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3
ВСТУП

Актуальність дослідження. Ставлення до ожиріння не як до

косметичної проблеми, а як до ризику серцево-судинних захворювань стало

складатися ще з початку ХХ століття. Ожиріння є важливим фактором

ризику багатьох серйозних медичних проблем, що призводять до зниження

якості життя, значного збільшення захворюваності та передчасної смерті.

Дослідження, проведені в Україні, продемонстрували, що розповсюдженість

ожиріння серед осіб віком понад 45 років може становити 52,6%, а

надлишкової маси тіла – 33,4%. Початковим і основним етапом лікування та

профілактики ожиріння, а також фактором успішного довгострокового

підтримання досягнутої маси тіла є немедикаментозна терапія, до якої

входить раціональне харчування та дозовані фізичні навантаження. Фізичні

навантаження, крім поліпшення фізичного стану, сприяють поліпшенню і

психоемоційного стану.

Мета дослідження – вивчення ефективності застосування фізичних

навантажень для хворих на ожиріння та обґрунтування їх застосування у

вигляді навчальної та тренувальної програми в немедикаментозному

лікуванні абдомінального ожиріння.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані завдання

дослідження:

1. Провести порівняльний аналіз антропометричних, функціональних

показників та фізичної працездатності пацієнтів з різними ступенями та

типами ожиріння.

2. Дослідити особливості психологічного стану пацієнтів з різними

ступенями та типами ожиріння.
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3. Вивчити зміни фізичного та психологічного стану хворих на

ожиріння залежно від динаміки маси тіла в результаті проведення

реабілітаційних заходів.

4. Оцінити результати та ефективність застосування індивідуалізованих

фізичних навантажень у пацієнтів з різними ступенями та типами ожиріння.

Предмет дослідження – процес фізичної реабілітації пацієнтів з

абдомінальним ожирінням.

Об’єкт дослідження – зміни показників фізичного та психологічного

стану пацієнтів з абдомінальним ожирінням під впливом засобів фізичної

реабілітації.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної

літератури, антропометрія, визначення індексу маси тіла, функціональні

проби, визначення рівня фізичної активності, анкетування, тестування,

педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Наукова новизна результатів дослідження:

- у ході дослідження вивчено взаємозв’язок між ступенем ожиріння,

типом ожиріння, фізичною активністю, фізичним та психологічним станом

пацієнта.

- встановлено, що включення методів психотерапевтичного впливу в

комплексне лікування ожиріння, сприяє формуванню у пацієнтів мотивацій

до лікування та підвищення прихильності до фізичних тренувань.
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РОЗДІЛ 1

СОМАТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОСОМАТИЧНІ

АСПЕКТИ ОЖИРІННЯ. РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У КОРЕЦІЇ

НАДМІРНОЇ ВАГИ

1.1. Ожиріння та обумовлені ним захворювання

За останні десять років у популярних виданнях  часто зустрічаються

загальні рекомендації щодо обмеження споживання жирів, зниження

калорійності їжі та підвищення фізичної активності, кількість осіб з

надлишковою масою тіла, у яких індекс маси тіла знаходиться в діапазоні 25-

29 кг/м2, з різним ступенем ожиріння, у яких він дорівнює або перевищує 30

кг/м2, зростає в більшості країн світу. Ожиріння відноситься до широко

поширених захворювань і зустрічається у 35% населення, а після 40 років

ожиріння діагностується у 40-60% населення [3].

Відповідно до доповіді комітету по ожирінню ВООЗ, «надлишкова

маса тіла та ожиріння в даний час такі поширені, що впливають на здоров’я

населення більше, ніж традиційні проблеми охорони здоров’я, зокрема,

голодування та інфекційні захворювання» [24].

Найбільш серйозними медичними проблемами, обумовленими

ожирінням, які загрожують життю пацієнта або істотно знижують якість

життя і вимагають спеціальної терапії, є: ішемічна хвороба серця, порушення

мозкового кровообігу, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, злоякісні

новоутворення, синдром апное під час сну [22; 23] .

Більше 70% осіб з ожирінням турбує задуха. Вентиляторна

недостатність спостерігається у повних осіб, як при фізичному навантаженні,

так і в спокої. Негативний вплив ожиріння також має на дихальну

мускулатуру и енергетичну цінність дихання, знижується ефективність

дихання[20].

Ожиріння супроводжується зниженням об’єму дихання та розвитком

вентиляційної недостатності. Гіповентиляція при ожирінні сприяє більш
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частому розвитку інфекційних процесів у легенях, більш важкому перебігу

пневмонії та післяопераційних ускладнень [20].

Ожиріння сприяє розвитку жирової дистрофії печінки та жовчокам’яної

хвороби. Люди з ожирінням частіше страждають дегенеративно-

дистрофічними захворюваннями суглобів, судин нижніх кінцівок [8; 10; 12].

Біль у поперековому відділі хребта є частим симптомом, що

супроводжує ожиріння. При абдомінальному ожирінні через зсув центра ваги

вперед особливо підвищується навантаження на поперековий відділ

хребтового стовпа [6].

Підвищене навантаження на нижні кінцівки у 2-3 рази частіше

приводиться до прояву хронічної венозної недостатності вен нижніх кінцівок

у хворих на ожиріння[14; 11].

Репродуктивне здоров’я жінок з ожирінням знаходиться в

незадовільному стані у зв’язку з погіршенням перебігу вагітності, пологів,

що визначає високий відсоток репродуктивних втрат, значну частоту

гінекологічних захворювань[25].

Так само у людей з ожирінням може спостерігатися недосконалість

м’язової системи, швидка м’язова втома, зміни в фасціальному та

зв’язковому апаратах, що ведуть до виникнення пупкових, пахових гриж і

гриж білої лінії живота .

