Медичні науки

DOI: 10.26693/jmbs06.05.056
УДК 616.72-002:615.8

Турицька Т. Г., Вінник О. О., Снісар О. С.

ФУНКЦІОНАЛЬНА АРТРАЛГІЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна
Мета: провести пошук та проаналізувати дані
сучасних джерел інформації щодо особливостей
виникнення та проявів болю в ділянці колінного суглоба та підходів до лікування.
Матеріали і методи дослідження. У роботі
представлено аналіз та узагальнення сучасної науково-методичної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів за даними мережі Інтернет та сервісу
Google Scholar стосовно особливостей виникнення артралгії колінного суглоба та супутніми проявами даного порушення (біль у спині, порушення
постави тощо).
Результати та висновки. У статті було проведено аналіз сучасних поглядів на виникнення і
розвиток процесу больового синдрому в області
колінного суглоба. Були проаналізовані джерела
за запитом в сервісі Google Scholar, де переважна
більшість публікацій, описують больовий синдром
в області колінного суглоба і підходи до його лікування після виникнення анатомічних змін структур
кісткових і м’якотканинних структур або після проведених хірургічних втручань. Так, превалюючим
підходом є призначення нестероїдних протизапальних препаратів в комбінації з хондропротекторами. На думку авторів статті, даний підхід до
лікування болю в області колінного суглоба не
враховує однієї з головних складових виникнення
артралгії – м’язового дисбалансу, як на локальному рівні нижніх кінцівок, так і м’язово-фасціальних
ланцюгів. Відповідно до теорії м’язових ланцюгів,
дислокація кісток, які формують колінний суглоб,
призводить до нерівномірності завантаження на
метафізарний відділи стегнової і великогомілкової
кісток, що призводить до виникнення порушення
кровообігу і в подальшому призводить до виникнення дегенеративно-дистрофічних захворювань.
Розуміння цієї складової патогенезу може дати
фахівця в галузі фізичної терапії більш обґрунтований підхід до розробки збалансованої тактики лікування, спрямована на усунення первинний причини формування больового синдрому.
Ключові слова: колінний суглоб, функціональна артралгія, біль, м’язовий дисбаланс, задня
поверхнева лінія.
Зв’язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Робота виконана згідно з планом науково-технічної роботи кафедри загальної
56

медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара;
є фрагментом дослідження «Моніторинг стану
здоров’я населення Дніпропетровської області
з аналізом клініко-лабораторних показників», №
державної реєстрації 0119U101044.
Вступ. За даними ВООЗ близько 4 % населення земної кулі страждає різними захворюваннями
суглобів та хребта та посідають четверте місце
після хвороб кровообігу, дихання і травлення [1].
Поширеність захворювань сегментів опорно-рухового апарату пов’язана з пасивним способом життя населення, низьким рівнем фізичної активності
та психосоціальними чинниками [2]. Біль у коліні
зачіпає приблизно 25% дорослого населення, а
його поширеність збільшилася майже на 65% за
останні 20 років, що становить близько 4 мільйонів відвідувань первинної медико-санітарної допомоги щорічно [3]. Саме колінні суглоби часто
піддаються впливу сильних перевантажень, що
пов’язано з тим, що кістки, які складають колінний
суглоб мають численні точки кріплення для м’язів
і сухожилок, які формують численні бурси. Інша
причина полягає в тому, що специфічний суглоб
надколінника і стегнової кістки (надколінно-стегновий суглоб) є частиною колінного суглоба. Значне
функціональне навантаження на суглоби, запальні
захворювання, відкладення солей, ендокринні патології, неврологічні проблеми, зайва вага – все це
може призводити до виникнення функціональної
артралгії. Тож не дивно, що зі скаргами на болі в
коліні, а згодом і спини, щодня до лікарів звертаються сотні пацієнтів. Такі хворі повинні бути ретельно обстежені, що дозволить встановити причини артралгії та призначити правильне лікування
та терапію. В першу чергу, при оцінці функціонального стану колінного суглоба та встановлення точного діагнозу вимагає знання анатомії колінного
суглоба, загальних характеристик болю та супутні
прояви/порушень при травмах коліна та особливостей, які часто зустрічаються при болю в коліні,
а також спеціальних навичок фізичного огляду [4].
