусу необхідно використати продукти з 
великим вмістом вітамінів, такі як: 
В1 – підвищує активність лейкоцитів, через нормалізацію вуглеводного обміну; 
В2 – посилює синтез гемоглобіну; 
В3 – судиннорозширювальний і протизапальний ефект; 
В5 – стимулює імунітет, має протизапальну дію; 
С – збільшує всмоктування Fe, підвищує адаптацію. 
Та мікро-, макроелементів 
K –знімає хронічну втому; 
Mg – знижує агрегацію тромбоцитів; 
Na – висока потреба при фізичному навантаженні та стресі; 
Р – збільшує зростання тканин;  
F – посилює відновлення кісток; 



Cu – антиоксидант через вироблення церулоплазмину, підвищує імунітет, знижує 
запалення; 
Zn – імуностимулятор, протизапальна дія, стимулює процеси загоєння; 
Mn – посилює утворення кісткової тканини і хрящів, синовіальної рідини; 
Cr – імуномодулятор через пониження рівня глюкози в крові; 
V – активує відновлення кісток і зубів; 
Мо – бере участь в утворенні гемоглобіну, антитоксична дія. 

 
СТІЛ № 6 ІМУНОСУПРЕСИВНИЙ 

Вегетативний дисбаланс з пригнобленням симпатичної і збудженням 
парасимпатичної нервової системи приводить до того, що імунокомпетентні 
клітини неадекватно реагують на гальмівні й стимулюючі імпульси. Внаслідок 
надмірного виділення медіаторів, наприклад гістаміну, не тільки посилюється 
алергічна симптоматика, але й ослаблюється діяльність імунної системи. Нестача 
кальцію, алергічні вияви є показанням для призначення молочно-рослинної дієти, 
збагаченої вітамінами і мікроелементами. Ця дієта є за хімічним складом щадною. 
За наявності набряків обмежується вживання солі і вільної рідини. Вилучаються 
харчові алергени: м’ясні й рибні продукти, цитрусові, фрукти червоних сортів, 
шоколад, кава, солоні та копчені продукти, майонез, кетчуп, мед. Необхідно 
обмежити прийом соків, яєць, цукру. Страви подаються у відварному вигляді. 
Режим харчування частинний до 6 разів на добу. Енергетична цінність: 2000 ккал. 
Хімічний склад: білки – 90 г (60% тваринні), вуглеводи – 300 г, натрію хлориду – 
до 5 г, вільної рідини – близько 1 л. 

Такими властивостями володіють: 
Вітаміни 
А – стимулює імунітет; 
D – має протизапальну дію через підвищення рівня Ca; 
Е – посилює відновлення тканин; 
С – має антигістамінну і протиалергичну дії; 
B6 – стимулює імунітет; 
В12 – стимулює імунітет, посилює еритропоез; 
Та мікро-, макроелементи: 
Ca – має протиалергичну дію, протипухлинний чинник при 
внутрішньоклітинному вмісті; 
Fe – посилює утворення вільних радикалів, активність нейтрофілів, макрофагов, 
синтез гемоглобіну, енергопродукцію, функцію кровотворних органів; 
I – має протизапальну, відхаркувальну дії, посилює відновлення тканин; 
Si – посилює синтез хрящової і кісткової тканин; 
Se – імуномодулятор. 

 
СТІЛ № 7 АЛКАЛОЗНИЙ 

Стан хворих на фоні гіперреактивності характеризується переважно 
ацидозом,  гіповолемією, гіперосмолярністю, гіперальдестеронемією, зі 
зниженим вмістом реніну і магнію. 



М’ясо містить багато пуринових основ, тому при постійному вживанні 
м’ясних бульйонів порушується кислотно-лужна рівновага вбік ацидозу. Тому 
прийом м’ясних продуктів у даній групі потрібно обмежити. Вибираючи напої, 
враховується, що вони мають бути гіпоосмолярними, що заповнюють дефіцит 
магнію, фосфору і калію. Якщо використовують мінеральну воду, то краще за 
гідрокарбонатну, кількість збільшується через гіповолемію. 

 
СТІЛ № 8 АЦИДОЗНИЙ 

У хворих з гіпореактивністю переважно спостерігається алкалоз, на фоні 
гіперволемії, гіпоосмолярності, дефіциту кальцію, ангіотензину, надлишку 
реніну. 
      Поглиблений аналіз продуктів, створюючих лужну і кислу основу, 
встановлює, що продукти з кислотною основою входять у перелік продуктів, 
багатих білками або вуглеводами. Рекомендуються продукти на кислотній основі: 
м’ясо, ковбасні вироби, молочні продукти, зернове. Наприклад, молоко має 
сечогінний ефект, у зв’язку з чим рекомендується за наявності набряків. 

Надлишок аліментарного натрію набагато типовіша ситуація, ніж його 
недостача. Внаслідок тривалого застосування розвивається гіперволемія. 
Надлишок натрію в дієті веде до втрат кальцію з сечою: кожні 2,3 г натрію, 
виділені нирками, супроводжуються втратами 24-40 мг кальцію. Це зумовлює 
прийом кальцієвмісних продуктів у пацієнтів з гіпорективністю. 

Обмін речовин здійснюється за неодмінною участю мінералів. Одні 
мінеральні елементи входять до складу тканин (кісток, зубів). Це такі мінеральні 
речовини, як кальцій, фосфор, магній. Інші входять до складу секрету 
ендокринних залоз (йод, цинк). 

Основним джерелом солей калію є фрукти і овочі. Особливо багато калію в 
урюці, куразі, ізюмі, сухих фініках, чорносливі, крім того, калій міститься в 
маслинах, петрушці, картоплі, капусті, редьці, ананасах, персиках, інжирі, хріні. 
Солі калію надходять, як правило, в більших кількостях, ніж це необхідно. Однак 
надлишок калію не затримується в організмі, швидко виводиться нирками разом з 
водою. Калій бере участь у передаванні нервового імпульсу, сінтезі ацетилхоліну. 

Вміст солей кальцію в продуктах рослинного походження значно менше, ніж 
в молоці і молочних продуктах. Для якомога повного засвоєння кальцію і фосфору 
ці солі мають знаходитись у певному співвідношенні один з одним. Так, 
оптимальним співвідношенням кальцію і фосфору для дорослих вважається 1:1,5. 
У такому співвідношенні кальцій і фосфор містяться в жіночому молоці, ізюмі, 
персиках, винограді, баклажанах, капусті, помідорах, цибулі. Сам кальцій бере 
участь у побудові кісткової тканини, передаванні нервового імпульсу, процесах 
згортання крові. 

Фосфору, як і кальцію, в рослинній їжі небагато. Фосфор міститься в куразі, 
урюці, ізюмі, шовковиці, чорносливі, капусті, цибулі. Солі фосфору беруть участь 
у всіх видах обміну речовин, входять до складу жирів і білків, беруть участь у 
забезпеченні кислотно-лужної рівноваги в організмі. Фосфор необхідний для 
всмоктування їжі в кишечнику. 



Велика кількість магнію міститься в урюці, куразі, фініках, ізюмі, бананах, 
петрушці й шпинаті. Магній підтримує нормальну збудливість нервової системи. 
Він входить до складу ферментів, що беруть участь у вуглеводному і фосфорному 
обміні, є компонентом нігтів і зубів. 

Заліза багато в урюці, куразі, сушених яблуках і грушах, а також петрушці, 
айві, малині, шпинаті й хроні. Залізо овочів і фруктів добре засвоюється. Залізо 
відіграє важливу роль у біологічних процесах організму, воно входить до складу 
ряду окислювальних ферментів (каталази, пероксидази, цитохромоксидази та ін.).  

Не менше значення, ніж макроелементи, мають мікроелементи. Багато 
мікроелементів є структурними компонентами різних ферментів, гормонів, 
вітамінів. Окремі мікроелементи надходять в організм при вживанні фруктів і 
овочів. 

Продукти рослинного походження є багатим джерелом міді. Вона міститься в 
зелених молодих частинах рослин. Мідь має велике значення в процесах 
кровотворення. 

Велика кількість марганцю міститься в листяних овочах, яблуках, сливах. 
Марганець, як і мідь, бере участь в обміні речовин. Він активує процеси 
окислення в організмі, стимулює обмін білків, запобігаючи жировому 
переродженню печінки.  

Фрукти і ягоди поділяються на стимулюючі й пригноблюючі шлункову 
секрецію. Стимулюючу дію мають диня, виноград, кавун, чорнослив, полуниці, 
яблука, пригноблюючу – черешня, агрус, слива, зелений виноград, малина і 
абрикоси. 

Овочі неоднозначно впливають на шлункову секрецію. Вони мають не 
тільки сокогонну дію, але й, навпаки, пригнічують секрецію. Так, гальмівну дію 
на шлункову секрецію мають овочеві соки, що стимулюють жовчоутворення. У 
міру впливу на процес відділення жовчі овочеві соки поділяють на слабкі і сильні. 
До слабкодіючих відносять соки буряка, капусти, брукви, до сильнодіючих – 
редьки, ріпи, моркви. 
  Наявність гіперволемії потребує використати дієту з обмеженням солі й 
води, вводячи в харчування гіперосмолярні напої, наприклад, фреш-соки, узвар із 
сухофруктів. Показані мінеральні води з підвищеним вмістом кальцію, цинку, 
йоду. 

СТІЛ № 9 ПОНИЖУЮЧИЙ РЕАКТИВНІСТЬ 
Показання: симпато-адреналовий тип вегетативної дисфункції, 

імунодепресивний, істеричний, гіповолемичний, дисциркуляторний, 
дисметаболічний вбік ацидозу, схильність до запорів. 



  
 

Рис. 37. Лікувальне харчування на фоні різної реактивності організма 
 
Метою даного столу є підвищення рівня Mg, Cu, Zn, K, Cr, ванадію, Р, F, Mn, Na, 
вітамінів груп В і С, нікотинової і фолієвої кислоти, гальмівних амінокислот, 
таурину, гліцину, ГАМК, бета-аланіну, зниження рівня холестерину, закислення 
крові, а також посилення перистальтики кишечнику. 

Мета досягається зниженням вмісту легкозасвоюваних вуглеводів і 
тваринних жирів, обмеженням продуктів, що містять холестерин, азотисті 
екстрактивні речовини і продуктів, що містять кальцій і збудливі амінокислоти. 
Збагачення раціону ліпотропними речовинами (лицетином, метіонином), 
незамінними жирними кислотами, колоїдними мінералами Mg, Cu, Zn, K, Cr, 
ванадію, Р, F, Mn, вітамінами групи В і С, нікотиновою кислотою і гальмовими 
амінокислотами. 

 
 
 

Таблиця 2 
Мікроелементний склад продуктів, що рекомендовані  

при гіперреактивності хворого 
 
 
 
 
 
 

  

  

Молочно-рослинна 
дієта 

(  10 −) 

Антихолестеринова дієта 
( стол 10+) 

Вибір продуктів оранжевого і 
Червоного кольору 

Вибір продуктів жовтого та 
зеленого кольору 

�Вуглеводи – хліб грубого 
помолу, 

каша гречана, рисова 

�Білки – червоне м'ясо 
(телятина),  

індичина, курка, риба, яйца, сир,  
горіхи, чай, соки 

�Вуглеводи – хліб пшеничний, 
каши (пшенична, вівсяна) 

�Белки – червоне нежирне м'ясо, 
морепродукти, капуста морська, 
нежирне молоко и молочні продукти, 
рослинні салати,соки 

Серотонінактивуюче 
харчування 

Седируюче харчування 

Гіпоергічний 
Стан реактивності 

Гіперергічний 

Продукти Na K Ca Mg P Fe 
Хліб житний 583 206 38 49 156 2,6 

М'ясо 
Баранина 

 
60 270 9 18 178 2,0 

Яловичина  60 315 9 21 198 2,6 

Телятина 
 

108 344 11 24 189 1,7 

Ковбаса діетич 822 293 38 22 188 2,2 

Ковбаса лікар 828 243 29 22 178 1,7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3 
Мікроелементний склад продуктів, 

 що рекомендовані при гіперреактивності (продовження) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Na K Ca Mg P Fe 

Жири 

Маргарин 
 

187 13 12 1 8 сліди 

Масло 
 

- - - - - - 

Овочі 

Баклажани 6 238 15 9 34 0,4 

Горох зелений 2 285 26 38 122 0,7 

Цукіні 2 238 15 9 12 0,4 

Картопля 28 568 10 23 58 0,9 

Цибуля 57 259 121 18 26 1,0 

Петрушка 
 

29 340 245 85 95 1,9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 4 
 

Енергетична цінність продуктів, що рекомендовані  
при гіперреактивності хворого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Білки 
( ) 

Жири 
( ) 

Вуглев
 ( ) 

Віт. А ВітВ1 ВітВ2 Нікот. 
-  

Віт 
 

Ккал 

Хліб житний 6,5 1,0 40,1      190 

М'ясо 
Баранина 

 
16,3 15,3 - - 0,08 0,14 2,5 слід 203 

Яловічина 18,9 12,4 - - 0,06 0,15 2,8 слід 187 

Телятина 
 

19,7 1,2 - - 0,14 0,23 3,3 слід
 

90 

Ковбаса дієтич 12,1 13,5 - - - - - - 170 

Ковбаса лікарс 13,7 22,8 - - - - - - 260 

Сервелат 28,2 27,5 - - - - - - 360 

Сосиски 
 

12,3 25,3 - - - - - - 277 

Кури нежирні 20,8 8,8 0,6 - 0,07 0,14 3,60 - 165 

Качки нежирні 17,2 24,2 - - 0,18 0,19 3,0 - 287 

Риба 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 5 
Енергетична цінність продуктів, що рекомендовані 

 при гіперреактивності хворого (продовження) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Білки 
( ) 

Жир
 ( ) 

Вуглев
 ( ) 

Віт. А Віт. В1 Віт В2 Нікот. 
-  

Віт. С Кка
 

Жири 

Маргарин 0,3 82,3 1,0 - сліди 0,01 0,02 след
 

746 

Масло - 99,9 - - - - - - 899 

Овочі 

Баклажан 0,6 0,1 5,5 0,02 0,04 0,05 0,60 5,0 24 

Горох зелёний 5,0 0,2 13,3 0,4 0,37 0,19 2,0 2,5 72 

Цукіні 0,6 0,3 5,7 0,03 0,03 0,03 0,60 15 27 

Картопля 2,0 0,1 19,7 0,02 0,12 0,05 0,9 20 83 

Цибуля зелена 1,3 - 4,5 2,0 0,02 0,1 0,3 30 22 

Петрушка 3,7 - 8,1 1,7 0,05 0,05 0,7 150 45 

Редис 1,2 - 4,1 - 0,01 0,04 0,1 25 20 

Буряк 1,7 - 10,8 0,01 0,02 0,04 0,20 10 48 

Томат 0,6 - 4,2 1,2 0,06 0,04 0,53 25 19 

Кріп 2,5 0,5 4,5 1,0 0,03 0,10 0,6 100 32 

Щавель 1,5 - 5,3 2,5 0,19 0,10 0,30 43 28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетична цінність столу становить 2200-2400 ккал. Хімічний склад: 

білки –  90 г (60% тваринні), жирів 70-80 г (30% тваринні), вуглеводів – 300 г, 
натрію хлориду – 3-5 г, вільної рідини – біля 1 л. 

