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У статті розглянуто основи механотерапії під час реабілітації після різ-
них травм.
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В статье рассмотрены основы механотерапии при реабилитации после 
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The article covers the basics of mechanical therapy in rehabilitation after various injuries.
Keywords: hydrotherapy, design, mechanotherapy devices.

Актуальність. Проблема клініко-фізіологічного обґрунтування механотерапії 
як засобу лікувальної фізичної культури привертає за останні роки все більше уваги 
учених і практичних лікарів. Це обумовлено необхідністю реабілітації хворих із 
травмами і захворюваннями опорно-рухового апарата і нервової системи. 

Мета дослідження. Обґрунтування особливостей використання 
механотерапевтичних апаратів у реабілітаційній праці.

Завдання дослідження. Охарактеризувати особливості використання 
механотерапевтичних апаратів для реабілітації.

Методи та організація дослідження. Механотерапія – лікування фізичними 
вправами, виконуваними за допомогою спеціальних апаратів. Точно спрямовані та 
суворо дозовані рухи, метою яких є відновлення рухливості у суглобах і зміцнення 
сили м’язів, діють локально на тканини, підсилюють лімфо- і кровообіг, збільшують 
еластичність м’язів і зв’язок, повертають суглобам властиву функцію [1]. 

Показання до застосування механотерапії: контрактури різного походження, 
артрози, артрити, тугорухливість суглобів після травм, тривалої іммобілізації. 
Протипоказана вона при рефлекторних контрактурах, різкому ослабленні сили м’язів, 
прогресуючих набряках, недостатній консолідації кісткової мозолі при переломах; 
наявності синергій, больового синдрому і підвищеної рефлекторної збудливості 
м’язів.

Механотерапію застосовують, переважно, у вільному руховому режимі [2]. 
У травматології її починають після зняття іммобілізації, повного формування рубців 
після травм м'яких тканин, в тому числі й опіків. Вправи виконують на апаратах 
маятникового типу із застосуванням мінімального вантажу, у повільному темпі, 
з невеликою амплітудою руху, частими паузами для відпочинку, дотримуючись 
принципу щадіння ураженого суглоба чи тканини і поступового тренування. 
Основна мета періоду  – забезпечення максимально повної амплітуди рухів у 
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суглобах. Виникнення незначного болю не є протипоказанням для застосування 
вправ. В окремих випадках слід зменшити амплітуду рухів, а у разі посилення болю 
заняття слід тимчасово припинити. Для заспокоєння проявів болю призначають 
теплову процедуру. 

Механотерапію у системі фізичної реабілітації застосовують як самостійний 
засіб, так і включають у комплекси лікувальної гімнастики в основну її частину. У 
першому випадку перед початком рухів на апараті обов’язково виконують вправи 
для всіх суглобів пошкодженої кінцівки або масаж. 

Взагалі можна виділити кілька основних видів механотерапевтичних апаратів 
[1], які відрізняються за принципами використання законів механіки:

1. Важільні апарати. До таких конструкцій відносяться апарати Цандера. Їх 
робота заснована на принципі двохплечового важеля.

2. Маятникові апарати. До них відносяться апарати Каро, Крукенберг, Сте-
панова, що працюють за принципом маятника.

3. Блокові апарати. Прикладом можуть служити блокові установки Тіло.
4. Апарати з подоланням еластичного або пружинного опору за типом апа-

ратів Герца.
Зараз створена ціла система механотерапії, заснована на принципі блоку. 

Блокові пристрої застосовані в одній групі сучасних апаратів. В іншій групі апаратів 
використано принцип маятника. У цих апарата, як і в апаратах Каро і Степанова, за-
позичена ідея знімних пристроїв на нерухомих штативах-стійках. Нинішні апарати 
мають приставки різного призначення – для розробки ти чи інших суглобів верхніх і 
нижніх кінцівок. Для лікування хворих з травмою спинного мозку найбільший інтер-
ес представляють універсальна блокова установка, прилад для розведення пальців 
рук та апарат, який має функцію полегшеної ходьби.

З нових конструкцій добре зарекомендували себе [2] тренажери Пустовойтен-
ко, блочний апарат Красова, апарат для відновлення функції променевозап’ястного 
суглоба і ротації передпліччя конструкції Юр’єва, апарат Діна, що дозволяє розро-
бляти контрактури в суглобах нижніх кінцівок. Для хворих може бути корисним 
комплект тренажерів, розроблених Київським НДІ медичних проблем фізичної куль-
тури. Особливу групу становлять різні портативні механічні пристрої і пристосуван-
ня для вправ, які вирішують задачі механотерапії. Сюди можна віднести шину для 
відновлення функцій у променевозап’ястному суглобі конструкції Юр’єва, пружинні 
динамометри Каптеліна, клавішний апарат Штеренгерца. Для механотерапії може 
бути використаний манометричний апарат Калчева, створений для дослідження і 
тренування відчуттів тиску.

Завдання механотерапії полягають в наступному:
1) Активно впливати на контрактильний і пластичний тонус м’язів;
2) Збільшити силу і витривалість гіпотрофованих м’язів;
3) Впливати на рухливість суглобів;
4) Підвищити аферентну імпульсацію в дефектних м’язах.
Завдання по відновленню з використанням механотерапії потрібно програ-

мувати за фазами генералізації, концентрації і автоматизму рухів [1]. Вправи прово-
дяться в певній послідовності – спочатку динамічні, циклічні та силові, потім вправи 
з строгою деталізацією. При спастичних парезах і контрактурах процедурні мето-
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дики складаються з вправ на розтягування, в деяких випадках (при млявих парезах) 
з вправ на посилення. При призначенні механотерапії хворим з млявими парезами 
слід дотримуватися особливої обережності, щоб не погіршити розхитаність суглобів. 
Сприяє цьому поступове збільшення амплітуди в чергуванні з силовими вправами.

Ефективність механотерапії забезпечується системою і послідовністю занять 
[1]. Апаратні тренування варто починати, як тільки хворий зможе самостійно сидіти. 
У осіб, які перенесли спінальну травму, найбільш раціональним є застосування ме-
ханотерапії перед лікувальною гімнастикою. Заняття починають з мінімальних дозу-
вань. Навантаження на суглоб і м’язові групи дозують зміною маси вантажу, довжини 
та кута маятника, частоти його коливань і тривалості сеансу. Практикуються заняття 
тривалістю від 10 до 20 хв при млявих парезах і від 15 до 30 хв – при спастичних.

Висновки. Отже, з цих даних випливає важливий практичний висновок: най-
краще збільшення м’язової сили забезпечується більшою масою вантажу при меншій 
тривалості процедури, застосування вантажів меншої величини вимагає збільшення 
часу; зниження спастичності та підвищення рухливості суглобів краще забезпечують 
процедури з більшою масою вантажу і з більшою тривалістю.
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