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ВСТУП

Актуальність теми. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта

відносяться до хронічних захворювань, які часто є причиною обмеження

активності осіб працездатного віку. У сучасному світі дана патологія є

найбільш частим захворюванням, що вражає до 90,0 – 97,0 % дорослого

населення. За даними ряду дослідників, до 90% радикулопатий обумовлено

грижами міжхребцевих дисків (ГМД). Одним з найбільш значущих проявів

процесу дегенерації є формування грижі міжхребцевого диска, і більш ніж в

80,0 % випадків патологія виявляється в поперековому відділі [1, 6].

В Україні на дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта доводиться

до 76,0 % всіх випадків і 72,0 % днів тимчасової непрацездатності в

амбулаторно-поліклінічній мережі, а в неврологічних стаціонарах 56,0 % і 48,0

% відповідно [2].

Консервативні методи лікування цього захворювання зводяться в

основному до симптоматичного лікування, фізіотерапії та / або мануальної

терапії, причому значна частина хворих (19%) через 1-3 місяці вимагає

хірургічного лікування через неефективність консервативного. Частота

госпіталізації хворих з ГМД для оперативного лікування за останні 10 років

зросла втричі і продовжує неухильно зростати. Щорічно 50,0% операцій в

нейрохірургічних стаціонарах проводиться пацієнтам з дискогенной патологією

[1, 2, 5].

З ростом кількості проведених оперативних втручань зростає і число

пацієнтів, яким операція не принесла позбавлення від болю і навіть посилила

наявну клінічну симптоматику. Виражені клінічні прояви цих захворювань в

70,0% випадків ведуть до тимчасової втрати працездатності, і значна частина

пацієнтів стає інвалідами [5, 7, 16].

Однак навіть при найсучасніших методах оперативного втручання

кількість незадовільних результатів хірургічного лікування пацієнтів з

дискогенной патологією досягає 28,3 – 53,3% [3]. В останні роки з'явився

узагальнюючий термін невдалих операцій при грижі диска -
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постдіскектомічний синдром (FBSS – failed back surgery syndrome), однією з

основних причин якого є рецидив грижі міжхребцевого диска (до 25%), що

вимагає повторного хірургічного втручання [6, 7].

Наведені епідеміологічні дані свідчать про необхідність більш широкого

впровадження превентивних заходів і подальшого вдосконалення сучасних

методів фізичної реабілітації, що дозволять виключити або значно знизити

частоту рецидивів гриж та повторних оперативних втручань.

Мета дослідження – розробити методику фізичної реабілітації хворих з

міжхребцевої грижею та оцінити її ефективність.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу наукової літератури вивчити етіологію, патогенез,

клінічні особливості перебігу міжхребцевої грижі.

2. Розробити програму фізичної реабілітації для пацієнтів з

міжхребцевою грижею, з урахуванням клінічної характеристики захворювання,

якості життя, функціональних особливостей опорно-рухового апарату.

3. Оцінити ефективність представленої комплексної програми фізичної

реабілітації для пацієнтів з міжхребцевою грижею.

Об'єкт дослідження – пацієнти з міжхребцевої грижею поперекового

відділу хребта.

Предмет дослідження – засоби фізичної реабілітації хворих з

міжхребцевою грижею.

Організація дослідження: дослідження проводилося в три етапи. На

першому етапі проводилося вивчення сучасної спеціальної літератури,

розроблялася програма фізичної реабілітації з урахуванням проблеми та

вікових особливостей, визначалися методи її ефективності.

На другому етапі проводилося медико-педагогічне дослідження пацієнтів

у клініці.

На третьому були проведені математико-статистичні методи дослідження

та аналіз отриманих результатів, зіставлення їх на первинному етапі

дослідження і в динаміці спостереження, сформульовані висновки та практичні
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рекомендації.

Методи дослідження: Для реалізації поставлених завдань проводилося

вивчення та аналіз наукових та інформаційних джерел з теми дослідження. У

роботі використовувалися: клінічні, функціональні методи дослідження з

наступною статистичною обробкою матеріалу.

Новизна роботи полягає в представлені комплексної фізичної

реабілітації пацієнтів з міжхребцевою грижею поперекового відділу хребта з

урахуванням основних клінічних проявів захворювань, функціонального стану

хребта, м’язів спини та черевного пресу та якості життя з використанням

сучасних методів відновлення та вправ на зменшення больового синдрому,

вправи на розтягування, зміцнення м'язів і зв'язок суглобів ураженого відділу

хребта на тренажерах (фітбол з масажними шипами, петлі TRX, дошка

Євмінова, MOTOmed і хвойні ванни).

Теоретична і практична значущість роботи. Представлені у роботі

методики лікувальної гімнастики з включенням сучасних приладів і тренажерів,

гімнастики в хвойних ваннах можуть бути використані у лікувально-

профілактичних установах, а також у навчальному процесі для підготовки

фахівців за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Етіологія, патогенез, ускладнення міжхребцевих гриж

поперекового відділу

Грижі вражають і офісних працівників, і спортсменів, і людей з важкою

фізичною роботою. У особливій групі ризику знаходяться спортсмени

штангісти, чоловіки і жінки, які відвідують спортивний зал і захоплюються

силовими тренажерами. Навантаження при підйомі штанги колосальна і

найбільше вона позначається саме на поперековому відділі. Всього один

невірний або надто різкий рух може призвести до тріщини хребетного диска і

до подальшого утворення грижі. Офісні працівники теж знаходяться в групі

ризику, так як тривале просиджування біля комп’ютера призводить до

«голодування» міжхребцевих дисків, внаслідок чого вони стають крихкими і

нееластичними. Важливо розуміти, що у міжхребцевих дисків немає власної

судинної системи, що відповідає за харчування та обмін речовин, тому їм

доводиться харчуватися від прилеглих тканин, тобто м’язів хребта. Утому

випадку, коли людина тривалий час перебуває в сидячому положенні, м’язи

його спини не отримують необхідного навантаження, внаслідок чого поступово

сповільнюються обмінні процеси. А так як міжхребетні диски цілком і

повністю «харчуються» від спинних м’язів, то результатом малорухливий і

сидячий спосіб життя може стати «голодування» міжхребцевих дисків [4].

Основним фактором розвитку гриж виступає остеохондроз хребта. В

результаті відбуваються при остеохондрозі дегенеративно-дистрофічні зміни

міжхребцевого диска, він втрачає воду і втрачає свою еластичність. Висота

диска зменшується, він насилу витримує тиск хребців і легко травмується при

надмірних фізичних навантаженнях. У такій ситуації під дією різних

несприятливих факторів відбувається зсув частини диска за межі простору між

хребцями. Починає формуватися міжхребцева грижа.

На початковому етапі відбувається незначне зміщення диска до 2-3 мм,
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іменоване пролапсом диска. Подальший зсув (на 4 мм і більше) позначається

терміном протрузія диска. При цьому пульпозне ядро зміщується, але

розташовується в межах фіброзного кільця. Клінічно маніфестують симптоми

подразнення розташованого поруч спинномозкового корінця. Подальше

прогресування міжхребцевої грижі призводить до тріщини або розшарування

фіброзної капсули диска і випадіння пульпозного ядра за її межі. Цей стан

називається екструзія диска. На даному етапі міжхребцева грижа може

передавлювати спинальний корінець, які живлять його посудину,

обумовлюючи радикулопатію - корінцевий синдром з симптомами випадіння

неврологічної функцій. Стадія, наякій випало пульпозное ядро звисає як крапля

за межами міжхребцевої щілини, позначається як секвестрація диска. Як

правило, вона призводить до розриву фіброзної капсули і повного закінчення

ядра. На стадії екструзії і секвестрації міжхребцева грижа досягає таких

розмірів, що може викликати здавлення спинного мозку з розвитком

компресійної мієлопатії [31, 42].

У зв’язку з чим, можна сміливо стверджувати, що в групі ризику

знаходяться люди, які страждають на остеохондроз. Ось професії, на яких люди

особливо схильні до цього захворювання:

· Швачка

· Важкоатлет

· Вантажник

· Офісний працівник

Найчастіше в якості причин появи міжхребцевих гриж виділяють різного

роду порушення в обмінних процесах, травми, інфекції і порушення постави.

Схильність до міжхребцевої грижі може бути обумовлена особливостями

будови хребта, які передаються у спадок, недостатнім розвитком м'язового

корсету.

