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(73) БУБНОВ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(57) Спосіб лікування міофасціального больового 
синдрому, що включає дію на тригерні точки, який 
відрізняється тим, що проводять візуальну іден-

тифікацію ультразвуковим (УЗ) скануванням три-
герних точок ураженого м'яза та під контролем УЗ 
інактивують тригерні точки шляхом викликання 
ефекту локального спазму (local twitch response, 
LTR) "сухим" голковколюванням та/або мануаль-
ною терапією, фізіотерапевтичними методами чи 
лікарськими засобами, курс лікування - 1-3 проце-
дури.

 
 

 
Корисна модель відноситься до медицини, а 

зокрема неврології, ортопедії, фізіотерапії, ультра-
звукової діагностики і може використовуватись для 
лікування міофасціального больового синдрому. 

В клінічній практиці більшість больових синд-
ромів різних частин тіла, мають міофасціальну 
природу, причиною яких є формування міофасціа-
льних тригерних точок (ТТ), які викликають проек-
ційний біль, а також можуть призводити до пору-
шення чутливості, вегетативних розладів, 
наприклад, запаморочення, оніміння, дизестезії 
[Simons DG, Travell JG, Simons LS. Travell and 
Simons' myofascial pain and dysfunction; the trigger 
point manual. 2 ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 
1999]. 

Відомий спосіб лікування міофасціального бо-
льового синдрому шляхом нанесення на шкіру 
холодового агента (кріотерапія), проведення ма-
нуальної тракції м'язу та дії гелій-неонового лазе-
ра (Пат.№50251 А Україна). Проте, цей спосіб є 
недостатньо ефективним, оскільки впливають на 
зону болю вцілому, а не конкретно на тригерні 
точки. Збільшується термін лікування, ремісія - 
нестійка. 

Відомий і спосіб лікування міофасціального 
больового синдрому шляхом інактивації зони три-
герних точок лікарським засобом, наприклад, рео-
поліглюкіном, проводять 3-5 сеансів через день 
(Пат. №2195939 С1 Російська Федерація) 

Проте, в даному випадку неможливий точний 
контроль введення препарату саме в тригерні точ-
ки, при цьому не викликається ефект локального 

спазму (local twitch response, LTR), що негативно 
впливає на ефективність лікування та збільшує 
термін терапії. 

За прототип взятий спосіб лікування міофасці-
ального больового синдрому шляхом призначення 
ударно-хвильової терапії на зону максимального 
болю та акупунктурний впчив на активні тригерні 
точки насадкою для акупунктури. Курс лікування 
становить 3-4 процедури з інтервалом 10-14 днів 
(Пат. №35226U Україна). Проте, за клінічними да-
ними не можливо точно визначити тригерні точки, 
відсутній і контроль дії акупунктури на дані точки, 
що зменшує ефективність лікування. 

В основу даної корисної моделі поставлено 
завдання удосконалення способу лікування міо-
фасціального больового синдрому шляхом візуа-
лізації тригерних точок та їх інактивації. Ефектив-
ність лікування досягається безпосереднім 
впливом на тригерні точки та візуальним контро-
лем дії. Спосіб доступний та прийнятний за вартіс-
тю та надає можливість проведення контролю 
ефективності лікування. 

Поставлене завдання досягається тим, що в 
способі, що включає дію на зону тригерних точок, 
згідно з даною корисною моделлю, проводять ві-
зуальну ідентифікацію УЗ скануванням тригерних 
точок ураженого м'язу та під контролем УЗ інакти-
вують тригерні точки шляхом викликання ефекту 
локального спазму (local twitch response, LTR) «су-
хим» голковколюванням та/або мануальною тера-
пією, фізіотерапевтичними методами чи лікарсь-
кими засобами, курс лікування становить 1-3 
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процедури. 
Дане рішення стало можливим завдяки орто-

педичному дослідженню характеру больового си-
ндрому з визначенням типового паттерну ірадіації 
болю від тригера, УЗ ідентифікації тригера за до-
помогою сірої шкали, допплерографії та соноелас-
тографії за специфічними УЗ симптомами, що до-
зволяє під контролем УЗ викликати ефект 
локального спазму (local twitch response, LTR), що 
призводить до короткотривалого розриву мотор-
них потенціалів дії та інактивувати тригер шляхом 
«сухого» голковколювання, та/або мануальної те-
рапії чи фізіотерапевтичними методами або лікар-
ськими засобами. 

За допомогою УЗ контролю досягається точна 
та безпечна інактивація тригерної точки, отриму-
ється достовірно кращий лікувальний ефект, ніж 
при «сліпій» інактивації за анатомічними орієнти-
рами. 

За даним способом проведено лікування 91 
хворого з міофасціальними болями різної локалі-
зації: щелепно-лицьовий біль, реберні дисфункції, 
тазовий біль, плечолопатковий периартроз тощо. 
У всіх випадках зареєстровано позитивний проти-
больовий ефект. 

Спосіб здійснюється наступним чином 
У хворого, за клінічними даними (характерні 

симптоми проекційного болю) визначають ураже-
ний м'яз та встановлюють клінічний діагноз. Для 
виявлення тригерних точок, як причини міофасціа-
льного болю, проводять прицільне УЗ сканування 
тригерних точок ураженого м'язу за допомогою 
лінійного датчика з частотним діапазоном 5-10 
МГц УЗ сканера в режимах сірої шкали, допплеро-
графії та соноеластографії для візуальної іденти-
фікації тригера (виявлення ділянки дезорганізації 
м'язової тканини). Під контролем УЗ проводять 
«сухе» (без введення препарату) введення акупу-
нктурної голки безпосередньо в тригерну точку 
та/або мануальну терапію, фізіотерапію або вве-
дення лікарських засобів з викликанням ефекту 
локального спазму (local twitch response, LTR), 
внаслідок чого відбувається інактивація тригерів. 
Курс лікування становить 1-3 процедури з інтерва-
лом в один день. 

