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Анотація. На підставі аналізу сучасної науково-методичної літератури з питання лікування осіб, 
хворих на розсіяний склероз, розглядається можливість поліпшення якості їх життя. Установлено те, що 
поєднання медикаментозного лікування та раціональних фізіологічно обґрунтованих фізичних наванта-
жень, масажу та фізіотерапії сприяють збереженню рухової функції таких пацієнтів. 
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Постановка проблеми. Розсіяний склероз – одна з найбільш соціально та економічно 
актуальних проблем сучасної медицини [2]. Виникає переважно в осіб молодого віку. При 
неефективності лікування захворювання спричиняє значні порушення неврологічних і нейро-
психічних функцій, неминуче призводить до неповносправності, що суттєво знижує якість їх 
життя. 

Аналіз останніх досліджень. На потребу розвитку та вдосконалення системи медико-
соціальної та фізичної реабілітації пацієнтів із розсіяним склерозом вказує багато авторів, зо-
крема, І.А. Завалишин (2003), Т.Г. Рідковець (2009) вважають, що це зумовлено, передусім, 
зростанням захворюваності на цю недугу і прогресуючою інвалідизацією хворих [5, 9]. Під 
час клінічних спостережень установлено, що після 10 років перебігу хвороби до 50 % хворих 
вже не можуть виконувати свої професійні обов’язки, а при тривалості хвороби більше ніж 20 
років, у них виникають проблеми з самообслуговуванням. A. Romberg (2004), M. Stasiołek 
(2005) зазначають, що поширеність розсіяного склерозу в країнах Європи становить 50 – 150 
випадків на 100 тисяч населення [15]. С.М. Віничук (2001) наводить дані, що в Україні цей 
показник становить 25,1 випадку, а в Києві – 50,6 випадку на 100 тисяч населення [3].  

Хоча відомості про названу нозологію існують давно, О.К. Марченко (2006) та Е.В. Хи-
винцева (2007) зазначають, що основні питання як механізмів розвитку розсіяного склерозу, 
так і поліпшення рухової функції пацієнтів, залишаються ще недостатньо вивченими. Неод-
норідність процесів ураження і відновлення мієліну призводить до хвилеподібного перебігу 
хвороби та появи різноманітних неврологічних розладів, які мають тенденцію до прогресу-
вання [7, 10]. 

Зазвичай увага вчених цікавлять медикаментозні аспекти терапії хворих на розсіяний 
склероз [3]. Питання ж поліпшення якості їх життя висвітлено в літературі недостатньо. Вод-
ночас Е.І. Гусєв (2001), Е.В. Хивинцева (2007), A.J. Thompson (2000) наводять дані, які свід-
чать, що поєднання сучасних медикаментозних методів патогенетичного лікування з фізич-
ними вправами та масажем може суттєво вплинути на клінічну картину захворювання й 
підвищити якість життя хворих [4, 10, 16].  

Таким чином, актуальність дослідження зумовлюється зростанням захворюваності на 
розсіяний склероз осіб працездатного віку, їх подальшою інвалідизацією, а також недостатнім 
висвітленням питання поліпшення якості життя таких пацієнтів засобами фізичної реабілітації. 

Мета та завдання дослідження. На підставі опрацювання сучасних наукових даних 
визначити доцільність застосування лікувальної гімнастики, масажу та засобів фізіотерапії 
для підвищення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом шляхом поліпшення їх рухової 
функції. 

Методи дослідження. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури з досліджува-
ної тематики. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі докладно розглядаються медика-
ментозні аспекти терапії хворих на розсіяний склероз. Проте питання поліпшення якості жит-
тя таких пацієнтів висвітлено недостатньо. Різноманітність симптомів захворювання потребує 
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застосування раціональних, фізіологічно обґрунтованих заходів з урахуванням їх комплекс-
ного використання [8, 10]. 

