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ВСТУП

Фізична реабілітація засобами фізіотерапії

Фізіотерапія – наука, що вивчає дію на організм людини фізичних
чинників зовнішнього середовища і використання їх з лікувальною,
профілактичною та реабілітаційною метою.
На сьогодні у галузі фізіотерапії використовують великий спектр
лікувальних фізичних факторів, що відрізняються природою, методиками та технікою застосування, механізмом дії та терапевтичною
ефективністю. Весь цей арсенал фізичних методів, який постійно
оновлюється, успішно використовується в кількох напрямках.
Перший напрямок – власне фізіотерапевтичний, тобто використання фізичних факторів з лікувальною метою. Вони застосовуються
при хронічному і підгострому перебігу захворювань, менше – у гострій стадії хвороби. Без перебільшення можна вважати, що важко
назвати захворювання, при якому не можна було б з користю для хворого призначити той чи інший фізіотерапевтичний метод.
Широке і ефективне використання фізичних факторів при самих
різних захворюваннях визначається їх седативною, знеболюючою,
протизапальною, антисептичною дією, активним впливом на мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, периферичну і центральну гемодинаміку, трофіку тканин і обмін речовин, імунобіологічні і
компенсаторно-пристосувальні процеси, реактивність організму, а
також можливістю нормалізації функцій органів і систем.
Другий напрямок використання фізичних факторів – профілактичний. Фізіопрофілактика – оздоровлення та попередження захворювань людини шляхом застосування природних і преформованих
факторів зовнішнього середовища. Вона ґрунтується на добре відомому положенні, згідно з яким зміною умов навколишнього середовища можна цілеспрямовано впливати на організм, його реактивність
і опірність. Наявність зовнішніх подразнень до того ж є необхідною
передумовою для правильного розвитку і нормального існування
будь-якого живого організму, а відсутність їх тягне за собою ряд патологічних порушень. Вельми важливо, що адаптація організму до
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будь-якого одного фізичного фактору сприяє, як правило, підвищенню його стійкості і до інших середовищних факторів.
Третій напрям використання фізичних факторів – реабілітаційний. Немає сумнівів, що фізична терапія і її принципи повинні займати чільне місце в реабілітації хворих та інвалідів. Фізичні фактори, як
відомо, здатні стимулювати різні механізми компенсації: формування нових тимчасових зв’язків, що забезпечують мобілізацію резервів;
включення в діяльність інтактних структур замість пошкоджених;
утворення нових функціональних систем тощо. Обґрунтованість і
перспективність використання лікувальних фізичних чинників для
реабілітації багато в чому визначається тими особливостями і перевагами, які відрізняють їх від інших лікувально-профілактичних засобів. В якості найважливіших з них необхідно назвати наступні: універсальність дії фізичних факторів, фізіологічність дії на організм,
тривалий період післядії, хороша сумісність з іншими реабілітаційними засобами, відсутність токсичності, алергенності і системної побічної дії.
Фізіотерапевтичні методи є невід’ємною частиною комплексного
лікування і реабілітації хворих з різними нозологічними формами,
так як мають виняткове значення для підвищення неспецифічної резистентності організму і дозволяють відновити механізми регуляції
його функцій, порушення яких лежить в основі патогенезу більшості
захворювань.
Раціональне використання фізіотерапевтичних факторів значно підвищує ефективність комплексного лікування і реабілітації
хворих, сприяє швидшому відновленню або компенсації порушених
хворобою функцій, перешкоджає розвитку ускладнень, скорочує терміни тимчасової непрацездатності, знижує інвалідизацію, прискорює повернення до активного життя і творчої праці. У зв’язку з цим
винятково важливе значення у підготовці кваліфікованих фахівців з
фізичної реабілітації має набуття знань і вмінь у галузі фізіотерапії.
Оволодіння необхідними навичками дозволить майбутнім реабілітологам проводити ефективну комплексну реабілітацію хворих з різними формами нозологій.
У даному підручнику висвітлено зміст теоретичних та практичних питань дисципліни «Реабілітація засобами фізіотерапії»:
системно викладено предмет і завдання фізіотерапії, дана характеристика основних природних і преформованих лікувальних
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фізичних факторів, розглянуті біофізичні основи їх лікувальної
дії на організм людини, наведені показання і протипоказання
до застосування фізіотерапії, апаратура та методі проведення фізіопроцедур.
Мета видання підручника – забезпечити студентам повний обсяг
теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для його майбутньої професійної діяльності з раціонального використання засобів фізіотерапії з профілактичною, оздоровчою та реабілітаційною
метою.
При викладенні навчального матеріалу використовуються загальні положення та загальні поняття з анатомії та фізіології людини, спортивної медицини, лікувальної фізичної культури, масажу,
основ фізичної реабілітації, фізичної реабілітації різних нозологічних груп. Структура викладення матеріалу у даному підручнику дає
можливість послідовного поглибленого вивчення загальних основ
фізіотерапії, механізмів лікувальної дії основних фізичних факторів,
показань і протипоказань до застосування тих чи інших видів фізіотерапії, ознайомлення з найсучаснішою фізіотерапевтичною апаратурою та методиками проведення процедур.
Підручник складено згідно змісту робочої програми даної дисципліни. У главах підручника висвітлені питання щодо застосування в
системі фізичної реабілітації окремих фізіотерапевтичних чинників,
серед яких електролікування, електричні та електромагнітні поля,
фототерапія, акустичні коливання, інгаляторна терапія, теплові
методи впливу. Кожен з цих розділів включає ряд відособлених або
комплексних лікувальних методів, заснованих на використанні того
чи іншого фізичного фактора. Наявність контрольних питань та тестових завдань для самостійного контролю засвоєння матеріалу відповідає вимогам кредитно-модульної системи.
За допомогою матеріалів підручника студент може опанувати наступні знання:
yy механізми фізіологічної та лікувальної дії постійного та змінного
електричного струму;
yy механізми фізіологічної та лікувальної дії електромагнітних полів
високої, ультрависокої та надвисокої частоти;
yy механізми фізіологічної та лікувальної дії постійного та змінного
магнітного полю;
yy механізми фізіологічної та лікувальної дії акустичних коливань;
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yy механізми фізіологічної та лікувальної дії світлової енергії;
yy механізми фізіологічної та лікувальної дії теплових факторів;
yy показання та протипоказання до застосування фізіотерапевтичних процедур;
yy методики проведення основних фізіотерапевтичних процедур.

