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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
БНС – біль у нижній частині спини
ВАШ – візуально-аналогова шкала
МРТ – магнітно-резонансна томографія
МХД – міжхребцевий диск
ІЛ – інтерлейкін
НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати
ТС – трансдермальні системи
ФК – фіброзне кільце

3

ЗМІСТ
Вступ

5

Механізми виникнення вертебрального больового синдрому

7

Причини виникнення болю в спині

8

Патологія міжхребцевого диску

11

Лікування вертебрального больового синдрому на тлі ускладненого
остеохондрозу
18
Ефективність застосування електрофорезу з папаїном
в комплексному лікуванні вертебрального больового синдрому
на тлі ускладненого остеохондрозу

24

Висновки

34

Рекомендована література.

36

4

ВСТУП
Актуальність. Біль у нижній частині спини (БНС) протягом багатьох років залишається однією з найбільш частих причин звернення до
лікарів у всіх країнах світу (Поворознюк В.В., 2011). За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, поширеність БНС у розвинутих країнах досягає розмірів пандемії й призводить до серйозних соціально-економічних наслідків. У США і країнах Західної Європи вона
досягає 40–80 %. БНС частіше всього розвивається у працездатного населення віком від 20 до 60 років, при чому від болю в спині страждають
24 % чоловіків і 32 % жінок. Серед жінок, за даними різних авторів,
поширеність БНС сягає 19–67 % від усієї популяції, при цьому пік больових відчуттів припадає на вік 35–45 років (Harms M.C., Peers Ch.E.,
Chase D., 2010; Breen A.C., Carr E., Langworthy J.E. et al., 2011).
Проблемам болю в спині на тлі остеохондрозу присвячена велика
кількість наукових досліджень та статей для практичних лікарів. Цією
патологією займаються ортопеди, неврологи, ревматологи, терапевти та
сімейні лікарі. При вивченні літературних джерел знайдена велика кількість інформації щодо етіології та патогенезу цієї патології, а також неймовірно велика кількість робіт щодо ефективності окремих методів лікування остеохондрозу та його ускладнень. Однак в літературних даних
досі існує велика розбіжність наукових поглядів щодо причин розвитку
больового синдрому при остеохондрозі та ефективних методів лікування даної патології, що наштовхує на думку про поліморфізм походження цього розповсюдженого захворювання. Серед рекомендованих методів лікування вертебрального больового синдрому провідні позиції
займають нестероїдні протизапальні препарати, міорелаксанти, тощо.
Не дивлячись на те, що роль між хребцевого диску в формуванні больового синдрому визнана в багатьох дослідженнях, консервативні методи
впливу на нього залишаються дуже обмеженими.
5