Як правило, з'являється міжхребцева грижа в результаті зростання тиску

безпосередньо в міжхребцевого диску. Існує ряд факторів, що сприяють

зростанню такого тиску в міжхребцевому диску, на підставі чого в результаті
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може розвинутися міжхребцева грижа. Виділимо ті з основних причин, які

сприяють підвищенню тиску в області міжхребцевого диска:

· Травма. Зокрема це може бути сильний удар, спрямований у спину

або падіння на неї.

· Показники маси тіла, що перевищують норму.

· Різного масштабу викривлення хребта.

· Раптовий поворот корпусом тіла в сторону.

Крім цього виділяють також і конкретні категорії осіб, які найбільшою

мірою схильні до появи міжхребцевої грижі:

· люди, які проводять більше двох годин за кермом в день;

· люди, робота за комп'ютером яких складає більше чотирьох годин

на день;

· люди, які з тих чи інших причин щодня піднімають тяжкості;

· куріння тютюну знижує рівень кисню в крові, позбавляє тканини

можливості отримання поживних речовин;

· високий зріст. Високими вважаються жінки вище 170 см і чоловіки

вище 180 см.

Найбільш поширене виникнення у віці 30-55 років, так як у людей

старшого віку знижується пружність драглистого ядра і, завдяки цьому,

міжхребцева грижа розвивається значно рідше [20, 38].

При виникненні може спостерігатися звуження хребетного каналу,

здавлювання оболонки спинного мозку і нервових корінців, набряк і запалення

навколишніх тканин, наслідком чого є відчуття людиною сильного болю не

тільки в області грижі, а й по ходу нервів, які відходять від спинного мозку.

Також біль може з'являтися в тих ділянках тіла, з якими пов'язаний защемлений

нерв, в цих же місцях може виникати порушення координації рухів і сили

м'язів. Виникає міжхребцева грижа, найчастіше, в поперековому відділі хребта

[3].

Ускладнення міжхребцевої грижі:

Корінцевий синдром: виникає при впливі грижі на розташований поруч
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з нею спинномозковий нерв. Корінцевий синдром може мати етапний розвиток:

спочатку спостерігаються симптоми подразнення корінця, а потімвипадання

його функцій. У першому випадку характерний інтенсивний больовий синдром,

описуваний пацієнтами як «простріл» або «удар електричним струмом»,

провокується рухами в ураженому відділі хребта. У зоні іннервації корінця

відзначаються парестезії. Випадання функцій корінця призводить до появи в

області його іннервації м'язової слабкості і гіпотонії, зниження чутливості.

Згодом розвивається млявий парез з м'язовими атрофіями, згасанням

сухожильних рефлексів і трофічними розладами.

Дискогенна мієлопатія: формується, коли утворилася грижа, викликає

звуження хребетного каналу і здавлення спинномозкової речовини. В першу

чергу страждає рухова функція. На рівні ураження розвивається периферичний

парез. Потім приєднується випадіння чутливості і сенситивна атоксія. При

грижі поперекового відділу можливі тазові розлади. Як правило, спочатку

прояви мієлопатії носять односторонній характер. Без проведення відповідного

лікування зміни в спинному мозку стають незворотніми, і сформований

неврологічний дефіцит не підлягає зворотному розвитку.

Порушення функції тазових органів: утворення грижі в області

попереково-крижового відділу хребта і тривала відсутність лікування

призводять до її збільшення. Масивні розміри можуть вплинути на дефекацію,

сечовипускання, а також може спостерігатися оніміння геніталій.

Порушення потенції:  вплив грижі на потенцію пов`язано з різними

чинниками, одним з яких є першопричині хвороби у вигляді остеохондрозу.

При цьому захворюванні виникають застійні явища в малому тазу, які

посилюють чоловічу дисфункцію. Порушення супроводжується погіршенням

кровопостачання хребців і тканин, які їх оточують. Поступово ситуація

ускладнюється тим, що ушкодження дисків через грижі викликають

сегментарні порушення спинного мозку і порушення периферичного

кровопостачання органів малого таза. Це сприяє погіршенню роботи статевих

органів, зниження лібідо і еректильної дисфункції.
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Парез стопи або "кінська стопа": стопа не піднімається, при ходьбі

вона звисає, що викликає потребу високо піднімати ногу, щоб не волочити

обвислу стопу по підлозі. Хворий не може стояти та ходити на п’ятках

(симптом Цунга), нога часто підвертається всередину, що може викликати

падіння при ходьбі.Причиною таких станів у більшості випадків є грижа

міжхребцевого диска поперекового відділу (L4-L5 або L5-S1), котра викликає

стиснення і часткове чи навіть повне відмирання корінців.

Паралічі кінцівок: розвивається внаслідок тривалого пошкодження

нервових волокон, що в певний момент виявляється настільки сильним, що

вони перестають виконувати свої функції. Параліч може відбитися на будь-якій

частині тіла, найчастіше уражаються кінцівки або м’язи обличчя.

Радикуліт: зміщення пульпозного ядра в область спинного каналу

призводить до запального процесу нервових волокон. Утворена грижа тисне на

нервові корінці, що виходять зі спинного мозку в тій частині, де відбулося

зміщення диска. Основний симптом радикуліту – сильний біль при фізичних

навантаженнях і повороті тіла [9].

1.2. Комплексна методика фізичної реабілітації хворих з міжхребцевими

грижами поперекового відділу.

Мета реабілітації співвідноситься з її періодом, тобто вони будуть

різними протягом усього терміну відновлення. На перших порах головним

завданням стане стабілізування стану здоров’я хворого і недопущення

обмежень в самообслуговуванні. Потім реабілітація міжхребцевої грижі в

поперековому відділі буде спрямована на усунення больових відчуттів,

відновлення гнучкості і рухливості хребетних структур, зміцнення м’язового

корсету. На більш пізніх етапах реабілітації основним завданням буде

підтримка отриманого результату і можливість не допустити нові дегенеративні

зміни в структурі хребетного стовпа. Однією з найважливіших цілей на будь-

якому етапі є недопущення ускладнень (нестабільність хребців, їх зміщення,

http://www.neurosurgery.com.ua/index.php?p=27
http://www.neurosurgery.com.ua/index.php?p=27
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порушення циркуляції спинно-мозкової рідини, утворення нових гриж і

протрузій) [12, 22].

Якісний догляд грижі хребта завжди базується на наступних принципах:
· Індивідуальність – всі процедури повинні підбиратися виходячи з

кожного конкретного випадку. У цьому випадку повинні бути враховані:

вік пацієнта, особливості його анамнезу.
· Комплексність – успішне завершення лікування залежить від того,

наскільки правильно проводилися реабілітаційні процедури. Саме

сукупність лікувальних заходівзакладає подальший сприятливий прогноз.
· Профілактика – припинення болю в попереку і повернення нормальної

рухової активності часто викликає у хворих помилковий умовивід, що

нібито хвороба відступила. Через ці помилки хворий припиняє

профілактичні процедури, і грижа виникає знову [1, 18].

Тривалість реабілітації грижі поперекового відділу хребта визначається

сукупністю кількох факторів: тяжкістю захворювання (найбільшу небезпеку

становить заднібокові грижі – дифузна, форамінальна), віком пацієнта і його

анамнезом.

Консервативна методика полягає в прийомі знеболюючих препаратів і

прийнятті положень, які не доставляють біль. Через 1-2 місяці консервативного

лікування багато пацієнтів відчувають полегшення. Повторна діагностика

показує зменшення зміщеною частини диска, що відбивається на зменшенні

симптоматики та поліпшення стану пацієнта. Пацієнти, які переносять хребетну

грижу без симптомів, замість лікування проходять профілактичні процедури,

які спрямовані на запобігання пошкодження дисків в майбутньому. Залежно від

симптомів хребетної грижі лікар може порекомендувати такі заходи подолання

грижі, як зміну виду діяльності. Ставтеся до болю в спині спокійно і

намагайтеся не робити ті рухи, які посилюють біль. Для підтримки гарного

фізичного стану важливо міняти заняття, це також допоможе знизити

тугоподвижність. Лікар призначить фізіотерапію і спеціальний комплекс вправ

для підвищення сили м'язів і гнучкості хребта. Варто звернути увагу, що
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хребетна грижа не характеризується крихкістю хребта, тому уникати фізичного

навантаження немає сенсу. Краще продовжувати працювати втому ж темпі, що

раніше, але частіше міняти положення і займатися схожими справами. При

сильному болі в спині необхідно дотримуватися постільного режиму протягом

декількох днів, але не більше двох, адже тривале перебування в ліжку викликає

втрату тонусу і м'язової сили, значить, видужання наступить набагато пізніше.

