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Діагностика та лікування пацієнта  
з болем у спині

Біль у спині — одна з найбільш частих скарг па-
цієнтів при зверненні за медичною допомогою . 

Больові синдроми в області спини є одним з най-
важчих завдань в повсякденній клінічній практиці . 
Незважаючи на пильний інтерес до цієї проблеми і 
досягнутий успіх в аспекті ведення пацієнтів даної 
категорії, патогенетична багатогранність больового 
синдрому часто є «каменем спотикання» для форму-
вання адекватної терапевтичної програми [1, 2] .

Дорсалгия, або біль в спині, стала своєрідною пан-
демією сучасного світу . У повсякденній практиці лі-
кар найчастіше стикається саме з такою локалізацією 
больового синдрому .

 У 90% випадків ця біль пов’язана з мікротравмати-
зацією структур опорно-рухового апарату: крижово-
клубового зчленування, паравертебральних м’язів, 
капсульно-зв’язкового апарату фасеточного суста- 
ва, що дозволяє розглядати її як скелетно-м’язову 
або неспецифічну біль, тому що верифікувати дже-
рело ноцицептивної імпульсації без інвазивних ма-
ніпуляцій не представляється можливим . У 5% ви-
падків біль в спині може бути викликана компресією 
спинномозкового корінця, грижового випинання 
міжхребцевого диска або гіпертрофованою капсу-
лою фасеточного суглоба . В якості специфічних при-
чин болю в спині, поширеність яких досягає 5%, роз-
глядаються травми хребта, запальні захворювання 
сполучної тканини з ураженням фасеткових суглобів 
і крижово-клубового зчленування, новоутворення 
(первинні і метастатичні), остеопороз, інфекційні 
процеси, а також відображений біль від органів че-
ревної порожнини, забрюшинного простору і мало-
го тазу [2—4] .

Згідно патофізіологічним механізмам розвитку 
різниться ноцицептивний і нейропатичний біль .

Ноцицептивний (від лат . nocere — пошкоджувати) 
компонент болю формується внаслідок дії подраз-
ника на периферичні больові рецептори . В якості 

такого подразника можуть виступати зовнішні (тер-
мічні, механічні, хімічні) і внутрішні (медіатори за-
палення, локальний ацидоз при м’язовому спазмі) 
фактори [1] . Ноцицептивний біль є саногенетичним 
механізмом захисту організму, попереджаючи його 
структури від подальшого пошкодження .

Нейропатичний компонент больового синдрому 
виникає при ураженні або порушенні функції пе-
риферичних або центральних нервових структур, 
що беруть участь в контролі і проведенні больової 
імпульсації [2] . Нейропатичний біль, як правило,  
є хронічним і розвивається за рахунок периферичної 
та центральної сенситизації ноцицептивних нейро-
нів .

Класифікація і діагностика болю в спині 
Слід зазначити, що призначення обстеження для 

пацієнтів з болем у спині повинно мати на меті ви-
ключення саме специфічного ураження, що визна-
чає лікарську тактику . Дегенеративно-дистрофічні 
зміни хребетного стовпа (структурні зміни дисків, 
фасеткових суглобів, зв’язок і ін .), які виявляють-
ся при рутинному рентгенівському дослідженні, 
комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії, 
при відсутності клінічної картини ураження цен-
тральної і периферичної нервової системи (мієлопа-
тія, радикулопатія) , не визначають напрям терапії і 
розглядаються як знахідка [5] .

Біль у спині тривалістю до 6 тижнів прийнято вва-
жати гострим, 6—12 тижнів — підгострим, понад 12 
тижнів — хронічним . Хронізація скелетно-м’язового 
болю відзначається у 23% пацієнтів, що вперше ви-
пробували біль, а у 11% пацієнтів хронічний біль в 
спині стає причиною інвалідизації .

