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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

В. п. – вихідне положення

ГМС – гіпермобільність суглобів

ДСТ – дисплазія сполучної тканини

ЗРВ – загальнорозвиваючі вправи

ЛГ – лікувальна гімнастика

ЛФК – лікувальна фізична культура

НДСТ – недиференційована дисплазія сполучної тканини

ОРА – опорно-руховий апарат

РГГ – ранкова гігієнічна гімнастика

СТ – сполучна тканина
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ВСТУП

Актуальність теми. Сполучна тканина є однією з найбільш важливих

морфо-функціональних систем організму, вона складає біля 80% маси тіла

людини і входить до складу практично всіх органів і систем, а разом із кров’ю і

лімфою формує внутрішнє середовище організму [23].

В наш час проблема дисплазії сполучної тканини (ДСТ) є досить

актуальною. Виділяють дві групи ДСТ – диференційовані та недиференційовані

(НДСТ), останній сучасна наука приділяє особливу увагу. НДСТ – це велика

гетерогенна група спадкової патології полігенно-мультифакторної природи, яка

характеризується поліморфізмом клінічної картини [7; 26].

Частота виявлення НДСТ досить велика – від 26 до 80% залежно від віку,

місця проживання, расової приналежності та інших факторів. Так, за даними

деяких науковців від 74 до 85% дітей шкільного віку мають різні ознаки

НДСТ [1; 10; 20]. За даними дослідників Г.І. Нечаєва, А.І. Мартинов (2017)

поширеність окремих ознак НДСТ у дітей має статеві розходження,

тобто відсоток хлопчиків з наявністю НДСТ становить у середньому 20%, а

дівчаток – 43% [19; 20]. Одними із найчастіших клініко-морфологічних проявів

НДСТ є патологія органу зору 16% та опорно-рухового апарату (ОРА) – до 32%

всіх патологій [18; 21]. Ураження ОРА проявляється гіпермобільністю суглобів

(ГМС) – 86-95%, порушенням постави – 80-85%, сколіозом – 46-53%,

деформаціями грудної клітки – 46-50%, плоскостопістю – 54-60% та інші [13].

Серед патологій органів зору виділяють аномалії рефракції: міопія,

астигматизм, гіперметропія, косоокість, ністагм та порушення акомодації [2].

Особлива увага приділяється прогресуючій міопії, яка має найбільше

поширення саме серед НДСТ і досягає 79,2% (Р.Р. Саматова, 2011), що

призводить до розвитку ускладнень з тяжким перебігом та характеризується

порушеннями функцій органу зору, що суттєво впливає на професійну і

соціальну адаптацію дітей та підлітків, якість життя [21].

За даними ряду науковців доведено, що при НДСТ в сполучній тканині

ока та ОРА спостерігаються однотипні зміни, що виражаються в порушенні
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синтезу колагенових і еластичних волокон та в порушенні процесів

метаболізму сполучної тканини. На думку науковців О.Н. Іомдіна (2008),

Т.М. Творогова (2012) НДСТ супроводжують прояви патології органу зору

(міопія, астигматизм та ін.) та ОРА (сколіози, деформації та ін.) [11; 26].

Вчена Т.І. Кадуріна (2009) виділяє, що при ортопедичній патології

виникає недостатність кровообігу в системі хребетних артерій, що в 45-70%

випадків проявляється порушенням зору [12].

С.А. Обрубов (2008) стверджує, що порушення зору сприяє виникненню

патологій ОРА (порушення постави, сколіози, деформації). Це в більшості

пов’язано з неправильною позою при читанні і письмі, а також швидким

стомленням м’язів шиї і спини [21].

Як підкреслюють В.В. Андреєв (2012), І.А. Ахмадуліна (2011) у дітей з

порушенням зору та патологією ОРА на фоні НДСТ спостерігається значне

відставання у фізичному та руховому розвитку, присутні порушення

координації рухів порівняно із практично здоровими однолітками [27].

Діти з НДСТ формують групу підвищеного психологічного ризику [25].

Патології органу зору та ОРА на фоні НДСТ сприяють виникненню у дітей

емоційних, комунікативних порушень, порушення процесу соціальної адаптації

та відхилення в особистісному розвитку. Одним із ефективних методів

формування соціальної адаптації та особистісного розвитку дітей є

казкотерапія [15; 25].