Тому, ефективність фізичної реабілітації залежить
від правильної оцінки функціональних порушень
колінного суглоба, стану його структурних елементів, зокрема хряща та зв’язкового апарату, стану
хребта та постави тощо [5].
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Мета роботи – провести пошук та проаналізувати дані сучасних джерел інформації щодо особливостей виникнення та проявів болю в ділянці
колінного суглоба та підходів до лікування.
Матеріали і методи дослідження. У роботі
представлено аналіз та узагальнення сучасної науково-методичної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів за даними мережі Інтернет та сервісу
Google Scholar стосовно особливостей виникнення артралгії колінного суглоба та супутніми проявами даного порушення (біль у спині, порушення
постави тощо).
Результати дослідження та їх обговорення.
За Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10)
артралгія (arthralgia) має код М 25,5 – біль в суглобі, а за Міжнародною класифікацією функціонування (МКФ) – b710-b729 Функції суглобів та кісток
[6].
При використанні сервісу Google Scholar за
запитом «артралгія колінного суглобу, knee pain»
були проаналізовані посилання на джерела інформації за період 2017 -2021 рр [7-8]. Більшість посилань містить спогади про лікування болю при
остеоартрозі, остеоартриті колінного суглобу, тобто випадки коли вже є анатомічні зміни структур,
що формують суглоб. Так за визначенням, остеоартроз чи деформуючий остеоартроз – дегенеративне захворювання суглобів, яке супроводжується змінами хрящової тканини на тлі механічного
перевантаження та порушення суглобових поверхонь, що призводить до деформації й дисфункції
переважно опорних суглобів (колінних, кульшових,
гомілковоступневих) [9]. За думкою K. Levit, причиною ессенціального артрозу будь якої локалізації
перш за все є порушення мікроциркуляції [10].
Остеоартрит (ОА) є найбільш поширеною формою артриту, яка характеризується руйнуванням
суглобового хряща, запаленням синовіальної оболонки та ремоделюванням субхондральної кістки.
Колінний суглоб є найпоширенішою локалізацією
ОА, і ОА колінного суглоба найбільш часто вражає
людей старше 50 років. Крім того, ОА є основною
причиною болю у літніх людей, хронічний біль у
стегні та коліні призводить до інвалідності. Останні оновлені рекомендації 2019 року по лікуванню
пацієнтів з ОА колінних суглобів, представлені Європейським товариством по клінічним та економічним аспектам остеопорозу, остеоартриту і захворювань опорно-рухового апарату (ESCEO), включають 15 рекомендацій по лікуванню та оновлений
покроковий алгоритм для менеджменту пацієнтів
з ОА колінного суглоба, що забезпечує практичне керівництво для лікаря у світлі останніх даних
про ефективність та безпеку препаратів згідно з
даними недавніх досліджень. Алгоритм ESCEO
підкреслює збереження важливості нефармаколо-

гічних втручань протягом усього періоду лікування
ОА [11-12].
Певна кількість джерел присвячена лікуванню
болю після ендопротезування колінного суглоба
[13].
Отже, при огляді сучасних джерел інформації,
ми не змогли знайти достатнього обґрунтування
виникнення болю в колінному суглобу без значних
структурних змін, також алгоритму його лікування.
При цьому не вдається виявити запальний симптомокомплекс, властивий артриту. Як правило,
артралгії є передвісником органічного ураження
суглобів з розвитком у подальшому артриту або
артрозу. Артралгії мають летючий характер, при
відсутніх об’єктивних симптомах ураження суглобів [14].
Болі в суглобах (артралгії) – досить часта
причина звернення пацієнтів як до лікарів загальної практики, так і до фахівців вузького профілю
(фізичних терапевтів, ортопедів-травматологів).
Так формування порушення може відбуватися за
різних причин. Артралгія може бути зумовлена
органічними (запальними, дистрофічними) змінами в суглобі та навколишніх м’яких тканинах,
функціональними нейросудинними порушеннями
[15]. Може проявлятися при хворобах суглобового
апарата (артрит, артроз, захворювання м’яких періартикулярних тканин) та при інших патологічних
процесах (алергічний синдром, інфекційні захворювання, хворобах крові, нервової, ендокринної
систем тощо) [16]. Причиною артралгії можуть стати зайва вага або травми: перелом, вивих, розрив
зв’язки або сухожилля. Артралгія може бути спонтанною та зумовленою рухом, локалізованою в 1–2
суглобах, або у багатьох суглобах (поліартралгія).