Зважаючи на зазначене вище, перспективним напрямком для розробки методів лікування вертебрального больового синдрому нам уявляється вплив на пошкоджений міжхребцевий диск.
Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких висвітлені в даній роботі, виконувались в
рамках науково-дослідних робіт Державної установи «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» «Вертебральний больовий синдром при системному остеопорозі в людей старших вікових груп: механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування»
(№ держреєстрації: 0109U001720).
В відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» розроблена методика консервативного впливу на пошкоджений між
хребцевий диск шляхом електрофорезу поліензимного комплексу. Застосування запропонованого способу в складі комплексного лікування вертебрального больового синдромому у хворих з протрузіями міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта призводило до
зменшення інтенсивності больового синдрому, підвищення повсякденної активності та покращання якості життя пацієнтів. Зазначений спосіб
введення ензимів є безпечним для застосування як в стаціонарних так і
амбулаторних умовах. Отримані результати дозволяють рекомендувати
запропонований спосіб як доповнення до комплексного лікування пацієнтів з вертебральним больовим синдромом на тлі остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта, ускладненого протрузіями міжхребцевих дисків.
Призначено для лікарів-неврологів, ортопедів-травматологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-фізіотерапевтів.
Подібні методичні рекомендації видаються в Україні вперше.
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МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО
БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ
Тривалий час вважали, що біль – це «шосте чуття», схоже із зором,
смаком, слухом, відчуттям дотику та нюхом. Але на відміну від інших,
біль не є мономодальним і може виникати при сильному подразненні
різних сенсорних рецепторів (температури, тиску та ін.). У виникненні
та підтриманні болю задіяні такі компоненти, як свідомість, пам’ять, вегетативні, соматичні, поведінкові реакції, емоції.
Біль можна поділити на ноцицептивний, пов’язаний з подразненням больових рецепторів – ноцицепторів, і невропатичний, який виникає при пошкодженні чи подразненні нервових волокон, що поводять
больову імпульсацію.
Ноцицептори поділяються на механорецептори, які збуджуються від механічного зміщення мембрани рецептора, та хеморецептори,
які збуджуються хімічними речовинами. Від рецепторів больова інформація надходить по товстим мієлінізованим (швидкість проведення 15-20 м/с) та тонким немієлінізованим волокнам (швидкість проведення 1-2 м/с) у задні роги спинного мозку. Цим можна пояснити
подвійне відчуття болю: при пошкодженні тканин миттєво виникає
«швидкий» біль, що поступово змінюється розлитим відчуттям – «повільним» болем. Невропатичний біль – це гострий чи хронічний біль,
викликаний ушкодженням структур периферичної і/або центральної
нервової системи, які беруть участь у сприйнятті та проведенні больової інформації.
Отже, при патології хребта важко виділити окремі механізми виникнення больового синдрому. Це може бути поєднання подразнення
больових рецепторів дегенеративно зміненими елементами хребта та
медіаторами запалення, а також імпульсація від залучених у патологічний процес нервових структур.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БОЛЮ В СПИНІ
Існує декілька теорій щодо субстрату виникнення болю в нижній
частині спини. БНС може бути результатом численних захворювань кісток, м’яких тканин та інших органів і систем. Часто він локалізований
далеко від справжнього «вогнища патології».
Залежно від джерела больові синдроми поділяють на вертеброгенні та невертеброгенні.
Диференційний діагноз болю в нижній частині спини (за Deyo R. A.,
Weinstein J. N., 2001):
1. Механічний біль у нижній частині спини або нижніх кінцівках (97 %):
- Перенапруження, пошкодження, розтягнення поперекового відділу
(ідіопатичний біль у попереку) (70 %).
- Дегенеративні зміни міжхребцевих дисків і фасеткових суглобів, зазвичай пов’язані з віком (10 %).
- Пролапс (грижа) міжхребцевого диску (4 %).
- Стеноз хребетного каналу (3 %).
- Остеопоротичні компресійні переломи (4 %).
- Спондилолістез (2 %).
- Травматичні переломи (<1 %).
- Вроджені захворювання (<1 %).
- Виражений кіфоз.
- Тяжкі форми сколіотичної хвороби.
- Перехідні хребці.
- Спондилоліз.
- Внутрішні розриви диска, або дискогенний біль у нижній частині
спини.
- Нестабільність хребетних рухових сегментів.
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2. Немеханічні пошкодження хребта (1 %):
- Неопластичні процеси (0,7 %):
- Мієломна хвороба.
- Метастатична карцинома.
- Лімфома і лейкемія.
- Пухлини спинного мозку.
- Заочеревинні пухлини.
- Первинні пухлини хребта.
- Інфекції (0,01 %):
- Остеомієліт.
- Септичний дисцит.
- Параспінальний абсцес.
- Епідуральний абсцес.
- Оперізуючий лишай.
- Запальні артрити (часто пов’язані з антигеном HLA-B27) (0,3 %):
- Анкілозуючий спондиліт.
- Псоріатичний спондиліт.
- Синдром Рейтера.
- Хвороба Шейєрмана-Мау.
- Хвороба Педжета.
3. Вісцеральні захворювання (2 %):
- Хвороби тазових органів.
- Простатит.
- Ендометріоз.
- Хронічні захворювання тазових органів.
- Захворювання нирок.
- Нефролітіаз.
- Пієлонефрит.
- Периренальний абсцес.
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- Аневризма аорти.
- Хвороби шлунково-кишкового тракту.
- Панкреатит.
- Холецистит.
- Пенетруюча виразка.
Серед вертеброгенних причин больового синдрому найчастіше зустрічаються: грижі міжхребцевих дисків, стеноз хребетного каналу, фасеткова артропатія.
Завдяки широкому застосуванню в практичній медицині методів
комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії в багатьох пацієнтів з
болем у попереково-крижовій ділянці виявляють пошкоджені міжхребцеві диски, артрози фасеткових суглобів, запальні процеси в дисках та
контактних поверхнях тіл хребців, а також інші анатомічні зміни, які
можуть бути причиною больового синдрому, але не завжди ці «знахідки» є безпосередньою причиною болю. Наприклад, за даними різних
авторів, у жінок віком 45-60 років причинами больового синдрому в
спині в 20 % випадків є дегенеративні процеси в міжхребцевих дисках,
у 19 % – спондилоартрити, в 15 % – сколіоз, викликаний різною довжиною кінцівок, у 14 % – ідіопатичний сколіоз, у 7 % випадків – спондилолістез (Каnn P. et al., 1993).
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ПАТОЛОГІЯ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКУ
У зв’язку з поширенням МРТ обстежень при БНС все частіше діагностують зміни міжхребцевих дисків (МХД). Існує декілька класифікацій патології МХД і, на жаль, терміни не завжди співпадають. Наводимо декілька найбільш поширених класифікацій.
Радіологічна класифікація гриж міжхребцевого диска:
• Протрузія міжхребцевого диска або місцеве випинання – пульпозне
ядро залишається в межах розтягнутого фіброзного кільця. Міжхребцевий диск деформований у горизонтальній площині. Висота випинання не перевищує 1/3 його ширини.
• Пролапс міжхребцевого диска – пульпозне ядро розриває фіброзне
кільце, проникає через нього. Задня поздовжня зв’язка залишається цілою, пульпозне ядро розташовується під зв’язкою. В частині випадків
є розриви поздовжньої зв’язки, які не пропускають великі фрагменти
ядра. Задній контур міжхребцевого диска стає горбистим. Висота випинання перевищує третину його довжини.
• Секвестрація, або фрагментація грижі міжхребцевого диска – дисковий матеріал розташовується в епідуральному просторі й вільно мігрує в ньому.
Грижі міжхребцевого диску розділяються за локалізацією залежно
від їх співвідношення до передньої стінки хребетного каналу:
• тотальні грижі або протрузії міжхребцевого диску;
• центральні (серединні) або медіанні грижі або протрузії міжхребцевого диску;
• парамедіанні грижі або протрузії міжхребцевого диску (розташовані
між середньою лінією і лінією, що з’єднує медіальні краї суглобових
відростків);
• латеральні, форамінальні грижі або протрузії міжхребцевого диску
11

(розташовані зовні від внутрішнього краю суглобових відростків);
• екстрафорамінальні грижі або протрузії міжхребцевого диску.
Російські автори (Магомедов М. К., Головатенко-Абрамов К. В., 2003),
виходячи з використання латинських коренів при утворенні термінів,
пропонують застосування таких термінів:
• «протрузія» (пролапс) – випинання міжхребцевого диску за межі тіл
хребців за рахунок розтягування фіброзного кільця (ФК) без істотних
його розривів. При цьому автори вказують, що протрузія й пролапс є
ідентичними поняттями і можуть використовуватися як синоніми;
• «екструзія» – випинання диска, обумовлене розривом ФК і виходом
частини пульпозного ядра через дефект, який утворився, але зі збереженням цілосності задньої поздовжньої зв’язки;
• «справжня грижа», при якій відбувається розрив не тільки фіброзного
кільця, але й задньої поздовжньої зв’язки.
Японські автори (Matsui Y., Maeda M., Nakagami W. et al., 1998; Takashi
I., Takafumi N., Tarou K. et al., 1996) виділяють чотири типи грижових
випинань, використовуючи для їх позначення наступні терміни:
• «протрузія» (П-тип) – випинання диска, при якому розрив фіброзного
кільця відсутній або (у разі його наявності) не поширюється на зовнішні його відділи (рис. 1);
• «сублігаментарная екструзія» (СЕ-тип) – грижа, при якій відбувається перфорація фіброзного кільця зі збереженням задньої поздовжньої
зв’язки (рис. 2);
• «транслігаментарная екструзія» (ТЕ-тип) – грижа, розриває не тільки
фіброзне кільце, але й задню поздовжню зв’язку (рис. 3),
• «секвестрація» (С-тип) – грижа, при якій частина пульпозного ядра
розриває задню поздовжню зв’язку і секвеструється в епідуральний
простір (рис. 4).
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Рис. 1. Протрузії МХД.

Рис. 2. Сублігаментарна екструзія МХД.

Рис. 3. Грижа МХД з секвестрацією.