Страви подають у відварному, запеченому і подрібненому вигляді, овочі 
свіжі з великою кількістю клітковини. Режим харчування частинний, до 5 разів на 
добу. Дієта чергується з різноманітним харчуванням через два тижня.  

 
СТІЛ № 10 ПІДВИЩУЧИЙ РЕАКТИВНІСТЬ 

Показання: ваго-інсулярний тип вегетативної дисфункції, алергічний, 
депресивний, гіперволемічний, дисциркуляторний, дисметаболічний вбік 
алкалозу, схильність до послаблення стулу. 

Мета: підвищити рівень Ca, Fe, I, Si, Se, молібдену, жиророзщеплювальних 
вітамінів D, А, Е і С, збудливих амінокислот, аспартату, глютамату, цистеїнової 
кислоти, а також серотоніну, збільшити діурез і закислення крові,  посилити 
перистальтику кишечнику, а також підвищити тонус вен. 

Досягнути мети допомагає зниження енергетичної цінності їжі за рахунок 
білків (особливо рослинних), жирів (в основному тугоплавких) і вуглеводів. Різке 
обмеження солі і вільної рідини, рослинної клітковини, продуктів що посилюють 
перистальтику кишечнику, гальмують серцево-судинну і нервову системи, 
подразнюють печінку і нирки. Необхідно збагачувати раціон колоїдними солями 



Ca, Fe, забезпечувати достатьнім надходженням в організм 
жиророзщеплювальних вітамінів і збудливих амінокислот. 

Калорійність цього столу: 1900-2200 ккал. Добовий раціон складає: білки – 
60-80 г (65% тваринні), жирів – 60-70 г (30% рослинні), вуглеводів – 300 г (60-
80% цукор, шоколад), натрію хлориду – 1-2 г, вільної рідини – 0,7 л. Страви 
готують частіше відварні, запечені, з обмеженням солі, використовують свіжі 
овочі і фреш-соки. Їжу приймають малими частинами, до 5 разів на добу.  

йййж 
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жТаблиця 6 
Мікроелементний склад продуктів, що рекомендовані  

при гіпореактивності хворого 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Na K Ca Mg P Fe 

Жири 
Олія сонячна - - - - - - 

Майонез - 48 28 11 50 сліди 

Масло  74 23 22 3 19 0,2 

Сир 
« » 

1000 116 1000 47 544 0,6 

Овочі 
Капуста  13 185 48 16 31 1,0 

Капуста цвітн 10 210 26 17 51 1,4 

Цибуля 18 175 31 14 58 0,8 

Морква червона 21 200 51 38 55 1,2 

Огірки 8 141 23 14 42 0,9 

Перец солодкий 7 139 6 10 25 0,8 

Салат 8 220 77 40 34 0,6 

Диня 32 118 16 13 12 1,0 

Гарбуз 14 170 40 14 25 0,8 

Фрукти 
Груша 14 155 19 12 16 2,3 

Слива 18 214 28 17 27 2,1 

Яблуко 26 248 16 9 11 2,2 

Апельсин 13 197 34 13 23 0,3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 7 
 

Мікроелементний склад продуктів, 
 що рекомендовані при гіпореактивності (продовження) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Na K Ca Mg P Fe 
Хліб білий 488 127 26 35 83 1.6 

Мука 10 122 18 16 86 1.2 

Макарони 10 24 18 16 87 1.2 

М'ясо 
Свинина жирна 40 189 6 17 130 1.3 

Свинина м'ясна 51 242 7 21 164 1.6 

Пеінка яловича 68 240 5 18 339 9.0 

Язик яловичий - - 7 19 162 5.0 

Гусак нежирний 110 243 20 40 221 3.0 

Індичина 125 257 18 22 225 5.0 

Яйце курине 71 153 55 54 185 2.7 

Риба 
Короп - 101 12 13 - - 

Судак - 187 27 21 - 0.4 

Ікра зерниста 5.8 - 265 90 29 490 

Молочні продукти 
Сметана (20%) 35 109 86 8 60 0.2 

Сир жирний 41 112 150 23 217 0.4 

Кефір жирний 50 146 120 14 95 0.1 

Кисляк 50 146 121 14 94 0.1 

Крупи 

Крупа рисова 26 54 24 21 97 1.8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 8 
    Енергетична цінність продуктів при гіпореактивності хворого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Білки Жиры  Вуглево Віт. А Віт. В Віт. В2 Нікот. В1 Ккал 

Жири 

Олія сонячна - 99,9 - - - - - - 899 

Майонез 3,1 67,0 2,6 - сліди 0,01 0,02 сліди 627 

Масло сливочне 0,6 82,5 0,9 0,34 сліди 0,01 0,10 - 748 

Сир «Російский» 23,4 30,0 - 0,17 0,04 0,3 0,30 1,6 371 

Овочі 

Капуста 1,8 - 5,4 0,02 0,06 0,05 0,4 50 28 

Капуста цвітна 2,5 - 4,9 0,02 0,10 0,1 0,6 70 29 

Цибуля 1,7 - 9,5 сліди 0,05 0,02 0,9 10 43 

Морква червона 1,3 0,1 7,0 9,0 0,06 0,07 1,0 5 33 

Огірки 0,8 - 3,0 0,06 0,03 0,04 0,2 10 15 

Переьц солодкий 1,3 - 4,7 1,0 0,06 0,10 0,6 150 23 

Салат 1,5 - 2,2 1,75 0,03 0,08 0,65 15 20 

Диня 0,6 - 9,6 0,40 0,04 0,04 0,40 20 39 

Гарбуз 1,0 - 6,5 1,50 0,05 0,03 0,50 8 29 

Фрукти 

Груша 0,4 - 10,7 0,01 0,02 0,03 0,10 5 42 

Слива 0,8 - 9,9 0,10 0,06 0,04 0,60 10 43 

Яблоко 0,4 - 11,3 0,03 0,01 0,03 0,30 13 46 

Апельсин 0,9 - 8,4 0,05 0,04 0,03 0,20 60 38 

Лимон 0,9 - 3,6 0,01 0,04 0,02 0,10 40 31 

Мандарин 0,8 - 8,6 0,06 0,06 0,03 0,20 38 38 

Порічки червоні 0,6 - 8,0 0,20 0,01 0,03 0,20 25 38 

Шипшина суха 4,0 - 60,0 6,70 0,15 0,84 1,50 1200 253 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 9 
Енергетична цінність продуктів, що рекомендовані при гіпореактивності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукти Білки Жири Вуглево Віт. А Віт. В ВітВ2 Нікот. Віт. Ккал 

Хліб пшеничний 
без солі 

7,6 0,9 49,7 - 0,16 0,06 1,54 - 226 

Борошно 10,3 0,9 44,2 - - 0,17 0,8 1,20 327 

Макаронні 10,4 0,9 75,2 - 0,17 0,08 1,21 - 332 

М'ясо 

Свинина жирна 11,4 49,3 - - 0,40 0,10 2,2 сліди 489 

Свинина м'ясна 14,6 33,0 - - 0,52 0,14 2,4 сліди 355 

Печінка яловича 17,4 3,1 - 1,0 0,30 2,19 6,8 33,0 98 

Язик яловичий 13,6 12,1 - - 0,12 0,30 3,0 сліди 163 

Гусак нежирний 17,0 27,7 - - 0,09 0,26 2,60 - 317 

Індичина 21,6 12,0 0,8 - 0,07 0,19 4,0 - 197 

Яйце куяче 12,7 11,5 0,7 - 0,07 0,44 0,19 - 157 

Риба 

Короп 16,0 3,6 - - 0,14 0,13 1,5 сліди 96 

Судак 19,0 0,8 - - 0,08 0,11 1,0 3,0 83 

Ікра зерниста 31,6 13,8 - - 1,45 - - - 251 

Молочні продукти 

Сметана (20%) 2,8 20,0 3,2 0,06 0,03 0,11 0,10 0,3 206 

Сир жирний 14,0 18,0 1,3 0,06 0,05 0,30 0,30 0,5 226 

Кефір жирний 2,8 3,2 4,1 0,01 0,03 0,17 0,14 0,7 59 

Кисляк 2,8 3,2 4,1 0,01 0,03 0,13 0,14 0,8 58 

Крупи 

Крупа рисова 7,0 0,6 77,3 - 0,08 0,04 1,6 - 323 

 
Цукор - - 99,8 - - - - - 374 

Шоколад 7,0 35,5 47,3 сліди 0,06 0,26 0,57 - 541 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3. ХАРЧУВАННЯ ЗА МАЄРОМ 
Без діагностичних критеріїв здоров’я не можна визначити ушкоджуючі 

чинники і люди не здатні захищати себе від них. Оскільки профілактика хвороб 
набагато краща, від лікування, то наявна безліч розроблених дієт, які мають 
попереджувальний вплив на розвиток патологічних станів. До таких дієт можна 
віднести розробки доктора Маєра. Роботи австрійського лікаря (1875-1965) були 
значним внеском у розвиток профілактичної медицини, тоді як раніше наука була 
зорієнтована на лікування хвороб. 

Доктор Маєр, працював у різних санаторіях, у тому числі і в Карлових 
Варах, де лікувалися люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, весь 
свій час присвячував пошукам відповідей на питання про визначення гарного 
здоров’я взагалі й здорової травної системи зокрема, про якості здорового живота, 
ознаки хворого кишечнику та ін.  

Унаслідок тривалого спостереження і лікування тисяч пацієнтів він 
прийшов до висновку, що навіть видимо здорова травна система, не є повністю 
здоровою і має деякі незначні пошкодження, очищення травної системи і 
повернення її в здоровий стан дає змогу зменшити або позбутися взагалі багатьох 
скарг з боку легеневої, серцево-судинної, травної, опорно-рухової систем.  

Доктор Маєр сформулював критерії здорового організму, які він узагальнив 
в своїй книзі “Діагностики здоров’я”. З їх допомогою можна визначити наскільки 
стан здоров’я індивідуума відхиляється від його оптимального стану, або стан 
здоров’я конкретного пацієнта об’єктивно поліпшився або погіршився та які саме 
чинники надають достовірне позитивний, а які – негативний вплив на здоров’я 
пацієнта.  

Образ харчування, прийнятий в країнах з розвиненою економікою, 
вирізняється надмірною великою кількістю страв, що мають зайву калорійність. 
Травна система більшості людей внаслідок такого харчування переобтяжена. 
Продукти розпаду в системі травлення часто інфіковані і є токсинами для 
організму. Часто людина з дитинства харчується неправильно і пов’язано це з 
традиціями сім’ї і помилковими уявленнями про здоров’я. З роками неправильний 
раціон і відсутність режиму харчування приводять до таких скарг, як втома після 
прийому їжі, почуття переповнення шлунка, “розпирання” в животі, метеоризм, 
млявість кишечнику, затримання випорожнення, кашкоподібні випорожнення й 
інші симптоми, які найчастіше намагаються не помічати. Як наслідок ранні 



захворювання шлунково-кишкового тракту, хвороби обміну  гіперліпідемія, 
холестеринемія, підвищення сечової кислоти, ожиріння, захворювання серцево-
судинної системи, II тип діабету, захворювання опорно-рухової системи, 
остеоартроз, остеохондроз, подагра та ін. 

Відсутність режиму харчування, навіть якщо людина їсть мало, приводять 
до порушення процесів травлення в кишечнику. Оскільки саме з тонкого 
кишечнику організм отримує поживні речовини, млявість тонкого кишечнику 
призводить до істотніших наслідків, ніж млявість одного лише товстого 
кишечнику. Млявість тонкого кишечнику характеризується тим, що його окремі 
ділянки втрачають властиву їм пружність і довшають, в окремих місцях стиску, а 
це, відповідно, порушує подальше просування речовин. Порушення просування 
“харчів” призводить до посилення процесів бродіння, а процеси розкладання – до 
роздратування слизової оболонки, утворення газів, метеоризму, затримки 
просування вмісту кишечником, “калових завалів”. Живіт при цьому буває 
жорстким і напруженим, як барабан. У багатьох людей замість естетичної форми 
живота здорової людини, можна бачити величезний, у вигляді кулі живіт, 
наповнений газами. Або можна бачити тремтячий, звисаючий, схожий на мішок 
живіт – живіт, наповнений калом (“каловий живіт”). Міняється форма живота, 
міняється постава людини. Маєр розробив систему огляду пацієнта і діагностику 
хвороб за їх зовнішніми ознаками, описав шість хворобливих форм живота. 
Система огляду пацієнта за Маєром являє собою класичні традиції медицини, про 
які, на жаль, у сучасній медицині забувають, сподіваючись на медичну 
діагностичну апаратуру, і додаткові критерії залежно від форми живота пацієнта, 
його постави, стану шкіри, передусім тургору та ін. 

Якщо немає фізичних вад або певних видів пухлин, пораненнь, вагітності та 
ін., відхилення постави від норми, за Маєром, завжди виникають лише як засіб 
захисту порушених органів травлення.  
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“Качина” постава поширена у жінок. При цьому частина тулуба в області 
стегон нахилена вперед і спрямована вгору, щоб зрівноважити виступаючі назад 
сідниці, які при ходьбі часто “метляють”, як гузка качки, що віддаляється 
(рис.39). Водночас, як здоровий тонкий кишечник, на відведеному йому 
природою місці в черевній порожнині, не лежить на шляху ніякого іншого органу, 
в цьому випадку розслаблені, переповнені вмістом петлі кишечника є 
навантаженням на сусідні органи, зокрема, яєчники, матку, сечовий міхур і 
відповідні кровоносні судини такою мірою, що організм, захищаючи дані чутливі 
органи, примушений набувати описане вище положення. 

