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Відновлення цілісності та об’єму втраченої кіст-
кової тканини залишається важливою медичною 
проблемою впродовж десятиліть. На сьогодні усі 
методи, спрямовані на вирішення цього завдання 
можна поділити на дві групи: біологічні та фізичні. 
Фізичні методи впливу, серед яких низькоінтенсив-
ні пульсуючі ультразвукові коливання, екстракор-
поральна ударно–хвильова терапія, низькоінтенси-
вна лазеротерапія, електрична стимуляція та маг-
нітотерапія, в доклінічних дослідженнях продемон-
стрували перспективність використання для опти-
мізації процесів загоєння кісткової тканини, втім є 
недостатньо відображеними у фаховій літературі.  

Мета – з’ясувати доцільність клінічного засто-
сування методів фізичного впливу для оптимізації 
кісткового загоєння, зокрема у щелепно–лицевій 
ділянці.  

Пошук літературних джерел здійснювався у 
електронних базах PubMed, Elsevier та Google 
Scholar за комбінацією ключових слів «bone heal-
ing» та «EStim», «LIPUS», «ESWT», «PEMF», 
«LLLT» та їх синонімів відповідно, серед система-
тичних оглядів, мета–аналізів та оригінальних дос-
ліджень, опублікованих у період з 2010 по 2019 
роки. Було відібрано 50 публікацій, що відповідали 
критеріям включення та виключення. Результати 
опублікованих досліджень було систематизовано 
та викладено у вигляді запропонованого літератур-
ного огляду.  

Суперечливі результати клінічних спостере-
жень, недостатня кількість контрольованих дослі-
джень та відсутність доказової бази ставлять під 
сумнів доцільність клінічного застосування таких 
методів фізичного впливу на процеси остеорепара-
ції, як електрична стимуляція, LIPUS–терапія, низь-

коінтенсивна лазеротерапія та магнітотерапія. Та-
кож суттєвим недоліком вище згаданих методів є 
велика кількість сеансів, необхідна для досягнення 
ефекту. Єдиним поширеним методом фізичного 
впливу, про ефективність застосування якого свід-
чить значна кількість різногалузевих досліджень, є 
екстракорпоральна ударно–хвильова терапія. 

Ключові слова: кісткове загоєння, щелепно–
лицева ділянка, фізіотерапія, екстракорпоральна 
ударно–хвильова терапія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Пошук, впровадження і шляхи удо-
сконалення методів діагностики та лікування запа-
льних, травматичних процесів, дефектів та дефор-
мацій ЩЛД», № держ. реєстрації 0115U000046, 
шифр 10.01.001.15. 

Вступ. Відновлення цілісності та об’єму втра-
ченої кісткової тканини залишається важливою 
медичною проблемою впродовж десятиліть [1]. На 
сьогодні усі методи, спрямовані на вирішення цьо-
го завдання можна поділити на дві групи: біологічні 
та фізичні. У свою чергу, серед біологічних методів 
стимуляції остеорепарації виокремлюють місцеві 
(остеогенні, остеокондуктивні, остеоіндуктивні) та 
системні (наприклад, прийом препаратів паратире-
оїдного гормону, бісфосфонатів), яким присвячено 
низку досліджень, що відображають вказану про-
блему в достатньому обсязі [2, 3]. Натомість, фізи-
чні методи впливу, які в доклінічних дослідженнях 
продемонстрували перспективність використання 
для оптимізації процесів загоєння кісткової тканини 
[3], зокрема такі як низькоінтенсивні пульсуючі  
ультразвукові коливання (low–intensity pulsing  
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ultrasound, LIPUS), екстракорпоральна ударно–
хвильова терапія (ЕУХТ, extracorporeal shock wave 
treatment, ESWT), низькоінтенсивна лазеротерапія 
(НЛТ, low level laser therapy, LLLT), електрична сти-
муляція (electrical stimulation, EStim) та магнітоте-
рапія (pulsating electro–magnetic fields, PEMF), є 
недостатньо відображеними у фаховій літературі. 

Мета – з’ясувати доцільність клінічного засто-
сування методів фізичного впливу для оптимізації 
кісткового загоєння, зокрема у щелепно–лицевій 
ділянці. 