Приклад 1 
Пацієнтка, А., 17 років, скарги на больовий си-

ндром у зап'ястку, передпліччі, неможливість ви-
конувати фізичну роботу. Анамнез захворювання 2 
роки, інші консервативні методи лікування неефе-
ктивні. Після обстеження проведено лікування за 
розробленим способом. УЗ дослідженням вияв-
ленні тригерні точки. При ехоскопії ділянки перед-
пліччя визначається відносне потовщення 
m.supinator (ліворуч до 5.5 мм, 9 мм праворуч 4 
мм, 7.5 мм). Ідентифікована тригерна точка за до-
помогою соноеластографії, при сірошкальному 
УЗД зона не відрізняється від навколишніх тканин. 
У m. extensor carpi radialis і m.supinator в проекції 
аркади Frohse променевий нерв дещо потовщений 
до 4.5 мм - (в порівнянні з 3.2 мм з контрлатераль-
ного боку), фасцикули до 6 мм (потовщені, гідро-
фільні). Під контролем УЗ виконано «сухе» голков-
колювання в тригер m.supinator і фасціальної 
тканини аркади Frohse. Отримано ефект локаль-

ного спазму (LTR). Проведений сеанс мануальної 
терапії - постізометричної релаксації (ПІР) м'язу. 
Після лікування точки усунено больовий синдром. 
Ефект лікування підтверджений сонографічно: 
визначається зменшення попередньо досліджува-
ного потовщення m.supinator (ліворуч до 4 мм, 
праворуч 4 мм). Соноеластографічно тригер не 
визначається. Курс лікування 1 процедура. Ремісія 
стійка. 

Приклад 2 
Пацієнтка Н., 38 років. Звернулася до лікаря зі 

скаргами на постійний біль в щелепно-лицьовій 
зоні, оніміння верхніх зубів, хрускіт у правому 
скронево-нижньощелепному суглобі, шум у пра-
вому вусі, порушення слуху. Після обстеження у 
стоматолога проведено лікування за винаходом. 
УЗ дослідженням виявлено тригерні точки. Вико-
нано «сухе» голковколювання в тригерні точки 
задіяних м'язів під контролем УЗ: верхньої порції 
латерального криловидного м'язу справа, медіа-
льного криловидного м'язу зліва. Отримано ефект 
локального спазму (LTR). Проведена мануальна 
терапія - ПІР кивального м'язу справа. Маніпуляці-
єю усунені функціональні блоки сегментів Th9-10, 
C3-C4. Курс лікування 3 процедури з інтервалом в 
один день, усунення маніпуляцією функціональних 
блоків сегментів Th9-10, С3-С4. Курс лікування 3 
процедури, інтервал 1 день. Біль, симптоми дис-
функції скронево-нижньощелепного суглобу усу-
нено. 

Приклад 3 
Пацієнтка М, 56 років, ожиріння III ст. Після 

пункції підключичної вени виникли симптоми пе-
риферійного парезу руки. При первинному УЗ дос-
лідженні дотично до сплетення, драбинчастих м'я-
зів виявлена гематома. Після консервативної 
терапії функція руки не відновлена. Утримується 
больовий синдром. При УЗ дослідженні в динаміці 
через 2 тижні в проекції попередньо досліджуваної 
гематоми визначається фіброзна тканина розмі-
рами 9x7 мм. В місці прикріплення m.scalenus ant. 
візуалізується гіпоехогенна ділянка з тонким ша-
ром фіброзу по периферії розміром 7x6 мм, що 
відповідає тригерній точці. При ехоскопії перифе-
рійних нервів кінцівки помітних змін не визначаєть-
ся. Під УЗ контролем виконано «сухе» голковлю-
вання тригерних точок в дельтовидному, 
драбинчатих м'язах, m.levator scapulae, проекції 
ротаторної манжетки, в тригер в місці прикріплен-
ня m.scalenus ant., в проекції фасціального футля-
ру нейро-васкулярного пучка в підключичної ділян-
ки для усунення тунельного синдрому. Отримано 
ефект локального спазму (LTR). Додатково прове-
дено сеанс фізіотерапії - черезголкової електро-
нейростимуляції апаратом типу СКЕНАР на окремі 
точки. Функція руки відновлена після 3 процедур, 
інтервал 1-2 дні. Больовий синдром усунено. 

Приклад 4 
Пацієнтка X., 30 років. Скарги на біль у правій 

молочній залозі протягом півроку. При ортопедич-
ному дослідженні виявлений функціональний блок 
сегменту Th2-3. При УЗ дослідженні - тригерна 
точка дотично до капсули реберно-поперечного 
суглобу сегменту. Проведена мануальна терапія 
тригерної точки - компресійна інактивація та мані-
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пуляція сегменту Th2-3 для усунення функціона-
льного блоку. Курс лікування - 2 процедури. Біль 
усунено. 

Таким чином, розроблений спосіб лікування 
міофасціального больового синдрому свідчить про 

високу його ефективність та доступність і рекоме-
ндується для впровадження в неврології, ортопе-
дії, хірургії, лікарнях та підрозділах невідкладної 
допомоги, спеціалізованих протибольових центрах 
та кабінетах інтервенційної сонографії. 
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