У сучасній спеціальній науковій літературі науковці Т.І. Кадуріна (2000),

Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєва (2003), О.Н. Авраменко (2005), А.А. Потапчук

(2007), Н.А. Волкова (2014) широко описують використання у фізичній терапії

дітей із системним ураженням зорового та ОРА на фоні НДСТ лікувальної

гімнастики, фізіотерапії, масажу, дієтотерапії, психокорекції та інших засобів.

У той же час є незначна кількість робіт з описом застосування рефлексотерапії і

мікропунктурних систем кистей і стоп (засобу Оннурі терапії) при порушенні

зору (Л.В. Господарова 2003, Н.В. Борисова 2003, В.В. Нероєв 2006,

М.П. Жернов 2008, Пак Чже Ву 2010, А.С. Французов 2010).
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Останніми роками зазначену проблему активно досліджували

Е.В. Земцовський (2000), О.І. Подліванова (2005), О.Н. Авраменко (2005),

Г.І. Нечаєва (2008), С.А Обрубов (2008), Т.І. Кадуріна (2009), І.В. Рой (2009),

Г.Д. Жабоедов (2011), Т.М. Творогова (2012), О.Н. Іомдіна (2013), О.П. Тарутта

(2013), Ю.Л. Дяченко (2013), А.І. Мартинов (2017), які підкреслювали високу

розповсюдженість даної патології, поліорганність ураження, ранню

інвалідизацію, що підтверджує актуальністю та змушує звернути увагу на

підвищення рівня здоров’я дітей з ДСТ. Важливе місце у цьому процесі

належить фізичній терапії, що потребує її удосконалення та диференціації

методик.

Мета дослідження – науково обґрунтувати та розробити комплексну

програму фізичної терапії дітей із системним ураженням зорового та опорно-

рухового апаратів на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини для

зміцнення окремих м’язово-зв’язкових структур, корекції постави та

покращення гостроти зору.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати науково-методичну літературу з питань клінічних

проявів системного ураження зорового та опорно-рухового апаратів у дітей на

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини та визначити ефективні

засоби фізичної терапії.

2. Оцінити функціональний стан зорового аналізатора та опорно-рухового

апарату дітей із недиференційованою дисплазією сполучної тканини.

3. Розробити комплексну програму фізичної терапії дітей із системним

ураженням зорового та опорно-рухового апаратів на фоні недиференційованої

дисплазії сполучної тканини та оцінити її ефективність.

Об’єкт дослідження – процес фізичної терапії при системних ураженнях

зорового та опорно-рухового апаратів дітей із недиференційованою дисплазією

сполучної тканини.

Предмет дослідження – комплексна програма фізичної терапії дітей з

системним ураженням зорового та опорно-рухового апаратів на фоні
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недиференційованої дисплазії сполучної тканини із застосуванням сучасних

технологій та засобів відновлення.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-теоретичних

джерел; педагогічне спостереження та експеримент; методи оцінки гостроти

зору; клініко-інструментальні методи дослідження ОРА; методи математичної,

статистичної обробки результатів дослідження.

Наукова новизна та теоретичне значення: вперше розроблено

комплексну програму фізичної терапії дітей з системним ураженням зорового

та опорно-рухового апаратів на фоні НДСТ із застосуванням сучасних

технологій та засобів відновлення; поглиблено теоретичні напрацювання, щодо

патологічних проявів НДСТ; доповнені науково обґрунтовані відомості про

нові сучасні підходи до комплексної фізичної терапії дітей із системним

ураженням зорового та опорно-рухового апаратів на фоні НДСТ; доведено

ефективність використання активної фізичної терапії із застосуванням

традиційних і нетрадиційних засобів реабілітації при НДСТ.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у

розробці методичних підходів щодо поєднання використання лікувальної

фізичної культури, дієтотерапії, Су-Джок терапії та арт-терапії (казкотерапії)

для зміцнення окремих м’язово-зв’язкових структур, корекції постави,

покращення гостроти зору, формування позитивної навчальної мотивації та

особистісно-творчого розвитку дітей із системним ураженням зорового та ОРА

на фоні НДСТ. Розроблена програма фізичної терапії може бути використана

реабілітологами (фізичними терапевтами), інструкторами ЛФК в умовах

стаціонару, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також в

домашніх умовах.

