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ОСОБЛИВОСТІ МІОФАСЦІАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ 
ШИЙНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ 

З ПЕРЕДНІМ ПОЛОЖЕННЯМ ГОЛОВИ
Доц. Г. В. ЛОГВІНЕНКО, М. І. ВОЛОШИНА

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано результати дослідження особливостей міофасціального больового синдрому шийної ло-
калізації у молодих пацієнтів із переднім положенням голови. Установлено, що для цих хворих 
є характерними більша кількість залучених до патологічного процесу м’язових груп, а також 
більші вираженість больового синдрому і негативний вплив цервікалгії на повсякденне життя 
порівняно із пацієнтами з нейтральним положенням голови.

Ключові слова: переднє положення голови, міофасціальний больовий синдром, тригерна точка, цер-
вікалгія.

Неспецифічний м’язовий біль займає провід-
не місце у структурі причин тимчасової непраце-
здатності населення у світі [1]. Аналіз результа-
тів глобального дослідження тягаря хвороб про-
демонстрував його вагомий внесок у структуру 
глобального тягаря інвалідності, а також суттєве 
збільшення кількості осіб із зазначеною патоло-
гією за період від 1990 до 2017 р., що пов’язано 
не тільки зі старінням популяції, але й із поши-
ренням у ній малорухливого способу життя [1, 2]. 
Одним із найбільш розповсюджених варіантів не-
специфічного м’язового болю є міофасціальний 
больовий синдром (МФБС), який розвивається 
внаслідок наявності структурних невідповідностей, 
біомеханічних порушень опорно-рухового апарату, 
позного напруження або компресії м’язів [4–9].

Активне використання у повсякденному житті 
сучасних ґаджетів (смартфонів, планшетів, ноут-
буків) призвело до поширення у популяції пору-
шення статичного стереотипу: переднього поло-
ження голови з характерним для нього зміщен-
ням регіонарного центра ваги (РЦВ) на шийному 
рівні вперед, через що відбувається блокування 
краніоцервікального і цервікоторакального пере-
ходів, розвиток компенсаторної гіпермобільності 
середньошийних сегментів і м’язово-скелетного 
дисбалансу шийно-грудного регіону з укорочен-
ням м’язів-екстензорів голови і шиї, формуванням 
у них активних тригерних точок (ТТ), розвитком 
МФБС та одночасним подовженням і розвитком 
функціональної слабкості їх антагоністів [9].

Мета проведеного дослідження — установити 
особливості МФБС та вираженість його впливу 
на повсякденне життя у пацієнтів молодого віку 
з постуральним дисбалансом шийного регіону — 
переднім положенням голови.

Обстежено 37 пацієнтів (15 жінок, 12 чо-
ловіків) віком 18–44 роки (середній вік — 
37,2±3,8 року) з МФБС шийної локалізації на 
тлі переднього положення голови та із середньою 

тривалістю больового синдрому 13,6±2,9 міс. 
До групи контролю увійшли 34 пацієнти (14 жі-
нок, 10 чоловіків) віком 18–44 роки (середній 
вік — 36,9±3,93 року) з МФБС шийної локалізації 
на тлі нейтрального положення голови й із серед-
ньою тривалістю больового синдрому 12,9±2,7 міс. 
Групи обстежених були співставні за віком, стат-
тю і тривалістю больового синдрому (р > 0,05).

Критеріями включення у дослідження були: 
вік хворих від 18 до 44 років, наявність МФБС 
шийної локалізації на тлі зміщення РЦВ на ший-
ному рівні уперед. Критеріями виключення — три-
валість больового синдрому менше 3 міс, наявність 
специфічного болю у шиї, шийної радикулопатії, 
фіброміалгії, ревматизму, автоімунних захворю-
вань сполучної тканини, хірургічних втручань на 
шийному рівні, хлистової травми шиї в анамнезі. 
Усі учасники отримали повну інформацію щодо 
дослідження та підписали інформовану згоду від-
повідно до міжнародних етичних вимог.

Протокол дослідження включав клініко-не-
врологічне і вертебро-неврологічне обстеження 
(візуальну оцінку порушень статики, мануальну 
діагностику). Мануальну діагностику доповнювали 
кінестетичним вивченням м’язів, кількісну оцінку 
якого проводили за допомогою обчислення інде-
ксу м’язового синдрому (ІМС) [6, 7].

Для об’єктивізації зміщення РЦВ на шийному 
рівні вперед використовували фотограмметрич-
ний метод із вимірюванням величини краніовер-
тебрального кута (КВК), який при нейтральному 
положенні голови становить ≥ 55 °, а при фор-
муванні переднього положення голови — < 55 °. 
Оцінку больового синдрому проводили за візуаль-
ною аналоговою шкалою (ВАШ) (E. C. Huskisson, 
1974), оцінку впливу больового синдрому в шиї на 
повсякденне життя — за допомогою опитувальни-
ка «Індекс порушення життєдіяльності при болях 
у шиї» (NDI — Neck Disability Index (H. Vernon, 
S. Mior, 1991)).
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Статистичний аналіз отриманих результатів 
проводили за допомогою програми Statistica 10 
(Statsoft Inc., USA). Результати вважали досто-
вірними за умови р < 0,05.

Основними скаргами пацієнтів обох груп були 
біль і відчуття скутості у ділянці шиї, які підси-
лювалися після тривалих статичних навантажень 
(робота з ґаджетами, тривале перебування за кер-
мом тощо), нічного сну у незручній позі, переохо-
лодження або стресу.