Сучасний підхід до лікування ожиріння включає два етапи: комплексне

оцінювання фізичного та психологічного стану пацієнта та тривала

комбінована терапія з систематичним спостереженням [4; 13].

1.2. Психологічні та психосоматичні аспекти ожиріння

Значну роль у виникненні та прогресуванні ожиріння відіграють

психологічні фактори. З одного боку, психічні порушення мають вирішальне

значення для формування патологічного стереотипу харчової поведінки. З

іншого боку, ожиріння супроводжується появою вторинних нервово-
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психічних порушень, які значно погіршують якість життя, що визначає

дезадаптацію значної частини хворих [1; 16].

При вивченні психофізіологічних особливостей жінок з надлишковою

та недостатньою масою тіла було виявлено, що жінки з надлишковою масою

тіла частіше прагнуть позбутися від відповідальності за своє життя і

перекласти її на долю, обставини, інших людей. Захисний механізм

маскування таких «соціально недобросовісних» рис у жінок з надлишковою

масою тіла проявляється у вигляді демонстративної активності,

стурбованості, занепокоєнням справами інших людей [15].

Психофізіологічні наслідки ожиріння також спричинюють

дискримінацію при працевлаштуванні, порушення сексуальної сфери життя,

зниження самооцінки, депресії, занепокоєння [13].

Ожиріння – це хронічне захворювання, яке може мати ряд факторів

ризику та ускладнень, і вимагає тривалого спостереження за пацієнтом. А від

пацієнта вимагає зміни звичок, контролю над собою. У процесі тривалого

спостереження за хворим необхідна психологічна підтримка [17].

1.3. Вплив низької фізичної активності на розвиток ожиріння

Ожиріння – взаємодія генетичних порушень і факторів навколишнього

середовища, у тому числі і зменшення фізичної активності. Різке зниження

фізичної активності стало супроводжуватися зростанням ожиріння, крім

того, особи, які страждають ожирінням, часто переоцінюють свою фізичну

активність, у них та їх найближчих родичів знижується толерантність до

фізичних навантажень. Окрім зниження щоденної домашньої активності, в

даний час велика кількість людей у робочому процесі сидять [18].

При порівнянні осіб з ожирінням і з нормальною масою тіла по

параметрах, що включають: фізичну активність, бездіяльність, вживання їжі,

харчову поведінку, знання про здоровий образ життя, зовнішній вигляд тіла,

самооцінку та стан зрілості, було виявлено, що найбільш важливими

факторами, що сприяють настанню ожиріння, є фізична активність,
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бездіяльність і розуміння ідеальних розмірів тіла. Особи з ожирінням мали

значно нижчий рівень фізичної активності, вищий рівень бездіяльності і

сприймали як ідеальні більші розміри тіла [5].

 Про значення малорухомого способу життя в розвитку ожиріння також

свідчить здатність організму окислювати жир в умовах гіподинамії. З

обмеженням рухового режиму пов’язують значне збільшення випадків

ожиріння у жінок на фоні вагітності та лактації. Встановлено, що в перші два

роки після народження дитини вага тіла жінки підвищується у двох випадках

з трьох. Ожиріння в цей період розвивається практично з вірогідністю в

100%, якщо до моменту вагітності у жінки була надлишкова вага, або вона

спадково схильна до повноти.

1.4 Застосування фізичних навантажень для лікування ожиріння

Імовірність розвитку ожиріння обернено пропорційна фізичним

навантаженням, що здійснюються людиною. Лікар у своїй роботі повинен

прагнути підтримати у людини цінність фізичних навантажень, викликати

бажання їх виконувати. Однак тут потрібно буде ще дуже велика робота, щоб

визначити принципи дозування навантажень і визначенням оптимальних

режимів тренування і рухових режимів для попередження розвитку ожиріння

в тих чи інших вікових групах [8].

Пацієнт повинен розуміти, що фізичні навантаження в повсякденному

житті – це тільки компонент програми зниження маси тіла, і необхідна

активізація всього способу життя, включаючи і фізичні вправи.

При вираженому ожирінні і наявності серцево-судинної патології

фізична активність дозується лікарем [2; 11].

Програма фізичних тренувань, спрямована на зниження маси тіла,

неможлива без загальної фізичної реабілітації пацієнта, тому для більш

ефективного лікування необхідно поєднання методик фітнесу та лікувальної

фізичної культури (ЛФК).
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Самі фізичні тренування для цих хворих повинні бути побудовані на

основних принципах оздоровчих занять: систематичності, поступового

збільшення і адекватного підбору навантаження [7; 21].

Займатися рекомендується не менше трьох разів на тиждень з

мінімальною тривалістю заняття 20 хвилин .

Головним завданням у визначенні режимів і методів тренувань є оцінка

фізичної працездатності і функціонального стану серцево-судинної системи.

Як тренувальних режимів необхідно використовувати найбільш фізіологічні,

добре переносяться: ходьба, плавання, лікувальна фізкультура, що сприяють

зниженню ваги, позитивного емоційного настрою. Методологічно спочатку

необхідно використовувати короткі тренувальні навантаження, а потім, при

розвитку певної «прихильності до занять, час тренувань подовжується при

збереженні середньої інтенсивності навантажень (60-70% від максимального

споживання кисню).

Під час обговорення типів і режиму фізичних навантажень потрібно

враховувати ряд чинників, в тому числі анамнез фізичної активності

пацієнта, рівень його тренованості, ступінь ожиріння. Пацієнт може дуже

багато рухатися протягом дня, але рівень фізичної активності при цьому

низький, і є ожиріння, або при високому рівні фізичних навантажень може

спостерігатися надмірна маса тіла [9].