Дотримання всіх рекомендацій лікаря дозволяє подолати всі симптоми

міжхребцевої грижі за 4-6 тижнів [21, 24].

1.2.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії фізичних вправ

та масажу

Розвиток потреби в рухах зумовлено біологічною еволюцією людини.

Задовольняючи потребу людини в рухах, фізичні вправи зміцнюють здоров'я,

вдосконалюють захисні механізми, збільшують пристосовність організму до

зовнішнього середовища. Здоровий організм має високу здатність

пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. При

захворюванні ж в організмі людини відбуваються різні структурні і

функціональні порушення, послаблюються нервові, гуморальні взаємозв'язки

систем, що в кінцевому підсумку веде до виснаження резервних потенціалів

людини зі зниженням життєздатності організму. Відомо, що при важких

захворюваннях хворому необхідний тривалий спокій, тобто різке обмеження

рухів, однак поряд з лікувальним впливом воно нерідко надає і несприятливий

вплив на організм. Організм влаштований з великим запасом міцності, і треба

йому лише допомогти - тоді він сам впорається з недугою. Вимушена тривала

гіподинамія погіршує перебіг хвороби, викликає ряд ускладнень, тому в

стимуляції резервних можливостей організму основне значення повинна мати

функціональна складова, що змушує організм включати в роботу все нові і нові

резерви. Тому, як тільки дозволить стан хворого, спокій потрібно поєднувати із

застосуванням фізичних вправ. Медична практика показала особливе значення
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рухової активності, яка визначається як лікувальна фізична культура (ЛФК).

ЛФК зменшує несприятливу дію на хворого вимушеної зниженої рухової

активності, попереджає ускладнення, які можуть виникнути при тривалому

постільному режимі хворого. Фізичні вправи посилюють захисні реакції

організму під час хвороби і сприяють розвитку компенсаторних механізмів

порушених функцій ураженого органу. При деяких захворюваннях і

пошкодженнях заняття ЛФК мають першорядне значення у відновленні будови

і функції пошкодженого органу. У період одужання заняття ЛФК допомагають

відновити працездатність. Поступово збільшення навантаження забезпечує

тренування організму, сприяє нормалізації, вдосконалення його функцій. У

випадках хронічного перебігу захворювання тренування прискорює

формування компенсаторних механізмів, підвищує пристосовуваність

організму, попереджає загострення [10, 14, 17].

Фізіологи показали сприятливий вплив м'язової діяльності напротікання

нервових процесів. Її центральний відділ - ЦНС - забезпечує взаємозв'язок не

тільки організму з зовнішнім середовищем, а й рефлекторна взаємодія між

внутрішніми органами, з одного боку, і між ними і руховим апаратом - з

іншого. Завдяки цьому при м'язовій роботі проприоцептивні імпульси з

рецепторів м'язів, зв'язків, сухожиль і т.п. надходять у ЦНС, звідки через

центри вегетативної нервової системи регулюють діяльність внутрішніх органів

і обмін речовин. При виконанні фізичних вправ рефлекторно відбувається

поліпшення діяльності внутрішніх органів. Доведено роль моторно-

вісцеральних рефлексів в лікувальній дії фізичних вправ. Саме їх слід вважати

фізіологічною основою оздоровчого впливу фізичних вправ і наздоровий, і на

хворий організм. Крім провідного значення нервового механізму регуляції

фізіологічних функцій велику роль відіграє гуморальний механізм. При

виконанні м'язової роботи в кров виділяються гормони, які надають

стимулюючу дію нароботу серця; метаболіти, що утворюються в м'язах,

розширюють артеріоли, що постачають ці м'язи кров'ю.

Лікувальна дія фізичних вправ проявляється у вигляді чотирьох основних
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механізмів: тонізуючу, трофічна, формування компенсацій і нормалізація

функцій.

· Тонізуючу вплив. Основне значення втакому впливі фізичних вправ має

мобілізація організму на боротьбу з хворобою. Тонізуючий вплив

фізичних вправ полягає в зміні інтенсивності фізіологічних процесів в

організмі в процесі виконання навантаження.

· Трофічна дія фізичних вправ проявляється в тому, що під впливом

м'язової діяльності поліпшуються обмінні процеси та процеси

регенерації, як в організмі в цілому, так і в окремих тканинах.

· Формування компенсацій. Компенсація - це тимчасове або постійне

заміщення порушених функцій за рахунок підвищення функції інших

органів чи систем.

· Нормалізація функцій - це відновлення діяльності, як окремого

пошкодженого органу, так і організму в цілому під впливом фізичних

вправ [15, 24].

Сутність масажу полягає в нанесенні на тіло пацієнта подразнень різної

інтенсивності і сили. У механізмі фізіологічної дії масажу на організм головна

роль належить нервовій системі. Механічне роздратування, вироблене руками

масажиста, в першу чергу сприймають нервові рецептори, пов'язані нервовими

волокнами з соматичною і вегетативною нервовою системою. Відбувається

перетворення механічної енергії в енергію нервового імпульсу. Від рецепторів

по аферентних (чутливим) нервових волокнах імпульси надходять у центральну

нервову систему, а звідти по еферентних (руховим) волокнам на периферію до

м'язів, судинах, внутрішнім органам. На периферії в м'язах, судинах і у

внутрішніх органах, під впливом еферентних нервових імпульсів виникає

рефлекторна реакція, яка проявляється у вигляді певних змін функціонального

стану різних внутрішніх органів і систем. Під впливом механічної дії

очищається шкіра хворого, зміщуються і розтягуються інші тканини,

поліпшується рухливість суглобів і еластичність тканин, а також їх опірність

механічного впливу.
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При виконанні масажу тісно взаємодіють нервовий, гуморальний і

механічний фактори при провідній ролі нервового компонента.За допомогою

масажу можна цілеспрямовано впливати на стан організму.

Виділяють кілька основних типів впливу масажу: трофічна,

енерготропну, тонізуючу, заспокійливу і нормалізацію функцій.

· Трофічна дія масажу, пов'язана з прискоренням течії крові і лімфи,

виражається в поліпшенні доставки до клітин тканин кисню та інших

поживних речовин. Особливо велика роль трофічного впливу масажу у

відновленні працездатності м'язів.

· Енерготропна дія масажу спрямована в першу чергу на підвищення

працездатності нервово-м'язового апарату. Це виражається в активізації

біоенергетики м'язів; поліпшенні обміну речовин у м'язах; підвищенні

освіти ацетилхоліну, що веде до прискорення передачі нервового

збудження м'язовим волокнам; підвищенні освіти гістаміну, що

розширює судини м'язів; підвищенні температури масажованих тканин,

пришвидшуючі ферментативні процеси.

· Тонізуюча дія масажу виявляється в посиленні процесів збудження в

центральній нервовій системі. Це пояснюється, з одного боку,

збільшенням потоку нервових імпульсів від проприорецепторів

масажуючих м'язів в кору великих півкуль головного мозку, а з іншого

боку - підвищенням функціональної активності ретикулярної формації

головного мозку. Серед масажних прийомів, що роблять хороший

тонізуючий ефект, можна виділити наступні: енергійне глибоке

розминання, струшування і всі ударні прийоми (рублення, биття,

поплескування).

· Заспокійлива дія масажу виявляється в гальмуванні діяльності

центральної нервової системи, викликаному помірним, ритмічним і

тривалим подразненням Екстер-і пропріорецепторів. Найшвидший

заспокійливий ефект досягається такими масажними прийомами, як

ритмічне погладжування всієї поверхні тіла і розтирання. Проводити їх
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треба в повільному темпі протягом досить тривалого проміжку часу.

· Нормалізація функцій організму під дією масажу проявляється

насамперед у регуляції динаміки нервових процесів в корі великих

півкуль головного мозку. Ця дія масажу особливо важливо при різкому

переважанні процесів збудження або гальмування в нервовій системі [11].

1.2.2. Методика лікувальної гімнастики

Лікувальна гімнастика - найбільш поширена форма використання

фізичних вправ з метою лікування, реабілітації. Можливість за допомогою

різноманітних вправ цілеспрямовано впливати на відновлення порушених

органів і систем визначають роль цієї форми в системі ЛФК. Заняття

(процедури) проводять індивідуально у важких хворих, малогрупових (3-5

чоловік) і груповим (8-15 чоловік) методами. У групи об'єднують хворих по

нозології, тобто з одним і тим же захворюванням; по локалізації травми.

