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Міофасціальний больовий синдром: фізична медицина та 

реабілітація 

 

Загальні положення 

 

Міофасціальний біль (МБ) – розповсюджений розлад, який може 

виникати в будь-яких скелетних м’язах організму. Поперечно-

посмуговані м’язи складають близько 50% маси тіла, кількість – 

біля 400. МБ є причиною багатьох випадків хронічного больового 

синдрому опорно-рухового апарату, і діагноз зазвичай не 

встановлюється. 

 

МБ може викликати локалізований або відображений біль, 

напруження, підвищення чутливості, важкість та обмеження рухів, 

вегетативні розлади, локальну реакцію на подразнення (ЛРП) в 

уражених м'язах та м’язову слабкість без атрофії. Класичними 

ознаками МБ є наявність тригерних точок (TТ), які викликають біль у 

характерних для конкретних м'язів ділянках (необов’язково в місці 

розташування ущільнення), обмеження діапазону рухів (ОДР) і 

видима або відчутна ЛРП під час місцевої стимуляції. Понад 70% 

TТ відповідають точкам акупунктури, які використовуються для 

лікування болю. 

 

Активна тригерна точка – це ділянка, яка може викликати 

відображені больові відчуття під час місцевої стимуляції. Спочатку 

виникають первинні тригерні точки (латентні), пізніше на їхньому 

місці з’являються активні ТТ. Латентні ТТ викликають важкість та 

обмеження рухів без больових відчуттів.  

 



 

 

Хоча міофасціальний біль та фіброміалгія мають певні схожі 

ознаки, вони є окремими патологіями; фіброміалгія відрізняється 

генералізованим больовим синдромом, а не локальним, що 

виникає внаслідок появи ТТ. 

 

Патофізіологія 

 

Напруження певної ділянки м'язу може передувати утворенню 

тригерної точки (TТ). Напруження м’язів часто зустрічається у осіб 

без проявів больового синдрому, що часто призводить до 

утворення тригерних точок. Латентна TТ може перетворитися в 

активну внаслідок впливу певних чинників: стрес, постійне 

напруження м’язів та фізичні фактори, наприклад, порушення 

постави. 

 

Патофізіологія міофасціального болю недостатньо вивчена. 

Сучасні дослідження підтримують теорію про сенсибілізацію 

аферентних механорецепторів із низьким порогом збудження у 

ділянці TТ, які проектуються на чутливі нейрони спинного мозку. 

Відображений біль, а також локальна відповідь на подразнення 

можуть виникати внаслідок стимуляції чутливих нейронів у 

спинному мозку. 

 

Епідеміологія 

 

Частота 

Міофасціальний біль (МБ) зустрічається досить часто, і майже у 

кожного в певний період з’являються тригерні точки (TТ). У США 

14,4% від загальної кількості населення страждає від хронічного 

болю. Приблизно 21-93% пацієнтів із скаргами на локалізований 



 

 

біль мають МБ. Дослідження показали, що у 25-54% осіб без 

больового синдрому є латентні TТ. 

Смертність/Захворюваність 

Міофасціальний біль не є смертельним станом, але він може 

спричинити значне зниження якості життя і є основною причиною 

втрати працездатності.  

Раса 

Частота міофасціального болю не залежить від раси.  

Стать 

Частота міофасціального болю не залежить від статі.  

Вік 

Тригерні точки можна виявити у людей будь-якого віку, навіть 

немовлят. Ймовірність розвитку активних ТТ зростає з віком. У осіб, 

що часто перебувають у сидячому положенні, ймовірність 

виникнення активних TТ більша, ніж у тих, хто щодня займається 

фізичними вправами. 

 

Анамнез захворювання 

 

Пацієнти з МБ зазвичай скаржаться на локалізований ниючий біль 

у м’язах та суглобах, а також порушення чутливості, наприклад, 

оніміння. Больові відчуття в м’язах зазвичай такі ж, як і при 

інтенсивних фізичних навантаженнях. Біль може виникнути гостро 

після конкретної події або травми. Хронічний больовий синдром 

може бути наслідком порушень постави або постійних 

надмірних фізичних навантажень. Пацієнти можуть відзначати 

порушення сну. Особам з болем у шийному відділі та ділянці 

лопатки важко знайти зручне положення для сну.  

 



 

 

Об’єктивне обстеження 

 

Кваліфікований лікар може поставити точний діагноз МБ. На 

жаль, більшість медичних шкіл та програм навчання резидентів не 

розглядають належним чином цей стан. Визначення наявності 

тригерних точок – найважливіша частина об’єктивного 

обстеження. TТ, як правило, виникають у характерних місцях в 

окремих м’язах.  

 

Коли лікар знаходить ТТ, у пацієнта, як правило, виникає 

відповідна реакція («здригання») при натисканні на ділянку ТТ. Для 

стандартизації тиску на тригерну точку може використовуватися 

альгометр тиску (тобто вимірювач порогового тиску). 