Просте збільшення фізичної активності без зменшення надходження

калорій з їжею неефективне для зниження маси тіла. Тільки комбінація

правильного харчування з аеробними і силовими навантаженнями може

привести до оптимальних змін складу тіла.

Фізичні тренування повинні бути емоційно привабливими для пацієнтів

і, не бути надмірно навантажувальними. Треба брати до уваги не тільки

вплив на масу тіла, але і необхідність підтримання мотивації на участь в

програмі втручання, а також безпеку хворого, враховуючи, що більшість

учасників має невисоку толерантністю до фізичного навантаження [5].
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РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організація дослідження

Дослідження проводилися на базі ОКУ «Чернівецька обласна клінічна

лікарня» у чотири послідовних етапи.

І етап – вивчення літературних джерел. На цьому етапі були

сформульовані мета і завдання дослідження.

ІІ етап – експериментальне дослідження. Були проведені дослідження

антропометричних, функціональних та психологічних показників пацієнтів з

різними типами та ступенями ожиріння у процесі проведення реабілітаційної

програми.

ІІІ етап – проведено систематизацію результатів дослідження,

статистичну обробку отриманих даних, підведені підсумки експерименту.

ІV етап – аналіз та узагальнення отриманих результатів, статистична

обробка даних, формулювання висновків та оформлення роботи.

Дослідження базується на результатах обстеження 34 пацієнтів, з них -

27 жінок і 7 чоловіків у віці від 45 до 65 років (середній вік 42,36±6,8 років),

які страждають надмірною масою тіла та ожирінням I-III ступенів за

класифікацією ВООЗ (середній ІМТ 36,96±5,85 кг/м2). 11,7% пацієнтів мали

надмірну масу тіла, 26,7% I ступінь ожиріння, 35,3% – II ступінь, 23,5% – III

ступінь ожиріння. Чоловіки і жінки значимо не розрізнялися за віком,

антропометричними даними і давності захворювання. Всі пацієнти

добровільно дали згоду на участь в обстеженні.

Обстеження пацієнтів включало вивчення медичної документації,

анамнез, огляд, анкетування з вивченням особливостей психологічного

стану. Далі проводилося вимірювання ЧСС і АТ у спокої, антропометричні

вимірювання та функціональні проби. Після цього кожен пацієнт отримував

набір опитувальників і тестів для визначення психічного стану.
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Методика проведення реабілітаційної програми пацієнтам з

ожирінням

Реабілітаційна програма складалася з двох частин. Перша частина

включала заняття з лікарем за спеціально розробленою структурованою

програмою, що складається з 5 занять і включає відомості про поширеність

ожиріння, причини розвитку ожиріння, способи оцінки його типів і ступеня,

про зв'язок ожиріння із захворюваннями серця, судин, суглобів, медичних

способах зниження маси тіла. Також з пацієнтами обговорювалися цілі

лікування ожиріння і безпечні темпи зниження маси тіла, принципи

раціонального харчування, модифікація харчової поведінки. Всім пацієнтам

складався індивідуальний харчовий раціон з обмеженням вживання жирів,

простих вуглеводів, алкоголю. Також пацієнти вели харчовий щоденник.

Друга частина реабілітаційної програми проводилася разом з

інструктором ЛФК, цикл навчання складався з 5 занять і включав навчальну

програму за темами: 1) зв'язок надлишкової маси тіла та ожиріння з іншими

захворюваннями. Ожиріння як фактор ризику розвитку захворювань серцево-

судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату – основних систем

організму відповідають, як за переносимість фізичних навантажень, так і за

довгострокову адаптацію до фізичних навантажень; 2) поняття «низька

фізична активність» і вплив низької фізичної активності на розвиток

ожиріння; 3) визначення індивідуальних проблем пацієнта і способів і їх

рішення; 4) пояснення користі фізичних навантажень і їх впливу на організм;

5) ознайомлення з видами фізичних навантажень, які пропонуються в

спортивних залах, фітнес-центрах і фізичних навантажень, якими пацієнт

може займатися в домашніх умовах; 6) пояснення правильного використання

фізичних навантажень та інтенсивності фізичних навантажень; 7) пояснення

принципів побудови заняття фізичними навантаженнями; 8) пояснення

принципів систематичності занять, адекватності підбору навантажень,

поступовості збільшення навантажень; 9) обговорення прийому їжі,

споживання рідини під час заняття; 10) обговорення та критика
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альтернативних правильному харчуванню та фізичним навантаженням

способів зниження маси тіла: застосування сечогінних і проносних

лікарських засобів, харчових добавок, клізм, провокування блювання після

переїдання, утеплення одягу під час занять спортом, лазні і сауни з метою

зниження маси тіла, препаратів зовнішнього застосування (креми, гелі),

ліпосакції, апаратних косметичних процедур.

Також цикл навчання включав практичні заняття ЛФК: підбір

індивідуалізованих фізичних навантажень; підбір і навчання використанню

фізичних навантажень в спортивних залах і домашніх умовах; навчання

правильній техніці і безпеки виконання вправ; контроль самопочуття, ЧСС і

АТ під час занять.

Заняття проводилися малогруповим методом по 3-4 людини.

Проведення реабілітаційної програми з пацієнтами закінчується наданням їм

рекомендацій щодо збільшення фізичної активності і фізичних тренувань на

3 місяці для занять вдома і в спортивних залах.

Контрольні зустрічі проводилися щомісяця. Повне обстеження по

протоколу повторювалося повністю 6 місяців.

2.2. Загальна характеристика методів дослідження

Оцінка фізичного стану пацієнтів проводилась за допомогою методів

антропометрії і функціональних проб.

Функціональні проби

Проводився тест з 6-ти хвилинною ходьбою. У дослідження з цього

тесту не включалися пацієнти, які отримували препарати з групи бета-

блокаторів.