Неправильно об'єднувати в одну групу хворих з різними захворюваннями [18,

39].

Методи проведення процедури ЛГ.

1. Індивідуальним методом: проводиться у випадку важкого стану

хворого, коли він знаходиться на ліжковому режимі. Перевага цього

методу в тому, що можна легко продозувати фізичне навантаження,

вправи виконуються дуже точно. Але при проведенні індивідуального

заняття немає емоційності, а це поступово пригнічує хворого і в

кінцевому результаті відбивається на лікувальному процесі.

2. Груповим методом: процедуру ЛФК проводять з певною групою хворих.

Складаючи групи для проведення процедур, необхідно, щоб хворі були з

одинаковим захворюванням, якщо це можливо, то і в однаковій стадії

перебігу хвороби, пацієнти мали приблизно однакову тренованість, були

однакового віку, статі. У випадку, коли немає спеціальних методичних

вказівок стосовно захворювання і пацієнти мають приблизно однакові
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функціональні можливості, в групах можуть займатися хворі з різною

патологією. При проведенні занять груповим методом створюється

висока емоційність, проте важче продозувати навантаження для

конкретного хворого та простежити точність виконання вправ.

3. Самостійним методом: хворий займається сам вдома і приходить в

кабінет лікаря ЛФК для консультацій. Цей метод застосовують тоді, коли

хворий не може регулярно відвідувати лікувальний заклад (по стану

здоров’я, проживання далеко від лікувального закладу, довготривалість

курсу лікування). Самостійний метод занять призначають у тому випадку,

коли пацієнт навчений і якісно виконує необхідний комплекс фізичних

вправ, правильно і чітко дозує навантаження, проводить самоконтроль

[13, 36].

Завдання ЛГ.

Лікувальну завдання можна визначити як мету відновлювальних заходів

на даному етапі розвитку патологічного стану. Завдання лікування (втому числі

ЛФК) визначаються уявленнями про етиологію і патогенез захворювання або

травми [23, 32, 40].

1.2.3. Методика лікувального масажу

Лікувальний масаж є ефективним лікувальним і реабілітаційним методом,

вживаним в цілях нормалізації функцій організму при різних захворюваннях і

пошкодженнях. Популярність лікувального масажу постійно росте, він став

об'єктом пильної уваги і наукового вивчення. Його використовують в хірургії,

травматології, терапії, гінекології, невропатології, кардіології, ендокринології,

спортивній медицині і реабілітації [28].

Методи лікувального масажу:

· Класичний масаж – основний метод в лікувальному масажі, оскільки має

багатообразні прийоми, дозволяє широко варіювати дозування, візуально

і дотиково контролювати точність виконання прийомів і оцінювати їх
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результати. Ручний масаж має перевагу перед апаратним, ножним і

комбінованим, оскільки він може бути використаний не тільки в палаті,

масажному кабінеті, але і удома, в лазні, а також у вигляді самомассажа.

· Апаратний метод массажу – використовується як додатковий. Залежно

від різновидів може виконуватися як шляхом безпосереднього контакту з

шкірою, так і через повітряне або водне середовище. Серед різновидів

апаратного методу масажу найбільшого поширення набули вібраційний,

гідро- і пневматичний масаж. У лікувальній практиці застосовується і

масаж електростимуляції, ультразвукового і ін.. Апаратні види масажу, як

і ручний масаж, можуть використовуватися в процесі сегментарного,

точкового, періостального і інших видів массажу.

· Комбінований метод масажу – комбінованим називається такий масаж, в

якому застосовується ручний і апаратний масаж.

· Ножний метод масажу – виконується за допомогою стоп ніг: п'ятою,

пальцями, а також колінами - найчастіше в санаторно-курортних умовах,

у водних лікарнях і лазнях [11].

Лікувальний масаж можна класифікувати по тих нозологічних одиницях,

при яких він застосовується: масаж при травмах і захворюваннях опорно-

рухового апарату, масаж при захворюваннях і травмах нервової системи, масаж

при захворюваннях внутрішніх органів і т.д. Для кожної групи захворювань

характерні свої особливості техніки і методики сеансу масажу. При кожному

захворюванні методика масажу залежить: від етіології, патогенезу, клінічної

форми, течії і диференціюється у зв'язку з цими чинниками.

Лікувальний масаж використовується в якості особливого методу

лікування і профілактики хвороб і травм. Мета масажу - поліпшення загального

самопочуття хворого, порятунок від різних хвороб, збільшення життєвого

тонусу.

Лікувальний масаж здатний регулювати нервову збудливість і привести в

норму всю нервову систему. Масаж слабшає або припиняє больові відчуття,

прискорює процеси відновлення ушкоджених тканин, кісток, органів, дає
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попередження утворення трансформацій в м'язах і суглобах в області

пошкоджених нервів [25].

1.2.4. Фізіотерапевтичні методи реабілітації

Фізіотерапія – це ефективний метод лікування широкого спектру різних

захворювань. Вона також сприяє швидкій реабілітації після різних хірургічних

втручань.

Обов'язковою умовою проходження фізіопроцедур є попередня

консультація лікаря – фізіотерапевта. Лікар розробляє індивідуальний курс

лікування (вид процедури, кількість сеансів, інтенсивність впливу) з

урахуванням вікових особливостей, специфіки захворювання та ступеня

ускладнення.

Фізіотерапевт обов'язково оцінює наявність категоричних протипоказань,

найбільш вагомими серед яких є системні захворювання крові, захворювання

серцево-судинної системи, неврологічні, гострі інфекційні захворювання,

наявність кардіостимулятору [2, 30,37].

Види фізіопроцедур спеціального призначення, спрямовані на досягнення

конкретних результатів:

З фізіотерапевтичних методів можуть призначають фонофорез або

електрофорез з розчинами анальгезуючих фармакологічних препаратів

(новокаїну, лідокаїну та ін.) на паравертебральную область, синусоїдальні

модульовані струми, імпульсні струми низької частоти (ампліпульстерапія,

діадинамічний струм). З метою ліквідації больового синдрому призначається

черезшкірна електрична стимуляція, при якій проводиться активація волокон

чутливих нервів без залучення рухових структур і відсутністю м'язових

скорочень. Комплекс фізіотерапевтичного лікування також включає 59

магнітотерапію, яка виконує функцію базисного методу довготривалої дії. З

метою поліпшення кровообігу і ремієлінізації нервового стовбура проводяться

теплові процедури за типом контактного тепла: парафінолікування [5, 29, 34,
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35].

Методи фізіотерапії можна застосовувати одночасно, послідовно один за

одним або з певним інтервалом, що зумовлено видом захворювання, його

стадією, характером протікання, загальним та функціональним станом

організму. В залежності від поєднання, дія різних фізіотерапевтичних факторів

може підсилювати та доповнювати одна одну, або ж дія одного фактора може

зменшувати можливі небажані наслідки дії іншого чинника. При правильному

підборі поєднання декількох фізіотерапевтичних факторів, їх дія на

патологічний процес багаторазово посилюється, збільшується лікувальний

вплив і ефективність лікування [26, 27, 33].
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організація дослідження.

На першому етапі дослідження здійснювався аналіз науково-методичної

літератури, розроблялася методика ЛГ, визначалися методи контролю її

ефективності.

На другому етапі проводився медико-педагогічний експеримент в клініці.

На третьому етапі проведена статистична обробка даних первинного та

повторного досліджень в основній та контрольній групах, проаналізовані

отримані результати, сформульовані висновки та проведено остаточне

оформлення роботи.

2.2. Методи дослідження. Згідно до мети та завдань дослідження були

використані наступні методи дослідження: аналіз наукових та інформаційних

джерел за темою дослідження, педагогічне спостереження, педагогічний

експеримент.

2.2.1. Оглядово аналітичний метод. Вивчено та проаналізовано 42

джерела наукової та методичної літератури. Детально вивчено і проаналізовано

етіологію та патогенез хвороби, визначили фактори ризику та механізми його

розвитку, основні клінічні показники, та функціональні зміни при міжхребцевій

грижі поперекового відділу. Особлива увага приділялась вивченню стану

існуючих підходів до фізичної реабілітації хворих з вивчаємою патологією.

2.2.2 Збір анамнезу. Шляхом опитування ретельно вивчався анамнез

захворювання, аналізувалася клінічна симптоматика, яка оцінювалися за

інтенсивністю больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ –

100 балів) для вирішення завдань індивідуалізації фізичного навантаження.