Збільшення об’єму черевної порожнини внаслідок хронічного розслаблення 
кишечнику, стає причиною так званої “бігучої” постави (рис. 40), тобто 
збільшення об’єму живота, яке відбувається у людей зі слаборозвиненою 
мускулатурою, що призводить до витягнення поперекового відділу хребта і 
нахилу вперед верхньої частини тулуба. Екстремум даної постави виявляється в 
скорченні корпуса, як при сильному болі в животі (постава людини, яка страждає 
від болю в животі). 

Найсильніше хронічне розслаблення кишечнику і наповнення його 
каловими масами виявляється при поставі “сівача” (рис.41), наявності “калового 
живота” у вигляді мішка. Навантаження через додаткову вагу “калового живота” 
зумовлює відповідний нахил верхньої частини тулуба назад. 

Постава “носія великого барабана” нагадує поставу солдата, який несе 
перед собою великий барабан (рис.42).  Ненормальне збільшення вмісту черевної 
порожнини зумовлює в цьому випадку утворення великого живота, наповненого 
газами, або відповідно живота, наповненого газами і калом (“газово-калового 
живота”). Ненормальне розширення і високе положення грудної клітки (шия 
зникає, голова стирчить між плечами), утворення компенсаторного горба в 
області грудного відділу хребта і прогину поперекового відділу хребта – все це 
наслідок цього важкого захворювання травного апарату. 

За будь-якою формою постави вже можна зробити висновок про порушення 
або відповідно до захворювання, на яке страждає дана людина або до яких вона 
особливо схильна.  
 Дієта за Маєром може застосовуватися при травних розладах, таких як 
затримання випорожнення, диспепсія, гастрит, холецистит, гепатит, коліт, 
хворобах обміну (метаболічний синдром та ін.). Тільки при важких 
захворюваннях, таких як, онкологічні, інфекційні,  туберкульоз, СНІД не можна 
використати цю методику. Особи з недостатньою масою тіла, які страждають на 
гіпертиреоз, розлади психіки також не підлягають лікуванню за даною 
методикою. 

Безпосередній зв’язок між привабливістю і гарною роботою кишечнику 
означає, що лікування за Маєром може також використовуватися як терапія краси 
або натуральна косметика. Огрядні люди звичайно втрачають надмірну вагу і 
закінчують лікування з гарним співвідношенням між жировою тканиною і 
м′язевою, пацієнти з недостатньою масою тіла внаслідок лікування додають у 
вазі, передусім за рахунок зниження інтоксикації і кращого засвоєння продуктів 
травлення.  



Лікування проводиться в умовах оздоровчого комплексу, бажано поза 
містом. Амбулаторний варіант лікування з досвіду лікарів менш ефективний. 

Лікування проводять після ретельного огляду пацієнта і за необхідності 
дообстеження, використовуючи сучасні інструментальні методи. Аналізується 
весь попередній етап життя: перенесені захворювання, обстеження, обов’язкове 
погодження медичних препаратів з особистим (сімейним) лікарем пацієнта. 
Лікування проводиться зі щоденним лікарським контролем. Схема лікування і 
харчування є індивідуальною, коригується залежно від стану. 

Харчування, достатній водний режим, прийом препаратів, що визолюють 
внутрішнє середовище організму і процедури, сприяючі процесам детоксикації і 
релаксації (масаж живота за авторською методикою Маєра-Рауха) –  це є основою 
системи оздоровлення за Маєром. 

Навички харчування, набуті в процесі лікування, достатній водний режим, 
бажано зберігати в подальшому житті. При цьому необхідно зазначити, що в 
подальшому, жорстких обмежень в їжі немає. 

Зберігається звичка до їжі здорової, здатність не об’їдатися, дотримуватися 
режиму харчування. Це стає природною потребою людини. Після проведеного 
лікування, внаслідок очищення, людина краще розуміє і “чує” свій організм. 
Відновлюється природна здатність відрізняти, яка їжа людині підходить, а яка їжа 
для неї стає “отрутою”. Результатом є зниження ступеня інтоксикації організму, 
зменшення або повне скасування тих лікарських препаратів, які людина раніше 
вимушена була приймати.  

Курси лікування повторюють не частіше, ніж один раз на 8-12 місяців. 
Вікових обмежень немає. У педіатричній практиці Маєр-терапія в її 

класичному вигляді з застосуванням визолюючих засобів і форсованого 
жовчевиділення не проводиться. Міняючи техніку жування і раціон у дітей, 
можна добитися поліпшення їх обмінних процесів. У разі зміни стереотипів 
харчування в сім’ї дорослими, діти ростуть здоровішими, рідше схильні до різних 
захворювань.  

Під видужанням за методикою Маєра, або курсом лікування за методикою 
Маєра, потрібно розуміти природний спосіб лікування, побудований на 
запропонованих ним принципах діагностики. 

Всі істинні шляхи до здоров’я вирізняються індивідуальним підходом. Не є 
винятком і спосіб лікування за Маєром, який також суворо індивідуальний. 

Три принципи лікування за методикою лікаря Маєра означаються як три 
“Про” і називаються: 
-відпочинок (щадний режим, захист, відновлення), 
-очищення (детоксикація – виведення шлаків, нейтралізація  зниження вмісту 
кислот, виведення токсинів з організму), 
-навчання (тренування) (загартування, посилення функцій, наприклад, слинних 
залоз). 

На сьогодні, коли негативний вплив несприятливого навколишнього 
середовища і надмірного закислення значною мірою посилився, дані принципи 
лікування потрібно доповнити ще одним: 



- принципом заміщення, під яким потрібно розуміти доповнення, усунення 
дефіциту, надходження в організм речовин, яких не вистачає. 
   Принцип лікування за допомогою щадного режиму запозичений у самої 
природи і служить активації природної регенерації організму. Доктор Маєр 
рекомендував давати відпочинок органам травлення, для чого радив своїм 
пацієнтам поститися або дотримуватись оптимальної для них розвантажувальної 
дієти. Види лікування за методикою Маєра: 
- лікувальний “чайний піст”, 
- молочно-сухарна дієта, 
- розширена молочна дієта, 
- помірна дренажна дієта за Раухом і Маєром, побудована відповідно до 
індивідуальних особливостей кожного пацієнта. 

При цьому безпосередньо під час проведення курсу лікування можна без 
проблем міняти суворість дієти і її форму. “Чайний піст”, молочно-сухарну дієту 
можна провести тільки за умови обмеження кількості сторонніх впливів на 
лікування, тобто в умовах стаціонару, курорту, санаторію.  

Курс лікування за Маєром починається з виховання навичок правильної їжі. 
Пацієнт вчиться спокійно пережовувати їжу і добре зволожувати харчову масу 
слиною і тренується в цьому. Пацієнти, які прикладуть до цього максимум 
зусиль, зможуть освоїти мистецтво їди настільки, що протягом подальшого життя 
їх буде не так просто відучити від цього.  

Культура харчування за методикою лікаря Маєра в короткому викладі: 
Відправити до роту маленький шматочок дієтичного сухарика. 
Жувати його, зволожуючи слиною, доти, поки сухарик, що розчинився в слині не 
набуде злегка солодкуватого смаку. 
Додати маленьку ложечку молока (ні в якому разі не ковток – груба помилка!) 
Змішати всі “інгредієнти” в ротовій порожнині й тільки після цього їжу можна 
проковтнути. 
Продовжувати їжу до появи відчуття легкого насичення. Не доїдати залишки, 
тобто не наїдатися вволю! 
Додавати молоко до роту винятково по чайній ложці! 
Приймати їжу слід з упевненістю в успіху і з радісним настроєм. 

Молоко в дієті треба розцінювати як рідкий продукт травлення, його завжди 
потрібно пити тільки маленькими порціями і ретельно змішувати при цьому в 
ротовій порожнині зі слиною подібно тому, як це робить немовля. Щоб зробити 
можливим прийом молока як їжі, лікар Маєр пропонує одночасно з ним їсти 
сприяючий виділенню слини допоміжний продукт травлення, що жується – 
дієтичні сухарики. У разі непереносимості молока рекомендується використати 
кисло-молочні продукти. Як альтернативу коров’ячому молоку можна 
використати йогурт з овечого або козячого молока, соєве або мигдалеве молоко, 
слизові супи з вівса. Під час курсу лікування дієтичні сухарики не становлять 
будь-яку біологічну цінність, служать винятково як засіб для тренування навичок 
жування і стимуляції процесу слиновідділення! Тільки за допомогою дієтичних 
сухариків більшості людей вдається налагодити давно втрачену нормальну 
діяльність слинних залоз і довести її до інтенсивного слиновідділення.  



Будь-який курс очищення кишечнику є одночасно лікуванням 
мінеральними водами та іншими цілющими напоями. Рекомендується пити 
доброякісну питну воду, наприклад, джерельну, настій (чай) з лікарських рослин 
(натуральну каву і чорний чай необхідно вилучити), мінеральну воду без газу з 
доданням лужних мінеральних речовин в індивідуальному дозуванні. Щодня 
потрібно випивати залежно від ваги тіла 2-3-4 літри рідини.  

Очищення в процесі лікування за Маєром досягається додатковим 
прийомом розчину карловарської солі або розчину гіркої солі (сульфату магнію). 
Сіль потрібно приймати щодня натще вранці як можна раніше, тобто відразу 
після підйому. Тільки в запущених випадках можна рекомендувати повторення 
прийому гіркої солі за годину до обіду або зробити клізму. Виведення кишкових 
шлаків разом з розчином гіркої солі відбувається від одного до трьох разів на 
день у виді випорожнень, що мають консистенцію від рідкої до кашкоподібної.  

Істотною складовою лікувального ефекту очищення є нейтралізація кислот. 
Сьогодні люди їдять незрівнянно більше окислюючої їжі, споживають більше 
білків тваринного походження, цукру, хлібобулочних виробів і продуктів 
харчування, що пройшли промислову обробку. Натуральний кава, алкоголь, 
нікотин плюс стрес, страхи, життєве розчарування, гіподинамія, а так само не в 
останню чергу кислотні дощі, штучні добрива та інші токсини, що містяться в 
навколишньому середовищі, збільшують кислотне навантаження на організм 
сучасної людини.  

Виходячи з цього, на сьогодні задачею курсу лікування за методикою Маєра 
є посилене виведення з організму кислот (їх нейтралізація) за допомогою 
мінеральних речовин, які є джерелом лугу. Для виконання даної задачі 
використовують визолюючий порошок, що складається з декількох інгредієнтів. 

Визолюючий порошок за рецептом Рауха: 
Magnes. citr.         20,0 
Kalium hydrogencarb. 10,0 
Natrium monohydrogenphos. 10,0 
Kalium citr.           15,0 
Calcium carbon.          60,0 
Natrium hydrogencarb.    85,0 

 Приймати 2-3 рази на день по одній чайній ложці, розчинивши в 1/4-1/2 л 
води.  

У процесі лікування за методикою лікаря Маєра для лікування живота 
використовується ще один засіб – мануальний масаж живота, який підвищує і 
знижує в ритмічній послідовності тиск усередині живота і за рахунок цього 
цілюще впливає на різні функції всього організму: 
1. Приводить до посилення специфічної (власної) діяльності кишечнику. 
2. Поліпшує циркуляцію крові в органах черевної порожнини. 
3. Дає відпочинок травним залозам. 
4. Очищує кров за рахунок підвищеного виведення шлаків. 
5. Поліпшує дихання.      

До принципу лікування з допомогою тренування відноситься: 



Тренування навичок правильного харчування (навички їжі, культура 
харчування за Маєром). 

Тренування самодисципліни.  
Відвикання від непотрібних (і тому шкідливих) “перекусів” в перервах між 

основною їжею.  
Споживання великої кількості рідини у вигляді корисних напоїв. Сучасна 

людина повинна менше їсти, але значно більше пити. 
Вага тіла і його зміна являють собою не тільки істотні, але й надійні 

критерії видужання. У той час як худа людина під час курсу лікування в більшості 
випадків трохи набирає вагу, або ії вага не міняється, товста значно втрачає у вазі.  

Діагностика лікаря Маєра заснована на об’єктивних показниках, які можна 
виміряти, досліджуючи і порівнюючи статуру пацієнта в напрямі зверху вниз. 
Особливо безперечні наступні ознаки, за якими можна дізнатися про загальне 
поліпшення стану здоров’я. 
     Ознаки загального поліпшення стану здоров’я: 
- зменшення ваги, 
- поступове зменшення ознак отруєння, 
- зменшення подвійного підборіддя і складок на обличчі, 
- нормалізація постави, а також довжини і товщини шиї, 
- зменшення відстані між лопатками, зменшення об’єму нижньої частини грудної 
клітки і стегон, зменшення живота і надання йому колишньої м’якості, поява 
талії, яка зникла;  
- втягування виступаючих сідниць за рахунок зменшення ненормального нахилу 
таза, 
- зменшення збільшених вигинів хребетного стовпа до нормального положення,  
- набуття тілом більш красивої форми. 
 