Матеріали і методи. Пошук літературних 
джерел здійснювався у електронних базах Pub-
Med, Elsevier та Google Scholar за комбінацією клю-
чових слів «bone healing» та «EStim», «LIPUS», 
«ESWT», «PEMF», «LLLT» та їх синонімів відповід-
но, які відповідали наступним критеріям включен-
ня: систематичні огляди, мета–аналізи та оригі-
нальні дослідження, зосереджені на оптимізації 
кісткового загоєння за допомогою методів фізично-
го впливу, опубліковані у період з 2010 по 2019 
роки. Критеріями виключення були: публікації, в 
яких дослідження впливу на кісткове загоєння було 
вторинним; описи клінічних випадків; дослідження, 
в яких фізичні методи позиціонувались як додатко-
ві в лікуванні, а також публікації вітчизняних авто-
рів. Таким чином було відібрано 50 публікацій, що 
відповідали цим критеріям. Результати опублікова-
них досліджень було систематизовано та викладе-
но у вигляді запропонованого літературного огляду 
в логічній послідовності: суть методу, механізм 
впливу та ефективність застосування. 

Огляд та обговорення 
Низько–інтенсивні пульсуючі ультразву-

кові коливання (LIPUS) 
Терапевтичний ефект низько–інтенсивних 

пульсуючих ультразвукових коливань полягає у 
мікромеханічному пошкодженні ділянки кісткового 
дефекту звуковою хвилею, що, у свою чергу, спри-
чиняє низку змін на молекулярному та клітинному 
рівнях, які забезпечують процес загоєння [3, 4]. 
Цей метод здебільшого застосовується при ліку-
ванні переломів трубчастих кісток (зокрема у кур-
ців), а також показаний пацієнтам, яким було про-
ведено остеотомію [5–7]. У клінічних рекоменда-
ціях Poolman RW et al, 2017 [8] визначають засто-
сування LIPUS–терапії як найбільш безпечного 
методу лікування неконсолідованих переломів. 
Втім, автори рекомендацій зазначають, що процес 
лікування вимагає значних часових затрат (згідно 
протоколу, курс складається із щоденних 20 хви-
линних сеансів упродовж 5 місяців). Також, згідно 
мета–аналізу 12 рандомізованих контрольованих 
досліджень, можливості та потенціал застосування 
низько інтенсивних пульсуючих ультразвукових 

коливань є обмеженими, а результати клінічних 
досліджень – суперечливими [9].  

За результатами двох мета–аналізів, проведе-
них у 2014 році з метою непрямого порівняння ефе-
ктивності електричної стимуляції та LIPUS–терапії 
при загоєнні переломів у пацієнтів із гострими пере-
ломами виявлено очікувану, втім не значущу пере-
вагу LIPUS–терапії через 6 місяців після перелому 
(коефіцієнт ризику 1.17, 95% довірчий інтервал). У 
пацієнтів із незрощенням або затяжним перебігом 
загоєння перелому, електрична стимуляція також 
мала незначущу, втім очікувану перевагу на 3 міся-
ці спостереження (коефіцієнт ризику 2.05, 95% дові-
рчий інтервал) у порівнянні із стандартним лікуван-
ням. Проте, наявні лише низькоякісні докази, що 
дозволяли б припустити потенційну перевагу LIPUS
–терапії над електростимуляцією у покращенні яко-
сті зрощень на 6 місяці спостереження гострих пе-
реломів (коефіцієнт ризику 0.76, 95% довірчий інте-
рвал). Відтак, автори вказують на доцільність пря-
мих клінічних порівнянь цих методів для підтвер-
дження отриманих результатів [10, 11].  

Екстракорпоральна ударно–хвильова те-
рапія 

Ударні хвилі – це високоенергетичні низькочас-
тотні акустичні імпульси, які генеруються п’єзоеле-
ктричним, електромагнітним або пневматичним 
методом за допомогою компресора [12, 13]. За 
своєю природою, характеризуються більш високи-
ми амплітудами енергії і малою тривалістю імпуль-
су [14]. Ударні хвилі миттєво поширюються в м’я-
ких тканинах, не пошкоджуючи їх та досягаючи при 
цьому межі між середовищами різної щільності. В 
такий спосіб ударні хвилі здійснюють терапевтич-
ний вплив на поверхню кісткових і хрящових тка-
нин, а також кальцифікати, осифікати та інші щільні 
утворення [15, 16]. При цьому варто враховувати, 
що ЕУХТ є дозозалежним методом, відтак кількість 
імпульсів понад 2000 сприятиме резорбції кісткової 
тканини, а не її загоєнню [14, 17] 

Незважаючи на значну кількість клінічних спо-
стережень, які свідчать про ефективність ЕУХТ, 
біологічний механізм її дії не є достеменно з’ясова-
ним. Найпоширенішою є гіпотеза мікропошкоджень 
кісткової поверхні за рахунок кавітаційних явищ, 
при яких запалення, що розвивається спричинює 
збільшення виходу з кров’яного русла таких факто-
рів росту як фактор росту судинного ендотелію та 
кісткові морфогенетичні протеїни, що у свою чергу 
сприяє відновленню більшого об’єму тканин [14–
16, 18, 19]. Також ударні хвилі сприяють поліпшен-
ню метаболічних процесів в тканинах [13, 18]. 