Можливими симптомами є біль (іноді пульсуючий),
почервоніння, набряк, відчуття підвищення температури в суглобі та порушення функціональних рухів у суглобі [17, 18]. Функціональна артралгія має,
як правило, невизначений ритм, різну інтенсивність, може підсилюватися при психоемоційному
напруженні, зникати під час сну, супроводжуватися
вазомоторними розладами, парестезією [17, 19].
Артралгії різняться взаємозв’язком з певним типом
руху (як правило, це компенсуючі рухи, що будуть
полегшувати відчуття болю у коліні та змінювати
поставу людини). Разом з тим артралгії можуть
бути і самостійним проявом захворювання, коли
протягом тривалого часу, крім болю, будь-яких
органічних змін в суглобах не відбувається. Для
функціональних артралгій характерно виникнення
болю вночі або під час роботи чи занять в школі.
У більшості випадків біль виникає у великих суглобах (плечовому, ліктьовому, кульшовому, колінному), набагато рідше патологічний процес зачіпає
дрібні суглоби (міжфалангові, променезап’ясткові,
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гомілковостопні). Статистичні дані свідчать, що у
кожного п’ятого, хто звернувся за медичною допомогою до лікаря загальної практики, має місце
суглобовий синдром тої чи іншої міри вираженості
[18].
На наш погляд, найбільш відповідним поясненням виникненню функціонального болю в колінному суглобі є фаціальна теорія, згідно з якою
біль у колінному суглобі може бути також спровокована напруженістю поверхневої задньої лінії
(ПЗЛ) [20]. Відомо, що ПЗЛ є однією із найбільш
важливих ліній, яка, в основному, регулює поставу та рухи у сагітальній площині, або обмежуючи
рух вперед (згинання), або посилюючи рух назад
(випрямлення) у випадку невірного функціонування. Поверхнева задня лінія при розігнути колінних
суглобах функціонує як суцільна лінія міофасціального взаємозв’язку, об’єднуючи всю задню поверхню тіла від підошви стопи до апоневрозу та
далі – до надбрівних дуг. Міофасціальні структури
з’єднують фасцію черепа від надбрівних дуг, через
потиличний бугор, крижово-поперекову фасцію /
м’яз, що випрямляє хребет, потім – крижова кістка,
крижово-бугрову зв’язку, сідничний бугор, м’язизгиначі колінного суглоба, литкові м’язи з підошовної фасцією та фалангами пальців ніг. Напруження, натяг (позитивний та негативний), травма та
рухи, як правило, передаються на усі структури по
цій лінії. На шляху ПЗЛ, або так званого «анатомічного потягу», можуть виникати перешкоди у вигляді блоків, спайок та затискачів, що впливає на рух
по всій лінії – саме тому біль в шиї часто пов’язана
з плоскостопістю або нерозтягнутим підколінним
сухожилком [21].
Найбільш часті порушення, пов’язані із задньої поверхневої лінією, це: гіперрозгинання колін; посилення поперекового лордозу; скорочення
підколінних м’язів; перерозгинання шийного відділу. Якщо ця лінія коротка, вона перешкоджає згинанню корпусу вперед: наприклад, коли людина
не може дотягнутися руками до пальців ніг, не згинаючи коліна. Адже структури сполучної тканини
працюють синхронно, створюючи плавний і збалансований рух й поставу, яка підтримує рівновагу
та прямий контакт між усіма частинами тіла. Так, у
частинах тіла, які заблоковані (де м’язи заблоковані або в статичному режимі, або у режимі короткого блокування), можемо спостерігати як скелетні
частини зміщуються із свого звичного положення.
Це призводить до потоншення позаклітинного матриксу (базальної пластини) та злипання мембран.