Проблема вивчення больового феномену полягає в складності об’єктивного

аналізу больового відчуття. Прикладом суб’єктивної оцінки болю служить
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візуальна аналогова шкала (ВАШ) яка має таку градацію : 0 - відсутність болю,

2 бали - біль незначний, 4 - помірний біль, 6 балів - сильний біль, 8 балів -

нестерпний біль [8].

2.2.3. Аналіз медичних карток пацієнтів. На основі медичних карток

пацієнтів у кількості 32 осіб вивчалися детально їх патологія. Розглядалися

пацієнти із міжхребцевою грижею поперекогового відділу, але з різним

ступенем тяжкості. Було проаналізовано причини виникнення хвороб та

функціональний стан хворих. З медичних карток були взяті результати МРТ

попереково-крижового відділу, рентгенологічні дослідження.

2.2.4. Педагогічне спостереження. Педагогічне спостереження

проводилося у три етапи. На першому, була зібрана, оброблена і проаналізована

інформація про стан проблеми фізичної реабілітації хворих з міжхребцевою

грижею поперекового відділу. Підібрана додаткова література.

На другому етапі дослідження був підібраний контингент пацієнтів,

чоловіків та жінок з міжхребцевою грижею поперекового відділу, проведено

дослідження клінічних даних, функціонального стану хребта. На підставі

одержаних даних розроблена і впроваджена програма фізичної реабілітації для

пацієнтів з міжхребцевою грижею поперекового відділу.

Для визначення ефективності запропонованої програми фізичної

реабілітації, проведено повторне дослідження всіх параметрів, що

використовувалися для її обґрунтування.

На третьому етапі проведена статистична обробка даних первинного та

повторного досліджень, проаналізовані отримані результати, сформульовані

висновки та проведено остаточне оформлення роботи.

Дослідження проводились згідно Інструкції з охорони праці для

фізичного реабілітолога.
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2.2.5. Функціональні методи дослідження рухливості хребта.

Тест Шобера: проводився нами для визначення рухливості хребта в

поперековому відділі в сагитальній площині, при нахилі вперед – згинання

хребта за методикою, запропонованою М. Вейссом. Перед початком тесту на

тілі пацієнта були поставленні дві крапки завдяки цьому, потім вимірюють

відстань між відмітками при максимальному згинанні вперед (в нормі

збільшення на 4-5 см). Пацієнт при цьому дослідженні не повинен згинати ноги

в суглобах.

Розгинання хребта по М.  Вейс і А.  Зембатим, вимірювали наступним

чином: спочатку визначали відстань від VII шийного хребця до початку

між'сідничної складки в положенні хворого стоячи і при можливо великому

прогинанню тулуба назад. Різниця в сантиметрах в положенні стоячи і при

прогинанні тулуба назад характеризує рухливість хребта. У нормі у дорослої

людини ця різниця дорівнює, в середньому, - 7 см.

Тест «пальці - підлога» також служить для характеристики загальної

рухливості хребта і тазостегнових суглобів в сагітальній та фронтальній

площині (нахили вперед і в сторони). М. Вейсс і А. Зембатий (1986),

пропонують при нахилах тулуба вперед і в сторони (вправо і вліво) вимірювати

відстань від кінчика III пальця руки до підлоги. Зменшення цієї відстані при

повторному дослідженні вказує на збільшення рухливості хребта

в даних напрямках.

Функціональна проба для визначення силової витривалості м'язів

розгиначів спини нами проводилася з вихідного положення хворого лежачи на

животі, голова, груди, плечі і ноги підняті вгору. Визначалося час утримання

цієї пози в секундах. Нормою для дорослої є тривалість тримання цієї пози до

2-х хвилин.

2.2.6. Дослідження якості життя пацієнтів.

Один з загальних опитувальників, що широко використовується є коротка

форма Medical Outcomes Study Short Form (SF-36), яка розроблена J.E.Ware із
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співавт. в 1988 р. [8, 41].

Нами застосовувалась російська версія опитувальника SF-36 [9]. Анкета

SF-36 включає 36 питань, які відображають 9 концепцій (шкал) здоров’я:

фізичну працездатність, соціальну активність, ступінь обмеження фізичної

працездатності та соціальної активності, психічне здоров’я, енергійність або

втомлювальність, біль, загальну оцінку здоров’я та його зміни протягом

останнього року.

Опитувальник SF-36 забезпечує кількісне визначення ЯЖ по вище

зазначеним шкалам [8, 41]. При цьому показники в змозі коливатись від 0 до

100 балів. Чим вище значення показника, тим краще оцінка по вибраній шкалі.

2.2.7.Математико-статистичні методи аналізу отриманих результатів.

Усі вихідні дані, отримані при виконанні роботи, з метою оптимізації

математичної обробки вводилися у базу даних, побудовану за допомогою

електронних таблиць Microsoft Excel на персональному комп'ютері.

Статистична обробка результатів досліджень здійснювалася методами

варіаційної статистики, реалізованими стандартним пакетом прикладних

програм SPSS 13.0 forWindows. Для статистичного аналізу даних

використовували дескриптивну статистику. Порівняння середніх значень

змінних здійснювали за допомогою параметричних методів (t-критерію

Стьюдента) за нормального розподілу даних ознак, що виражені в інтервальній

шкалі. Для порівняння розподілу часток двох або більше змінних

використовували χ2-тест. Різниця вважалася достовірною, якщо досягнутий

рівень значущості (р) був нижчим за 0,05 [19].
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Обгрунтування реабілітаційної програми

У дослідженні взяли участь 32 пацієнта віком від 35 до 50 років

(43,0±4,8), які шляхом випадкової вибірки були розподілені на дві групи:

контрольну групу (КГ) склали 16 пацієнтів у віці (42,0±4,5) роки, з них 9 жінок

та 7 чоловіків та основну групу (ОГ) увійшли також 16 пацієнтів віком

(44,0±5,1) роки, з них 9 жінок та 7 чоловіків.

Характеристика пацієнтів за статтю та віком представлена в табл 3.1.

Таблиця 3.1. Характеристика обстежених пацієнтів КГ та ОГ за статтю та

віком.

Групи

пацієнтів

Загальна

кількість

обстежуваних

Жінки Середній

вік

Чоловіки Середній

вік

КГ 16 9 41,0±3,5 7 43,0±5,6

ОГ 16 9 43,0±4,5 7 45,0±5,7

З дослідження були виключені пацієнти, у яких больовий синдром був

обумовлений соматичною патологією або специфічними (пухлинними,

травматичними та ін.) ураженнями хребта.

Курс реабілітації пацієнтів обох груп склав 1 місяць. Протягом цього

періоду всім пацієнтам проводилися заняття з лікувальної гімнастики,

фізіотерапії і курс масажу. Заняття пацієнтам контрольної групи проводилися

за традиційною методикою: вправи на розтягування (вправи в різних вихідних

положеннях), класичний масаж, фізіотерапія (теплові процедури). Загальна

тривалість комплексу складала 30 хвилин (Додаток А).

У програму фізичної реабілітації пацієнтів основної групи, крім вище

перерахованих, включалися (Додаток Б, В):
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1. Фітбол (с масажними шипами) – гімнастика.

Фітбол формує новий рефлекс пози, який забезпечує створення більш

сильного м'язового корсету.

Фітбол с массажними шипами –  володіє масажним ефектом і особливо

підходить для людей із захворюванням опорної і неврологічної системи. За

рахунок шипів він більш стійкий, ніж звичайний гладкий м'яч.

На відміну від загальноприйнятих методик, гімнастика на фітболі дає

унікальну можливість для тренування рухового контролю і рівноваги; знімає

навантаження з хребта, перерозподіляє тонус всіх груп м'язів; тренує правильну

поставу, почуття природної координації тіла; одночасно тренує м'язи спини і

черевного преса.

У разі, коли пацієнт сидить на м'ячі, для підтримки рівноваги потрібно

прийняти правильне положення тіла. Для стабілізації хребта в роботу

включаються м'язи тулуба, які підтримують скелет в правильному положенні.

Це зменшує навантаження на зв'язки міжхребетні диски і суглоби.

2. Петлі TRX.

З їх допомогою можна виконувати безліч різних вправ з власною вагою.

Такі вправи будуть спрямовані на опрацювання дрібних м'язів, включаючи

м'язи-стабілізатори, що, зокрема, позитивно позначається на здоров'я спини.

Все це в комплексі покращує координацію, зміцнює суглоби, підвищує

м'язовий тонус.