Структура роботи. Наукова робота складається з трьох розділів,

таблиць, рисунків, списку використаних джерел, висновків та додатків.
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РОЗДІЛ 1

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ДИСПЛАЗІЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

1.1. Етіологія, патогенез, клінічні прояви недиференційованої

дисплазії сполучної тканини

Сполучній тканині (СТ), що займає 50-80% маси тіла, відводиться

особлива роль в організмі людини [10]. Вона виконує 5 найважливіших

функцій: біомеханічну, трофічну, бар’єрну, пластичну і морфогенетичну.

Структурними елементами СТ, що розвивається з мезенхіми, є клітини:

фібробласти і їх різновиди (кератобласти, остеобласти, хондробласти),

одонтобласти; тучні клітини; макрофаги і екстрацелюлярний матрикс (волокна

колагену, еластину і основна речовина) [30]. Щільна оформлена СТ входить до

складу шкіри, зв’язок, сухожиль та інших тканин і органів. Крім того, із СТ

складаються синовіальні і серозні оболонки, дентин, емаль, пульпа зубів,

рогівка, склера, склисте тіло ока, базальні мембрани судин і епітелію, система

нейроглії, ретикулярна тканина [19].

СТ являє собою складно організовану систему з величезною кількістю

ланок, кожна з яких контролюється певними генами. Це пояснює генетичну

гетерогенність і різноманітність патологічних змін СТ. Останні проявляються

так званою ДСТ [18].

ДСТ – генетично детерміноване порушення розвитку СТ в

ембріональному і постнатальному періодах, що характеризується дефектами

волокнистих структур і основної речовини, що приводить до розладу

гомеостазу на тканинному та органному рівнях у вигляді різних морфо-

функціональних порушень вісцеральних і локомоторних органів з

прогредієнтним перебігом [7; 8].

При ДСТ виявляється аномальна будова колагену і еластину, змінюється

функція фібробластів. При аномаліях структури сполучної тканини

спостерігається зменшення вмісту окремих видів колагену або порушенням їх
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співвідношення, що призводить до зниження міцності сполучної тканини

різних органів та систем [29].

Виділяють дві групи ДСТ – диференційовані та недиференційовані

(НДСТ) [4; 9; 12]. До першої групи відносять переважно орфанні

диференційовані дисплазії з відомим генним дефектом певного типу

успадкування та з чіткими клінічними ознаками, включаючи офтальмологічні.

До цієї групи колагенопатій відносять наступні синдроми: Марфана, Елерса-

Данлоса, Альпорта, Стіклера, Маршала, Кноблоха, Шварца-Джампел та

інші [7; 8; 9; 18; 20].

НДСТ – генетично детерміновані порушення ембріонального та

постнатального розвитку СТ, які характеризуються морфо-функціональними

змінами її волокнистих структур і основної речовини з клінічними проявами,

що не входять в структуру тих чи інших спадкових синдромів [1].

Е.В. Земцовський визначає, що в основі НДСТ лежить не чіткий

генетичний маркер (генетичний дефект з певним типом успадкування), а

зовнішні або внутрішні полігенно-мультифакторіальні впливи на плід, здатні

викликати пошкодження генетичного апарату [10].

Патофізіологічною основою НДСТ є наявність недоліку

глікозаміногліканів, аномалії білка колагену –  обов’язкових компонентів всіх

базальних мембран і стінок кровоносних судин, які виконують бар’єрну і

трофічну функції [11; 12; 26].

Міцність і якість структур сполучної тканини багато в чому залежать від

наявності балансу між кальцієм і магнієм. При дефіциті магнію і нормальному

або підвищеному рівні кальцію, при порушення фосфорно-кальцієвого обміну

зростає активність протеолітичних ферментів – металопротеїназ, що

викликають деградацію колагенових волокон, що і є наслідком клінічних

проявів НДСТ [6].

НДСТ в дитячій популяції складає до 98% в структурі ДСТ [17]. У

переважній більшості випадків генний дефект при НДСТ залишається

нез’ясованим. Основною характеристикою таких дисплазій є широкий спектр
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клінічних проявів без певної чіткої клінічної картини. У МКХ-10

недиференційована форма ДСТ немає єдиного коду та, відповідно, не може

бути зазначена як окрема нозологія [23; 26].