Серед ефектів ЕУХТ відзначають: сприяння нео-
васкуляризації внаслідок активації судинно–
ендотеліального фактору росту з наступною пролі-
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ферацією ендотеліальних клітин [13, 20]; індукцію 
остеогенетичних факторів росту, таких як трансфор-
муючий фактор росту бета–1 та кісткових морфоге-
нетичних білків, що ініціює активність остеобластів 
[13, 19, 21]; зниження больового синдрому [14, 22]; 
зменшення набряку [23]. Відповідно до цього, низ-
кою дослідників були сформульовані наступні пока-
зання до застосування ЕУХТ у щелепно–лицевій 
ділянці: лінійні переломи кісток, зокрема неконсолі-
довані [24, 25]; пародонтит [20, 26]; імплантація, зок-
рема лікування периімплантитів [27]; захворювання 
скронево–нижньощелепного суглоба [28].  

З–поміж переваг застосування ЕУХТ перед 
іншими методами фізичного впливу є незначний 
ризик розвитку ускладнень та проявів побічної дії 
[13, 14]. Не зважаючи на те, що застосування цього 
методу в ділянці верхньої щелепи є сумнівним че-
рез її жорстке з’єднання з кістками мозкового відді-
лу черепа та ймовірні небезпеки, пов’язані із впли-
вом на структури головного мозку [16], ЕУХТ є 
ефективним методом фізичного впливу на процеси 
остеорепарації, зокрема в ділянці нижньої щелепи.  

Низькоінтенсивна лазеротерапія 
Низькоінтенсивна лазеротерапія – застосуван-

ня в медичних цілях лазерного випромінювання 
низької інтенсивності для якого характерні фіксова-
на довжина хвилі (монохроматичність), однакова 
фаза випромінювання фотонів (когерентність), ви-
сока направленість та фіксована орієнтація векто-
рів електромагнітного поля в просторі (поля-
ризація). У фізіотерапії використовують переважно 
червоне та інфрачервоне випромінювання [29, 30]. 

В основі репаративного ефекту НЛТ лежить 
активація проліферації низки клітин в зоні тканин-
ного дефекту – макрофагів, лімфоцитів, кератино-
цитів, фібробластів, ендотеліальних клітин – вна-
слідок посилення продукції факторів росту судин-
ного ендотелію (VEGF), фібробластів (FGF), тром-
боцитарного фактору росту (PDGF) [29, 31, 32]. 

Згідно доклінічних досліджень на тваринних 
моделях, лазерне випромінювання пришвидшує 
загоєння ран на шкірі, трофічних виразок, кісткових 
переломів та дефектів, а також ерозій та виразок 
слизової оболонки [31, 33].  

На жаль, оцінити клінічну ефективність цього 
методу в контексті впливу на остеорепарацію не-
можливо у зв’язку з відсутністю клінічних спостере-
жень у фаховій літературі, оскільки наявною є ли-
ше інформація щодо позитивного впливу низькоін-
тенсивного лазера на загоєння м’яких тканин [34–
36]. Окрім цього, у кількох клінічних спостережен-
нях статистично значущого впливу низькоінтенсив-
ної лазеротерапії на стабільність дентальних ім-
плантатів чи загоєння переломів кісток у людини 
не було виявлено [37, 38]. 

Електрична стимуляція  
Метод електричної стимуляції базується на 

гіпотезі про те, що механічний стрес для кісткової 
тканини спричиняє утворення електричних потенці-
алів [3]. Відповідно, під час компресії виникають 
електронегативні потенціали, які сприяють форму-
ванню кісткової тканини. Натомість при розтягненні 
утворюються електропозитивні потенціали, які за-
пускають механізм резорбції [4]. Таким чином, 
створення електричного поля в ділянці кісткового 
дефекту повинно сприяти інтенсивнішому утворен-
ню кісткової тканини. Втім, якщо деякі початкові 
доклінічні дослідження демонструють однозначну 
перевагу електричної стимуляції, як методу оптимі-
зації репаративного остеогенезу, то у низці клініч-
них досліджень спостерігається неоднозначність та 
розбіжність результатів, що підтверджують ефекти-
вність цього методу [39–41]. У мета–аналізі рандо-
мізованих плацебо–контрольованих досліджень 
проведеному у 2016 році зазначено виражений 
знеболюючий ефект електричної стимуляції та від-
сутність будь–якого впливу на відновлення функції. 
Окрім того, що автори вище згаданого мета–
аналізу виявили статистично незначущий позитив-
ний ефект електричної стимуляції в лікуванні не-
зрощених переломів трубчастих кісток, вони також 
дійшли висновку, що розріднені, нестандартизовані 
дані розглянутих досліджень створюють ризик не-
точності у трактуванні їхніх результатів, а відтак 
спотворенню висновків [42]. Тому для підтверджен-
ня позитивного впливу електростимуляції на заго-
єння кісткової тканини необхідна більша кількість 
високоякісних клінічних досліджень. 