Рис. 4. Екструзія міжхребцевого диску.
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Шведські автори (Jonsson B., Stromqvist B., 1996; Jonsson B., Johnsson
R., Stromqvist B., 1998) виділяють два основні різновиди грижового випинання – це так звані стримувані (contained) і нестримувані (noncontained)
грижі. До першої групи належать: «протрузія» – випинання, при якому
розриви фіброзного кільця відсутні або виражені мінімально, і «пролапс» – дислокація матеріалу пульпозного ядра до задньої поздовжньої
зв’язки з повним або майже повним розривом фіброзного кільця. Друга
група грижового випинання представлена екструзією і секвестрацією.
При екструзії відбувається розрив задньої поздовжньої зв’язки, але при
цьому фрагмент пульпозного ядра, який випав, зберігає зв’язок з іншою
його частиною на відміну від секвестрації, при якій даний фрагмент
відокремлюється і стає вільним.
Одну з найбільш чітких схем запропонували McCulloch J., Transfeldt Е.
(1997), котрі виділяють:
• Протрузію диска – як початкову стадію грижі диска, при якій всі структури диска, включаючи фіброзне кільце, зміщуються за лінію, що сполучає краї двох сусідніх хребців, але зовнішні шари фіброзного кільця
залишаються збереженими, матеріал пульпозного ядра може проникати у внутрішні шари фіброзного кільця (інтрузія);
• Субаннулярну (сублігаментарну) екструзію, при якій пошкоджене
пульпозне ядро або його фрагменти витискаються через тріщину в фіброзному кільці, але цілими залишаються самі зовнішні волокна фіброзного кільця і задньої поздовжньої зв’язки, хоча можуть зміщуватися вгору або вниз по відношенню до диска;
• Трансаннулярну (транслігаментарну) екструзію, при якій пульпозне
ядро або його фрагменти проривають зовнішні волокна фіброзного кільця та /або задню поздовжню зв’язку, але зберігають зв’язок з диском;
• Пролапс (випадання), що характеризується секвестрацією грижі з втратою зв’язку з рештою матеріалу диску і випадінням у хребетний канал.
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Диск, як відомо, складається з пульпозного ядра, щільно оточеного
фіброзним кільцем, утвореним з фіброзної хрящової тканини. Завдяки
великому вмісту води ядро не стискається й забезпечує амортизаційні
функції. З віком у тканинах диску відбувається деградація протеогліканового матриксу за рахунок активації металопротеїнази, інтерлейкіну-1
(ІЛ-1) та інших чинників, знижується вміст хондроїтин сульфату-4, наступає дегідратація та часткова втрата функції пульпозного ядра. Пусковим моментом розвитку дегенеративних змін у диску виступає структурне пошкодження фіброзного кільця на тлі неадекватного фізичного
навантаження. Неефективність репаративних процесів у міжхребцевому диску призводить до наростання дегенеративних змін і появи болю.
Пульпозне ядро не містить ноцицепторів, лише задні зовнішні шари фіброзного кільця (1-3 мм) і задня поздовжня зв’язка наділені ноцицепторами. Доведено, що в структурно зміненому диску ноцицептори проникають у передню частину фіброзного кільця і пульпозного ядра,
збільшуючи щільність ноцицептивного поля. Як відомо, збудження ноцицепторів викликається не лише механічними, а й хімічними подразниками. До останніх відносяться також медіатори запалення. Дегенеративно змінений диск продукує прозапальні цитокіни ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8,
а також ФНП (фактор некрозу пухлини). Тому, при патології диску больовий синдром виникає при пошкодженні задніх зовнішніх шарів фіброзного кільця – в процесі формування грижі. Випинання фіброзного
кільця може також призводити до диск-радикулярного конфлікту з виникненням вираженого больового синдрому, рухових, чутливих та рефлекторних порушень.
Стадії формування гриж міжхребцевих дисків (за Decolux A. P., 1984):
• випинаючий диск – випинання міжхребцевого диску, який втратив
еластичні властивості в хребетний канал;
• диск, який не випав – елементи диску знаходяться в міжхребцевому
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просторі і компресують вміст хребетного каналу через неушкоджену
задню поздовжню зв’язку (рис. 1);
• диск, який випав – частіше виявляється при гострій або травматичній
грижі; часткове випадіння елементів міжхребцевого диску в хребетний канал супроводжує розрив задньої поздовжньої зв’язки; розвивається безпосереднє стискання спинного мозку і корінців;
• вільний секвестрований диск – диск вільно лежить у порожнині хребетного каналу (в гострих випадках або в результаті травми може супроводжуватися розривом мозкової оболонки і інтрадуральним розташуванням грижових елементів).
Періодизація клінічних проявів при формуванні грижі диску:
• гострий період (стадія ексудативного запалення) – тривалість 5-7 діб;
елементи грижового випинання набрякають - набряк досягає максимуму на 3-5 добу, збільшується в розмірах, стискаючи вміст епідурального
простору, в тому числі корінці, судини, а також хребетне венозне сплетення, іноді відбувається розрив грижового мішка та його вміст переміщується в епідуральний простір, призводячи до розвитку реактивного епідуриту, або спускається вниз вздовж задньої поздовжньої зв’язки,
біль поступово наростає; будь-який рух викликає нестерпні страждання;
• підгострий період (2-3 тижні) – ексудативна фаза запалення змінюється продуктивною; навколо грижі поступово формуються спайки, які
деформують епідуральний простір, стискають корінці, іноді фіксують
їх до оточуючих зв’язок і оболонок;
• ранній відновний період – 4-6 тижнів;
• пізній відновний період (від 6 тижнів до 6 місяців) – найбільш непередбачуваний період; хворий відчуває себе здоровою людиною, але диск
ще не зарубцювався і можливе повторне випинання елементів диску
при неадекватному фізичному навантаженні.
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Клінічне значення розмірів протрузій і гриж міжхребцевого диску:
Шийний і грудний відділи хребта:
• 1-2 мм – невеликий розмір протрузії (необхідне термінове консервативне лікування);
• 3-4 мм – середній розмір протрузії (необхідне термінове консервативне лікування);
• 5-6 мм – великий розмір міжхребцевої грижі (ще можливе консервативне лікування);
• 6-7 мм і більше – великий розмір міжхребцевої грижі (необхідне оперативне лікування).
Поперековий відділи хребта:
• 1-5 мм – невеликий розмір протрузії (необхідне консервативне лікування, можливе лікування в амбулаторних умовах);
• 6-9 мм – середній розмір міжхребцевої грижі (необхідне консервативне лікування, оперативне лікування тільки при симптомах стискання
спинного мозку та елементів кінського хвоста);
• більше 10 мм – великий пролапс або секвестрована грижа (консервативне лікування можливе, але за умови, що при появі симптомів стискання спинного мозку та елементів кінського хвоста пацієнт має можливість терміново потрапити на операцію).