Частими клініко-морфологічними проявами НДСТ є патологія ОРА та

патологія органу зору.

Ураження ОРА проявляється: порушенням постави, сколіозом,

деформаціями грудної клітки, плоскостопістю, клишоногістю, ГМС,

астенічною конституцією [1; 9; 13; 30]. При цьому з боку органу зору,

клінічними проявами НДСТ є астигматизм, косоокість, ністагм, порушення

акомодації, аномалії форми і положення кришталика [2]. Особлива увага

приділяється міопії, яка має найбільше поширення саме серед

недиференційованих форм дисплазії [2; 4; 11].

Є тісний зв’язок між зниженням гостроти зору і порушенням постави у

дітей. Це в більшості пов’язано з неправильною позою при читанні і письмі, а

також швидким стомленням м’язів шиї і спини [21]. При ортопедичній

патології виникає недостатність кровообігу в системі хребетних артерій, що в

45-70% випадків проявляється порушенням зору [13].

При НДСТ в сполучній тканині ока порушується синтез колагенових і

еластичних волокон, порушуються процеси метаболізму сполучної тканини, що

призводить до розвитку міопії. Однотипні зміни спостерігаються в м’язах і

зв’язково-дисковому апараті хребта при порушенні постави і сколіозах, що

виражаються в перерозподілі співвідношення колагенових і еластичних

волокон. Захворювання ОРА також найчастіше пов’язані з порушенням

метаболізму кісткової, хрящової, м’язової тканини, з недостатнім синтезом

колагену [4; 12].

1.2. Застосування засобів фізичної терапії при недиференційованій

дисплазії сполучної тканини у дітей

Важливу роль у фізичній терапії дітей із НДСТ відіграє правильний вибір

рухового режиму, а при легких, клінічно незначних відхиленнях з боку

структури і функції сполучної тканини адекватні фізичні навантаження є одним
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з найважливіших терапевтичних засобів впливу [23].

Корекція клініко-морфологічних проявів НДСТ з боку органу зору та

ОРА вимагає, на думку багатьох авторів, використання тренуючих навантажень

і лікувальної фізичної культури (ЛФК) [3; 24].

Для визначення конкретної методики необхідно враховувати

індивідуальні особливості дітей, їх часто знижені функціональні можливості,

сповільненість адаптації до фізичних навантажень. Фізичні вправи

застосовуються в різній послідовності і дозуванні, в залежності від виду та

глибини зорової патології, деформацій ОРА, функціональних

можливостей [19; 24; 27].

При системних ураженнях зорового аналізатора та ОРА на фоні НДСТ

дітям протипоказані вправи зі значними обтяженнями (штанга, гирі та ін.),

прискорення, стійки на голові і руках, нахили вперед з положення стоячи на

двох ногах, стрибки, бокс, боротьба, професійні спорт і танці [2; 3].

Серед сучасних засобів фізичної терапії при НДСТ науковці виділяють:

1. Лікувальна гімнастика для м’язів ока. ЛФК при порушеннях зору являє

собою сукупність спеціально відібраних вправ для поліпшення крово- і

лімфообігу м’язів ока та сітківки, відновлення еластичності м’язів ока,

сприяння розслабленню м’язів ока, зняття їх втоми, покращення кровообігу

кори головного мозку [2; 16; 17].

2. Лікувальна гімнастика для ОРА. ЛФК повинна бути спрямована на

зміцнення м’язів спини і живота, зв’язково-сумкового апарату суглобів, але

фізичні вправи не повинні сприяти збільшенню рухливості хребта, а коригуючі

вправи виси і витягнення підбиратися індивідуально і виконуються в статико-

динамічному режимі [17; 24; 27].

3. Дієтотерапія. В основу боротьби з патологією сполучної тканини

покладено повноцінне харчування, доповнене комплексом вітамінів і

мікроелементів. Важливий момент дієтотерапії – дотримання у харчовому

раціоні оптимальних співвідношень між кальцієм і фосфором (1:1,5), а також

кальцієм і магнієм (1:0,5) [6; 19; 29].
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4. Су-Джок терапія. Точковий масаж біологічно активних точок і

рефлексогенних зон на кисті та на стопі (Су-Джок терапія), які відповідають

зонам очей призводить до нормалізації електромагнітних властивостей

рефлексогенних зон відповідного органу, пов’язаного з ними [22].