У тих випадках, коли тривалість больового син-
дрому перевищує терміни фізіологічного відновлен-
ня тканин, для патогенетичного позначення цього 
процесу Міжнародною асоціацією з вивчення болю 
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(IASP) введено термін «ноципластичний біль» [5] . 
Ноципластичний біль визначається як біль, що ви-
никає в зв’язку зі зміненою ноціцепцією при відсут-
ності чітких ознак існуючого або можливого ушко-
дження тканини, що викликає активацію перифе-
ричних ноціцепторів, а також ознак захворювання 
або пошкодження соматосенсорної нервової систе-
ми, здатних викликати невропатичний біль . Під змі-
неною ноцицепцією маються на увазі дезадаптивні 
пластичні процеси в нервовій системі, м’язах і пси-
хіці хворого . 

Внесок кожного з перерахованих вище компонен-
тів в формування ноципластичного болю варіабелен 
у різних пацієнтів, що обумовлює відповідь на про-
ведену терапію .

Однак слід відрізняти так званий вторинний, або 
специфічний, біль, що є симптомом системних за-
хворювань, таких як первинні і метастатичні пух-
лини хребців, оболонок спинного мозку; переломи 
хребців; інфекційні ураження хребців і міжхреб-
цевих дисків (туберкульоз, бруцельоз і т . д .); не-
інфекційні запальні захворювання (анкілозуючий 
спондилоартрит, ревматоїдний артрит); метаболічні 
ураження кісток (остеопороз, остеомаляція); гострі 
порушення спинального кровообігу; відображений 
біль при патології внутрішніх органів (ниркова ко-
лика, гінекологічні захворювання) .

Причиною первинного, або неспецифічного болю 
в спині є патологічний дегенеративний процес, 
який втягує структури хребетно-рухового сегмента: 
м’язово-зв’язковий комплекс; міжхребцевий диск; 
міжхребцеві суглоби; невральні структури (нерво-
вий корінець, тверда мозкова оболонка) [6] .

Таким чином, дорсалгія обумовлена   неспецифіч-
ним дегенеративним ураженням кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини невісцеральної етіо-
логії . Термінологічно ці нозології об’єднані в групу 
дорсопатій [7] . 

Існує безліч різнорідних чинників ризику розви-
тку неспецифічного болю в спині: спадковість, жі-
ноча стать, ожиріння, куріння, важкі фізичні наван-
таження, тривале перебування в статичній позі, які 
призводять до дегенерації міжхребцевого диска . Од-
нак визначальними аспектами є порушення трофіки 
хрящової тканини і повторювані перевантаження 
хребетно-рухового сегмента [8] .

В літературі все чинники виникнення болю в спині 
автори ділять на зовнішні і внутрішні . Серед зовніш-
ніх чинників виділяють: важке фізичне наванта-
ження, різкі рухи, підйом вантажів, низьку фізичну 
активність, шкідливі звички, сидячу роботу . До вну-
трішніх факторів належать: надмірна маса тіла, висо-
кий зріст, генетична схильність, вагітність, депресія, 
старіння [13] .

Клінічно больовий синдром у спині може бути оха-
рактеризований за розповсюдженням і інтенсивніс-
тю, а також мати відмінні ознаки в залежності від пе-
реважного залучення в патологічний процес тієї чи 
іншої структури хребетно-рухового сегмента [4, 5] .

Так, за розповсюдженням і локалізацією дорсалгія 
може бути визначена як:

■ локальна — має поширення в межах ураженого 
хребетно-рухового сегмента;

■ проекційна (рефлекторна) — поширюється за 
межі ураженого хребетно-рухового сегмента в су-
міжні області хребта або в кінцівки, проте не супро-
воджується симптомами пошкодження нервового 
корінця;

■ радикулярна (корешкова) — завжди поширюєть-
ся в зоні іннервації компромованого нервового ко-
рінця, супроводжується неврологічними симптома-
ми радикулопатії .

