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Згідно з дослідженнями останніх років міофасціальна 
дисфункція, що виникає внаслідок патології шийного 
відділу хребта (ШВХ) у всіх пацієнтів супроводжується 
вегетативною дисфункцією [1,2,3]. Відомо, що вегетатив-
на дисфункція має два типи перебігу - перманентний та 
пароксизмальний. Останній характеризується розви-
тком вегетативних кризів (ВК) або вегетативних паро-
ксизмів і є досить складним у лікуванні [ 4 ]. 

Безумовно хребет - є основою опорно-рухового апа-
рата і представляє собою унікальну систему, яка об’єднує 
в собі здатність до мобільності та стабільності. При 
цьому самою рухливою та складною частиною хребта є 
шийний відділ [5,6] . Тісний анатомічний зв'язок між 
собою хребцево-дискових, м’язових, фіброзних, нерво-
вих та судинних утворень в цьому відділі хребта сприяє 
формуванню складних функціональних взаємозв’язків 
між хребцево-дисковими сегментами, м’язовими, фіброз-
ними та судинними утвореннями шиї [7,8,9,10]. Раніше 
встановлено, що в результаті перерахованих анатоміч-
них особливостей малозначні на перший погляд пору-
шення в шийному відділі хребта (нестабільність хребців), 
слабкість зв`язкового апарата, набуті зміни шийного від-
ділу призводять до часткової компресії судин, а також до 
подразнення хребтового нерва, в результаті чого вини-
кає спазм судин вертебробазилярного басейну з пору-
шенням його нормальної гемодинаміки[11]. 
Вертебрологи вважають, що живлення диску відбуваєть-
ся дифузно через гіалінові пластинки, які кровопостача-
ються саме з хребетних артерій, в результаті порушення 
вертебробазилярної гемодинаміки розвиваються тро-
фічні зміни в пульпозному комплексі міжхребетного 
диску, з подальшим розвитком хондродистрофічних 
порушень [12]. Морфологічні зміни хребта та порушення 
його біомеханіки стають причиною формування міофас-
ціальної дисфункції [10]. Крім того, порушення кровообі-
гу в хребетних артеріях відбивається на функції самих 
мотонейронів спинного мозку в шийному відділі хребта, 
що призводить до зміни тонусу перш за все коротких 
метамерних м'язів хребта з подальшим розповсюджен-
ням м'язево-тонічного напруження на м'язи шиї та пле-
чового пояса.

В результаті подразнення та стиснення хребетних ган-
гліїв та нервів виникає біль у ділянці шиї та голови, яка 
стає причиною ще більших змін тонусу шийно-
потиличних м'язів та формуванням міофасцикулярних 
блоків. Тривалі функціональні блокади, з одного боку, 
сприяють порушенню трофіки тканин, поглиблюють хон-
дродистрофічні процеси та призводять до виникнення 
різних порушень постави [13,14,15]. З іншого боку, вини-
кають складні нейрорефлекторні некорінцеві синдроми 
з тонічними, нейродистрофічними, вегетативно-
судинними розладами [ 16]. 

Особливості розвитку та перебігу ВК у пацієнтів з міо-
фасціальною дисфункцією шийно-плечової локалізації 

до сьогоднішнього часу недостатньо вивчені. Це питан-
ня є особливо важливим, так як потрібно розробляти 
нові підходи в діагностиці та лікуванні вегетативних 
пароксизмів, що виникають на фоні патології ШВХ. 
Важливим є виявлення м'язів, міофасціальна дисфункція 
яких бере участь в запуску ВК. Раніше встановлено, що 
найбільш часто виникнення вегетативної недостатності 
з пароксизмальним перебігом пов’язано з такими 
м'язами, як верхній та нижній косі м'язи голови, прямі 
м'язи голови, драбинчасті м'язи шиї, що пояснюється їх 
анатомічними особливостями, а саме близькістю розта-
шування до симпатичних утворень шиї [1]. Потребує 
подальшого вивчення формування міофасціальної дис-
функції в трапецієвидних, грудинно-ключично- сосце-
видних м'язах та в м'язах піднімаючих лопатку, а також їх 
вплив на виникнення ПВН. 