5. Арт-терапія (казкотерапія). Казкотерапія – інноваційний метод корекції

і виховання дітей, який має великі можливості у формуванні позитивної

навчальної мотивації та морально-духовного, особистісно-творчого розвитку

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через потужний вплив казки на

їх емоційно-чуттєву сферу [15; 25].

Висновки до розділу 1

1. Аналіз науково-теоретичної та спеціальної літератури дозволив

з’ясувати, що при НДСТ виявляється аномальна будова колагену і еластину,

змінюється функція фібробластів. При аномаліях структури сполучної тканини

спостерігається зменшення вмісту окремих видів колагену або порушенням їх

співвідношення, що призводить до зниження міцності сполучної тканини

різних органів та систем; також впливає баланс між кальцієм і магнієм та

фосфорно-кальцієвий обмін  в організмі.

2. Виявлено тісний зв’язок між зниженням гостроти зору і патологією

ОРА у дітей:  в сполучній тканині ока та ОРА спостерігаються однотипні зміни,

що виражаються в порушенні синтезу колагенових і еластичних волокон та в

порушенні процесів метаболізму сполучної тканини; порушення зору сприяє

виникненню патологій ОРА (порушення постави, сколіози, деформації), що в

більшості пов’язано з неправильною позою при читанні і письмі, а також

швидким стомленням м’язів шиї і спини; при ортопедичній патології виникає

недостатність кровообігу в системі хребетних артерій, що в 45-70% випадків

проявляється порушенням зору.

3. Провідними засобами фізичними терапії є лікувальна гімнастика для

м’язів ока, лікувальна гімнастика для ОРА, дієтотерапія, Су-Джок терапія та

арт-терапія (казкотерапія).
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РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Методи дослідження

Для вирішення сформульованих у роботі завдань використовувались такі

методи дослідження: аналіз науково-теоретичної і спеціальної літератури,

педагогічне спостереження, методи оцінки гостроти зору, клініко-

інструментальні методи дослідження ОРА та методи математичної, статистики.

Аналіз літературних даних з даної теми дослідження проводився

впродовж всього періоду роботи з метою поглибленого вивчення та

узагальнення відомостей про дане захворювання та методик його лікування.

Проводилась загальна статистична обробка матеріалів: знаходження

основних статистичних числових сукупностей, оцінка достовірності отриманих

даних, визначення коефіцієнту кореляції.  Для обробки результатів дослідження

використовувалась операційна система Microsoft Windows 7, з використанням

програми Microsoft Excel.

2.1.1.  Педагогічне спостереження та експеримент

Відповідно до норм і правил педагогічне спостереження проводилося

впродовж всього реабілітаційного процесу. Об’єктом спостереження були діти

із системним ураженням зорового та ОРА на фоні НДСТ. Вивчалося їх

ставлення до внесення змін в реабілітаційний процес, до занять ЛФК та інших

засобів реабілітації, спостерігалася динаміка змін гостроти зору та  показників

рухових тестів А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова.  Було проведено спостереження за

зацікавленістю дітей у їх реабілітації.

Педагогічний експеримент припускав проведення занять з основною та

порівняльною групами для перевірки ефективності розробленої програми

фізичної терапії з використанням дієтотерапії, ЛФК, арт-терапії в поєднанні з

нетрадиційними засобами для дітей із системним ураженням зорового та ОРА

на фоні НДСТ.
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Формуючий етап експерименту передбачав дослідження ефективності

розробленої програми фізичної терапії.

Проведення експерименту як найважливішого засобу наукового пізнання

вимагало чіткості під час планування, послідовності впровадження нових умов,

усунення сторонніх впливів, визначення кількісних та якісних змін, що

відбувалися в процесі реабілітації дітей із системним ураженням зорового та

ОРА на фоні НДСТ.