Залежно від переважного залучення в дегенера-
тивний процес певної структури хребетно-рухового 
сегмента дорсалгія може мати відповідну клінічну 
картину .

Больовий синдром при ураженні міжхребцевого 
диска має наступні ознаки:

■ локалізується переважно в проекції міжхребце-
вого диска (міжостистий простір);

■ посилюється у вертикальному положенні, при 
тривалому перебуванні в положенні сидячи, при 
кашлі та чиханні;

■ зменшується в горизонтальному положенні;
■ супроводжується труднощами при нахилі вперед 

і розгинанні з зігнутого положення (обмеження ру-
хів, посилення болю);

■ маніфестує, як правило, у віці до 35 років;
■ має ноцицептивну природу .
Біль при дегенеративних ураженні дугоотростча-

тих суглобів (спондилоартроз) має наступні ознаки:
■ локалізується в спині (переважно в параверте-

бральних точках — проекції дугоотростчатих сугло-
бів);

■ посилюється при тривалому перебуванні в поло-
женні сидячи, з початком руху і при ходьбі;

■ зменшується в горизонтальному положенні;
■ обмежує розгинання (посилюється при відхилен-

ні тулуба назад) і ротацію;
■ дебютує у віці старше 35 років;
■ має ноцицептивну природу .
У патологічний процес при розвитку дегенера-

тивних змін хребта неминуче залучаються м’язово-
зв’язкові структури [3, 8] . М’язовий компонент болю 
в спині може бути представлений спазмом, що ха-
рактеризується хворобливістю в місцях прикріплен-
ня м’яза до кістки і обмеженням амплітуди руху, або 
міофасціальним синдромом, при цьому біль розви-
вається по ноцицептивному механізму .

Таким чином, загальні підходи до ведення пацієнта 
з болем у спині можуть бути представлені у вигляді 
алгоритму, що включає ряд послідовних діагностич-
них і терапевтичних дій .

Важливо оцінити наявність симптомів, характер-
них для системного захворювання або патології, яка 
загрожує життю («червоні прапорці»):

■ Серйозна травма .
■ Ознаки септичного процесу (виражене локальне 

запалення, набряк, локальна гіпертермія) і / або сис-
темної запальної реакції (лихоманка, лейкоцитоз, не-
вмотивоване зниження маси тіла, підвищення ШОЕ і 
/ або рівня СРБ) .
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■ Онкологічне захворювання в анамнезі .
■ Будь які симптоми, що свідчать про наявність 

системного захворювання (ревматичного, гематоло-
гічного, запальних захворювань кишечника і т . д .) .

■ Наявність осередкової неврологічної симптома-
тики (ознаки радикулопатії при болю в спині) або 
рухового дефекту .

■ Наявність ознак психічного розладу (включаючи 
зловживання психоактивними речовинами) .

Наявність цих симптомів є показанням для на-
правлення до вузьких спеціалістів і проведення по-
дальшого діагностичного пошуку .

Оптимізація лікування пацієнта з болем у спині 
В якості важливої   складової лікувального проце-

су розглядаються інформування пацієнта про до-
броякісний характер захворювання, інтерпретація 
в доступній формі мети і результатів обстеження . 
Пацієнту слід рекомендувати зберігати повсякденну, 
звичну для нього фізичну активність, обмеживши 
лише ті рухи, які спровокували біль або призводять 
до її посилення [9] . Прихильність пацієнта рекомен-
даціям лікаря в разі гострого болю в спині, а отже, 
швидке відновлення визначається ефективністю 
знеболювальної терапії .

Стратегія лікування при неспецифічному болю в 
спині базується на клінічній картині з урахуванням 
етіопатогенетичного механізму і варіантів перебігу 
захворювання та складається, як правило, з наступ-
них складових: дотримання рухового режиму та ме-
дикаментозного лікування .