11. 4. ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ХАРЧУВАННЯ 
       Незважаючи на безліч дієт, є загальні основи правильного харчування.  
Перше – їжа повинна бути свіжою. При зберіганні неминуче погіршуються
дієтичні якості. Приготовану їжу не можна залишати надовго. В ній починаються
процеси бродіння і гниття. Краще їсти їжу відразу після приготування. Уникайте 
консервованої їжі (фаст-фудів, чіпсів). 
Друге – до раціону треба вводити сирі овочі й фрукти. У сирих плодах 
сконцентрована цілюща сила, в них зберігається значно більше вітамінів і 
мікроелементів, ніж у варених. Сирі овочі й фрукти підвищують швидкість 
обмінних процесів. Для людей з надмірною вагою, флегматичних, схильних до 
депресивних станів дуже добре ввести в раціон сирі овочі й фрукти, з метою 
прискорення обмінних процесів. Людям же з підвищеною збудливістю краще 
вживати овочі і фрукти, приготовані на пару або в духовці. 
Третє – харчування має бути різноманітним і збалансованим.
Чим більше різних продуктів є в раціоні, тим більше біологічно активних речовин 
надходить в організм. Для нормальної життєдіяльності організму необхідні білки, 
жири і вуглеводи. Відсоткове ж їх співвідношення рекомендує лікар-дієтолог за 
наявності будь-яких проблем. У раціоні здорової людини це співвідношення має 



бути таким: 15-20% – білки; 30% – жири і до 55% – вуглеводи. 
Четверте – певне чергування продуктів. Не можна довго вживати одну страву або 
продукт. 
П’яте – сезонність травлення. Навесні і влітку необхідно збільшувати кількість 
рослинної їжі. Взимку, навпаки доцільно додавати в раціон харчування продукти, 
багаті на білки та жири. 
Шосте – обмеження в харчуванні. Збільшення ваги завжди розвивається на фоні 
енергетичного дисбалансу, тому для зниження маси тіла необхідно обмежувати 
енергетичну цінність раціону харчування. Крім того, надмірне вживання їжі 
знижує працездатність, викликає втому. 
Сьоме – від їжі ми повинні отримувати максимум задоволення. Передусім, треба 
відмовитися від поспіху під час їжі, від неприємних розмов і від читання.
Восьме – певне поєднання продуктів. Не можна їсти несумісні страви, і це 
обов’язкове правило. При несприятливих харчових сполученнях в кишечнику 
активізуються процеси бродіння і гниття їжі, і в організмі відбувається
накопичення шлаків і токсинів. Якщо брати до уваги той факт, що близько 90% 
людей віком понад 40 років страждають від здуття живота, печії, гіркоти у роті, 
запорів та ін., то всім їм потрібно подумати над зміною характеру харчування. 
          Правильне, збалансоване харчування, як образ життя – це різноманітна, свіжа 
їжа в помірних кількостях, що з’їдається для задоволення. 
 

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

Задача 1 
Хвора 42 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом ВСД за 

гіпертонічним типом. При проведенні ВСР виявлена перевага симпатичної 
нервової системи. Провідний синдром – дисневротичний.  

Недостатність яких біохімічних елементів в організмі можна припустити у 
данному випадку? 

А. Серотоніну, таурину та кальцію. 
Б. Гістаміну, гліцину та магнію. 
В. Холестерину, ГАМК, кальцію. 
Г. Холестерину, цистеїну та кальцію. 
Д. Серотоніну, аспарагінової кислоти та магнію. 

 
Задача 2 

       Хвора 23 років знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні з 
діагнозом порушення менструального циклу. Провідний синдром – 
дисгормональний с переважанням стрес-лімітуючих гормонів.  

Укажить яким чином вітамін Д впливає на гормональний статус організму? 
А. Посилює функцію статевих органів. 
Б. Посилює споживання інсуліну. 
В. Посилює синтез мелатоніну. 
Г. Посилює функцію щитовидної та паращитовидної залоз. 



Д. Посилює синтез стероїдних гормонів. 
 

Задача 3 
Хворий 58 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні 7 днів з 

бронхіальною астмою середьної тяжкості. На даний  час нападів задухи немає. У 
недавньому анамнезі відмічалися випадки харчової алергії. 

Які продукти треба обмежити у данному випадку? 
А. Сир, молоко та масло. 
Б. Гречана каша, бобові та сир. 
В. Молоко, картопля та злаки.  
Г. Сир, макарони та зелені овочі. 
Д. Соки, яйця та цукор. 

 
Задача 4 

Хворий 18 років, проходить амбулаторне лікування з приводу дискінезії 
жовчовивідних шляхів гіпотонічного типу. Провідний синдром – 
дисметаболічний.  При лабораторному обстеженні виявлена тенденція до 
зміщення рН крові вбік алкалозу. 

Які продукти можна рекомендувати у данному випадку для створення 
кислої основи при травленні? 

А. Відварене м′ясо, гречана каша, риба. 
Б. Морепродукти, картопля, чай. 
В. Запечена курятина, рис, молоко. 
Г. Річкова риба, макарони, какао. 
Д. Відварна риба, вівсяна каша, чай. 

 
 

 



Розділ 12 
КУРОРТОЛОГІЯ І КЛІМАТОТЕРАПІЯ 

12.1. КУРОРТОЛОГІЯ 
 
Курортологія – наука про курорти, дію курортних чинників на організм та 

їх застосування з лікувально-профілактичною метою. 
Санаторно-курортне лікування є найважливішою ланкою в системі охорони 

здоров’я, одним з етапів комплексної реабілітації пацієнта. Він тісно пов’язаний з 
попередніми і подальшими лікувально-профілактичними заходами. На курортах 
для лікування і профілактики різних захворювань використовують природні 
лікувальні ресурси – лікувальний клімат, мінеральні води, лікувальну грязь, ропу 
лиманів і озер і інші природні об’єкти і умови. Відповідно до географічного 
розташування і характеру кліматичних умов лікувально-оздоровчої місцевості є 
один або декілька природних чинників. Виходячи з цього курорти поділяються на 
кліматичні, бальнеологічні, грязелікувальні й змішані. 

Вирішуючи питання про доцільність лікування на курортах і в санаторіях, 
необхідно вважати на  основне захворювання, вік і важкість стану хворого, 
супутню патологію, контрастність кліматогеографічних умов, особливості 
гідромінеральних ресурсів курорту. Відбір осіб, які потребують санаторно-
курортного лікування, здійснює лікуючим лікарем і завідувач відділення, в якому 
лікувався хворий.  

З огляду на актуальність знання основних понять курортного лікування для 
лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння даного розділу можна 
сформулювати так: уміти обгрунтованно проводити відбір пацієнтів для 
відправлення на курортне лікування різних патологічних станів з урахуванням 
особливостей курортів, показань і протипоказань до курортного лікування. 

Щоб реалізувати загальну ціль, необхідно вміти: 
-Вибрати основну мету призначення курортного лікування.  
-Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
-Пояснити вибір типа курорту при різних патологічних станах. 

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

1. Основні поняття курортного лікування.  
2. Класифікація курортів. 
3. Курортографія України.  
4. Принципи санаторно-курортного відбору хворих  
5. Показання та протипоказання до курортного лікуванння. 

 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).  

Курорт – місцевість, що має природні лікувальні засоби (мінеральні води, 
лікувальна грязь, морські купання, цілющий клімат та ін.) і сукупність необхідних 
умов для їх використання з лікувально-профілактичними цілями. На курортах, 
крім основних лікувальних засобів, на організм справляє великий вплив саме 
зовнішнє середовище та особливий спосіб життя хворого. 



На курортах наявний різноманітний комплекс лікувально-профілактичних 
установ – санаторії, пансіонати, курортні поліклініки, грязелікарні. 

Санаторій – це спеціалізована стаціонарна установа з використанням у 
лікувальних комплексах кліматотерапії, бальнеотерапії або грязелікування, 
апаратної фізіотерапії, лікувальної фізкультури в умовах активного відпочинку, 
спеціально організованого ритму життя. Велике значення має зміна обстановки, з 
виключенням того, хто лікується, із звичних умов і побуту, вплив нових 
природних умов. 

При складанні будь-якого плану лікування передбачається санаторний 
режим, де регламентується час активності й сну, харчування, лікувальних 
процедур, прогулянок і розваг. Режим лікування і відпочинку в санаторіях і на 
курортах має поєднувати елементи руху і спокою. Він жодним чином не повинен 
розслабляти хворого, а, навпаки, всіляко зміцнювати і тренувати його 
функціональні здібності. Реакції акліматизації спрямовані на стимулювання 
механізмів адаптації з метою мобілізації компенсаторних можливостей організму 
і підвищення витривалості до різного роду впливів. У кліматі Чорного моря 
першорядне значення має адаптація до гіпертермії і надмірної УФ радіації, в 
кліматі Балтійського моря – до чинника охолоджування і вітрів, у прибережних 
районах мусонного клімату – до сильних морозів взимку і жаркої вологої погоди 
влітку. Акліматизація до гірського клімату пов’язана із зовнішньою гіпоксією, 
підвищеною сонячною радіацією і великими добовими коливаннями температури. 
Передусім, відбувається мобілізація тієї функціональної системи, яка домінує в 
реакції на даний конкретний подразник. Як наслідок, включаються стрес-
реалізуючі системи (симпатоадреналова і гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова), 
що стереотипно реагують на найрізноманітніші зміни в організмі. При цьому в 
інтенсивно функціонуючих клітинах домінуючої системи (специфічно 
відповідальної за адаптацію хворих до дії конкретного екзогенного чинника) 
активується генетичний апарат, завдяки чому зростає синтез необхідних 
внутрішньоклітинних білків і вуглеводів, які лімітують перехід даної системи на 
вищий рівень функціонування. Таким чином, формується своєрідний структурний 
слід, який збільшує потужність систем, реалізує адаптацію і створює умови для 
перетворення первинної “термінової” адаптації в стійку, “довготривалу”. 
Адаптаційна перебудова в різних фізіологічних системах розвивається в різні 
терміни: в симпатико-адреналовій – за 7-14 днів, в термоадаптації – за 7-10 днів, в 
системі кровообігу – за 5-8 днів, в імунній – за 6-15 днів. У перші дні перебування 
на курорті можуть спостерігатися й негативні (дезадаптаційні) процеси. Останні 
проявляються збільшенням скарг і змінами показників, що відображають стан 
різних систем організму. Ці реакції зазвичай пов’язані з патогенетичними 
механізмами розвитку хвороби, виникають у період акліматизації і мають 
спрямованість у бік подальшого поглиблення порушень тих або інших функцій, а 
також появи нових патологічних ознак. 

Нарівні з санаторіями, що знаходяться на курортах, існує мережа місцевих 
санаторіїв, організованих неподалік від великих міст у сприятливих 
ландшафтних, мікрокліматичних умовах. Ці санаторії призначені для хворих, 
яким поїздка на курорти за медичним показаннями може бути шкідлива. 



З урахуванням структури захворюваності населення функціонують 
спеціалізовані санаторії для лікування хворих із захворюваннями органів 
кровообігу, травлення, органів дихання, опорно-рухового апарату та ін. 

Залежно від вікового складу хворих, що обслуговуються, розрізняють 
санаторії для дорослих, дітей, підлітків, батьків із дітьми. 

На багатьох курортах, нарівні з санаторним, проводиться й амбулаторно-
курортне лікування, на яке направляють хворих, що не потребують суворого 
санаторного режиму і постійного медичного спостереження. Для лікування 
амбулаторні хворі прикріпляються до курортних поліклінік. Призначене 
лікування проводиться в бальнеофізіотерапевтичних об’єднаннях, 
кліматопавильйонах та інших загальнокурортних лікувально-діагностичних 
кабінетах або на лікувально-діагностичній базі санаторіїв. Харчуються ці хворі в 
дієтичних їдальнях курорту, розміщуються в готелях, приміщеннях, орендованих 
у місцевих жителів. 

Залежно від тих природних лікувальних чинників, які є на курортах, останні 
ділять на декілька типів: кліматичні, бальнеологічні, грязьові. Курорти, що мають 
поєднання різних чинників, відповідно називаються кліматогрязьовими, 
бальнеокліматичними, бальнеогрязьовими. 

Основний лікувальний чинник кліматичних курортів – клімат з його 
особливостями, які визначаються географічним розташуванням місцевості, 
висотою над рівнем моря, характером водоймищ, рослинності, ландшафту, 
іонізацією і вмістом кисню в повітрі та ін. Розрізняють приморські, гірські, 
рівнинні, лісові й степові кліматичні курорти. 

Приморські курорти характеризуються теплим і жарким сонячним літом, 
м’якою зимою, нестійким вітровим режимом. До цієї групи належать: Одеська 
група курортів (Аркадія, Великий Фонтан, Затока, Куяльник, Лермонтовський 
курорт, Лузанівка, Черноморка); Кримські курорти (Алупка, Алушта, Гаспра, 
Гурзуф, Євпаторія, Лівадія, Масандра, Мелас, Місхор, Ореанда, Сімеїз, Судак, 
Феодосія, Форос, Ялта); курорти узбережжя Азовського моря (Бердянськ, 
Кирилівка, Маріуполь). 

Гірські курорти. Їм властива підвищена інтенсивність сонячної радіації, 
висока іонізація повітря, його особлива чистота, знижений парціальний тиск 
кисню, різкі перепади добових температур. До цієї групи курортів належать 
Верховина, Гірська Тиса, Карпати, Поляна, Синяк (Закарпатська обл.), Ворохта 
(Івано-Франківська обл.). 

Лісові й лісостепові курорти. Їм притаманне тепле літо з переважанням 
сонячної і змінно-хмарної погоди, помірно м’яка зима. До них належать Ворзель, 
Конча-Заспа, Пуща-Водиця (Київська обл.), Печера (Вінницька обл.). 

Провідний лікувальний чинник бальнеологічних курортів – води 
мінеральних джерел, що використовуються для ванн, питного лікування, 
інгаляцій, зрошування, промивання шлунка, кишечника та ін. 

На території України є мінеральні води всіх основних бальнеологічних груп 
(згідно з класифікацією Іванова та Невраєва). 

Група А. Води без специфічних компонентів і властивостей: Миргород 
(Полтавська обл.) – хлоридно-натрієві води; Куяльник (Одеська обл.) – хлоридно-



натрієві води; Трускавець (Львівська обл.) – хлоридно-натрієві, хлоридно-
сульфатно-натрієво-кальцієві, сульфатно-хлоридно-натрієві води; Моршин 
(Львівська обл.) – хлоридно-сульфатно-калієво-магнієво-натрієві і хлоридно-
натрієві води; Феодосія (Кримська обл.) – хлоридно-сульфатно-магнієво-
кальцієво-натрієві води; Горинь (Ровенська обл.) – хлоридно-натрієві води; 
Слов’янськ (Донецька обл.) – хлоридно-натрієві води; Євпаторія (Кримська обл.) 
– хлоридно-натрієві води; Великий Фонтан, Аркадія (Одеська обл.) – хлоридно-
натрієві води; Очаків (Миколаївська обл.) – хлоридно-натрієві води; Бердянськ 
(Запорізька обл.) – хлоридно-натрієві води. 

Група Б. Води вуглекислі. Поляна (Закарпатська обл.) – вуглекислі 
гідрокарбонатно-натрієві води; Голубине (Закарпатська обл.) – вуглекислі 
гідрокарбонатно-натрієві води; Сойми (Закарпатська обл.) – вуглекислі хлоридно-
гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві води; Шаян (Закарпатська обл.) – вуглекислі 
гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві води; Кваси (Закарпатська обл.) – вуглекислі 
гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієві води; Свалява (Закарпатська обл.) – 
вуглекислі гідрокарбонатно-натрієві води. 
  Група В. Води сульфідні: Любень-Великий (Львівська обл.) – сульфідні 
гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієві води; Немирів (Львівська обл.) – сульфідні 
гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієві води; Синяк (Закарпатська обл.) – 
сульфідні сульфатно-натрієво-кальцієві води; Черче (Івано-Франківська обл.) – 
сульфідні гідрокарбонатно-сульфатно-натрієво-кальцієві води. 

