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АНОТАЦІЯ 

Романенко Ю. І. М’язова болючість при різних типах головного 

болю. – Кваліфікаціійна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.15 – «Нервові хвороби» (22 – Охорона здоров’я). – 

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» 

(м. Рубіжне) Міністерства охорони здоров’я України; Національна медична 

академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Міністерства охорони 

здоров’я України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню діагностики та 

ефективності патогенетично-обумовленого лікування пацієнтів з головним 

болем напруги (ГБН) та мігренню (М), поєднаних із м’язовою болючістю на 

шийному та перікраніальному рівнях. В роботі проведена комплексна 

клініко-неврологічна, психометрична та нейрофізіологічна оцінка 139 

пацієнтів з головним болем напруги та мігренню, поєднаних із м’язовою 

болючістю на шийному та перікраніальному рівнях, та 30 здорових 

випробовуваних.  

Поглиблені уявлення про особливості формування хронічного 

больового синдрому при ГБН та М, поєднаних із м’язовою болючістю на 

шийному та перікраніальному рівнях, проведена комплексна оцінка 

значущості та встановлений характер і щільність взаємозв'язків між клініко-

неврологічними, психометричними та нейрофізіологічними 

характеристиками ГБН та М, поєднаних із м’язовою болючістю на шийному 

та перікраніальному рівнях. На підставі результатів нейрофізіологічного 

дослідження з використанням ноцицептивного флексорного рефлексу (НФР) 

як індикатора стану ноцицептивних і антиноцицептивних систем, а також 

предиктора ефективності лікування, отримано нові дані щодо участі 

міогенного компоненту в патогенетичних механізмах розвитку ГБН і М та 

поглиблені уявлення про особливості формування хронічного больового 
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синдрому при ГБН та М, поєднаних із м’язовою болючістю на шийному та 

перікраніальному рівнях.  

Обгрунтовано та розроблено дискримінантну систему рівнянь, яка 

дозволяє за допомогою виявлених предикторів при первинному 

скринінговому обстеженні пацієнтів визначити ризики та зробити прогноз 

щодо розвитку хронізації ГБН і М.  

Показано необхідність визначення психоемоційного статусу та 

доведена ефективність використання препаратів групи трициклічних 

антидепресантів для профілактичного лікування пацієнтів з хронічними ГБН 

та М. Визначена значимість м’язової болючості у пацієнтів з ГБН та М та 

доведена необхідність включення м’яких технік мануальної терапії в 

комплексне профілактичне лікування. 

Показано, що пацієнти з ГБН та М характеризуються наявністю 

больового синдрому помірного рівня (від 4 до 7,5 балів за шкалою ВАШ) з 

тенденцією до більш вираженого в групі з хронічним головним болем (ГБ). 

Сенсорні та афективні характеристики ГБ (індекс числа вибраних 

дескрипторів (ІЧВД) і ранговий індекс болю (РІБ) для сенсорної та 

афективної шкал, інтенсивність болю по евалюативній шкалі) у пацієнтів з 

епізодичним головним болем напруги (ЕГБН) та мігренню без аури 

достовірно перевищують аналогічні показники пацієнтів з хронічним головним 

болем напруги (ХГБН) та хронічною мігренню (ХМ) (р < 0,05). У пацієнтів з 

ЕГБН показники болючості перікраніальних і шийних м'язів, крім числа 

болючості м’язів шиї (ЧБМШ) справа, достовірно перевищують дані осіб із 

ХГБН (р < 0,05), в групі ХМ – наявне тільки достовірне перевищення показника 

число болючості перікраніальних м’язів (ЧБПМ) зліва (р < 0,05). У пацієнтів з 

ЕГБН встановлено зворотний кореляційний зв’язок між віком та виразністю 

м’язової болючості (r = -0,467, р  = 0,000) та позитивну кореляційну залежність 

– між віком та вираженістю ГБ за ВАШ (r = 0,543, р = 0,002). Для пацієнтів із 

ХГБН характерні позитивні кореляційні зв'язки між середньою тривалістю ГБ в 

місяць та сенсорними характеристиками болю (ІЧВД (r = 0,382, р = 0,011) та 
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РІБ (r = 0,390, р = 0,009). У пацієнтів з мігренню без аури встановлено пряму 

кореляційну залежність між показником ВАШ та афективними 

характеристиками ГБ (ІЧВД (r = 0,538, р = 0,014) та РІБ (r = 0,573, р = 0,008). 

Для обстежених пацієнтів характерні достовірно вищі показники 

реактивної та особистісної тривожності, депресії, більш виражені ознаки 

вегетативної дисфункції та розлади сну в порівнянні з контрольною групою 

(р < 0,05). В осіб з ХГБН та ХМ не зареєстровано нормальних показників РТ 

та ОТ; порівняно з пацієнтами з ЕГБН та мігренню без аури суб’єктивні ознаки 

депресивного настрою зустрічалися в 1,6 рази частіше при ХГБН і в 1,21 рази – 

при ХМ, порушення сну відмічені частіше в 1,3 і 1,36 рази відповідно. У 

пацієнтів з ХГБН зафіксовано достовірно вищі показники реактивної, 

особистісної тривожності та депресії (р < 0,05) в порівнянні з хворими з 

ЕГБН. В осіб із ЕГБН та ХГБН встановлено позитивну кореляційну залежність 

між показником реактивної тривожності та інтенсивністю болю по 

евалюативній шкалі – (r = 0,255, р = 0,042) і (r = 0,373, р = 0,013) відповідно, а 

також між показником депресії Бека та сенсорними характеристиками ГБ 

(ІЧВД – (r = 0,388, р = 0,002) і (r = 0,482, р = 0,001) відповідно), РІБ – 

(r = 0,466, р = 0,000) і (r = 0,479, р = 0,001) відповідно). Для пацієнтів із 

мігренню без аури та ХМ характерний позитивний кореляційний зв'язок між 

показником депресії Бека та особистісною тривожністю, більш виражений у 

пацієнтів із ХМ – (r = 0,494, р = 0,027) і (r = 0,803, р = 0,009) відповідно. 

За даними опитувальника EuroQol5-D у пацієнтів з ГБН та М якість 

життя за всіма складовими достовірно нижче (р < 0,05), порівняно з 

контрольною групою. За вивченим показниками серед досліджених груп 

найбільшою мірою страждає якість життя хворих з ХГБН та ХМ, виявлено 

статистично значущі негативні кореляційні зв’язки між величиною ВАШ якості 

життя (ВАШ ЯЖ) та показником депресії Бека (r = -0,339, р = 0,024 ) і (r = -

0,765, р = 0,016) відповідно). 

НФР дозволяє визначити стан ноцицептивних та антиноцицептивних 

систем головного мозку. Пацієнти з ХГБН та ХМ, порівняно з особами з ЕГБН 
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та мігренню без аури, мають достовірно нижчі значення показників поріг болю 

(ПБ) та співвідношення поріг болю / поріг рефлексу (ПБ / ПР) (р < 0,05), що 

вказує на недостатність функціональної активності антиноцицептивних систем 

головного мозку. У пацієнтів з ЕГБН та мігренню без аури вищі значення 

співвідношення ПБ / ПР вказують на відсутність грубих порушень 

функціонального стану систем контролю болю і превалювання в больовому 

синдромі ноцицептивного компоненту.  

З прогностичною метою для визначення ризиків хронізації ГБН та М 

запропоновано використовувати класифікаційну дискримінантну систему 

рівнянь та методику визначення НФР. В якості предикторів хронізації ГБН 

можуть використовуватися наступні дискримінантні перемінні: ВАШ 

(F=38,167, р=0,000), ЧБПМ зліва (F=13,365, р=0,001), ЧБМШ зліва (F=9,458, 

р=0,003), ЧБПМ справа (F=6,275, р=0,015) та РІБ для афективної шкали 

(F=7,835, р=0,007). В якості дискримінантних перемінних для ХМ можуть 

використовуватися ЧБПМ справа (F=7,801, р=0,009), інтенсивність болю по 

евалюативній шкалі (F=4,047, р=0,05), РІБ для афективної шкали (F=6,382, 

р=0,018), ІЧВД для афективної шкали (F=3,413, р=0,012), показник Бека 

(F=1,45, р=0,05). Класифікаційна дискримінантна система рівнянь із 

застосуванням виявленних предикторів формування хронічного больового 

синдрому дозволяє при первинному скринінговому обстеженні пацієнтів 

зробити прогноз і виявити пацієнтів, що потребують поглибленого 

обстеження в тому числі із застосуванням методики НФР. 

Статистично достовірним (р < 0,05) підвищенням нейрофізіологічних 

показників (поріг болю, поріг рефлексу, співвідношення поріг болю / поріг 

рефлексу) підтверджена модулююча антиноцицептивна дія амітриптиліна. 

Результати профілактичного лікування пацієнтів із ХГБН та ХМ показали 

більш високу ефективність амітриптиліну в поєднанні з м’якими техніками 

мануальної терапії в порівнянні з монотерапією амітриптиліном в редукції 

алгічного синдрому, що приводить до повного нівелювання болючості 

перікраніальних та шийних м'язів, зниженню вираженості та частоти нападів 
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ГБ, нормалізації нейрофізіологічних показників, зниженню рівнів реактивної 

тривожності та депресії, покращенню якості сну та якості життя. Зменшення 

болючості перікраніальних і шийних м'язів може служити критерієм 

ефективності лікування. 

На підставі отриманих даних розроблено алгоритм обстеження, 

діагностики та планування профілактичної терапії в осіб із ГБН та М в 

залежності від стану ноцицептивної та антиноцицептивної систем, 

психоемоційного стану та наявності м’язової болючості на шийному та 

перікраніальному рівнях, що дозволяє проводити своєчасну діагностику та 

патогенетичне лікування пацієнтів.  

Ключові слова: головний біль напруги, мігрень, болючість 

перікраніальних м'язів, болючість шийних м'язів, тривога, депресія, 

диссомнічні порушення, профілактичне лікування, амітриптилін, м'які 

техніки мануальної терапії, якість життя. 

 

ANNOTATION 

RomanenkoYu. I. Muscle tenderness in patients with different types of 

headache. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of a candidate of medical sciences in specialty 

14.01.15 – “Nervous diseases” (22 – Health care). – State institution «Lugansk 

state medical university», Ministry of Health of Ukraine; Shupyk National Medical 

Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The aims of this dissertation were to increase of accuracy of diagnostics and 

efficiency of pathogenetic treatment of patients with tension-type headache (TTH) 

and migraine (M), combined with neck and pericranial muscle tenderness. In this 

study carried out a complex clinical-neurological, psychometric, 

neurophysiological evaluation of 139 patients with tension-type headache and 

migraine, combined with neck and pericranial muscle tenderness, and 30 healthy 

subjects. 
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It was shown that neck and pericranial tenderness plays a very important 

role in the formation of chronic pain syndrome in TTH and M. A comprehensive 

assessment of the significance and established character and solidity of the 

relationship between the clinical-neurological, psychometric and 

neurophysiological characteristics of tension-type headache and migraine 

combined with neck and pericranial muscle tenderness was performed.  

Based on the results of a nociceptive flexor reflex as an indicator of the 

status of nociceptive and antinociceptive systems and a predictor of treatment 

effectiveness, new data on the participation of the myogenic component in the 

pathogenesis of tension-type headache and migraine were obtained.  

The discriminant system of equations, which allows to determine the risks 

and to make a prognosis for the development of chronic tension-type headache 

(CTTH) and chronic migraine (CM) with the help of the detected predictors during 

the initial screening examination of patients was substantiated and developed. 

The necessity of determining the emotional disorders and the effectiveness 

of tricyclic antidepressant for the prophylactic treatment of patients with CTTH 

and CM were shown.  

The importance of muscle tenderness in patients with tension-type headache 

and migraine was determined; the needs to include the mild manual therapy 

techniques in complex preventive treatment were shown.  

Patients with TTH and migraine have been shown to have moderate-level 

pain syndrome (4 to 7.5 points on a VAS scale) with a tendency to be more 

pronounced in the chronic headache group. The sensory and affective 

characteristics of headache (number of words chosen (NWC) and pain rating index 

(PRI) for sensory and affective scales, pain intensity on evaluative scale) in 

patients with episodic tension-type headache (ETTH) and migraine without aura 

were significantly higher than in patients with CTTH and CM (p < 0.05). 

Pericranial and cervical (except neck muscles on the right side) muscle pain ratings 

in patients with ETTH significantly exceed those of CTTH group (p < 0.05). In the 

group of CM there was a significant excess in pericranial muscle tenderness on the 
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left side (p < 0.05). In ETTH patients group inverse correlation between age and 

severity of muscle tenderness (r = -0,467, р = 0,000) and positive correlation 

between age and pain intensity on VAS scale (r = 0,543, р = 0,002) was found. In 

CTTH patients group positive correlation between mean duration of headache per 

month and sensory characteristics of pain (NWC (r = 0,382, р = 0,011), PRI 

(r = 0,390, р = 0,009) was found. In patients with migraine without aura direct 

correlation between VAS scale score and affective characteristics of headache 

(NWC (r = 0,538, р = 0,014), PRI (r = 0,573, р = 0,008) was found. 

The surveyed patients were characterized by significantly higher rates of 

state anxiety and trait anxiety, depression, more pronounced signs of autonomic 

dysfunction and sleep disorders compared to healthy subjects (p < 0.05). Patients 

with CTTH and CM did not have normal state anxiety and trait anxiety levels; 

subjective signs of depressed mood according to Beck's scale were 1.6 times more 

frequent in CTTH and 1.21 – in CM group, sleep disorders were noted 1.3 times 

more often in CTTH and 1.36 – in CM group. CTTH patients had statistically 

higher rates of state and trait anxiety, depression (p < 0.05) compared to ETTH 

patients. In ETTH patients positive correlation between state anxiety and intensity 

of pain on evaluating scale (r = 0,255, р = 0,042), Beck’s depression index and 

sensory characteristics of headache – NWC (r = 0,388, р =0,002), PRI (r = 0,466, 

р = 0,000) were found. In CTTH group positive correlation between state anxiety 

and intensity of pain on evaluating scale (r = 0,373, р = 0,013), Beck’s depression 

index and sensory characteristics of headache (NWC – r = 0,482, р = 0,001, PRI –

r = 0,479, р = 0,001) were found. CM and migraine without aura patients were 

characterized by a positive correlation between Beck’s depression index and trait 

anxiety (r = 0,494, р = 0,027) and (r = 0,803, р = 0,009) respectively). 

In TTH and M groups all components of EuroQol5-D questionnaire were 

significantly lower (p < 0.05), comparing to healthy subjects. In patients with 

CTTH and CM quality of life suffered the most among the studied groups. 

Statistically significant negative correlations between the value of VAS quality of 
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life (VAS QoL) and Beck’s depression index (r = -0.339, p = 0.024) – in the group 

of CTTH and (r = -0.765, p = 0.016) – in the group of CM) were found. 

Nociceptive flexor reflex allows to determine the status of nociceptive and 

antinociceptive systems of the brain. Patients with CTTH and CM, comparing to 

ETTH and migraine without aura, have had significantly lower pain threshold 

values and pain threshold / reflex threshold ratios (p < 0.05), indicating a lack of 

functional activity of antinociceptive activity of brain systems. Patients with ETTH 

and migraine without aura have had higher values of pain threshold / reflex 

threshold ratios, what indicates the absence of gross disorders of the functional 

state of pain control systems and prevalence of the nociceptive component in the 

pain syndrome. 

With prognostic purpose to determine the risks of TTH and M chronicity it 

is proposed to use the classification discriminant equation system and the 

nociceptive flexor reflex methodology. The following discriminant variables can 

be used as predictors of TTH chronicity: VAS (F = 38.167, р = 0.000), Pericranial 

Muscle Tenderness Score (PTS) on the left side (F = 13.365, р = 0.001), Cervical 

Muscle Tenderness Score (CTS) on the left side (F = 9.458, р = 0.003), PTS on the 

right side (F = 6.275, р = 0.015), and PRI for the affective scale (F = 7.835, 

р = 0.007). As discriminant variables for CM can be used PTS on the right side 

(F = 7,801, р = 0,009), pain intensity on an evolutionary scale (F = 4,047, 

р = 0,05), PRI for affective scale (F = 6.382, р = 0.018), NWC for the affective 

scale (F = 3.413, р = 0.012), Beck’s depression index (F = 1.45, р = 0.05). The 

discriminant classification system of equations with the use of identified predictors 

of chronic pain syndrome formation makes it possible to make a prognosis and 

identify patients who need an in-depth examination, including the use of 

nociceptive flexor reflex, in the primary screening of patients. 

Statistically significant (p < 0.05) increase in neurophysiological parameters 

(pain threshold, reflex threshold, pain threshold / reflex threshold ratio) confirms 

the modulating antinociceptive effect of amitriptyline. The results of prophylactic 

treatment of patients with CTTH and CM showed higher efficacy of amitriptyline 



10 

in combination with mild manual therapy techniques compared with amitriptyline 

monotherapy in the reduction of pain syndrome. This combination leads to the 

complete relief of pericranial and neck muscles tenderness, reducing severity and 

frequency of headaches, normalization of neurophysiological parameters, reduction 

of state anxiety and depression, improvement of sleep and quality of life. Reducing 

of pericranial and neck muscles tenderness can serve as a criterion for the 

effectiveness of treatment. 

Based on the obtained data, an algorithm for examination, diagnosis and 

planning of preventive therapy for people with tension-type headache and migraine 

depending on the emotional status, state of nociceptive and antinociceptive 

systems and the presence of muscle tenderness at the cervical and pericranial levels 

was developed. This will allow for timely diagnosis and pathogenetic treatment of 

patients. 

Keywords: tension-type headache, migraine, pericranial muscles tenderness, 

neck muscle tenderness, anxiety, depression, sleep disorders, prophylactic 

treatment, amitriptyline, soft manual therapy techniques, the quality of life. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ 

 

АНС           – антиноцицептивна система 

ВАШ          – візуальна аналогова шкала 

ВАШ ЯЖ   – візуальна аналогова шкала опитувальника EuroQOL 5-D 

ГБ               – головний біль  

ГБН             – головний біль напруги 

ДНІК           – дифузний низхідний інгібуючий контроль 

ЕГБН           – епізодичний головний біль напруги 

ІЧВД           – індекс числа вибраних дескрипторів 

КРД             – коркова розповсюджена депресія 

М                 – мігрень 

МбА            – мігрень без аури 

НБ               – ноцицептивний біль 

НВСР          – навколоводопровідна сіра речовина 

НС               – ноцицептивна система 

НФР            – ноцицептивний флексорний рефлекс 

ПБ               – поріг болю 

ПР                – поріг НФР 

РІБ               – ранговий індекс болю 

РТ                – реактивна тривожність 

ОТ               – особистісна тривожність 

ТВС             – тригемінально-васкулярна система 

ТЦА            – трициклічні антидепресанти  

ХГБН          – хронічний головний біль напруги 

ХМ              – хронічна мігрень 

ЧБМШ        – число болючості м'язів шиї 

ЧБПМ         – число болючості перікраніальних м'язів 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Головний біль (ГБ) – це одна з найбільш актуальних проблем сучасного 

суспільства. Поодинокі епізоди короткочасного ГБ відчуває практично кожна 

людина, а у 46% дорослого населення він виникає систематично. ГБ може 

бути викликаним безліччю причин: відомо більше 150 різних захворювань, 

які можуть проявлятися вираженим цефалгічним синдромом [150]. 

Відповідно до сучасних принципів Міжнародної класифікації головного 

болю [112], всі існуючі форми головного болю поділяють на дві великі 

групи: первинний і вторинний. Первинний головний біль зустрічається 

значно частіше і становить 95-98 % всіх форм цефалгій. Головний біль 

напруги (ГБН) – найбільш поширений в популяції тип первинного ГБ, що 

проявляється цефалгічними епізодами тривалістю від декількох хвилин до 

декількох діб, і становить понад 70 % всіх ГБ. Недавній аналіз тягаря різних 

форм ГБ показав, що ступінь дезадаптації і соціально-економічних збитків, 

пов'язаних з ГБН, більше, ніж при мігрені (М). ГБН зустрічається частіше 

мігрені [104]. 

Зв’язок роботи з календарними планами, роботами, темами 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-

дослідної роботи кафедри неврології №1 Харківського національного 

медичного університету «Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості 

вертеброгенних та післятравматичних порушень в осіб молодого віку», 

№  держреєстрації 0116U005234. 

Мета дослідження - удосконалення діагностики та ефективності 

патогенетично-обумовленого лікування пацієнтів з головним болем напруги 

та мігренню, поєднаних із м’язовою болючістю на шийному та 

перікраніальному рівнях. 
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Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати результати клініко-неврологічного обстеження 

пацієнтів з головним болем напруги та мігренню, поєднаних із м’язовою 

болючістю на шийному та перікраніальному рівнях. 

2. Вивчити особливості больового синдрому, тривоги, депресії, 

порушень сну, вегетативних порушень та якості життя у пацієнтів з головним 

болем напруги та мігренню, а також їх взаємозв’язки з нейрофізіологічними 

показниками та виразністю м’язової болючості на шийному та 

перікраніальному рівнях.  

3. Оцінити ступінь функціональної активності ноцицептивних та 

антиноцицептивних систем шляхом використання психометричних та 

нейрофізіологічних методів. 

4. Виявити предиктори хронізації головного болю напруги та мігрені. 

5. Науково обґрунтувати та удосконалити підходи до діагностики та 

лікування пацієнтів з головним болем напруги та мігренню, поєднаних із 

м’язовою болючістю на шийному та перікраніальному рівнях. 

Об’єкт дослідження: головний біль напруги та мігрень, м’язова 

болючість на шийному та перікраніальному рівнях. 

Предмет дослідження: клінічні, психометричні та нейрофізіологічні 

характеристики головного болю напруги та мігрені, поєднаних із м’язовою 

болючістю на шийному та перікраніальному рівнях. 

Методи дослідження: загально-клінічні та клініко-неврологічні з 

проведеням мануальної пальпації перікраніальних і шийних м'язів; якісна та 

кількісна оцінка ступеня виразності больового синдрому за допомогою 

візуально-аналогової шкали (ВАШ), опитувальників оцінки болю – Мак-Гілл 

та ID Migraine, оцінка психоемоційного статусу за допомогою шкали депресії 

Бека, теста Спілбергера у модифікації Ханіна, анкети бальної оцінки 

суб’єктивних характеристик сну Вейна О.М., опитувальника для виявлення 

ознак вегетативної дисфункції Вейна О.М., опитувальника якості життя 

EuroQOL-5D; інструментальні (електрофізіологічне дослідження з 
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використанням методів стимуляційної електронейрографії литкового нерву 

та ноцицептивного флексорного рефлексу); методи математичної статистики 

(аналіз відповідності розподілу ознак закону нормального розподілу 

проводили за критерієм Шапіро-Уілкі; для опису даних порядкового типу 

було використано формат Me (Q1–Q3), де Me- медіана, Q1 - нижній квартіль, 

Q3 - верхній квартіль; використовували непараметричні методи: U - критерій 

Манна-Уітні, Z - критерій Уілкоксона; для виявлення зв'язку між 

перемінними використовувався коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, при 

проведенні дискримінантного аналізу застосовувався критерій Фішера; 

критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали 

рівним 0,05. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Вперше досліджено особливості формування хронічного ГБН та М при 

наявності м’язової болючості на шийному та перікраніальному рівнях, 

базуючись на комплексному клініко-неврологічному, нейрофізіологічному та 

психометричному обстеженнях, вперше обгрунтовано та розроблено 

дискримінантну систему рівнянь, яка дозволяє за допомогою виявлених 

предикторів при первинному скринінговому обстеженні пацієнтів зробити 

прогноз щодо розвитку хронізації ГБ, та запропоновано алгоритм 

діагностики, лікування та профілактики ГБН та М з урахуванням виявлених 

особливостей патогенезу (стан ноцицептивної та антиноцицептивної систем, 

роль міогенного компоненту в процесі хронізації ГБН та М). 

На підставі даних ноцицептивного флексорного рефлексу (НФР) 

отримані нові дані щодо вкладу міогенного компоненту в патогенетичні 

механізми розвитку ГБН та М та поглиблені уявлення про особливості 

формування хронічного больового синдрому при ГБН та М, поєднаних із 

м’язовою болючістю на шийному та перікраніальному рівнях. 

Розширено підхід до комплексної оцінки значущості та встановлено 

характер і щільність взаємозв'язків між клініко-неврологічними, 
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психометричними та нейрофізіологічними характеристиками ГБН та М, 

поєднаних із м’язовою болючістю на шийному та перікраніальному рівнях.  

Патогенетично обгрунтовано та запропоновано використання 

амітриптиліну в поєднанні з м'якими техніками мануальної терапії в 

профілактичному лікуванні хронічних ГБН та М. 

Практичне значення отриманих результатів 

На основі виявлених патогенетичних механізмів показано доцільність 

проведення комплексного клініко-неврологічного, психометричного та 

нейрофізіологічного обстеження пацієнтів з ГБН та М, поєднаних із 

м’язовою болючістю на шийному та перікраніальному рівнях, що дозволить 

підвищити якість діагностики та розробити індивідуальний підхід до 

лікування. 

Відповідно до поглибленого уявлення про патогенез, в клінічну 

практику впроваджено комплексний підхід до діагностики пацієнтів з ГБН та 

М з використанням НФР як індикатора стану ноцицептивних і 

антиноцицептивних систем, а також предиктора ефективності лікування. 

Показано необхідність визначення психоемоційного статусу та 

доведено ефективність використання препаратів групи трициклічних 

антидепресантів для профілактичного лікування пацієнтів з хронічним ГБН 

та М. 

Визначено значимість м’язової болючості у пацієнтів з ГБН та М та 

доведено необхідність включення м’яких технік мануальної терапії в 

комплексне профілактичне лікування. 

Розроблено алгоритм обстеження, діагностики та планування 

профілактичної терапії в осіб із ГБН та М в залежності від психоемоційного 

стану та наявності м’язової болючості на шийному та перікраніальному 

рівнях, що дозволяє проводити своєчасну діагностику та патогенетичне 

лікування пацієнтів. 
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Використання отриманих результатів в клінічній практиці дозволить 

оптимізувати тактику діагностики та превентивної терапії пацієнтів з ГБН та 

М, поєднаних із м’язовою болючістю на шийному та перікраніальному рівня. 

Впровадження в практику 

Результати роботи впроваджено в лікувально-діагностичний процес 

Рубіжанської центральної міської лікарні, Кремінського районного центру 

первинної медико-санітарної медицини Луганської області, Українського 

науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації 

ендокринних органів і тканин МОЗ України, медичного центру «Медичний 

центр здоров’я та реабілітації «100% Життя» (м. Київ), використовуються в 

науково-педагогічному процесі на кафедрі неврології, психіатрії та 

наркології ДЗ «Луганський медичний університет», на кафедрі неврології №1 

Харківського Національного медичного університету, на кафедрі нервових 

хвороб Запорізького державного медичного університету, на кафедрі 

неврології і офтальмології ДЗ «Дніпропетровська медична академія». 

Особистий внесок здобувача 

Дисертація є самостійною науковою працею здобувача. Дисертант 

особисто проаналізував наукову літературу за темою дисертаційної роботи, 

провів науковий інформаційний та патентний пошук, що дозволило разом з 

науковим керівником визначити напрям дослідження, сформулювати його 

мету, завдання та методологічні підходи до їх реалізації. Здобувач самостійно 

розробив дизайн дослідження, провів клініко-неврологічне, психометричне 

та нейрофізіологічне обстеження пацієнтів з головним болем напруги та 

мігренню, проводив електронейрографію і дослідження ноцицептивного 

флексорного рефлексу, аналізував отримані дані. Автор самостійно 

сформував електронну базу даних, провів статистичний аналіз результатів 

дослідження, узагальнив результати роботи, самостійно написав і оформив 

всі розділи дисертаційної роботи. Провідною була роль дисертанта в 

підготовці результатів дослідження до публікації, для доповіді на 
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вітчизняних та міжнародних конференціях, у впровадженні в клінічну 

практику та навчальний процес. 

Апробація результатів дисертації 

Результати дисертаційної роботи обговорено на: Міжнародній 

Ялтинській школі по болю «Особистісно-орієнтована медицина болю» (Ялта, 

2012); 2-й Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Больові синдроми в медичній практиці» (Київ, 2012); 1-му 

Міжнародному конгресі «Особистість в медицині та охороні здоров’я: наука 

та творчість» (Дубровнік, 2013); 3-й Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Вейнівські читання в Україні» (Одеса, 

2013); Східноєвропейському конгресі з болю (Ялта, 2013); 2-й Міжнародній 

Ялтинській школі по болю «Особистісно-орієнтована медицина болю» (Ялта, 

2013); 1-му Міжнародному конгресі Міжнародного коледжу особистісно-

орієнтованої медицини (Загреб, 2013); 6-му Конгресі Українського 

товариства нейронаук (Київ, 2014); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «PainControl: мистецтво контролювати біль» (Вінниця); 

Всеукраїнській зимовій школі з болю (Яремче, 2017); Міжнародній 

конференції «Головний біль: вчора, сьогодні, завтра» (Київ, 2017); 

Всесвітньому конгресі неврологів (Кіото, Японія, 2017); 3-му 

Східноєвропейському конгресі з болю (Київ, 2018); Всеукраїнській зимовій 

школі з болю (Яремче, 2019), ІІ-му Регіональному Конгресі «Controversies in 

Neurology» (Київ, 21-22.11.2019). 

Публікації результатів дослідження 

За темою дисертації опубліковано 17 наукових робіт (4 з яких – 

одноосібні), з них: 9 статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття у 

наукових виданнях інших держав, 1 стаття у вітчизняному науковому 

журналі, 1 глава в зарубіжній монографії, 2 тез доповідей у матеріалах 

вітчизняних наукових конференцій, 3 тез доповідей у матеріалах 

закордонних наукових конференцій (1 тези опубліковані в журналі, який 
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індексується в наукометричній базі Scopus, квартиль Q2 відповідно до 

SCImago Journal and Country Rank). 

Структура і обсяг дисертації 

Основний текст дисертації викладено на 189 сторінках друкованого 

тексту, який включає вступ, огляд літератури, розділ з описанням матеріалу і 

методів дослідження, 6 розділів з результатами власних досліджень, 

висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел, який 

містить 236 найменування, з яких 36 кирилицею, 200 латиницею, додатки. 