Згідно з європейськими рекомендаціями, активіза-
ція пацієнтів в гострий період повинна відбуватися в 
максимально короткі терміни [10] . При відсутності 
симптомів компресійної радикулопатії постільний 
режим не повинен перевищувати 48 год . Однак чис-
ленні дослідження, що включали пацієнтів з ради-
кулярним больовим синдромом, продемонстрували 
або відсутність достовірних відмінностей між гру-
пою ранньої активізації і групою «постільного ре-
жиму», або посилення болю в останній вибірці [10, 
11] . У зв’язку з цим пацієнтам була рекомендована 
активізація з поступовим розширенням рухового 
навантаження і формуванням правильного стерео-
типу побутових рухів .

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) на-
лежать до препаратів вибору для купірування больо-
вого синдрому [11, 12] . НПЗП є «золотим стандар-
том» лікування неспецифічного болю в спині завдя-
ки своїй здатності впливати на больову імпульсацію 
на всіх рівнях афферентної передачі від периферич-
них ноцицепторів до чутливих центрів головного 
мозку . Механізм дії НПЗП полягає в гальмуванні 
синтезу простагландинів внаслідок пригнічення 
ключового ферменту — циклооксигенази (ЦОГ), що 
призводить до уповільнення продукції простаглан-
дину Е2, тромбоксану А2, а також зниження рівня 
лейкотрієнів, кінінів, гістаміну, серотоніну та інших 
медіаторів запалення [13] . Всім НПЗП притаманні 
однакові властивості: жарознижувальна, знеболю-
вальна, протизапальна .

Є описи трьох різних ізоферментів ЦОГ (ЦОГ-
1, ЦОГ-2, ЦОГ-3) . Протизапальний ефект НПЗП 
реалізується при пригніченні ЦОГ-2, одночасно 
відбувається пригнічення фізіологічної ізоформи 
ЦОГ-1, з чим пов’язаний розвиток побічних ефектів 
НПЗП . До небажаних ефектів неселективних НПЗП 
(Н-НПЗП) відносяться ускладнення з боку шлунко-
во-кишкового тракту: НПЗП-гастропатія (виразки 
шлунка і дванадцятипалої кишки, кровотечі, перфо-
рація і стриктура верхніх відділів шлунково-киш-
кового тракту), диспепсія (біль у шлунку, нудота, 
тяжкість в епігастрії), НПЗП-ентеропатія (поєднан-
ня залізодефіцитної анемії і гипоальбуминемии при 
відсутності ознак НПЗП-гастропатії, кишкова кро-
вотеча, непрохідність) .

Прийом НПЗП може ускладнити перебіг артеріаль-
ної гіпертензії (зниження ефективності антигіпер-
тензивних препаратів), сприяти розвитку гострих 
кардіоваскулярних порушень (інфаркт міокарда, 
ішемічний інсульт) . Пацієнтам з дуже високим сер-
цево-судинним ризиком (нестабільна стенокардія, 
стан після перенесеного інфаркту міокарда, гостро-
го порушення мозкового кровообігу і т . д .) слід по 
можливості уникати призначення будь-яких НПЗП . 
Таким чином, слід призначати НПЗП в мінімальних 
ефективних дозах з максимально короткою трива-
лістю прийому препарату . Перевагою селективних 
інгібіторів ЦОГ-2 (С-НПЗП) є відносна безпека щодо 
розвитку ульцерогенних ускладнень . Однак при їх 
використанні можливий розвиток ускладнень з боку 
серцево-судинної системи [14] .

Перед призначенням НПЗП слід проаналізувати 
наявні у пацієнта супутні захворювання для стра-
тифікації ризиків . Висока аналгетична активність, 
швидке знеболювання, низька частота побічних 
ефектів – вимоги, що пред’являються до НПЗП для 
лікування неспецифічного болю в спині .

При болю в спині велике значення має комплексне 
лікування, яке включає купірування болю, зняття 
запального процесу, посилення обмінних процесів, 
попередження хронізації захворювання, проведення 
повноцінного курсу реабілітаційних заходів, а також 
профілактику рецидиву загострень .