Група Г. Води залозисті, миш’якові: Кваси (Закарпатська обл.) – миш’якові 
вуглекислі гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієві води. 

Група Д. Води бромні, йодні і з високим вмістом органічних речовин: 
Трускавець (Львівська обл.) – гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві води із вмістом 
органічних речовин. Березовські мінеральні води, Рай-Оленівка (Харківська обл.) 
– гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві води із вмістом органічних речовин. 

Група Е. Радонові води: Хмільник (Вінницька обл.) – гідрокарбонатно-
магнієво-кальцієві води із вмістом радону. 

Група Ж. Крем’янисті терми: Саки (Кримська обл.) – гідрокарбонатно-
хлоридно-натрієві води із вмістом кремнієвої кислоти; Євпаторія (Кримська обл.) 
– хлоридно-натрієві води із вмістом кремнієвої кислоти. 

Основний лікувальний чинник на грязьовому курорті – пелоїди або 
лікувальні грязі. На курортах України використовуються такі лікувальні грязі: 

Група А. Торфові грязі (лікувальні торфи, торф’янисті утворення боліт): 
Любень-Великий (Львівська обл.), Черче (Івано-Франківська обл.), Хмільник 
(Вінницька обл.), Горинь (Ровенська обл.), Миргород (Полтавська обл.). 

Група Б. Сульфідні муляні грязі (муляні відкладення в солоних 
водоймищах): 
1) Сульфідні приморські грязі (муляні відкладення приморських озер) – Саки і 
Євпаторія (Кримська обл., Сакське озеро); Феодосія (Кримська обл., озеро 
Чокрак); Куяльник (Одеська обл., Куяльницький лиман); Бердянськ, Кирилівка 
(Запорізька обл., озеро Велике); Гопрі (Херсонська обл., озеро Солоне). 
2) Сульфідні материкові грязі (муляні відкладення озер материкового 
походження) – Слов’янськ (Донецька обл., озеро Ріпне і Сліпне). 



3) Сульфідні морські грязі (муляні відкладення на дні морських заток) – 
Маріуполь (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.). 

Група В. Псевдовулканічні (сопкові) грязі (викидаються з тектонічних 
тріщин земної кори газами і водами в газонафтоносних ділянках) – Феодосія 
(Кримська обл., Булганакське родовище). 

 
 

ПОКАЗАННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА КУРОРТИ 
Кліматичні курорти 
Приморські курорти 

1. Хвороби системи кровообігу: ревматизм (не раніше 6-8 місяців після 
загострення); ІХС, стенокардія напруження I-II ФК; постінфарктний 
кардіосклероз (через 1 рік після інфаркту міокарда); гіпертонічна хвороба I і II 
стадії; гіпотонічна хвороба. 

2. Хвороби органів дихання: бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма в стадії 
ремісії при ДН I ступеня. 

3. Хвороби нервової системи: цереброваскулярні захворювання, неврози, 
наслідки черепно-мозкових травм. 

4. Хвороби вуха, горла, носа: хронічні неспецифічні захворювання вуха, 
глотки, мигдалін, приносових пазух. 

5. Хвороби органів травлення: функціональні захворювання шлунка, 
кишечника, жовчовивідних шляхів. 

6. Порушення обміну речовин і захворювання ендокринної системи: 
ожиріння, цукровий діабет, подагра. 

7. Хвороби нирок: хронічний гломерулонефрит без симптоматичної 
гіпертензії. 

Гірські курорти 
 Хвороби органів і систем, вказані у показаннях до лікування на 

приморських курортах, окрім хвороб нирок, гіпертонічної хвороби II стадії, 
постінфарктного кардіосклерозу, сполучені вади серця. 

Лісові курорти 
1. Хвороби системи кровообігу, органів дихання, нервової системи, вуха, 

горла, носа, зазначені в показаннях до лікування на приморських курортах. 
2. Хвороби крові й хронічні інтоксикації. 

Бальнеологічні курорти 
Курорти з вуглекислими водами 

1. Хвороби системи кровообігу: ревматичний ендокардит, міокардит, 
недостатність мітрального клапана; ІХС, стенокардія напруження I, II ФК, 
гіпертонічна хвороба I-II стадії, гіпотонічна хвороба. 

2. Хвороби нервової системи: неврози, церебральний атеросклероз без 
порушення мозкового кровообігу. 

Курорти із сірководневими водами 
1. Хвороби системи кровообігу, зазначені в показаннях до лікування на 

курортах з вуглекислими водами, крім гіпотонічної хвороби, захворювання 
периферичних судин кінцівок. 



2. Хвороби кістково-м’язової системи: захворювання суглобів запального, 
посттравматичного, дегенеративно-дистрофічного характеру, стану після 
ортопедичних операцій і опіків. 

3. Хвороби нервової системи: захворювання периферичної нервової системи 
запального характеру, запальні захворювання і наслідки травм ЦНС, 
церебральний атеросклероз без порушення мозкового кровообігу. 

4. Хвороби гінекологічні: запальні захворювання через 2 місяці після 
загострення, порушення менструального циклу, безплідність, гіпоплазія матки. 

5. Хвороби шкіри: псоріаз, невродерміт, червоний плоский лишай. 
Курорти з радоновими водами 

1. Хвороби системи кровообігу: недостатність мітрального клапана, 
міокардит, ІБС з рідкими приступами стенокардії з серцевою недостатністю I 
ступеня, хвороби периферичних судин. 

2. Хвороби кістково-м’язової і нервової систем, шкіри: зазначені в 
показаннях до лікування на курортах із сірководневими водами. 

3. Хвороби гінекологічні: особливо в поєднанні з міомою матки та 
ендометріозом (міома розміром не більше 10-тижневої вагітності). 

4. Тиреотоксикоз, легкі форми. 
Курорти з крем’янистими термальними водами 

1. Хвороби кістково-м’язової, нервової систем, гінекологічні, шкіри, 
зазначені в показаннях до лікування на курортах з сірководневими водами. 

2. Професійні хронічні отруєння важкими металами. 
3. Захворювання вен: флебіти, тромбофлебіти в стадії залишкових явищ. 

Грязьові курорти 
1. Хвороби кістково-м’язової системи: захворювання суглобів запального, 

дегенеративно-дистрофічного, посттравматичного характеру. 
2. Хвороби нервової системи: запальні захворювання і наслідки травм 

периферичної нервової системи, мієліт, наслідки поліомієліту. 
3. Хвороби периферичних судин: залишкові явища флебіту і 

тромбофлебіту. 
4. Хвороби гінекологічні: захворювання матки, придатків, післяопераційні 

інфільтрати, безплідність, функціональна недостатність яєчників. 
5. Урологічні захворювання: хронічний простатит, везикуліт. 
6. Хвороби органів травлення: перивісцерити на фоні хронічного запалення. 

ЗАГАЛЬНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ 
НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА КУРОРТИ 

1. Усі захворювання в гострій стадії, хронічні захворювання в стадії 
загострення. 

2. Гострі інфекційні захворювання. 
3. Венеричні захворювання в гострій або заразливій формі. 
4. Психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм. 
5. Хвороби крові в гострій стадії. 
6. Кахексія будь-якої етіології. 
7. Злоякісні новоутворення. 
8. Повторювані кровотечі.  



9. Вагітність у всі строки на бальнеологічні й грязьові курорти, з 26 тижня – 
на кліматичні. 

10. Усі форми туберкульозу для санаторіїв нетуберкульозного профілю. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБОРУ ХВОРИХ НА 
САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ 

Ефективність санаторно-курортного лікування, оптимальне використання 
спеціалізованої санаторної мережі значною мірою залежить від раціонального 
відбору хворих для направлення на курорти. Санаторно-курортне лікування – 
один з етапів комплексної терапії хворого. Воно тісно пов’язане з попередніми і 
подальшими лікувально-профілактичними заходами. 

Доцільність направлення на санаторно-курортне лікування визначають 
лікар-куратор і завідувач відділення установи, де наглядається хворий. За 
наявності показань до санаторно-курортного лікування хворому видають медичну 
довідку, в якій зазначаються діагноз захворювання, рекомендований курорт, вид 
лікування (санаторно-курортне, амбулаторно-курортне), профіль санаторію, 
бажаний сезон року. Термін дії довідки – 2 місяці. Вона не є основою для 
влаштування на санаторно-курортне лікування і видається як медична основа для 
отримання путівки. 

За наявності путівки лікар видає хворому санаторно-курортну карту, де 
вказується назва курорту, санаторію, номер путівки, термін лікування, наведені  
дані діагностичних досліджень і консультації фахівців. 

У перелік обов’язкових діагностичних досліджень і консультацій входять 
клінічні аналізи крові й сечі, електрокардіографічне дослідження, флюорографія, 
для жінок додатково потрібний висновок гінеколога. За необхідності проводяться 
лабораторні й функціональні дослідження, за наявності супутніх захворювань – 
консультації відповідних фахівців. За наявності осередків місцевої інфекції – 
проводиться їх санація. 

Особливу увагу треба звертати на метеолабільність хворих. Направлення 
хворих, схильних до метеопатичних реакцій, на курорти, що характеризуються 
великою мінливістю метеорологічних умов в перехідні сезони року, а також 
різкими перепадами температур і тиску, не рекомендується. 

Приймаючи на лікування в санаторій хворого, йому видають курортну 
книжку, в якій указаний діагноз, призначені процедури, їх періодичність і 
тривалість, санаторно-курортний режим. Перед випискою з санаторію лікар видає 
хворому відривний талон санаторно-курортної карти для пред’явлення в 
поліклініку, що видала санаторно-курортну карту. В талоні вказуються строки 
лікування, діагноз при прийнятті і поставлений у санаторії, характер і результати 
проведеного лікування, рекомендації щодо подальшого лікування і реабілітації. 

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 57 років, після обстеження в стаціонарі був виставлений діагноз 
ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз, недостатність мітрального клапана, 
мінімальна ступінь регургитації. Гіпертонічна хвороба 2 ст, течія, що повільно-
прогресує, Н1. Лікуючий кардіолог рекомендував курортне лікування.  

Що необхідно зробити при прогресуванні стенокардії, появі мерехтливої 
аритмії, СН 2А? 

А. Провести заміну фізіотерапевтичних процедур. 
Б. Відкорегувати медикаментозне лікування. 
В. Провести консультацію кардіолога. 
Г. Провести консультацію кардіохірурга. 
Д. Госпіталізувати в стаціонар. 

 
Задача 2 

Хвора 35 років з діагнозом ревматизм, неактивна фаза, поліартрит, 
мінімальна недостатність мітрального клапана.  

Укажіть, коли після ревмоатаки можна направити хвору на кліматичний 
курорт? 

А. Через 2 тижні. 
Б. Через 1-2 місяці. 
В. Через 3-4 місяця. 
Г. Через 6-7 місяців. 
Д. Через рік. 

Задача 3 
Хворий 29 років, з рефлекторним синдромом після компресійного перелому 

поперекового відділу хребта, направлений на курортне лікування.  
Укажіть спеціалізований грязьовий курорт для хворих з даною патологією.  
А. Моршин. 
Б. Куяльник. 
В. Хмільник. 
Г. Свалява. 
Д. Форос. 

Задача 4 
Хворий 55 років прямує на санаторно-курортне лікування в Сваляву.  
Назвіть захворювання, показане для лікування на курорті. 
А. Хронічний пієлонефрит. 
Б. Деформуючий остеоартроз. 
В. Хронічний персистуючий гепатит. 
Г. Ендометріоз. 
Д. Виразкова хвороба шлунка. 

 
 

12.2. КЛІМАТОТЕРАПІЯ 
 
Кліматотерапія – використання особливостей клімату різної місцевості 

для лікування хворих. 



Клімат – це багаторічний режим погоди, що складається в певній 
місцевості. Вплив клімату на організм людини складається з різноманітних 
впливів чинників зовнішнього середовища, що створюють багатокомпонентний 
комплекс.  

На кліматичних курортах, які відзначаються сприятливими для організму 
умовами зовнішнього середовища, основними методами лікування є аеротерапія, 
геліотерапія, таласотерапія. Ці природні методи фізіотерапії є максимально 
адекватними подразниками для організму хворого, легко переносяться та не 
дають побічних ефектів.  

З огляду на актуальність знання лікарями основних понять кліматичного 
лікування загальну ціль засвоєння даного розділу можна сформулювати так: 
уміти обгрунтованно призначати кліматичне лікування, проводити відбір 
пацієнтів для лікування різних патологічних станів з урахуванням особливостей 
курортів, показань і протипоказань до кліматотерапії. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
-Пояснити фізичні  та фізіологічні ефекті природних і преформованих 
фізичних чинників, що використовуються в кліматології. 
-Пояснити основну мету призначення кліматичних факторів за наявності  
різної патології.  
-Визначити показання та протипоказання до призначення кліматолікування. 
-Вибрати курорт та методики климатолікування. 
 Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів 

діяльності за темою: 

1. Природні й преформовані чинники, які використовуються в 
кліматотерапії.  

2. Класифікація кліматичних курортів та курортографія кліматичних 
курортів України.  

3. Показання і протипоказання до кліматотерапії.  
4. Методики аеро-, геліо-, таласотерапії, іх використання за умов різної 

патології. 
 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).  

У поняття кліматотерапії входить вплив зміни кліматичних районів. 
Кліматоконтрастні переміщення впливають стимулюючим чином на реактивність 
організму. Вплив метеорологічних умов у звичному кліматі (місцеві санаторії) 
застосовується у пацієнтів з виснаженими адаптаційнними можливостями з 
вираженою реакцією на зміну клімату. І, нарешті, кліматичні впливи (процедури), 
спеціально дозовані надають максимальну і оптимальну лікувальну дію. Серед 
них виділяють  аеротерапію, геліотерапію, таласотерапію та інші. 
 