Робота ілюстрована 27 таблицями та 5 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ТА 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Біль – це одна з найчастіших скарг пацієнта, який звертається до лікаря 

клінічного профілю. Біль характеризується великою представленістю 

чинників виникнення та проявів. За часом тривалості виділяють гострий та 

хронічний біль. Гострий біль, як правило, це сигнал небезпеки, який 

мобілізує захисні системи організму для того, щоб ліквідувати причину їх 

виникнення або уникнути її. Відсутність функції відчуття болю - це дуже 

небезпечний для людини стан, який може привести до дуже важких 

пошкоджень або навіть смерті. Хронічний біль прийнято вважати 

самостійним захворюванням, яке важко діагностувати та ще важче лікувати 

[89, 194]. 

 

1.1. Теорії виникнення болю. 

Феномен болю відомий за давніх часів. Так само давно люди 

намагались зрозуміти та пояснити механізм його виникнення. Спочатку люди 

вважали, що біль виникає внаслідок дисбалансу життєвих сил, потім його 

приймали за покарання на шляху до віщої нагороди і тільки відносно 

нещодавно його почали сприймати як специфічний біологічний феномен 

[192]. Розуміння теорій болю важливо, бо кожна з них дає уявлення щодо 

механізмів виникнення болю та дає можливість більш ефективно лікувати 

біль. 

Біомедична теорія болю. 

Біомедична теорія болю починала своє формування за часів древніх 

греків та була остаточно сформульована в самостійну теорію за науковим 

обґрунтуванням лише у XVII сторіччі Рене Декартом. Ця теорія дає уявлення 

щодо периферичних механізмів пошкодження тканин та формування 

фізіологічної ноцицептивної відповіді на пошкодження. Але ця теорія не 
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пояснювала, чому не завжди була чітка кореляція між об’ємом ушкодження 

та інтенсивністю болю і ступенем соціальної дезадаптації хворих. Вона 

також не показувала взаємозв’зків між хронічним болем та супутніми 

проявами, такими як порушення сну, тривожність та депресія. Згідно 

біомедичної теорії, все це самостійні захворювання, які виникають 

паралельно з болем, та повинні самостійно проходити у випадку лікування 

хвороби. Більш пізні дані говорять, що це не зовсім вірно, особливо у 

випадках, коли симптоми хвороби не відповідали важкості супутніх 

захворювань [48]. 

Теорія ворітного контролю болю. 

У 1965 році Мелзак та Уолл запропонували першу теорію, яка 

спробувала поєднати фізичні та психічні фактори в єдину систему [159]. Ця 

теорія пояснювала взаємодію психічних факторів, таких як настрій, тривога 

та депресія, з імпульсами з периферії у формуванні болю. Згідно цієї теорії, в 

задніх рогах спинного мозку розташовані «ворота», виключно через які 

больовий сигнал може піднятись догори. Це пояснювало посилення відчуття 

болю при відкритих воротах та зменшення інтенсивності болю при закритих 

воротах. Таким чином було відсутнє розподілення болю на соматичний та 

психогенний, навпаки, ці фактори відігравали свою роль в формуванні болю 

та могли пригнічувати або посилювати його. Однак і ця теорія не була 

досконала, оскільки не пояснювала взаємодії всіх психологічних факторів. 

Нейроматріксна теорія. 

Ця теорія була запропонована Мелзаком у 1999 році та представляє 

собою доповнений та розширений варіант запропонованої ним воротної 

теорії болю 1965 року [158]. Він припустив, що в організмі людини є 

«нейроматрікс організму людини», який генетично детермінований, однак 

здатний змінюватись на протязі всього життя і навчання людини. Цей 

нейроматрікс представляє собою розповсюджену нейрональну сітку, в 

результаті роботи якої формуються різні паттерни нервових імпульсів, які 

призводять до різнопланового відчуття болю. Мелзак припустив, що самі 
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паттерни імпульсів можуть запускатися як під впливом сенсорних чинників з 

периферії, так і завдяки центральним стимулам. Дослідження, які 

проводились на тваринах, показали, що довготривалі периферичні стимули 

можуть призводити до структурних та функціональних змін, які відіграють 

важливу роль в механізмі формування хронічного болю [146, 149, 193]. Саме 

завдяки цим дослідженням з’явилось пояснення факту центральної та 

периферійної сенситізації та факту збереження відчуття болю за умов 

усунення периферичного травмуючого чинника болю. 

Біопсихосоціальна концепція болю. 

Біопсихосоціальна концепція болю була запропонована Деннісом 

Турком у 2001 році. Згідно цієї теорії, біль представляє собою результат 

постійної взаємодії біологічних, психологічних та соціальних чинників, 

питома вага яких може змінюватись в різних життєвих умовах. Наприклад, 

одразу після травми на передній план виходять біологічні фактори 

ушкодження тканин людини, але з часом на перший план можуть виходити 

соціальні та психологічні аспекти сприйняття даної травми та її наслідків, 

оскільки людина живе в соціумі серед своїх родичів, колег по роботі, погляди 

яких на травму впливають на сприйняття болю людиною [120, 223].  

Таким чином, лікування хронічного болю будь-якої локалізації, 

спрямоване тільки на фізичний компонент, не завжди виявляється 

ефективним. Для досягнення успіху треба звертати увагу також на 

психологічні та соціальні властивості людини [188, 192]. 

Дана теорія представляє собою протилежність біомедичній теорії 

виникнення болю, оскільки вона робить акцент не тільки на захворюванні 

або розладі, а на взаємодії біологічних, соціальних та психологічних змін. На 

підставі цієї концепції одне й те саме ушкодження у різних людей може 

призвести до різного рівня болю за рахунок різних соціальних та 

психологічних аспектів [10]. 

Правильне розуміння теорії формування болю є вкрай важливим 

моментом для ефективної клінічної практики лікаря будь якої спеціальності. 
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1.2. Методи дослідження болю 

Вивчення та об’єктивізація больового феномену представляє деякі 

труднощі. В основі більшості методик, які використовуються для вивчення 

болю в загальномедичній практиці, лежить суб’єктивна оцінка болю 

досліджуваним, тобто опис відчуттів самого хворого. Зазвичай це 

різноманітні психологічні та психофізіологічні тести: візуальна аналогова 

шкала, цифрові шкали, метод описових визначень болю, комплексний 

больовий опитувальник, дослідження больових порогів в актуальній та 

нейтральній зонах, опитувальник якості життя, ведення щоденників болю, 

альгометрія, проба Труссо – Бонсдорфа та ін. Відсутність об’єктивних 

методів аналізу болю обмежувало можливості більш детального вивчення 

ноцицептивних та антиноцицептивних механізмів при різних больових 

феноменах. Однак за останні роки для цього були запропоновані деякі 

методи нейрофізіологічного дослідження: вивчення ноцицептивного 

флексорного рефлексу, екстрацептивної супрессії довільної м’язової 

активності та оцінка лазерних викликаних потенціалів. Ці методи, в 

комплексі з іншими, дозволяють наблизитись до об’єктивізації болю та 

вивчення ролі мозкових систем в механизмі його формування. 

Об’єктивування болю сторонньої особи є досить важкою задачею. Для 

цього використовуються спеціальні методики, які поки що не увійшли до 

рутинної клінічної практики лікарів широкого профілю. Одним з таких 

методів є ноцицептивний флексорний рефлекс. 

Парадигма НФР широко використовується в дослідженнях болю при 

вивченні фармакологічної модуляції ноцицепції, спинального й 

надспінального впливів на ноцицепцію та індивідуальних відмінностей в 

ноцицептивній обробці в досліджуваних із та без больових розладів. 

Вичерпний огляд літератури, що охоплює кілька пошукових систем, показує, 

що метод НФР корисний при вивченні впливу різних фармакологічних і 

нефармакологічних втручань на рефлекс згинання в умовах гострого болю та 

у здорових добровольців. Останнім часом метод НФР зарекомендував себе як 
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інструмент дослідження центральної сенсибілізації й постійного або 

хронічного болю [190, 208]. 

НФР дозволяє визначати функціональний стан ноцицептивної та 

антиноцицептивної систем, механізми ноцицепції на спінальному та 

супраспінальному рівні, а також вплив різних медіаторів на рівень 

сприйняття болю [73, 208]. НФР за своєю суттю є прикладом класичної 

рефлекторної відповіді А-дельта волокон на больовий імпульс. В 

міжнародній літературі НФР також називають RIII рефлексом, тому що 

згідно класифікації Ллойда А-дельта волокна відносяться до III групи [208]. 

Деякі дослідження показали, що у здорової людини поріг виникнення НФР 

співпадає з суб’єктивним відчуттям виникнення болю. Також ці дослідження 

показали, що при активації ноцицептивних структур заднього рогу спинного 

мозку відбувається зниження порогу болю й порогу виникнення НФР. Ці 

дослідження показують, що за допомогою НФР можливо робити висновки 

щодо функціонування ноцицептивних структур заднього рогу [52, 190, 208]. 

Ноцицептивні структури заднього рогу представляють собою первинну 

ланку модуляторних механізмів висхідної аферентації відчуття болю [181, 

216]. Аферентні волокна проводять стимули від периферії до центру й 

закінчуються у I, II, і V пластинах задніх рогів, за класифікацією Рекседа, і в 

меншій мірі в VI, VII і VIII пластинах [17, 128]. Виходячи з воротної теорії 

Мелзака і Уолла, саме на спінальному рівні відбувається перший 

сегментарний контроль аферентної больової стимуляції [14]. Частина 

нейронів желатинозної субстанції (II пластина) отримує сигнали від 

низькопорогових механорецепторів, тоді як інша частина, розташована більш 

поверхнево, отримує сигнали з високопорогових і термочутливих волокон 

[137]. Саме нейронам желатинозної субстанції відводиться провідна роль в 

забезпеченні теорії «воротного контролю» болю, оскільки саме вони 

впливають на специфічні ноцицептивні нейрони І пластини та нейрони 

широкого динамічного діапазону V пластини, тим самим регулюючи висхідні 

ноцицептивні стимули [14]. Таким чином, вони можуть на пресинаптичному 
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рівні інгібувати аферентний потік больової імпульсації до вищерозташованих 

центрів. Співвідношення між активністю товстомієлінових волокон, які 

виконують інгібуючу функцію, та тонкомієлінових ноцицептивних волокон 

відображається у вигляді роботи «ворітної системи». За допомогою бокового 

спиноталамічного, спиноретикулярного та спиномезенцефального трактів, 

основних провідних шляхів болю, аферентні імпульси потрапляють із 

спинного мозку до вищих центрів контролю болю [54]. Спиноталамічний 

тракт складається з довгих відносно добре мієлінізованих аксонів, які 

розташовані здебільшого в V і в меньшії мірі в I пластинах Рекседа, 

забезпечує більш швидку передачу ноцицептивної інформації. Ці клітини 

відносяться як до специфічних, так і до нейронів широкого динамічного 

діапазону. Більшість аксонів спиноталамічного тракту відносять до так званої 

латеральної висхідної системи контролю болю, яка забезпечує передачу 

інформації про тип та локалізацію болю. Ці аксони закінчуються в 

вентропостеріолатеральному ядрі та медіальній частині заднього таламуса 

[12, 208]. До медіальної висхідної системи, філогенетично більш древньої, 

відносяться частина глибоких волокон спіноталамічного тракту, 

спиноретикулярний та спиномезенцефальний тракти. Ці шляхи закінчуються 

в гіпоталамусі, ретикулярній формації, навколоводопровідній сірій речовині 

(НВСР), медіальному, інтраламінарному ядрах таламуса. Вони забеспечують 

емоційно-афективний та вегетативний компоненти болю. Існує думка, що 

волокна спіноретикулярного шляху та їх частка, що закінчується в НВСР, 

окрім передачі больових відчуттів забезпечує активацію супраспінальної 

антиноцицептивної системи [12, 128]. 

До структур, активація яких визиває стійке зниження больової 

чутливості, відносять: ядра шва, НВСР, парагігантоклітинне і 

гігантоклітинне ядра ретикулярної формації, парабрахіальні ядра, септальну 

ділянку, синю пляму, чорну субстанцію, червоне ядро, хвостате ядро, ядра 

покришки, гіпоталамуса, задні канатики спинного мозку, мигдалини, 

специфічні й неспецифічні ядра таламуса, внутрішню капсулу, фронтальну, 
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моторну та соматосенсорну кору великих півкуль, а також мозочок. Ці 

структури за допомогою колатералей пов’язані з висхідними 

ноцицептивними шляхами та мають двосторонні контакти. Нейрони заднього 

рогу спинного мозку забезпечують низхідний контроль за відчуттям болю та 

являють собою так звану ендогенну систему пригнічення болю [12, 172, 208]. 

В минулому сторіччі був відкритий феномен дифузного низхідного 

інгібуючого контролю (ДНІК), який зводиться до того, що стимуляція тонких 

больових волокон призводить до високої активності нейронів заднього рогу 

та різко пригнічується при одночасній стимуляції таких самих больових 

волокон в будь-якій інший ділянці тіла (гетеросегментарна стимуляція). Це 

обумовлено роботою спінально-стовбурово-спінальних зв’язків. Висхідні 

шляхи цього тракту ідуть у складі вентролатеральних, а низхідні – у складі 

дорзолатеральних канатиків спинного мозку [9, 36, 189]. При виникненні 

пошкодження у бульбоспинальних низхідних інгібуючих шляхах зникає 

ДНІК. Була досліджена роль різних структур в формуванні ДНІК та 

показано, що найбільш важливою структурою є subnucleus reticularis dorsalis, 

при пошкодженні якого різко послаблювався ДНІК. А пошкодження або 

стимуляція НВСР, ретикулярних ядер або ядра шва зовсім не впливає на 

ДНІК. Також було показано, що ДНІК реагує виключно на ноцицептивні 

стимули. З точки зору підбору адекватної терапії (призначення препаратів 

центральної дії) було показано, що при таких станах, як фіброміалгії або при 

хронічному болю в спині виниках недостатність ДНІК [11]. 

Іншою важливою зоною в механізмах контролю болю є блакитна пляма 

(locus coeruleus), яка має дифузні проекції в задні роги спинного мозку. При 

стимуляції цієї зони виникає ингібування ноцицептивної відповіді в нейронах 

заднього рогу спинного мозку. Цю больову стимуляцію можна заблокувати 

за допомогою альфа-адренорецепторів, що дозволяє зробити висновок про 

реалізацію протибольової реакції за допомогою альфа-адренорецепторів 

ноцицептивних нейронів задніх рогів спинного мозку. Застосування 

інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (мілнаципран, 
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венлафаксин, дулоксетин) в лікуванні хронічного болю підтверджує роль 

низхідних антиноцицептивних норадренаргічних систем в формуванні 

больового сигналу [126, 225]. 

При активації ноцицептивної системи (НС) або послабленні 

антиноцицептивної системи (АНС) виникає зниження порогу НФР. 

Підвищення порогу НФР, навпаки, вказує на зниження активності НС або 

активацію АНС. Остаточний висновок про роботу НС та АНС можна зробити 

після співставлення параметрів НФР та клінічних даних. При зниженні 

показників поріг болю / поріг рефлексу (ПБ / ПР) можна зробити висновок 

про невідповідність між роботою ноцицептивних та антиноцицептивних 

механизмів контролю болю та суб’єктивним відчуттям болю, що дозволяє 

говорити про дисфункціональне походження больового синдрому. Цей факт 

вказує на то, що при хронічному болю зміни не обмежуються тільки 

структурами заднього рогу, що центральна сенситизація впливає на передачу 

больових відчуттів на супрасегментарному рівні [51, 52, 90]. 

Попередні дослідження показали, що поріг НФР корелює з 

суб'єктивним больовим порогом, а величина рефлекторної відповіді пов'язана 

з інтенсивністю відчуття болі [182]. 

Деякі автори виявили зниження порога НФР у пацієнтів без адекватних 

периферичних ноцицептивних стимулів, які змогли б пояснити це з точки 

зору активації аферентної ноцицепції [128, 136, 183]. Можна припустити, що 

ці периферичні зміни існували (наприклад, напруження м’язів при головному 

болю напруги, або при хронічному болю в спині), але було доказано, що 

наявність та інтенсивність цих змін не корелює з інтенсивністю відчуття 

болю. Таким чином, недостатність НФР можна розглядати як недостатність 

АНС. 

Достовірно доказано, що у пацієнтів з хронічним больовим синдромом, 

зокрема з ГБ, відмічається підвищений рівень депресії. Відомо, що провідну 

роль в формуванні депресивних розладів відіграє недостатність 

серотонінергічних систем, які разом з опіатною системою є ключовими 
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антиноцицептивними системами мозку. Можливо, що у пацієнтів з 

хронічним болем зниження порогів НФР пов’язано зі зниженням функції 

серотонінергічної АНС, яке виникає внаслідок дефіциту серотоніну. На 

користь цієї гіпотези свідчать результати досліджень, при яких хворим 

давали препарати, які інгібують зворотне захоплення серотоніну та 

норадреналіну, що в свою чергу приводило до зниження больового синдрому 

та підвищення порога НФР [50, 208]. 

На даний час почали використовувати НФР для вивчення стану НС і 

АНС при застосуванні різноманітних лікарських засобів. При дослідженні 

впливу різних знеболюючих засобів виявляється підвищення порогів НФР. 

Це може бути обумовлене активацією антиноцицептивної та послабленням 

ноцицептивної систем. Але потрібно пам’ятати, що препарати з різним 

механізмом дії дають різні ефекти. Наприклад, застосування місцевих 

анестетиків (лідокаїн) призводить до блокади ноцицептивної аферентації на 

первинному рівні, що призводить до підвищення порогу болю (ПР). При 

застосуванні морфіну і морфіноподібних препаратів виникає активація 

опіатної системи, тобто посилення однієї з ланок АНС, що призводить до 

підвищення больових порогів. Після введення трициклічних антидепресантів 

(амітриптиліну) відмічається активація норадренергічної та 

серотонінергичної АНС та збільшується поріг рефлексу (ПР). При 

застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів, таких як ібупрофен, 

кетопрофен, аспірин, підвищення ПБ обумовлено, з одного боку, 

зменшенням периферичного ноцицептивного фактору, послабленням НС, а з 

іншого боку – центральною антиноцицептивною дією [128, 208]. НФР легко 

вимірюється в клінічних умовах і є надійним і об'єктивним інструментом для 

вимірювання больових відчуттів людини.  

Таким чином, НФР – це простий та доступний метод, який дозволяє 

об’єктивізувати стан НС і АНС. Цей метод можна використовувати для 

оцінки стану систем контролю та пригнічення болю, а також для 

об’єктивізації ефективності різноманітних знеболюючих препаратів [183].  
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1.3. Розповсюдженість головного болю. 

На даний час головний біль, згідно з тенденцією до урбанізації, – це 

одна з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства. Поодинокі 

епізоди короткочасного ГБ відчуває практично кожна людина, а у 46 % 

дорослого населення він виникає систематично. ГБ може бути викликаним 

безліччю причин: відомо понад 150 різних захворювань, які можуть 

проявлятися вираженим цефалгічним синдромом [150]. Відповідно до 

сучасних принципів Міжнародної класифікації головного болю (МКГБ), всі 

існуючі форми ГБ поділяють на дві великі групи: первинний і вторинний. 

Первинний ГБ зустрічається значно частіше і становить 95-98 % всіх форм 

цефалгій. Діагноз первинної форми ГБ припускає, що анамнез, фізикальний і 

неврологічний огляди, а також додаткові методи дослідження не виявляють 

органічної причини, тобто виключають вторинний характер ГБ. Термін 

«вторинний» ГБ використовується для позначення станів, які пов'язані з 

якими-небудь захворюваннями або є їх наслідком [13, 112]. 

Виділяють чотири типи первинного ГБ: головний біль напруги (ГБН), 

мігрень (М), кластерний головний біль та інши форми первинного головного 

болю. Також важливо розуміти, що у одного пацієнта може бути декілька 

типів ГБ. 

 

1.4. Клінічні та патофізіологічні аспекти головного болю напруги. 

ГБН представляє собою найбільш часто зустрічаємий тип головного 

болю [121, 153]. Він виникає майже у 80 % населення. Було встановлено, що 

поширеність ГБН протягом усього життя в різних дослідженнях становила 

46-86 % [213, 219]. ГБН частіше зустрічається у жінок у віці 30-39 років. 

Хронічний ГБН у жінок частіше зустрічається в віці 50-59 років, у чоловіків 

чіткого вікового розподілу не відмічається [1, 13, 112, 194]. У людей з 

високим рівнем освіти частота епізодичного ГБН вище, досягаючи 

максимума у людей, закінчивших вищі навчальні заклади [196]. 
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Дані щодо представленості ГБН в світі дуже суперечливі: в Сингапурі 

11 % людей хворіють на ГБН, в США – 20-40 %, в Данії – більш ніж 80 %. 

Найбільш вірогідно, що таку різницю можна пояснити методами визначення 

ГБН, що застосовувалися [151]. 

Головний біль напруги – найбільш поширений тип ГБ, що проявляється 

цефалгічними епізодами тривалістю від декількох хвилин до декількох діб. 

Біль зазвичай двосторонній, стискаючого або тиснущого характеру, легкої 

або помірної інтенсивності, не підсилюється при звичайному фізичному 

навантаженні, не супроводжується нудотою, однак, може відзначатися 

фотофобія або фонофобія [112]. Популяційні дослідження у Фінляндії 

виявили ГБН майже у кожного третього жителя країни, при цьому у 5-10 % 

населення ГБН виникав не менше одного разу на тиждень [174]. Інше 

дослідження, показало, що епізодичний ГБН спостерігається у 42 % жінок і у 

36 % чоловіків; його максимальна поширеність припадає на вік 30-39 років 

як у жінок, так і у чоловіків, і становить відповідно 47,1 % і 42,5 % [194]. 

ГБН зустрічається частіше мігрені [108, 173]. Однак, оскільки 

інтенсивність ГБН не настільки значна, багато людей, які страждають ГБН, 

не звертаються за медичною допомогою. За даними Goldstein DJ і Lu Y., 64% 

хворих з ГБН ніколи не консультувалися у лікаря, з них 58% не вважали ГБН 

суттєвою проблемою, 32 % лікувалися самостійно, 13 % вважали, що лікар не 

зможе полегшити їх страждання [106]. Як і при мігрені, серед пацієнтів з ГБН 

переважають жінки (майже 75% всіх випадків), що певною мірою зумовлено 

тим, що жінки частіше звертаються за медичною допомогою [163, 194, 235]. 

Недавній аналіз тягаря різних форм ГБ показав, що ступінь дезадаптації і 

соціально-економічних збитків, пов'язаних з ГБН, більше, ніж при М [99]. 

Характерні провокуючи причини ГБН – нерегулярне харчування і 

порушення режиму сну та неспання, в той же час різкі запахи, дим, яскраве 

світло і коливання погоди рідко викликають епізоди ГБН. Хронічний 

головний біль напруги (ХГБН) часто виникає вночі або вранці при 

пробудженні. Визначити індивідуальні провокуючі фактори при ГБН вкрай 
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важко, оскільки більшість атак як епізодичного головного білю напруги 

(ЕГБН), так і ХГБН є спонтанними [59, 77, 162]. 

У МКГБ ГБН підрозділяють на дві форми: 1) епізодичний, в якому в 

свою чергу виділяють нечасту (<12 днів на рік) і часту (>12 але <180 днів на 

рік) форми; 2) хронічний >180 днів на рік. 

Крім того, обидві форми поділяються (залежно від наявності або 

відсутності м'язової дисфункції) на підтипи «з напругою» і «без напруги 

перікраніальних м'язів». 

Було показано, що з трьох діагностичних прийомів – звичайна 

пальпація, електроміографія з поверхневими електродами і альгометрія – 

тільки пальпаторний метод є найбільш чутливим у хворих ГБН і мігренню. 

Тому в МКГБ для диференційної діагностики підтипів ГБН з напругою і без 

напруги м'язів пропонується метод пальпації [112]. 

У походженні ГБН грають роль периферичні і центральні ноцицептивні 

механізми. Найбільш обговорюваними є психічні фактори (психічне 

напруження, гострий або хронічний стрес), зниження рівня больового 

порогу, насамперед через активацію ноцицепторів м'язів і фасцій, а також 

дефіцит функціонування нисхідних антиноцицептивних систем на різних 

рівнях. Це основні механізми, що приводять до напруги перікраніальних 

м'язів і власне головного болю [60, 87, 99, 110, 165, 227]. 

Феномен м'язового напруження викликає формування м’язово-

тонічного синдрому – хворобливої напруги м'язів голови і шиї. Причиною 

може бути позна напруга, тобто стан, пов'язаний з тривалим або вимушеним 

незручним положенням шиї або голови під час тривалої роботи за 

комп'ютером, при водінні автомобіля та ін. Деякі дослідження показали, що 

болючість може зростати під час нападів головного болю [44, 83, 109, 144].  

Механізм ГБН не зовсім ясний, однак відомі фактори, що сприяють 

його розвитку: тривога, депресія, стресові та конфліктні ситуації в сім'ї і на 

роботі (монотонна праця або перенавантаження на роботі або в навчанні), 

недолік відпочинку, розлади сну, сексуальні проблеми, порушення рефракції, 
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оромандибулярна дисфункція, сколіоз хребта, травма голови. Провідне 

значення надається емоційним порушенням – підвищеній тривожності і 

депресії [122]. 

Стрес є фактором, який не тільки викликає, але і підтримує м'язову 

напругу. Формується послідовність подій: стрес – м'язова напруга – біль. В 

основі формування м’язово-тонічного синдрому лежить механізм порочного 

кола, коли повторювана напруга м'язів, що виникає у відповідь на емоційний 

стрес, призводить до її рефлекторної напруги та ішемізації (порушення 

кровообігу), перезбудження спінальних нейронів, підвищення чутливості 

(сенситизации) больових рецепторів м'язів, позних порушень і ще більшого 

посилення болю. Болючість і напруга м'язів наростають по мірі збільшення 

інтенсивності і частоти епізодів ГБ [60]. Облігатні для пацієнтів з ГБН 

(особливо з ХГБН) емоційний стрес і психічні порушення (депресія і 

тривога), у свою чергу, підтримують м'язову напругу, викликаючи 

персистування болю. Шийний м’язово-тонічний синдром призводить до того, 

що поряд з ГБ більшість пацієнтів з ГБН скаржаться на минущі або постійні 

больові відчуття або відчуття напруги і дискомфорту в області потилиці, 

задньої поверхні шиї і надплечій (синдром «вішалки для пальто»), а також в 

м'язах обличчя, частіше жувальних і скроневих [125, 165, 175, 178, 227]. 

Simons D. в огляді навів дані дослідження, в якому вивчалися п'ять 

м'язових груп з метою визначення специфічності якої-небудь з них для ГБН, і 

були отримані негативні результати [206]. Однак існує точка зору про 

провідне значення трапецієподібного, скроневого м'язів і задньої групи 

шийних м'язів у розвитку ГБН у зв'язку з наявністю в них тригерних точок. 

Було виявлено, що м'язова напруга значно зростає зі збільшенням частоти 

ГБН [38, 41, 46, 47]. 

Показано, що вплив на тригерні точки грудино-ключично-

соскоподібного, верхньої порції трапецієподібного і підпотиличного м'язів 

формує відображений біль, який схожий з ГБН. В інших дослідженнях також 

відзначено важливу роль тригерних точок перікраніальних м'язів у 
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формуванні ГБН. Інтенсивність болю, що викликається з тригерної точки, 

залежить від напруги м'язу, і якщо вона значна, то розвивається постійний 

біль. У більшості пацієнтів з ГБН виявляється легка болючість при пальпації 

перікраніальних м'язів: жувальних – у 92 %, грудино-ключично-

соскоподібного – у 92 %, скроневого – у 76 %, бічного крилоподібного – у 

70 % випадків. Емоційне напруження може сприяти підвищенню тонусу 

перікраніальних м'язів і підвищеній чутливості їх тригерних точок [110, 116, 

169, 206]. Висловлено припущення, що чутливість перікраніальних м'язів 

може відображати не аномалії в м'язовій тканині, а скоріше сенсибілізацію 

периферичних ноцицепторов, нейронів другого порядку або дисфункцію в 

системах супраспінального контролю болю більш високого порядку. 

Безперервний ноцицептивний внесок периферичних міофасциальних 

структур може викликати центральну сенсибілізацію і, можливо, хронізацію 

головного болю [56, 63]. 

 

1.5. Клінічні та патофізіологічні аспекти мігрені 

Мігренозний головний біль займає третє місце серед всіх хвороб, які 

призводять до втрати працездатності як серед чоловіків, так і серед жінок у 

віці до 50 років [104, 112, 123, 231]. 

ВООЗ включила М в список 19 захворювань, які найбільшою мірою 

порушують соціальну адаптацію пацієнтів [231]. 

М є другою за частотою після головного болю напруги, її поширеність 

коливається у жінок від 11 % до 25 % , у чоловіків – від 4 % до 10 %; 

зазвичай вперше проявляється у віці від 10 до 20 років. Перед пубертатом 

поширеність М вище у хлопчиків, потім вона швидше росте у дівчаток і 

залишається значно вище у жінок, ніж у чоловіків, навіть після 50 років. У 

віці 35-45 років частота та інтенсивність мігренозних нападів досягають 

максимуму, після 55-60 років у більшості хворих мігрень припиняється. У 

60-70 % хворих М має спадковий характер [16, 43, 112, 135, 178, 194]. 
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Мігрень – первинна епізодична форма ГБ, що проявляється 

інтенсивним, частіше одностороннім, нападоподібним головним болем, а 

також різним поєднанням неврологічних, шлунково-кишкових і вегетативних 

проявів. Мігренозний біль, частіше пульсуючого і тиснущого характеру, 

звичайно захоплює половину голови і локалізується в області чола та скроні, 

навколо ока, іноді може починатися в потиличній області й поширюватися 

допереду в область чола. У більшості хворих сторона болю може мінятися 

від нападу до нападу. Суворо односторонній характер болю нетиповий для М 

і є показанням для додаткового обстеження з метою виключення органічного 

ураження головного мозку. Тривалість нападу у дорослих зазвичай 

коливається від 3-4 годин до 3 діб і в середньому становить 20 годин. При 

епізодичній М частота нападів варіює від 1 нападу в 2-3 місяці до 15 на 

місяць, найбільш типова частота атак – 2-4 на місяць [112]. 