Також проводилася оцінка часу затримки дихання на вдиху (проба

Штанге) та ЖЄЛ (мл).

Рівень фізичної активності (ФА) визначався за допомогою

спеціального опитувальника, який включав питання з оцінки щоденної
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побутової, робочої активності і додаткових фізичних навантажень. На

підставі цього ФА пацієнта оцінювалася як низька, середня або висока [19].

Методи оцінки психічного стану

Для оцінки психічного стану і вивчення невротичних розладів у хворих

на ожиріння застосовувалися анкети і опитувальники. За допомогою

опитування були отримані дані про альтернативні до раціонального

харчування та фізичних навантажень, способи зниження маси тіла. Для

вивчення якісних і кількісних характеристик переживань пацієнтів, які

страждають на ожиріння, використовувалися спеціально розроблені таблиці,

де кожну частину тіла пацієнт оцінював від -2 до 2 балів.

Так само, ступінь задоволення своїм тілом і ставлення до своєї статури

визначалися за допомогою опитувальника Body Shape Questionnaire (BSQ).

Даний опитувальник містить 34 питання, на які можуть даватися відповіді:

ніколи (1 бал), рідко (2 бали), іноді (3 бали), часто (4 бали), дуже часто (5

балів), постійно (6 балів) (додаток 1).

Методи статистичної обробки.

Статистична обробка отриманих даних проводилася з використанням

статистичного пакета Statistica версії 6,0 для Windows (StatSoft, USA).

Експериментальні дані наведені у вигляді М±m, де М – середнє значення

величини, отримане за вибіркою обсягу, а m – середньоквадратична помилка

середнього. Для оцінки статистично достовірних відмінностей між групами

застосовувася t-критерій Стьюдента. Критерієм статистичної достовірності

отриманих висновків вважали загальноприйняту в медико-біологічних

дослідженнях величину р<0,05.



14
РОЗДІЛ 3

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХІЧНОГО СТАНУ

ХВОРИХ З РІЗНИМИ СТУПЕНЯМИ І ТИПАМИ ОЖИРІННЯ

3.1. Порівняльна характеристика результатів обстеження пацієнтів

за ступенем та типом ожиріння

Маса тіла хворих і ІМТ хворих за ступенями ожиріння статистично

достовірно відрізнялися між собою, при розподілі за типами ожиріння з

також зареєстрована достовірна відмінність. Найбільш точним показником

цього ризику є обʼєм вісцерального жиру, оцінити його можна за окружністю

талії. Про надлишок вісцерального жиру свідчить ОТ  > 102 см у чоловіків і >

88см у жінок.

Індекс ОТ/ОС визначає тип ожиріння. Центральне ожиріння

діагностується у чоловіків при ОТ/ОС > 1,0, у жінок – > 0,85-0,84.

Периферичний тип ожиріння діагностується у чоловіків при ОТ/ОС < 1,0, у

жінок < 0,84. Чим більший об'єм талії, тим значніше накопичення в черевній

порожнині абдомінального жиру.

Таблиця 3.1

Порівняльна характеристика антропометричних показників

пацієнтів за ступенями ожиріння

Параметр Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

Маса тіла 78,04±9,18* 91,74±9,18* 104,21±10,35* 121,25±15,5*

Індекс маси
тіла 27,84±1,31* 32,72±1,42* 37,56 ± 1,71* 44,14 ±3,55*

ОТ 88,2 ± 8,22* 101,97 ± 9,38* 109,03 ± 9,47* 118,48 ± 10,01*

ОС 109,5 ± 6,83* 116,58 ±5,99* 121,65 ± 11,14* 132,11 ± 13,2*

ОТ/ОС 0,8 ±0,08* 0,87 ± 0,08 0,89 ±0,1** 0,89 ±0,09**

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)
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Таблиця 3.2

Порівняльна характеристика антропометричних показників пацієнтів за

типами ожиріння

Параметр Центральне ожиріння Периферичне ожиріння

Маса тіла 105,61 ± 18,05 96,58 ± 17,34*

Індекс маси тіла 37,77 ± 5,61 35,36 ± 6,04*

ОТ 112,1 ±11,16 98,05 ±11,92*

ОС 120,21 ± 12,56 124,83 ± 12,18

ОТ/ОС 0,93 ± 0,07 0,77 ±0,03*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

При порівнянні фізичної активності, осіб з різною масою тіла було

виявлено, що осіб з нормальною масою тіла і з надмірною істотно не

розрізнялася, в той час як фізична активність, осіб з ожирінням значно нижча

(таблиця 3.3).

Таблиця 3.3

Порівняльна характеристика фізичної активності пацієнтів за

ступенями ожиріння (розподіл у %)

Параметр Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

ФА

Низька 47,36 60 72,73 82,6

Помірна 26,32 22,22 18,18 10,87

Висока 26,32 17,78 9,09 6,53

В групі хворих центральним ожирінням в процентному співвідношенні

було більше малоактивних пацієнтів (таблиця 3.4).
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Таблиця 3.4

Порівняльна характеристика фізичної активності пацієнтів за типами

ожиріння (розподіл у %)

Параметр Центральне ожиріння Периферичне ожиріння

ФА

Низька 75,23 57,14
Помірна 16,51 21,43
Висока 8,26 21,43

Оцінка параметрів зовнішнього дихання показала, що ЖЕЛ по групах

достовірно не розрізнялася (таблиця 3.6).