Метою дослідження було вивчення стану трапецієвид-
них та грудинно-ключично- сосцевидних м'язів з форму-
ванням міофасціальної дисфункції у дітей з ПВН на фоні 
нестабільності та/ або хондродистрофічних порушень у 
шийному відділі хребта.

!"#$%&"'( & )$#*+(. Дослідження проводилось на 
базі центру вегетативних дисфункцій ДКЛ №6 та 
«Інституту проблем болю» м. Києва.

Нами обстежено 72 дітей віком від 8 до18 років, які зна-
ходились у клініці на лікуванні з діагнозом: пароксизмаль-
на вегетативна недостатність з судинними кризами. Всім 
хворим проводили комплексне обстеження, яке включа-
ло: рентгенографію шийного відділу хребта з функціональ-
ними пробами, при необхідності МРТ головного мозку та 
шийного відділу хребта з метою виключення вроджених 
вад розвитку, а також електрокардіографію, ультразвукове 
обстеження органів черевної порожнини, за показаннями 
добовий моніторинг артеріального тиску.

Для деталізації скарг дітей та їх батьків анкетували за 
спеціальними опитувальниками. Дітям, у яких було вияв-
лено патологію шийного відділу хребта у вигляді неста-
більності та/ або хондродистрофічних порушень (41 
дитина, що склало 58,5%), проводили електроміографію 
м'язів шиї та плечового пояса, електроенцефалографію 
та реоенцефалографію. До плану обстеження також вхо-
дили огляд невролога, вертебролога, окуліста.

Для об’єктивізації показників м’язового тонусу м'язів 
шиї та плечового пояса у дітей з патологією ШВХ був 
використаний метод поверхневої електроміографії 
(ЕМГ), який проводили за допомогою 4-канального 
комп'ютерного електронейроміографа «М-Тest Neuro» 
вітчизняного виробництва ( НПП "DX- системи", м. Харків). 
За допомогою даного прибору досліджували функціо-
нальний стан m.sternocleidomastoideus та m.trapezius з 
двох сторін. ЕМГ- є відносно простим неінвазивним 
методом обстеження, який дозволяє оцінити здатність 
до скорочення одночасно декількох м'язів (агоністів та 
антагоністів) в процесі руху. 
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М'язовий тонус досліджували за допомогою 4-х елек-
тродів, які фіксували в зоні активної рухової точки обсте-
жуваного м’яза. Використовували електроди з довіль-
ною відстанню і одноразові наклейки «Skintact RT 34». 
Активний електрод розташовували над брюшком м’яза 
(в проекції рухової зони), референтний - над сухожилком 
м’яза. Оцінювали спонтанну активність м’яза в спокої та 
при довільному м’язовому скороченні (при тонічному та 
максимальному м’язовому скороченні). 
Електроміографію знімали одноразово з усіх 4-х м'язів 
під час дев'яти проб : 1- в спокої, 2 - поворот голови впра-
во, 3 - поворот голови вліво, 4 - статичне напруження 
правої m.sternocleidomastoideus, 5 - статичне напружен-
ня лівої m.sternocleidomastoideus, 6 - підняття правого 
плеча, 7 -підняття лівого плеча, 8 - статичне напруження 
правої m.trapezius, 9 - напруження лівої m.trapezius . 

Визначали основні параметри ділянок ЕМГ в кожній 
пробі - максимальну та середню амплітуду мкВ, середню 
частоту Гц, а також їх співвідношення (амплітуди до час-
тоти) мкВ/с, в стані спокою оцінювали здатність м’яза до 
розслаблення, наявність або відсутність спонтанної 
активності. 

Комп'ютерна обробка всіх перерахованих параметрів 
у кожного пацієнта дозволила зробити висновок про 
стан активності обстежуваних м'язів, що й було викорис-
тано для подальшого аналізу. Оцінюючи основні параме-
три під час функціональних проб, виявляли наявність 
асиметрії, яка характеризувала різницю показників з 
симетричних точок одноімених м'язів при їх однакових 
навантаженнях.