Останніми роками думки вчених щодо дієвості впливу фізичних навантажень при розсі-
яному склерозі істотно змінилися. Якщо раніше основним засобом поліпшення якості життя 
таких пацієнтів вважалося удосконалення фармакотерапії, то нині активізація процесів реміє-
лінізації і поліпшення рухової спроможності пацієнтів вважаються зумовленими їх руховою 
активністю. У роботах низки авторів містяться рекомендації щодо використання дозованих 
фізичних навантажень для підтримання фізичної активності пацієнтів із розсіяним склерозом 
і збереження їх соціального статусу, а також обов’язкового використання фізичних вправ на 
ранніх стадіях захворювання [14, 16]. За даними Е.И. Гусева та співавт. (2004), поєднання су-
часних медикаментозних методів лікування з лікувальною гімнастикою може позитивно 
впливати на клінічну картину захворювання й поліпшити якість життя пацієнтів [4]. Учені та 
клініцисти вважають, що оскільки тривалість життя хворих на розсіяний склероз суттєво зро-
сла, використання таких засобів сприятиме збереженню соціальної активності цієї категорії 
пацієнтів [7, 9, 15]. Засоби фізичної реабілітації використовуються також для поліпшення 
психосоматичного стану та психоемоційної активності пацієнтів [1]. 

Для уникнення таких серйозних ускладнень як міогенні контрактури заходи, спрямовані 
на відновлення рухливості, слід призначати якомога раніше. F. Khan, J. Pallant (2008) вважа-
ють, що фізичні вправи мають бути спрямовані на відновлення сили м’язів, зниження спасти-
чності, зменшення атаксії, підтримання рухової активності [12]. 

Як стверджує Б.П. Редько (1999), одним із напрямків відновлення при розсіяному скле-
розі є аферентація з використанням засобів фізичної реабілітації, які включають саногенетич-
ні механізми забезпечення функцій шляхом переключення на ті нервові структури, які зберег-
лися, або компенсаторне заміщення ушкодженої функції шляхом перенавчання інтактних мо-
зкових структур та їх пристосування до дефекту. Автор зазначає, що провідними засобами 
компенсації є спеціальні фізичні вправи, процеси навчання рухових дій і самообслуговування 
[8]. Варто зазначити, якщо постійно не докладати зусилля щодо відновлення порушених фун-
кцій або збереження тих, що залишилися, уражена нервова система поступово втрачає свої 
функції, навіть якщо у хворого немає загострення захворювання [11]. При цьому виявлено, 
що у хворих на розсіяний склероз знижується толерантність до аеробного навантаження не 
тільки скелетних м’язів, але й спостерігається зниження кардіопульмональної функції [12]. 

Б.П. Редько вважає, що при порушенні функції рухової сфери у хворих на розсіяний 
склероз застосування лікувальної гімнастики допомагає формувати динамічні стереотипи, які 
певною мірою компенсують наявні розлади [8]. Він вважає, що подолання рухових розладів у 
таких хворих повинно проводитися поетапно й комплексно, ґрунтуватися на мультидисцип-
лінарному підході, об’єднувати зусилля не тільки лікарів, але й фахівців з лікувальної фізку-
льтури та психологів, базуватися на клінічній і біомеханічній діагностиці рухових порушень, 
виявленні провідних патогенетичних механізмів розладів ходи та координації. Призначення 
лікувальної фізкультури в умовах стаціонару або спеціалізованої поліклініки з індивідуалізо-
ваним добором комплексів вправ лікувальної гімнастики, масажу, вибір фізіотерапевтичних 
методів лікування, тренінг координації рухів за допомогою біологічного зворотного зв’язку, 
диспансерний огляд у реабілітаційному центрі або поліклініці суттєво підвищують рухову 
активність хворих, а, отже, позитивно впливають на якість їхнього життя. Додатково можуть 
бути використані ефективні методи мануального впливу, спрямовані на ліквідацію або змен-
шення болючості міофасціальних тригерних зон. При цьому автор наголошує на необхідності 
використання неспецифічної техніки ручного впливу (низькоінтенсивне скручування, сти-
снення, розкочування міофасціальних вузликів), оскільки активний масаж, зазвичай, призво-
дить до посилення спастичності [8].  

Е.І. Гусєв (2004) наголошує на тому, що при розсіяному склерозі комплекси лікуваль-
них вправ і масаж повинні бути спрямовані на тренування паретичних м’язів, відновлення 
координації рухів і нормалізацію рухового стереотипу. Їх адекватне застосування не тільки 
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істотно поліпшує силу паретичних м’язів, але й сприяє виробленню нового рухового стерео-
типу й компенсації незворотних порушень. Регулярні фізичні вправи сприяють швидшому 
відновленню сили м’язів незалежно від важкості клінічного стану хворих [4]. Н. Найда (2006) 
у своїй програмі фізичної реабілітації осіб із розсіяним склерозом робить акцент на вправи 
для розвитку дрібної моторики, розслаблення м’язів у поєднанні з масажем, що, на думку ав-
тора, позитивно впливає на рухову функцію організму, підтримує побутову й соціальну акти-
вність [6].  