При рецидивуючому перебігу хронічного болю 
в спині для купірування загострень показано при-
значення НПЗП в поєднанні з антидепресантами і 
міорелаксантами центральної дії . Максимальна три-
валість прийому НПЗП, відповідно до Європейських 
рекомендацій лікування хронічної неспецифічної 
болі в спині, не повинна перевищувати 3 міс . [12] . 
Контрольовані дослідження показали, що до ефек-
тивних ад’ювантних анальгетиків відносяться три-
циклічні, норадренергичні і серотонінергічні анти-
депресанти [13] .

Інформованість пацієнта, раціональне і ефектив-
не лікування гострого неспецифічного болю в спи-
ні знижують ймовірність хронізації больового син-
дрому . Разом з тим слід звертати увагу на виявлення 
факторів ризику хронізації болю: тривалі вертикаль-
ні статичні навантаження, гіподинамія, одноманітна 
фізична активність, надмірна вага, стрес, депресія, 
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тривога . Важливо розуміти, що при активному залу-
ченні пацієнта в процес реабілітації, поясненні йому 
причинно-наслідкових зв’язків виникнення і хроні-
зації болю більшість несприятливих чинників підда-
ються корекції . Безумовно, це тривалий процес, що 
вимагає від лікаря професіоналізму, знань в області 
психології та психотерапії [14] .

Лікування хронічного скелетно-м’язового синдро-
му вимагає комплексного мультидисциплінарного 
підходу . Провідна роль відводиться когнітивно-по-
ведінкової психотерапії (КПТ), кінезіотерапії, ерго-
терапії в поєднанні з іншими немедикаментозними 
методами корекції .

Пацієнти з хронічною дорсалгією в більшості ви-
падків мають хибні уявлення про прогноз захворю-
вання, нерідко сприймаючи його як невиліковне . Не 
отримавши належної інтерпретації результатів про-
ведених інструментальних досліджень, хворі боять-
ся прогресування виявлених порушень, необгрунто-
вано обмежуючи фізичну активність . Зв’язок болю 
з певними рухами призводить до помилкового уяв-
лення про небезпеку рухів в цілому, формуючи кі-
незіофобію, що сприяє формуванню патологічного 
больового стереотипу — дезадаптивної нейроплас-
тичної перебудові систем ЦНС, що забезпечують 
регуляцію рухів . Мета КПТ — з’ясувати уявлення 
пацієнта про захворювання, виявити дезадаптивні 
думки про перебіг і прогноз захворювання, навчити 
адекватно оцінювати свої відчуття, подолати страх 
рухів при можливих наступних загостреннях . За-
вдання лікаря – сформувати у пацієнта активну стра-
тегію подолання болю . При спільному застосуванні 
навичок КПТ, кінезіотерапії, ерготерапії вдається 
досягти найкращих результатів в лікуванні хроніч-
ного неспецифічного болю в спині [15] . Фактично ці 
нефармакологічні методи лікування можуть засто-
совуватися у веденні пацієнтів з будь якою локаліза-
цією ноципластічного болю, але особливо ефективні 
при ноципластічному болю в спині .

Кінезіотерапія включає навчання пацієнта пра-
вильним рухам у професійній, соціальній та побу-
товій сферах . Пацієнт повинен навчитися уникати 
рухів, що провокують і посилюють біль, зберігаючи 
при цьому звичний спосіб життя з мінімальними об-
меженнями . Рекомендуючи той чи інший вид фізич-

ної активності, слід орієнтуватися на індивідуальні 
переваги хворого, попередній досвід, що дозволить 
сформувати звичку регулярно займатися лікуваль-
ною гімнастикою, робити вправи на робочому місці, 
багато ходити .