Концепція мігрені полягає в тому, що атака починається в головному 

мозку як результат постійного чи минущого збудження нейронів в корі, 

найбільш часто у потиличних долях [86]. 

Основну роль у виникненні М відіграє активація тригемінально-

васкулярної системи (ТВС), яка приводить до виникнення М трьома 

шляхами: 1) екстракраніальне нейрогенне запалення; 2) екстракраніальне 

розширення судин; 3) зниження функції антиноцицептивної системи. 

Graham JR і Wolff HG у 1938 році встановили, що після сильного 

стискання екстракраніальних артерій виникає тимчасове зниження 

інтенсивності мігренозного болю. Вважається, що лобна гілка поверхневої 

скроневої артерії – це основна артерія, яка приймає участь у 

судинорозширювальному механізмі мігрені, бо під час нападу М на стороні 

ураження вона більшого діаметру, ніж на протилежній стороні. Однак це 

розширення відносно, бо під час нападу М у пацієнта відмічається 

генералізоване розширення судин завдяки активації симпатичної нервової 

системи і вторинної реакції на біль [67, 86]. 
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Пізніше нейрогенне запалення почали вивчати як механізм виникнення 

мігренозного ГБ. Підшкірна перфузія на стороні ГБ відповідає запальній 

активності відповідно до інтенсивності болю. Під час нападу М виникає 

підвищення рівня кальцитонін ген зв’язанного пептиду в зовнішній яремній 

вені в порівнянні з ліктьовою веною [79, 105]. Нейрогенне запалення знижує 

больовий поріг на стороні болю, що проявляється шкірною алодинією, яка 

виникає під час нападу М. Алодинія свідчить про наявність центральної 

сенситизації тригемінальної системи, припуская сенситизацію на 

супраспінальному рівні, що приводить до зниження порога болю на стороні 

ГБ [71, 230]. 

ТВС відіграє дуже важливу роль в механізмі виникнення болю. 

Коркова розповсюджена депресія (КРД) може активувати ТВС, після чого 

виникає індукція послідовних коркових оболонкових та стволових подій, 

відповідальних за ГБ. КРД може починати пролонговане посилення 

кровотока селективно в середній артерії мозкової оболонки. Ці зміни 

включають нейрональний механізм, завдяки якому забезпечується 

взаємозв’язок між трійчастим нервом та КРД, що приводить до розширення 

судин та нейрогенного запалення. Якщо цьому механізму не вдалось 

активувати тригемінальну ноцицептивну систему, у пацієнта може 

розвиватись ізольована клінічна картина мігренозної аури [45, 67, 100, 115]. 

На даний час з’ясовано, що активаторами мігренозної атаки можуть 

бути міогенні тригерні зони. Феномен м'язового напруження викликає 

формування м’язово-тонічного синдрому – хворобливої напруги м'язів 

голови і шиї. Існує невелика кількість досліджень щодо впливу міогенних 

тригерних зон перікраніальної мускулатури на М [34, 78, 88, 95, 103, 115, 

155, 229]. Janani AS із співавторами виявили підвищену активність 

перікраніальних м’язів і м’язів шиї та висловили припущення щодо 

можливого залучення вищезазначених м’язів в патогенез М [119]. Mongini F. 

із співавторами також припускали, що підвищена м'язова болючість може 

бути одним з факторів, які можуть сприяти еволюції М в хронічну форму 
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[164]. Sorrell M у своєму дослідженні пацієнтів із різними формами М виявив 

наявність більш значущої міофасциальної болючості м’язів голови та шиї. У 

50 % досліджуваних із мігренню з аурою можна було спровокувати типовий 

ГБ при звичайному пальпаторному дослідженні. У 86 % пацієнтів із 

мігренню без аури та у 85 % пацієнтів із хронічною мігренню вдалось 

можливим спровокувати ГБ міофасциальним дослідженням [210]. Вплив 

м’язового компонента на формування мігренозного головного болю 

продовжує вивчатись. 

 

1.6. Коморбідні порушення у пацієнтів з ГБН та мігренню 

Серед психічних факторів, які сприяють хронізації головного болю, на 

першому місці стоять депресія та тривога. 

Депресія в значній мірі впливає на характеристики больового 

синдрому, поведінку хворого, якість життя та прогноз захворювання. 

Показано, що при наявності депресії біль має більшу інтенсивність. 

Депресивний стан обумовлює специфічну больову поведінку пацієнта з 

хронічним болем, найбільш часто зустрічається катастрофізація, що 

призводить до суттєвого обмеження вибору стратегій подолання болю [68, 

131, 143, 176, 178, 227]. 

Представленість депресивних синдромів у пацієнтів з хронічним болем 

вельми варіабельна й коливається в межах 10-100 %. Частота виникнення 

депресії при хронічному болю залежить від нозологічної форми і локалізації 

болю. Наприклад, депресія зустрічається значно частіше при хронічному 

головному болю і фиброміалгії [7, 175, 178]. 

Частим механізмом формування хронічного стресу та депресії є 

накопичення травмуючих життєвих подій, коли хворий має проблеми, які 

складно розв’язати. Показано також, що особистісні характеристики й вибір 

пацієнтом недосконалих поведінкових стратегій подолання болю також 

відіграють важливу роль у трансформації епізодичного ГБ в хронічний та 

його персистуванні [75, 99, 127]. 
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Депресія формує у хворого стан безпорадності і повної залежності від 

больового синдрому. Між болем і депресією утворюється своєрідне порочне 

коло, при якому один стан посилює інший. За даними первинних звернень за 

медичною допомогою, до 80 % пацієнтів, які страждають на депресією, 

пред'являють скарги виключно соматичного характеру, наприклад, на 

головний біль, біль в області шиї, живота, суглобах, м'язовий біль у спині, а 

також в області шиї. Це спостерігається при соматизованих депресіях, при 

яких біль може бути проявом або, як іноді кажуть, клінічною «маскою» 

депресії. Соматизовані деперессії найбільш часто зустрічаються саме в 

загальносоматичній практиці [31, 227]. 

З точки зору часового співвідношення між болем і депресією було 

запропоновано п'ять основних гіпотез: 

1) гіпотеза передування – депресія передує розвитку болю; 

2) гіпотеза подальшого виникнення – депресія є наслідком і 

проявляється після розвитку хронічного болю; 

3) гіпотеза відбитка – епізоди депресії, що мали місце раніше, 

повертають індивідуума до депресивних епізодів після розвитку хронічного 

болю; 

4) когнітивно-поведінкова модель опосередкування – пізнання 

опосередковує взаємини між хронічним болем і розвитком депресії; 

5) модель загальних механізмів патогенезу. 

Цікава також і інша сторона цього процесу. Як виходить, що багато 

людей з больовим синдромом не страждають на депресією? Turk з колегами 

вивчали це питання та визначили, що проміжною ланкою між болем і 

депресією є оцінка пацієнтами впливу болю на їхнє життя й власні 

можливості контролювати біль і своє життя. Тобто, ті пацієнти, які вважають, 

що можуть продовжувати функціонувати й контролювати своє життя, 

незважаючи на біль, не схильні до депресії [124, 131, 171, 178, 223, 227].  

У багатьох дослідженнях відзначена висока поширеність тривожних 

розладів у пацієнтів з хронічним болем. До тривожних розладів належать 
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такі: панічний розлад, агорафобія, специфічні фобії, соціофобія, 

посттравматичні стресові порушення, обсесивно-компульсивний розлад і 

генералізований тривожний розлад. Хоча в науковій літературі, присвяченій 

хронічному болю, існують деякі суперечності щодо специфічних тривожних 

розладів, панічний тривожний розлад і генералізований тривожний розлад 

діагностуються найбільш часто. У дослідженнях з використанням 

структурованого клінічного інтерв'ю загальна поширеність тривожних 

розладів при хронічному болю становить від 16,5 % до 28,8 % [100, 163]. 

Хоча загальна поширеність близька до такої серед населення, тривожні 

розлади частіше асоціюються з хронічним болем, ніж про це повідомлялося в 

науковій літературі. Нарешті, в дослідженнях, де проводився розподіл між 

тривожними розладами в анамнезі й в даний час, виявлено, що поширеність в 

анамнезі близька до такої у населення в цілому, в той час як поширеність в 

даний час значно вище у пацієнтів з хронічним болем [171, 175, 235]. 

Пацієнти з хронічним болем в цілому частіше схильні до 

психопатології, ніж пацієнти з гострим болем. Страх розцінюється як 

звичайна реакція на гострий біль, а непрацездатність і різні види 

психопатології асоціюються з хронічним болем. Модель «схильність – стрес» 

також застосовна до взаємозв'язку між хронічним болем і тривожними 

розладами. Ряд досліджень показали, що у 95 % пацієнтів з непрацездатністю 

у зв'язку з хронічним болем із діагностованим тривожним розладом даний 

розлад спостерігався і до початку хронічного болю [113, 165]. Це дозволяє 

припустити існування фізіологічного або психологічного преморбіду, який 

надалі посилювався під дією стресу від переживання хронічного болю. Якщо 

реакція у вигляді тривожності існує, хронічний біль може підтримуватися й 

посилюватися за допомогою прямих фізіологічних механізмів [143]. Страх 

болю й страх руху або повторного пошкодження ведуть до подальшої 

фізичної дезадаптації в результаті ухилення від фізичної активності, що 

потенційно також може сприяти підтримці болю. Ухилення від фізичної 

активності, в свою чергу, може посилюватися оперантними механізмами 
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навчання. Наприклад, можливе ухилення від небажаної відповідальності або 

ж страх, пов'язаний з очікуванням того, що надалі пов'язані з болем 

переживання не можна буде зменшити. Результатом є порочне коло між 

пізнанням і поведінкою. Виявлено, що уявлення про роботу як про 

уникнення ситуації, пов'язаної зі страхом болю, є найбільш специфічними та 

потужними факторами, що пояснюють непрацездатність і втрату роботи у 

зв'язку з болем. Один додатковий когнітивний фактор може виявитися 

важливим для підтримки хронічного болю: це тенденція чутливих до страху 

пацієнтів невірно інтерпретувати відчуття хвилювання, збудження, придаючи 

їм катастрофічність, і сприймати їх як біль [81, 178]. 

Зв'язок між ГБ і психічними розладами достатньо широко вивчений. 

Психічними розладами, найбільш часто присутніми при головному болю, є 

тривога й депресія. Цей зв'язок був показаний в різних епідеміологічних і 

проспективних дослідженнях. Також важливо відмітити, що пацієнти з 

поєднанням тривожних розладів і глибокої депресії більш схильні до 

розвитку мігрені в порівнянні з тими, у кого присутня тільки депресія або 

тільки тривога [82, 100, 133, 143, 161, 165, 227]. 

Зв'язок між психосоціальними факторами, тривогою, депресією, 

м'язовим болем і болючістю при пальпації різних ділянок тіла був виявлений 

у декількох дослідженнях. Пацієнти з депресією та панічними розладами 

частіше пред'являли скарги на більш часті та інтенсивні болі в порівнянні зі 

здоровими пацієнтами [55, 81].  

Психосоціальні фактори, пов'язані з несприятливими умовами роботи, 

впливають на сприйняття м’язово-скелетного болю в різних ділянках тіла, 

навіть після короткочасного впливу [41, 81, 133, 166]. Пацієнти з 

міофасциальним болем мають більш високий рівень депресії та соматизації 

[116, 233, 234]. 

Якість життя пацієнтів з ГБ залежить не тільки від частоти та 

інтенсивності епізодів ГБ, але й від інших порушень, які дуже часто 

асоційовані з ними. За даними останніх досліджень, посилення частоти та 
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інтенсивності ГБ знаходиться у чіткому взаємозв’язку із порушеннями сну та 

поведінки [66, 125, 175]. 

У пацієнтів з хронічними формами ГБ в 17 разів частіше зустрічаються 

порушення сну. Вони в п’ять разів частіше зустрічаються у пацієнтів з М і в 

три рази частіше у пацієнтів з ГБН [72, 125, 138, 156, 171]. Також важливо 

відмітити, що фармакологічні та поведінкові стратегії нормалізації сну 

повністю збігаються зі способами лікування первинних ГБ [69, 102, 179, 198, 

214]. 

 

1.7. Принципи лікування головного болю напруги та мігрені 

Для практикуючого лікаря особливе значення має правильна 

діагностика і ефективне лікування головного болю. Хронічний та 

періодичний ГБ є, як правило, головним болем напруги або мігренню, й 

частіше за все не є небезпечним для життя, але завдає страждання, обмежує 

працездатність і може бути усуненим тільки при правильній діагностиці та 

лікуванні [228].  

При лікуванні головного болю потрібно виділяти лікування нападів 

головного болю та профілактику виникнення нападів в подальшому.  

Говорячи про лікування нападу ГБН, звичайно мається на увазі 

лікування атаки при ЕГБН і ХГБН. Для цього, зазвичай, використовують 

звичайні анальгетики (парацетамол, ацетилсаліцилова кислота). При 

додаванні до лікування кофеїна в дозі 64-200 мг ефективність анальгетиків та 

нестероїдних протизапальних препаратів підвищується [57]. Однак, 

комбінація звичайних анальгетиків або нестероїдних протизапальних 

препаратів в поєднанні з кофеїном, кодеїном або барбітуратами не 

рекомендується, оскільки може призвести до виникнення медикаментозно-

індукованого головного болю [15, 195].  

Думати про фармакологічну профілактику слід у пацієнтів з ХГБН, а 

також з частим ЕГБН. При виборі профілактичного лікування слід брати до 

увагу коморбідні порушення (тривога, депресія). Є дослідження, що 
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показують ефективність препаратів рослинного походження для лікування 

легкої та помірної тривожності, тривожно-депресивних розладів, порушень 

сну [19]. Багато досліджень показують ефективність амітриптиліну в добовій 

дозі 30-75 мг в порівнянні з плацебо контрольною групою [3, 55, 62, 113]. 

Міртазапін в дозі 30 мг на добу зменшує на 34 % індекс головного болю у 

«важких» пацієнтів без депресії, включаючи тих, хто не отримував ефекту від 

амітриптиліна в порівнянні з плацебо групою [58, 117]. Венлафаксин в дозі 

150 мг на добу в групі пацієнтів з ЕГБН та ХГБН зменшував кількість днів з 

ГБ з 15 до 12 в місяць [236].  

NMDA агоніст мемантін показав себе неефективним [140], а 

ботулінічний токсин – неефективним, та навіть шкідливим при лікуванні 

ХГБН [205].  

Виходячи з численних досліджень, амітриптилін – це препарат вибору 

для профілактичного лікування ХГБН, міртазапін та венлафаксин – 

препарати другого ряду, кломіпрамін, мапротилін, міансерін – третього [57, 

113, 127, 211]. 

Наукова доказова база щодо ефективності більшості немедикаментозних 

методів профілактичного лікування ХГБН недостатня, однак його потрібно 

планувати та використовувати у всіх пацієнтів з ХГБН [199, 209, 219]. Стрес-

індукований біль виникає частіше у пацієнтів з ХГБН, що найвірогідніше 

обумовлено гіпералгезією внаслідок центральної сенситизації [76]. Згідно 

мета-аналізу 53 досліджень, електроміографія із біологічним зворотним 

зв’язком виявляє позитивний ефект від середнього до вираженого ступеню 

[167]. 

Також деякі дослідження показують, що вірогідно когнітивно-

поведінкова терапія [57, 157], акупунктура [35, 96, 139] та транскраніальна 

магнітна стимуляція [33] можуть бути ефективні. Особливо потрібно 

виділити роль м’язово-тонічного компоненту в формуванні ХГБН та його 

лікування у данних пацієнтів [41, 85, 91, 92, 93, 94, 109, 145, 166, 184, 220]. 
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Блокада великого потиличного нерва не є ефективною у даних пацієнтів 

[132]. 

Принципи лікування мігрені 

Для оцінки якості та ефективності боротьби з мігренозною атакою були 

запропоновані наступні показники: купірування болю впродовж двох годин; 

покращення стану пацієнта (зниження інтенсивності болю з вираженого до 

помірного або легкого впродовж двох годин); ефективність купірування двох 

атак з трьох; купірування ГБ, а також відсутність необхідності використання 

анальгетиків впродовж наступних двадцяти чотирьох годин [3, 197, 211, 226]. 

Плацебо-контрольовані дослідження показали ефективність 

ацетилсаліцилової кислоти в дозі 1000 мг в комбінації з парацетамолом і 

кофеїном. Шипуча ацетилсаліцилова кислота в дозі 1000 мг так само 

ефективна, як і 400 мг ібупрофена або 50 мг суматриптана [130, 168]. Також 

деякі дослідження показують ефективність ібупрофена в дозі 200-800 мг, 

диклофенака в дозі 50-100 мг, метамізола в дозі 1000 мг, парацетамола в дозі 

1000 мг [142, 152, 222]. 

Для покращення всмоктування анальгетиків та для зменшення 

вираженості нудоти та блювоти під час атаки пацієнтам показане 

використання протиблювотних препаратів, таких як метоклопрамід [98]. 

Агоністи 5HT1B / 1D рецепторів (суматриптан, золмітриптан, 

елетриптан та інші) застосовуються для купірування нападу мігрені та в 

деяких випадках для купірування нападу кластерних головних болей. 

Ефективність їх застосування доказана у великих рандомізованих плацебо-

контрольованих дослідженнях [80, 215, 226]. Застосування триптанів для 

лікування інших типів і форм ГБ не є доцільним, оскільки численні 

дослідження показують високу фармакологічну ефективність саме при 

лікуванні нападів мігрені [2, 152, 198, 217, 221]. Використання триптанів 

лімітовано 9 днями на місяць, оскільки ризик хронізації та виникнення 

медикаментозно-індукованного ГБ значно підвищується при застосуванні 

триптанів на протязі 12 днів на місяць [66]. 
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Застосування алкалоїдів ріжків призводить до низького відсотка 

рецидивів у деяких пацієнтів, однак його призначення не рекомендується 

пацієнтам з довготривалими мігренозними атаками або частими рецидивами 

атак [124, 129]. 

Для профілактики М зазвичай використовуються метопролол, 

пропанолол, які більш ефективні, ніж бісопролол, тимолол, атенолол [200, 

224]. Також доказана ефективність вальпроєвої кислоти в дозі 600 мг і 

топіромата в дозі від 25 до 100 мг [97, 200, 203]. Внутрішньовенне введення 

вальпроєвої кислоти в дозі 300-800 мг для абортивного купірування 

мігренозної атаки має малочисленну доказову базу [81, 134]. Амітриптилін в 

добовій дозі 10-75 мг доказано відноситься до антидепресантів першої лінії 

для профілактики мігренозних головних болей [4, 118, 232]. Венлафаксин в 

дозі 75-150 мг відноситься до другої лінії антидепресантів для профілактики 

М. Також є дані, що показують ефективність ботулінотерапії в профілактиці 

М [101, 168, 202, 204, 226]. 

На думку Сільберштейна С [201], профілактичне лікування ГБ 

недостатньо застосовується в клінічній практиці. За допомогою 

профілактичного лікування можливо мінімізувати побічні ефекти та 

поліпшити результати лікування пацієнтів. Вибір профілактичного лікування 

повинен грунтуватися на наявності супутніх захворювань, очікуваннях та 

вподобаннях пацієнтів, репродуктивному потенціалі та планах. 

На даний час обговорюється можливість та необхідність лікування 

міогенного фактора мігрені. У своєму дослідженні Sorrell М у 2010 році в 

пацієнтів, які страждали на М із наявністю активних міогенних тригерних 

зон в перікраніальних м’язах, використовував м’які техніки мануальної 

медицини для релаксації цих зон. Під час лікування він помітив зниження 

міофасциального болю, а також зниження інтенсивності головного болю 

[210]. Деякі автори також пропонують використовувати лікарські засоби, 

методи мануальної терапії, фізіопроцедури для усунення міофасциальніх 
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трігерних зон у пацієнтів з М, що призводить до покращення їх стану [78, 95, 

103, 147, 148, 180]. 

Проте, на даний час залишаються не до кінця зрозумілі клініко-

параклінічні особливості головного болю напруги та мігрені в залежності від 

коморбідних станів. Також не вивчено в достатній мірі стан ноцицептивних і 

антиноцицептивних систем в залежності від клінічних особливостей ГБН та 

М. Не визначена представленість міогенного компоненту у пацієнтів з ГБН 

та М та його вклад у формування хронічних головних болів. Не вивчені 

особливості больового синдрому, тривоги, депресії, порушень сну, 

вегетативних порушень та якості життя у пацієнтів з ГБН та М, поєднаних із 

м’язовою болючістю на шийному та перікраніальному рівнях, їх 

взаємозв’язки з нейрофізіологічними показниками. Нагальною є потреба в 

удосконаленні алгоритмів діагностики та профілактичного лікування ГБН та 

М, які могли би застосовуватися в клінічній практиці. Вивченню 

нерозв’язаних досі питань присвячене це дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріал дослідження 

У дослідження було включено 139 пацієнтів з головним болем напруги 

та мігренню й 30 здорових випробовуваних. Всі пацієнти були обстежені 

амбулаторно на базі поліклініки Київської обласної клінічної лікарні, 

медичного центру «Інститут сімейної медицини плюс» (м. Київ) протягом 

2014-2017 р.р. 

Всі дослідження проведені з дотриманням основних біоетичних норм та 

вимог Гельсінської декларації, прийнятою Генеральною асамблеєю 

Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину (1977 р.), відповідного положення ВООЗ, Міжнародної ради 

медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу медичної етики 

(1983 р.) та Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. 

Обстеження починалося з клініко-неврологічного огляду, за 

результатами якого проводився відбір пацієнтів в основну групу згідно з 

критеріями включення та виключення. Перед початком обстеження кожен 

досліджуваний підписав інформовану добровільну згоду на проведення 

діагностики, лікування та обробку персональних даних. 

Критерії включення: 

 Вік більше 18 і менше 60 років. 

 Головний біль (головний біль напруги та мігрень), який відповідає 

критеріям Міжнародної класифікації головного болю, МКГБ-3 

бета, 2013 [112]. 

 Для жінок фертильного віку – відсутність вагітності та прийому 

оральних контрацептивів. 

 Підписання інформованої згоди на участь у дослідженні. 

Критерії виключення: 

 Наявність важкої соматичної патології. 
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 Наявність зловживання ліками. 

 Наявність органічної патології нервової системи. 

 Вік пацієнтів до 18 і більше 60 років. 

В контрольну групу увійшло 30 осіб (15 (50%) чоловіків і 15 (50%) 

жінок), які за минулий рік відмічали не більше 1 епізода головного болю та 

не жалілися на біль у шиї, а також не зверталися за медичною допомогою 

впродовж минулого року. 

Середній вік пацієнтів основної групи склав Ме (Q1 – Q3) = 41,00 

(32,00  – 51,00) років, мінімальний вік – 18 років, максимальний – 60 років. 

Серед пацієнтів було 66 чоловіків (47,48 %) та 73 жінки (52,52 %). Медіана 

віку осіб контрольної групи склала Ме (Q1 – Q3) = 33,5 (25,75 – 48,0) років, 

мінімальний вік – 20, максимальний – 57 років. Статево-віковий склад 

обстежених пацієнтів наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Статево-віковий склад пацієнтів основної та контрольної груп 

Група 

Середній вік, 

Ме (Q1–Q3) 

років 

Кількість 

досліджу-

ваних 

Кількість 

чоловіків 

Кількість 

жінок 

n % n % 

Основна 

група 

41,00 (32,00 –

51,00 
139 66 47,48 73 52,52 

Контрольна 

група 

33,5 (25,75 –

48,0) 
30 15 50,00 15 50,00 

 

Всі пацієнти були включені в дослідження відповідно до діагностичних 

критеріїв Міжнародної класифікації головного болю, МКГБ-3 бета, 2013 

[112] і розділені на 4 групи:  

1. Пацієнти з частим епізодичним головним болем напруги (ЕГБН) – 

група I. 

2. Пацієнті з хронічним головним болем напруги (ХГБН) – група II. 

3. Пацієнти з мігренню без аури (МбА) – група III. 
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4. Пацієнти з хронічною мігренню (ХМ) – група IV. 

Діагностичні критерії частого епізодичного головного болю напруги: 

A. Щонайменше 10 епізодів, що виникають з частотою від 1 до 15 днів 

на місяць (від 12 до 180 днів на рік) і відповідають критеріям В - D. 

B. Тривалість головного болю від 30 хвилин до 7 днів. 

C. Головний біль має як мінімум дві з таких характеристик: 

1. Двостороння локалізація. 

2. Стискаючий / тиснучий (непульсуючий) характер. 

3. Інтенсивність болю від легкого до помірного. 

4. Головний біль не посилюється від звичайного фізичного 

навантаження (наприклад, ходьба, підйом по сходах). 

D. Обидва симптоми з нижчеперелічених: 

1. Відсутність нудоти або блювоти (можливе зниження апетиту). 

2. Тільки фотофобія або тільки фонофобія. 

E. Не пов'язаний з іншими причинами (порушеннями). 

Діагностичні критерії хронічного головного болю напруги: 

A. Головний біль , що виникає не менше 15 днів на місяць протягом в 

середньому більше 3 місяців (не менше 180 днів на рік) і відповідає 

критеріям В - D. 

B. Головний біль триває протягом декількох годин або має постійний 

характер. 

C. Головний біль має як мінімум дві з таких характеристик: 

1. Двостороння локалізація. 

2. Стискаючий / тиснучий (непульсуючий) характер. 

3. Інтенсивність болю від легкої до помірної. 

4. Головний біль не посилюється від звичайного фізичного 

навантаження (наприклад, ходьба, підйом по сходах). 

D. Обидва симптоми з нижчеперелічених: 

1. Тільки один симптом із трьох: фотофобія або фонофобія, або легка 

нудота. 
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2. Головний біль не супроводжується ні помірною або сильною 

нудотою, ні блювотою. 

E. Не пов'язаний з іншими причинами (порушеннями). 

Діагностичні критерії мігрені: 

A. Щонайменше 5 нападів, що відповідають критеріям В – D. 

B. Тривалість нападів 4-72 години (без лікування або при 

неефективному лікуванні). 

C. Головний біль має як мінімум дві з таких характеристик: 

1. Одностороння локалізація. 

2. Пульсуючий характер. 

3. Інтенсивність болю від середнього до значного. 

4. Головний біль погіршується від звичайної фізичної активності або 

вимагає припинення звичайної фізичної активності (наприклад, ходьба, 

підйом по сходах). 

D. Головний біль супроводжується як мінімум одним із наступних 

симптомів: 

1. Нудота і / або блювота. 

2. Фотофобія або фонофобія. 

E. Не пов'язаний з іншими причинами (порушеннями). 

Пацієнти з частотою атак не менше 15 днів на місяць протягом понад 3 

місяців за умови відсутності факту зловживання лікарськими препаратами 

були віднесені до категорії хронічної мігрені. 

Таким чином, в групу I увійшло 64 особи (30 (46,88 %) чоловіків та 34 

(53,12 %) жінки) з медіаною віку Ме (Q1 – Q3) = 39,5 (31,00 – 49,00) років. 

Групу II склали 44 особи (25 (56,82 %) чоловіків та 19 (43,18 %) жінок) віком 

Ме (Q1 – Q3) = 41,00 (30,50 – 50,75) років. В групу III увійшло 20 осіб (7 

(35,00 %) чоловіків та 13 (65,00 %) жінок) віком Ме (Q1 – Q3) = 48,00 (37,25 – 

55,75) років. Группу IV склали 11 осіб (4 (36,36 %) чоловіка та 7 (63,64 %) 

жінок) віком Ме (Q1 – Q3) = 50,00 (36,00 – 57,5) років. Розподіл пацієнтів на 

групи наведено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Статево-віковий склад обстежених груп пацієнтів 

Група Середній вік, років 

Кількість 

досліджу- 

ваних 

Кількість 

чоловіків 

Кількість 

жінок 

n % n % 

I. ЕГБН 39,5 (31,00 – 49,00) 64 30 46,88 34 53,12 

II. ХГБН 41,00 (30,50 – 50,75) 44 25 56,82 19 43,18 

III. МбА 48,00 (37,25 – 55,75) 20 7 35,00 13 65,00 

IV. ХМ 50,00 (36,00 – 57,5) 11 4 36,36 7 63,64 

 

Профілактична терапія показана пацієнтам з хронічною формою ГБН 

та хронічною мігренню, а також у випадках, коли пацієнт сам бажає 

отримувати превентивну терапію для відновлення якості життя. Для 

профілактики ГБН найчастіше застосовують антидепресанти (рівень 

доказовості А), яким притаманий власний протибольовий ефект внаслідок 

посилення активності низхідних антиноцицептивних (протибольових) 

систем. Аналгетична дія антидепресантів настає раніше, ніж власне 

антидепресивна і при застосуванні менших доз. Препаратом першого вибору 

є амітриптилін. Трициклічні антидепресанти, зокрема амітриптилін, 

рекомендовані для профілактичного лікування мігрені та мають рівень 

доказовості В [55, 65, 118, 177]. 

Амітриптилін – препарат з групи трициклічних антидепресантів, який 

впливає на центральні механізми болю, блокує зворотній захват 

норадреналіну та серотоніну в пресинаптичних нейронах, що призводить до 

підвищення рівня цих нейротрансміттерів в синаптичній щілині. Було 

показано, що пригнічення зворотнього захвату серотоніну та норадреналіну 

активує низхідний, модулюючий антиноцицептивну відповідь, шлях [147, 

225]. Амітриптилін має виражений протибольовий ефект за рахунок 

відновлення процесу нормальної інгібіції болю та вторинного зниження 

центральної сенситизації. Аналгетичний ефект амітриптиліну не залежить від 
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його антидепресивного ефекту і зазвичай досягається при використанні 

більш низьких доз [154]. 