Візуальна діагностика виявила у всіх хворих 
основної групи зміщення РЦВ на шийному рівні 
вперед із формуванням переднього положення 
голови, компенсаторним посиленням вираже-
ності грудного кіфозу із внутрішньою ротацією 
плечових суглобів, елевацією ключиць та всього 
плечового поясу.

Біомеханічні порушення у пацієнтів групи 
контролю були представлені латерофлексією 
(21 (61,76 %) випадок) або ротацією голови (13 
(38,24 %) спостережень).

Фотограмметричне визначення величини 
КВК, проведене з метою об’єктивізації зміщення 
РЦВ на шийному рівні вперед, продемонструва-
ло зменшення його величини нижче нормативних 
показників (≥55 °) у 100 % спостережень в основ-
ній групі. Середня величина КВК дорівнювала 
48,3±1,56 °, що свідчило про формування у всіх 
пацієнтів переднього положення голови (р < 0,05). 
У групі контролю середня величина КВК, вимі-
ряного фотограмметрично, становила 56,1±0,79 ° 
(р < 0,05), що підтверджувало нейтральне поло-
ження голови.

Мануальне дослідження виявило у всіх пацієн-
тів основної групи м’язовий гіпертонус та активні 
ТТ у верхніх і нижніх косих м’язах голови, великих 
і малих задніх прямих м’язах, грудино-ключич-
но-соскоподібних м’язах, передніх драбинчастих 
м’язах, верхніх відділах трапецієподібних м’язів, 
надосному, підосному та підлопатковому м’язах, 
м’язі, що піднімає лопатку. У групі контролю 

м’язовий гіпертонус та активні ТТ було встанов-
лено у верхніх і середніх порціях трапецієподібних 
м’язів, грудино-ключично-соскоподібних м’язах та 
м’язі, що піднімає лопатку. Середні показники ІМС 
в основній групі становили 13,9±3,6 бала, що від-
повідало середньому і тяжкому ступеням м’язового 
синдрому, в групі контролю — 8,6±2,9 бала, що 
свідчило про легкий і середній ступені тяжкості 
м’язового синдрому (р < 0,05) (рис. 1).

Середня оцінка вираженості больового синдро-
му за шкалою ВАШ у пацієнтів основної групи — 
48,26±9,7 бала, у групі контролю — 37,7±6,9 бала 
(р < 0,05). Оцінка за NDI у хворих основної гру-
пи становила 39,8±7,98 % (р < 0,05), що свідчило 
про помірне обмеження життєдіяльності внаслідок 
цефалгії. У групі контролю показники оцінки за 
опитувальником NDI продемонстрували наявність 
легкого впливу цефалгії на щоденну життєдіяль-
ність хворих — 25,4±3,26 % (р < 0,05) (рис. 2).

Із метою встановлення впливу вираженості 
переднього положення голови на інтенсивність 
цервікалгії, а також на щоденну життєдіяльність 
пацієнтів було проведено кореляційний аналіз, 
який виявив негативну кореляцію між величи-
ною КВК і оцінкою больового синдрому за ВАШ 
(r = –0,91, р < 0,05), а також між величиною КВК 
і оцінкою за NDI (r = –0,93, р < 0,05).

Аналіз результатів дослідження продемонстру-
вав, що для МФБС шийної локалізації у молодих 
пацієнтів із переднім положенням голови харак-
терні більша кількість залучених до патологічно-
го процесу м’язових груп з укороченням м’язів-
екстензорів голови і шиї та формуванням у них 
активних ТТ, а також більші вираженість больово-
го синдрому в шиї і негативний вплив цервікалгії 
на повсякденне життя порівняно з обстеженими 
групи контролю, які мали нейтральне положення 
голови. Установлено негативну кореляційну залеж-
ність між ступенем зміщення РЦВ на шийному 
рівні вперед, вираженістю цервікалгії і ступенем 
її впливу на повсякденне життя пацієнтів.

Рис. 2. Показники оцінки за візуальною аналоговою 
шкалою і опитувальником «Індекс порушення життє-
діяльності при болях у шиї» у пацієнтів обстежених 
груп:  — основна група,  — контроль

Рис. 1. Показники індексу м’язового синдрому в обсте-
жених групах
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ОСОБЕННОСТИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ШЕЙНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕДНИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ

А. В. ЛОГВИНЕНКО, М. И. ВОЛОШИНА

Представлены результаты исследования особенностей миофасциального болевого синдрома шей-
ной локализации у молодых пациентов с передним положением головы. Установлено, что для 
этих больных характерно большее количество вовлеченных в патологический процесс мышечных 
групп, а также большие выраженность болевого синдрома и негативное влияние цервикалгии на 
повседневную жизнь по сравнению с пациентами с нейтральным положением головы.

Ключевые слова: переднее положение головы, миофасциальный болевой синдром, триггерная точка, 
цервикалгия.

FEATURES OF MYOFASCIAL PAIN SYNDROME OF CERVICAL LOCALIZATION  
IN YOUNG PATIENTS WITH FORWARD HEAD POSTURE

G. V. LOGVINENKO, M. I. VOLOSHYNA

The results of the study of the features of myofascial pain syndrome of cervical localization in young 
patients with forward head posture have been presented. These patients were found to have a greater 
number of muscle groups involved into pathological process, as well as a greater severity of pain and 
negative impact of cervicalgia on daily life if compared with the patients with a neutral head posture.

Key words: forward head posture, myofascial pain syndrome, trigger point, cervicalgia.
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