12.2.1 . АЕРОТЕРАПІЯ 
Аеротерапія – це метод кліматолікування, що ґрунтується на впливі 

відкритого свіжого повітря. Може використовуватися в будь-яких кліматичних 



районах, не тільки на курортах, в санаторіях і будинках відпочинку, але і в 
поліклініках і лікарнях. На кліматичних курортах зі сприятливими для організму 
умовами зовнішнього середовища, аеротерапія є одним з основних методів 
лікування. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Аеротерапія справляє складний ефект, 
що містить у собі дію температури, тиску, вогкості, руху повітря, електричного і 
магнітного поля, хімічних речовин, що виділяються в повітря рослинами, та ін. 
Оптимальні значення параметрів, при яких виникають мінімальні метеопатичні 
реакції: температура повітря +18°С, відносна вогкість 50%, швидкість вітру 0 м/с, 
хмарність 0 балів, мінливість тиску 0 гПа/доб. При аеротерапії на хворого 
впливає прохолодне повітря. В одному кубічному сантиметрі повітря є до 1000 
позитивних і негативних іонів. Відношення числа позитивних іонів до числа 
негативних іонів називається коефіцієнтом уніполярності. У зв’язку з деяким 
переважанням позитивних іонів він дорівнює 1,1-1,2. Природна іонізація повітря 
здійснюється під впливом різних іонізуючих чинників. До них належать космічні, 
ультрафіолетові промені, іонізуюче випромінювання, грозові розряди, бурі, 
урагани та ін. При розбризкуванні води, розриві водяних крапель утворюються 
позитивно і негативно заряджені гідроаероіони. Сполучаючись з молекулами 
газу, аероіони створюють газоподібні комплекси, що отримали назву легких іонів. 
Останні пересуваються зі швидкістю 1-2 см/с при напруженні поля 1 В на 1см. 
Легкі іони осідають на завислих частинках, віддають їм заряд і перетворюються 
на середні й важкі іони. Швидкість останніх – 0,01-0,00025 см/с при напруженні 1 
В на 1см. 

АПАРАТИ. У лікувальній практиці використовують перебування хворого 
на свіжому повітрі на верандах, балконах спальних корпусів санаторіїв, лоджіях і 
спеціальних кліматопавільйонах – аераріях, обладнаних навісами або шторами 
для захисту від дощу і сонця. Для отримання аероіонів використовують апарат 
аероіонотерапії Люстра Чижевського, апарат для аерогідроіонотерапії дихальних 
шляхів “Істіон-1М”, іонізатор повітря “ІОН-106”, для отримання негативних 
аероіонів використовують високовольтні аероіонізатори – апарати для 
франклінізації “АФ-3”, “АФ-3-1”, “ФА-50-1”, “АІР-2”, для гідроаероіонізації – 
“Серпухов-1”, “ГАІ-4”, “ГАІ-4М”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Механізм дії аеротерапії пов’язаний з 
охолоджуванням і підвищеним забезпеченням організму киснем. Негативні і 
позитивні аероіони в повітрі можуть взаємодіяти із завислими в повітрі 
частинками повітряної пари, перетворюючись на важкі аероіони (гідроаероіони) з 
низькою хімічною активністю. 

Фізико-хімічні ефекти. Охолоджування спричиняє первинне пониження 
температури шкірного покрову, підвищення теплопродукції м’язів. Підвищується 
тиск кисню в альвеолярному повітрі. Під впливом аероіонів утворюються слабкі 
постійні струми в тканинах. 

Фізіологічні ефекти. Фізіологічна дія аеротерапії зумовлена підвищеним 
постачанням організму кисню, а також ефектом охолоджування, яке діє на 
організм у дві фази: перша – стимуляція, підвищення всіх життєвих функцій 



організму, друга – пригноблення функції. Аеротерапія спрямована на отримання 
першої фази холодового впливу. 

Прохолодне повітря збуджує механорецептори і термочутливі структури 
шкіри і слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, викликає посилену 
аферентну імпульсацію, що впливає на процеси в ЦНС і рефлекторно змінює 
м’язовий тонус (шкірно-моторні рефлекси). Спостерігається збільшення 
дихального об’єму та альвеолярної вентиляції. Під впливом охолоджування 
активуються метаболічні процеси, збільшується споживання кисню тканинами, 
підвищується рівень газообміну, відбувається тренування і вдосконалення 
механізмів терморегуляції внаслідок десенсибілізації рецепторів шкіри і 
центральних нервових апаратів. Підвищується частота серцевих скорочень, 
ударний об’єм лівого шлуночка і кров’яний тиск, збільшується поглинання кисню 
кров’ю і прискорюється доставка його тканинам.  

Підвищення стійкості дихальної системи відбувається за рахунок 
перебудови на енергетично економічний режим її функціонування. За рахунок 
розширення дрібних бронхів холодним повітрям підвищується вентиляція 
альвеол і знижується її нерівномірність, що також приводить до посилення 
дифузії кисню через альвеоло-капілярний бар’єр.  

Компенсація порушених при хворобі процесів захоплення кисню легенями 
при підвищенні його вмісту в повітрі доповнюється більш довершеними і 
енергетично менш витратними реакціями системної гемодинаміки. Їх 
вдосконалення приводить до збільшення толерантності хворих до фізичного 
навантаження, відновлення кровопостачання головного мозку і міокарда. 
Відмічається пригнічення муколітичних процесів, що непрямо вказує на 
відновлення метаболізму з’єднувальної тканини. Зміни обміну зачіпають самі 
глибинні структури на клітинному і субклітинному рівнях. В нейтрофілах крові 
спостерігається активація ряду ферментів, посилення ресинтезу глікогену, 
підвищення стійкості мембран мітохондрій і лізосом лейкоцитів, посилення 
функції Т-лімфоцитів, нормалізація вмісту циклічних нуклеотидів в 
імунокомпетентних клітинах та ін. 

Почерговий вплив холодного і теплого повітря підвищує 
терморегуляторний тонус м’язів шиї, тулуба і сгиначів кінцівок, внаслідок чого 
підвищується теплопродукція організму. При повторних процедурах знижується 
чутливість термосенсорних структур бронхів і формуються позитивні умовні 
рефлекси на холодовий чинник. Підвищення теплопродукції у цих умовах 
відбувається за рахунок включення гормонального механізму термоадаптації, 
пов’язаного з активізацією симпатоадреналової системи. Під дією аеротерапії 
вміст глюкокортикоїдних гормонів у крові збільшується в 1,6-1,8 разів. Додаткова 
секреція гормонів сприяє підвищенню реактивності організму, мобілізації його 
захисних сил. Внаслідок зниження терморегуляторного тонусу утворення тепла в 
більшій мірі пов’язане з роз’єднанням клітинного дихання і окислювального 
фосфорилювання. Тривале перебування на відкритій місцевості з живописним 
ландшафтом сприяє формуванню позитивних психоемоційних реакцій 
(“ландшафтний рефлекс”), ефективно відновлює порушену рівновагу гальмівно-



збудливих процесів у корі головного мозку. Холодні й прохолодні ванни 
збуджують нервову систему, а теплі та індиферентні – заспокоюють.  

Вплив позитивних і негативних аероіонів на рецептори шкіри і слизових 
оболонок супроводжується формуванням нейрорефлекторних і гуморальних 
реакцій.  

Аероіони та їх комплекси беруть участь в окислювально-відновних 
процесах. Велике значення приділяється аероіонам утворюваного озону і 
діоксиду азоту, які можуть взаємодіяти з тканинами і впливати на перебіг 
біохімічних реакцій, окислювально-відновних процесів, нейромедіаторний обмін, 
перетворення дихальних ферментів. При систематичному роздратуванні 
шкіряних рецепторов підвищується поріг їх чутливості, тренуються механізми 
терморегуляції, виникають нові кортиковісцеральні взаємовідносини, 
підвищується потужність усіх основних функціональних систем. 

Лікувальні ефекти: загартування організму, підвищення його стійкості до 
охолоджування, поліпшення функції зовнішнього дихання, седативний ефект, 
бактерицидна дія (аерофітотерапія), гіпосенсибілізуючий, тонізуючий, 
вазоактивний, метаболічний. 

ПОКАЗАННЯ. Аеротерапія показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні депресії, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з алергічними станами, дискінетичний і 
дистонічний за гіпотипом, дисметаболічний, а також органної недостатності 
(серцевої, судинної, дихальної, ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, 
артропатії, дермопатії) в стадії компенсації, диспластичний і дистрофічний за 
гіпотипом.  

Аеротерапія показана хворим з неврастенією, після закритих черепно-
мозкових травм, захворюваннями серця (ІХС, вади клапанів серця з порушенням 
кровообігу 0-1), гіпертонічною хворобою I-II стадії, ХНЗЛ у фазі ремісії, 
хронічними формами туберкульозу легенів, бронхіальною астмою з рідкими 
нападами, легкою формою тиреотоксикозу, анемією, гастритом, виразковою 
хворобою поза фазою загострення, нейроциркуляторною дистонією всіх форм, 
хронічним пієлонефритом і гломерулонефритом, патологією шкіри і ЛОР-
органів. 

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

Захворювання: гострі респіраторні, ревматизм, бронхіальна астма з частими 
нападами, гострі запальні захворювання внутрішніх органів (пневмонія та ін.), 
опорно-рухового апарату і периферичної нервової системи (радикуліти, неврити 
при загостренні), людям старше 60-65 років, часті ангіни. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Спеціальні види 
аеротерапії: 



1. Дозована і цілодобова аеротерапія – тривале перебування (включаючи 
сон) на відкритих верандах, балконах, кліматопавільйонах. Хворі при цьому 
одягнуті відповідно до сезону. Найзручніші палати з великими лоджіями або 
передньою стіною, що розсовується для доступу свіжого повітря. Цілодобова 
аеротерапія в теплий період року є щадним методом кліматолікування. Хворі 
можуть перебувати на веранді відразу ж або через 2-3 дні після приїзду в 
санаторій. Під час сну хворих укривають шерстяною (при 15-20°С) або байковою 
(при температурі вище 20°С) ковдрою або простирадлом.  

У холодний час року хворих забезпечують теплою білизною, шапочкою і 
грілками для зігрівання постелі перед сном. Доцільно провести попереднє 
загартування водними процедурами з метою тренування термоадаптаційних 
механізмів і пониження чутливості до холоду. Хворих вкривають ватною і двома 
шерстяними ковдрами (при 0-5°С), ватною і шерстяною (при 5-10°С), ватною або 
двома шерстяними (при 10-15°С). 

2. Морська аеротерапія – перебування (включаючи сон) на березі моря. На 
організм хворого впливає морське повітря, насичене морськими солями, озоном, 
фітонцидами морських водоростей. Проводиться у виді денного перебування і 
нічного сну на березі моря. 

3. Повітряні ванни – дозований вплив свіжого повітря на організм повністю 
або частково оголеної людини. Теплі повітряні ванни (23°С і вище) легко 
переносяться хворими, в жаркий період оберігають організм від перегріву. 
Холодні (9-16°С) і прохолодні (17-20°С) ванни справляють дратівливу дію, вони 
мають поєднуватися з фізичними вправами (до, під час або перед закінченням 
прийому ванн). Для проведення повітряних ванн облаштавуєтьсяднується 
спеціальний майданчик – аерарій. Розташовується на рівному, відкритому на 
південь майданчику, має жалюзійні щити для захисту від вітру, трав’яний покрив 
або дерев’яний настил. Майданчики захищені від прямих сонячних променів 
тентами з односхилим (переривистим двосхилим або трисхилим) дахом, який 
забезпечує необхідну вентиляцію. Щоб запобігти переохолодженню організму, 
необхідно збільшити вироблення тепла під час повітряних ванн. Це може бути 
досягнуто їх поєднанням з фізичними вправами. 

4. Аерофітотерапія – вдихання повітря, насиченого летючими 
ароматичними речовинами, що виділяються рослинами (фітонциди, терпени, 
ефірні масла). Розрізняють природну аерофітотерапію, яка проводиться на 
відкритому повітрі, і аеротерапію в приміщенні, повітря якого за допомогою 
приладів насичується летючими речовинами певних рослин. Природну 
аерофітотерапію проводять у паркових зонах, засаджених рослинами, де можна 
здійснити прогулянку, відпочити на лавці, зробити дихальну гімнастику. Для 
розпилення в кімнатах використовують свіжозібрані або сушені рослини, ефірні 
масла. 

5. Аероіонотерапія – вдихання повітря, що містить електрично заряджені 
газові молекули (аероіони). Розрізняють природну і штучну аероіонотерапію. 
Природна аероіонізація (гідроаероіонізація) забезпечується тривалим 
перебуванням у місцевостях з чистим іонізованим повітрям (у горах, поблизу 
водоспадів, на березі моря під час прибоїв). Використовуються штучні водоспади, 



над якими розташовуються майданчики для відпочинку, розбризкувачі води на 
пляжах. 

ДОЗУВАННЯ. Аеротерапія дозується відповідно до величини холодового 
навантаження. Вказується початкова доза (в ккал/м2, кДж/м2), швидкість 
зростання за днями і кінцева доза. Тривалість визначається відповідно до 
дозиметричної таблиці. Враховується еквівалентно-ефективна температура (ЕЕТ) 
– міра теплового відчуття людини, що перебуває в спокої. Цей показник 
відображає комплексний вплив на людину температури, вогкості і швидкості 
руху повітря. Визначається гранична ЕЕТ, при якій можна провести процедуру. 

Слабке холодове навантаження: початкова доза 10 -15 ккал/м2 (40-60 
кДж/м2), збільшуючи дозу кожні 3-5 днів на 5 ккал/м2 (20 кДж/м2), кінцева доза – 
25 ккал/м2 (100 кДж/м2). 

Середнє холодове навантаження: початкова доза 15 ккал/м2 (60 кДж/м2), 
збільшуючи дозу кожні 2-3 дні на 5 ккал/м2 (20 кДж/м2), кінцева доза  – 35 ккал/м2 
(140 кДж/м2). 

Сильне холодове навантаження: початкова доза 15 ккал/м2 (60 кДж/м2), 
збільшуючи дозу кожні 2-3 дні на 5 ккал/м2 (20 кДж/м2), кінцева доза – 45 ккал/м2 
(180 кДж/м2). 