За допомогою підручника студент зможе сформувати наступні навички:
yy практично застосовувати портативні фізіотерапевтичні апарата
побутового призначення під контролем лікаря;
yy вміти добирати найбільш ефективні до певного стану здоров’я та
фізичного стану людини фізичні фактори;
yy проводити основні кліматолікувальні процедури, зокрема визначати біодозу для прийому процедур УФО та сонячних ванн;
yy контролювати стан людини в процесі прийому фізіотерапевтичних процедур;
yy надавати першу допомогу у випадках патологічних та парадоксальних реакцій на фізіотерапевтичні заходи, а також при нещасних випадках (ураження електричним струмом, опіки, алергічні
реакції);
yy оцінювати ефективність залучення використаних засобів реабілітації.
Автори сподіваються, що підручник буде сприяти підвищенню
діагностичної компетентності майбутніх фізичних терапевтів.
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Фізіотерапія як складова фізичної реабілітації

Фізіотерапія – це галузь науково-практичної діяльності, що вивчає
вплив на організм людини природних або штучних (преформованих)
фізичних факторів з метою профілактики й лікування захворювань і
патологічних станів, а також медичної, психологічної й професійної
реабілітації відповідного контингенту людей.
Предмет вивчення фізіотерапії – зовнішні фізичні фактори, які застосовують для впливу на організм людини з лікувальною метою;
об’єкт вивчення фізіотерапії – людина, його організм як цілісна система, а також процеси формування й результати інтегральної реакції
цієї системи на дію фізіотерапевтичних факторів.
Особливості та переваги фізіотерапії.
1. Однією з найважливіших переваг фізичних методів лікування є
універсальність їх дії, завдяки чому один і той же фактор може застосовуватися при самих різних захворюваннях. В основі універсальної дії фізіотерапії лежать загальні механізми дії різних фізичних факторів.
2. Фізичні фактори в терапевтичних дозах, як правило, не мають токсичності, не викликають побічних ефектів і алергізації організму.
3. Істотною перевагою застосування преформованих фізичних чинників є їх тривала післядія. Суть цього явища полягає в тому, що
терапевтичний ефект зберігається протягом досить значного
проміжку часу. Кожен фізичний фактор має свій період післядії,
що і визначає доцільний термін його повторного призначення. Він
коливається від декількох тижнів (для лікарського електрофорезу, діадинамотерапії) до 4–6 місяців (грязелікування, бальнеотерапія).
4. До переваг фізіотерапії належить її гарна сумісність з іншими лікувальними засобами, можливість використання фізичних фак-
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торів у різних реабілітаційних комплексах, що суттєво розширює
діапазон можливих методів впливу, скорочує строки реабілітації,
збільшує період ремісії хронічних захворювань.
5. Важливими перевагами фізичних методів лікування є їх доступність, можливість повсюдного використання, порівняльна дешевизна.