Для обгрунтування та розробки лікувальної стратегії в дослідження 

було залучено 40 пацієнтів, а саме: 29 осіб з ХГБН та 11 хворих - з ХМ (група 

1 і 2), яким з профілактичною метою був призначений трициклічний 

антидепресант амітриптилін. Перед призначенням терапії пацієнтам 

надавалася інформація про метод лікування, можливі побічні дії та 

ускладнення. 5 пацієнтів (12,5%) із ХГБН закінчили дослідження передчасно 

через побічні ефекти, які розвинулися на стадії титрування препарату і 

перешкодили підняти дозу до мінімальної терапевтичної. 35 пацієнтів 

пройшли повний курс лікування і були включені в аналіз. Пацієнти обох груп 

методом випадкової вибірки були рандомізовані на підгрупи (підгрупа 1а і 1б 

та 2а і 2б), хворі підгруп 1б та 2б на початку превентивної терапії додатково 

отримували лікування з використанням м'яких технік мануальної терапії (10 

сеансів через день). Амітриптилін призначався з початкової дози 12,5 мг на 

ніч з наступним титруванням до підтримуючої дози – 50 мг на добу на 

протязі 3 місяців з послідовним поступовим зниженням дози препарату. 

Схема титрування амітриптиліна представлена в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Схема титрування амітриптиліна 

Дні Ранок День Вечір 

1 2 3 4 

1-4 дні   12,5 мг 

5-8 дні  12,5 мг 12,5 мг 

9-12 дні 12,5 мг 12,5 мг 12,5 мг 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 

13-60 дні 12,5 мг 12,5 мг 25 мг 

61-64 дні 12,5 мг 12,5 мг 12,5 мг 

65-68 дні  12,5 мг 12,5 мг 

69-72 дні   12,5 мг 

 

Всі досліджувані вели щоденник головного болю. Оцінка ефективності 

терапії включала бесіду з пацієнтом, вивчення щоденника ГБ. Клініко-

неврологічне, психометричне та нейрофізіологічне обстеження пацієнтам 

чотирьох підгруп проводилося до та після проведення профілактичного 

лікування. 

2.2 Методи дослідження  

На початку роботи з пацієнтом всі обстежувані заповнювали 

спеціально розроблені карти комплексного обстеження пацієнтів з головним 

болем, які в подальшому служили основою для формування комп’ютерної 

бази даних в програмі Ехcel і включали ряд специфічних опитувальників, та 

підписували інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення 

діагностики, лікування та участь в клінічному дослідженні. 

2.2.1 Клінічний метод 

Клініко-неврологічне обстеження проводилося по класичній схемі 

історії хвороби і включало в себе збір скарг та анамнезу, з уточненням 

локалізації та характеру ГБ, його тривалості, наявності провокуючих та 

полегшуючих ГБ факторів, результатів попереднього лікування та оцінки 

ступеню його успішності, а також вивчалась можливість зв’язку ГБ із 

зловживанням лікарськими засобами. Дослідження неврологічного статусу 

виконувалось за стандартною методикою для виявлення наявності симптомів 
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ураження центральної нервової системи, які могли би свідчити про 

вторинний характер ГБ. 

Для об'єктивізації ступеня вираженості больового синдрому була 

використана мануальна пальпація, що дозволяє визначити ступінь болючості 

окремих м'язів. Проводилась пальпація перікраніальних (жувальних, 

скроневих) і шийних (ремінного м’яза голови та шиї, переднього, середнього, 

заднього сходового, грудинно-ключично-соскоподібного, трапецієподібного) 

м'язів з обох сторін. Обстеження всіх пацієнтів виконував один 

досліджуючий. Пальпація здійснювалася круговими рухами другого і 

третього пальців руки дослідника з легким натисканням, а також 

інтенсивною пресурою м'язів до збліднення ногтьової фаланги дослідника 

протягом 20 секунд. Болючість при пальпації відзначалася в кожному місці 

від 0 до 3 балів, де 0 відповідав відсутності болючості та дискомфорту, 1 – 

дискомфорту та слабкій болючості без видимої мімічної реакції, 2 – помірній 

болючості з видимою мімічною реакцією та 3 – вираженому ступеню 

болючості з вираженою мімічною реакцією. Бали болючості перікраніальних 

і шийних м'язів були підсумовані окремо. Сумарну кількість балів було 

розділено на кількість обстежених ділянок. Таким чином було вирахувано 

число болючості перікраніальних м'язів (ЧБПМ) і число болючості м'язів шиї 

(ЧБМШ) для кожного пацієнта і їх середнє значення в групі [8, 207]. 

2.2.2 Експерементально-психологічні методи 

2.2.2.1 Візуальна аналогова шкала, яка дозволяє оцінити суб'єктивну 

вираженість болю, вказавши його ступінь на прямій лінії довжиною 10 см, 

кінці якої відповідають крайнім ступенями інтенсивності болю («відсутність 

болю» на одному кінці, «нестерпний біль» - на іншому) [71, 111]. 

2.2.2.2 Опитувальник оцінки болю Мак-Гілл, який дає можливість 

оцінити якісну характеристику болю. Данний опитувальник складається з 78 

прикметників (дискрипторів), які розбиті на 3 класи. Перший клас (13 

пунктів) дає можливість оцінити сенсорну характеристику болю. Другий клас 

(6 пунктів) характеризує біль на психо-емоційному рівні. Третій клас (1 
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пункт) представляє собою вербальну шкалу характеру болю. При заповненні 

опитувальника пацієнт вибирає слова, що відповідають його відчуттям в 

даний момент, в будь-якому з 20 підкласів (не обов'язково в кожному). 

Кожне вибране слово має числовий показник, що відповідає порядковому 

номеру слова в підкласі. Підрахунок зводиться до визначення двох 

показників: 

1) індекс числа вибраних дескрипторів (ІЧВД), який представляє 

кількість (суму) вибраних слів; 

2) ранговий індекс болю (РІБ) - сума порядкових номерів дескрипторів 

у підкласах. Оба показника розраховувались для сенсорної та афективної 

шкали окремо. 

Евалюативна шкала за своєю суттю представляє вербальну шкалу 

рейтингів, в якій вибране слово відповідає певному рівню [160]. 

2.2.2.3 Опитувальник ID Migraine, який складається з трьох питань, 

позитивна відповідь на два з яких говорить про високу ймовірність мігрені у 

досліджуваного [84, 141]. 

2.2.2.4 Опитувальник для визначення вегетативної дисфункції Вейна 

О.М., який складається з 11 запитань, позитивна відповідь на які оцінюється 

від 3 до 7 балів в залежності від значимості запитання. При підрахунку 

кількість балів сумується. Сума балів больше 15 свідчить про наявність 

вегетативних розладів [5]. 

2.2.2.5 Анкета бальної оцінки суб’єктивних характеристик сну Вейна 

О.М, яка складається з 6 питань, що визначають різні характеристики сну. 

Кожне з цих питань оцінюється за п’ятибальною шкалою. В нормі у пацієнта 

без порушень сну повинно бути більш, ніж 22 бали, сума балів менше 19 

свідчить про виражені інсомнічні розлади [6]. 

2.2.2.6 Тест депресії Бека, що складається з 2 субшкал - когнітивно-

афективної субшкали і субшкали соматичних проявів депресії, що 

включають в себе 13 і 8 питань відповідно, і дозволяє визначити наявність і 

ступінь вираженості депресії у досліджуваного. Результат оцінюється за 
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сумою балів. Нормальне значення дорівнює від 0 до 9 балів, м'який ступінь 

депресії – 10-15 балів, помірний ступінь – 16-19 балів, сильний ступінь – 20-

29 балів, вкрай виражена депресія – 30 балів і вище [53]. 

2.2.2.7. Тест Спілбергера, адаптований Ю.Л. Ханіним. Тест складається 

з 40 питань, що дозволяють окремо оцінити реактивну (РТ) та особистісну 

(ОТ) тривожність. Реактивною, чи ситуаційною, вважається тривожність, що 

виникає як реакція людини на різні, найчастіше соціально-психологічні 

стресори і відповідає стану пацієнта на момент проведення тестування. Під 

особистісною тривожністю мається на увазі стійка індивідуальна 

характеристика, яка відображає схильність суб'єкта до тривоги, дає уявлення 

про індивідуальні відмінності в реакції на дії різних стресорів. Величина ОТ 

характеризує минулий досвід індивіда, тобто наскільки часто йому 

доводилося відчувати РТ. Результат менше 30 балів відповідає низькому 

рівню тривожності, 31-44 бала – середньому рівню і більше 45 балів – 

високому рівню тривожності [32].  

2.2.2.8. Опитувальник для оцінки якості життя EuroQol-5D. Це 

багатовимірний інструмент оцінки якості життя, який складається з 2 частин. 

Перша – опитувальник, що включає 5 компонентів, пов'язаних з наступними 

аспектами життя: рухливість, самообслуговування, активність у 

повсякденному житті, біль (дискомфорт і занепокоєння), депресія. Кожен 

компонент розділений на 3 рівні в залежності від ступеня вираженості 

показника. Комбінування рівнів по 5 компонентам дозволяє отримати 243 

варіанти «стану здоров'я». Ця частина опитувальника може бути 

представлена як профіль – EQ-5D profile, що складається з 5 компонентів, 

Друга частина опитувальника представляє собою візуально-аналогову шкалу 

і служить кількісною оцінкою загального статусу здоров'я. Це так званий 

«термометр здоров'я» – вертикальна лінійка від 0 (найгірший стан здоров'я) 

до 100 (найкращий стан здоров'я). Обстежуваний робить відмітку на 

«термометрі» в місці, що відбиває стан його здоров'я на момент заповнення 

[49, 218]. 
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2.2.3 Нейрофізіологічне дослідження. Ноцицептивний флексорний 

рефлекс. 

Визначення НФР проводилось на приладі Нейро-МВП-4 (Нейрософт, 

Іваново, Російська Федерація). Ноцицептивний флексорний рефлекс – це 

захистний згинальний рефлекс людини, визначення якого дозволяє кількісно 

оцінити поріг болю. НФР пов’язаний з активацією А-дельта волокон та 

дозволяє оцінити роботу медіаторних систем на спінальному та 

супраспінальному рівнях. 

При проведені дослідження стимулюючі електроди розташовувались 

на 1-2 см позаду латеральної щиколотки, катод розташовувався більш 

просимально, анод – більш дистально. Виконувалась стимуляція n. suralis 

трейннами по 3 імпульси, частота кожного – 300 Гц, тривалість – 1 мс. 

Реєструючий катод був розташований на черевці m. biceps femoris capitis 

brevis, анод – на сухожиллі данного м’яза. Заземлюючий електрод був 

розташований на середині литкового м’яза, посередині між стимулючим та 

реєструючим електродами. 

Згинальний рефлекс нижньої кінцівки людини складається з двох 

послідовних компонентів – R2 і R3 (рис.2.2.1). Латенція відповіді R2 

пов’язана з активацією А-бета шкіряних волокон. Вона складає 40-70 мс. 

Поява R3 компоненту відповіді пов’язана з активацією А-дельта волокон 

литкового нерва та виникає при більш интенсивній (больовій) стимуляції. 

Латенція цієї відповді більш довга та складає 90-130 мс. 

 

Рис. 2.1 Компоненти НФР. 
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R2 компонент відповіді, на відміну від R3, не завжди можна 

зареєструвати. 

При визначенні НФР необхідно поступово збільшувати інтенсивність 

стимулу до моменту появи відповіді R3. Необхідно фіксувати поріг НФР 

(ПР) – величину струму, при якій він з’явився, а також суб’єктивний поріг 

болю (ПБ) – величину струму, при якій пацієнт вперше вказує на появу 

гострого болю від проведення стимуляції. 

В нормі величина R2 відповіді складає 5,0-7,0 мА, R3 – 7,5-13,1 мА. 

Нормальна величина коефіцієнта ПБ / ПР складає 0,9-1,0. Зміна коефіцієнту 

або зниження порогу НФР говорить про підвищення реактивності структур 

заднього рогу та желатинозної субстанції, які пов’язуються з недостатністю 

супраспінальних антиноцицептивних впливів [183, 191, 208]. 

2.2.4 Статистичний аналіз 

Статистична обробка матеріалу проводилася за допомогою 

комп'ютерної програми SPSS Statistics v17 (IBM, США). Аналіз відповідності 

розподілу ознак закону нормального розподілу проводили за критерієм 

Шапіро-Уілкі; для опису даних порядкового типу було використано формат 

Me (Q1 – Q3), де Me – медіана, Q1 – нижній квартіль, Q3 – верхній квартіль; 

використовували непараметричні методи: U – критерій Манна-Уітні, Z –

критерій Уілкоксона. Для виявлення зв'язку між перемінними 

використовувався коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. При проведенні 

дискримінантного аналізу застосовувався критерій Фішера. Критичний 

рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали рівним 0,05. 

Основні положення розділу викладені в наступних роботах 

здобувача: 

Романенко ИВ, Гальченко ВЯ, Романенко ВИ, Романенко ЮИ. 

Многомерный статистический анализ в исследованиях проблемы 

хронической боли. Український журнал болю. 2012;1(2):7-14 [20]. 
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РОЗДІЛ 3  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ 

 

3.1 Клініко-неврологічна характеристика пацієнтів з головним 

болем напруги 

Було обстежено 108 пацієнтів (55 чоловіків та 53 жінки, медіана віку 

склала Ме (Q1 – Q3) = 40,50 (31,00 – 49,75) років) із діагнозами частий 

епізодичний головний біль напруги (ЕГБН) (група I, n = 64) та хронічний 

головний біль напруги (ХГБН) (група II, n = 44). Інтенсивність ГБ на момент 

обстеження за ВАШ склала Ме (Q1 – Q3) = 5,00 (4,00 – 6,00) в групі I і 6,00 

(4,00 – 7,50) балів в групі II (р = 0,422) (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Характеристика пацієнтів обстежених груп, Ме (Q1–Q3) 

Показник Група I (n = 64) Група II (n = 44) 

Інтенсивність ГБ за ВАШ, 

бали 
5,00 (4,00 – 6,00) 6,00 (4,00 – 7,50) 

Середня тривалість ГБ в 

місяць, дні 
9,50 (6,25 – 12,00) 20,00 (18,00 – 20,75) 

Середня тривалість ГБ за рік, 

дні 

100,00 (50,00 – 

123,00) 

210,00 (200,00 – 

230,00) 

 

Середня тривалість ГБ в місяць в групі I склала Ме (Q1–Q3) = 9,50 

(6,25 – 12,00) днів, в групі II – 20,00 (18,00 – 20,75) днів, мінімальний 

показник склав – 1 і 15, максимальний – 15 і 27 днів відповідно. Середня 

тривалість ГБ за рік в групі I склала Ме (Q1 – Q3) = 100,00 (50,00 – 123,00), в 

групі II – 210,00 (200,00 – 230,00) днів, мінімальний показник склав – 5 і 85, 

максимальний – 120 і 260 днів відповідно. 

Показники болючості перікраніальних м'язів і м'язів шиї в обстежуваних 

группах наведені в таблиці 3.2.  
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Таблиця 3.2 

Показники болючості перікраніальних м'язів і м'язів шиї в 

обстежуваних группах (в балах) 

М'яз 

Група I (n = 64) 

Ме (Q1 – Q3) 

Група II (n = 44) 

Ме (Q1 – Q3) 

зліва справа зліва справа 

Жувальний 1,00 (0,25 – 

2,00) 

1,00 (0,00 – 

1,00) 

1,00 (0,25 – 

2,00) 

1,00 (1,00 – 

2,00) 

Скроневий 2,00 (1,00 – 

2,75) 

1,00 (1,00 – 

1,75) 

2,00 (1,00 – 

3,00) 

2,00 (0,25 – 

2,00) 

Ремінний голови 2,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (2,00 – 

3,00) 

Ремінний шиї 2,00 (2,00 – 

2,75) 

2,00 (1,00 – 

3,00) 

2,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (1,25 – 

2,00) 

Сходовий  1,00 (1,00 – 

1,75) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

Грудинно-ключично-

соскоподібний 

1,00 (0,25 – 

1,75) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

1,00 (0,00 – 

1,75) 

1,00 (0,00 – 

1,75) 

Трапецієподібний 2,00 (1,00 – 

2,75) 

2,00 (2,00 – 

2,75) 

2,00 (1,00 – 

3,00) 

2,00 (1,00 – 

2,75) 

 

При обстеженні перікраніальних і шийних м'язів з обох сторін виявлено, 

що в групі I болючість при пальпації в межах від слабкої до помірної 

відзначена в жувальному, сходовому, грудинно-ключично-соскоподібному 

м'язах зліва та справа, а також в скроневому м'язі справа, болючість в межах 

від помірної до вираженої – в ремінному голови, ремінному шиї, 

трапецієподібному м'язах зліва та справа та в скроневому м'язі зліва. В групі 

II болючість в межах від слабкої до помірної зафіксована в жувальному, 

сходовому, грудинно-ключично-соскоподібному м'язах зліва та справа, а 

також в скроневому та ремінному шиї м'язах справа, болючість в межах від 
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помірної до вираженої – в ремінному голови, трапецієподібному м'язах зліва 

та справа та в скроневому та ремінному шиї м'язах зліва. 

В результаті мануального дослідження скелетних м'язів голови та шиї 

було встановлено загальне число болючості перікраніальних м’язів і число 

болючості м’язів шиї в обстежуваних группах (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Показники ЧБПМ і ЧБМШ в обстежуваних групах, Ме (Q1 – Q3) 

Показник 
Група I (n = 64) Група II (n = 44) 

Зліва Справа Зліва Справа 

ЧБПМ, бали 1,50 (0,63 – 

2,00)* 

1,00 (0,50 – 

1,50)** 

1,50 (0,50 – 

2,00) 

1,50 (0,50 – 

1,50) 

ЧБМШ, бали 1,60 (1,25 – 

2,20)* 

1,60 (1,05 – 

2,20) 

1,40 (1,00 – 

2,20) 

1,60 (1,20 – 

2,00) 

Примітка: рівень істотності відмінності р < 0,01 при порівнянні 

пацієнтів відповідних груп: 

* – при порівнянні пацієнтів груп I і II зліва; 

** – при порівнянні пацієнтів груп I і II справа. 

 

З таблиці видно, що ЧБПМ в групі I зліва та справа було в межах 

слабкої - помірної болючості, Ме (Q1 – Q3) склала відповідно 1,50 (0,63 – 

2,00) і 1,00 (0,50 – 1,50), в групі II даний показник також був в межах від 

слабкого до помірного і Ме (Q1 – Q3) дорівнювала 1,50 (0,50 – 2,00) і 1,50 

(0,50 – 1,50) балів відповідно. ЧБМШ в групі I зліва та справа було в межах 

від помірного до вираженого, Ме (Q1 – Q3) склала відповідно 1,60 (1,25 – 

2,20) і 1,60 (1,05 – 2,20), в групі II даний показник спостерігався в 

аналогічних межах і склав відповідно 1,40 (1,00 – 2,20) і 1,60 (1,20 – 2,00) 

балів. Міжгрупове порівняння за значеннями вищезазначених показників 

здійснювалося за допомогою тесту Манна-Уїтні, в групі I, в порівнянні з 

групою II, виявлено достовірне перевищення показника ЧБПМ зліва 
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(р = 0,000), ЧБМШ зліва (р = 0,001), ЧБПМ справа (р = 0,048) і не відзначено 

відмінностей між ЧБМШ груп I і II справа (р = 0,622). 

За даними опитувальника оцінки болю Мак-Гілл у пацієнтів I та II груп 

часто зустрічались наступні дескриптори головного болю: стискаючий – 15 

(23,44 %) і 10 (22,73 %), який тягне – 18 (28,13 %) і 12 (27,27 %), який давить 

– 12 (18,75 %) і 7 (15,91 %), який впивається – 11 (17,19 %) і 6 (13,64 %), який 

буравить – 11 (17,19 %) і 3 (6,82 %), ниючий – 16 (25,00 %) і 13 (29,55 %), 

викручуючий – 12 (18,75 %) і 16 (36,36 %), який розпирає – 11 (17,19 %) і 8 

(18,18 %), який ломить – 10 (15,63 %) і 4 (9,09 %), розтягуючий – 9 (14,06 %) і 

6 (13,64 %), розлитий – 9 (14,06 %) і 6 (13,64 %), який пронизує – 13 (20,31 %) 

і 8 (18,18 %), стомлює – 30 (46,88 %) і 19 (43,18 %), вимотує – 21 (32,8 %) і 15 

(34,09 %) відповідно. Головний біль викликав тривогу у 22 (34,38 %) і 23 

(52,27 %), страх – 11 (17,19 %) і 7 (15,91 %), пригнічував – 11 (17,19 %) і 9 

(20,45 %), дратував - 12 (18,75 %) і 12 (27,27 %), злив – 20 (31,25 %) і 9 

(20,45 %), знесилював – 26 (40,63 %) і 16 (36,36 %), доводив до відчаю – 9 

(14,06 %) і 3 (6,82 %) осіб відповідно. Біль як перешкоду сприймали 20 

(31,25 %) і 13 (29,55 %), як досаду – 13 (20,31 %) і 6 (13,64 %), як страждання 

– 13 (20,31 %) і 15 (34,09 %), як мучення – 10 (15,63 %) і 6 (13,64 %) пацієнтів 

відповідно. Для сенсорної характеристики болю шість і більше дескрипторів 

(із 13 можливих) використовували 37 (57,81 %) пацієнтів групи I та 18 

(40,9 %) – групи II, десять та більше дескрипторів –12 (18,75 %) і 7 (15,9 %) 

осіб відповідно. Для характеристики болю на психо-емоційному рівні (за 

даними афективної шкали) чотири і більше дескрипторів (із 6 можливих) 

використовували 53 (82,81 %) хворих групи I та 27 (61,36 %) – групи II, 

максимально можливе число дескрипторів застосовували 12 (18,75 %) і 8 

(18,18 %) осіб відповідно. За евалюативною шкалою біль як слабкий 

оцінював 1 (1,56 %) пацієнт групи I та 4 (9,1 %) – групи II, як помірний – 20 

(31,25 %) і 18 (40,9 %), як сильний – 30 (46,88 %) і 16 (36,36 %), як 

найсильніший – 10 (15,63 %) і 6 (13,64 %) осіб відповідно, як нестерпний – 3 



65 

(4,69 %) обстежених групи I. Характеристики дескрипторів болю та їх 

представленість у пацієнтів обстежених груп наведені в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Дескриптори болю та їх поширеність у пацієнтів обстежених груп 

Дескриптор болю 
Група I Група II 

n % n % 

1 2 3 4 5 

Який давить 12 18,75 7 15,91 

Стискаючий 15 23,44 10 22,73 

Який впивається 11 17,19 6 13,64 

Який буравить 11 17,19 3 6,82 

Який тягне 18 28,13 12 27,27 

Гострий 12 18,75 8 18,18 

Який викручує 12 18,75 16 36,36 

Ниючий 16 25,00 13 29,55 

Який ломить 10 15,63 4 9,09 

Який розпирає 11 17,19 8 18,18 

Розтягує 9 14,06 6 13,64 

Розлитий 9 14,06 6 13,64 

Який пронизує 13 20,31 8 18,18 

Який стомлює 30 46,88 19 43,18 

Який вимотує 21 32,81 15 34,09 

Викликає тривогу 22 34,38 23 52,27 

Викликає страх 11 17,19 7 15,91 

Пригнічує 11 17,19 9 20,45 

Дратує 12 18,75 12 27,27 

Злить 20 31,25 9 20,45 

Доводить до відчаю 9 14,06 3 6,82 

Знесилює 26 40,63 16 36,36 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 

Біль-перешкода 20 31,25 13 29,55 

Біль-досада 13 20,31 6 13,64 

Біль-страждання 13 20,31 15 34,09 

Біль-мучення 10 15,63 6 13,64 

Слабкий 1 1,56 4 9,1 

Помірний 20 31,25 18 40,9 

Сильний 30 46,88 16 36,36 

Найсильніший 10 15,63 6 13,64 

Нестерпний 3 4,69 - - 

 

В таблиці 3.5 представлені результати тестування пацієнтів за 

опитувальником оцінки болю Мак-Гілл.  

Таблиця 3.5 

Результати тестування за опитувальником оцінки болю Мак-Гілл, 

Ме (Q1 – Q3) 

Показники 

 Індекс числа вибраних 

дескрипторів 
Ранговий індекс болю Евалюатив-

на шкала 
сенсорний афективний сенсорний афективний 

Група 

I 

6,00 (5,00-

9,00)* 

5,00 (4,00-

5,00)* 

14,00 (9,25-

20,25)* 

8,00 (7,00-

10,75)* 

3,00 (2,00-

3,00)* 

Група 

II 

5,00 (3,00-

7,00) 

4,00 (3,00-

5,00) 

10,50 (6,00-

15,75) 

6,50 (5,00-

8,00) 

2,50 (2,00-

3,00) 

Примітка: * – рівень істотності відмінності р <0,05 при порівнянні 

пацієнтів груп I і II 

 

Індекс числа вибраних дескрипторів для сенсорної шкали склав 

Ме (Q1 – Q3) = 6,00 (5,00 – 9,00) в групі I і 5,00 (3,00 – 7,00) балів – в групі II, 



67 

для афективної шкали – 4,00 (3,00 – 5,00) і 4,50 (4,00 – 5,75) відповідно. 

Ранговий індекс болю для сенсорної шкали склав Ме (Q1 – Q3) = 14,00 

(9,25 – 20,25) і 10,50 (6,00 – 15,75), для афективної – 8,00 (7,00 – 10,75) і 6,50 

(5,00 – 8,00) балів відповідно. Оцінка інтенсивності болю по евалюативній 

шкалі склала 3,00 (2,00 – 3,00) і 2,50 (2,00 – 3,00) балів відповідно. Виявлено 

перевищення в групі I, за даними міжгрупового порівняння за допомогою 

тесту Манна-Уїтні, показників ІЧВД для сенсорної шкали (р = 0,028), ІЧВД 

для афективної шкали (р = 0,043), РІБ для сенсорної шкали (р = 0,02), РІБ для 

афективної шкали (р = 0,001), інтенсивності болю по евалюативній шкалі 

(р = 0,048). 

В групі I був виявлений статистично значущий кореляційний зв'язок між 

показником ВАШ та віком пацієнтів (r = 0,543, р = 0,002); між інтенсивністю 

болю по евалюативній шкалі та середньою тривалістю ГБ в місяць (r = 0,263, 

р = 0,036); між ЧБПМ зліва та ЧБПМ справа (r = 0,429, р = 0,000), ЧБМШ 

справа (r = 0,271 р = 0,03); між ЧБМШ зліва та ЧБПМ справа (r = 0,579, 

р = 0,000), ЧБМШ справа (r = 0,399, р = 0,001); між показником ВАШ та 

ЧБМШ справа (r = 0,464, р = 0,011), а також негативний кореляційний зв'язок 

між віком та ЧБМШ справа (r = -0,467, р = 0,000). 

В групі II статистично значущий кореляційний зв'язок було 

встановлено між ЧБМШ зліва та віком пацієнтів (r = 0,327, р = 0,03); між 

середньою тривалістю ГБ в місяць та ІЧВД для сенсорної шкали (r = 0,382, 

р = 0,011), РІБ для сенсорної шкали (r = 0,390, р = 0,009); між ЧБМШ справа 

та ЧБМШ зліва (r = 0,669, р = 0,001), ЧБПМ зліва (r = 0,472, р = 0,001); між 

показником ВАШ та РІБ для сенсорної шкали (r = 0,406, р =  0,044). 

Резюме 

Таким чином, клініко-неврологічне обстеження та вивчення 

суб’єктивної симптоматики у обстежених пацієнтів з ЕГБН та ХГБН 

показало, що пацієнти обстежених груп за інтенсивністю ГБ на момент 

обстеження за ВАШ суттєво не відрізнялися, показник був в межах 

помірного з тенденцією до більш вираженого в групі II. В обох групах при 
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пальпації перікраніальних і шийних м'язів з обох сторін болючість при 

пальпації переважно була в межах від слабкої до помірної, крім м’язів 

трапецієподібного та ремінного голови, де болючість носила характер від 

помірної до вираженої. У пацієнтів з ЕГБН показники болючості 

перікраніальних і шийних м'язів, крім ЧБМШ справа, достовірно перевищують 

дані осіб із ХГБН (р = 0,001). 

За даними опитувальника оцінки болю Мак-Гілл пацієнти I та II груп 

використовували різноманітні дескриптори ГБ. Для сенсорної 

характеристики болю майже половина пацієнтів використовувала шість і 

більше дескрипторів (із 13 можливих) – 37 (57,81 %) пацієнтів групи I та 18 

(40,9 %) – групи II, майже кожний п’ятий хворий застосовував десять та 

більше дескрипторів – 12 (18,75 %) і 7 (15,9 %) осіб відповідно. Для 

характеристики болю на психоемоційному рівні (за даними афективної 

шкали) чотири і більше дескрипторів (із 6 можливих) використовували дві 

третини обстежених: в групі I – 53 (82,81%), в групі II – 27 (61,36 %) осіб, 

максимально можливе число дескрипторів застосовував майже кожний 

п’ятий хворий – 12 (18,75 %) і 8 (18,18 %) осіб відповідно. За евалюативною 

шкалою інтенсивність болю від слабкої до помірної була наявна у 21 

(32,81 %) пацієнтів групи I та у 22 (50,0 %) – групи II, більше половини 

обстежених описували біль від сильного до нестерпного – 43 (67,19 %) і 22 

(50,0 %) осіб відповідно. Міжгрупове порівняння за значеннями показників 

опитувальника оцінки болю Мак-Гілл виявило статистично значуще 

перевищення всіх показників в групі I. 

 

3.2. Психологічна характеристика пацієнтів з головним болем 

напруги 

Оцінка психоемоційного стану з використанням відповідних шкал та 

опитувальників доповнює клініко-неврологічне обстеження пацієнтів. Для 

пацієнтів груп I і II характерні достовірно більш високі (р = 0,01) показники 

реактивної та особистісної тривожності, депресії, більш виражені прояви 
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вегетативної дисфункції та розлади сну в порівнянні з контрольною групою 

(табл. 3.6). Крім того, у пацієнтів групи II зафіксовано достовірно вищі 

показники РТ (р = 0,045), ОТ (р = 0,044) та депресії (р = 0,012) в порівнянні з 

групою I. 

