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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ 

ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ 

Анотація. Розглянули особливості фізичної терапії для осіб при 

дисциркуляторної енцефалопатії. Показано, що тактика реабілітації при 

дисциркуляторному синдромі визначається його типом. 
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Аннотация. Рассмотрели особенности физической терапии для лиц при 

дисциркуляторной энцефалопатии. Показано, что тактика реабилитации при 

дисциркуляторной синдроме определяется его типом. 
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Annotation. We considered the features of physical therapy for individuals with 

discirculatory encephalopathy. It is shown that the tactics of rehabilitation in case of 

dyscirculatory syndrome is determined by its type. 
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Висока поширеність дисциркуляторної енцефалопатії, а також значний 

відсоток ураження осіб працездатного віку, обумовлює актуальність проблеми 

вдосконалення методик фізичної терапії даної групи пацієнтів. 

Дисциркуляторна енцефалопатія представляє собою хронічну прогресуючу 

недостатність кровопостачання головного мозку, яке супроводжується 

дифузними і дрібно вогнищевими змінами, та виникає внаслідок різних 

розладів циркуляції. З одного боку, хронічна цереброваскулярна недостатність 

є фактором ризику розвитку гострих порушень мозкового кровообігу, з іншого 



– передумовою поступового наростання різних неврологічних і психічних 

розладів [1]. 

Фізична терапія є невід'ємною частиною комплексного лікування 

захворювань центральної нервової системи, яка включає в себе ЛФК, прийоми 

масажу та фізіотерапію. 

Лікувальна тактика при дисциркуляторному синдромі визначається його 

типом. На фоні переважання симпатичних впливів з вираженим спастичним 

компонентом показана седативна і антиспастична терапія, при посиленні 

парасимпатичної системи з атонією доцільно, навпаки, призначати міотоники і 

фізичні чинники, які мають міостимулюючий ефект [2].  

 Необхідно коригувати реактивність організму. У першому випадку 

(дисциркуляторний синдром за спастичним типом) при гіперреактивності 

організму використовують фізичні чинники, що мають стрес-лімітуючий, 

седативний та імуномодулюючий ефект. У другому випадку 

(дисциркуляторний синдром за атонічним типом), навпаки, необхідні 

адаптогени, десенсибілізатори і психостимулятори, а також фізичні чинники, 

що здійснюють схожий вплив на нервову, гормональну й імунну системи [3].  

Основні методи, які доцільно обирати при дисциркуляторному синдромі за 

спастичним типом є центральна електроанальгезія, електросон, гальванізація, 

магнітотерапія, КВЧ-терапія і седативні ванни. Вплив фізичними чинниками 

проводиться локально (область проекції судинно-нервових пучок на кінцівках), 

сегментарно (поперекова область, комірцеві зона, проекція симпатичних 

ганглієв) і на ЦНС з метою зменшення вазоконстрикторних впливів 

симпатичної нервової системи. При цьому потрібно пам’ятати: чим більше 

порушений кровообіг, тим обережнішим має бути місцевий вплив, і більшу 

перевагу потрібно віддавати сегментарному методу. 

Лікувальна фізична культура при енцефалопатії спрямована на регуляцію 

тонусу м'язів, розвиток нормальної рефлекторної рухової діяльності, 

поліпшення кровообігу і обміну речовин. 



Фізичні вправи під час заняття повинні послідовно охоплювати різні 

м'язові групи. Вправи виконуються ритмічно, в спокійному, середньому темпі. 

У вступному розділі використовують прості вправи, в основному для дрібних і 

середніх м'язових груп. Вступна частина становить 15-20% часу. Вправи 

сприяють підготовці до основної частини занять. Основний розділ складається з 

загально-розвиваючих вправ. За часом основний розділ займає 65-70% часу. 

Заключний розділ характеризується зниженням загально-фізіологічного 

навантаження (15-20% часу). 

Крім загально-зміцнюючих вправ в ході гімнастики доцільно 

використовувати також і вправи дихальні, причому ефективність останніх стає 

вище, якщо їх поєднувати із загально-розвиваючими вправами та масажем 

комірцевої області. 

Вважається, що при дисциркуляторній енцефалопатії найбільш дієвий 

особливий тип масажу – масаж точковий. В основі точкового масажу лежить 

механічна дія пальцями на біологічно активні точки (БАТ), які мають зв'язок 

(через нервову систему) з різними внутрішніми органами і функціональними 

системами. Серед завдань масажу можна виділити нормалізацію процесів в 

ЦНС, сну, серцебиття, зняття головного болю і т.д. Таким чином, масаж 

спрямований на ліквідацію симптомів, характерних для енцефалопатії. 

Крім точкового масажу доцільно застосування також масажу "комірцевої 

області". Однак при цьому виключаються прийоми: рублення і лупцювання. 

Тривалість масажу, повинна становити приблизно 10-15 хвилин, кожен курс 

терапії складається з 10-15 процедур. 

Поєднання методів фізичної та медикаментозної терапії підвищує 

ефективність комплексного лікування дисциркуляторної енцефалопатії, 

дозволяючи зменшити дози та кількість фармацевтичних засобів, які 

призначаються.  
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