Класифікація фізичних факторів та методів фізіотерапії.
Зовнішні фізичні фактори, які використовують для впливу на організм людини з лікувально-профілактичними і реабілітаційними
цілями, класифікують залежно від виду енергії.
Існуючі методи фізіотерапії підрозділяють на наступні основні
групи.
yy І група – методи, що засновані на використанні впливу постійного
електричного струму (гальванізація і лікарський електрофорез).
yy ІІ група – методи, що засновані на використанні впливу імпульсних електричних струмів (електросонтерапія, діадинамотерапія,
короткоімпульсна електроаналгезія, електростимуляція).
yy ІІІ група – методи, що засновані на використанні впливу перемінного електричного струму низької напруги (ампліпульстерапія,
інтерференцтерапія).
yy ІV група – методи, що засновані на використанні впливу перемінного електричного струму високої напруги (дарсонвалізація).
yy V група – методи, що засновані на використанні впливу електричного поля (франклінізація, УВЧ-терапія).
yy VІ група – методи, що засновані на використанні впливу магнітного поля (магнітотерапія – застосування постійного, імпульсного й
змінного низькочастотного магнітного поля; індуктотермія – застосування впливу змінного високочастотного магнітного поля).
yy VІІ група – методи, що засновані на використанні впливу електромагнітного випромінювання радіохвильового діапазону (ДМХ-,
СМХ- і КВЧ-терапія).
yy VІІІ група – методи, що засновані на використанні впливу електромагнітного випромінювання оптичного спектра (світлолікування – фототерапія інфрачервоним, видимим і ультрафіолетовим
випромінюванням, у тому числі низькоенергетичним лазерним
випромінюванням цих спектрів).
yy ІX група – методи, що засновані на використанні впливу механічних факторів (вібротерапія, ультразвукова терапія).
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yy X група – методи, що засновані на застосуванні повітря з різним
атмосферним тиском (гіпо- і гіпербаротерапія).
yy XІ група – методи, що засновані на застосуванні газів з різним
парціальним тиском (нормобарична гіпоксітерапія, гіпербарична
оксигенотерапія, карбогенотерапія, оксигеногеліотерапія).
yy XІІ група – методи, що засновані на застосуванні штучно зміненого повітряного середовища (аероіоно-, аерозоль-, гало- і спелеотерапія).
yy XІІІ група – методи, що засновані на застосуванні термічних факторів (застосування з лікувально-профілактичною метою гарячої
або холодної прісної води, водяного пару, льоду, парафіну, озокериту, хімічних теплоносіїв або холодоагентів).
yy XІV група – методи, що засновані на застосуванні водних процедур
(вологі вкутування, душі, ванни, кишкові промивання тощо).
yy XV група – методи, що засновані на застосуванні лікувальної грязі
(пелоїдотерапія).

За глибиною проникнення в біологічний об’єкт фізичні фактори підрозділяються на:
yy фактори наскрізної дії (постійний струм – метод гальванізації;
імпульсні струми – методи електросну, діадинамотерапії, електроаналгезії, електростимуляції; змінний струм низької напруги – ампліпульстерапія; електричне поле – методи франклінізації
і УВЧ-терапії);
yy фактори глибокого проникнення (ультразвук; електромагнітне
випромінювання – методи ДМХ- і СМХ-терапії; магнітне поле – деякі методи постійної, низькоінтенсивної імпульсної й змінної низькочастотної магнітотерапії, методи високоінтенсивної імпульсної
магнітотерапії й індуктотермії; низькоенергетичне лазерне випромінювання інфрачервоної частини спектра – деякі методи лазерної терапії);
yy фактори поверхневої дії (змінний струм високої напруги – методи
дарсонвалізації й ультратонотерапії; електромагнітне випромінювання – КВЧ-терапія; електромагнітне випромінювання оптичного діапазону – методи світлолікування й деякі методи лазерної
терапії).
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1.1. Механізми дії фізичних факторів на організм людини
У механізмах дії фізичного фактора на організм людини виділяють
три групи ефектів: фізико-хімічні, фізіологічні та лікувальні.
Фізико-хімічні ефекти дії фізіотерапевтичного фактору пов’язані
з молекулярними змінами в тканинах організму при його використанні. Вони ґрунтуються на поглинанні фізичної енергії клітиною організму та перетворенні її в енергію біологічних процесів. У зв’язку з
цим в тканинах відбуваються фізичні, хімічні і структурні перетворення, які складають основу первинної реактивної відповіді складних функціональних систем. До фізико-хімічних ефектів належать:
yy температурний ефект (процеси теплоутворення в тканинах і органах організму);
yy іонні зрушення у різних середовищах організму;
yy утворення вільних форм біологічно активних речовин;
yy утворення вільних радикалів різних хімічних речовин у структурах і середовищах організму;
yy конформаційні зміни.