Таблиця 3.6 

Нейропсихологічні показники пацієнтів з ГБН та контрольної 

групи, Ме (Q1 – Q3) 

Показник 
Група I 

(n = 64) 

Група II 

(n = 44) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

Реактивна 

тривожність, бали 

45,50 (39,25 – 

52,00)*# 

50,50 (43,00 – 

54,75)** 

29,50 (27,00 – 

34,25) 

Особистісна 

тривожність, бали 

46,00 (40,25 – 

52,00)* # 

50,00 (45,25 – 

54,75)** 

32,50 (30,00 – 

37,00) 

Рівень депресії, бали 10,00 (5,25 – 

15,00)* # 

14,50 (8,25 – 

18,75)** 
0 (0 – 2,00) 

Якість сну, бали 21,00 (17,25 – 

23,00)* 

20,00 (17,00 – 

23,00)** 

25,00 (23,00 – 

26,00)* 

Показник 

вегетативної 

дисфункції, бали 

34,00 (20,25 – 

41,00)* 

37,50 (24,25 – 

49,25)** 

7,00 (6,00 – 

13,25)* 

Примітка: рівень істотності відмінності – р < 0,01 при порівнянні 

пацієнтів відповідних груп: 

* – при порівнянні пацієнтів групи I та контрольної групи; 

** – при порівнянні пацієнтів групи II та контрольної групи; 

# – при порівнянні пацієнтів груп I та II. 

 

Показник РТ у пацієнтів групи I склав 45,50 (39,25 – 52,00), 

особистісної тривожності – 46,00 (40,25 – 52,00) балів. При цьому помірний 

рівень РТ мав місце у 35 (54,69 %) осіб, високий – у 26 (40,63 %), низький – у 
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3 (4,68%) пацієнтів, помірний рівень ОТ був виявлений у 28 (43,75%), 

високий – у 35 (54,69%), низький рівень – у 1 (1,56%) пацієнта. В групі II 

показники РТ та ОТ склали відповідно 50,50 (43,00–54,75) і 50,00 (45,25–

54,75) балів, помірний рівень РТ мав місце у 13 (29,55%), високий – у 31 

(70,45%) особи, низький - не зареєстровано, помірний рівень ОТ був у 9 

(20,45%), високий – у 35 (79,55%) осіб, низький – не зареєстровано. 

Показники РТ та ОТ в групах I і II були достовірно (р = 0,001) вище 

аналогічних даних контрольної групи (29,50 (27,00 – 34,25) і 32,5 (30,00 – 

37,00) балів відповідно). 

Показник депресії за шкалою Бека у пацієнтів групи I склав 10,00 (5,25 

– 15,00), в групі II – 14,50 (8,25 – 18,75) балів, що достовірно (р = 0,001) 

перевищувало показники контрольної групи – 0 (0 – 2,00) балів. В групі I 

нормальні значення показника мали 31 (48,44 %) особа, м'який ступінь 

депресії відмічено у 19 (29,69 %), помірний – у 4 (6,25 %), виражений – у 10 

(15,62 %) пацієнтів. В групі II – 13 (29,54 %), 14 (31,82 %), 8 (18,18 %), 9 

(20,46 %) пацієнтів відповідно. 

Показник якості сну в пацієнтів групи I склав 21,00 (17,25 – 23,00), в 

групі II – 20,00 (17,00 – 23,00) балів, що достовірно (р = 0,001) нижче даних 

контрольної групи – 25,00 (23,00 – 26,00) балів. Порушення сну мали місце у 

19 (29,69 %) досліджуваних групи I і 17 (38,64 %) осіб групи II, в контрольній 

групі – не зареєстровані. Прикордонні розлади сну мали місце у 26 (40,62 %) 

і 14 (31,82 %) пацієнтів відповідно. Не відмічали порушень сну 19 (29,69 %) і 

13 (29,54 %) досліджуваних відповідно. Характеристика якості сну пацієнтів 

груп I і II у порівнянні з контрольною групою представлена на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1 Характеристики порушень сну у пацієнтів групи I і II у 

порівнянні з контрольною групою  

Примітка: рівень істотності відмінності – р < 0,01 при порівнянні 

пацієнтів відповідних груп: 

* – при порівнянні пацієнтів групи I та контрольної групи; 

^ – при порівнянні пацієнтів групи II та контрольної групи; 

# – при порівнянні пацієнтів груп I та II. 

 

Розлади сну були представлені труднощами з засинанням, (Ме (Q1 – Q3) 

в групі I склала 3,00 (2,00 – 4,00), в групі II – 3,00 (2,25 – 4,00), в контрольній 

групі – 4,00 (3,75 – 5,00) бали), зміненою тривалістю сну (показники склали 

3,00 (3,00 – 4,00), 3,00 (3,00 – 4,00) і 3,00 (3,00 – 4,00) бали відповідно), 

переривчастим сном, нічними пробудженнями (4,00 (3,00 – 5,00), 4,00 (3,00 – 

4,00) і 5,00 (4,00 – 5,00) балів відповідно), незадовільною якістю сну (3,00 

(3,00 – 4,00), 3,00 (3,00 – 4,00) і 4,00 (4,00 – 4,00) балів відповідно), 

сновидіннями, що турбують (4,00 (3,00 – 4,00), 3,00 (3,00 – 4,00) і 5,00 (4,00 – 

5,00) балів відповідно) та зниженою якістю ранкового пробудження (3,00 

(2,00 – 4,00), 3,00 (3,00 – 4,00) і 4,00 (4,00 – 4,00) балів відповідно). 
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Параметри сну у пацієнтів групи I і II достовірно відрізнялись в сторону 

погіршення в порівнянні з контрольною групою, крім показників тривалості 

сну (р = 0,241 – в групі I, р = 0,209 – в групі II). У пацієнтів групи I показник 

кількості сновидінь, що турбують, достовірно перевищував аналогічний 

показник групи II (р = 0,026). 

Показник вегетативної дисфункції за опитувальником Вейна О.М. в 

групі I склав 34,00 (20,25 – 41,00) балів, в групі II – 37,50 (24,25 – 49,25) балів 

та достовірно (р = 0,001) перевищував дані контрольної групи – 7,0 (6,0 – 

13,25) балів. У 58 (90,63 %) осіб групи I та 39 (88,64 %) пацієнтів групи II 

виявлені ознаки вегетативної дисфункції, в той час як в контрольній групі – 

тільки у 5 (16,67 %) обстежених відзначені незначні вегетативні розлади. 

Ступінь порушення життєдіяльності та якість життя оцінювалися за 

допомогою опитувальника EuroQoL-5D. В таблиці 3.7 представлені 

результати психометричних і фізичних характеристик обстежених пацієнтів 

та випробуваних контрольної групи за даними опитувальника EuroQoL-5D. У 

більшості обстежених пацієнтів за всіма компонентами якості життя виявлені 

порушення помірного ступеня вираженості.  

Таблиця 3.7 

Характеристика психометричних і фізичних властивостей пацієнтів 

за даними опитувальника EuroQоL-5D 

Стан здоров’я 

Група I 

(n = 64), 

n (%) 

Група II  

(n = 44), 

n (%) 

Контрольна 

група (n = 30), 

n (%) 

1 2 3 4 

Рухливість 

Немає проблем 33 (51,56 %) 18 (40,91 %) 30 (100 %) 

Є деякі проблеми 31 (48,44 %) 26 (59,09 %) - 

Прикутий до ліжка - - - 
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Продовження таблиці 3.7 

1 2 3 4 

Догляд за собою 

Немає проблем 48 (75,00 %) 30 (68,18 %) 30 (100 %) 

Є деякі проблеми 16 (25,00 %) 14 (31,82 %) - 

Я не в змозі сам (-а) 

митися або одягатися 
- - - 

Звична повсякденна діяльність 

Немає проблем 31 (48,44 %) 15 (34,09 %) 30 (100 %) 

Дещо ускладнена 31 (48,44 %) 25 (56,82 %) - 

Не в змозі займатися 

своєю звичною 

повсякденною 

діяльністю 

2 (3,12 %) 4 (9,09 %) - 

Біль / Дискомфорт 

Не відчуваю  19 (29,69 %) 4 (9,09 %) 30 (10 %) 

Помірний біль або 

дискомфорт 
38 (59,38 %) 31 (70,4 %) - 

Сильний біль або 

дискомфорт 
7 (10,94 %) 9 (20,46 %) - 

Тривога / Депресія 

Немає тривоги і 

депресії  
39 (60,94 %) 10 (22,73 %) 25 (83,33 %) 

Помірна тривога і 

депресія 
23 (35,94 %) 29 (65,91 %) 5 (16,67 %) 

Виражена тривога і 

депресія 
2 (3,12 %) 5 (11,36 %) - 
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При аналізі стану здоров'я по компоненту «рухливість» відсутність 

проблем відмічали 33 (51,56 %) пацієнта групи I, 18 (40,91 %) – групи II та 30 

(100 %) осіб контрольної групи, на деякі проблеми вказували 31 (48,44 %) 

особа групи I та 26 (59,09 %) – групи II. За компонентом, що відображає 

самообслуговування (догляд за собою), не мали проблем 48 (75,00 %) 

пацієнтів групи I, 30 (68,18 %) – групи II та 30 (100 %) випробуваних 

контрольної групи, наявність деяких проблем відмітили 16 (25,00 %) хворих 

групи I і 14 (31,82 %) – групи II. Не спостерігалося ніяких труднощів при 

виконанні дій в звичній повсякденній діяльності (такій, як робота, навчання, 

робота по дому, участь у справах сім'ї, дозвілля) у 31 (48,44 %) особи групи I, 

у 15 (34,09 %) – групи II та у 30 (100 %) обстежених контрольної групи, деякі 

ускладнення відмічали 31 (48,44 %) пацієнт групи I і 25 (56,82 %) – групи II, 

не в змозі займатися своєю звичною повсякденною діяльністю 2 (3,12 %) 

хворих групи I і 4 (9,09 %) – групи II. По шкалі «біль / дискомфорт» 

відповідь «не відчуваю» зафіксована у 19 (29,69 %) осіб групи I, у 4 (9,09 %) 

– групи II та у 30 (100 %) – контрольної групи, помірний біль або 

дискомфорт зазначили 38 (59,38 %) пацієнтів групи I і 31 (70,45 %) – групи II, 

виражений больовий синдром відмічали 7 (10,94 %) хворих групи I і 9 

(20,46 %) – групи II. Не відчували тривоги за свій стан здоров’я (компонента 

«тривога / депресія») 39 (60,94 %) пацієнтів групи I, 10 (22,73 %) – групи II та 

25 (83,33 %) обстежених контрольної групи, помірно виражений стан 

тривоги та депресії супроводжував 23 (35,94 %) пацієнтів групи I, 29 

(65,91 %) – групи II та 5 (16,67 %) осіб із контрольної групи, як виражений 

ступінь тривоги / депресії характеризували свій стан 2 (3,12 %) пацієнта 

групи I та 5 (11,36 %) – групи II. 

Міжгрупове порівняння за допомогою тесту Манна-Уїтні виявило 

достовірно більш низькі показники якості життя у пацієнтів груп I та II в 

порівнянні із випробуваними контрольної групи (р = 0,001), пацієнти з ХГБН 

мали статистично більш виражені порушення по шкалам «біль / дискомфорт» 

(р = 0,01) та «тривога / депресія» (р = 0,000) в порівнянні з хворими з ЕГБН. 
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Друга частина опитувальника EuroQoL-5D являє собою візуально-

аналогову шкалу якості життя (ВАШ ЯЖ) і служить кількісною оцінкою 

загального стану здоров'я на момент обстеження. У пацієнтів групи I 

медіанне значення ВАШ ЯЖ становило 50,00 (40,00 – 60,00), в групі II – 

50,00 (40,00 – 60,00), в контрольній групі – 90,00 (80,00 – 100,00) балів. В 

групах I і II відзначено достовірно нижчий показник ВАШ ЯЖ в порівнянні з 

контрольною групою (р = 0,001). Пацієнти груп I і II по цьому показнику між 

собою не відрізнялися. 

В обстежених пацієнтів виявлені кореляційні зв'язки між показниками 

психоемоційного стану та даними опитувальників оцінки болю. В групі I 

була виявлена статистично значуща позитивна кореляція за Спірменом між 

показником депресії Бека та показником ІЧВД для сенсорної шкали 

(r = 0,388, р = 0,002), показником РІБ для сенсорної шкали (r = 0,466, 

р = 0,000), показником РІБ для афективної шкали (r = 0,321, р = 0,01), 

інтенсивністю болю по евалюативній шкалі (r = 0,365, р = 0,003), показником 

РТ (r = 0,427, р = 0,000), показником ОТ (r = 0,490, р = 0,000) та показником 

вегетативної дисфункції (r = 0,494, р = 0,000); між показником вегетативної 

дисфункції та ІЧВД для сенсорної шкали (r = 0,295, р = 0,018), показником 

РІБ для сенсорної шкали (r = 0,332, р = 0,007), показником ІЧВД для 

афективної шкали (r = 0,313, р = 0,012), інтенсивністю болю по евалюативній 

шкалі (r = 0,324, р = 0,009), показником РТ (r = 0,494, р = 0,000), показником 

ОТ (r = 0,359, р = 0,015); між показником РТ та інтенсивністю болю по 

евалюативній шкалі (r = 0,255, р = 0,042); між показником ОТ та середньою 

тривалістю ГБ в місяць (r = 0,357, р = 0,004), показником РІБ для сенсорної 

шкали (r = 0,248, р = 0,048); між показником «звична повсякденна діяльність» 

та ЧБМШ справа (r = 0,273, р = 0,029); між показником «тривога / депресія» 

та інтенсивністю болю по евалюативній шкалі (r = 0,295, р = 0,018), 

показником кількості пробуджень вночі (r = 0,280, р = 0,025); між величиною 

ВАШ ЯЖ опитувальника EuroQoL-5D та середньою тривалістю ГБ в місяць 

(r = 0,307, р = 0,014), ЧБПМ справа (r = 0,311, р = 0,013). Негативний 
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кореляційний зв'язок виявлено між показником «рухливість» та середньою 

тривалістю ГБ в місяць (r = -0,292, р = 0,019); між показником «догляд за 

собою» та середньою тривалістю ГБ в рік (r = -0,274, р = 0,028); між 

показником «звична повсякденна діяльність» та ІЧВД для сенсорної шкали 

(r = -0,274, р = 0,028); між показником якості сну та показником ІЧВД для 

афективної шкали (r = -0,329, р = 0,008), показником РІБ для афективної 

шкали (r = -0,292, р = 0,019), інтенсивністю болю по евалюативній шкалі 

(r = -0,322, р = 0,010) та показником вегетативної дисфункції (r = -0,303, 

р = 0,015). 

В групі II було виявлено статистично значущі позитивні кореляційні 

зв’язки за Спірменом: між показником депресії Бека та показником ІЧВД для 

сенсорної шкали (r = 0,482, р = 0,001), показником РІБ для сенсорної шкали 

(r = 0,479, р=0,001), інтенсивністю болю по евалюативній шкалі (r = 0,306, 

р = 0,044) та показником вегетативної дисфункції (r = 0,583, р = 0,0001); між 

показником вегетативної дисфункції та показником ІЧВД для афективної 

шкали (r = 0,363, р = 0,015), ЧБПМ справа (r = 0,465, р = 0,001), показником 

«рухливість» (r = 0,319, р = 0,035), показником «біль / дискомфорт» 

(r = 0,356, р = 0,018), показником кількості пробуджень вночі (r = 0,339, 

р = 0,024); між показником РТ та інтенсивністю болю по евалюативній шкалі 

(r = 0,373, р = 0,013); між показником тривалості сну та ІЧВД для сенсорної 

шкали (r = 0,336, р = 0,026), РІБ для сенсорної шкали (r = 0,321, р = 0,033); 

між показником кількості пробуджень вночі та ЧБПМ зліва (r = 0,307, 

р = 0,043), ІЧВД для афективної шкали (r = 0,406, р = 0,006), показником РІБ 

для афективної шкали (r = 0,396, р = 0,008); між показником «біль / 

дискомфорт» та показником ІЧВД для афективної шкали (r = 0,332, 

р = 0,028). Встановлено зворотний кореляційний зв’язок між показником 

якості сну та показником ІЧВД для афективної шкали (r = -0,444, р = 0,003), 

показником вегетативної дисфункції (r = -0,477, р = 0,001); між 

сновидіннями, що турбують, та середньою тривалістю ГБ в рік (r = -0,330, 

р = 0,029), показником РІБ для афективної шкали (r = -0,329, р = 0,029), 
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показником ОТ (r = -0,317, р = 0,036); між показником якості ранкового 

пробудження та показником ІЧВД для афективної шкали (r = -0,391, 

р = 0,009); між показником «догляд за собою» та показником РІБ для 

афективної шкали (r = -0,309, р = 0,041), між величиною ВАШ ЯЖ 

опитувальника EuroQoL-5D та показником депресії Бека (r = -0,339, 

р = 0,024), показником «біль / дискомфорт» (r = -0,307, р = 0,042). 

Резюме 

Таким чином, за даними оцінки психоемоційного стану було визначено, 

що для обстежених пацієнтів характерні достовірно більш високі показники 

РТ та ОТ, депресії, більш виражені ознаки вегетативної дисфункції та 

розлади сну в порівнянні з контрольною групою. Виявлені порушення 

впливали на життєдіяльність та якість життя, і результати психометричних і 

фізичних характеристик пацієнтів, за даними опитувальника EuroQoL-5D, 

показали, що у пацієнтів груп I та II за всіма компонентами якості життя 

виявлені порушення помірного ступеня вираженості, що достовірно 

відрізняється від показників випробуваних контрольної групи. Якість життя 

хворих із ЕГБН та ХГБН за всіма складовими достовірно нижче, порівняно з 

контрольною групою. За вивченими показниками пацієнти з ХГБН мали 

найнижчі характеристики серед досліджених груп. Крім того, пацієнти з 

ХГБН мали достовірно вищі показники РТ, ОТ, депресії та порушення по 

шкалам «біль / дискомфорт» та «тривога / депресія» в порівнянні з хворими з 

ЕГБН.  

Необхідно відмітити, що у пацієнтів з ХГБН не зареєстровано 

нормальних показників РТ, ОТ, вони в 1,6 раза частіше, ніж пацієнти групи I, 

мали суб’єктивні ознаки депресивного настрою відповідно до оцінки за 

шкалою Бека, в 1,3 рази частіше відмічали порушення сну.  

 

3.3. Нейрофізіологічна характеристика пацієнтів з головним болем 

напруги 

Електронейрографія литкового нерву. 
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При проведенні електронейрографічного дослідження по литковому 

нерву (n. suralis) визначались такі показники як латентність, амплітуда та 

швидкість проведення.  

Показник латентності у пацієнтів групи I склав Ме (Q1 – Q3) = 1,96 (1,82 

– 2,18) мс, в групі II – 1,96 (1,9 – 2,19) мс, в контрольній групі – 1,95 (1,8 – 

2,11) мс. Показник амплітуди в пацієнтів склав 11,3 (4,5 – 14,65), 7,1 (6,25 – 

11,05) і 13,15 (6,78 – 16,33) мкВ відповідно. Швидкість проведення імпульсу 

по литковому нерву склала 54,45 (51,4 – 59,58), 56,2 (51,95 – 57,9) і 55,3 

(52,58 – 58,55) м/с відповідно. При проведенні міжгрупового порівняння 

електронейрографічних показників пацієнтів груп I і II достовірних 

відмінностей не виявлено, також показники груп I і II статистично значущо 

не відрізнялися від даних контрольної групи (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Показники електронейрографічного дослідження по литковому 

нерву в групі пацієнтів з ГБН та контрольній групі, Ме (Q1 – Q3) 

Показник 
Група I 

(n = 64) 

Група II 

(n = 44) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

Латентність, мс 1,96 (1,82 – 2,18) 1,96 (1,9 – 2,19) 1,95 (1,8 – 2,11) 

Амплітуда, мкВ 11,3 (4,5 – 14,65) 7,1 (6,25 – 11,05) 13,15 (6,78 –16,33) 

Швидкість, м/с 54,45 (51,4 – 59,58) 56,2 (51,95 – 57,9) 55,3 (52,58 –58,55) 

 

В подальшому було проведено поглиблене обстеження та визначення 

параметрів ноцицептивного флексорного рефлексу. При проведенні 

дослідження НФР визначались наступні показники: поріг болю, поріг 

рефлексу, співвідношення поріг болю / поріг рефлексу. 

Показник порога болю в групі I склав 7,60 (6,03 – 9,55), в групі II – 7,25 

(5,93 – 8,20), в контрольній групі – 8,95 (8,10 – 9,60) мА. Показник порогу 

рефлексу склав 9,60 (8,03 – 10,68), 8,80 (7,05 – 10,65) і 10,3 (9,78 – 11,1) мА 
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відповідно. Співвідношення ПБ / ПР склало 0,85 (0,76 – 0,94), 0,80 (0,76 – 

0,86) і 0,88 (0,81 – 0,91) відповідно. Показники НФР пацієнтів груп I і II та 

контрольної групи представлені в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Показники ноцицептивного флексорного рефлексу в групах 

пацієнтів з ГБН та контрольній групі, Ме (Q1 – Q3)  

Показник 
Група I 

(n = 64) 

Група II 

(n = 44) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

Поріг болю, мА 7,60 (6,03 – 9,55) 7,25 (5,93 – 8,20)^ 8,95 (8,10 – 9,60) 

Поріг рефлексу, 

мА 
9,60 (8,03–10,68)* 8,80 (7,05 – 10,65) 10,30 (9,78–11,10) 

Поріг болю/ 

поріг рефлексу 
0,85 (0,76 – 0,94) 0,80 (0,76 – 0,86)^ 0,88 (0,81 – 0,91) 

Примітка: рівень істотності відмінності – р < 0,01 при порівнянні 

пацієнтів відповідних груп: 

* – при порівнянні пацієнтів групи I та контрольної групи; 

^ – при порівнянні пацієнтів групи II та контрольної групи. 

 

Міжгрупове порівняння за допомогою тесту Манна-Уїтні не виявило 

достовірних відмінностей між показниками пацієнтів груп I і II. 

Статистичний аналіз даних в порівнянні з контрольною групою виявив 

достовірно нижчі показники ПР в групі I (р = 0,04), в групі II – показників ПБ 

(р = 0,002) та співвідношення ПБ / ПР (р = 0,014). 

Виявлено кореляційні зв'язки між електронейрографічними 

параметрами, НФР і показниками психоемоційного стану та даними 

опитувальників оцінки болю. В групі I було виявлено статистично значущий 

позитивний кореляційний зв’язок за Спірменом: між показником латентності 

та віком пацієнтів (r = 0,700, р = 0,011), між показником швидкості та 

показником ОТ (r = 0,633, р = 0,027), між показником амплітуди та 
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величиною ВАШ ЯЖ опитувальника EuroQoL-5D (r = 0,578, р = 0,049), між 

показником ПБ та показником «рухливість» (r = 0,638, р = 0,026), між 

показником ПР та показником «рухливість» (r = 0,687, р = 0,014), між 

показником ПБ / ПР та показником «біль / дискомфорт» (r = 0,655, р = 0,021) 

та негативний кореляційний зв'язок між показником латентності та 

показником ОТ (r = -0,626, р = 0,03), між показником ПБ та РІБ для сенсорної 

шкали опитувальника оцінки болю Мак-Гілл (r = -0,721, р = 0,008), між 

показником ПР та РІБ для сенсорної шкали (r = -0,624, р = 0,03), між 

показником ПБ / ПР та інтенсивністю болю по евалюативній шкалі (r =-0,817, 

р = 0,001). 

В групі II було виявлено статистично значущий позитивний 

кореляційний зв’язок за Спірменом: між показником латентності та віком 

пацієнтів (r = 0,714, р = 0,031), між показником амплітуди та кількістю 

сновидінь, що турбують, (r = 0,692, р = 0,039), між показником швидкості та 

показником депресії Бека (r = 0,698, р = 0,037) та негативний кореляційний 

зв'язок між показником амплітуди та кількістю нічних пробуджень (r =-0,844, 

р = 0,004), між показником швидкості та показником віку (r = -0,745, 

р = 0,021), між показником швидкості та величиною ВАШ ЯЖ 

опитувальника EuroQoL-5D (r = -0,686, р = 0,041), між показником швидкості 

та якістю сна (r = -0,707, р = 0,033), між показником ПБ та ЧБПМ справа 

(r = -0,846, р = 0,004), між показником ПБ / ПР та показником депресії Бека 

(r = -0,761, р = 0,017). 

Резюме 

Таким чином, за даними електронейрографічного дослідження 

показники пацієнтів груп I і II достовірно не відрізнялися як між собою, так і 

в порівнянні з контрольною групою. При проведенні дослідження НФР 

достовірних відмінностей між показниками пацієнтів груп I і II також не 

виявлено. Зареєстровано достовірно нижчі показники ПР в групі I (р = 0,04), 

а також показники ПБ (р = 0,002) та співвідношення ПБ / ПР (р = 0,014) в 

групі II порівняно з контрольною групою. 
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Можна припустити, що статистично значуще зниження показників ПБ 

та ПБ / ПР в групі II в порівнянні з досліджуваними контрольної групи вказує 

на залучення та превалювання центральних, надсегментарних систем у 

механізмі формування хронічного больового синдрому. Відсутність 

відмінностей між клінічними групами пацієнтів за показниками ПБ та ПР 

свідчить про спільні церебральні механізми. 

 

3.4. Дискримінантний аналіз клініко-психо-фізіологічних ознак 

пацієнтів з ГБН 

З метою пошуку предикторів хронізації ГБН був проведений 

дискримінантний аналіз, на першому етапі якого були виділені достовірні 

дискримінантні перемінні, що дозволяють по виявленій моделі перемінних 

класифікувати досліджувані об'єкти на групи, що відповідають різним 

градаціям залежної перемінної, обчислені коефіцієнти Фішера та їх 

достовірності. В результаті проведеного аналізу було встановлено, що 

можуть виступати в якості дискримінантних перемінних та 

використовуватися для побудови дискримінантної моделі наступні 

показники: ВАШ (F = 38,167, р = 0,000), ЧБПМ зліва (F = 13,365, р = 0,001), 

ЧБМШ зліва (F = 9,458, р = 0,003), ЧБПМ справа (F = 6,275, р = 0,015) та РІБ 

для афективної шкали (F = 7,835, р = 0,007). 

На другому етапі була розроблена класифікаційна дискримінантна 

система рівнянь, яка дозволяє при первинному скринінговому обстеженні 

пацієнтів із застосуванням мінімальної кількості тестів зробити прогноз щодо 

приналежності до однієї з досліджених груп та розвитку, в нашому випадку, 

хронізації ГБ. 

F1 = 3,924  ВАШ + 0,866  ЧБПМ зліва + 5,109  ЧБМШ зліва + 0,837  

 ЧБПМ справа + 1,537  РІБ аф. – 23,918; 

F2 = 5,159  ВАШ + (-0,420)  ЧБПМ зліва + 5,937  ЧБМШ зліва + 

+  0,564   ЧБПМ справа + 1,357  РІБ аф. – 26,908, 

де ВАШ – вираженість ГБ за візуально-аналоговою шкалою; 
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     ЧБПМ зліва – число болючості перікраніальних м’язів зліва; 

     ЧБМШ зліва – число болючості м’язів шиї зліва; 

     ЧБПМ справа – число болючості перікраніальних м’язів справа; 

     РІБ аф. – ранговий індекс болю для афективної шкали. 

 

Якщо після проведених розрахунків F2 > F1, то такий пацієнт вірогідно 

може мати ХГБН і потребує поглибленого обстеження. Вищезазначена 

формула може використовуватися для проведення первинного скринінгу на 

первинному прийомі та дозволяє виділити групу пацієнтів, які потребують в 

подальшому поглибленого діагностичного пошуку.  
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З МІГРЕННЮ 

 

4.1. Клініко-неврологічна характеристика пацієнтів з мігренню 

Було обстежено 31 пацієнта (11 чоловіків та 20 жінок, середній вік Ме 

(Q1 – Q3) = 49,00 (40,00 – 52,00) років) з діагнозами мігрень без аури 

(група III, n = 20) та хронічна мігрень (група IV, n = 11). Інтенсивність ГБ на 

момент обстеження за ВАШ склала Ме (Q1 – Q3) = 6,00 (5,33 – 6,95) в групі 

III і 6,00 (4,70 – 6,90) в групі IV (р = 0,583) (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Характеристика пацієнтів обстежених груп, Ме (Q1 – Q3) 

Показник Група III (n = 20) Група IV (n = 11) 

Інтенсивність ГБ за ВАШ, 

бали 
6,00 (5,33 – 6,95) 6,00 (4,70 – 6,90) 

Середня тривалість ГБ в 

місяць, дні 
5,50 (3,00 – 8,00) 20,00 (19,00 – 20,50) 

Середня тривалість ГБ за рік, 

дні 
56,00 (40,50 – 95,00) 

210,00 (190,00 – 

250,50) 

 

Середня тривалість ГБ в місяць в групі III склала Ме (Q1–Q3) = 5,50 

(3,00 – 8,00) і 20,00 (17,00 – 20,00) – в групі IV, мінімальний показник склав 1 

і 12, максимальний – 10 і 25 днів відповідно. Середня тривалість ГБ за рік в 

групі III дорівнювала Ме (Q1 – Q3) = 56,00 (40,50 – 95,00) і 200,00 (180,00 – 

250,00) – в групі IV, мінімальний показник склав 5 і 85, максимальний – 120 і 

260 днів відповідно. 