Проте при поєднанні парезів із спастичністю заборонено вправи, які можуть підсилити 
тонус м΄язів. Натомість рекомендовано вправи на ліквідацію патологічних синкінезій і розтя-
гування спастично скорочених м’язів. Застосовані вправи повинні бути строго дозованими й 
адекватними тому етапу адаптаційної перебудови, на якому перебувають функціональні сис-
теми організму [11]. При спастичному підвищенні тонусу м’язів кінцівок не можна проводити 
їх масаж, який практично завжди підсилює тонус. Загалом засоби відновлення мають бути 
скерованими на прискорення перебігу біологічних процесів, зняття місцевих і загальних форм 
втоми, поповнення енергетичних ресурсів, розвиток адаптивних реакцій [8]. Необхідно зазна-
чити, що виконання простих повторних вправ, а також вправ на підняття ваги може сприяти 
посиленню хронічної втоми. Тому фізичне навантаження в комплексах фізичних вправ для 
хворих на розсіяний склероз повинно ретельно дозуватися [9, 10]. Програму фізичних наван-
тажень, спрямовану на зменшення рівня втоми, запропонував С.М. Віничук (2001). На відмі-
ну від інших авторів, він рекомендує використовувати вправи, спрямовані на збільшення м’я-
зової сили та розширення рухового режиму. Особливістю цієї програми є застосування охо-
лодження. Носіння охолоджувальних пристроїв та костюмів, на думку автора, зменшує від-
чуття втоми, поліпшує проведення нервових імпульсів по демієлінізованих нервових волок-
нах. Якщо хворий не може виконувати фізичні вправи, використовують програму занять у воді 
для запобігання перегріванню та для полегшення рухів. У цьому разі рекомендують темпера-
туру води 29°С [3].  

Одним з найважливіших завдань симптоматичного лікування розсіяного склерозу є ко-
рекція порушень координації. Лікувальна гімнастика при цих порушеннях може бути спрямо-
ваною на відновлення навичок автоматизованих рухів шляхом застосування повторних рухів 
(відновлення рухового патерну), а також вестибулярної стимуляції (сидіння на великому м’ячі, 
балансування при стоянні на одному коліні, при повороті тулуба, погляд назад тощо) [13]. 

Аналіз даних літературних джерел дозволив установити, що всі автори схвально став-
ляться до застосування фізичних вправ у пацієнтів із розсіяним склерозом. Так, О.К. Марченко 
(2006) вважає, що саме фізичні вправи і масаж спрямовано діють на різноманітні клінічні сим-
птоми розсіяного склерозу такі як спастичні парези, параліч, атаксія, тремор, парестезія. За-
пропонований автором реабілітаційний комплекс складається з фізичних вправ для зняття спа-
зму та млявості м’язів у поєднанні з загальнозміцнювальними, дихальними, координаційними 
вправами. Комплекс вправ вона пропонує розпочинати з погойдування кінцівками і струшу-
вання м’язів. При вестибулярних розладах О.К. Марченко радить застосовувати лікувальну 
гімнастику, при якій окорухові вправи поєднані з поворотами й нахилами голови й тулуба. Та-
кож передбачено вправи на рівновагу, точність і влучність рухів; для відновлення складного-
ординаційних рухів рекомендуються переміщення кінцівок у різних площинах, зміна вихідних 
положень, ходьба з рухами рук зі зміною темпу, ритму, амплітуди. Певне місце автор відво-
дить антиспастичним і протиригідним вправам суворо регламентованого напруження, а також 
групі вправ на формування прикладних рухових навичок (стояння, ходьба, писання). На її ду-
мку, ефективним засобом для зняття болю, запобігання атрофій і контрактур є масаж, бо саме 
він сприяє відновленню порушених співвідношень процесів збудження і гальмування в корі 
півкуль головного мозку, поліпшує діяльність нервово-м’язового апарату [7]. 