Колагенові волокна фасції накопичуються, стають
більш жорсткими та блокуються від перевантаження чи поганої рухливості. Як наслідок, маємо розрідження базальної пластини; клітини в цій зоні не
отримують достатнього живлення та зволоження,
58

що призводить до стану захворювання і далі усе
повторюється наново (порочне коло). Важливо відзначити, що дисфункції можуть виникати в будьякому місці вздовж фасціальної лінії і що вони
можуть створювати біль або симптоми далеко від
джерела. Початковою та самою вразливою точкою
у поверхневій задній лінії є підошовна зв’язка під
склепінням стопи. Проблеми, які починаються саме
у цьому місці, часто поширюються далі: колінний
суглоб, кульшовий, хребет. Зниження гнучкості
підколінного сухожилку може призвести до безлічі
травм опорно-рухового апарату, включаючи біль у
попереку, розтягнення сухожиль та біль у колінному суглобі [22]. Тому своєчасні профілактика та лікування стопи та колінного суглобу є вкрай важливими, особливо для організму, який активно росте
та розвивається. Дуже важливо працювати уздовж
усієї поверхневої задньої лінії, що допомагає тілу
досягти належного балансу та постави [20].
Існування неперервності між фасціями та
м’язами, які можуть бути анатомічно віддаленими один від одного, на сьогодні підкреслюється
багатьма дослідниками [22-24]. То ж не є дивним
зв’язок між суглобовим болем та болем у хребті
[25-27]. Інші симптоми, такі як набряклість суглобів
або ранкова скутість, можуть бути ознакою того,
що біль у спині викликана станом, який впливає на
суглоби, а не безпосередньо напругою м’язів.
Біль у спині є і, ймовірно, й надалі залишатиметься в центрі уваги багатьох лікарів через глибокий вплив, який він робить на життя пацієнта
сьогодні. Функції погіршуються, повсякденне життя
змінюється з урахуванням болю в спині, а якість
життя страждає.
Біль у попереку – це основне супутнє порушення при функціональній артралгії колінного
суглоба, що може посилити біль у коліні та інвалідність індивіда. Ряд досліджень вказує на те, що
одночасний біль у спині асоціюється із симптомами остеоартрозу колінного суглоба та інвалідністю
[28-31]. Тому, більш глибоке розуміння взаємодії
болю в спині та болю в колінному суглобі допомогло б клініцистам та фізіотерапевтам з’ясувати,
кому саме можуть бути більше користі спільні
втручання, спрямовані на лікування та реабілітацію болю в спині з метою покращення рівня інвалідності осіб з остеоартрозом колінного суглоба.
Останнім часом були запропоновані два можливі
механізми такої взаємодії. По-перше, біль у спині
може безпосередньо викликати навантаження на
колінний суглоб через кінетичний ланцюг, так званий колінно-хребетний синдром, що посилює біль
у коліні [32, 33]. По-друге, біль у спині може бути
маркером внутрішньо вищого рівня болю в колінному суглобі [34] та генералізованих станів болю в
суглобах [28]. Нещодавно запропонований третій
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механістичний дескриптор, ноципластичний біль
або поєднання з ноцицептивним болем може бути
придатним для опису цих станів [35].
Таким чином, сама концепція міофасціальних
ліній – це чудовий спосіб зрозуміти, як функціонує
організм, та як можна оптимізувати реабілітаційні
заходи для збільшення мобільності та функціональності організму в цілому.
Висновки
1. Біль у колінному суглобі може бути обумовлена не тільки дегенеративно-дистрофічними змінами в кістках, але й може
бути пов’язана із м’язовим дисбалансом
задньої поверхневої лінії.
2. Враховуючи явище м’язового дисбалансу,
розробка програми реабілітації при болю
в колінному суглобі повинна включати в
себе не лише використання локальних засобів, а й враховувати вплив на відповідні
рефлекторні ділянки в області хребта.
3. Виникаючі
дегенеративно-дистрофічні
процеси у кістках, які входять до структури

колінного суглобу, можуть бути викликані
їх дислокацією в наслідок м’язового дисбалансу, а саме: вкороченням фасцій задньої поверхні стегна, що призводить до
дорзального зміщення кісток гомілки та нерівномірного навантаження під час руху в
колінному суглобі.
4. Неконтрольоване та самовільне використання знеболюючих засобів хворими при
болю в колінному суглобі може згладжувати клінічну картину та знижувати ефективність реабілітаційних заходів, що проводяться.
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи складні та не до кінця визначені етіологічні
та патогенетичні фактори, подальші дослідження
потребують розробки комплексних реабілітаційних
заходів, спрямованих не тільки на усунення клінічних проявів функціональної артралгії колінного
суглобу, а також на ліквідацію негативного впливу
факторів, що викликають порушення постави та
м’язового дисбалансу.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРТРАЛГИЯХ КОЛЕННОГО СУСТАВА
КАК КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Турицкая Т. Г., Винник А. А., Снисар Е. С.