При дослідженні перікраніальних і шийних м'язів з обох сторін 

виявлено, що в групі III болючість при пальпації в межах від слабкої до 

помірної відзначена в жувальному, сходовому, грудинно-ключично-

соскоподібному м'язах зліва та справа, а також в скроневому та ремінному 

шиї зліва, ремінному голови та трапецієподібному м'язах справа, болючість в 
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межах від помірної до вираженої – в скроневому та ремінному шиї справа, 

ремінному голови та трапецієподібному м'язах зліва. В групі IV болючість в 

межах від слабкої до помірної зафіксована в жувальному, сходовому, 

грудинно-ключично-соскоподібному м'язах зліва та справа, а також в 

ремінному шиї справа, болючість в межах від помірної до вираженої – в 

скроневому, ремінному голови, трапецієподібному м'язах зліва та справа та в 

ремінному шиї м'язі зліва (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Показники болючості перікраніальних м'язів і м'язів шиї в 

обстежуваних группах (в балах) 

М'яз 

Група III (n = 20) 

Ме (Q1 – Q3) 

Група IV (n = 11) 

Ме (Q1 – Q3) 

зліва справа зліва справа 

1 2 3 4 5 

Жувальний 1,00 (0,00 – 

1,00) 

1,00 (0,00 – 

1,00) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

Скроневий 1,00 (0,00 – 

2,00) 

1,00 (1,00 – 

2,75) 

2,00 (0,00 – 

3,00) 

2,00 (1,00 – 

3,00) 

Ремінний голови 2,00 (0,00 – 

2,75) 

1,00 (0,00 – 

2,00) 

2,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (1,00 – 

3,00) 

Ремінний шиї 1,50 (0,00 – 

2,00) 

0,00 (0,00 – 

2,50) 

2,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (0,00 – 

2,00) 

Сходовий  0,50 (0,00–

1,00) 

0,00 (0,00–

1,00) 

1,00 (1,00–

2,00) 

1,00 (0,00–

2,00) 

Грудинно-ключично-

соскоподібний 

0,00 (0,00 – 

1,00) 

0,00 (0,00 – 

1,75) 

1,00 (1,00 – 

2,00) 

0,00 (0,00 – 

2,00) 
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 

Трапецієподібний 2,00 (0,25 – 

3,00) 

1,00 (1,00 – 

2,0) 

3,00 (2,00 – 

3,00) 

2,00 (1,00 – 

3,00) 

 

В результаті мануального дослідження скелетних м'язів голови та шиї 

пацієнтів було встановлено загальне число болючості перікраніальних м’язів 

і число болючості м’язів шиї (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Показники ЧБПМ і ЧБМШ в обстежуваних групах, Ме (Q1 – Q3) 

Показник 
Група III (n = 20) Група IV (n = 11) 

зліва справа зліва справа 

ЧБПМ, 

бали 

1,00 (0,00 – 

1,50)* 

1,00 (0,50 – 

2,00) 

1,50 (0,50 – 

2,50) 

1,00 (0,50 – 

2,00) 

ЧБМШ, 

бали 

1,40 (0,05 – 

1,60) 

0,50 (0,20 – 

1,90) 

2,00 (1,40 – 

2,60) 

1,60 (1,00 – 

2,00) 

Примітка: * – рівень істотності відмінності р < 0,01 при порівнянні 

пацієнтів груп III і IV  

 

Встановлено, що ЧБПМ та ЧБМШ в групі III зліва та справа було в 

межах слабкої – помірної хворобливості. Ме (Q1 – Q3) ЧБПМ зліва та справа 

склала відповідно 1,00 (0,00 – 1,50) і 1,00 (0,50 – 2,00), Ме (Q1 – Q3) ЧБМШ 

зліва та справа – 1,40 (0,05 – 1,60) та 0,50 (0,20 – 1,90) балів відповідно. В 

групі IV дані показники були в межах від помірного до вираженого, і 

медіанне значення ЧБПМ зліва та справа дорівнювало 1,50 (0,50 – 2,50) і 1,00 

(0,50 – 2,00), ЧБМШ зліва та справа – 2,00 (1,40 – 2,60) і 1,60 (1,00 – 2,00) 

балів відповідно. Міжгрупове порівняння здійснювалося за допомогою тесту 

Манна-Уїтні, показник ЧБПМ зліва в групі IV статистично значуще 



87 

перевищував аналогічний показник групи III (р = 0,016), при порівнянні 

інших показників відмінностей не відзначено. 

За даними опитувальника оцінки болю Мак-Гілл, у пацієнтів III та IV 

груп часто зустрічались наступні дескриптори ГБ: пульсуючий – 10 (50 %) і 3 

(27,27 %), подібний електричному розряду – 14 (70 %) і 3 (27,27 %), подібний 

удару струмом – 3 (15 %) і 5 (45,46 %), гострий – 14 (70 %) і 2 (18,18 %), 

колючий – 6 (30 %) і 5 (45,46 %), викручуючий – 8 (40 %) і 5 (45,46 %), який 

розпирає – 10 (50 %) і 4 (36,36 %), стомлює – 5 (25 %) і 5 (45,46 %), вимотує – 

13 (65 %) і 3 (27,27 %) відповідно. Головний біль супроводжувався нудотою 

у 8 (40 %) і 5 (45,46 %) випадках відповідно, викликав тривогу – у 7 (35 %) і 3 

(27,27 %), страх – у 4 (20 %) і 1 (9,09 %), дратував – 4 (20 %) і 2 (18,18 %), 

злив – 8 (40 %) і 4 (36,36 %), знесилював – 11 (55 %) і 3 (27,27 %), доводив до 

відчаю – 5 (25 %) і 1 (9,09 %) осіб відповідно. Біль як мучення сприймали 8 

(40 %) і 3 (27,27 %), як страждання 4 (20 %) і 2 (18,18 %), як перешкоду 2 

(10 %) і 3 (27,27 %) пацієнтів відповідно, як катування – 4 (20 %) особи групи 

III. Біль як помірний оцінювали 2 (18,18 %) пацієнта групи IV, як сильний – 4 

(20 %) і 5 (45,46 %), як найсильніший – 7 (35,00 %) і 2 (18,18 %), як 

нестерпний – 9 (45 %) і 2 (18,18 %) обстежених відповідно. Характеристики 

дескрипторів болю та їх представленість зазначені у табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Дескриптори болю та їх поширеність у пацієнтів з мігренню 

Дескриптор болю 
Група III (n = 20) Група IV (n = 11) 

n % n % 

1 2 3 4 5 

Пульсуючий 10 50 3 27,27 

Смикаючий 6 30 1 9,09 

Подібний електричному 

розряду 
14 70 3 27,27 

Подібний удару струмом 3 15 5 45,46 

 



88 

Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 

Колючий 6 30 5 45,46 

Гострий 14 70 2 18,18 

Викручуючий 8 40 5 45,46 

Який розпирає 10 50 4 36,36 

Який стомлює 5 25 5 45,46 

Який вимотує 13 65 3 27,27 

Супроводжується 

нудотою 
8 40 5 45,46 

Викликає тривогу 7 35 3 27,27 

Викликає страх 4 20 1 9,09 

Дратує 4 20 2 18,18 

Злить 8 40 4 36,36 

Доводить до відчаю 5 25 1 9,09 

Знесилює 11 55 3 27,27 

Біль-перешкода 2 10 3 27,27 

Біль-страждання 4 20 2 18,18 

Біль-мучення 8 40 3 27,27 

Біль-катування 4 20 – – 

Помірний   2 18,18 

Сильний 4 20 5 45,46 

Найсильніший 7 35 2 18,18 

Нестерпний 9 45 2 18,18 

 

Індекс числа обраних дескрипторів для сенсорної шкали склав Ме (Q1 – 

Q3) = 9,00 (7,00 – 11,00) в групі III і 7,00 (5,00 – 8,00) балів – в групі IV, для 

афективної шкали – 5,00 (4,00 – 6,00) і 3,00 (2,00 – 5,00) балів відповідно. 

Медіанний показник рангового індексу болю для сенсорної шкали склав 

Ме (Q1 – Q3) = 20,50 (18,25 – 25,00) і 15,00 (9,00 – 19,00), для афективної – 



89 

9,50 (7,25 – 13,00) і 6,00 (5,00 – 9,00) балів відповідно. Оцінка інтенсивності 

болю по евалюативній шкалі склала 4,00 (4,00 – 5,00) і 3,00 (3,00 – 4,00) балів 

відповідно (табл.4.5). При міжгруповому порівнянні в групі III виявлено 

достовірне перевищення показників ІЧВД для сенсорної шкали (р = 0,023), 

ІЧВД для афективної шкали (р = 0,023), РІБ для сенсорної шкали (р = 0,016), 

РІБ для афективної шкали (р = 0,005) та інтенсивності болю по евалюативній 

шкалі (р = 0,025). 

Таблиця 4.5 

Результати тестування за опитувальником оцінки болю Мак-Гілл, 

Ме (Q1–Q3) 

Показники 

Група 

Індекс числа вибраних 

дескрипторів 
Ранговий індекс болю Евалюати-

вна шкала 
сенсорний афективний сенсорний афективний 

Група 

III 

9,00 (7,00– 

11,00)* 

5,00 (4,00 – 

6,00)* 

20,50 (18,25– 

25,00)* 

9,50 (7,25 –

3,00)* 

4,00 (4,00 – 

5,00)* 

Група 

IV 

7,00 (5,00– 

8,00) 

3,00 (2,00 – 

5,00) 

15,00 (9,00 – 

19,00) 

6,00 (5,00 – 

9,00) 

3,00 (3,00 – 

4,00) 

Примітка: рівень істотності відмінності – р < 0,05 при порівнянні 

відповідних показників пацієнтів груп III та IV. 

 

Про взаємозв’язок між емоційною складовою больового відчуття та 

кількісною оцінкою болю свідчить наявність прямого середньої сили 

кореляційного зв’язку в групі III між показником ВАШ та ІЧВД для 

афективної шкали (r = 0,538, р = 0,014), РІБ для афективної шкали (r = 0,573, 

р = 0,008) та даними евалюативної шкали (r = 0,532, р = 0,016). 

В групі IV статистично значущий прямий високої сили кореляційний 

зв'язок встановлено між показниками вираженості м’язової болючості та 

емоційною складовою больового відчуття: між показником ІЧВД для 

афективної шкали та ЧБМШ зліва (r = 0,760, р = 0,018), ЧБПМ справа 
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(r = 0,822, р = 0,007); між показником РІБ для афективної шкали та ЧБМШ 

зліва (r = 0,806, р = 0,009), ЧБПМ справа (r = 0,865, р = 0,003); між 

показником евалюативної шкали та ЧБПМ справа (r = 0,696, р = 0,037). 

Резюме 

За даними клініко-неврологічного обстеження та вивчення 

суб’єктивної симптоматики у обстежених пацієнтів було визначено, що всі 

вони мають як певні спільні риси, так і певні особливості. Інтенсивність ГБ 

за ВАШ суттєво не відрізнялася, показник був в межах помірного (медіана 

Ме (Q1 – Q3) склала 6,00 (5,33 – 6,95) в групі III і 6,00 (4,70 – 6,90) – в групі 

IV (р = 0,583)). В обох групах при пальпації перікраніальних і шийних м'язів 

з обох сторін болючість при пальпації переважно була в межах від слабкої до 

помірної, крім м’язів скроневого та ремінного шиї справа, ремінного голови 

та трапецієподібного зліва у хворих з ХМ, де болючість носила характер від 

помірної до вираженої. Показники ЧБПМ та ЧБМШ в групі III зліва та справа 

були в межах слабкої – помірної хворобливості, в той час як в групі IV – в 

межах від помірної до вираженої. Однак, при проведенні міжгрупового 

порівняння за допомогою тесту Манна-Уїтні виявлено статистично значуще 

перевищення тільки показника ЧБПМ зліва в групі IV (р = 0,016), при 

порівнянні інших показників достовірних відмінностей не відзначено. 

Не дивлячись на відсутність відмінностей по показнику інтенсивності 

ГБ за ВАШ, пацієнти групи III, порівняно з групою IV, більш емоційно 

описують свій ГБ та використовують більше дескрипторів для сенсорної та 

афективної характеристики болю. За даними опитувальника оцінки болю 

Мак-Гілл, для сенсорної характеристики ГБ більшість пацієнтів 

використовувала шість і більше дескрипторів (із 13 можливих) –19 (95,00 %) 

пацієнтів групи III та 8 (72,73 %) – групи IV, десять та більше дескрипторів 

застосовували 9 (45,00 %) і 2 (18,18 %) осіб відповідно. Для характеристики 

ГБ на психоемоційному рівні (за даними афективної шкали) чотири і більше 

дескрипторів (із 6 можливих) використовували 18 (90,00 %) та 4 (36,36 %), 

максимально можливе число дескрипторів застосовували 6 (30,00 %) і 1 
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(09,09 %) осіб відповідно. За евалюативною шкалою інтенсивність ГБ як 

помірну описували тільки 2 (18,18 %) пацієнта групи IV, характеризували 

біль як сильний до нестерпного всі пацієнти групи III – 20 (100,00 %) і 9 

(81,82 %) осіб групи IV. При проведенні міжгрупового порівняння в групі III 

виявлено достовірне перевищення всіх показників: ІЧВД для сенсорної та 

афективної шкал, РІБ для сенсорної та афективної шкал та інтенсивності 

болю по евалюативній шкалі, порівняно з групою IV. Встановлено прямі 

кореляційні зв’язки між емоційною складовою больового відчуття та 

кількісною оцінкою болю в групі III і між емоційною складовою больового 

відчуття та показниками вираженості м’язової болючості – в групі IV. 

 

4.2. Психологічна характеристика пацієнтів з мігренню 

Оцінка психоемоційного стану з використанням відповідних шкал та 

опитувальників доповнює клініко-неврологічне обстеження пацієнтів. В 

табл. 4.6 наведені дані про розподіл бальної оцінки за нейропсихологічними 

опитувальниками та шкалами у пацієнтів різних клінічних груп в порівнянні 

з випробуваними контрольної групи. Встановлено, що для пацієнтів груп III і 

IV характерні достовірно більш високі показники РТ та ОТ, депресії, більш 

виражені вегетативні порушення та розлади сну в порівнянні з особами 

контрольної групи (р = 0,01). 

Таблиця 4.6 

Нейропсихологічні показники пацієнтів з мігренознім ГБ та осіб 

контрольної групи, Ме (Q1 – Q3) 

Показник 
Група III 

(n = 20) 

Група IV 

(n = 11) 

Контрольна 

група 

(n = 30) 

1 2 3 4 

Реактивна тривога, 

бали 

43,50 (41,25 – 

53,25)* 

49,00 (42,00 – 

53,00)** 

29,50 (27,00 – 

34,25) 
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Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 

Особистісна тривога, 

бали 

49,00 (43,00 – 

52,75)* 

50 (47,00 – 

56,00)** 

32,50 (30,00 – 

37,00) 

Рівень депресії, бали 7,50 (3,00 – 

18,25)* 

9,00 (8,00 – 

19,00)** 
0,0 (0,0 – 2,00) 

Якість сну, бали 20,00 (19,00 – 

21,75)* 

20,00 (18,00 – 

22,00)** 

25,00 (23,00 – 

26,00) 

Показник вегетатив-

ної дисфункції, бали 

29,50 (18,00 – 

42,75)* 

32,00 (24,00 – 

37,00)** 

7,00 (6,00 – 

13,25) 

Примітка: рівень істотності відмінності – р < 0,01 при порівнянні 

пацієнтів відповідних груп: 

* – при порівнянні пацієнтів III та контрольної груп; 

** – при порівнянні пацієнтів IV та контрольної груп. 

 

Показник РТ у пацієнтів групи III склав Ме (Q1 – Q3) = 43,50 (41,25 – 

53,25), ОТ – Ме (Q1 – Q3) = 49,00 (43,00 – 52,75) балів. При цьому помірний 

рівень РТ мав місце у 10 (50,0 %), високий – у 9 (45,0 %); низький – у 1 

(5,0 %) пацієнтів; помірний рівень ОТ був виявлений у 6 (30,0 %), високий – 

у 13 (65,0 %), низький рівень – у 1 (5,0 %) пацієнтів. В групі IV показники РТ 

та ОТ склали Ме (Q1 – Q3) = 49,00 (42,00 – 53,00) і 50 (47,00 – 56,00) балів 

відповідно, помірний рівень РТ мав місце у 3 (27,27 %), високий – у 8 

(72,73 %) хворих, низький – не зареєстровано, помірний рівень ОТ був у 2 

(18,18 %), високий – у 9 (81,82 %) осіб, низький – не зареєстровано. 

Показники РТ та ОТ в групах III і IV були достовірно вище (р < 0,01), ніж 

аналогічні показники досліджуваних контрольної групи (РТ – Ме (Q1 – Q3) = 

29,5 (27 – 34,25), ОТ – Ме (Q1 – Q3) = 32,5 (30 – 37) балів). 

Показник депресії за шкалою депресії Бека у пацієнтів групи III склав 

Ме (Q1 – Q3) = 7,50 (3,00 – 18,25), в групі IV – Ме (Q1 – Q3) = 9,00 (8,00 – 

19,00) балів, що достовірно (р < 0,01) вище даних контрольної групи – Ме 
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(Q1 – Q3) = 0 (0 – 2,0) балів. В групі III нормальні значення мали 11 (55,0 %) 

осіб, м'який ступінь депресії відмічено у 3 (15,0 %), помірний – у 2 (10,0 %), 

сильний – у 4 (20,0 %) пацієнтів. В групі IV нормальні значення показника 

мали 5 (45,46 %), м'який ступінь депресії – 2 (18,18 %), помірний – 2 

(18,18 %), сильний – 2 (18,18 %) пацієнтів. 

Показник якості сну в пацієнтів групи III склав Ме (Q1 – Q3) = 20 (19 – 

21,75), в групі IV – Ме (Q1 – Q3) = 20,00 (18,00 – 22,00) балів і достовірно 

(р < 0,01) перевищував дані контрольної групи – Ме (Q1 – Q3) = 25,00 

(23,00 – 26,00) балів. Порушення сну мали місце у 4 (20,00 %) досліджуваних 

групи III і 3 (27,27 %) осіб групи IV, в контрольній групі – не зареєстровані. 

Прикордонні розлади сну мали місце у 11 (55,00 %) і 4 (36,37 %) пацієнтів 

відповідно. Не відмічали порушень сну 5 (25,00 %) і 4 (36,37 %) 

досліджуваних відповідно, а також всі обстежені контрольної групи. Розлади 

сну були представлені труднощами з засинанням, (Ме (Q1 – Q3) в групі III 

склала 3,00 (3,00 – 4,00), в групі IV – 3,00 (3,00 – 3,00), в контрольній групі – 

4,00 (3,75 – 5,00) бали), зміненою тривалістю сну (показники склали 3,00 

(3,00 – 3,75), 4,00 (3,00 – 4,00) і 3,00 (3,00 – 4,00) бали відповідно), 

переривчастим сном, нічними пробудженнями (4,00 (3,00 – 4,00), 4,00 (3,00 – 

4,00) і 5,00 (4,00 – 5,00) балів відповідно), незадовільною якістю сну (3,50 

(3,00 – 4,00), 3,00 (3,00 – 3,00) і 4,00 (4,00 – 4,00) балів відповідно), 

сновидіннями, що турбують (4,00 (3,00 – 4,75), 4,00 (3,00 – 4,00) і 5,00 (4,00 – 

5,00) балів відповідно) та зниженою якістю ранкового пробудження (3,00 

(3,00 – 3,75), 3,00 (3,00 – 4,00) і 4,00 (4,00 – 4,00) балів відповідно).  

Характеристика якості сну в групі пацієнтів III і IV у порівнянні з 

контрольною групою представлена на рис. 4.1. Встановлено, що зміни 

параметрів сну у пацієнтів групи III і IV достовірно (р < 0,01) відрізнялись в 

сторону погіршення в порівнянні з випробовуваними контрольної групи, 

крім показників тривалості сну (р = 0,116 – в групі III, р = 0,375 – в групі IV). 

Параметри сну пацієнтів III і IV груп статистично значущо між собою не 
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відрізнялися, крім показника якості сну, який був гірше у пацієнтів з ХМ 

(р = 0,045). 

 

 

Рис. 4.1 Характеристики порушень сну у пацієнтів групи III і IV у 

порівнянні з контрольною групою 

Примітка: рівень істотності відмінності при порівнянні пацієнтів 

відповідних груп (р < 0,01): 

* – при порівнянні пацієнтів III та контрольної груп; 

^ – при порівнянні пацієнтів IV та контрольної груп; 

# – при порівнянні пацієнтів груп III та IV. 

 

Показник вегетативної дисфункції за опитувальником Вейна О.М. в 

групі III склав Ме (Q1 – Q3) = 29,50 (18,00 – 42,75), в групі IV – 32,00 (24,00 – 

37,00) балів, що достовірно (р < 0,01) перевищувало аналогічні дані 

випробуваних контрольної групи – Ме (Q1 – Q3) = 7,00 (6,00 – 13,25) балів. У 

17 (85 %) осіб групи III та 10 (90,91 %) пацієнтів групи IV виявлені ознаки 

вегетативної дисфункції, у випробовуваних контрольної групи – тільки у 5 

(16,67 %) обстежених відзначені незначні вегетативні розлади. 
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Ступінь порушення життєдіяльності та якість життя визначалися за 

допомогою опитувальника EuroQoL-5D. В таблиці 4.7 представлені 

результати психометричних і фізичних властивостей пацієнтів за даними 

опитувальника EuroQoL-5D. У хворих III і IV груп за всіма компонентами 

якості життя виявлені порушення середнього (помірного) ступеня 

вираженості. При аналізі стану здоров'я по компоненту «рухливість» 

відсутність проблем відмічали 6 (30,00 %) пацієнтів групи III, 1 (9,09 %) 

хворий групи IV та 30 (100,00 %) осіб контрольної групи, на деякі проблеми 

вказували 12 (60,00 %) осіб групи III та 8 (72,73 %) – групи IV, виражені 

порушення зазначили 2 (10,00 %) хворих групи III та 2 (18,18 %) – групи IV. 

Не мали проблем із самообслуговуванням (компонента «догляд за собою») 6 

(30,00 %) осіб групи III, 3 (27,27 %) – групи IV та 30 (100,00 %) 

випробуваних контрольної групи, наявність деяких проблем відмітили 14 

(70,00 %) хворих групи III і 8 (72,73 %) – групи IV. Не відмічали труднощів 

при виконанні дій в звичній повсякденній діяльності (такій, як робота, 

навчання, робота по дому, участь у справах сім'ї, дозвілля) 3 (15,00 %) 

пацієнтів групи III, 1 (9,09 %) – групи IV та 30 (100,00 %) обстежених 

контрольної групи, помірні порушення відмічали 15 (75,00 %) пацієнтів 

групи III і 8 (72,73 %) – групи IV, не в змозі займатися своєю звичною 

повсякденною діяльністю були 2 (10,00 %) хворих групи III і 2 (18,18 %) – 

групи IV. По шкалі «Біль / Дискомфорт» відповідь «не відчуваю» надали 4 

(20,00 %) пацієнта групи III та 30 (100,00 %) – контрольної групи, помірний 

біль або дискомфорт відчували 13 (65,00 %) пацієнтів групи III і 7 (63,63 %) – 

групи IV, виражений больовий синдром відмічали 3 (15,00 %) хворих групи 

III і 4 (36,37 %) – групи IV. При аналізі компоненти «Тривога / Депресія» не 

відчували тривоги за свій стан здоров’я 6 (30,00 %) пацієнтів групи III, 1 

(9,09 %) – групи IV та 25 (83,30 %) обстежених контрольної групи, помірно 

виражений стан тривоги і депресії відмітили 13 (65,00 %) пацієнтів групи III, 

9 (81,81 %) – групи IV та 5 (16,70 %) осіб із контрольної групи, як виражений 
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ступінь тривоги / депресії характеризували свій стан 1 (5,00 %) пацієнт групи 

III та 1 (9,09 %) – групи IV. 

Таблиця 4.7 

Характеристика психометричних і фізичних властивостей пацієнтів 

за даними опитувальника EuroQOL 5-D 

Стан здоров’я 
Група III 

n (%) 

Група IV 

n (%) 

Контрольна 

група  

n (%) 

1 2 3 4 

Рухливість 

Немає проблем 6 (30,00%) 1 (9,09%) 30 (100%) 

Є деякі проблеми 12 (60,00%) 8 (72,73%) - 

Прикутий до ліжка 2 (10,00%) 2 (18,18%) - 

Догляд за собою 

Немає проблем 6 (30,00%) 3 (27,27%) 30 (100%) 

Є деякі проблеми 14 (70,00%) 8 (72,73%) - 

Я не в змозі сам (-а) 

митися або одягатися 
- - - 

Звична повсякденна діяльність  

Немає проблем 3 (15,00%) 1 (9,09%) 30 (100%) 

Дещо ускладнена 15 (75,00%) 8 (72,73%) - 

Не в змозі займатися 

своєю звичною 

повсякденною 

діяльністю 

2 (10%) 2 (18,18%) - 

Біль / Дискомфорт 

Не відчуваю  4 (20%) - 30 (100%) 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 

Помірний біль або 

дискомфорт 
13 (65%) 7 (63,63%) - 

Сильний біль або 

дискомфорт 
3 (15%) 4 (36,37%) - 

Тривога / Депресія 

Немає тривоги і 

депресії  
6 (30%) 1 (9,09%) 25 (83,3%) 

Помірна тривога і 

депресія 
13 (65%) 9 (81,81%) 5 (16,7%) 

Виражена тривога і 

депресія 
1 (5%) 1 (9,09%) - 

 

Міжгрупове порівняння за допомогою тесту Манна-Уїтні виявило 

достовірно (р < 0,01) більш низькі показники у пацієнтів груп III та IV в 

порівнянні з даними контрольної групи за всіма компонентами якості життя, 

параметри пацієнтів груп III і IV статистично значущо між собою не 

відрізнялися. 

При аналізі ВАШ ЯЖ, що служить кількісною оцінкою загального 

статусу здоров'я на момент заповнення, виявлено, що у пацієнтів групи III 

величина ВАШ ЯЖ становила Me (Q1 – Q3) = 50,00 (40,00 – 60,00), в групі 

IV – 40,00 (30,00 – 60,00), в контрольній групі – 90,00 (80,00 – 100,00). 

Статистичний аналіз отриманих результатів ВАШ ЯЖ показав, що пацієнти 

груп III і IV статистично значущо не відрізнялися між собою, порівняно з 

даними контрольної групи показники були достовірно нижчими (р < 0,01). 

В групі III була виявлена статистично значуща пряма кореляція за 

Спірменом між показником депресії Бека та показником ОТ (r = 0,494, 

р = 0,027), показником вегетативної дисфункції (r = 0,63, р = 0,003); 

зворотний кореляційний зв'язок зафіксовано між показником якості сну та 
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показником вегетативної дисфункції (r = -0,493, р = 0,031), показником 

депресії Бека (r = -0,484, р = 0,027); між показником вегетативної дисфункції 

та показником засипання (r = -0,589, р = 0,006), показником якості ранкового 

пробудження (r = -0,503, р = 0,024). 

В групі IV було виявлено статистично значущі негативні кореляційні 

зв’язки за Спірменом: між показником ВАШ ЯЖ та РІБ для афективної 

шкали (r = -0,682, р = 0,043), показником депресії Бека (r = -0,765, р = 0,016); 

між показником середньої тривалості ГБ в місяць та показником засипання 

(r = -0,712, р = 0,031), показником тривалості сну (r = -0,693, р = 0,039), 

показником якості сну (r = -0,821, р = 0,007). Позитивні кореляційні зв’язки 

виявлені між показником РТ та показником вегетативної дисфункції 

(r = 0,695, р = 0,038); між показником ОТ та показником депресії Бека 

(r = 0,803, р = 0,009). 

Резюме 

Резюмуючи, можна сказати, що в психологічному портреті пацієнтів з М 

переважали високі рівні РТ та ОТ, депресії, порушення сну, вегетативні 

розлади, зниження якості життя та обмеження життєдіяльності. У пацієнтів з 

ХМ високий рівень РТ зустрічався в 1,62, високий рівень ОТ – в 1,26, 

суб’єктивні ознаки депресивного настрою відповідно до оцінки за шкалою 

Бека – в 1,21, порушення сну – в 1,36 разів частіше, ніж у пацієнтів із МбА. 

Отримані кореляційні взаємозв’язки підтверджують взаємообтяжуючий 

вплив психоемоційних розладів на клінічний перебіг М. 

 

4.3. Нейрофізіологічна характеристика пацієнтів з мігренню 

Електронейрографія литкового нерву. При проведенні 

електронейрографічного дослідження по литковому нерву (n. suralis) 

визначались такі показники як латентність, амплітуда та швидкість 

проведення.  

Показник латентності у пацієнтів групи III склав Ме (Q1 – Q3) = 1,90 

(1,80 – 2,12) мс, в групі IV – 1,82 (1,66 – 2,08) мс, в групі здорових 
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випробовуваних – 1,95 (1,80 – 2,11) мс. Показник амплітуди в пацієнтів 

обстежених груп склав відповідно 16,6 (6,40 – 31,40), 6,9 (6,10 – 11,0) та 13,15 

(6,78 – 16,33) мкВ. Швидкість проведення імпульсу по литковому нерву в 

склала 55,60 (54,10 – 58,30), 56,15 (52,98 – 61,80) і 55,3 (52,58 – 58,55) м/с 

відповідно. При проведенні порівняння електронейрографічних показників 

пацієнтів груп III і IV достовірних відмінностей не виявлено, також 

показники груп III і IV статистично значущо (р > 0,05) не відрізнялися від 

даних контрольної групи. Показники електронейрографічного дослідження 

по литковому нерву в пацієнтів груп III і IV та контрольній групі приведені в 

табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Показники електронейрографічного дослідження литкового нерва в 

обстежених групах, Ме (Q1–Q3)  

Показник 
Група III  

(n = 20) 

Група IV 

(n = 11) 

Контрольна 

група (n = 30) 

Латентність, мс 1,90 (1,80 – 2,12) 1,82 (1,66 – 2,08) 1,95 (1,80 – 2,11) 

Амплітуда, мкВ 16,60 (6,40– 31,40) 6,90 (6,10 – 11,00) 13,15 (6,78 –16,33) 

Швидкість, м/с 55,60 (54,10 – 

58,30) 

56,15 (52,98–

61,80) 

55,30 (52,58 –

58,55) 

 

Отримані електронейрографічні дані вказують на відсутність невропатії 

литкового нерву в пацієнтів груп III і IV, що послужило підставою для 

проведення поглибленого обстеження та визначення параметрів 

ноцицептивного флексорного рефлексу. 

При проведенні дослідження НФР у пацієнтів визначались наступні 

показники: поріг болю, поріг рефлексу, співвідношення поріг болю / поріг 

рефлексу. 

Показник порога болю в групі III склав Ме (Q1 – Q3) = 9,20 (7,20 – 

10,00), в групі IV – 7,40 (6,80 – 7,70), в контрольній групі – 8,95 (8,10 –

9,60) мА. Показник порогу рефлексу склав 10,50 (8,60 – 11,50), 9,10 (7,75 – 
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9,75), 10,30 (9,78 – 11,10) мА відповідно. Співвідношення ПБ / ПР склало 0,88 

(0,81 – 0,89), 0,79 (0,77 – 0,92) і 0,88 (0,81 – 0,91) відповідно. Статистичний 

аналіз даних виявив в групі IV достовірне зниження показників ПБ 

(р = 0,001), ПР (р = 0,013) та співвідношення ПБ / ПР (р = 0,016) в порівнянні 

з контрольною групою, в той же час відмінностей за цими показниками між 

пацієнтами груп III і IV, та групи III і контрольної групи не виявлено 

(р > 0,05). Показники НФР в пацієнтів груп III і IV та контрольній групі 

представлені в табл. 4.9.  