Таблиця 10 
Дозування повітряних ванн за холодовим навантаженням 

залежно від ЕЕТ 
ЕЕТ, оС 

0-4 5-8 9-12 13-16 17 18 19 20 21 22 23 

Холодове 
навантаження, 

ккал/м2 

(кДж/м2 ) 
Тривалість повітряної ванни, хв 

5 (20) 
10 (40) 
15 (60) 
20 (80) 

25 (100) 
30 (120) 
35 (140) 
40 (160) 
45 (180) 

0,5 
1,5 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 

1,5 
3 
4 
6 
7 
8 

10 
10 
15 

2 
4 
6 
8 

10 
10 
15 
15 
20 

3 
5 
8 

10 
15 
15 
20 
20 
25 

4 
6 

10 
15 
20 
20 
25 
25 
30 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

7 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 

10 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
60 
75 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

15 
30 
45 
60 
75 
90 

105 
120 
135 

 
 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: ІХС: атеросклеротичний кардіосклероз, СН 1. 
Rp: Повітряні ванни від 15 ккал/м2, кожні три дні збільшувати на 5 ккал/м2, 

до 35 ккал/м2, при ЕЕТ не нижче 170С, щодня, 20 днів. 
 

12.2.2. ГЕЛІОТЕРАПІЯ 
Геліотерапія – лікувальний вплив сонячного випромінювання, що йде або 

безпосередньо від Сонця (пряме), або від небесного зведення (розсіяне), або від 
поверхні різних предметів (відображене) на повністю або частково оголеного 
хворого (сонячні ванни). 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Сонячне випромінювання є 
інтегральним і включає всі три види: пряме, розсіяне і відображене, з одночасним 



впливом декількох діапазонів оптичного випромінювання – інфрачервоного, 
видимого, довго- і середньохвильового ультрафіолетового. При цьому 
відбувається деяке взаємне ослаблення ефектів інфрачервоного та 
ультрафіолетового випромінювань (феномен фотореактивації). 

АПАРАТИ. Сонячні ванни сумарної радіації проводять на відкритих 
майданчиках, розсіяної – під жалюзійними і гратчастими тентами. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. При геліотерапії 
спостерігається тепловий і фотохімічний ефекти (фотоелектричний і 
люмінесцентний). 

Фізіологічні ефекти. Впливаючи на рецепторний апарат шкіри, сонячна 
радіація викликає в організмі ряд складних біохімічних і фізіологічних процесів. 
Інфрачервоне випромінювання нагріває поверхневі тканини, внаслідок чого 
зростає приплив крові і виникає гіперемія. Видиме випромінювання, що являє 
собою гамму різних колірних відтінків, виборно впливають на збудливість 
коркових і підкоркових нервових центрів і модулює емоційні процеси в організмі. 
Рецепція видимого світла здійснюється сітчастою оболонкою ока, передається в 
зоровий аналізатор, який активує діяльність головного мозку, в тому числі і 
секрецію нейрогормонів. Встановлено, що діяльність гіпофіза, надниркових 
залоз, щитовидної і підшлункової залоз залежить від освітленості і довжини 
світлового дня. Ці дані дозволяють вважати, що інтенсивність світлового потоку 
стимулює гуморальну регуляцію обмінних процесів через активацію вироблення 
гонадотропних і соматотропних гормонів гіпофіза, що має прямі зв’язки зі 
зоровим аналізатором. Посилення процесів, що викликається довгохвильовим 
ультрафіолетовим випромінюванням синтезу меланіну і міграцію клітин 
Лангерганса в дерму приводять до компенсаторної активації клітинного і 
гуморального імунітету. Крім того, пігментація (“загар”) шкіри косметично 
приваблива, тому її широко використовують у практиці курортного лікування. 
Внаслідок фотодеструкції білків у поверхневих шарах шкіри довгохвильовим 
ультрафіолетовим випромінюванням Сонця утворюється уроканікова кислота, яка 
добре поглинає середньохвильові ультрафіолетові промені і тим самим захищає 
організм від їх проникнення углиб організму. Крім того, меланін оберігає шкіру 
від подальшого поширення інфрачервоного випромінювання. Посилення 
тепловіддачі (шляхом випаровування), що відбувається внаслідок його 
поглинання перешкоджає перегріванню організму. 

Під впливом середньохвильового ультрафіолетового випромінювання в 
шкірі утворюються активні форми кисню. Це приводить до формування 
обмеженої гіперемії шкіри – еритеми. Біологічно активні речовини (гістамін, 
серотонін, простагландини та ін.) надходять до кровотоку і стимулюють клітинне 
дихання різних тканин організму, посилюють гіперпластичні процеси і 
репаративну регенерацію (повторний ефект). Під впливом УФО внаслідок 
фотохімічної реакції відбувається перетворення провітаміну-ергостерину на 
вітамін Д3. Вітаміни групи Д беруть участь у фосфорно-кальцієвому обміні, 
регуляції транспорту іонів фосфору і кальцію через біологічні мембрани. При 
УФО гальмується секреція паратгормону, що в свою чергу приводить до 



посилення резорбції фосфатів у нирках і підвищення їх концентрації в плазмі, 
ініціювання процесів гліколізу. 

Сполученим впливом усіх ділянок оптичного спектра зумовлена фазність 
реакцій на сонячне випромінювання. Спочатку виникає гіперемія шкіри, 
викликана інфрачервоним і видимим випромінюванням, а потім (через 6-12 
годин) з’являється еритема, зумовлена середньохвильовим ультрафіолетовим 
випромінюванням. Через 3-4 доби вона зменшується і підвищується злущення 
потовщеного епідермісу. У ці ж терміни виявляється пігментація шкіри, 
спричинена довгохвильовим ультрафіолетовим випромінюванням. Геліотерапія 
підвищує тонус ЦНС, активує діяльність залоз внутрішньої секреції, стимулює 
обмінні та імунобіологічні (при малій дозі, при високій дозі, навпаки, пригнічує) 
процеси, сприяє відкладенню в тканинах солей кальцію і фосфору. Після 
геліотерапії в еритроцитах хворих створюються умови для більш повного 
насичення гемоглобіну киснем і полегшення звільнення кисню в тканинах. 
Систематичне застосування сонячних ванн викликає почуття бадьорості, 
хороший настрій, поліпшує сон і апетит, прискорює розв′язання патологічних 
процесів. 

Лікувальні ефекти: пігментоутворюючий, вітаміноутворюючий, 
імуностимулюючий, метаболічний, тонізуючий, вазоактивний, регенераторний, 
гіперпластичний, психоемоційний. 

ПОКАЗАННЯ. Геліотерапія показана при таких синдромах: гіпоергічний 
запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на 
фоні депресії, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, 
імунопатії з імунодефіцитними станами, органної недостатності (серцевої, 
судинної, дихальної, ниркової, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в 
стадії компенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпотипом, рановий. 

Захворювання: гіповітаміноз вітаміну D, гіпертонічна хвороба I стадії, 
ревматизм у неактивній стадії, запальні захворювання легенів, шлунково-
кишкового тракту, нирок, суглобів і нервової системи поза загостренням, подагра, 
ожиріння, хвороба Рейно, неврози та ін. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, дисциркуляційний з повнокров’ям, дискінетичний і дистонічний за 
гіпертипом, диссекреторний з підвищеною функцією, а також органної 
недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-
кишкової та ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) 
в стадії декомпенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: усі в гострій стадії, туберкульоз легенів та інших органів, 
тиреотоксикоз, малярія, колагенози, підвищена чутливість до УФ-
випромінювання. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Сонячні ванни 
призначають у виді загальних і місцевих. При загальних ваннах опромінюють усе 
тіло людини, а при місцевих – окремі ділянки: комірцеву, поперекову зону, 
кінцівки, тощо. Приймають сонячні ванни на тапчані заввишки 45-50 см. У жаркі 
літні дні, щоб уникнути перегріву, ножний кінець тапчана розташовується у бік 



сонця, в прохолодні місяці – поперечно падінню сонячних променів. Голова 
пацієнта має бути в тіні, а на очі необхідно надівати сонцезахисні окуляри. 

ДОЗУВАННЯ. Сонячні ванни проводять при різній температурі й вогкості 
повітря, швидкості вітру й густині сонячного випромінювання і дозують у 
термометричних калоріях з урахуванням радіаційно-еквівалентно-ефективної 
температури, що характеризує вплив кліматичних чинників на терморегуляцію 
організму. Комплексну оцінку цих параметрів здійснюють за величиною 
радіаційної еквівалентно-ефективної температури (РЕЕТ). Сонячні ванни 
приймають при РЕЕТ 17-30°С. Курс лікування становить 12-24 процедур. 
Повторний курс сонячних ванн проводять через 2-3 місяці.  

Тривалість дози можна визначити за таблицями, побудованими для різних 
широт та пор року. Використовують час для даної географічної довготи, літній 
або зимовий (декретний час).  

Курсове застосування сонячних ванн здійснюють у трьох режимах: слабкий 
– РЕЕТ 17-26°С, помірний – РЕЕТ 23-26°С, інтенсивний – РЕЕТ 29°С. Як і всі 
види кліматичних процедур, сонячні ванни дозують за трьома режимами впливів 
залежно від ступеня роздратування шкіри ультрафіолетовою частиною сонячного 
спектра. За режимом I допустимі ванни в межах 1 біодози (5-20 кал за тепловими 
одиницями), за режимом II – в межах 2 біодоз (30 кал) і за режимом III – 3 біодоз 
(60 кал).  

Приймати сонячні ванни рекомендується вранці (від 8 до 11 години) через 
півгодини-годину після сніданку при температурі повітря не нижче за 20°С. 
Половину опромінювання проводять у положенні на спині, іншу – на животі. 
Після процедури необхідний відпочинок у тіні протягом 10-15 хвилин, душ, 
обливання (32-22°С), обтирання або купання. Курс лікування починають із 1-3 
повітряних ванн по 10-15 хвилин, приймають щодня з перервами в 1-2 дні через 
кожні 5-8 процедур. Усього на курс – 20-30 процедур. 

 
 
 

Таблиця 11. 
Тривалість дози інтегральної сонячної радіації 5 кал/см2 

в ясні дні на 45о північної широти, хв 
Середній сонячний час, год Місяць Число 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  Тривалість дози, хв 

Січень 21     9,5 8,1 8,7 12,7    
Лютий 20    7,6 6,2 5,8 6,0 6,7 9,5   
Березень 22   6,7 5,4 4,9 4,7 4,8 5,1 6,3 10,2  
Квітень 21  6,5 5,0 4,5 4,2 4,1 4,2 4,5 5,0 6,5  
Травень 21 8,1 5,7 4,6 4,2 4,0 4,0 4,0 4,2 4,7 5,8 8,7 
Червень 20 7,2 5,4 4,5 4,1 3,9 3,7 3,9 4,1 4,5 5,2 8,1 
Липень 20 9,5 5,8 4,8 4,2 4,0 3,9 4,0 4,2 4,6 5,5 8,7 
Серпень 19  6,7 5,0 4,5 4,2 4,1 4,2 4,4 5,0 6,5 12,7 
Вересень 18  9,5 6,2 5,0 4,7 4,5 4,7 5,1 6,5 11,3  
Жовтень 18   8,7 6,5 5,8 5,7 6,0 7,0 12,7   
Листопад 17    10,2 7,6 7,6 8,7 12,7    
Грудень 17     12,7 11,3 12,7     



 
Сонячні ванни дозують у малих калоріях або в біодозах (див. вище). Для 

України в червні, липні та у серпні з 9 до 11 ранку (при безхмарному небі) 
інтенсивність сонячної радіації на 1см2 поверхні тіла протягом однієї хвилини 
складає в середньому 1 калорію. Сонячна біодоза, тобто мінімальна тривалість 
часу, необхідного для отримання порогової еритеми, становить за цих умов 30-32 
хвилини. Проводять такі ванни за схемами сонячних опромінювань (щадна, 
помірна і посилена):  

1) при щадній схемі додають по 4 хвилини через кожні 3 опромінення і 
доводять час до 30 процедур до 40 хвилин (40 кал, або 1,25 біодози); 

2) при помірній схемі додають 4 хвилини через кожні 2 опромінення і 
доводять час до 60 хвилин (60 кал, або 1,85 біодози); 

3) при прискореній схемі – додають 4 хвилини з кожним опромінюванням, 
доводять до 120 хвилин (120 кал, або 2,5 біодози). 

Початкова доза становить 5 кал/см2, що відповідає приблизно 1 біодозі 
УФО. Необхідно зазначити, що безконтрольне надмірне сонячне опромінювання 
веде до виникнення протилежного ефекту – пригнічення імунної реактивності, 
підвищення сприйнятливості хворих до інфекційних захворювань, загострення 
існуючого патологічного процесу.  

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Гіпертонічна хвороба 1 стадії. 
Rp: Сонячні ванни, слабкий режим впливу з 200 до 800 кДж/м2  зі 

збільшенням на 200 кДж/м2  через кожні 2 доби при РЕЕТ не нижче за 17-260С. 
 

 
 

12.2.3. СПЕЛЕОТЕРАПІЯ 
Спелеотерапія – лікування перебуванням хворих в умовах мікроклімату 

природних і штучних печер (соляних шахт). 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Основний діючий чинник – 

дрібнодисперсний аерозоль солей натрію, кальцію, калію і магнію, а також 
негативних аероіонів. Породи печер визначають фізико-хімічний склад повітря в 
них. Повітря, рухаючись уздовж соляних порід у печерах, утворює 
дрібнодисперсний аерозоль хлоридів натрію, магнію, калію, концентрація 
частинок якого в повітрі становить 3-5 мг/м3, а лінійні розміри часток до 5 мкм 
легко проникають у бронхи. Вміст мікроорганізмів у повітрі печер низький, 
температура повітря – 7-22°С, а відносна вогкість – 40-75 %. Особливості 
мікроклімату залежать від характеристики підземних приміщень. Їм властиві 
постійність температури і тиск повітря, його газового та іонного складу, низька 
відносна вогкість, підвищена іонізація, переважання негативно заряджених іонів, 
наявність аерозолів солей, відсутність бактерійної флори та алергенів. 