 

Локальне м’язове напруження виявляється під час пальпації або 

проходженні голки. Відзначається вузол або ущільнення. Пацієнти 

скаржаться на підвищену чутливість під час пальпації ділянки 

тригера. Локальне тремтіння в ділянці м’яза або локальна 

відповідь на подразнення можуть відзначатися як при активних, так 

і латентних TТ. Пальпація або введення голки в ТТ викликає 

відображений біль і, часто, порушення чутливості. Порушення 

чутливості (наприклад, парестезії, дізестезії, локальне підвищення 

чутливості шкіри) можна відзначити в тій же ділянці, де з’являються 

больові відчуття. Також можуть виникати вегетативні розлади 

(наприклад, пітливість, пілоерекція («гусяча шкіра»), зміна 

температури). 

 

Основними критеріями для визначення активних або латентних TТ 

є: 

- Наявність напруженої ділянки при пальпації м’яза (смуги); 

- Підвищена чутливість у певній точці напруженого м’яза; 



 

 

- Скарга пацієнта на біль під час пальпації певної ділянки 

м’яза; 

- Больові відчуття під час розтягування м’яза.  

 

Підтвердити наявність ТТ допоможуть: 

- Візуальне або тактильне визначення локальної відповіді на 

подразнення (ЛВП); 

- ЛВП, що виникає під час проходження голки через 

ущільнення в м’язі; 

- Біль або зміна чутливості при натисканні на ущільнення; 

- Спонтанна біоелектрична активність під час 

електроміографії, яка характерна для активних ТТ; 

- Знижений опір шкіри до електричного струму (виявляється 

над активними TТ порівняно з навколишніми тканинами); 

нормалізується після лікування TТ. 

 

Етіологія 

 

Багато факторів можуть сприяти розвитку МБ: 

- Надмірні фізичні навантаження; 

- Асиметричність м’язів;  

- Порушення постави;  

- Тривалі статичні навантаження; 

- Часті повторювані рухи, особливо під час низьких 

температур зовнішнього середовища. 

 

Також можуть впливати на появу МБ анемія та низький вміст 

кальцію, калію, заліза та вітамінів C, B1, B6 та B12, хронічні інфекції, 

недосипання, радикулопатії, депресія, гіпотиреоз, гіпоглікемія та 

гіперурикемія. 

 



 

 

Диференційна діагностика 

 

Диференційну діагностику слід проводити з: 

- Захворюваннями суглобів, що потребують мануальної 

мобілізації; 

- Фіброміалгією; 

- Радикулопатією; 

- Болем дискогенного походження; 

- Спондилотичним болем.  

 

Лабораторна діагностика 

 

Немає конкретних лабораторних досліджень, що 

підтверджували б діагноз МП, але лабораторні тести можуть бути 

корисними для виявлення супутніх станів, таких як гіпотиреоз, 

гіпоглікемія та дефіцит вітамінів. Корисними можуть бути 

загальний аналіз крові, біохімічний профіль, швидкість осідання 

еритроцитів та рівні вітамінів С, В1, В6, В12 та фолієвої кислоти.  

 

Методи візуалізації 

 

При термографії можна виявити посилене кровопостачання, що 

іноді спостерігається в тригерних точках. Інші методи візуалізації 

застосовуються для диференційної діагностики. Однак, 

дослідження Kumbhare et al. показало, що ультрасонографія 

може використовуватись для визначення трапецієподібних м'язів із 

та без тригерних точок.  

 

Інші дослідження 



 

 

Голкова електроміографія ТТ у людини та кроликів виявила 

підвищення напруження та спонтанний низьковольтний шум, що 

вважаються характерними, але не патогномонічними для МБ. 

Стимуляційна електроміографія застосовувалась у протоколах 

експериментів для моніторингу м’язової активності в ТТ. 

Ультрасонографія використовується для візуалізації локальної 

відповіді на подразнення, що виникає при проходженні голки. 

 

Тактика лікування 

 

Для обколювання тригерних точок можуть застосовувати 

бупівакаїн, етидокаїн, лідокаїн, сольові розчини або стерильну 

воду. Іноді вводять голку без ін'єкції жодної речовини. 

 

Використання ботулінічного токсину може забезпечити тривале 

полегшення больового синдрому. Механізм його дії може бути 

пов'язаний із блокуванням вивільнення ацетилхоліну у нервово-

м’язових синапсах. 

 

Реабілітація 

 

Фізіотерапія 

Метою фізіотерапії є зменшення напруги шляхом розтягнення та 

зміцнення м’язів, усунення обтяжливих біомеханічних факторів.  