Поряд із зазначеними можливостями петель TRX варіюється ступінь

інтенсивності тренувань. Відмінно опрацьовуються м'язи кора, які

навантажуються під різними кутами, за рахунок чого можна зміцнити в числі

іншого поперековий відділ спини.

3. Дошка Євмінова.

Принцип полягає в щадному, поступовому розтягуванні хребетного

стовпа, яке відбувається завдяки власній вазі людини. Вправи на похилій дошці

розвантажує міжхребцеві суглоби, що в свою чергу знімає обмеження нервових

корінців. Так само тренажер призначений для розслаблення спазмованих м'язів,
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нормалізації їх тонусу шляхом розтягування.

4. MOTOmed.
Завдяки цьому тренажеру можливо зменшити тугорухливість суглобів.

Також відновлюється кровообіг, зникає м'язова скутість йде напрацювання

втрачених м'язів від атрофії.

5. Гімнастика в хвойній ванній.

Хвойні ванни покращують роботу серця, тонізують судини, прискорюють

кровообіг, покращують обмінні процеси, благотворно позначаються на

дихальної та нервової системах, надають розслаблюючу, заспокійливу

(седативну) дію. Під час процедури корисні речовини через розпарені пори

потрапляють всередину шкірних покривів і досягають уражених кісткових і

хрящових тканин.

Завдяки підігрітій воді вдається розслабити м'язи і зняти спазми в них,

послабити больові синдроми.

Вода значно знімає навантаження з суглобів і дисків хребта, тому вправи

в воді виконувати легче та безпечніше. Вправи в воді відмінно знімають

м'язовий спазм і біль в попереку, дають можливість виконувати вправи з

більшою амплітудою та з меншою скованістью.

Вода в ванні повинна бути приємною, приблизно 30-35 ° С - такий, щоб

процедура становила за часом близько 15 хвилин. Курс становить 10 процедур,

кожні 2-3 дні. Виконувати гімнастику в ванній в першій половині дня, після

прийняття ванни потрібно відпочити 30-60 хвилин.

3.2. Оцінка ефективності запропонованої програми фізичної

реабілітації

За даними клінічного спостереження встановлено, що інтенсивність болю

знизилась у всіх пацієнтів контрольної та основної групи після занять (таб.

3.2.).
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Таблиця 3.2. Оцінка ефективності проведеної реабілітації за

характеристикою вираженості больового синдрому у пацієнтів з міжхребцевою

грижею поперекового відділу хребта після реабілітації.

Характеристика болю Контрольна група
(n=16)

Основна група
(n=16)

n % n %

Відсутність болю 4 25,0 6 37,5

Незначний біль 2 12,5 4 25,0

Помірний біль 6 37,5 4 25,0

Сильний біль 4 25,0 2 12,5

Нестерпний біль 0 0 0 0

Після курсу реабілітації у пацієнтів обох груп спостерігалось зникнення

відчуття нестерпного болю. Сильний біль продовжував турбувати пацієнтів КГ,

в порівнянні з даними на початковому етапі спостереження, тоді як в ОГ

спостерігалось зменшення кількості пацієнтів, які скаржились на сильний біль в

2,5 рази (в порявнянні з даними на початковому етапі) та в 2 рази в порівнянні з

пацієнтами КГ. Помірний та незначний біль продовжували турбувати 50,0 %

пацієнтів обох груп. Однак, пацієнти ОГ відмічали відсутність болю в 1,5 рази

частіше.

Таким чином, слід відмітити, що у пацієнтів основної групи зменшення

больового синдрому спостерігалось в 1,5 рази, в порівнянні з пацієнтами КГ та

з результатами на початковому етапі спостереження.

Після курсу фізичної реабілітації інтенсивність болю за ВАШ знизилася в

раза 1,8 (р<0,01) у пацієнтів контрольної групи і в 2,4 раза (p<0,01) – основної.

Дослідження рухливості хребта в поперековому відділі і тазостегнових

суглобів в сагітальній та фронтальній площині та силової витривалості м'язів

спини та черевного пресу представлені в таблиці 3.3.
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Таблиця 3.3. Динаміка функціональної здатності хребта та силової

витривалості м’язів у обстежених пацієнтів

Показник, (од. виміру)
Початковий етап Заключний етап

Основна
група (n=16)

Контрольна
група (n=16)

Основна
група (n=16)

Контрольна
група (n=16)

Рухливість поперекового відділу хребта в сагіттальній площині (см):

згинання (тест Шобера) 2,55±0,32 2,90±0,28 4,1±0,263 3,41±0,3

нахил вперед
(тест «пальці-підлога»)

25,31±1,90 24,83±1,74 29,8±0,911 26,31±1,3

розгинання 10,10±0,43 10,24±0,39 12,91±0,511 11,73±0,41

Рухливість поперекового відділу хребта у фронтальній площині (см):

нахил вліво 49,79±1,40 49,80±1,53 56,91±1,211 51,21±1,38

нахил вправо 52,30±1,61 50,78±1,48 56,89±1,531 51,97±1,1

Силова витривалість (сек):
м’язів спини 24,42±0,8 25,11±1,12 28,11±1,11 27,6±0,9

м’язів черевного преса 18,52±1,62 20,23±1,1 23,3±1,211 22,57±1,26

Примітки: 1 – р<0,05; 2 – р<0,01; 3 – р<0,001 – рівень достовірності змін
між показниками хворих на початковому та заключному етапах

Результати цього дослідження вказували на значне погіршення

рухливості (гнучкості) хребта при його згинанні, розгинанні і нахилах вправо і

вліво у пацієнтів обох груп на початку дослідження.

Після проведеного курсу реабілітації у пацієнтів ОГ спостерігалося

поліпшення рухливості хребта в сагіттальній площині: порівняно з пацієнтами

КГ амплітуда згинання збільшилася в 1,6 рази (p<0,001), амплітуда нахилу

вперед та розгинання зросли в 1,2 рази (p<0,05).

Рухливість поперекового відділу хребта (нахили вліво і вправо) у

пацієнтів ОГ покращилась в 1,2 рази (p<0,05) у порівнянні з даними на початку

дослідження.

Силова витривалість м'язів спини у пацієнтів ОГ підвищилась в 1,2 рази

(p<0,05), м'язів черевного преса в 1,3 рази (p<0,05).

Оцінка якості життя пацієнтів з міжхребцевою грижею поперекового

відділу хребта представлена в таблиці 3.4.
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Таблиця 3.4. Оцінка ефективності реабілітації за якістю життя пацієнтів з

міжхребцевою грижею поперекового відділу за даними опитувальника SF-36.

Шкала Здорові
особи
(n=15)

Контрольна група (n=16) Основна група (n=16)

Початковий
етап

Заключний
етап

Початковий
етап

Заключний
етап

1. PF 98,5±1,06 69,2±3,8 71,1±3,4 70,2±4,1 81,3±3,8
2. RP 86,3±12,3 74,0±4,2 76,7±4,3 75,1±4,6 80,1±4,8
3. BP 86,4±7,30 41,3±4,8 51,2±3,3 42,8±4,2 58,6±3,1
4. GH 75,4±5,90 61,3±3,1 64,3±2,8 62,4±3,4 71,8±3,2
5. VT 69,3±5,04 54,7±2,7 55,5±2,5 55,3±3,5 58,2±2,8
6. SF 80,0±8,60 68,0±2,9 71,4±2,7 68,7±3,1 73,5±2,9
7. RE 81,7±14,8 66,1±4,1 67,6±3,6 66,7±4,4 68,7±3,8
8. MH 70,2±6,28 64,7±3,2 65,4±2,9 65,1±3,7 66,9±3,1

Як видно з наведених даних показник фізичного функціонування

обумовлений станом здоров’я був знижений в 1,4 рази (р˂0,01), показник

фізичного болю знижений вдвічі у пацієнтів КГ (р˂0,01) та ОГ (р˂0,01).

Зниження показників соціальної активності та рольового функціонування в 1,2

рази (р˂0,05) у пацієнтів обох груп свідчить о редукції соціальних контактів у

пацієнтів з міжхребцевою грижею хребта.

На цьому фоні відмічалось зниження показника загального сприйняття

здоров’я (GH) в 1,2 рази (р˂0,05) та в 1,3 рази (р˂0,05)  зниження показника

енергійності і життєздатності (VT) у пацієнтів обох груп.