Так, динамічна робота представляє собою роботу, що 
здійснюється м'язами під час їх переміщення, при цьому 
скорочення м'язів чергується з їх розслабленням. Статична 
робота - це ізометричний режим скорочення м’яза без 
зміни суглобового кута. Статичне навантаження вимірю-
вали при утриманні напруження на одному рівні протя-
гом 4-х секунд (відображення витривалості м’яза).

Для оцінки зворотності міофасціальних порушень на під-
ставі отриманих результатів динамічної та статичної роботи 
вираховували коефіцієнт адекватності (КА) активації м’язів, 
який характеризує м'яз при різних формах його активності 
(при самовільній та несамовільній). Цей показник вирахову-
ється з відношення значення амплітуди напруження м’яза в 
період його несамовільної активності (при активному мак-
симальному напруженні антагоніста) до значення ампліту-
ди цього ж м’яза в режимі його максимального самовільно-
го напруження (агоністичне напруження). 

 
Амплітуда ЕМГ в режимі несамовільного напруження

КА=------------------------------------------------------------------------------- * 100%
 Амплітуди ЕМГ в режимі самовільного напруження 

 
В нормі КА не повинен перевищувати 15%, якщо КА 

підвищується та досягає 100% - виникає "феномен 
урівнення", тобто амплітуда при самовільній та несамо-

вільній активності однакова, ці зміни характеризують 
компенсований стан м’язової дисфункції. При підви-
щенні КА більше 100% - виникає "феномен перетво-
рення", коли амплітуда ЕМГ в режимі самовільного 
напруження менша, ніж в режимі несамовільного 
напруження виникає некомпенсований стан м’язової 
дисфункції [ 17 ]. Завдяки даному обстеженню отриму-
вали повну характеристику стану даних м'язів в роз-
слабленому стані, під час виконання статичної та дина-
мічної роботи, а також їх витривалість та здатність до 
розслаблення. 

Критеріями включення в групу для подальшого 
обстеження стали дані про наявність функціональної 
нестабільності та епізодів втрати свідомості. Діти, які 
мали вродженні вади розвитку краніовертебрального 
сегменту, аномалії судин вертебробазилярного басей-
ну, грубі патологічні зміни з боку серцево-судинної 
системи та судомну готовність - були виключені з 
подальшого обстеження. 

Статистична обробка отриманих даних та елементи 
статистичного аналізу проводилися за допомогою 
непараметричних тестів на базі цифрових програм 
статистичного аналізу Microsoft Office Excel 2007, про-
грами SPSS Statistics 17,0 (Statistic Package for the Social 
Sciences) та Stata 10,0. Статистично вірогідними вважа-
ли різницю при р<0,05. 

!"#$%&'(') *+,%-*."//0 '( 12 +34+5+6"//0. 
Відібрано 41 дитину віком від 8 до 18 років з пароксиз-
мальною формою вегетативної дисфункції, у яких вияв-
лено нестабільність та/ або хондродистрофічні пору-
шення в шийному відділі хребта. Серед обстежених 
дітей було 29 (70,7%) дівчаток та 12 (30%) хлопчиків. За 
даними рентгенографії у 22 (53,6%) хворих виявлено 
тільки нестабільність хребців, у 11 (26,8%) дітей неста-
більність поєднувалась з хондродистрофічними озна-
ками, у 8( 18,6%) - з порушеннями постави у вигляді 
сколіозу або кіфозу, при цьому 5 ( 12,1%) з них мали 
правостороннє викривлення хребта, що склало 63%. В 
групі обстежених дітей більше половини мали затяж-
ний перебіг захворювання. Так, тривалість основних 
симптомів від 1 до 6 років мали 72,7% дітей, від 3 до 6 
місяців - 19,5%, у решти 7,5% дітей анамнез захворю-
вання спостерігався до 3-х місяців. 