2.1.2. Методи оцінки гостроти зору

Для оцінки гостроти зору використовуються перевірочні таблиці,

декілька рядів спеціально підібраних знаків, які називають оптотипами. За

ступенем міопію поділяють на: міопію слабкого ступеня (до 3,0 дптр включно);

середнього (від 3,0 до 6,0 дптр) та високого ступеня (більше 6,0 дптр). Сучасні

таблиці як для дітей, так і для дорослих побудовані по десятковій системі. У

кожному ряду розміри оптотипів однакові, але поступово зменшуються від

першого ряду до останнього. Таблиці розраховані на дослідження гостроти

зору з 5 м. На цій відстані деталі оптотипів десятого ряду видно і відповідають

гостроті зору, рівній одиниці. Вікові норми гостроти зору у дітей: 5 років – 0,8-

1,0; 7 років – 0,9-1,2.

Методика оцінки гостроти зору молодших школярів полягала у

використанні спеціальних таблиць: Орлової, Головіна-Сівцева, Снеллена.

Оскільки, деякі діти ще не всі добре знали букви, тому при їх обстеженні

застосовувалася таблиця Орлової, на якій зображені десять знайомих дітям

предметів: зірка, гриб, літак та інші.

Величина зображень предметів, розташованих горизонтальними рядами,

зменшується зверху вниз. На таблиці зліва по вертикалі для кожного рядка

вказана дистанція, чітке бачення з якою відповідає гостроті зору, рівній одній

одиниці. Для верхнього рядка вона складає 5,0 м для нижньої – 2,5 м. Праворуч

від кожного рядка вказана гострота зору. Для верхнього рядка це 0,1 одиниць,

для самої нижньої – 2,0 одиниць. Для визначення гостроти зору піддослідний з
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відстані 5 метрів розглядають по черзі рядки, починаючи з верхнього.

Показником гостроти зору вважається рядок з найменшим за розміром

зображенням, яке може побачити піддослідний. Для визначення гостроти зору у

дітей молодшого шкільного віку використовувалася таблиця Головіна-Сівцева,

на якій замість предметів зображені букви різного розміру, і таблиця Головіна

із зображенням кілець Ландольта з розривом в різних місцях. Для отримання

точних показників гостроти зору дотримувались обов’язкових умов:

1. Таблиця знаходилася в просторому приміщенні, освітленому лампою з

прозорого скла потужністю 40 ватів. Висота закріплення таблиці залежала від

росту обстежуваних, при цьому рівень очей знаходився дещо нижче за

середину таблиці.

2. Досліджуваний сидів на стільці на відстані 5 метрів від таблиці. При

цьому потрібно було стежити, щоб учні голову і тулуб тримали прямо і не

примружували ока. Окуляри під час визначення гостроти зору знімалися.

3. Фізичний терапевт стояв біля таблиці так, щоб не закривати падаюче на

неї світло, показуючи всі знаки в одному рядку. Кінець указки фіксувався біля

знаку, який показувався. Експозиція на екрані не перевищувала 2-3 секунд.

4. При визначенні монокулярної гостроти очі по черзі прикривалися

щитком білого кольору. Якщо досліджуваний читав всі знаки, то зір його

вважався нормальним, і результат обстеження фіксувався в протоколі. Діти, що

не прочитали всі знаки, за нашими рекомендаціями підлягали обстеженню у

окуліста.

2.1.3. Клініко-інструментальні методи дослідження опорно-рухового

апарату

1. На початку дослідження був проведений огляд дітей у фронтальній та

сагітальній площинах, для визначення показників правильної постави:

положення голови, лінії надплічь, трикутники талії, сосків, пупкового центру,

нижніх кутів лопаток, фізіологічні вигини хребта, положення грудної клітки,

кут нахилу тазу.
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2. Для об’єктивної оцінки стану рухливості суглобів використовуються

критерії Картера-Вілкінсона в модифікації Бейтона [28].

Послідовно проводяться 5 тестів з 2 сторін:

1) пасивне розгинання п’ястно-фалангового суглоба V пальця > 90°;

2) пасивне згинання I пальця в сторону передпліччя при згинанні в

променево-зап’ястковому суглобі (проміжок між I пальцем кисті і передпліччям

< 2см; згинання в променево-зап’ястковому суглобі > 90°);

3) перерозгинання ліктьового суглоба понад 10°;

4) перерозгинання колінного суглоба понад 10°;

5) нахил вперед при фіксованих колінних суглобах, при цьому долоні

досягають підлоги.