Після проведення реабілітації якість життя пацієнтів основної групи

покращилась, в порівнянні з даними на початковому етапі та з пацієнтами

контрольної групи. Показники фізичного здоров'я та фізичних проблем в

обмеженні життєдіяльності у пацієнтів основної групи покращився в 1,2 раза (в

порівнянні з показниками на початковому етапі). Показник фізичного болю

збільшився в 1,4 рази, що свідчило про зменшення інтенсивності болю у

пацієнтів основної групи. На цьому фоні в основній групі покращились

загальне сприйняття здоров'я та життєздатність, а також показники соціальної

активності в 1,2 рази.
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ВИСНОВКИ

1. Аналіз джерел літератури дозволив визначити основну клінічну

симптоматику вивчаємої патології, а також механізми лікувальної дії на

організм хворих різних засобів фізичної реабілітації.

2. Аналіз результатів показників клінічних проявів, функціонального

стану хребта та якості життя пацієнтів обох груп дозволив виявити помірної

вираженості больовий синдром, зниження рухливості хребта в поперековому

відділі як у фронтальній (згинання та розгинання), так і в сагітальній площині

(нахил вправо і вліво), зниження сили м'язів розгиначів спини і силової

витривалості м'язів спини, а також якості життя у пацієнтів обох груп.

3. З урахуванням виявлених змін запропонована програма фізичної

реабілітації для пацієнтів основної групи з включенням вправ, спрямованих на

зменшення больового синдрому, вправи на розтягування, зміцнення м'язів і

зв'язок суглобів ураженого відділу хребта з додаванням врав в гідрованнах.

4. Результати повторних досліджень дозволили зробити висновок про

позитивну дію на функціональний стан організму пацієнтів запропонованої

нами програми фізичної реабілітації. Більш вираженими ці сприятливі

зрушення були у пацієнтів основної групи, що проявлялося в зниженні

інтенсивності та вираженості болю, покращенні рухливості хребта як в

сагітальній, так і у фронтальній площині, а так само силової витривалості м'язів

спини, а також покращенні якості життя пацієнтів.
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Додаток А

Традиційна програма лікувальної фізичної культури для пацієнтів
контрольної групи

№
з/п

Вихідне
положення

Техніка
виконання

Кількість
повторень

Методика
виконання

Вступна частина (5 хвилин )
1 В.п. – лежачі на

спині, руки
вздовж
тулуба,долонями
донизу.

1 – розгортаємо
ліве стегно в
право до упора.
Затриматись на
2-3 с.;
2- в.п.;
3 – розгортаємо
праве стегно в
ліво до упора.
Затриматись на
2-3с.;
4 – в.п.

8 р. Не відривати від
підлоги верхню
частину тіла.
Вправу виконувати
обережно. Темп
повільний.

2 В.п. – лежачі на
спині, носки на
себе. Руки
розведені в
сторони,долонями
до низу.

1 – відвести
ноги в право,
затриматись на
2-3 с.;
2 – в.п.;
3-4 – теж в ліво.

8 р. Ноги,голову та
плечі  не відривати
від підлоги. Темп
повільний, середня
амплітуда.

3 В.п. – лежачі на
спині, руки
вздовж тулуба,
долонями до низу.

1-4 – згинаємо
ноги,
підтягуючи
стопи до
сідниць – вдих;
5-8 – в.п. –
видих.

12 р. Намагатися
підтягнути
максимально
близько один до
одного. Вправу
виконувати
повільно.

4 В.п. – на
четвереньках.

Не
розгинаючись,
сісти сідницями
на п'яти і
зробити упор
долонями в
підлогу

8 р. За допомогою рук
пересувати тулуб
спочатку вліво,
потім вправо

5 В.п. – на
четвереньках.

Вигинання
спини.

8 р. Спина плавно
вигинається вгору
по максимуму при
повільному видиху,
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а потім йде вниз на
вдиху.

Основна частина ( 20 хвилин )
1 В.п. – лежачі на

животі ,
спираємося
попереду себе на
долоні рук.

1 – піднімаємо
праву ногу;
2 – в.п.;
3-4 – теж лівою.

8 р. Піднімати якомога
вище від підлоги.

2 В.п. – лежачі на
животі , руки
вперед в сторону.

Піднімати
одночасно руки
і ноги, руками
виконувати
рухи як при
плаванні брасом

8 р. Виконувати вправу
якомога більше
відриваючі стегна і
прогинаючись у
спині

3 В.п – лежачі на
животі ,руки перед
собою зігнуті в
ліктях.

Підтягувати
коліно до ліктя

8 р. на
кожну
ногу.

При підтягування
не згибатися у тазі ,
а щільно
притиснути до
підлоги.

4 В.п. – лежачі на
спи ні, руки
вздовж тулуба

На вдиху сильно
напружуємо
черевний прес і
максимально
затримуємо
дихання. На
видиху -
розслабляємося.

10 р. Максимально
напружувати
черевний прес.

5 В.п. – лежачі на
спині, ноги трішки
зігнуті в
колінному суглобі.
Руки вздовж
тулуба.

Витягуємо руки
вперед і
піднімаємо
плечовий пояс.
Напружуючи
м'язи, тягнемося
до колін. Через
10-12 секунд
лягаємо на
підлогу і
розслабляємося.

6 р. Контролювати
больові
відчуття у спині

6 В.п. – лежачі на
спині, ноги трішки
зігнуті в
колінному суглобі.

Тягнути коліна
до грудей,
обхопивши
руками. При

8 р. Вправу виконувати
повільно та
обережно.
Контролювати
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Руки вздовж
тулуба.

появі напруги в
спині затримати
на 10 секунд.

больові
відчуття у спині.

7 В.п. – лежачі на
спині, руки і ноги
в сторони.

Виконати
діафрагмальне
дихання,
розслаблення

2 хвилини Повністю
розслабити м’язи,
дихати зберігаючи
довжину видиху

8 В.п. – сидячи на
п'ятах. Руки
долонями на
підлозі перед
собою.

Вигинаючи
хребет в
поперековому
відділі вгору,
зміщуємо руки
максимально
далеко вперед
(продовжуючи
сидіти на
п'ятах).

8 р. Вправу виконувати
повільно та
обережно.

9 В.п – на
четвереньках,
руки на ширині
плечей, долоні
дивляться в
середину.

Потягніться
тазом назад,
опускаючись на
підлогу, потім
зробіть рух
вперед майже
проскользить по
підлозі грудьми,
випрямтеся.

8 р. Опускатися
максимально
низько. Дивитись
перед собою. Темп
повільний.

10 В.п. – на
четвереньках.

«Походіть»
ліктями по
підлозі вперед і
назад.

6 р. Спина рівна.

11 В.п. – на
четвереньках.

Колінами
переміщайтеся
по підлозі
вправо і вліво.

6 р. Темп  середній.
Максимальна
амплітуда.

12 В.п. – стоячи, ноги
на ширині плеч.
Кисті рук стиснуті
в кулаки і
розташовані на
хребті в області
попереку. Кулаки
знаходяться один
під іншим.

Під час
повільного
вдиху
вдавлюємо
кулаки в спину і
ведемо ними
вниз. На видиху
- повертаємо на
поперек.

8 р. Спина рівна.
Дивитись прямо.
Темп повільний.
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13 В.п. – стоячи, руки

в сторони. Права
долоні направлена
вниз, ліва долоня
– в верх.

Обертання
навколо своєї
осі у напрямку
зліва направо.

4 р. Обертання
здійснюється не
поспішаючи,
плавно, в єдиному
ритмі.

Заключна частина ( 5 хвилин )
1 В.п. – лежачі на

спині, руки
вздовж тулуба.

Потягнутися
прямими
руками за
голову на
повільному
вдиху. Разом з
цим потрібно
максимально
натягнути носки
на себе. На
момент
виконання
поперек
повинна бути
притиснута до
підлоги.
Розслабитися
потрібно на
видиху,
залишаючи руки
за головою
долонями вгору.

6 р. Темп повільний.

2 В.п. – сісти
сідницями на
п'яти, руки
витягнути перед
собою,
притуливши
долоні до підлоги.

Тягнутися
руками якомога
далі.

1 хвилина. Долоні не відривати
від підлоги та
сідниці не
відривати від п'ят.

3 В.п. – лежачі на
правому боці.

1 – підняти ліву
ногу вверх –
вдих;
2 – опуститися –
видих.

8 р. Темп повільний,
діафрагмальне
дихання, не
виконувати через
біль.

4 В.п. – лежачі на
лівому боці.

1 – підняти
праву ногу

8 р. Темп повільний,
діафрагмальне
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вверх – вдих;
2 – опуститися –
видих.

дихання, не
виконувати через
біль.