ОБЛАДНАННЯ. Процедури проводять у карстових печерах, соляних 
шахтах, гротах, рудниках. Лікування відбувається у солерудниках Березники 
(Росія), Солотвіно і Соледар (Україна), Солєгорськ (Білорусія), Нахічевань 
(Азербайджан), Чон-Туз (Киргизія), Бад-Гаштейн, Сольбад-Сальцеман (Австрія), 



печері Клутерт і Шенебеке (Німеччина), печерах Беке, Тапольца (Угорщина), 
Гамбасекській печері (Словаччина), солерудниках “Кинга” (Польща) і Сигет 
(Румунія), печері “Магура” (Болгарія). Нарівні з природними печерами для 
лікування хворих на бронхіальну астму використовують штучні камери 
“Спеклікастандарт”, “Спеклікаофіс” та ін. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. В основі механізму дії спелеотерапії лежить 
реакція організму на дратівливу дію соляного аерозолю на слизову оболонку 
бронхолегеневої системи, інтенсивність якої зумовлена морфологічними 
особливостями дихальної системи (велика площа поверхні, хороший крово- і 
лімфообіг). Лікувальна дія спелеотерапії реалізується в два етапи. На першому 
розвивається реакція організму на дію соляного аерозолю, для купірування якої 
потрібна мобілізація адаптаційних можливостей організму. На другому етапі 
лікування соляний аерозоль виступає в ролі неспецифічного тренуючого агента, 
що закріпляє активацію імунної, ендокринної і вегетативної нервової систем. 
Зменшується вираженість реакцій організму на подальший вплив алергенів, 
фізичного навантаження, формується імунологічна резистентність. 

Фізико-хімічні ефекти. Спелеотерапія спричиняє підвищення осмолярності 
бронхіального секрету внаслідок набухання і розчинення частинок солярного 
аерозолю. Відмічене підвищення вмісту іонів кальцію в крові, а іони натрію, що 
містяться у великій кількості в соляному аерозолі, збільшують кальцієву 
проникність гладких м’язів бронхів і таким чином підвищують електричну 
активність, що приводить до їх скорочення. Підвищення осмолярності 
бронхіального секрету спричиняє спелеореакцію організму – загострення 
захворювання з появою утрудненого дихання, погіршення відділення мокроти і 
підвищення біохімічних показників щодо активності запального процесу. 
Розвиток спелеореакції пов’язують також із закупоркою просвіту бронхів 
згустками слизу, що виділяється з бронхів дрібнішого калібру. Вираженість і 
строки виникнення відповідної реакції визначаються початковим рівнем 
сенсибілізації організму, функціональним станом вегетативної нервової системи 
та активністю запальних процесів. Виникає реакція в середньому після 5-7 
процедур і триває протягом 5-7 днів. 

Фізіологічні ефекти. Підвищена осмолярність бронхіального секрету 
сприяє вивільненню біологічно активних речовин з базофілів, огрядних кліток, у 
великій кількості бронхів, що містяться в слизовій і викликають викид медіаторів 
лаброцитами трахіобронхіального секрету. При цьому збільшується проникність 
епітелію бронхів і стимулюються іритантні рецептори блукаючих нервів, що в 
свою чергу сприяє виділенню ацетілхоліну і гіперсекреції слизових залоз. За 
рахунок зменшення набряклості слизової бронхів і підвищення проникності 
слизової поліпшуються реологічні властивості мокроти, що приводить до 
поліпшення дренажної функції бронхів і збільшенню кількості відокремлюваної 
мокроти. Посилюється виділення алергенів, продуктів життєдіяльності 
патогенних мікроорганізмів. Реакція у відповідь сприяє збільшенню 
функціональної активності фагоцитів, нормалізації вмісту лімфоцитів і рівня 
імуноглобулінів. За рахунок зменшення систолічного тиску в легеневій артерії, 
загального легеневого опору поліпшується циркуляція в малому колі кровообігу і 



оксигенація крові в легенях, що сприяє нормалізації біохімічних процесів в 
міокарді з поліпшенням показників кардіодинаміки. 

Мала кількість мікроорганізмів у повітрі печер і шахт приводить до 
зниження сенсибілізації організму і зменшенню вмісту антитіл. Збільшується 
кількість фагоцитарних макрофагів і Т-лімфоцитів, зменшується вміст Ig A, G і Е 
та підвищується лізоцимна активність сироватки крові. Аерозолі солей гальмують 
розмноження мікроорганізмів дихальних шляхів, запобігаючи розвитку 
запального процесу. Тиша і незвичайна обстановка печери відновлюють процеси 
гальмування в корі головного мозку. Запах, що створюється присутністю 
аероіонів свіжого і насиченого солями повітря, позитивно діє на хворих, 
створюючи відчуття свіжості, легкості дихання та емоційного комфорту. 

Лікувальні ефекти: антибактеріальний, протизапальний, 
десенсибілізуючий, бронходренуючий, седативний, гіпотензивний. 

ПОКАЗАННЯ. Спелеотерапія показана при таких основних синдромах: 
інфекційний без піретичної реакції, гіперергічний запальний, невротичний на 
фоні збудження, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих гормонів, 
імунопатії з алергічними станами, диссекреторний з підвищеною функцією, 
органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, дермопатії) в стадії компенсації.  

Захворювання: органів дихання (бронхіальна астма всіх форм, хронічний 
обструкційний бронхіт, трахіобронхит) у фазі ремісії з легенево-серцевою 
недостатністю не вище II стадії, поліноз, риносинусопатія, нейроциркуляторна 
дистонія, вегето-судинні дисфункції, гіпертонічна хвороба I і IIА стадії з 
недостатністю кровообігу I ступеня, респіраторні алергози, нейродерміт, екзема, 
дерматит, неврози. 

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

Захворювання: бронхіальна астма з важкими і частими нападами, виражена 
емфізема легенів і пневмофіброз, бронхоектази, спайки після перенесеного 
сухого та ексудативного плевриту, сенсибілізація до соляного пилу, часті 
рецидиви ангіни, психози, клаустрофобія. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. У приміщенні 
спелеолікарень хворі приймають зручну позу (сидячи, лежачи), засинають або 
виконують дихальну гімнастику, здійснюють прогулянки. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування процедур здійснюють відповідно до тривалості 
впливу і параметрів мікроклімату спелеолікарень. Тривалість денних процедур, 
які щодня проводяться, складає 1-5 годин, нічних – 12 годин, курс лікування – 18-        
23 процедур. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Бронхіальна астма, інфекційно-алергійна форма, середньої ваги, 

ДН1.  



Rp: Спелеотерапія, температура 15-20оС, вологість 40-60%, 1-5 годин, 
щодня, 20 днів. 

 

12.2.4. ТАЛАСОТЕРАПІЯ 
 
Таласотерапія – лікувальне застосування морських купань. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. У широкому розумінні таласотерапія 

містить в собі використання природних фізичних чинників, пов’язаних з 
перебуванням на узбережжях морів, рік, озер та інших водоймищ. Температура 
води 21-24°С, повітря 22-24°С. Для проведення таласотерапії необхідна акваторія 
моря. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. При купанні на організм одночасно діють 
термічні, механічні та хімічні чинники морської води. 

Фізико-хімічні ефекти. Для підтримки рівноваги і подолання опору 
рухомих мас води хворий, що купається, виконує інтенсивні рухи, які підвищують 
його м’язовий тонус. Розчинені у воді хімічні речовини (іони кальцію, магнію, 
калію, хлору, брому, йоду та ін., фітонциди морських водоростей) під час купань 
осідають на шкірі й дифундують у сальні й потові залози. 

Фізіологічні ефекти: гідростатичний тиск води стимулює шкіряний 
кровотік, а іони морської води, що проникли в шкіру, спричиняють хімічне 
роздратування її нервових провідників. Купання збуджують центральну нервову 
систему і вегетативні підкоркові центри, активують обмін речовин і змінюють 
функції серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Активні форми 
тропних гормонів, що виділяються при купанні, катехоламінів, кортикостероїдів 
підвищують реактивність організму і резерви його адаптації. Краса моря і 
прибережний ландшафт справляють виражений психоемоційний вплив на 
хворого, викликають позитивні емоції. При морських купаннях відбуваються 
фазні зміни терморегуляції хворого. 

У першу фазу (нервово-рефлекторну або первинного охолодження) через 
раптове охолодження тіла у хворого виникає спазм судин шкіри і розширяються 
глибокі судини внутрішніх органів. Рефлекторне збудження переважно 
парасимпатичної нервової системи приводить до брадикардії і брадипное, 
підвищення кров’яного тиску. 

У другу фазу (реактивну) за рахунок активації різних видів обміну в 
організмі підвищується питома вага метаболічної теплопродукції і настає 
гіперемія шкіри, частішає і заглиблюється дихання, в 2-3 рази збільшується 
ступінь утилізації кисню і підвищується інтенсивність клітинного дихання 
тканин. 

Третя фаза (повторного охолодження) настає при тривалому перебуванні у 
воді і характеризується ознобом, тремтінням, симпатичним піломоторним 
рефлексом (“гусяча шкіра”). Наростаючий парез судин шкіри приводить до 
застійної венозної гіперемії (ціанозу) і охолоджування тіла, яке може привести до 
переохолодження хворого і загострення хвороби. Тому при купаннях необхідно 
попереджати розвиток третьої фази реакції терморегуляції хворих.  



У хворих можуть бути різні типи реакцій на морські купання (фізіологічна і 
патологічна). Фізіологічна реакція характеризується збільшенням ЧСС на 6-15 
уд/хв, підвищенням систолічного АТ на 5-15 мм рт. ст., зниженням діастолічного 
на 5-        10 мм рт. ст., збільшенням частоти дихання на 4-8 за хвилину. При 
патологічній реакції спостерігається втома, озноб, задишка, серцебиття, аритмія, 
збільшення пульсу більш ніж на 30-45 за хвилину, підвищення систолічного АТ 
на 40-50 мм рт. ст., а діастолічного – на 10-20 мм рт. ст., частоти дихання більше 
15 за хвилину і зниження життєвої ємності легенів. 

Лікувальні ефекти: тонізуючий, адаптогенний, метаболічний, трофічний, 
актопротекторний, вазоактивний. 

ПОКАЗАННЯ. Таласотерапія показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою 
чутливістю, невротичний на фоні депресії, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з алергічними станами, дисциркулятоний з 
ішемією, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, дисметаболічний, а також 
органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії компенсації.  

Захворювання: хронічні запальні поза загостренням (бронхіт, трахеїт, 
пневмонія, хронічний гломерулонефрит, гастрит), стенокардія напруження I-II 
ФК, гіпертонічна хвороба I-II стадії, невроциркуляторна дистонія за 
гіпертонічним і змішаним типами, наслідки травм і захворювань опорно-рухового 
апарату (переломи кісток, розриви зв’язок і сухожиль) і нервової системи 
(остеохондроз, радикуліт). 

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

Захворювання: хронічні запальні у фазі загострення, порушення мозкового 
кровообігу, органічні захворювання нервової системи, атеросклероз судин нижніх 
кінцівок з трофічними розладами. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Хворий 
поступово заходить у морську воду. 

ДОЗУВАННЯ. Тривалість купань у морі два-три рази на день від 30 с до 30 
хв. Курс лікування – 12-20 процедур. Дозування купань здійснюють відповідно до 
холодового навантаження – різниці між тепловіддачею і теплопродукцією, 
віднесеною до одиниці поверхні тіла. Залежно від температури води її досягають 
при різній тривалості впливу. 

Таблиця 12 
Дозування купань за холодовим навантаженням 

залежно від температури води 
Температура води, оС Холодове 

навантаження, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



ккал/м2 
(кДж/м2 ) 

Тривалість купання, хв 

15(60) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 

20(80) 0,5 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 3 

25(100) 1 1 1,5 1,5 1,5 2 3 4 5 7 

30(120) 1,5 1,5 2 2 3 3 4 6 8 11 

35(140) 2 2 3 4 4 5 6 9 12 16 

40(160) 3 3 4 5 6 8 10 13 17 23 

45(180) 4 5 6 7 9 10 13 17 23 30 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Нейроциркуляторна дистонія, змішана форма. 
Rp: Морські купання за режимом інтенсивного холодового навантаження 

від 140 до 180 кДж/м2, при температурі води не нижче 20оС, температурі повітря 
не нижче 22оС. 

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

Задача 1 
Хворому з діагнозом дифузний токсичний зоб 1 ступеня, тиреотоксикоз 

легкого ступеня тяжкості, стадія компенсації, призначена аеротерапія. 
Назвіть оптимальні значення параметрів, при яких виникають мінімальні 

метеопатичні реакції. 
А. Температура повітря +18оС, відносна вогкість 50%, швидкість вітру 0 

м/с, хмарність 0 балів, мінливість тиску 0 гПа/доб. 
Б. Температура повітря +22оС, відносна вогкість 70%, швидкість вітру 0 м/с, 

хмарність 2 бали, мінливість тиску 0 гПа/доб. 
В. Температура повітря +18оС, відносна вогкість 20%, швидкість вітру 0,5-2 

м/с, хмарність 2-4 бали, мінливість тиску 0 гПа/доб. 
Г. Температура повітря +15оС, відносна вогкість 50%, швидкість вітру 0,4 

м/с, хмарність 0-3 бали, мінливість тиску 2 гПа/доб. 
Д. Температура повітря +18-20оС, відносна вогкість 50-70%, швидкість 

вітру 10 м/с, хмарність 3 бали, мінливість тиску 2гПа/доб. 
Задача 2 

Дитині 5 років, схильній до частих простудних захворювань, призначена 
геліотерапія. 

Що може бути протипоказанням для геліотерапії? 
А. Псоріаз. 
Б. Піодермія. 
В. Нейродерміт. 
Г. Фотодерматоз. 
Д. Себорея. 

Задача 3 
Хворому 34 років з діагнозом бронхіальна астма, атопічна форма, 

гормононезалежна, легкий перебіг, ДН0-1, призначена спелеотерапія. 



Дайте фізичну характеристику призначеному чиннику. 
А. Великодисперсний аерозоль хлоридів магнію 10 –15 мг/м3. 
Б. Дрібнодисперсний аерозоль хлоридів натрію, калію 3-5 мг/м3. 
В. Великодисперсний аерозоль хлоридів натрію 5-10 мг/м3. 
Г. Дрібнодисперсний аерозоль мікроелементів 1-5 мг/м3. 
Д. Дрібнодисперсний аерозоль сульфатів магнію, натрію 1-3 мг/м3. 
 
                                                     Задача 4 
Хворому 51 року з діагнозом ІХС: стенокардія напруження 1 ФК, СН1 

призначена таласотерапія. 
Назвіть фазні зміни терморегуляції хворого при таласотерапії. 
А. Розширення вен, спазм артерій, розширення артерій. 
Б. Спазм капілярів, спазм артерій, пасивна гіперемія.  
В. Спазм судин шкіри, активна гіперемія, спазм капілярів. 
Г. Спазм судин шкіри, активна гіперемія, пасивна гіперемія. 
Д. Розширення судин шкіри, спазм артерій.  
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