Магнітотерапія 
Магнітотерапія позиціонується як найпрості-

ший, найдешевший та цілком безболісний метод 
фізичного впливу. Для магнітотерапії використову-
ється так званий "магнітний об’єктив". Однойменно 
намагнічені частинки відштовхуються як від магні-
ту, так і одна від одної, що забезпечує їхній рух в 
паралельних напрямках. При такому впливі на рео-
логічну ланку зростає швидкість руху крові, але 
знижується тиск на стінки судин, що забезпечує 
підвищення проникності в дрібні периферичні кро-
воносні судини, сприяючи таким чином покращен-
ню периферичного кровопостачання [43, 44]. 

Під впливом постійного та змінного імпульсного 
магнітного поля відзначається посилення метаболі-
чних процесів в ділянці кісткового регенерату, в 
більш ранні терміни з’являються фібро– та остеоб-
ласти в ділянці регенерації, процес утворення кіст-
кової речовини проходить інтенсивніше та у більш 
ранні терміни [45–48]. У низці досліджень на твари-
нах доведено, що магнітотерапії властива седатив-
на, гіпотензивна, протизапальна, протинабрякова, 



 Медичні науки 

 12 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 

знеболююча і трофіко–регенеративна дія [4, 49, 
50]. На противагу, Rosso F. et al., 2015 [51] не ви-
явили статистично достовірних доказів ефективно-
сті магнітотерапії у порівнянні з ЕУХТ. 

У царині щелепно–лицевої хірургії серед поте-
нційних показань до застосування магнітотерапії 
виокремлюють: захворювання пародонту; гострий 
артрит СНЩС; переломи нижньої щелепи; післяо-
пераційні рани та травми [44, 49]. Проте, відкритим 
залишається питання щодо використання магніто-
терапії за наявності металевих конструкцій у поро-
жнині рота [44, 39]. Також варто враховувати той 
факт, що незважаючи на свою сприятливу дію на 
організм, магнітні поля від 70 мТл і вище стають 
стресовими агентами і негативно впливають на 
діяльність низки функціональних систем [4, 43, 46]. 
Окрім цього, відсутність якісних клінічних спостере-
жень ставить під сумнів клінічну ефективність цьо-
го методу. 

Заключення. Наявність цілої низки методів 
фізіотерапевтичного впливу, що застосовуються 

для оптимізації процесів загоєння кісткової тканини 
та постійний пошук способів їхнього удосконалення 
для ефективнішого застосування свідчить про гост-
роту потреби вирішення цього завдання найбільш 
оптимальним способом. Суперечливі результати 
клінічних спостережень, недостатня кількість конт-
рольованих досліджень та, як наслідок, відсутність 
доказової бази, на сьогодні ставлять під сумнів 
доцільність клінічного застосування таких методів 
фізичного впливу на процеси остеорепарації, як 
електрична стимуляція, LIPUS–терапія, низькоінте-
нсивна лазеротерапія та магнітотерапія. Також 
суттєвим недоліком вище згаданих методів є вели-
ка кількість сеансів, необхідна для досягнення 
ефекту. Єдиним поширеним методом фізичного 
впливу, про ефективність застосування якого свід-
чить значна кількість різногалузевих досліджень, є 
ЕУХТ. Окрім цього, враховуючи гнучкість викорис-
тання цього методу, показання до його застосуван-
ня можуть бути розширені, зокрема у щелепно–
лицевій ділянці. 
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УДК 616.716.1./.4–001–085.831 
СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА  
ЗАЖИВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
Варес Я. Е., Штибель Н. В. 
Резюме. Восстановление целостности и объема потерянной костной ткани остается важной медицин-

ской проблемой на протяжении десятилетий. На сегодня все методы, направленные на решение этой зада-
чи, можно разделить на две группы: биологические и физические. Физические методы воздействия, среди 
которых низкоинтенсивные пульсирующие ультразвуковые колебания, экстракорпоральная ударно–
волновая терапия, низкоинтенсивная лазеротерапия, электрическая стимуляция и магнитотерапия, в докли-
нических исследованиях продемонстрировали перспективность использования для оптимизации процессов 
заживления костной ткани, однако являются недостаточно отраженными в профессиональной литературе.  
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Цель – выяснить целесообразность клинического применения методов физического воздействия для 
оптимизации костного заживления, в частности в челюстно–лицевой области.  