Було доведено ефективність наступних процедур у деяких 

пацієнтів:  

- Фонофорез; 

- Масаж; 

- Виконання фізичних вправ; 

- Вправи на розтягування м’язів; 



 

 

- Електрична стимуляція; 

- УЗД; 

- Лазеротерапія.  

 

Результати огляду літератури показали, що електроакупунктура є 

більш ефективною порівняно з транскутанною електричною 

стимуляцією нерва (TENS) для пацієнтів із МБ.  

 

Трудова терапія 

Трудова терапія є корисною для оцінки та модифікації робочих 

місць пацієнтів із МБ. Відповідні умови праці можуть зменшити 

вплив факторів, що призводить до появи МБ.  

 

Також можна застосовувати інші методи: 

- Акупунктуру;  

- Остеопатію (нервово-м’язова та міофасціальна релаксація, 

енергетичні техніки та ін.). 

 

Ускладнення 

 

Лікування ТТ забезпечує тимчасове полегшення вісцерального 

відображеного болю, що може маскувати небезпечні стани 

(наприклад, апендицит, інфаркт міокарда). 

 

Ускладнення після ін'єкцій ТТ рідкісні і залежать від площі, яка 

обколюється. Вони включають місцевий біль, кровотечі, синці, 

утворення внутрішньом’язових гематом, інфекції, рідше – 

травматизацію нервів чи судин або пошкодження внутрішніх 

органів (наприклад, пневмоторакс). 



 

 

 

Консультації інших спеціалістів 

 

За потреби можна призначати консультацію лікаря фізичної та 

реабілітаційної медицини.  

 

Медикаментозне лікування: основні положення 

 

Міорелаксанти та нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) 

можуть бути корисним доповненням до основного лікування. 

Потрібно пам'ятати, що застосування лише медикаментозних 

засобів рідко є ефективним.  

 

Такі препарати, як амітриптилін у низьких дозах, допомагають 

зменшити порушення сну пацієнта.  

 

Ботулінічний токсин типу А, що вводиться в тригерні точки, може 

зменшити м'язові скорочення за рахунок пригнічення вивільнення 

ацетилхоліну в нервово-м’язовому синапсі й, можливо, має 

антиноцицептивний ефект. Трансдермальні пластирі лідокаїну 

можуть зменшувати больовий синдром. 

 

НПЗЗ 

НПЗЗ мають знеболюючу, протизапальну та жарознижувальну 

дію. Вони можуть пригнічувати активність циклооксигенази та 

синтез простагландинів, а також лейкотрієну, вивільнення 

лізосомальних ферментів, знижувати активність ліпооксигенази, 

агрегацію нейтрофілів.  

 



 

 

Ібупрофен (Мотрін, Ібуприн, Адвіл) 

Показаний пацієнтам із легко та помірно вираженим больовим 

синдромом. Ібупрофен зменшує запалення та біль за рахунок 

зниження синтезу простагландинів. 

 

Напроксен (Напросин, Анапрокс, Напрелан) 

Призначається для зменшення болю незначної та помірної 

інтенсивності. Напроксен зменшує запалення та біль, знижуючи 

активність циклооксигенази, що призводить до пригнічення 

синтезу простагландинів. 

 

Кетопрофен (Орудіс, Aктрон, Oрувель) 

Показаний при легко та помірно вираженому больовому 

синдромі й запальному процесі. 

Невеликі дози призначаються дітям та літнім пацієнтам або 

особам із захворюваннями нирок або печінки. 

Дози понад 75 мг не підвищують терапевтичний ефект. Вводьте 

високі дози з обережністю та уважно спостерігайте за відповіддю 

пацієнта на препарат. 

 

Трициклічні антидепресанти 

Трициклічні антидепресанти – це група препаратів, що мають 

центральну та периферичну антихолінергічну, а також седативну 

дію. Ці засоби впливають на центральний механізм болю. Вони 

блокують активне відновлення норадреналіну та серотоніну. 

 

Амітриптилін (Елавіл) 

Знеболюючий засіб, що застосовується при певних хронічних і 

невропатичних больових синдромах. 



 

 

 

Спостереження та профілактика  

 

Пацієнт повинен знаходитись під амбулаторним наглядом до 

зникнення симптомів або їх стабілізації при максимальному 

медичному покращенні. 

 

Профілактика МБ зосереджена на усуненні постійних факторів 

ризику. Виконання відповідних фізичних вправ, уникнення 

тривалого статичного навантаження та правильне облаштування 

робочих місць є важливими. Корисні також вправи для підтримки 

діапазону рухів на всі групи м’язів щодня. 

 

Прогноз 

Прогноз сприятливий, якщо лікування розпочато в гострому 

періоді та усунено обтяжливі фактори. Лікування стає 

складнішим із хронізацією стану. 

 

Переклад: Аліна Онищук 

Взято з: https://bit.ly/34E7PBx  
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