За допомогою методу анкетування проведено 
детальний аналіз скарг хворих дітей. Більшість дітей 
пред’являли скарги характерні для пароксизмальної 
форми вегетативної недостатності. Значна кількість 
дітей мали скарги на запаморочення - 97,2% , слабкість 
- 81,4%, роздратованість - 86,1%, зниження настрою 
— 76,8%. Більше половини хворих відмічали втрату 
свідомості - 58,2%, погіршення пам`яті (55,8%), підви-
щене потовиділення на долонях та підошвах (67,4%), 
іноді зниження артеріального тиску (69,8%), погіршен-
ня сну (58,1%), зниження успішності у навчанні (60,4%), 
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болі в животі (67,4%) та болі в ділянці серця та за груди-
ною — 65,1%, утруднене дихання - 55,8%. Також трети-
на хворих мала незначне підвищення артеріального 
тиску - 48,8%. Слід зазначити, що у 18,6% дітей з ПВН 
відмічаються коливання артеріального тиску протягом 
доби (вище та нижче середніх показників).

 Запаморочення у 97,2% та втрата свідомості у 58,2% 
дітей пов’язані, на наш погляд, зі зміною вегетативної 
регуляції каротидного та вертебробазилярних (ВБ) 
судинних басейнів. Крім того, скарги, характерні для 
вегетативних дисфункцій, поєднувались зі скаргами, 
які свідчать про порушення в шийному відділі хребта. 
Так, 97,7% дітей з патологією ШВХ відмічали головний 
біль, при цьому у 72,1% біль був у потиличній ділянці. 
Значна кількість дітей описували біль та відчуття втоми 
в шийному відділі (88,3%), що посилювалась при пово-
ротах голови у 65,1%.

У 93,2% хворих були запаморочення та більше поло-
вини (50,4%) мали шум у вухах. Крім того, болі в спині 
виникали у 83,7% дітей. Третина дітей мала порушення 
зору - 44,2%, відчуття оніміння в руках 41,8%. Слід 
зазначити, що головний біль у хворих на ПВН з патоло-
гією ШВХ мав постійний характер, періодично супро-
воджувався нападами нудоти (27%), а іноді й блюван-
ня, часто проявлявся в ранкові часи після сну, що має 
діагностичне значення та підтверджує їх вертеброген-
не походження. 

За результатами об`єктивного обстеження невроло-
га та вертебролога на момент огляду вогнищевої 
неврологічної патології не було виявлено. Основні 
патологічні прояви за даними вертебрологічного огля-
ду представлені на рис.1. Звертає на себе увагу пере-
вага напруження м'язів шиї та надпліччя з одного боку 
(у 70,2% дітей - переважно за рахунок правої сторони), 
що часто стає причиною формування рефлекторної 
кривошиї (56,1%), тоді як симетричне напруження цих 
м'язів відмічається у 25,1% дітей. Потрібно зазначити, 
що 95,3% дітей були праворукими.

Підтвердженням патологіі ШВХ та формування на 
його фоні вертебро-базилярної недостатності є наяв-
ність у більшості дітей 38 (88,3%) легкої статичної (при 

виконанні проби Ромберга, особливо ускладненої) та 
динамічної атаксії. При виконанні пальце-носової та 
п'ятково-колінної проб порушень не виявлено. Більше 
третини - 18 (41,8%) хворих - мали обмеження при 
поворотах голови, а у 9 (20,9%) дітей при цьому від-
мічено відчуття хрусту, що також свідчить про пору-
шення шийного відділу хребта.

У пацієнтів з пароксизмальним типом перебігу ВД 
на фоні патології ШВХ найбільш виражені м'язево-
тонічні порушення виявлялись в перикраніальних, 
шийних м'язах, а також в м'язах плечового пояса 
(94,7%). 

Потрібно зазначити, що у більшості пацієнтів ( 92,7% 
дітей ) в м`язово-тонічний процес залучались два та 
більше м’язів з утворенням не менше двох-трьох три-
герних точок в кожному м`язі. Виявлення напружених 
м'язів та активних тригерів має значення для діагнос-
тики та подальшого лікування ПВН на фоні патології 
ШВХ.

Зміни в тонусі м'язів клінічно визначали по напру-
женню певних груп м'язів, болісним відчуттям при 
пальпації (92,7%), обмеженні в рухах в шийному відді-
лі хребта (41,8%) та наявності кривошиї (56,1%). 
Пальпаторно найбільш часто в патологічний процес 
залучались грудинно-ключично-сосцевидні та трапе-
цієвидні м'язи. 