5 В.п. – стоячи. 1-3 – повільно
робимо
невеликий
нахил з прямою
спиною,
опустивши руки
вниз і зігнувши
коліна;
4 – в.п.

Сідниці повинні
бути
«відстовбурчені».
Темп
повільний.Дивитись
прямо.
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Додаток Б

Програма лікувальної фізичної культури для пацієнтів основної групи

№
З/П

Вихідне
положення

Техніка
виконання

Кількість
повторень

Методика
виконання

Вступна частина ( 5 хвилин )
1 В.п. – лежачі на

спині, ноги зігнуті
к колінному
суглобі, руки
вздовж тулуба.

1-3 – підняти
таз;
4 – в.п.

6-8 р. Темп повільний,
напружені м'язи
спини та сідниць.
Дихати рівно.

2 В.п. – лежачі на
животі, руки
зігнуті в
ліктьовому
суглобі, долоні
притиснути до вух.

1-3 – підняти
тулуб;
4 – в.п.

6-8 р. Темп повільний,
дивимось прямо.
Напружені м'язи
всього тіла. Дихати
рівно.

3 В.п. – колінно-
локтьовий упор.

1-4 –
переміщення
ліктями вперед;
5-8 –
переміщення
ліктями назад.

4-6 р. Темп повільний,
спина рівна,
дивитись прямо,
дихати рівно.

4 В.п. – колінно-
локтьовий упор.

1-4 –
переміщення
колінами
вправо;
5-8 –
переміщення
колінами вліво.

4-6 р. Темп повільний,
спина пряма,
дивитись прямо.
Середня амплітуда.

5 В.п. – стоячи на
четвереньках.

1-4 – вигнути
поперек вгору;
5-8 – вигнути
поперек вниз.

4-6 р. Максимальна
амплітуда. Дихати
рівно.

Основна частина ( 22 хвилин )

1 В.п. – сидячи на
фітболі, руки
вверху с TRX
ременями.

1 – підняти
праву ногу, руки
в сторони;
2 – в.п.;
3-4 – теж.

8 р. Спина, ноги та руки
тримаємо прямо.
Темп середній.
Дивимось прямо.
М'язи спини та
живота напружені.

2 В.п. – сидячи на 1 – підняти ліву 8 р. Спина, ноги та руки



44
фітболі, руки
вверху с TRX
ременями.

ногу, руки в
сторони;
2 – в.п.;
3-4 – теж.

тримаємо прямо.
Темп середній.
Дивимось прямо.
М'язи спини та
живота напружені.

3 В.п. – стоячи на
колінах, животом
лежачі на фітболі.
Тримаючи TRX,
руки в упорі об
підлогу.

1 – підняти ліву
руку та праву
ногу;
2 – в.п.;
3-4 – теж.

8 р. М'язи напружені,
спина пряма,
дивитись за рукою.
Темп середній.

4 В.п. – стоячи на
колінах, животом
лежачі на фітболі.
Тримаючи TRX,
руки в упорі об
підлогу.

1 – підняти
праву руку та
ліву ногу;
2 – в.п.;
3-4 – теж.

8 р. М'язи напружені,
спина пряма,
дивитись за рукою.
Темп середній.

5 В.п. – сидячи на
п'ятках, руки на
фітболі долонями
до низу.

1-3 –
відкачування
фітбола від себе.
Робимо вдих;
4 – в.п., видих.

6-8 р. Темп повільний.
При відкачуванні
м'яча витянути все
тіло. Дивитись
прямо.

6 В.п. – сидячи на
фітболі, в руках
тримаючи TRX
ремені.

1 – наклон
вправо, тянемо
ліву руку над
головою в
сторону;
2 – в.п.;
3-4 – теж в іншу
сторону.

8 р. Спина та руки
прямі, дивитись
прямо. Темп
середній.

7 В.п. – сидячи на
фітболі, руки на
стегнах тримаючи
TRX ремені.

1-3 – тянемось
догори, руки
вперед;
4 – в.п.

8 р. Коли тянемося
вгору –
напружуємо м'язи
попереку,спини та
живота.

8 В.п. –
лягти грудьми на
фітбол, ногами
впертися в стіну.
Зігнути руки на
рівні грудей, лікті
розвести в
сторонни, долоні
покласти на

1 – поворот
голови вправо;
2 – в.п.;
3-4 – теж вліво.

10 р. Намагатися
розглянути ступні
ніг при повороті
голови в сторони.
Темп повільний.



45
футбол.

9 В.п. – лежачі
спиною на фітболі,
ноги зігнуті в
колінному суглобі,
руки на стегнах.

1-2 –
прокачування
назад;
3-4 –
прокачування
вперед.

8 р. М'язи рослаблені.
Темп повільний.

10 Сидячи за
«МОТОМЕДОМ»

Заняття в
пасивно-
активному
режимі.

3 хв. Дихати рівно.
Спину трима рівно,
дивитись прямо.

11 Сидячи за
«МОТОМЕДОМ»

Заняття в
активному
режимі.

1 хв. Дихати рівно.
Спину трима рівно,
дивитись прямо.

12 В.п. – лежачі на
спині на дошці
Євмінова, руками
тримаючись за
ручки.

1-3 – піднімаємо
ноги під прямим
кутом;
4 – в.п.

6-8 р. Дивимось прямо,
темп повільний.

13 В.п. – лежачі на
спині на дошці
Євмінова, руками
тримаючись за
ручки.

1 – зігнути праву
ногу;
2 – в.п.;
3 – зігнути ліву
ногу;
4 – в.п.

6-8 р. Дивимось прямо,
темп повільний.
Намагаємось
коліном торкнутися
грудей.

14 В.п. – лежачі на
спині на дошці
Євмінова, руками
тримаючись за
ручки.

1 – згинаємо
ноги в
колінному
суглобі;
2 – відводим
ноги в право;
3 – згинаємо
ноги в
колінному
суглобі;
4 – в.п.;
5 – згинаємо
ноги в
колінному
суглобі;
6 – відводимо
ноги в ліво;
7 – згинаємо

6-8 р. Дивимось прямо,
темп поільний.
Виконувати вправу
не розмиаючи
коліна.
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ноги в
колінному
суглобі;
8 – в.п.

Заключна частина ( 3 хвилин )
1 В.п. – лежачі на

спині на дошці
Євмінова, руками
тримаючись за
ручки.

1-4 – тягнемо
пальці ніг на
себе;
5-8 – тягнемо
пальці ніг від
себе.

4 р. Виконувати вправу
плавно,
максимально
тягнучі пальці ніг.

2 В.п. – лежачі на
спині на дошці
Євмінова, руками
тримаючись за
ручки.

1-6 – тягнемо
коліна до
грудей;
7-8 – в.п.

4 р. Виконувати вправу
плавно,
намагаючись
торкнутися
колінами грудей.

3 В.п. – основна
стійка.

1 – вдих,
напружити м'язи
спини;
2 – видих,
розслабити
м'язи;
3 – вдих, без
напруження
м'язів;
4 – видих,
максимально
розслабити
м'язи.

4 р. Вдих - робимо
через нос, видих -
робимо через рот.
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Додаток В

Програма лікувальної гімнастики для пацієнтів основної групи у хвойній

ванній.

№
З/П

Вихідне
положення

Техніка
виконання

Кількість
повторень

Методика виконання

1 В.п. – лежачі на
спині.

Виконувати
ротаційні вправи
тазом.

8 р. Залишатися в
крайніх точках руху
на 1-2 с., середня
амплітуда.

2 В.п. – лежачі на
спині.

Підтягування
колін до грудей
по черзі.

10 р. Намагатися
торкнутися колінами
грудей, затриматись
в крайніх точках на
1-2 с.

3 В.п. – лежачі на
спині.

Одночасно
підтягувати
коліна до
грудей.

10 р. Намагатися
торкнутися колінами
грудей, затриматись
в крайніх точках на
1-2 с.

4 В.п. – лежачі на
спині, ноги зігнуті
в колінному
суглобі, литки та
стопи
розташовуються на
дошці-перекладені
на рівні литок.

1-3 – піднімаємо
таз від дна
ванни;
4 – в.п.

10 р. Повільно та не
високо піднімаємо
таз.

5 В.п. – лежачі на
животі, ноги
витягнуті, руки
впираються об
головний кінець
ванни.

Виконуємо
коливальні
вправи
ступнями.

1 хв. Імітація руху –
робота ластами.

6 Виконуємо
коливальні
вправи
ступнями.

1 хв. Імітація руху –
роботи ластами.