17

ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ
НА ТЛІ УСКЛАДНЕНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ
До лікування вертеброгенного больового синдрому існують різні підходи: консервативні та оперативні, традиційні та нетрадиційні,
фармакологічні, фізіотерапевтичні, психотерапевтичні та ін. На сьогоднішній день не існує конкретних рекомендацій щодо ведення хворих з ушкодженням міжхребцевих дисків. Отже в сучасній медицині
паралельно існують різні методи лікування захворювань, обумовлених
ушкодженням міжхребцевих дисків, але саме вдале поєднання окремих
методик є запорукою успіху лікування.
Стандартна схема ведення хворого з остеохондрозом хребта включає застосування нестероїдних протизапальних засобів, міорелаксантів,
вітамінотерапії, але всі ці засоби не впливають на безпосередню причину
виникнення болю – пошкоджений міжхребцевий диск. Внаслідок зменшення висоти диску збільшується навантаження на фіброзне кільце й виникають передумови до його розволокнення. Під час різкого підвищення
тиску в цьому сегменті у фіброзному кільці утворюються тріщини, елементи пульпозного ядра зміщуються, утворюючи випинання (протрузії),
а при розриві фіброзного кільця – грижу (пролапс) міжхребцевого диску
з можливим формуванням відносної нестабільності хребта, остеофітозу
тіл хребців (спондильоз), стисканням спинно-мозкового корінця (радикулопатія), спинного мозку (мієлопатія) або судин відповідного басейну.
Навіть виконавши всю панель можливих обстежень не завжди вдається визначити безпосередню причину болю, тому виникає необхідність
у лікувальному засобі, який діє на найбільш поширені складові болю в
спині. На разі, більшість методів лікування направлені на прояви остеохондрозу, а не безпосередньо на пошкоджений міжхребцевий диск.
Першочерговими препаратами при лікуванні болю в спині є нестероїдні протизапальні засоби. Ефективність НПЗП у лікуванні больового
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синдрому висока, але також залишається високою і кількість ускладнень при тривалому прийомі цих препаратів.
Отже, з одного боку необхідний засіб для зменшення внутрішньодискового тиску та ступеню випинання міжхребцевого диску, а з іншого – для зменшення реактивного запалення та пошкодження хрящової
тканини.
На нашу думку саме такий комплекс ефектів забезпечує ензимна
терапія.
Застосування ензимної терапії в історичному аспекті.
Ферменти або ензими (від лат. Fermentum, грец. Ζύμη, ἔνζυμον –
закваска) – зазвичай білкові молекули або молекули РНК (рибозими)
або їх комплекси, які прискорюють (каталізують) хімічні реакції в живих системах. Ферменти специфічні до субстратів тканин організму.
Ферментативна активність може регулюватися активаторами та інгібіторами (активатори – підвищують, інгібітори – знижують). Терміни «фермент» і «ензим» давно використовують як синоніми (перший в
основному в російській і німецькій науковій літературі, другий – в англо- і франкомовній).
Історія застосування ензимів нараховує не одне сторіччя. Перший відомий досвід використання ензимів знайдений в історії племен
Майя. В давні часи, вони з метою пом’якшення м’яса перед приготуванням, огортали його свіжим листям динного дерева – папаї. Соком
плодів цього дерева обробляли рани, лікували розлади травлення та інфекційні хвороби. Пізніше з плодів папайї була виділена речовина, яка
за властивостями була схожою на протеолітичні ферменти – «рослинний пепсин». Назву ця речовина отримала від рослини, з якої була виділена – папаїн. В ХХ сторіччі починається новий виток в історії папаї.
Сік та інші складові рослини знаходять широке застосування в промисловості (обробка шкір), кулінарії та різних розділах медицини. Так
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в стоматології складові папайї включають до складу лікувальних зубних паст. В 10-20-х роках ХХ сторіччя застосування ензимів вважалось
дуже перспективним напрямком у лікуванні онкологічних захворювань,
але потім з’явилась променева терапія та інші методи, й масштабні дослідження ензимів у цьому напрямку припинились.
Папаїн (лат. Papain) – білок, протеолітичний рослинний фермент,
який каталізує гідроліз білків, пептидів і складних ефірів амінокислот. На
відміну від пепсину, папаїн активний не лише в кислих, а й в нейтральних і лужних середовищах (діапазон pH 3-12, оптимум pH 5-8). Він також
зберігає активність у широкому температурному діапазоні (до 50-60 °C).
Молекулярна маса папаїну – 20700 Д. Папаїн – білок, який складається з 187 амінокислотних залишків, на N-кінці молекули ізолейцин, на
C-кінці – аспарагін (рис.2). Папаїн добре розчинний у воді, водних сольових розчинах і в 70 % розчині метилового та етилового спирту. Сік папайї
добре проникає крізь шкіру, що обумовлено його низькою молекулярною
масою, високою ліпофільністю й проникаючою здатністю.

Рис. 5. Молекула папаїну.