Температурний ефект – підвищення власної температури біологічних структур і їх утворень (тканин і органів) під впливом зовнішнього фізичного фактора за рахунок переходу будь-яких видів енергії в
теплоту. Доцільність цього ефекту при фізіотерапії обґрунтовується
тим, що тепло активне впливає на різні процеси в біологічних системах, що відкриває шлях до перетворення енергії фізичного фактора в
біологічну реакцію.
Іонні зрушення. Згідно іонної теорії, дія фізичних факторів на організм обумовлена зміною концентрації і співвідношення іонів у
клітинах і тканинах. Біологічне значення цих зрушень визначається
існуванням іонного гомеостазу та активною участю іонів в життєдіяльності організму. Тому іонні зрушення, які відбуваються під впливом фізіотерапевтичних процедур, супроводжуються різноманітними змінами в організмі, що визначає фізіологічну і лікувальну дію
фізичних факторів. Ці зміни позначаються на водно-електролітному
обміні, осмотичній рівновазі, фізико-хімічних характеристиках клітини і міжклітинних структур, діяльності серцево-судинної системи
і інших значущих для життєдіяльності організму явищах і процесах.
Утворення вільних форм речовин. Більшість біологічно активних
сполук здатні виконувати свою метаболічну і регуляторну функцію
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завдяки тому, що вони можуть перебувати в двох формах – вільній
(активній) і пов’язаній (неактивній). У біохімічних реакціях ці речовини беруть участь переважно у вільному стані. Утворення активних
(вільних) форм речовин може вважатися одним з фізико-хімічних механізмів, що визначають первинну дію лікувальних фізичних факторів на організм.
Генерація вільних радикалів. Утворення вільних радикалів є загальновизнаним механізмом перетворення молекул при радіаційнохімічних і фотохімічних впливах на речовину. Вільні радикали утворюються під впливом ультрафіолетових опромінювань, радонових
процедур, гіпербаричній оксигенації, застосуванні ультразвуку. Інші
лікувальні фізичні фактори також прямо або побічно впливають на
вільнорадикальні процеси в тканинах.

Вільний радикал – це молекула або атом, який має один непарний
електрон на зовнішній орбіті, що зумовлює його здатність вступати в реакцію з молекулами клітинної мембрани і також перетворювати їх у вільні радикали.