Таблиця 3.6

Порівняльна характеристика функціональних проб (ЖЄЛ, проба

Штанге) пацієнтів за ступенями ожиріння

Параметр Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

ЖЄЛ 2994,736±496,34 2857,77±646,22 2770±573,94 2672,82±520,33
Проба

Штанге 24,42±11,82 24,44±8,87 22,94±8,64 19,34±7,49

Серед обстежених пацієнтів результати проведення проби Штанге

показали, що час затримки дихання на вдиху навіть у осіб з надлишковою

масою тіла значно нижче норми, що відображає знижену функцію дихання і

як наслідок низьку переносимість фізичних навантажень. Достовірні

відмінності по групах спостерігалися між пацієнтами з центральним і

периферичним ожирінням, що говорить про більше зниження обʼєму легень у

хворих з переважним накопиченням жиру в ділянці живота (таблиця 3.7).
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Таблиця 3.7

Порівняльна характеристика функціональних проб

(ЖЄЛ, проба Штанге) пацієнтів за типами ожиріння

Параметр Центральне ожиріння Периферичне ожиріння

ЖЄЛ 2785,32 ±608,47 2805,35 ±512,09
Проба

Штанге 21,51 ±8,28 24,48 ± 10,01*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

Тест 6-ти хвилинної ходьби застосовувався для оцінки функціональних

можливостей серцево-судинної системи в динаміці. Пацієнтам

пропонувалося пройти по коридору якомога більшу відстань за 6 хвилин.

Середні норми пройденої відстані для здорових за 6 хвилин-800-1200

м.

Пройдена відстань за 6 хвилин достовірно меншою було у пацієнтів з

III ступенем ожиріння в порівнянні з пройденою відстанню пацієнтів з

надлишковою масою тіла і з I ступенем ожиріння (таблиця 3.8).

Таблиця 3.8

Порівняльна характеристика результатів тесту 6-ти хвилинної ходьби

пацієнтів за ступенями ожиріння

Параметр Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

Дистанція за 6 хв. 571,05±75,33* 549,97±84,11* 526,82±87,23 492,31±75,45*
ЧСС в спокої 74,26±12,77 72,13 ± 10,62 79,27±12,8 79,68±12,03
ЧСС на 6 хв. 114,0±22,99 114,78±19,45 121,18±21,89 120,09±16,42
САТ в спокої 123,94±13,07 131,44±15,54 131,25±15,96 133,53±16,28
САТ на 6 хв. 147,63±13,47 158,71±26,47 153,75±26,12 161,58±25,87
ДАТ в спокої 82,0±12,35 85,13±10,62 86,02±12,13 84,26±9,9
ДАТ на 6 хв. 84,15±14,61 77,27±25,06 85,45±19,9 89,02±14,5

Час відновлення
ЧСС 5,42±2,34 6,42±2,07 6,04±2,39 6,26±1,84

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)
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При порівнянні за ступенями ожиріння хворі з центральним ожирінням

за 6 хвилин долали меншу відстань у порівнянні з пацієнтами з

периферичним ожирінням (таблиця 3.9).

Таблиця 3.9

Порівняльна характеристика результатів тесту 6-ти хвилинної ходьби

пацієнтів за типом ожиріння

Параметр Центральне ожиріння Периферичне
ожиріння

Дистанція за 6 хв. 516,65±88,61* 550,29±75,48*
ЧСС в спокої 76,34±12,83 77,39±11,44
ЧСС на 6 хв. 115,6±19,77 122,32±19,66
САТ в спокої 132,3±14,86 128,58±16,99
САТ на 6 хв. 155,95±24,8 157,73±25,08
ДАТ в спокої 86,23±10,64* 80,61±16,0*
ДАТ на 6 хв. 85,0±18,16 82,43±22,49

Час відновлення ЧСС 5,87±1,95 6,55±2,41

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

Окружності тіла і товщина шкірно-жирових складок зі збільшенням

ступеня ожиріння збільшувалися (таблиця 3.10, таблиця 3.12).

Таблиця 3.10

Порівняльна характеристика антропометричних показників

окружностей тіла пацієнтів за ступенями ожиріння

Окруж-
ність

Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

Шиї 36,22±4,28* 38,12±2,55* 39,62±3,53* 41,37±3,73*
Плеча 32,55±2,84* 37,22 ±2,86* 38,88±2,37* 42,47±3,78*

Грудної
клітки 99,2 ± 6,77* 107,26±6,87* 111,75±8,11* 133,66±8,48*

Стегна 58,44 ±3,69* 60,82±4,93* 64,17±6,21* 67,46±6,81*
Гомілки 38,71 +2,27* 40,38±2,59* 44,01±3,76* 45,77±3,82*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)
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Відмінність між пацієнтами з центральним типом ожиріння і

периферичним крім загальноприйнятого індексу ОТ/ОС було в тому, що при

центральному ожирінні достовірно більше були окружності шиї, грудної

клітки, а при периферичному - окружності стегна ( таблиця 3.11).

Таблиця 3.11

Порівняльна характеристика антропометричних показників

окружностей тіла пацієнтів за типами ожиріння

Окружність Центральне ожиріння Периферичне ожиріння

шиї 40,45±3,69 37,1±2,95*

плеча 39,06±3,76 38,0±4,96

грудної клітки 112,86±7,72 103,3±7,62*

стегна 62,35±6,28 65,78±6,53*

гомілки 42,7±3,8 43,29±4,87
Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

3.2. Психологічний стан пацієнтів з різними ступенями та типами

ожиріння

Надлишкова маса тіла і ожиріння, деформуючи зовнішність, змінюючи

ходу, міміку, пластику тіла і інші експресивні характеристики, досить часто

призводять до формування таких особливостей, як комплекс фізичної

неповноцінності, який більшою мірою залежить від умов формування образу

фізичного «я», ніж від усвідомлення факту ожиріння.

У проведеному дослідженні у вигляді переживань визначалися ті

частини тіла, які пацієнти визначали як «проблемні», «такі, які потребують

покращення» в процесі тренування і частини тіла, які пацієнтам не

подобалися в собі. Пацієнтам було запропоновано вибрати 7 частин тіла.