На сьогоднішній день виділені ще декілька речовин зі схожими
властивостями, наприклад бромелаїн – речовина, отримана з соку ананаса. Бромелаїн – комплекс натуральних речовин, які виділяють із стебла,
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коренів і м’якоті плоду ананаса (Ananas comosus). Містить протеолітичний фермент (протеазу) і в невеликій кількості пероксидазу, кислу фосфатазу та калій. Вивчення застосування ензимів продовжується і сьогодні.
Вплив папаїну на хрящову тканину та шляхи його введення
У лікуванні захворювань хребта папаїн застосовується з метою хемонуклеолізису. Вперше термін «хемонуклеолізис» ввів Smith L. у 1964
році. Чудновський Н.А. у 1965 році в експерименті показав вплив папаїну на міжхребцеві диски. Так, у великій концентрації при безпосередньому контакті папаїн викликає дегенерацію протеогліканів хрящової
тканини, що обумовлює зменшення товщини хряща. Однак колаген значно стійкіший до дії ензиму. Фіброзне кільце диску, яке утворене переважно колагеном, відіграє бар’єрну роль, що виключає розповсюдження
руйнуючої дії на сусідні диски та інші хрящові утворення. Таким чином,
спочатку відбувається розчинення пульпозного ядра, особливо дегенерованого, а потім – фіброзно-хрящова перебудова диска (Шевцов В. И.,
Худяев А. Т., Люлин С. В., Корытников М. А., 2004). Саме ці властивості
стали основою для хемонуклеолізису. Хемонуклеолізис відноситься до
оперативного лікування і тому вимагає специфічної кваліфікації персоналу. Високо концентрований розчин папаїну вводять безпосередньо
в пошкоджений диск черезшкірною ін’єкцією, що призводить до дегенерації елементів пульпозного ядра, зменшення внутрішньодискового
тиску та впливу грижі на елементи хребетного каналу та корінцевого
отвору. Хемонуклеолізис може призводити до розвитку фіброзу пульпозного ядра та обмеження амплітуди рухів у оперованому сегменті. На
основі багатьох досліджень, проведених різними авторами, відмічено,
що хемонуклеолізис в середньому дає 60-70 % позитивних результатів.
Однак, ця процедура має певні ускладнення, які переважно обумовлені попаданням елементів розчину протеолітичних ферментів у тканини, оточуючі диск, що обмежує широке використання даної процедури.
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На сьогоднішній день тривають пошуки більш безпечного шляху введення папаїну чи інших ензимних сумішей у зону міжхребцевого диску. Сучасна медицина, яка пропонує тривале застосування лікарських засобів, особливо в осіб похилого віку, шукає шляхи покращення
комплаєнтності, тобто прихильності пацієнта до лікування, що звісно
покращить результати терапевтичного впливу. Один з найбільш перспективних напрямків - застосування трансдермального шляху введення препаратів. Шкіра має чудову бар’єрну властивість, що обмежує
розміри молекул, які можуть бути через неї введені. Трансдермальний
транспорт забезпечується фізичними й хімічними трансдермальними
системами. Властивості трансдермальних систем (ТС) дають можливість застосовувати ліки з більшими розмірами молекул, такі як протеїни та інші біотехнологічні продукти. Сучасні технології взмозі забезпечити проведення навіть великих білкових молекул через шкіру з їх
подальшим попаданням у кров’яне русло.
Процес трансдермальної доставки ліків
Верхній шар шкіри (роговий шар – stratum corneum) – основний
компонент бар’єру для проникнення речовин. Трансдермальні системи
забезпечують альтернативний спосіб застосування препаратів. У ТС лікарська молекула дифундує з медикаменту в поверхню шкіри, проходить крізь роговий шар і досягає епідермісу, а потім і дерми, де може
потрапити у васкулярну сітку. На сьогоднішній день ТС поділються на
три категорії за типами провідників: хімічні, біохімічні й фізичні.
Хімічні – використання зовнішніх хімічних субстанцій, для зворотної дезорганізації впорядкованої структури міжклітинного жирового прошарку рогового шару шкіри. Ця модифікація веде до підвищення проникності й розчинності ліків у роговому шарі. Найбільш відомий
провідник – димексид. На сьогодні існують вже тканскутанні провідники другого (транскутол) та третього покоління (тизоль).
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При біохімічному типі молекула лікарського засобу зазнає короткочасової фізико-хімічної зміни, яка полегшує її переміщення через роговий шар. Змінена молекула лікарського засобу (про-ліки) терапевтично
неактивна. Після проникнення в роговий шар вона зазнає гідролітичної
або ферментативної біотрансформації, щоб відновити вихідну терапевтично- активну лікарську речовину. Можливість застосування цього методу була доведена з різними ліками. Однак ця область розробок все ще
перебуває на ранній стадії розвитку, і не має комерційного використання.
При фізичному типі використовують зовнішні стимули або силу, для
проведення лікарського засобу через шкіру. Зовнішні сили викликають
зворотні фізичні зміни в межах рогового шару. Відомо два методи: сонофорез і електрофорез. Ці методи дозволяють трансдермальним системам
переміщувати більші іонні молекули пептидів, які не можуть бути транспортовані пасивною дифузією. При сонофорезі використовують ультразвукові хвилі для того, щоб полегшити транспорт лікарських молекул. При
електрофорезі створюються транзитні шляхи крізь роговий шар, щоб полегшити проникнення більших молекул лікарського засобу.
Введення ензимних препаратів методом електрофорезу було найбільш поширене на теренах колишнього Радянського Союзу. Провідні
вчені Інституту Бурденко (м. Москва) та Інституту травматології та ортопедії (м. Київ) вивчали різні шляхи введення папаїну, в тому числі й електрофоретичний. Методики розроблялись для електрофорезу постійним
струмом. Цьому присвячені численні роботи 60-70 років минулого сторіччя. З того часу істотно змінилась апаратура для проведення процедур.
Незважаючи на тісну фізико-хімічну взаємозалежність, трасндермальная
доставка лікарського засобу має більші перспективи як альтернатива перорального й внутрішньовенного застосування лікарських засобів. Особливо ця методика актуальна для пацієнтів літнього віку, які приймають
велику кількість медичних препаратів з різних причин.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ
З ПАПАЇНОМ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ВЕРТЕБРАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ
НА ТЛІ УСКЛАДНЕНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ
Виходячи з вищевказаного, у відділі клінічної фізіології та патології
опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» протягом останніх 4-років проводилося вивчення
ефективності електрофоретичного шляху введення поліензимного препарату папайї. В наших дослідженнях ми використовували імпульсний електрофорез, що дозволяє зменшити негативний вплив електричного струму
на шкіру, а також зберегти її провідні властивості на більш тривалий час. У
дослідженні ми використали методику електрофорезу для пацієнтів з дегенеративними змінами суглобів хребта із залученням в процес міжхребцевих дисків, запропоновану Самосюком І. З. та Чухраєвим Н. В. й описану
ними в методичних рекомендаціях «Електротерапія та електропунктура в
медичній реабілітації, фізіотерапії та курортології», 2006 р. В оригінальній методиці автори використовували новокаїн, саліцилат натрію, анальгін та ін. Методика розроблена для імпульсного електрофорезу.