Таблиця 4.9 

Показники ноцицептивного флексорного рефлексу в групах 

пацієнтів з мігренню та контрольній групі, Ме (Q1–Q3)  

Показник 
Група III 

(n = 20) 

Група IV 

(n = 11) 

Контрольна 

група (n = 30) 

Поріг болю, мА 9,20 (7,20 – 10,10) 7,40 (6,80 – 7,70)* 8,95 (8,10 – 9,60) 

Поріг рефлексу, 

мА 
10,50 (8,60–11,50) 9,10 (7,75 – 9,75)* 10,30 (9,78 – 11,1) 

Поріг болю / 

поріг рефлексу 
0,88 (0,81 – 0,89) 0,79 (0,77 – 0,92)* 0,88 (0,81 – 0,91) 

Умовні позначення: * – р < 0,01 при порівнянні пацієнтів IV та 

контрольної груп.  

 

В групі III було виявлено статистично значущий прямий кореляційний 

зв’язок за Спірменом між показником латентності та ІЧВД для афективної 

шкали (r = 0,953, р = 0,001) та негативний кореляційний зв'язок між 

показником латентності та показником вегетативної дисфункції (r = -0,757, 

р = 0,049).  

В групі IV позитивний кореляційний зв’язок за Спірменом 

зареєстровано між показником ПР НФР та ІЧВД для афективної шкали 

(r = 0,949, р = 0,014). 
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Резюме 

Аналізуючи отримані дані, можна припустити, що виявлене достовірне 

зниження ПБ, ПР та співвідношення ПБ / ПР в групі пацієнтів з ХМ в 

порівнянні з контрольною групою вказує на можливе підвищення потоку 

аферентної імпульсації на пресинаптичному рівні, а також зниження функції 

низхідного контролю болю (антиноцицептивної функції), переважно на рівні 

заднього рогу спинного мозку. Відсутність відмінностей між клінічними 

групами пацієнтів за показниками ПБ та ПР свідчить про спільні церебральні 

механізми. Високий ступінь психологічної дезадаптації, яка виявляється в 

пацієнтів з ХМ створює умови для розвитку, прогресування та персистенції 

хронічного больового синдрому, що опосередковано підтверджується 

статистично значущим зниженням показника ПБ / ПР в групі IV в порівнянні 

з досліджуваними контрольної групи і може вказувати на залучення та 

превалювання саме центральних, надсегментарних систем у механізмі 

формування хронічного больового синдрому. Це обумовлено тісною 

морфофункціональною інтеграцією (на рівні нейромедіаторних механізмів) 

систем контролю ноцицептивної аферентації та психоемоціїного статусу. 

 

4.4. Дискримінантний аналіз клініко-психо-фізіологічних ознак 

пацієнтів з мігренню 

З метою визначення предикторів формування ХМ був проведений 

дискримінантний аналіз, на першому етапі якого були виділені достовірні 

дискримінантні перемінні, обчислені коефіцієнти Фішера та їх достовірності. 

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що можуть виступати в 

якості дискримінантних перемінних та використовуватися для побудови 

дискримінантної моделі наступні показники: ЧБПМ справа (F = 7,801, 

р = 0,009), інтенсивність болю по евалюативній шкалі (F = 4,047, р = 0,05), 

РІБ для афективної шкали (F = 6,382, р = 0,018), ІЧВД для афективної шкали 

(F = 3,413, р = 0,012), показник Бека (F = 1,45, р = 0,05). 
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На другому етапі була розроблена класифікаційна дискримінантна 

система рівнянь, яка дозволяє при первинному скринінговому обстеженні 

пацієнтів із застосуванням мінімальної кількості тестів виділити групу 

пацієнтів, які імовірно можуть мати ХМ та потребують в подальшому 

поглибленого обстеження: 

F1 = 2,585  ЧБПМ справа + 5,544  ЕШ + (-0,643)  РІБ аф. + 2,408  

  ІЧВД аф. + 0,020  Бек – 16,311; 

F2 = 4,085  ЧБПМ справа + 5,524  ЕШ + (-1,182)  РІБ аф. + 2,902  

  ІЧВД аф. + 0,069  Бек – 16,115, 

      де ЧБПМ справа – число болючості перікраніальних м’язів справа; 

            ЕШ – інтенсивності ГБ по евалюативній шкалі; 

            РІБ аф. – ранговий індекс болю для афективної шкали; 

            ІЧВД аф. – індекс числа обраних дескрипторів для афективної 

шкали; 

            Бек – рівень депресії за опитувальником Бека. 

Вищевказана формула може застосовуватися для проведення 

первинного скринінгу на первинному прийомі. Якщо після проведених 

розрахунків F2 > F1, то такий пацієнт вірогідно може мати ХМ і потребує 

поглибленого обстеження. 

 

Основні положення розділу викладені в наступних роботах 

здобувача: 

1. Романенко ЮІ, Григорова ІА, Романенко ВІ, Романенко ІЮ, 

Романенко ІВ. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з мігренню без 

аури та хронічною мігренню. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 

2018;10:31-7 [25]. 

2. Романенко ЮІ. Особливості больового синдрому у пацієнтів із 

мігренню без аури та хронічною мігренню. Український медичний часопис. 

2019;2(1(129):40-2 [23]. 
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рефлексу у пацієнтів з мігренню. Український медичний часопис. 

2019;134(2(6):13-4. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.134.168839 [30]. 

4. Романенко ЮІ., Григорова ІА, Романенко І Ю. Особливості 

психоемоційного стану у пацієнтів з надлишковою масою тіла та мігренню 
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хірургія. 2018;64(4):103-4 [27]. 

5. Романенко ЮИ, Романенко ИВ, Романенко ВИ. Мышечная 

болезненность при головной боли. Матеріали VI Конгресу Українського 

товариства нейронаук; 2014 черв 4-8; Київ; 2014. с. 105-6 [22]. 
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РОЗДІЛ 5  

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З 

ХРОНІЧНИМ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ ТА ХРОНІЧНОЮ 

МІГРЕННЮ 

 

Профілактична терапія показана пацієнтам з хронічною формою ГБН 

та хронічною мігренню, а також у випадках, коли пацієнт сам бажає 

отримувати превентивну терапію для відновлення якості життя. 

Для обґрунтування та розробки лікувальної стратегії в дослідження 

було залучено 40 осіб, а саме 29 хворих з ХГБН та 11 – з ХМ (група 1 і 2), 

яким з профілактичною метою був призначений трициклічний антидепресант 

амітриптилін. Перед призначенням терапії пацієнтам надавалася інформація 

про метод лікування, можливі побічні дії та ускладнення. Кожен пацієнт був 

проінформований про цілі лікування, можливі побічні ефекти та ускладнення 

терапії та підписав інформовану згоду. П’ять пацієнтів (12,50% від загальної 

кількості досліджуваних) із ХГБН закінчили дослідження передчасно через 

побічні ефекти, які розвинулися на стадії титрування препарату і 

перешкодили підняти дозу до мінімальної терапевтичної. 35 пацієнтів групи 

1 і 2 пройшли повний курс лікування і були включені в аналіз. Пацієнти обох 

груп методом випадкової вибірки були розподілені на підгрупи (підгрупа 1а і 

1б та 2а і 2б): хворі підгруп 1б та 2б на початку превентивної терапії 

додатково отримували лікування з використанням м'яких технік мануальної 

терапії (10 сеансів через день). Характеристика груп пацієнтів представлена у 

табл. 5.1. Як видно з таблиці, медіана віку пацієнтів в групі лікування 1а 

склала Ме (Q1 – Q3) = 39,50 (29,00 – 47,75), в групі 1б – 40,50 (30,50 – 48,50), 

в групі 2а – 46,00 (33,00 – 54,50), в групі 2б – 44,50 (33,50 – 57,50) років. 

Середня інтенсивність ГБ за ВАШ до лікування склала 5,00 (4,00 – 6,50), 6,00 

(4,50 – 6,50), 6,70 (5,40 – 8,15) та 5,00 (3,95 – 6,23) балів відповідно, в 

динаміці після проведеного лікування достовірно знизилася до 2,10 (1,20 – 

2,90), 1,60 (1,30 – 2,10), 2,80 (2,00 – 3,85), 2,30 (1,33 – 2,75) балів відповідно 
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(р = 0,038 – в групі 1а, р = 0,008 – в групі 1б, р = 0,043 – в групі 2а, р = 0,027 – 

в групі 2б). 

Таблиця 5.1 

Характеристика груп пацієнтів до та після лікування, Ме (Q1–Q3) 

Показ-

ники 

Група 1 (n = 24) Група 2 (n = 11) 

Група 1а  

(n = 12) 

Група 1б  

(n = 12) 

Група 2а  

(n = 5) 

Група 2б  

(n = 6) 

До 

ліку- 

вання 

Після 

ліку- 

вання 

До 

ліку- 

вання 

Після 

ліку- 

вання 

До 

ліку- 

вання 

Після 

ліку- 

вання 

До 

ліку- 

вання 

Після 

ліку- 

вання 

Вік, років 39,50 (29,00 – 

47,75) 

40,50 (30,50 – 

48,50) 

46,00 (33,00 – 

54,50) 

44,50 (33,50 – 

57,50) 

Інтенсив-

ність ГБ 

за ВАШ, 

бали 

5,00 

(4,00 –

6,50) 

2,10 

(1,20 –

2,90)* 

6,00 

(4,50 –

6,50) 

1,60 

(1,30 –

2,10)* 

6,70 

(5,40 –

8,15) 

2,80 

(2,00 –

3,85)* 

5,00 

(3,95 –

6,23) 

2,30 

(1,33 –

2,75)* 

Середня 

трива- 

лість ГБ в 

місяць, 

дні 

18,00 

(16,25-

20,00) 

3,00 

(2,00 –

3,75)* 

20,00 

(18,50-

20,75) 

2,00 

(1,00 –

3,00)* 

20,00 

(15,50-

20,50) 

4,00 

(2,50 –

5,50)* 

20,00 

(17,75-

21,25) 

3,00 

(1,75 –

4,00)* 

Примітки: * – значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 

 

Показник середньої тривалості ГБ в місяць до лікування був 18,00 

(16,25 – 20,00), 20,00 (18,50 – 20,75), 20,00 (15,50 – 20,50) і 20,00 (17,75 – 

21,25) днів відповідно та достовірно знизився в усіх групах після лікування 

до 3,00 (2,00 – 3,75), 2,00 (1,00 – 3,00), 4,00 (2,50 – 5,50) та 3,00 (1,75 – 4,00) 
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днів відповідно (р = 0,002 – в групі 1а, р = 0,002 – в групі 1б, р = 0,042 – в 

групі 2а, р = 0,026 – в групі 2б). 

Результати мануального дослідження скелетних м'язів голови та шиї 

пацієнтів (ЧБПМ і ЧБМШ) до та після монотерапії амітриптиліном та 

лікування амітриптиліном сумісно з м'якими техніками мануальної терапії 

представлені в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Показники болючості перікраніальних м'язів і м'язів шиї в 

обстежених групах, Ме (Q1–Q3) 

Показники 

Група 1а  

(n = 12) 

Група 1б  

(n = 12) 

Група 2а  

(n = 5) 

Група 2б  

(n = 6) 

зліва спра-

ва 

зліва спра-

ва 

зліва спра-

ва 

зліва спра-

ва 

ЧБПМ, 

бали 

до 

ліку- 

вання 

1,00 

(0,50-

1,50) 

1,00 

(0,50-

1,50) 

1,00 

(1,00-

1,50) 

1,00 

(0,63-

1,38) 

1,50 

(0,25-

2,00) 

0,50 

(0,50-

1,50) 

2,00 

(1,13-

2,63) 

2,00 

(0,38-

2,50) 

після 

ліку- 

вання 

1,00 

(0,13-

1,38) 

1,00 

(0,50-

1,00) 

0,00 

(0,00-

0,50)* 

0,25 

(0,00-

0,50)* 

0,50 

(0,00-

1,00) 

0,50 

(0,00-

0,50) 

0,50 

(0,00-

1,13)* 

0,50 

(0,00-

0,50)* 

ЧБМШ,

бали 

до 

ліку- 

вання 

1,70 

(0,90-

1,80) 

1,30 

(0,85-

1,75) 

1,60 

(1,40-

1,80) 

1,60 

(1,40-

1,80) 

1,60 

(1,10-

2,10) 

1,60 

(0,70-

1,90) 

2,20 

(1,85-

2,65) 

1,60 

(0,60-

2,20) 

після 

ліку- 

вання 

1,00 

(0,65-

1,20)* 

1,00 

(1,00-

1,20) 

0,40 

(0,20-

0,40)* 

0,20 

(0,20-

0,20)* 

1,00 

(0,80-

1,50) 

0,40 

(0,10-

0,80) 

0,40 

(0,35-

0,65)* 

0,30 

(0,15-

0,40)* 

Примітки: * — значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 
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З таблиці видно, що ЧБПМ та ЧБМШ в усіх групах після лікування було 

в межах слабкої – помірної хворобливості, тоді як до лікування дані 

показники були в межах від слабкої до вираженої болючості. Міжгрупове 

порівняння залежних груп здійснювалося за допомогою Z – критерія 

Уілкоксона, статистично значущі відмінності (р < 0,05) виявлені в групах 1б і 

2б між показниками ЧБПМ та ЧБМШ зліва та справа, в групі 1а в динаміці 

статистично значущо (р < 0,05) відрізнялися показники ЧБМШ зліва. При 

порівнянні в динаміці в групах 1а та 2а показників ЧБПМ зліва та справа, 

показника ЧБМШ зліва та справа в групі 2а та ЧБМШ справа в групі 1а 

спостерігалося зниження показників, але воно було статистично не 

достовірним (р > 0,05). 

Результати тестування за опитувальником оцінки болю Мак-Гілл також 

демонструють після лікування зниження частоти пред’явлення скарг та 

зниження кількості дескрипторів болю в усіх групах, позитивна динаміка 

наявна як на психоемоційному рівні, так і при сенсорній та вербальній 

характеристиці ГБ (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Результати тестування за опитувальником оцінки болю Мак-Гілл, 

Ме (Q1–Q3) 

Досліджувані 

групи 

Показники 

ІЧВД РІБ Евалюа-

тивна 

шкала 

Сенсор-

ний 

Афектив-

ний 

Сенсор-

ний 

Афектив-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

Група 

1а 

 

до 

ліку- 

вання 

5,00 (3,25–

9,50) 

4,50 (3,25–

5,75) 

17,00 

(6,50–

22,50) 

7,50 (6,25–

10,25) 

3,00 (2,00–

3,00) 

 після 

ліку- 

вання 

2,00 (1,00–

-3,00)* 

1,00 (1,00–

1,00)* 

2,50 (2,00–

4,00)* 

2,00 (1,00–

2,00)* 

1,00 (1,00–

1,00)* 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Група 

1б 

до 

ліку- 

вання 

6,00 (3,00–

10,50) 

4,50 (3,25–

5,75) 

13,50 (5,75-

26,50) 

7,00 (5,00–

10,75) 

2,50 (2,00–

-3,00) 

після 

ліку- 

вання 

2,00 (2,00–

3,00)* 

1,00 (1,00–

2,00)* 

3,00 (2,25–

4,00)* 

1,50 (1,00–

-2,75)* 

1,00 (1,00–

1,75)* 

Група 

2а 

до 

ліку- 

вання 

7,00 (5,50–

10,50) 

6,00 (4,50–

6,00) 

15,00 

(12,50–

21,00) 

10,00 

(9,50–

12,00) 

5,00 (4,00–

5,00) 

після 

ліку- 

вання 

2,00 (2,00–

3,00)* 

2,00 (2,00–

2,50)* 

6,00 (3,50–

6,00)* 

4,00 (3,00–

4,00)* 

2,00 (1,00–

2,5)* 

Група 

2б 

до 

ліку- 

вання 

6,50 (4,50–

7,50) 

4,00 (2,75–

-5,25) 

13,50 

(6,50–

22,00) 

7,00 (5,75–

9,75) 

3,00 (2,75–

3,00) 

після 

ліку- 

вання 

2,00 (2,00–

2,25)* 

2,50 (2,00–

3,00)* 

3,50 (2,00–

5,00)* 

3,50 (2,75–

5,00)* 

1,00 (1,00–

-1,25)* 

Примітки: * – значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 

 

Після лікування в усіх групах було відмічено статистично достовірне 

(р < 0,01) зниження показників РТ, ОТ, проявів депресії та вираженості 

вегетативної дисфункції, поліпшився показник якості сну (табл.  5.4).  
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Таблиця 5.4 

Нейропсихологічні показники в обстежених групах, Ме (Q1–Q3) 

Показ-

ники 

Група 1а  

(n = 12) 

Група 1б  

(n = 12) 

Група 2а  

(n = 5) 

Група 2б  

(n = 6) 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

РТ, 

бали 

48,50 

(42,25-

53,50) 

42,00 

(36,50-

46,99)* 

48,00 

(43,00-

54,75) 

32,50 

(26,25-

41,25)* 

52,00 

(45,00-

56,50) 

44,00 

(40,00-

48,50)* 

48,50 

(38,75-

54,50) 

42,00 

(36,25-

45,50)* 

ОТ, 

бали 

48,50 

(46,00-

51,00) 

44,00 

(43,25-

47,75)* 

52,00 

(49,25-

55,75) 

41,00 

(39,00-

44,75)* 

50,00 

(49,00-

60.00) 

46,00 

(45,00-

51,00)* 

49,50 

(40,00-

53,00) 

45,50 

(39,00-

49,25)* 

Рівень 

депресії, 

бали 

15,00-

(7,25-

18,75) 

6,00 

(3,25-

8,50)* 

14,00 

(12,25-

29,75) 

5,00 

(3,25-

7,00)* 

19,00 

(9,00-

23,50) 

9,00 

(6,50-

10,50)* 

8,50 

(5,25-

11,25) 

7,00 

(4,00-

8,25)* 

Якість 

сну, 

бали 

21,00 

(16,25-

23,75) 

23,50 

(22,25-

25,75)* 

21,00 

(17,50-

22,75) 

26,50 

(25,25-

27,75)* 

20,00 

(18,00-

22,00) 

29,00 

(27,50-

29,00)* 

19,5 

(18,00-

22,5) 

26,00 

(25,00-

27,00)* 

Вегета-

тивна 

дисфунк

ція, 

бали 

43,50 

(27,25-

52,25) 

15,00 

(11,25-

22,50)* 

38,50 

(32,25-

50,75) 

11,50 

(7,25-

15,75)* 

32,00 

(22,50-

36,00) 

20,00 

(14,50-

24,00)* 

30,50 

(21,75-

42,25) 

17,00 

(10,75-

22,50)* 

Примітки: * – значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 

 

Параметри сну у пацієнтів всіх груп достовірно змінились в сторону 

поліпшення в порівнянні з даними до лікування, крім показників тривалості 
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сну у пацієнтів з ХМ (р = 0,180 – в групі 2а, р=0,059 – в групі 2б). 

Характеристика якості сну пацієнтів досліджених груп в динаміці 

представлена на рис. 5.1. 

 

 

Рис. 5.1 Характеристика параметрів сну у пацієнтів досліджених груп до 

та після лікування, в балах 

Примітки: * – значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 

 

Після проведеного лікування в усіх групах відмічалося підвищення рівня 

якості життя за всіма складовими, що свідчить про підвищення рівня 

функціональної та соціальної адаптації, зниження обмежень життєдіяльності. 

Виявлені зміни клініко-психометричних характеристик груп пацієнтів до та 

після лікування відображені в табл. 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Характеристика психометричних і фізичних властивостей пацієнтів 

за даними опитувальника EuroQOL 5-D (в балах) 

Стан 

здоров’я 

Група 1а  

(n = 12) 

Ме (Q1–Q3) 

Група 1б  

(n = 12) 

Ме (Q1–Q3) 

Група 2а  

(n = 5) 

Ме (Q1–Q3) 

Група 2б  

(n = 6) 

Ме (Q1–Q3) 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

Рухливість 2,00 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

1,50 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(1,75-

2,25) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

Догляд за 

собою 

1,00 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

1,00 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(1,50-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

Звична 

повсякденна 

діяльність 

2,00 

(2,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

1,50 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,50)* 

2,00 

(1,75-

3,00) 

1,00 

(1,00-

1,25)* 

Біль / 

Дискомфорт 

2,00 

(2,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

3,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

3,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

3,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

Тривога / 

Депресія 

2,00 

(1,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(2,00-

2,50) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

2,00 

(1,75-

2,00) 

1,00 

(1,00-

1,00)* 

ВАШ ЯЖ 5,00 

(5,00-

5,75) 

7,00 

(6,25-

8,00)* 

5,00 

(3,25-

6,00) 

7,50 

(6,25-

8,75)* 

4,00 

(3,00-

4,50) 

7,00 

(6,50-

7,50)* 

5,00 

(3,00-

6,00) 

7,50 

(7,00-

9,00)* 

Примітки: * – значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 
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Як видно з таблиці, більшість пацієнтів за всіма компонентами якості 

життя мали суттєві позитивні зміни, що знайшло своє підтвердження і в 

кількісній оцінці загального статусу здоров'я, тобто показниках ВАШ ЯЖ 

опитувальника EuroQoL-5D. 

При аналізі значень електронейрографічних показників були виявлені 

статистично значущі (р < 0,05) зміни параметрів НФР в динаміці серед 

пацієнтів усіх груп (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Показники електронейрографічного дослідження в обстежених 

групах, Ме (Q1 – Q3) 

Пара-

метри 

Група 1а  

(n = 12) 

Група 1б  

(n = 12) 

Група 2а  

(n = 5) 

Група 2б  

(n = 6) 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

До 

ліку-

вання 

Після 

ліку-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Латент-

ність, 

мс 

1,96 

(1,89-

2,00) 

1,98 

(1,94-

2,30) 

2,03 

(1,89-

2,29) 

2,25 

(1,97-

2,29) 

1,91 

(1,72-

2,01) 

1,90 

(1,74-

2,08) 

1,83 

(1,66-

2,08) 

2,06 

(1,87-

2,26) 

Амплі-

туда, 

мкВ 

6,80 

(5,08-

10,83) 

7,00 

(5,63-

9,90) 

6,95 

(6,13-

8,93) 

7,50 

(7,13-

8,70) 

7,15 

(6,45-

10,70) 

7,40 

(6,90-

10,45) 

6,90 

(6,10-

11,00) 

7,65 

(6,88-

11,13) 

Швид-

кість, 

м/с 

56,20 

(54,60-

56,98) 

58,80 

(55,25-

57,75) 

53,65 

(50,95-

56,43) 

54,35 

(53,35-

57,13) 

54,20 

(51,93-

61,58) 

54,70 

(53,10-

58,85) 

56,15 

(52,98-

61,80) 

57,20 

(53,65-

61,65) 

Поріг 

болю, 

мА 

6,95 

(5,85-

7,60) 

7,75 

(7,10-

8,95)* 

8,20 

(7,70-

8,20) 

8,90 

(8,48-

9,90)* 

7,40 

(7,20-

7,75) 

8,90 

(8,65-

9,50)* 

7,60 

(6,90-

7,95) 

9,70 

(9,00-

10,60)* 
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Продовження таблиці 5.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поріг 

рефлексу, 

мА 

8,15 

(7,33-

9,60) 

8,50 

(7,85-

10,00)* 

10,15 

(9,93-

11,25) 

10,40 

(10,13-

11,60)* 

9,20 

(8,95-

10,10) 

9,80 

(9,30-

10,70)* 

9,70 

(7,75-

10,30) 

10,90 

(9,75-

11,15)* 

Поріг 

болю/ 

поріг 

рефлексу 

0,79 

(0,75-

0,86) 

0,91 

(0,89-

0,93)* 

0,76 

(0,70-

0,85) 

0,87 

(0,82-

0,89)* 

0,79 

(0,76-

0,82) 

0,92 

(0,86-

0,96)* 

0,78 

(0,75-

0,92) 

0,95 

(0,88-

0,97)* 

Примітки: * – значення рівня істотності р < 0,05 за Z – критерієм 

Уілкоксона для залежних груп при порівнянні груп пацієнтів за відповідними 

показниками в динаміці. 

 

Як видно з представленої таблиці, медіанне значення ПБ в групі 1а до 

лікування склало 6,95 (5,85 – 7,60), після лікування воно достовірно 

збільшилось до 7,75 (7,10 – 8,95) (р = 0,028), аналогічна динаміка 

зареєстрована в групі 1б (від 8,20 (7,70 – 8,20) до 8,90 (8,48 – 9,90), р = 0,027), 

в групі 2а (від 7,40 (7,20 – 7,75) до 8,90 (8,65 – 9,50), р = 0,042), в групі 2б (від 

7,60 (6,90 – 7,95) до 9,70 (9,00 – 10,60), р = 0,043). Показники ПР на фоні 

терапії достовірно збільшились в усіх групах: в групі 1а від 8,15 (7,33 – 9,60) до 

8,50 (7,85 – 10,00), р = 0,027, в групі 1б від 10,15 (9,93 – 11,25) до 10,40 

(10,13 – 11,60), р = 0,027, в групі 2а від 9,20 (8,95 – 10,10) до 9,80 (9,30 –

10,70), р = 0,042, в групі 2б від 9,70 (7,75 – 10,30) до 10,90 (9,75 – 11,15), 

р = 0,043. Співвідношення ПБ / ПР в усіх групах після лікування також 

достовірно збільшилось: в групі 1а від 0,79 (0,75 – 0,86) до 0,91 (0,89 – 0,93), 

р = 0,046, в групі 1б від 0,76 (0,70 – 0,85) до 0,87 (0,82 – 0,89), р = 0,027, в 

групі 2а від 0,79 (0,76 – 0,82) до 0,92 (0,86 – 0,96), р = 0,042, в групі 2б від 

0,78 (0,75 – 0,92) до 0,95 (0,88 – 0,97), р = 0,039. 

При аналізі електронейрографічних показників статистично значущих 

змін в параметрах проведення імпульсу по литковому нерву в групах 
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пацієнтів до та після лікування не зареєстрованно, що говорить про 

незмінність морфо-функціонального стану периферичного нерву.  

Резюме 

Результати лікування показали високу ефективність монотерапії 

амітриптиліном та амітриптиліну в поєднанні з м’якими техніками мануальної 

терапії в терапії ХГБН та ХМ. Так, інтенсивність ГБ за ВАШ, показник 

середньої тривалості ГБ в місяць в динаміці після проведеного лікування 

достовірно знизилися (р < 0,05). Якщо показники ЧБПМ та ЧБМШ в усіх 

групах до лікування були в межах від слабкої до вираженої болючості, то після 

лікування – в межах слабкої – помірної хворобливості. Статистично значущі 

відмінності виявлені в динаміці між показниками ЧБПМ та ЧБМШ зліва та 

справа груп 1б і 2б, ЧБМШ зліва в групі 1а (р < 0,05). При порівнянні 

показників ЧБПМ зліва та справа груп 1а та 2а, ЧБМШ зліва та справа в групі 

2а та ЧБМШ справа в групі 1а спостерігалося зниження показників, але воно 

було статистично не достовірним (р > 0,05). Тобто монотерапія амітриптиліном 

не призвела до повного нівелювання м’язової болючості, що в майбутньому 

може призвести до посилення або відновлення м’язової хворобливості, яка 

може відігравати суттєву роль в формуванні алгічного синдрому. 

Результати тестування за опитувальником оцінки болю Мак-Гілл також 

демонструють після лікування достовірне зниження частоти пред’явлення 

скарг та зниження кількості дескрипторів болю в усіх групах, позитивна 

динаміка наявна як на психоемоційному рівні, так і при сенсорній та 

вербальній характеристиці ГБ (р < 0,05). Після лікування в усіх групах було 

відмічено статистично достовірне (р < 0,05) зниження показників РТ, ОТ, 

проявів депресії за опитувальником Бека та вираженості вегетативної 

дисфункції, поліпшився показник якості сну та якості життя, що свідчить про 

підвищення рівня функціональної та соціальної адаптації, зниження 

обмежень життєдіяльності. 

Статистично достовірним (р < 0,05) підвищенням нейрофізіологічних 

показників (ПБ, ПР, співвідношення ПБ / ПР) підтверджується модулююча 
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антиноцицептивна дія амітриптиліна, яка реалізується переважно через 

серотонінергічні та норадреналінергічні системи.  

Таким чином, результати лікування показали більш високу ефективність 

амітриптиліну в поєднанні з м’якими техніками мануальної терапії в 

профілактичному лікуванні ХГБН та ХМ в порівнянні з монотерапією 

амітриптиліном в плані патогенетичної редукції алгічного синдрому та 

м’язової болючості. 

Основні положення розділу викладені у наступних роботах 

здобувача: 

1. Романенко ЮИ, Григорова ИА, Романенко ИВ, Романенко ВИ, 

Романенко И.Ю. Профилактическое лечение хронической головной боли 

напряжения и хронической мигрени. Рецепт. 2018;21(№6):807-15 [21]. 

2. Romanenko V, Romanenko I, Romanenko I, Romanenko Y. Person-

centered management of chronic pain. Abstracts of 1th International Congress: 

Person in Medicine and Heallthcare – Science and Art; 2013 Apr 18-21; 

Dubrovnik, Croatia; 2013. p. 35 [185]. 

3. Romanenko V, Romanenko I, Romanenko Y, Romanenko I. 

Multidisciplinary аpproach in person-centered chronic pain management. 

Proceedings of the 1st International Congress of the International College of 

Person – centered Medicine; 2013 Nov 7-10; Zagreb; 2013. р.65 [187]. 

4. Романенко ВИ, Романенко ИВ, Романенко ЮИ, Романенко ИЮ. 

Мультимодальный подход к лечению хронической боли. Матеріали VI 

Конгресу Українського товариства нейронаук; 2014 черв 4-8; Київ; 2014. с. 

103-4 [18]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Хронічні больові синдроми є актуальною проблемою сучасної клінічної 

медицини, а також однією з основних соціально-економічних проблем у 

всьому світі. Головний біль, в свою чергу, є однією з найбільш частих скарг 

не тільки в неврологічній, але і в загальномедичній практиці [150, 211, 228]. 