 Об’єктивізацію показників м’язового тонусу m.
sternocleidomastoideus та m.trapezius з обох боків 
проводили за допомогою електроміографії за описа-
ною методикою. Аналіз заключень сумарної 
комп’ютерної оцінки запрограмованих параметрів 
ЕМГ про стан активності обстежуваних м'язів показав, 
що у всіх хворих з ПВН на фоні патології ШВХ (у 100% 
випадків) визначались асиметричні зміни активності 
досліджуваних м'язів ( рис. 2). 

 Так, за результатами ЕМГ обстеження з’ясовано, що 
у дітей обох груп (перша- діти тільки з нестабільністю 
та друга - діти з проявами хондродистрофії й пору-
шенням постави) частіше переважала зміна активнос-
ті у бік підвищення m.trapezius dextra, відповідно у 
59,1% дітей з нестабільністю та у 73,6% дітей з проява-
ми, у третини дітей (36,3%) з нестабільністю виявлено 
підвищену активність m.trapezius sinistra проти 26,3% 
дітей з остеохондрозом. Асиметричні зміни активнос-
ті відмічались в m.sternocleidomastoideus dextra (у 
42,1% хворих) та m.sternocleidomastoideus sinistra у 
36,8% дітей з остеохондрозом , в той час як у дітей з 
нестабільністю цей показник склав 31,8% з двох 
боків.

 Отже, як видно з рис. 2, частіше однобічна гіперак-
тивність м'язів спостерігалась у дітей з хондродистро-
фічними порушеннями, але достовірної різниці з гру-
пою хворих на нестабільність ШВХ не виявлено, тому 
подальше розподілення на групи не було необхідним.
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Зворотність міофасціальних порушень оцінювали за 
допомогою ЕМГ, визначаючи коефіцієнт адекватності 
(КА) активації м'язів. Для визначення КА при динамічній 
роботі враховували показники ЕМГ при виконанні тесту 
1, що включає в себе пробу 2 - голова вправо та пробу 3 
- голова вліво, а також тесту 3, що включає в себе пробу 
6 - підняття плеча справа та пробу 7 - підняття плеча 
зліва . 

За даними табл.1 при визначенні динамічних проб вияв-
лено порушення у вигляді підвищення коефіцієнта адек-
ватності (КА) більше 15%. Так, при оцінюванні тесту 1 
"феномен урівнення" КА (компенсовані зміни) m.
sternocleidomastoideus dextra виник у 36,5% дітей, при 
обстеженні m.sternocleidomastoideus sinistra у 65,8% дітей ( 
р< 0,05). Звертає на себе увагу, що при цьому тесті "фено-
мен перетворення" (декомпенсовані зміни) спостерігався 
у 31,7% дітей при дослідженні m.sternocleidomastoideus 
dextra, та достовірно рідше визначався у 12,2% дітей при 
обстеженні m.sternocleidomastoideus sinistra. 

При оцінюванні тесту 3 (підняття плеч) з'ясовано, що 
більші порушення виявлені з боку m.
sternocleidomastoideus dextra. Так, "феномен урівнення" 
з цього м’яза виник у 53,6% дітей та "феномен перетво-
рення" мали 31,7% дітей проти 51,2% та 17,0% хворих 
відповідно з m.sternocleidomastoideus sinistra . 

Отже, при порівнянні показників динамічної роботи 
між m.sternocleidomastoideus dextra та m.

sternocleidomastoideus sinistra переважали порушення 
декомпенсованого стану більше з правого боку.