Ми вважаємо, що введення поліензимного препарату методом електрофорезу в області поперекової ділянки є різновидом системної ензимотерапії. На жаль, ми не маємо даних, яка частина препарату потрапляє в
системний кровообіг, а яка досягає безпосередньо ушкодженого диску. Локальним ефектам папаїну присвячена достатня кількість робіт, де інформують не лише про клінічне покращання стану пацієнта, а й про зменшення
розміру протрузій міжхребцевих дисків за даними МРТ. На нашу думку, в
хворих, особливо в осіб похилого віку, ушкодження міжхребцевих дисків
відбувається паралельно в декількох попереково-рухових сегментах, рівень
максимального ушкодження обумовлений біомеханічними механізмами.
Оперативне видалення одного найбільш ураженого міжхребцевого диску
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призведе до перерозподілу навантаження на окремі попереково-рухові сегменти та прогресування ушкодження в наступному сегменті. Запропонована нами методика діє одночасно на декілька міжхребцевих дисків і, за рахунок системного впливу ензимотерапії, на хрящову тканину взагалі.
В нашій країні зареєстрований поліензимний препарат – сухий бальзам для тіла «Каріпаін-плюс» (виробник НПК «АС-КОМ», Москва), до
складу якого входять папаїн, лізоцим, бромелаїн, колагеназа та протеіназа.
«Каріпаін-плюс» дозволений лише для зовнішнього застосування. За даними літератури два додаткових компонента: бромелаїн та колагеназа, які відрізняють засіб від інших поліензимних рослинних препаратів, підвищують
клінічну ефективність цього препарату відносно інших поліферментних
препаратів на 15-18 %. Бромелаїн – має виражену протинабрякову та протизапальну дію, а також прискорює загоювання ран. Колагеназа – вибірково діє на колаген – основний компонент сполучної тканини і призводить до
розм’якшення грубої сполучної тканини. Таким чином, застосування цього препарату призводить до зменшення внутрішньодискового тиску, випинання фіброзного кільця і цим самим зменшує прояви диск-радикулярного
конфлікту при збереженому відновному потенціалі міжхребцевого диску, а
також забезпечує місцевий протизапальний, протинабряковий та розсмоктуючий ефект, що обумовлює більш швидке зниження больового синдрому.
Метою нашого дослідження було вивчення ефективності та безпечності застосування поліензимного комплексу «Каріпаін-плюс» методом
електрофорезу у складі комплексного лікування вертебрального больового синдрому, обумовленого дегенеративно-дистрофічними змінами
міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта.
Матеріал та методи. В дослідження було включено 38 пацієнтів віком від 30 до 70 років (середній вік 48,4±2,2 роки). Серед них жінок – 22
(58 %), чоловіків – 16 (42 %).
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Критерії включення пацієнтів у дослідження:
• Вік 30-70 років.
• Чоловіки та жінки.
• Остеохондроз поперекового-крижового відділу хребта, ускладнений
протрузіями міжхребцевих дисків, розміром від 3 до 6 мм за даними
МРТ.
• Вираженість больового синдрому на момент первинного обстеження
понад 4 см за ВАШ.
• Наявність компресійно-корінцевого синдрому у вигляді чутливих чи
рефлекторних порушень.
Критерії виключення:
• Компресійно-корінцевий синдром з руховими порушеннями, дисфункцією тазових органів, зниженням чутливості в зоні промежини.
• Наявність ознак секвестрації міжхребцевого диску за даними МРТ.
• Підвищена чутливість до будь-якого компоненту препарату, що
досліджується.
• Патологія шкіри в зоні проведення електрофорезу.
• Патологія серцево-судинної системи чи онкологічні захворювання, наявність яких є протипоказом до проведення електрофорезу.
В усіх хворих до обстеження була проведена магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта, за допомогою якої
було діагностовано протрузії міжхребцевих дисків без ознак секвестрації, розміром від 3 до 6 мм. У 21 хворого протрузії МХД були діагностовані на рівні L5-S1, у 17 хворих – на рівні L4-L5. Тривалість больового
синдрому складала не менше 2-х місяців. Усі пацієнти були поділені на
2 групи, ідентичні за віком, зростом, масою тіла та інтенсивністю больового синдрому. Всі пацієнти отримували комплексне лікування: нестероїдні протизапальні препарати, міорелаксанти, лікувальна фізкультура.
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Пацієнти І групи – на тлі комплексного лікування отримували електрофорез із сухим бальзамом для тіла «Каріпаін-плюс» на область попереково-крижової ділянки хребта. Пацієнти ІІ групи на тлі комплексного лікування отримували електрофорез із 0,5 % розчином новокаїну.
Методика проведення електрофорезу
Поліензимний комплекс у кількості 1,0 розчиняли в 5-10 мл фізіологічного розчину, додавали 0,02-0,06 мл диметилсульфоксиду, змочували ним гідрофільну прокладку, нагріту до 37-39 °С, накладали її
на шкіру в ділянці попереково-крижового відділу хребта, поверх розміщували позитивний електрод із струмопровідної гуми та впливали
електричним струмом протягом 15-20 хвилин. Тривалість першої процедури складала не більше 15 хвилин, з подальшим збільшенням на
2-3 хвилини кожної наступної процедури до 20 хвилин. На курс лікування 20 процедур щоденно, з перервою 1-2 дні. Електрофоретичне введення розчину здійснювали імпульсним струмом низької частоти.
При лікуванні остеохондрозу з компресійно-корінцевим синдромом
прокладку з позитивним електродом розташовували паравертебрально з
боку залученого спинного-мозкового корінця. Паравертебральне розміщення електродів обумовлено тим, що в цьому випадку силові лінії електричного струму проходять саме через ушкоджений міжхребцевий диск і
тим самим забезпечується максимальна концентрація препарату в необхідній зоні. Розміщення позитивного електроду з боку залученого корінця забезпечує направлену дію протизапального, протинабрякового та розсмоктуючого ефектів препарату на запалені структури корінцевого отвору,
і тим самим обумовлює швидший регрес корінцевої симптоматики.
Стан хворих оцінювали чотири рази: перед лікуванням, через 10, 20
днів лікування та через 6 міс після закінчення курсу лікування. Всі пацієнти були обстежені, згідно з планом, прийнятним для ортопедичного хворого. Поряд із загальноклінічним обстеженням, рентгенологічним та МРТ
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дослідженнями проводили визначення інтенсивності больового синдрому за чотирьохскладовою візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) болю та
Мак-Гилівським опитувальником, використовували опитувальник Роланда-Морриса «Біль у нижній частині спини та порушення життєдіяльності»,
опитувальники Оствестрі та Цунга. Крім того, всі пацієнти заповнювали
Європейський опитувальник якості життя – 5 напрямків (EvroQol-5D).
Шкала ВАШ складається з 4 підшкал, де оцінювали біль на момент
обстеження – ВАШ-1, типовий (середній) рівень болю – ВАШ-2, біль у
найкращі періоди хвороби (мінімальний рівень болю) – ВАШ-3 та біль у
найгірші періоди хвороби (максимальний рівень болю) – ВАШ-4. Опитувальники Роланда-Морриса та Оствестрі охоплюють аспекти повсякденного життя людини, які зазвичай змінюються при патології попереково-крижового відділу хребта, а саме - хода, переміщення, тривалість
безболісного перебування в положенні стоячи та сидячи, домашні справи, самообслуговування та ін.