Конформаційні зміни біологічних субстратів під дією фізичних
факторів – це рекомбінаційні перетворення структур (зміна просторового розташування атомів у молекулі певної конфігурації), у першу чергу білків, нуклеїнових кислот, молекул води, при збереженні
їх кількості, що супроводжується збільшенням кінетичної енергії і
реакційної здатності атомів і молекул. Зміни стану вільної й зв’язаної
води грають важливу роль у механізмі первинної реакції організму
на вплив будь-якого зовнішнього фізичного фактора. Визначено, що
вода відіграє центральну роль у механізмах поглинання енергії фізичного фактора і біологічних ефектах, зокрема впливі електричних і
магнітних полів, а також електромагнітного випромінювання.
Фізіологічні ефекти засновані на рефлекторному і нейрогуморальному механізмах. Електричні, температурні, механічні, хімічні, променеві та інші подразнення, що властиві фізичним факторам, діючи
на шкіру, викликають реакції її рецепторного апарату і судин у вигляді зміни порога збудливості рецепторів і тонусу судин мікроциркуляторного русла. Аферентна пульсація від чутливих нервових волокон через вставні нейрони активує рухові нейрони передніх рогів
спинного мозку з наступним формуванням еферентних імпульсних
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потоків, які поширюються до різних органів, що мають відповідну
сегментарну іннервацію.
Первинні рефлекторні реакції тісно переплітаються з гуморальними змінами, що відбуваються в результаті фізико-хімічних зрушень.
Вони також є джерелом нервової аферентної імпульсації, причому не
тільки в період дії фактора (первинний ефект), а й після її припинення протягом декількох хвилин, годин і навіть діб (слідовий ефект).
Гуморальні зміни безпосередньо в шкірі зводяться до утворення біологічно активних речовин (гістамін, ацетилхолін, серотонін, кініни,
вільні радикали), які потрапляють у кров і викликають відповідні
фізіологічні реакції.
Розрізняють місцеві, сегментарно-рефлекторні і генералізовані
(загальні) реакції організму, що формуються під впливом фізичних
факторів. Місцеві реакції проявляються на обмеженій ділянці тіла й
виникають внаслідок активації факторів локальної судинної регуляції. Рефлекторні реакції виникають у результаті дії соматичних, вісцеральних і вегетативних рефлексів, що формуються в результаті зміни
стану тканин під дією лікувальних фізичних факторів. Генералізовані
реакції формуються в результаті поширення висхідних імпульсних
потоків з передніх рогів спинного мозку до вище розташованих відділів ЦНС, а також при безпосередньому впливі лікувальних фізичних факторів на підкіркові структури головного мозку та залози внутрішньої секреції.
Лікувальний ефект формується на основі інтегральної реакції організму на фізіотерапевтичний вплив. Він може бути більшою мірою
неспецифічним або специфічним, що визначається:
yy енергетичними властивостями фізичного фактора та його дозуванням;
yy фізичними (електричними, магнітними, механічними) властивостями тканин-мішеней, що визначають поглинання енергії даного
фактора;
yy наявністю вибіркової чутливості організму до даного фактора;
yy функціональними резервами адаптації й реактивності організму.

Неспецифічна дія властива всім фізичним факторам. Вона проявляється в регуляції основних фізіологічних функцій організму, що
забезпечують гомеостаз: нормалізація діяльності різних органів і
систем, мобілізація енергетичних ресурсів, здатність вибору оптимального варіанта запуску компенсаторних механізмів. Отже, фізичні
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фактори можна розглядати як своєрідні адаптогени, які посилюють
опірність організму до різних несприятливих дій.
Специфічна дія залежить від природи фізичного фактора, який
викликає лише йому властиві реакції організму. Ця дія реалізується
у вигляді зменшення ступеня виразності морфологічних змін, обумовлених патологічним процесом. Неспецифічна і специфічна дії фізичних факторів проявляються одночасно, викликаючи різноманітні
відповідні реакції. Основним в цій дії є специфічний компонент. При
виборі дози фізичного фактора домагаються максимальної прояви
специфічної дії при мінімумі неспецифічних реакцій.
Широке застосування фізичних чинників при різних захворюваннях визначається їх знеболювальною, протизапальною, заспокійливою, протисвербіжною, антисептичною, десенсибілізуючою та
протинабряковою дією, нормалізуючим впливом на функції різних
органів і систем, мікроциркуляцію, регенерацію, периферичний і центральний кровообіг, трофіку тканин, імунні і компенсаторно-пристосувальні процеси. Деякі фізичні фактори мають бактеріостатичний і
бактерицидний ефекти, сприяють синтезу в організмі біологічно активних сполук, диференційовано впливають на гемостаз, лімфообіг,
інші фізіологічні і саногенетичні процеси.

1.2. Принципи застосування фізіотерапії
Раціональне застосування фізичних факторів у конкретного хворого
передбачає диференційований вибір виду фізичної енергії й конкретних методик проведення процедур. При цьому необхідно враховувати етіологічну і патогенетичну обґрунтованість застосування даного
фізичного фактора, характер патологічного процесу, індивідуальні
особливості та вихідний функціональний стан організму. На основі
вищезазначеного можуть бути сформульовані загальні принципи застосування фізичних факторів з реабілітаційною та профілактичною
метою.
Принцип індивідуалізації. Виходячи з цього принципу при використанні фізичних факторів необхідно враховувати:
yy вік, стать і конституцію хворого;
yy наявність супутніх захворювань;