Порушення ергономічності робочого місця паці-
єнта в поєднанні з тривалою гіподинамією протягом 
робочого дня, різкі непідготовлені рухи призводять 
до постійної мікротравматизації м’язової тканини, 
по-перше, через постуральне перевантаження, по-
друге, через ексцентричні скорочення нетренованих 
м’язів . Виходячи з перерахованих вище фактів, при 
лікуванні неспецифічного болю в спині необхідна 
терапія, спрямована на відновлення і підтримання 
структури і функції скелетних м’язів, синергічність 
їх скорочень і розслаблень . Комплекси вправ і про-
грами активної реабілітації, засновані на морфо-
структурних особливості уражених м’язів, дозво-
лять збільшити ефективність кінезіотерапії .

Висновки
Біль у спині за сукупністю соціально-економічних 

втрат за останні роки вийшов на провідне місце се-
ред причин непрацездатності, у зв’язку з чим акту-
альна проблема швидкого ефективного знеболення 
та реабілітації даної численної групи пацієнтів . Cлід 
відзначити, що пацієнт з хронічним болем у спині за-
вжди є певним викликом для клініциста як в плані 
діагностики, так і стратегії призначення раціональ-
ного лікування, яке повинно ґрунтуватися на прин-
ципах доказової медицини, а також враховувати 
спектр супутніх захворювань, здатних впливати на 
загальну клінічну картину .

Розвиток і поглиблення фундаментальних знань 
про механізми м’язового скорочення як найважли-
вішої складової активного руху, їх інтеграції з клініч-
ною практикою дозволять розробляти більш ефек-
тивні методи профілактики і лікування скелетно-
м’язових больових синдромів . Важливим фактором 
в комплексній терапії больового синдрому є форму-
вання у пацієнтів соціальної моделі поведінки, що 
включає заходи, спрямовані на зниження факторів 
ризику і профілактику загострень, а також розумін-
ня необхідності звернення за своєчасною медичною 
допомогою, щоб уникнути хронізації болю .
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Диагностика и лечение пациента с болью в спине
Проф. А.Н. Корж, канд. мед. наук И.В. Корж*
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина
* Институт патологии позвоночника и суставов АМН Украины

Боль в спине по совокупности социально-экономических потерь за последние годы вышла на ведущее 
место среди причин нетрудоспособности, в связи с чем актуальна проблема быстрого эффективного 
обезболивания и реабилитации данной многочисленной группы пациентов. Несмотря на пристальный 
интерес к этой проблеме и достигнутый успех в аспекте ведения пациентов, патогенетическая много-
гранность болевого синдрома часто является «камнем преткновения» для формирования адекватной 
терапевтической программы. Лечение боли в спине требует комплексного мультидисциплинарного 
подхода. Нестероидные противовоспалительные препараты являются «золотым стандартом» лечения 
неспецифической боли в спине благодаря своей способности влиять на болевую импульсацию на всех 
уровнях афферентной передачи от периферических ноцицепторов к чувствительным центрам голов-
ного мозга.

Ключевые слова: боль в спине, диагностика, лечение, нестероидные противовоспалительные препа-
раты.

Diagnosis and treatment of a patient with back pain
Prof. Korzh O.M., PHD Korzh I.V.*
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
*Institute of Spine and Joint Pathology, Academy of Medical Sciences of Ukraine

Back pain due to socio-economic losses in recent years has become a leading cause of disability, therefore the 
especially urgent problem of rapid effective pain relief and rehabilitation of this large group of patients. Despite 
the keen interest in this problem and the success achieved in the management of patients, the pathogenetic 
multifaceted pain syndrome is often a «stumbling block» to form an adequate therapeutic program. Treatment of 
back pain requires a multidisciplinary approach. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the «gold standard» 
for the treatment of nonspecific back pain due to its ability to influence pain impulsion at all levels of afferent 
transmission from peripheral nociceptors to sensitive brain centers.

Key Words: back pain, diagnostics, treatment, non-steroidal anti-inflammatory drugs.
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