У пацієнтів визначали функціональні можливості хребта:
• об’єм рухів у хребті у фронтальній площині (нахили тулуба) та сагітальній – проба Томаєра (проводиться для оцінки загальної рухливості хребта.
Визначається шляхом вимірювання в сантиметрах відстані від III пальця витягнутих до підлоги рук при максимальному нахилі вперед. Ця відстань в нормі дорівнює 0 і збільшується при обмеженні згинання хребта).
• рухливість поперекового відділу хребта – проба Шобера (від ІV поперекового хребця відміряють вгору 10 см і роблять позначку. При максимальному нахилі вперед у здорових осіб ця відстань збільшується на 4-5 см, а
при ураженні поперекового відділу хребта практично не змінюється).
Результати дослідження та їх обговорення
Показники інтенсивності больового синдрому за опитувальником Мак-Гила до лікування склали: дескриптори – 10,6±1,1 бали, ранги – 23,3±3,6 балів, індекс болю – 5,9±0,3 бали, що свідчить про помірну
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вираженість болю. Рівень тривожності за шкалою Цунга склав 18,5±2,2
бали. Порушення життєдіяльності, пов’язане з вертебральним больовим
синдромом, за опитувальниками Оствестрі та Роланда-Морриса в обстежених хворих склало 23,9±3,4 та 7,4±0,7 балів відповідно.
Після проведеного курсу лікування у хворих визначено вірогідне зниження інтенсивності больового синдрому за показниками ВАШ та
Мак-Гилівського опитувальника (табл. 1), а також вірогідне покращення
життєдіяльності за опитувальниками Роланда-Морриса та Оствестрі (рис. 5).
Таблиця 1. Динаміка показників вертебрального больового синдрому на тлі комплексного лікування
Метод дослідження
Показник
Група І
Група ІІ
До лікування
5,9±0,3
5,7±0,2
Через 10 днів
4,2±0,4*
5,1±0,2*
Індекс болю, бали
Через 20 днів
3,0±2,4*#
4,2±0,3*
Через 6 міс
2,4±0,3*#
4,8±0,2*
До лікування
10,6±1,1
9,7±1,4
8,9±1,2
8,1±0,9*
Сума дескрипторів, Через 10 днів
Мак-Гилівський
опитувальник
бали
8,13±1,1
Через 20 днів
7,0±0,9*
7,9±0,8
Через 6 міс
5,2±0,9*#
До лікування
23,3±3,6
20,9±3,4
Через 10 днів
16,2±2,7*
18,3±2,3
Сума рангів, бали
15,8±2,4
Через 20 днів
11,5±2,1*
16,2±2,3
Через 6 міс
8,5±1,6*#
До лікування
5,5±0,3
5,4±0,4
4,6±0,4
Через 10 днів
3,8±0,3*
ВАШ 1, см
4,1±0,5*
Через 20 днів
2,6±0,3*#
*#
Через 6 міс
2,1±0,3
3,9±0,4*
До лікування
5,5±0,3
5,0±0,3
4,3±0,4
Через 10 днів
3,7±0,2*
ВАШ 2, см
4,1±0,4
Через 20 днів
2,9±6,0*#
4,3±0,4
Через 6 міс
2,2±0,3*#
4-складова ВАШ
До лікування
3,0±0,4
3,3±0,4
Через 10 днів
2,0±0,4*
3,1±0,4
ВАШ 3, см
2,6±0,4
Через 20 днів
1,3±0,3*#
3,2±0,3
Через 6 міс
1,0±0,2*#
До лікування
7,9±0,3
7,1±0,3
Через 10 днів
6,5±0,4*
6,3±0,3
ВАШ 4, см
5,73±0,4*
Через 20 днів
5,1±0,4*
Через 6 міс
3,4±0,4*#
5,67±0,3*
Примітки: * – вірогідні відмінності показника в групі по відношенню до базового рівня, р<0,05; # – вірогідні відмінності показника між групами, р<0,05.
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У пацієнтів основної групи під впливом застосування електрофорезу
з Каріпаіном-плюс у складі комплексного лікування достовірно знижувався больовий синдром вже через 10 процедур лікування, продовжував
знижуватись через 20 процедур, і навіть, через 6 місяців після закінчення лікування інтенсивність больового синдрому залишалась вірогідно
нижчою по відношенню до базового рівня й у порівнянні з показниками
пацієнтів ІІ групи. Такі результати отримані за всіма підшкалами чотирьохскладоваї візуально-аналогової шкали болю. Зменшення рівня болю
на момент опитування (ВАШ-1) через 10 днів склало 32,4 % в І групі та
15,4 % в другій, через 20 днів рівень болю зменшився на 54,4 % та 27,9 %,
через 6 місяців – на 61,6 % та 28,9 % відповідно для І та ІІ груп. Динаміка показника типового (середнього) рівня болю (ВАШ-2) склала для І та
ІІ груп відповідно через 10 днів – на 31,6 % та 14,9 %, через 20 днів – на
47,5 % та 19,8 %, через 6 місяців – на 58,6 % та 14,2 %. Рівень болю в найкращі періоди хвороби (мінімальний рівень болю, ВАШ-3) зменшився в І
та ІІ групах відповідно через 10 днів на 33,9 % й 7,21 %, через 20 днів – на
62,1 % й 23,4 %, через 6 місяців – на 70,6 % й 0,5 %. Динаміка показника болю в найгірші періоди хвороби (максимальний рівень болю, ВАШ4) для І та ІІ груп відповідно склала через 10 днів 18,1 % й 11 %, через 20
днів – 35 % й 20,3 %, через 6 місяців – 57 % й 20,9 %.
За даними Мак-Гилівського опитувальника також отримане зниження інтенсивності больового синдрому, яке досягало вірогідного рівня через 20 процедур за під шкалою дескрипторів та рангів в І групі,
чого не спостерігалось в ІІ групі. Зниження індексу болю в обох групах
спостерігалось вже через 10 днів та продовжував знижуватися через 20
днів, однак в І групі достовірно більше, ніж в другій. Загалом, зменшення індексу болю відбулося через 10 днів на 27,9 % в І та 11,7 % в ІІ групі,
через 20 днів – на 48,1 % та 27,2 %, через 6 місяців – на 57,4 % та 16,1 %
в І і ІІ групах відповідно.
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На тлі комплексного лікування з використанням електрофорезу
поліензимного комплексу у хворих І групи вірогідно збільшився об’єм
рухів у хребті, як у фронтальній (нахили тулуба), так і в сагітальній
площинах (проба Томаєра) (рис.6). Також у пацієнтів збільшилась рухливість поперекового відділу хребта, що відображається покращанням
показників проби Шобера (рис.7). В ІІ групі протягом курсу лікування
та періоду спостереження не виявлено вірогідних відмінностей в динаміці показників рухливості хребта.
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Рис. 6. Динаміка показників об’єму рухів у хребті в сагітальній (А) та фронтальній (Б)
площинах на тлі лікування та спостереження.
Примітка: * – вірогідні відмінності показника в групі по відношенню до базового рівня,
р<0,05; # – вірогідні відмінності між групами, р<0,05.
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Рис. 7. Динаміка показника об’єму рухів у поперековому відділі хребта за пробою Шобера на тлі лікування та спостереження.
Примітки: * – вірогідні відмінності показника в групі по відношенню до базового рівня,
р<0,05; # – вірогідні відмінності між групами, р<0,05.
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Зменшення набряку та запалення на тлі комплексного лікування
із застосуванням електрофорезу з поліензимного препарату призводить
до збільшення рухливості хребта, відновлення об’єму рухів у поперековому відділі та, разом зі зниженням інтенсивності больового синдрому,
забезпечує покращання повсякденної активності пацієнтів та підвищення якості їх життя.
У пацієнтів І групи вірогідно покращувалась життєдіяльність за
опитувальниками Роланда-Морриса вже через 10 процедур лікування
і продовжувала покращуватись у подальшому, що не спостерігалось у
пацієнтів ІІ групи (рис.8). За опитувальником Оствестрі достовірні позитивні зміни отримані як в І, так і в ІІ групах протягом курсу лікування, але через 6 місяців достовірне покращання порівняно з початковими
даними спостерігалося тільки в І групі.
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Рис. 8. Динаміка показників повсякденної активності, пов’язаної з болем у нижній частині спини, на тлі лікування та спостереження.
Примітки: * – вірогідні відмінності показника в групі по відношенню до базового рівня,
р<0,05; # – вірогідні відмінності між групами, р<0,05.