Серед усіх груп наших пацієнтів переживання носили різноспрямований

характер і найчастіше пацієнти були незадоволені животом, талією,
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сідницями, стегнами, але перевищували представлені дані відсотком

зустрічання (таблиця 3.12).

Таблиця 3.12

Порівняльна характеристика кількості переживань (в %)

пацієнтів з ожирінням

Параметр Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

Центральне
ожиріння

Периферичне
ожиріння

Плечі 31,25 66,7 62,5 62,85 62,33 53,19
Груди 31,25 75,75 57,5 62,85 63,63 55,31
Спина 56,25 90,9 75 77,14 79,22 74,46
Живіт 100 100 100 100 100 100
Талія 87,5 96,96 92,5 97,14 96,1 89,36

Сідниці 68,75 96,96 82,5 88,57 83,11 89,36
Стегна 87,5 96,96 90 94,28 89,61 95,74

Середня
кількість

на людину
4,5±1,93* 6,24±1,14* 5,55±1,6 5,82±1,14* 5,74±1,55 5,57±1,58

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

За допомогою опитувальника BSQ досліджувалося ставлення пацієнтів

до своєї статури. Даний опитувальник містить  питання про вираженість

переживань хворих з ожирінням при контактах з  людьми. Мінімально за цим

тестом можна набрати 34 бали, максимально – 204 бали. (таблиця 3.13).

Таблиця 3.13

Ставлення пацієнтів з ожирінням до своєї статури за результатами
опитувальника BSQ

Надлишкова
маса тіла

І ступінь
ожиріння

II ступінь
ожиріння

III ступінь
ожиріння

Центральне
ожиріння

Периферичне
ожиріння

96,43±17,92* 115,96±18,68* 117,02±22,25* 122,68±19,03* 119,09±21,18* 110,19±20,29*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)
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3.3. Динаміка фізичного та психічного стану пацієнтів з ожирінням

за час проведення реабілітаційної програми

Динаміка розподілу пацієнтів за ступенями ожиріння серед всіх

пацієнтів характеризується тим, що з'явилися пацієнти з нормальною масою

тіла (4,8%), збільшилася кількість пацієнтів з надлишковою масою тіла (з

12,4% до 19,3%) і I ступенем ожиріння ( з 27,6% до 40,7%) за рахунок

зменшення кількості пацієнтів з II (з 32,4% до 22,1%) і III (з 27,6 до 13,1%)

ступенями ожиріння (рис.3.1).

Рис. 3.1. Динаміка розподілу пацієнтів за ступенем ожиріння (в %)

За результатами дослідження за час проведення реабілітаційної

програми зниження маси тіла серед усіх пацієнтів склало 8,82±6,58кг, у

відсотках – 8,39±5,66% від початкової маси тіла. Окружність талії серед всіх

пацієнтів в середньому зменшилася на 5,86±5,12см. Середній ІМТ змінився з

36,86±5,97 (II ступінь ожиріння) до 33,66±5,09 (I ступінь ожиріння).

З точки зору медичної ефективності зниження маси тіла,

загальноприйнятим в літературі вважається цільовий рівень зниження маси

тіла на 10% і більше від початкової. Оцінка ефективності реабілітації
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проводилася за цим параметром за результатами динамічного спостереження.

Всі пацієнти були поділені на 2 групи; в першу групу увійшли пацієнти, які

досягли цільового рівня зниження маси тіла і утримали її протягом року

(група 1), в другу – пацієнти, які не досягли цільового рівня зниження маси

тіла (група 2) (таблиця 3.14).

Таблиця 3.14

Динаміка антропометричних показників пацієнтів та розподілу за

ступенями ожирінням у процесі реабілітації

Параметр Група 1 Група 2

Маса тіла до 104,76±20,33 90,35±17,6
після 90,35±17,6 94,9±15,89

Зниження маси тіла, кг 14,39±5,64* 4,77±3,59*

Індекс маси тіла до 38,37 ±6,31* 35,76±5,5*
після 33,12 ±5,48 34,06±4,77

Нормальна маса тіла до 0 0
після 9,8% 1,1%

Надлишкова маса тіла до 11,48% 13,1%
після 16,4% 21,4%

I ступінь ожиріння до 14,8% 36,9%
після 41% 40,5%

II ступінь ожиріння до 37,7% 28,6%
після 18% 25%

III ступінь ожиріння до 36,07% 21,4%
після 14,8% 12%

ОТ до 109,84±14,54* 105,8±12,79*

після 100,44±13,53* 102,49±11,98*

Зменшення ОТ (см) 9,39±4,8* 3,3±3,5*
Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

Динаміка фізичної активності полягає в тому, що в кінці

спостережуваного періоду в групі пацієнтів, що досягли цільового рівня

зниження маси тіла, не було осіб, що ведуть малоактивний спосіб життя;

фізична активність 24,6% пацієнтів оцінювалася як помірна, 75,4% пацієнтів

– як висока. У другій групі 56% продовжували вести малоактивний спосіб
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життя (59,5% до навчання), фізична активність 22,6% пацієнтів оцінювалася

як помірна, 21,4% пацієнтів як висока (таблиця 3.15).

Таблиця 3.15

Динаміка фізичної активності пацієнтів з ожирінням у процесі

реабілітації (%)

Параметр Група 1 Група 2

Низька ФА
до 78,7 59,5

після 0 56

Помірна ФА
до 14,8 21,4

після 24,6 22,61

Висока ФА
до 6,5 19,1

після 75,4 21,42

Пацієнти самі оцінювали свою тренованість на початку реабілітаційної

програми і після її проведення за допомогою візуальної аналогової шкали

тренованості.

Початково достовірних відмінностей в тренованості між пацієнтами не

було, після реабілітації пацієнти групи 1 оцінили свою тренованість вище, в

групі 2 достовірних змін в оцінці тренованості не було (таблиця 3.16).