Аналіз динамічної роботи m.trapezius dextra et sinister 
(рис.3) показав, що значні зміни також виявлялись в пра-
вому трапецієвидному м'язі. Так, при виконанні тесту1 
(нахили голови вправо та вліво) та тесту 3 (підняття 
плеча справа, зліва) КА більше 100% (декомпенсовані 
зміни) визначались тільки з m.trapezius dextra (тобто 
виникав "феномен перетворення") у 34,2%, та у 63,4% 
дітей відповідно (р<0, 05). Значення компенсованого 
стану (КА від 15% до 100%, тобто "феномен зрівняння") 
спостерігались з обох трапецієвидних м'язів при вико-
нанні обох тестів від 36,6% до 65,8% випадків. Цікаво, що 
нормальні показники КА при дослідженні m.trapezius 
dextra зовсім не визначались, тоді як з m.trapezius sinister 
КА до 15% досліджувався майже у половини хворих 
(53,6%) (рис.3).

Так, при виконанні динамічної роботи у хворих ПВН на 
фоні патології ШВХ зафіксовано високий рівень деком-
пенсованого стану м'язів шиї та плечового пояса правої 
сторони. Крім того, отримані дані ЕМГ довели, що під час 
динамічної роботи амплітуда ЕМГ в режимі агоністично-
го напруження визначалась менша, ніж в режимі антаго-
ністичного напруження, тобто призводить до декомпен-
сованих змін альтернативних мязів. Оскільки переважна 
більшість пацієнтів є праворукими (95,3%), то практично 
постійна зацікавленість м'язів шиї та плечового пояса 
правої сторони на фоні нестабільності ШВХ може при-
зводити до незворотних наслідків у м'язах. 

Статичну роботу m. sternocleidomastoideus dextra еt 
sinister оцінювали за результатами тесту 2 - статичне 
напруження голови вправо - (проба 4) та статичне напру-
ження голови вліво (проба 5) , а також тесту 4 - статичне 
напруження плеча справа (проба 8) та статичне напру-
ження плеча зліва (проба 9).
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0#.) 1 0#.) 3
(m.ster.

dex)
(m.ster.

sin)
(m.ster.

dex)
(m.ster.

sin)
 До 15% ( норма) 13 (31,7%) 9 (21,9%) 6 (14,6%) 13 ( 31,7%)
15-100% (феномен 
урівнення)

15 (36,5%) 27 (65,8%)* 22 (53,6%) 21 (51,2%)

≥ 100% (феномен 
перетворення)

13 (31,7%)* 5 ( 12,2%) 13 ( 31,7%) 7 ( 17,0%)
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Оцінюючи показники статичних проб даних м'язів, 
звертає на себе увагу, що значення КА 15% -100% (ком-
пенсований стан) переважали з боку m. 
sternocleidomastoideus sinister. Так, при тесті 2 "феномен 
урівнення " був у 68,2% дітей, та у 53,7% при тесті 4, проти 
39% дітей при тесті 2 та тесті 4 з m.sternocleidomastoideus 
dextra. Однак "феномен перетворення ", коли КА більше 
100% (стан декомпенсації) переважав у дітей з боку m.
sternocleidomastoideus dextra при обох тестах, тобто у 
41,4% (р≤0,05) дітей при виконанні тесту 2 та у 46,3% при 
виконанні тесту 4. 

 Аналіз статичної роботи трапецієвидних м΄язів (рис. 
4) продемонстрував перевагу зміни показника КА в 
компенсованому діапазоні від 15% до 100%. Тобто амп-
літуда при самовільній та несамовільній активності 
майже однакова (у 72,5% дітей) з правого трапецієвид-
ного м΄яза проти 76,2% з лівого трапецієвидного м΄яза 
при виконанні тесту 2, та у 83,2% дітей проти 69% відпо-
відно при виконанні тесту 4. Однак декомпенсовані 
зміни з боку m.trapezius dextra при тесті 2, де КА більше 
100% , відмічались достовірно частіше у 15,2% дітей з 
правої сторони, як і при тесті 4 (у 4,8% проти 0% з 
m.trapezius sinister).

Отже, показники КА більше нормальних значень 
демонструють, що м'язи знаходяться в стані постійної 
напруги та здатність їх до скорочення різко знижуєть-
ся. Звертає на себе увагу той факт, що найбільші зміни 
в роботі шийних м'язів відмічались з правого боку m.
sternocleidomastoideus dextra та m.trapezius dextra. 
Причому декомпенсований стан міофасціальних змін 
визначався частіше у дітей з затяжним перебігом 
захворювання (від 1 до 6 років) - 72,7% хворих, що під-
твердив коефіцієнт кореляції r =0,340, р <0,05. 