Дегенеративні процеси в пульпозному ядрі супроводжуються запаленням та набряком тканин, призводять до підвищення тиску всередині диску, й тим самим порушують процеси дифузії, необхідні для підтримання нормального метаболізму тканин диску, а тому дегенеративні
зміни прогресують. Отже, зменшення внутрішньодискового тиску є патогенетичним методом лікування й сприяє не тільки редукції проявів
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радикулопатії, а й зменшенню вертебрального больового синдрому, що
пояснює вірогідні відмінності між групами та тривалий ефект застосування ензимної терапії у складі комплексного лікування.
Застосування імпульсного струму низької частоти на відміну від
постійного струму забезпечує більш тривалу проникність шкіри за рахунок зняття спастичної реакції шкіри на зовнішній подразник у вигляді електричного струму. Це дозволяє ввести більшу кількість препарату при сталій тривалості процедури, а також посилює дію препарату за
рахунок специфічної резонансної дії електричного струму низької частоти. Таким чином, електрофоретичне введення розчину імпульсним
струмом низької частоти підвищує проникнення та переміщення препарату в біологічних тканинах.
За даними літератури найчастішими побічними реакціями та небажаними явищами при застосуванні електрофорезу з ензимними препаратами є генералізована алергічна реакція та випадки місцевої реакції у
вигляді почервоніння та висипки. В нашому дослідженні побічні реакції зареєстровані не були в жодній з досліджуваних груп, що, на нашу
думку, пояснюється іншим підходом до застосування препарату папайї
методом електрофорезу та коротшим курсом лікування.
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ВИСНОВКИ
У методичних рекомендаціях наведене теоретичне узагальнення
причин та механізмів виникнення вертебрального больового синдрому,
характеристика патології міжхребцевих дисків, сучасні підходи до терапії вертебрального больового синдрому.
1. Застосування сухого бальзаму для тіла «Каріпаін-плюс» у комплексному лікуванні патології міжхребцевих дисків на тлі остеохондрозу
хребта, що супроводжується вертебральним больовим синдромом, в
людей середнього та старшого віку призводить до достовірного зменшення вираженості больового синдрому: зменшення рівня болю на
момент опитування (ВАШ-1) через 10 днів склало 32,4 % в І групі та
15,4 % в другій, через 20 днів рівень болю зменшився на 54,4 % та
27,9 %, через 6 місяців – на 61,6 % та 28,9 % відповідно для І та ІІ груп.
2. На тлі комплексного лікування з використанням електрофорезу поліензимного комплексу у хворих І групи вірогідно збільшився об’єм
рухів у хребті, як у фронтальній (нахили тулуба), так і в сагітальній
площинах (проба Томаєра). Також у пацієнтів збільшилась рухливість
поперекового відділу хребта, що відображається покращанням показників проби Шобера. В ІІ групі (електрофорез з новокаїном) протягом курсу лікування та періоду спостереження не виявлено вірогідних відмінностей в динаміці показників рухливості хребта.
3. Застосуванням електрофорезу поліензимного комплексу забезпечує
вірогідне покращання повсякденної активності пацієнтів за опитувальником Роланда-Морриса вже через 10 процедур лікування (на
9 %) і продовжувало покращувати у подальшому на 50 % через 20
процедур та на 60 % через 6 місяців.
4. Застосування імпульсного електрофорезу з індивідуальним підходом
до вибору частоти та тривалості проведення процедур є оптимальним
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та ефективним методом трансдермального введення ензимних
комплексів
5. Зазначений спосіб лікування є безпечним для застосування як у стаціонарних, так і в амбулаторних умовах.
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