Таблиця 3.16

Динаміка результатів візуальної аналогової шкали тренованості

пацієнтів з ожирінням у процесі реабілітації

Параметр Група 1 Група 2
До реабілітації 1,68±1,33* 2,15±1,42

Після реабілітації 4,33±1,68* 2,06±1,49*
Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

У результаті проведення реабілітації здатність до затримки дихання на

вдиху пацієнтів групи 1 збільшилася вдвічі і в середньому час затримки

дихання досяг меж норми. Крім статі, віку, розміру тіла життєва ємність
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легенів залежить і від тренованості. Після проведення реабілітаційної

програми як в групі 1, так і в групі 2 ЖЄЛ зросла (таблиця 3.17).

Таблиця 3.17

Динаміка результатів характеристика функціональних проб

(ЖЄЛ, проба Штанге) у пацієнтів з ожирінням у процесі реабілітації

Показник
Група 1 Група 2

До
реабілітації

Після
реабілітації До реабілітації Після

реабілітації
ЖЄЛ 2533,6±524,6 2685,2±533,6* 2901,8±513,5* 2918±522,6*
Проба

Штанге 20,77±8,66 40,45±10,15* 23,02±9,13 25,09±8,88*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

Результати тесту 6-ти хвилинної ходьби показали, що позитивна

достовірна динаміка пройденої відстані і середньої швидкості ходьби в кінці

спостережуваного періоду була в обох групах, але з досить великою і

достовірної різницею між пацієнтами двох груп і кращими результатами

пацієнтів групи 1(таблиця 3.18).

Таблиця 3.18

Динаміка показників результатів тесту 6-ти хвилинної ходьби у

пацієнтів з ожирінням у процесі реабілітації

Параметр
Група 1 Група 2

До
реабілітації

Після
реабілітації

До
реабілітації

Після
реабілітації

Дистанція за 6 хв. 512,66±87,88 560,0±88,11* 534,75±83,39 540,68±85,49*
Зміна відстані за

6 хв. 47,33±29,12 5,92±16,7*

ЧСС в спокої 80,31±12,39 70,25±8,62* 74,17±11,69* 73,81±10,8*
ЧСС на 6 хв. 124,94±18,42 112,55±14,55* 112,88±20,14* 112,94±18,71

Час відновлення
ЧСС 6,24±1,33 3,03±1,33* 5,92±2,02 5,46±1,9*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)
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Як свідчать отримані дані спостерігається достовірне зменшення

результатів вимірювання усіх окружностей тіла у порівнянні показників до та

після проведення реабілітаційної програми, а також між групами 1 та 2

(таблиці 3.19 та 3.20).

Таблиця 3.19

Динаміка антропометричних показників окружностей тіла у пацієнтів з

ожирінням у процесі реабілітації

Окружність
Група 1 Група 2

До
реабілітації

Після
реабілітації

До
реабілітації

Після
реабілітації

Шия 39,01 ±3,07 37,06 ±2,68* 39,18 ±4,22 37,87± 4,49*

Плече 38,96 ±4,54 36,37 ±4,07* 38,35 ±4,25 36,99±4,28*

Грудна клітка 109,53±8,94 102,27±8,14* 109,3 ±8,6 106,13±8,21*

Талія 109,84±14,54 100,44±13,53* 105,8 ±12,79 102,49±11,98*

Стегна 63,89 ±7,12 60,52±6,72* 63,29 ±6,03 61,55±5,65*

Гомілки 43,29 ± 4,27 41,19 ±4,1* 42,26 ±4,03 41,5±3,82*

Примітка. * - достовірна різниця між результатами до та після
реабілітації (р<0,05)

Таблиця 3.20

Порівняння антропометричних показників окружностей тіла у пацієнтів

з ожирінням після реабілітації

Окружність Група 1 Група 2
Шия 4,9±3,05 3,32±4,29*

Плече 6,51±3,87 3,49±4,24*
Грудна клітка 6,52±3,94 2,85±2,3*

Талія 9,39± ,86 3,3±3,55*
Стегна 5,2±3,14 2,68±2,24*

Гомілки 4,8±3,2 1,77±1,66*
Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

В кінці реабілітаційної програми, пацієнти, які досягли позитивних

результатів (група 1), оцінили негативно 6 частин тіла, при цьому, достовірно

позитивніше, в порівнянні з первинними даними, вони оцінили всі частини

тіла (таблиця 3.21).
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Таблиця 3.21
Динаміка кількості переживань у пацієнтів з ожирінням

у процесі реабілітації (в %)

Частини тіла
Група 1 Група 2

До
реабілітації

Після
реабілітації

До
реабілітації

Після
реабілітації

Плечі 58,62 50 59,09 74,24
Груди 58,62 53,44 62,12 74,24
Спина 75,86 67,24 78,78 96,96
Живіт 100 89,65 100 100
Талія 96,55 84,48 90,9 100

Сідниці 87,93 70,68 83,33 100
Стегна 93,1 84,48 90,9 100
Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

За результатами оцінювання ставлення до своєї статури у процесі

проведення реабілітаційної програми за даними тесту BSQ до реабілітації

між пацієнтами групи 1 та групи 2 не було. Після реабілітації у пацієнтів

групи 1 ставлення до своєї статури змінилось у кращий бік, у пацієнтів групи

2 – в гірший (таблиця 3.22).