Цікаву програму поліпшення якості життя хворих на розсіяний склероз шляхом засто-
сування основних засобів фізичної реабілітації запропоновано у Гродненському клініко-діа-
гностичному центрі (Білорусь). Вона передбачає масаж сегментарно-рефлекторних паравер-
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тебральних зон (ділянка S5 – D10) з втиранням мазей, які розігрівають, а також розслаблюва-
льний масаж нижніх кінцівок. Через годину після масажу проводиться лікувальна гімнастика, 
яка містить вправи на релаксацію, подовження та зміцнення м’язів, координацію, на швид-
кість руху, вправи для тазової діафрагми. Ще через 3 – 4 години хворий займається на трена-
жерах. У другій половині дня проводяться самостійні заняття лікувальною гімнастикою, а за 
дві години до сну − прогулянка чи дозована ходьба до відчуття легкої втоми або появи слаб-
кості у ногах [10]. Заняття на тренажерах (вело-, степ-, тредміл) пропонують використовувати 
у комплексах, призначених для поліпшення рухової спроможності, також И.А. Завалишин 
(2004) та С.М. Віничук (2001). Тривалість тренування автори рекомендують починати з 5 
хвилин і поступово збільшувати до 10. Таке заняття бажано формувати з трьох розділів: I-й − 
ввідний (розминка) тривалістю в 1 − 2 хвилини з навантаженням 25% від толерантної сили; II-й 
− основний, тривалістю 3 − 6 хвилини з навантаженням у 50 − 75%; III-й розділ (заключний) 
тривалістю 1 − 2 хвилини з навантаженням у 25% [3, 4]. 

Деякі вчені найефективнішими засобами для зменшення спастичності м΄язів вважають 
заняття йогою, аутотренінг, плавання. Особливе місце надається плаванню, адже перебування 
у воді сприяє розслабленню й помірному охолодженню. Водночас за даними авторів зменши-
ти тонус мускулатури нижніх кінцівок можна й теплою ванною. Зменшенню тонусу м’язів 
сприяють також і махові рухи. Автори застерігають, що користь принесуть тільки ті заняття, 
які виконуються із задоволенням [12]. Інші автори наголошують на тому, що, оскільки вико-
нання вправ повинно приносити задоволення, потрібно дати хворому можливість самому 
розробляти для себе вправи.  

Ефективним засобом поліпшення рухової функції Т.Г. Рідковець (2009) вважає іпотера-
пію, адже верхова їзда знімає спастичність м’язів кінцівок, зміцнює м’язи спини, зменшує 
слабкість у ногах, поліпшує координацію руху і відчуття рівноваги [9]. Водночас С.М. Віни-
чук вбачає позитивний вплив на рухову функцію їзди на велосипеді, плавання на човні [3]. 

Щодо застосування засобів фізіотерапії Г.М. Зильфов (2002) вважає, що при рухових 
порушеннях та больових синдромах, зумовлених локальним спазмом м’язів, ефективні не-
йроміостимуляція та магнітотерапія [6]. Разом з тим низка фізіотерапевтичних процедур і фі-
зичних факторів є протипоказаними, оскільки вони здатні викликати загострення хвороби. 
Зокрема, хворим на розсіяний склероз заборонено будь-які процедури, пов’язані із значним 
підвищенням температури тіла та пелоїдолікування [7]. 

Висновки. 
1. Підтримання та поліпшення рухової активності хворих на розсіяний склероз повинно 

бути тривалими навіть у пацієнтів, які не мають ознак активності демієлінізуючого процесу 
або прогресування захворювання. Дотримання цього принципу дає змогу значно зменшити 
ступінь демієлінізації, втрату аксонів і, як наслідок, знизити темпи інвалідизації хворих.  

2. Найпоширенішими засобами поліпшення життя хворих із розсіяним склерозом є фі-
зичні вправи на розслаблення, розтягування, рівновагу, силу, розвиток дрібної моторики, які 
часто поєднують із масажем, вправами у воді, плаванням, прогулянками. Застосування фізіо-
терапевтичних засобів повинно бути диференційованим і відбуватися під наглядом фізіотера-
певта і контролем невролога. 

Перспективи подальшого дослідження. Вбачаємо в детальній розробці засобів під-
тримання та поліпшення рухової спроможності хворих на розсіяний склероз. 
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Аннотация. На основании анализа современной научно-методической литературы по вопросу лечения 
лиц с рассеянным склерозом рассматривается возможность улучшения качества их жизни. Делается вывод о том, 
что сочетание медикаментозного лечения и рациональных физиологически обоснованных физических нагрузок 
способствует сохранению двигательной функции этих пациентов. 
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Annotation. On the basis of modern scientific and technical literature on the treatment of people with multiple 
sclerosis, the possibility of improving their quality of life. The conclusion is that the combination of medication and 
rational physiologically based exercise, massage and physical therapy contribute to the preservation of motor function in 
these patients. 
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