Резюме. Цель: провести поиск и проанализировать данные современных источников информации
об особенностях возникновения и проявлений боли в области коленного сустава и подходов к лечению.
Материалы и методы исследования. В работе представлен анализ и обобщение современной
научно-методической литературы отечественных и зарубежных авторов по данным сети Интернет и
сервиса Google Scholar относительно особенностей возникновения артралгии коленного сустава и сопутствующими проявлениями данного нарушения (боль в спине, нарушение осанки и т.д.).
Результаты исследования и их обсуждение. В статье был проведен анализ современных взглядов
на возникновение и развитие процесса болевого синдрома в области коленного сустава. Были проанализированы источники по запросу в сервисе Google Scholar, где подавляющее большинство публикаций, описывают болевой синдром в области коленного сустава и подходы к его лечению после возникновения анатомических изменений структур костных и мягкотканных структур или после проведенных
хирургических вмешательств. Так, превалирующим подходом является назначение нестероидных противовоспалительных препаратов в комбинации с хондропротекторами. По мнению авторов статьи, данный подход к лечению боли в области коленного сустава не учитывает одной из главных составляющих
возникновения артралгии – мышечного дисбаланса, как на локальном уровне нижних конечностей, так
и мышечно-фасциальных цепей. Согласно теории мышечных цепей, дислокация костей, формирующих
коленный сустав, приводит к неравномерности загрузки на метафизарные отделы бедренной и большеберцовой костей, что приводит к возникновению нарушения кровообращения и в дальнейшем приводит
к возникновению дегенеративно-дистрофических заболеваний. Понимание этой составляющей патогенеза может дать специалисту в области физической терапии более обоснованный подход к разработке
сбалансированной тактики лечения, направленная на устранение первичной причины формирования
болевого синдрома
Ключевые слова: коленный сустав, функциональная артралгия, боль, мышечный дисбаланс, задняя поверхностная линия.
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Functional Arthralgies of Knee Joint as a Complex Problem
in the Modern Rehabilitation System
Turitska T. G., Vinnyk O. O., Snisar O. S.
Abstract. The purpose of the study was to search for and analyze data from modern sources of information on the features of the occurrence and manifestations of pain in the knee joint and approaches to treatment.
Materials and methods. The paper presents an analysis and generalization of modern scientific and methodological literature of domestic and foreign authors according to the Internet and Google Scholar service
on the peculiarities of arthralgia of the knee joint and concomitant manifestations of this disorder (back pain,
posture, etc.).
Results and discussion. The article analyzed modern views on the occurrence and development of the
process of pain syndrome in the knee joint. Sources on request in the Google Scholar service were analyzed,
where the overwhelming majority of publications are described by pain slander and approaches to its treatment after the occurrence of anatomical changes in the structures of bone and soft-wound structures or after
surgical interventions. Thus, the prevailing approach is the purpose of non-steroidal anti-inflammatory drugs
in combination with chondroprotectors. According to the authors of the article, this approach to the treatment
of pain in the area of the knee joint does not take into account one of the main components of the occurrence
of arthralgia – muscle imbalance, both at the local level of the lower extremities and muscular-fascial chains.
According to the theory of muscular chains, the dislocation of bones forming the knee joint leads to uneven
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loading of the femoral and tibial bones to the metaphizar deposits, which leads to a circulatory disorder and
further leads to degenerative-dystrophic diseases. Understanding this component of pathogenesis can give
a specialist in physical therapy and ergotherapy a more informed approach to the development of balanced
treatment tactics aimed at eliminating the primary causes of pain syndrome.
Conclusion. Pain in the knee joint can be caused not only by degenerative-dystrophic changes in the
bones, but also can be associated with muscle imbalance of the posterior surface line. The development of
a rehabilitation program for knee pain should include not only the use of local remedies, but also take into
account the impact on the relevant reflex areas in the spine. Emerging degenerative-dystrophic processes in
the bones that are part of the structure of the knee joint can be caused by their dislocation due to muscle imbalance. Uncontrolled and unauthorized use of analgesics by patients with knee pain can smooth the clinical
picture and reduce the effectiveness of rehabilitation measures.
Keywords: knee joint, functional arthralgia, pain, muscle imbalance, posterior surface line.
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