Таблиця 3.22

Динаміка ставлення пацієнтів до своєї статури за результатами тесту

BSQ у процесі реабілітації

Параметр
Група 1 Група 1

До
реабілітації

Після
реабілітації

До
реабілітації

Після
реабілітації

Кількість
балів 116,91±20,1 106,53±21,35* 114,61±22,23 125,65±20,69*

Примітка. * - достовірна різниця між групами порівняння (р<0,05)

Одночасно з поліпшенням фізичних показників, пацієнтів, які

регулярно займаються, відзначається покращення психоемоційного стану:

підвищується самооцінка, поліпшуються психологічні показники.
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ВИСНОВКИ

1. Фізичний стан хворих на ожиріння в порівнянні зі здоровими

особами характеризується зниженням фізичної працездатності, показників

функціональних проб з затримкою дихання на вдиху і життєвої ємності

легень. У хворих на ожиріння показники фізичної працездатності і фізичного

розвитку мають негативний зв'язок зі ступенем ожиріння і його типом.

2. Спрямованість і емоційна насиченість переживань, вираженість у

хворих на ожиріння залежить як від об'єктивних антропометричних

показників так і від індивідуально-особистісної реакції на захворювання і

його соціально-психологічних наслідків.

3. Хворі ожирінням, які проходили реабілітацію і виконували завдання

по програмі зниження маси тіла немедикаментозними способами, досягли

поставлених індивідуальних завдань в зниженні маси тіла до цільового рівня

і утриманні досягнутої маси тіла, поліпшили вихідні показники фізичного та

психічного стану. Застосування методу індивідуальних фізичних

навантажень за програмою реабілітації забезпечує зменшення маси тіла в

середньому на 14,4±5,64кг (13,55±3,96%) і окружності талії на 9,4±4,86см.

4. Ефективність фізичних тренувань зростає при використанні

контролю їх виконання. Пацієнти, які виконували контрольовані тренування,

мали найкращі результати зниження маси тіла (17,3±7,4 кг, і 16,2±5,2% від

початкової маси тіла) і окружності талії (11,9±5,2 см), порівняно з

пацієнтами, які займалися самостійно. Пацієнти першої групи досягли

зниження маси тіла в середньому на 10 кг більше, ніж пацієнти другої групи.

Включення методів психотерапевтичного впливу в практику

комплексного лікування хворих на ожиріння призводить до поліпшення або

нормалізації психічного стану і нормалізації харчової поведінки.
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ДОДАТОК 1

Опитувальник Body Shape Questionnaire (BSQ)

Проаналізуйте свій стан за останні три місяці.
З запропонованих варіантів відповідей виберіть один,

найбільш правильний з Вашої точки зору
1. Якщо ви відчуваєте недоброзичливе ставлення до себе, пов'язуєте ви це з недоліками фігури?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
2. Чи виникають у вас думки про дієту в зв'язку з незадоволеністю фігурою?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
3. Чи виникали у вас думки про те, що стегна, таз, сідниці надто об'ємні в порівнянні з
іншими частинами тіла?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
4. Чи боялися ви погладшати?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
5. Чи турбує Вас, що ви занадто гладка, недостатньо гнучка?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
6. Чи відчуваєте ви себе повною, якщо наїлися досхочу?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
7. Чи засмучуєтесь Ви коли-небудь через невдоволення фігурою?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
8. Чи доводилося вам відмовлятися від бігу через те, що ваше тіло буде "трястися"?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
9. Коли поруч з вами стрункі жінки, виникає думка про те, що у вас погана фігура?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
10. Чи непокоїло вас, що коли ви сідаєте, ваша повнота стає більш помітною?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
11. Чи відчуваєте ви себе товстою жирною, коли з'їдаєте зовсім небагато?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
12. Коли ви звертаєте увагу на фігуру іншої жінки, здається вам, що порівняння не на
вашу користь?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
13. Чи заважають вам думки про фігуру (зовнішність) зосередитися, коли ви дивитеся
телевізор, берете участь в розмові?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
14. Коли ви роздягнені, наприклад, перед прийняттям ванни, здаєтеся ви собі повною
(товстою, жирною)?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
15. Чи намагаєтеся ви не носити одяг, що підкреслює фігуру?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
16. Чи хотілося вам позбавитися від зайвого жиру на окремих частинах тіла?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
17. Чи відчуваєте ви себе більш товстою після того, як поїсте солодкого, тістечок або
іншої багатої калоріями їжі?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
18. Ви відмовляєтеся від участі у вечірках, зустрічах з-за того, що соромитеся своєї
фігури?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
19. Чи вважаєте ви себе надмірно великою?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
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20. Ви соромитеся свого тіла?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
21. Чи змушувало Вас занепокоєння фігурою дотримуватися дієти?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
22. Чи задоволені ви своєю фігурою, коли шлунок порожній?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
23. Чи виникали у вас думки про те, що своєю фігурою ви зобов'язані власним лінощам?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
24. Чи непокоїло вас те, що оточуючі помічають складки жиру на талії або животі?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
25. Чи здавалося Вам несправедливим, що інші жінки стрункішою вас?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
26. Чи викликали ви у себе блювоту, що б бути більш стрункою?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
27. Коли Ви перебуваєте в компанії, чи турбує вас те, що Ви займаєте надто багато місця
(наприклад: сидячи на дивані або сидінні автобуса)?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
28. Чи турбують вас ямочки на щоках?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
29. Коли Ви бачите своє відображення в дзеркалі, чи відчуваєте ви незадоволення
фігурою?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
30. Чи обмацували ви боки, живіт, щоб переконатися у відсутності зайвого жиру?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
31. Чи прагнете Ви уникати ситуацій, коли оточуючі можуть бачити ваше оголене тіло
(спортивні роздягальні, душові)?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
32. Чи приймали ви сечогінні, що б бути більш стрункою?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
33. Ви особливо фіксовані на переживаннях, пов'язаних з фігурою, коли перебуваєте в
компанії?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
34. Чи змушує вас невдоволення фігурою займатися фізичними вправами?

ніколи          рідко          іноді          часто          дуже часто          постійно
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