Поиск литературных источников осуществлялся в электронных базах PubMed, Elsevier и Google 
Scholar по комбинации ключевых слов «bone healing» и «EStim», «LIPUS», «ESWT», «PEMF», «LLLT» и их 
синонимов соответственно, среди систематических обзоров, мета–анализов и оригинальных исследова-
ний, опубликованных в период с 2010 по 2019 годы. Было отобрано 50 публикаций, которые соответство-
вали критериям включения и исключения. Результаты опубликованных исследований были систематизи-
рованы и изложены в виде предложенного литературного обзора.  

Противоречивые результаты клинических наблюдений, недостаточное количество контролируемых 
исследований и отсутствие доказательной базы ставят под сомнение целесообразность клинического 
применения таких методов физического воздействия на процессы остеорепарации, как электрическая 
стимуляция, LIPUS–терапия, низкоинтенсивная лазеротерапия и магнитотерапия. Также существенным 
недостатком вышеупомянутых методов является большое количество сеансов, необходимых для дости-
жения эффекта. Единственным методом физического воздействия, об эффективности применения кото-
рого свидетельствует значительное количество разноотраслевых исследований, является экстракорпо-
ральная ударно–волновая терапия. 

Ключевые слова: костное заживление, челюстно–лицевая область, физиотерпия, экстракорпораль-
ная ударно–волновая терапия. 
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Modern Physical Methods of Stimulating the Bone Tissue Healing Processes 
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Abstract. Restoring the integrity and volume of bone loss has been a major medical problem for decades. 

Today, all methods focused on solving this problem can be divided into two groups: biological and physical. 
Among physical stimulation therapies are the following: low–intensity pulsating ultrasonic vibrations, extracorpo-
real shock–wave therapy, low–level laser therapy, electrical stimulation, and magnetotherapy. In preclinical tri-
als, all of them have demonstrated potential ability to enhance the bone healing. Despite this, physical stimula-
tion therapies in the context of bone healing are poorly described.  

The purpose of the study was to determine the feasibility of the clinical application of physical stimulation 
therapies to enhance bone healing, particularly in the maxillofacial area.  

Material and methods. This research was performed in the PubMed, Elsevier, and Google Scholar data-
bases using a combination of keywords ‘bone healing’ and ‘electrical stimulation’, ‘low–intensity pulsating ultra-
sonic vibrations’, ‘extracorporeal shock–wave therapy’, ‘magnetotherapy’, ‘low–level laser therapy’ and their 
synonyms respectively. Publications had to meet the following inclusion criteria: systematic reviews, meta–
analyzes and original studies focused on bone healing enhancement using physical stimulation therapies, pub-
lished between 2010 and 2019. Exclusion criteria were: the impact on bone healing was secondary; clinical 
cases; physical methods were positioned as additional in treatment; studies were published by Ukrainian au-
thors. Thus, 50 publications were selected that met these criteria. The results of the published studies were sys-
tematized and presented in the form of proposed literature review in a logical sequence: the essence of the 
method, its biological mechanism and the effectiveness of its application.  

Conclusion. The presence of a variety of physiotherapeutic methods used to enhance bone healing proc-
esses and the constant searching for ways to improve them for more effect indicates the urgent need to solve 
this challenge in the most optimal way. Contradictory results of clinical studies, insufficient number of controlled 
studies and, as a consequence, lack of evidence base, today call into question the feasibility of clinical applica-
tion of such physical stimulation therapies as electrical stimulation, low–intensity pulsating ultrasonic vibrations, 
low–intensity laser therapy and magnetotherapy. A major disadvantage of the above methods is the large num-
ber of sessions required to achieve the effect. In the other hand, extracorporeal shock–wave therapy shows to 
be the only common physical stimulation therapy that has evidenced its effectiveness. In addition, the flexibility 
of using this method allows to extend the indications for its application, in particular in the maxillofacial area. 

Keywords: bone healing, MFA, physiotherapy, extracorporeal shock–wave therapy.  
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