Крім того, виявлено достовірний позитивний коре-
ляційний зв'язок між показниками підвищенної актив-
ності m.sternocleidomastoideus dextra та формуванням 
кривошиї з цієї ж сторони (r=0,604, р<0,05). 

Для прикладу наводимо клінічний випадок:
Пацієнт: Вероніка Ж. Дата народження: 21/05/1997
Діагноз: ВД. ПВН з судинними кризами на фоні неста-

більності С3-С4-С5.
Хвора поступила в клініку зі скаргами на частий 

головний біль (частіше в потиличній області та при 
рухах), запаморочення, втрату свідомості, часто нудо-
ту та блювоту на висоті головного болю, болі, хруст та 
відчуття втоми в шийному відділі хребта, біль за гру-
диною, погіршення п'амяті, слабкість, роздратова-
ність. 

При огляді – вогнищевої неврологічної патології не 
було виявлено. При вертебрологічному огляді - пору-
шення постави, а саме правосторонній сколіоз 1 ст. , 
різке напруження м'язів шиї та плечового пояса з 
наявністю тригерних точок в m.trapezius dextra, болю-
чість при пальпації паравертебральної ділянки в ший-
ному та грудному відділах хребта. Дитина праворука. 

При рентгенологічному обстеженні шийного відділу 
хребта з функціональними пробами було виявлено 
функціональну нестабільність шийного відділу хребта 
С3-С4-С5 (рис.5)
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0#.) 2 0#.) 4
(m.ster.

dex)
(m.ster.

sin)
(m.ster.

dex)
(m.ster.

sin)
До 15% (норма) 8 (19,5%) 7 (17,1%) 6 (14,6%) 5 (12,1%)
15-100% (феномен 
урівнення)

16 (39,0%) 28 (68,2%)* 16 (39,0%) 22 (53,7%)

≥100% (феномен 
перетворення)

17 (41,4%) 6 (14,6%)* 19 (46,3%) 14 (34,2%)
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При РЕГ дослідженні виявлено помірну гіповолемію за 
рахунок правої сторони та ангіоспазм судин середнього 
та дрібного калібру також з правої сторони. 

При ЕЕГ дослідженні під дією функціональних наван-
тажень відмічаються ознаки легкої дисфункції діенце-
фальних структур. Епілептиформної активності не заре-
єстровано.

Заключення ЕМГ: dex, m.Trapezius (3 канал): - Проба '' 
підняття плеча справа'': Максимальная амплітуда - 
1632,96 мкВ. Середня амплітуда - 222,21 мкВ. Середня 
частота - 272,3 Гц.  sin, m.Trapezius (4 канал): - 
Проба ''підняття плеча зліва'': Максимальна амплітуда - 
951,36 мкВ. Середня амплітуда - 95,64 мкВ. Середня 
частота - 307,3 Гц.

Відношення середньої амплітуди правого та лівого 
трапецієвидного м’яза при динамічній работі - підняття 
плеча зі своєї сторони в 2,3 раза більше справа (222,21 
мкВ і 95,64 мкВ), при незначному переважанні середньої 
частоти лівого трапецієвидного м’яза 307,3 і 272,3 Гц. 
(рис.6).

Отже, за даними ЕМГ дослідження переважає актив-
ність правого трапецієвидного м'яза.

Отримані результати співпадають з відомими раніше 
даними про те, що порушення в роботі будь-якого 
м'язового пучка, навіть який не контактує з хребетною 
артерією, може викликати рефлекторний спазм названої 
судини [10]. Крім того, хребетна артерія безпосередньо 
здавлюється м'язами шиї, так як знаходиться в м'язово-
кістковому корсеті. 

Тобто, визначені нами асиметричні зміни міофасціаль-
них дисфункцій призводять до порушення вертебраль-
ного кровообігу та підтримують зміни в функціонуванні 
ЦНС та ВНС у хворих на ПВН, що потребує подальшого 
вивчення. 
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