Згідно з дослідження Глобального тягаря хвороб 2016 (GBD 2016), мігрень 

займає шосте місце серед найпоширеніших захворювань і вражає 11% 

дорослого населення в усьому світі [212], проте ступінь дезадаптації і 

соціально-економічних збитків, пов'язаних з ГБН, більше, ніж при мігрені 

[194]. Механізм ГБН не зовсім ясний, однак відомі фактори, що сприяють 

його розвитку. Провідне значення надається емоційним порушенням – 

підвищеній тривожності і депресії, які сприяють хронізації ГБ [107, 133, 178, 

227, 235]. За даними багатьох авторів, посилення частоти та інтенсивності ГБ 

знаходиться у чіткому взаємозв’язку із порушеннями сну та поведінки [66, 

125, 138, 165, 179]. За даними Odegard SS, порушення сну зустрічаються в 

три рази частіше у пацієнтів з ГБН, з мігренню – в п’ять разів частіше [170]. 

Всі ці факти обумовлюють надзвичайно високу актуальність 

дослідження проблеми ГБ, зокрема хронічного ГБ. Дана робота була 

проведена з метою удосконалення діагностики та ефективності 

патогенетично-обумовленого лікування пацієнтів з головним болем напруги 

та мігренню, поєднаних із м’язовою болючістю на шийному та 

перікраніальному рівні. 

В нашому дослідженні проведене клініко-неврологічне обстеження та 

вивчення суб’єктивної симптоматики в обстежених пацієнтів із ЕГБН та 

ХГБН показало, що поряд з однаковими характеристиками у них є і 

відмінності. Так, хоча пацієнти обстежених груп за інтенсивністю ГБ за 

ВАШ суттєво не відрізнялися, в групі з ЕГБН, в порівнянні з групою ХГБН, 

виявлено достовірне перевищення (р < 0,05) майже всіх показників м’язової 
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болючості (ЧБПМ та ЧБМШ зліва, ЧБПМ справа), крім ЧБМШ справа. В 

обстежених групах вираженість м’язової болючості коливалась від слабкої до 

вираженої. Ми виявили тенденцію до більшої м'язової чутливості на стороні 

ГБ, що узгоджується з даними Kjersti Aaseth та співавторів [37]. Хоча 

вищезазначені автори не виявили суттєвих зв'язків між болючістю 

перікраніальних м'язів та інтенсивністю й частотою ГБ на місяць, відповідно 

до наших даних, в групі з ЕГБН такий зв'язок наявний, що співпадає з 

даними дослідження Ching-I Hung із співавторами [116]. В групі з ЕГБН 

вираженість м’язової болючості знижувалася з віком, і ми виявили 

статистично значущий негативний кореляційний зв'язок між віком пацієнтів і 

ЧБМШ справа. В той же час у пацієнтів з ХГБН нами було зафіксовано 

зворотну тенденцію: позитивний кореляційний зв'язок між віком та ЧБМШ 

зліва. 

Пацієнти з ЕГБН в порівнянні з ХГБН більш емоційно описують 

суб'єктивні больові відчуття, в них виявлено статистично значуще (р < 0,05) 

перевищення всіх показників опитувальника оцінки болю Мак-Гілл (ІЧВД 

для сенсорної та афективної шкали, РІБ для сенсорної та афективної шкали, 

інтенсивності болю по евалюативній шкалі). Для сенсорної характеристики 

болю вони в 1,4 рази частіше використовували шість і більше дескрипторів 

(із 13 можливих), в 1,2 рази частіше – десять та більше дескрипторів. Для 

характеристики болю на психоемоційному рівні (за даними афективної 

шкали) пацієнти з ЕГБН в 1,4 рази частіше використовували чотири і більше 

дескрипторів (із 6 можливих), за евалюативною шкалою інтенсивність болю 

від сильного до нестерпного в них також зареєстрована в 1,3 рази частіше. 

Ми виявили в групі з ХГБН кореляційні зв'язки між інтенсивністю та 

середньою тривалістю ГБ в місяць і сенсорними та психоемоційними 

характеристиками болю, що підтверджує залучення центральних та 

периферичних механізмів при хронічному ГБН. 

За даними оцінки психоемоційного стану було визначено, що для 

пацієнтів груп з ЕГБН та ХГБН характерні достовірно більш високі 
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показники РТ та ОТ, депресії, більш виражені прояви вегетативної 

дисфункції та розлади сну в порівнянні з контрольною групою. Крім того, у 

пацієнтів з ХГБН зафіксовано достовірно вищі показники РТ, ОТ та депресії 

в порівнянні з хворими з ЕГБН. Необхідно відмітити, що у пацієнтів з ХГБН 

не зареєстровано нормальних показників РТ, ОТ; вони в 1,6 рази частіше 

мали суб’єктивні ознаки депресивного настрою відповідно до оцінки за 

шкалою Бека, в 1,3 рази частіше відмічали порушення сну, ніж пацієнти з 

ЕГБН. Наявність тривожно-депресивних розладів приводить до ослаблення 

низхідної антиноцицептивної імпульсації на структури задніх рогів спинного 

мозку, в зв'язку з чим знижується поріг болю, отже, підвищується сприйняття 

болю. Тобто високий ступінь психологічної дезадаптації, що виявляється в 

пацієнтів з ХГБН, створює умови для розвитку, прогресування та 

персистенції хронічного больового синдрому, що обумовлено тісними 

морфо-функціональними зв'язками на рівні нейромедіаторних механізмів 

систем контролю ноцицептивної аферентації та психоемоціїного статусу. Цю 

думку підтверджують виявлені нами кореляційні зв'язки між показниками 

психоемоційного стану та даними опитувальників оцінки болю. В обох 

групах пацієнтів виявлені прямі кореляційні зв'язки між показником депресії 

Бека та сенсорними, афективними, вербальними показниками опитувальника 

оцінки болю Мак-Гілл, показниками вегетативної дисфункції, РТ та ОТ, 

якості сну, що узгоджується з останніми даними [66, 99, 175]. 

Виявлені порушення впливали на життєдіяльність та якість життя, і 

результати психометричних і фізичних характеристик пацієнтів обох груп, за 

даними опитувальника EuroQoL-5D, показали, що за всіма компонентами 

якості життя показники достовірно нижче (р < 0,05), ніж у випробуваних 

контрольної групи. Найбільшою мірою страждає якість життя хворих на 

ХГБН, в них достовірно вищі порушення по шкалам «біль / дискомфорт» та 

«тривога / депресія» в порівнянні з хворими з ЕГБН (р < 0,05), що співпадає з 

даними Palacios-Ceña M et al [175]. 
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Аналіз нейрофізіологічних даних доповнює клініко-психологічний 

портрет обстежених пацієнтів. За даними електронейрографічного 

дослідження показники пацієнтів обох груп достовірно не відрізнялися як 

між собою, так і в порівнянні з контрольною групою. Аналіз результатів 

дослідження НФР виявив в групі з ЕГБН достовірно нижчі показники ПР, в 

групі з ХГБН – нижчі показники ПБ та співвідношення ПБ / ПР, порівняно з 

контрольною групою (р < 0,05). Достовірних відмінностей між показниками 

пацієнтів обох клінічних груп не виявлено (р > 0,05). У хворих з ЕГБН 

виявлено негативний кореляційний зв'язок між показником РІБ для сенсорної 

шкали та ПБ, ПР, а також між показником ПБ / ПР та інтенсивністю болю по 

евалюативній шкалі. У пацієнтів з ХГБН простежуються негативні 

кореляційні зв'язки між показником ПБ та ЧБПМ справа, між показником 

ПБ / ПР та показником депресії Бека. Можна сказати, що відсутність 

відмінностей між клінічними групами пацієнтів за показниками ПБ та ПР 

свідчить про спільні церебральні механізми, які виникають у пацієнтів, що 

страждають на больовий синдром, статистично значуще (р < 0,05) зниження 

показника ПБ / ПР в групі з ХГБН, в порівнянні з досліджуваними 

контрольної групи, вказує на залучення та превалювання центральних, 

надсегментарних систем у механізмі формування хронічного больового 

синдрому.  

З метою пошуку предикторів хронізації ГБН був виконаний 

дискримінантний аналіз і побудована дискримінантна модель. В результаті 

проведеного аналізу було встановлено, що можуть виступати в якості 

дискримінантних перемінних та використовуватися для побудови 

дискримінантної моделі наступні показники: ВАШ, ЧБПМ зліва, ЧБМШ 

зліва, ЧБПМ справа та РІБ для афективної шкали. Отримана формула може 

використовуватися для проведення первинного скринінгу на первинному 

прийомі та дозволяє виділити групу пацієнтів, які потребують в подальшому 

поглибленого діагностичного пошуку.  
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Порівнюючи дані клініко-неврологічного обстеження та суб’єктивну 

симптоматику пацієнтів з МбА та ХМ, можна визначити, що всі вони мають 

як певні спільні риси, так і певні особливості. За інтенсивністю ГБ за ВАШ 

пацієнти суттєво не відрізнялися, показник був в межах помірного. При 

дослідженні перікраніальних і шийних м'язів з обох сторін болючість при 

пальпації переважно була в межах від слабкої до помірної, крім м’язів 

скроневого та ремінного шиї справа, ремінного голови та трапецієподібного 

зліва у хворих з ХМ, де болючість носила характер від помірної до 

вираженої, що узгоджується з даними Janani AS [119] та дозволяє 

припустити, що фактор м'язової болючості може грати роль в клінічному 

оформленні алгічного синдрому та може бути одним із факторів хронізації 

ГБ, що співпадає з думкою Mongini F із співавторами та Ching-I Hung [116, 

164].  

Не дивлячись на відсутність відмінностей по показнику інтенсивності 

ГБ за ВАШ, пацієнти з МбА, порівняно з групою з ХМ, більш емоційно 

описують описують свій ГБ та використовують більше дескрипторів для 

сенсорної та афективної характеристики болю. Так, для сенсорної 

характеристики болю вони в 1,3 рази частіше використовували шість і більше 

дескрипторів (із 13 можливих), в 2,5 рази частіше – десять та більше 

дескрипторів. Для характеристики болю на психоемоційному рівні (за 

даними афективної шкали) – в 2,5 рази частіше використовували чотири і 

більше дескрипторів (із 6 можливих), максимально можливе число 

дескрипторів – в 3,3 рази частіше, за евалюативною шкалою інтенсивність 

болю від сильного до нестерпного в них також зареєстрована в 1,2 рази 

частіше. Відповідно, в групі пацієнтів з МбА виявлено достовірне (р < 0,05) 

перевищення всіх показників: ІЧВД для сенсорної та афективної шкали, РІБ 

для сенсорної та афективної шкали та інтенсивності болю по евалюативній 

шкалі. 

Для пацієнтів з МбА та ХМ характерні достовірно (р < 0,05) більш 

високі показники РТ та ОТ, депресії, більш виражені прояви вегетативної 
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дисфункції та розлади сну в порівнянні з контрольною групою, що 

узгоджується з даними інших дослідників [61, 74, 143]. За даними нашого 

дослідження, у пацієнтів з ХМ високий рівень РТ зустрічався в 1,62 рази, 

високий рівень ОТ – в 1,26 рази частіше, суб’єктивні ознаки депресивного 

настрою відповідно до оцінки за шкалою Бека – в 1,21 рази частіше, 

порушення сну – в 1,36 разів частіше, ніж у пацієнтів із МбА. 

За нашими даними, зміни параметрів сну у пацієнтів з Мба та ХМ 

достовірно (р < 0,05) відрізнялись в сторону погіршення в порівнянні з 

контрольною групою, крім показників тривалості сну, що співпадає з даними 

дослідження CaMEO [39]. Необхідно відмітити, що параметри сну пацієнтів з 

МбА та ХМ статистично значущо між собою не відрізнялися (р > 0,05), крім 

показника якості сну, який був гірше у хворих з ХМ (р < 0,05). 

При аналізі ступеню порушення життєдіяльності та якості життя ми 

виявили порушення помірного ступеня вираженості за всіма компонентами 

якості життя у хворих обох груп. Показник ВАШ ЯЖ був достовірно нижчим 

(р < 0,05) в порівнянні з контрольною групою, в той час як пацієнти з МбА та 

ХМ статистично значущо між собою не відрізнялися (р > 0,05). 

За даними Probyn K et al [178], високі рівні депресії та тривожності, які 

виявляються у пацієнтів з ГБ, можуть полегшувати больову трансмісію. 

Високий ступінь психологічної дезадаптації, який виявляється в пацієнтів з 

ХМ створює умови для розвитку, прогресування та персистенції хронічного 

больового синдрому, що обумовлено тісною морфо-функціональною 

інтеграцією (на рівні нейромедіаторних механізмів) систем контролю 

ноцицептивної аферентації та психоемоціїного статусу. Дані нашого 

дослідження підтверджують цю думку: в обох клінічних групах пацієнтів 

виявлені прямі кореляційні зв’язки між показником депресії Бека та рівнями 

ОТ, в групі з МбА – між показниками депресії та вегетативної дисфункції, в 

групі з ХМ – між показниками РТ та вегетативної дисфункції. Негативні 

кореляційні зв’язки виявлені в групі з МбА між показниками якості сну та 

показниками депресії та вегетативної дисфункції, в той час як у пацієнтів з 
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ХМ – між показником середньої тривалості ГБ в місяць та показниками 

засипання, тривалості та якості сну, а також між показниками ВАШ ЯЖ та 

РІБ для афективної шкали, показником депресії Бека. Крім того, ми виявили 

у пацієнтів з МбА прямі кореляційні зв’язки між показником інтенсивності 

ГБ за ВАШ та афективними характеристиками болю (ІЧВД та РІБ для 

афективної шкали), даними евалюативної шкали, в той час як пацієнти з ХМ 

демонструють прямі кореляційні зв’язки між афективними характеристиками 

болю (ІЧВД та РІБ для афективної шкали), даними евалюативної шкали та 

показниками болючості перікраніальних та шийних м’язів, що може свідчити 

на користь більш складних патогенетичних механізмів та залучення 

перікраніальних та шийних м’язів у формування алгічного синдрому при 

ХМ. 

При проведенні порівняння електронейрографічних показників 

пацієнтів з МбА та ХМ достовірних відмінностей не виявлено як між собою, 

так і з даними контрольної групи (р > 0,05). Статистичний аналіз результатів 

дослідженння НФР не виявив відмінностей показників ПБ, ПР та 

співвідношення ПБ / ПР між пацієнтами з МбА та ХМ, та групи з МбА та 

контрольної групи, в той же час виявлено достовірну різницю за цими 

показниками між пацієнтами з ХМ та контрольною групою (р < 0,05), що 

підтверджує залучення надсегментарних систем у механізм формування 

хронічного больового синдрому, а також на можливе зниження функції 

низхідного контролю болю (антиноцицептивної функції), переважно на рівні 

заднього рогу спинного мозку. В групі з ХМ позитивний кореляційний 

зв’язок зареєстровано між показником ПР НФР та ІЧВД для афективної 

шкали, що також може бути аргументом на користь істотної ролі 

центральних механізмів формування ХМ. 

При проведенні дискримінантного аналізу з метою пошуку предикторів 

хронізації М було встановлено, що можуть виступати в якості 

дискримінантних перемінних та використовуватися для побудови 

дискримінантної моделі наступні показники: ЧБПМ справа, інтенсивність 
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болю по евалюативній шкалі, РІБ для афективної шкали, ІЧВД для 

афективної шкали та показник Бека. 

Профілактична терапія показана пацієнтам з хронічною формою ГБН та 

ХМ, а також у випадках, коли пацієнт сам бажає отримувати превентивну 

терапію для відновлення якості життя. Для профілактики ГБН найчастіше 

застосовують антидепресанти (рівень доказовості А), яким притаманий 

власний протибольовий ефект внаслідок посилення активності низхідних 

антиноцицептивних (протибольових) систем. Аналгетична дія 

антидепресантів настає раніше, ніж власне антидепресивна і при застосуванні 

менших доз. Препаратом першого вибору є амітриптилін. Трициклічні 

антидепресанти, зокрема амітриптилін, рекомендовані для профілактичного 

лікування мігрені та мають рівень доказовості В [55, 65, 118, 177]. 

З урахуванням наявності м'язової болючості як модифікованого фактору 

формування хронічного ГБ, нами було проведено дослідження ефективності 

двох профілактичних стратегій: монотерапії амітриптиліну та комбінованого 

лікування амітриптиліном і м'якими техніками мануальної терапії. В 

дослідження увійшли пацієнти з ХГБН та ХМ, які були обстежені до та після 

проведення профілактичного лікування. 

Результати лікування показали високу ефективність монотерапії 

амітриптиліном та амітриптиліну в поєднанні з м’якими техніками 

мануальної терапії в терапії ХГБН та ХМ. Так, інтенсивність ГБ за ВАШ, 

показник середньої тривалості ГБ в місяць в динаміці після проведеного 

лікування достовірно знизилися (р < 0,05). Якщо показники ЧБПМ та ЧБМШ 

в усіх групах до лікування були в межах від слабкої до вираженої болючості, 

то після лікування – в межах слабкої – помірної хворобливості. Проведення 

мануального дослідження скелетних м'язів голови та шиї пацієнтів після 

лікування продемонструвало статистично значущу позитивну динаміку в 

групах, які отримували комбіноване лікування, ефективність монотерапії 

була наявна і у пацієнтів, яким був призначений амітриптилін, проте вона 

була статистично не достовірною (р > 0,05). Тобто монотерапія 

амітриптиліном не призвела до повного нівелювання м’язової болючості, що 
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в майбутньому може призвести до посилення або відновлення м’язової 

хворобливості, яка може відігравати суттєву роль в формуванні хронічного 

алгічного синдрому. 

Результати тестування по опитувальнику оцінки болю Мак-Гілл також 

демонструють після лікування зниження частоти пред’явлення скарг та 

зниження кількості дескрипторів болю в усіх групах, позитивна динаміка 

наявна як на психоемоційному рівні, так і при сенсорній та вербальній 

характеристиці болю. Після лікування в усіх групах було відмічено 

статистично значуще (р < 0,05) зниження показників РТ, ОТ, проявів депресії 

за опитувальником Бека та вираженості вегетативної дисфункції, поліпшився 

показник якості сну. Параметри сну у пацієнтів всіх груп достовірно 

змінились (р < 0,05) в сторону покращення в порівнянні з даними до 

лікування, крім показників тривалості сну у пацієнтів з ХМ. Після 

проведеного лікування в усіх групах відмічалося підвищення рівня якості 

життя, що свідчить про підвищення рівня функціональної та соціальної 

адаптації, зниження обмежень життєдіяльності. 

Статистично достовірним (р < 0,05) підвищенням нейрофізіологічних 

показників (ПБ, ПР, співвідношення ПБ / ПР) підтверджується модулююча 

антиноцицептивна дія амітриптиліна, яка реалізується переважно через 

серотонінергічні та норадреналінергічні системи.  

Таким чином, результати лікування показали більш високу 

ефективність амітриптиліну в поєднанні з м’якими техніками мануальної 

терапії в профілактичному лікуванні ХГБН та ХМ в порівнянні з 

монотерапією амітриптиліном в плані патогенетичної редукції алгічного 

синдрому та м’язової болючості. 

Проведене дослідження надало низку нових даних, які дозволили 

уточнити клініко-психологічний та нейрофізіологічний портрети пацієнтів з 

ГБН та мігренню, науково обґрунтувати і удосконалити підходи до їх 

діагностики та лікування. На підставі отриманих даних ми розробили 

алгоритм ведення пацієнтів з ГБН та М, який дозволяє індивідуалізувати 
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підхід до ведення та розробити в разі потреби реабілітаційні заходи з метою 

впливу на знижені керовані характеристики стану здоров'я (рис. 6.1).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Алгоритм діагностичних та лікувально-профілактичних заходів 

у пацієнтів з ГБН та М 

Сбір анамнезу, скарг, огляд, анкетування (оцінка кількісних та 

якісних показників ГБ, особистісного профілю, наявності 

вегетативних, інсомнічних порушень, рівень якості життя) 

Клініко-неврологічне та додаткові (за потребою) обстеження 

Пальпація перікраніальних і шийних м'язів з обох сторін 

Проведення електронейрографічного дослідження, визначення 

НФР 

Прогнозування ризику рецидування та хронізації ГБ із 

використанням запропонованої дискримінантної системи рівнянь 

 

Проведення комплексного профілактичного лікування 

 

Контроль ефективності лікування (обстеження через 3 місяці, 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне та практичне вирішення 

наукового завдання, сутність якого полягає в удосконаленні діагностики та 

ефективності патогенетично-обумовленого лікування пацієнтів з головним 

болем напруги та мігренню, поєднаних із м’язовою болючістю на шийному 

та перікраніальному рівні на підставі комплексного клініко-неврологічного, 

психометричного та нейрофізіологічного обстеження. 

2. Пацієнти з ЕГБН, ХГБН, МбА та ХМ характеризуються наявністю 

больового синдрому помірного рівня (від 4 до 7,5 балів за шкалою ВАШ) з 

тенденцією до більш вираженого в групі з ХГБН та ХМ. Сенсорні та афективні 

характеристики ГБ (ІЧВД і РІБ для сенсорної та афективної шкал, 

інтенсивність болю по евалюативній шкалі) у пацієнтів з ЕГБН та МбА 

достовірно перевищують аналогічні показники пацієнтів з ХГБН та ХМ 

(р < 0,05). У пацієнтів з ЕГБН показники болючості перікраніальних і шийних 

м'язів, крім ЧБМШ справа, достовірно перевищують дані осіб із ХГБН 

(р < 0,05), в групі ХМ – наявне тільки достовірне перевищення показника 

ЧБПМ зліва (р < 0,05). У пацієнтів з ЕГБН встановлено зворотний 

кореляційний зв’язок між віком та виразністю м’язової болючості (r = -0,467, 

р  = 0,000) та позитивну кореляційну залежність – між віком та вираженістю 

ГБ за ВАШ (r = 0,543, р = 0,002). Для пацієнтів із ХГБН характерні позитивні 

кореляційні зв'язки між середньою тривалістю ГБ в місяць та сенсорними 

характеристиками болю (ІЧВД (r = 0,382, р = 0,011) та РІБ (r = 0,390, 

р = 0,009). У пацієнтів з МбА встановлено пряму кореляційну залежність між 

показником ВАШ та афективними характеристиками ГБ (ІЧВД (r = 0,538, 

р = 0,014) та РІБ (r = 0,573, р = 0,008). 

3. Для пацієнтів з ГБН та М характерні достовірно більш високі 

показники РТ та ОТ, депресії, більш виражені ознаки вегетативної дисфункції 

та розлади сну в порівнянні з контрольною групою (р < 0,05). В осіб з ХГБН та 

ХМ не зареєстровано нормальних показників РТ та ОТ; порівняно з 
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пацієнтами з ЕГБН та МбА суб’єктивні ознаки депресивного настрою 

зустрічалися в 1,6 рази частіше при ХГБН і в 1,21 рази – при ХМ, порушення 

сну відмічені частіше в 1,3 і 1,36 рази відповідно. У пацієнтів з ХГБН 

зафіксовано достовірно вищі показники РТ, ОТ та депресії (р < 0,05) в 

порівнянні з хворими з ЕГБН. В осіб із ЕГБН та ХГБН встановлено позитивну 

кореляційну залежність між показником РТ та інтенсивністю болю по 

евалюативній шкалі – (r = 0,255, р = 0,042) і (r = 0,373, р = 0,013) відповідно, а 

також між показником депресії Бека та сенсорними характеристиками ГБ 

(ІЧВД – (r = 0,388, р = 0,002) і (r = 0,482, р = 0,001) відповідно), РІБ – (r = 

0,466, р = 0,0001) і (r = 0,479, р = 0,001) відповідно). Для пацієнтів із МбА та 

ХМ характерний позитивний кореляційний зв'язок між показником депресії 

Бека та ОТ, більш виражений у пацієнтів із ХМ – (r = 0,494, р = 0,027) і 

(r = 0,803, р = 0,009) відповідно.  

4. За даними опитувальника EuroQol-5D у пацієнтів з ГБН та М якість 

життя за всіма складовими достовірно нижче (р < 0,05), порівняно з 

контрольною групою. За вивченим показниками серед досліджених груп 

найбільшою мірою страждає якість життя хворих з ХГБН та ХМ, виявлено 

статистично значущі негативні кореляційні зв’язки між величиною ВАШ ЯЖ та 

показником депресії Бека (r = -0,339, р = 0,024 ) і (r = -0,765, р = 0,016) 

відповідно). 

5. НФР дозволяє визначити стан ноцицептивних та антиноцицептивних 

систем головного мозку. Пацієнти з ХГБН та ХМ, порівняно з особами з ЕГБН 

та МбА, мають достовірно нижчі значення показників ПБ та співвідношення 

ПБ / ПР (р < 0,05), що вказує на недостатність функціональної активності 

антиноцицептивних систем головного мозку. У пацієнтів з ЕГБН та МбА вищі 

значення співвідношення ПБ / ПР вказують на відсутність грубих порушень 

функціонального стану систем контролю болю і превалювання в больовому 

синдромі ноцицептивного компоненту.  

6. З прогностичною метою для визначення ризиків хронізації ГБН та М 

доцільно використовувати класифікаційну дискримінантну систему рівнянь та 
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методику визначення НФР. В якості предикторів хронізації ГБН можуть 

використовуватися наступні дискримінантні перемінні: ВАШ (F = 38,167, 

р = 0,000), ЧБПМ зліва (F = 13,365, р = 0,001), ЧБМШ зліва (F = 9,458, 

р = 0,003), ЧБПМ справа (F = 6,275, р = 0,015) та РІБ для афективної шкали 

(F = 7,835, р = 0,007). Для ХМ в якості дискримінантних перемінних можуть 

використовуватися: ЧБПМ справа (F = 7,801, р = 0,009), інтенсивність болю по 

евалюативній шкалі (F = 4,047, р = 0,05), РІБ для афективної шкали (F = 6,382, 

р = 0,018), ІЧВД для афективної шкали (F = 3,413, р = 0,012), показник Бека 

(F = 1,45, р = 0,05). Класифікаційна дискримінантна система рівнянь із 

застосуванням виявлених предикторів формування хронічного ГБ дозволяє при 

первинному скринінговому обстеженні зробити прогноз і виявити пацієнтів, що 

потребують поглибленого комплексного обстеження, в тому числі із 

застосуванням методики НФР. 

7. Проведення профілактичної терапії пацієнтам із ХГБН та ХМ із 

застосуванням амітриптиліну в поєднанні з м'якими техніками мануальної 

терапії призводить до повного нівелювання болючості перікраніальних і 

шийних м'язів, редукції цефалгічного синдрому, зниження вираженості та 

частоти нападів ГБ, коморбідних порушень і нормалізації емоційного стану 

пацієнтів. Зменшення болючості перікраніальних і шийних м'язів може служити 

критерієм ефективності лікування. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою виявлення міогенного компоненту болю доцільно 

проводити пальпацію перікраніальних і шийних м'язів. При наявності 

м'язової болючості пацієнт потребує поглибленого психодіагностичного та 

нейрофізіологічного обстеження.  

2. Сенсорні та афективні характеристики ГБ, психоемоційний стан 

пацієнтів необхідно враховувати при плануванні лікувальних та 

профілактичних стратегій, що буде перешкоджати прогресуванню та 

хронізації ГБ та сприяти підвищенню якості життя пацієнтів в кожному 

конкретному випадку. 

3. Для оцінки функціональної активності ноцицептивної та 

антиноцицептивної систем, виявлення схильності до хронізації ГБ, а також 

контролю якості лікування доцільно використовувати методику визначення 

НФР. 

4. З прогностичною метою для визначення ризиків хронізації ГБН 

та М доцільно використовувати класифікаційну дискримінантну систему 

рівнянь та методику НФР. Якщо після проведених розрахунків із 

застосуванням запропонованих дискримінантних перемінних F2 > F1, 

знижене співвідношення ПБ / ПР, то такий пацієнт вірогідно може мати 

ХГБН та ХМ і потребує поглибленого обстеження. 

5. Застосування амітриптиліну в поєднанні з м'якими техніками 

мануальної терапії в профілактичному лікуванні хронічного ГБН та ХМ 

дозволяє знизити інтенсивність больового синдрому, виразність м’язової 

болючості, нормалізувати нейрофізіологічні показники, знизити рівні РТ та 

депресії, покращити якість сну та якість життя. Амітриптилін діє на 

центральні механізми болю та рекомендується для використання у добовій 

дозі 50 мг терміном 3 місяці з поступовим титруванням дози, м'які техніки 

мануальної терапії рекомендується призначати на початку прийому 

амітриптиліну курсом 10 сеансів через день. 
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Результати дисертаційної роботи обговорено на: Міжнародній 

Ялтинській школі по болю «Особистісно-орієнтована медицина болю» 

(м. Ялта, 2012 – усна доповідь); 2-й Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Больові синдроми в медичній практиці» 

(м. Київ, 2012 – усна доповідь); 1-му Міжнародному конгресі «Особистість в 

медицині та охороні здоров’я: наука та творчість» (м. Дубровнік, 2013 – тези, 

усна доповідь); 3-й Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Вейнівські читання в Україні» (м. Одеса, 2013 – усна 

доповідь); Східноєвропейському конгресі з болю (м. Ялта, 2013 – усна 

доповідь); 2-й Міжнародній Ялтинській школі по болю «Особистісно-

орієнтована медицина болю» (м. Ялта, 2013 – усна доповідь); 1-му 

Міжнародному конгресі Міжнародного коледжу особистісно-орієнтованої 

медицини (м. Загреб, 2013 – тези); 6-му Конгресі Українського товариства 

нейронаук (м. Київ, 2014 – тези); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «PainControl: мистецтво контролювати біль» (м. Вінниця, 2015 – 

усна доповідь); Всеукраїнській зимовій школі з болю (м. Яремче, 2017 – усна 

доповідь); Міжнародній конференції «Головний біль: вчора, сьогодні, 

завтра» (м. Київ, 2017 – усна доповідь); Всесвітньому конгресі неврологів 

(м. Кіото, Японія, 2017 – тези); 3-му Східноєвропейському конгресі з болю 

(м. Київ, 2018 – усна доповідь); Всеукраїнській зимовій школі з болю 

(м. Яремче, 2019 – усна доповідь), ІІ-му Регіональному Конгресі 

«Controversies in Neurology» (м. Київ, 21-22.11.2019 – усна доповідь). 
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Додаток В 
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