Отримані результати оцінюються за 9-бальною шкалою: 1 бал означає

патологічне перерозгинання з одного боку одного суглоба. Максимальна

величина показника, враховуючи двосторонню локалізацію, становить 9 балів

(8 – за 4 перших пункти і 1 – за 5-й пункт).

Сума балів за вищевказаними критеріями 1-2 бали – варіант норми, 3-4 –

легка гіпермобільність, 5-8 балів – гіпермобільність середнього ступеня, 9 балів

– виражена (генералізована) гіпермобільність суглобів.

3. Для оцінки силової витривалості м’язів-розгиначів спини та черевного

пресу використовують тести А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова [14].

Для розгиначів спини: в.п. – лежачи на животі, руки вгорі, прогнутися,

підняти руки і ноги. Утримати позу.

Оцінка результатів: діти дошкільного та молодшого шкільного віку:  1 хв.

– задовільно; 2 хв. – добре.

Інший варіант – утримання пози «ластівка».

Для черевного пресу: з в.п. лежачи перейти в положення сидячи (у темпі,

не частіше 16 разів на хвилину).

Оцінка результатів: діти дошкільного та молодшого шкільного віку: 15

разів – задовільно; 20 разів – добре.

Інший варіант – в.п. лежачи на спині, підняти прямі ноги під кутом 45°.
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Утримати позу. Оцінка результатів: діти дошкільного та молодшого шкільного

віку: 1 хв. – задовільно; 2-3 хв. – добре.

Показники рухових тестів А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова дають змогу

індивідуально підбирати навантаження на занятті лікувальної гімнастики.

2.2. Організація дослідження

Дослідження було проведено на базі спеціального навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад

№37» для дітей з порушенням зору. Досліджений контингент: діти із

системним ураженням зорового та ОРА на фоні НДСТ.

Теоретичне дослідження виконано на базі навчально-наукової лабораторії

інноваційних корекційно-розвивальних, арт-технологій та ерготерапії

Сумського державного педагогічного університету імені

А.С. Макаренка протягом 2018-2019 навчального року. Використано

бібліотечний фонд Сумського державного педагогічного університету імені

А.С. Макаренка, Обласної медичної бібліотеки та електронного ресурсу

рубрики наукової періодики України Національної бібліотеки

імені В.І. Вернадського.

Дослідження умовно проходило в три етапи. Перший етап – здійснено

аналіз та узагальнення даних літературних джерел з обраного напряму

дослідження. Другий етап – проведено констатувальний етап

експериментального дослідження; розроблено та реалізовано комплексну

програму фізичної терапії дітей із системним ураженням зорового та ОРА на

фоні НДСТ. Третій етап – проведено формувальний етап експериментального

дослідження; здійснено аналіз та узагальнення одержаних результатів

дослідження.
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РОЗДІЛ 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ

ТЕРАПІЇ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Оцінка вихідних даних дітей на початку експерименту

В експериментальному дослідженні взяли участь 24 дитини з різними

ступенями міопії, порушенням постави та гіпермобільності суглобів. Середній

вік досліджуваних – 6 років.

Результати оцінки гостроти зору за медичною документацією дозволили

встановити перевагу середнього ступеня міопії з питомою часткою 41% (10).

Частка слабкого ступеня міопії складає 34% (8) дітей, а високого ступеня

відповідно 25% (6).

25%

41%

34%
Високий ступінь

Середній ступінь

Слабкий ступінь

Рис. 3.1.1. Структура розподілу ступенів міопії серед дітей

Ступінь порушення зору у дітей дозволяє визначити стан гостроти зору

(табл. 3.1.1.). Як представлено у таблиці 3.1, гострота зору при слабкій міопії

складає 0,31±0,04.

Таблиця 3.1.1.

Стан гостроти зору дітей з міопією різного ступеня

Ступінь міопії Гострота зору

слабкий 0,31±0,04

середній 0,17±0,03

високий 0,06±0,004
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У дітей із середнім ступенем міопії гострота зору складає 0,17±0,03, а з

високим ступенем – 0,06±0,004, що свідчить про погіршення гостроти зору при

зростанні ступеня міопії.

Під час дослідження, за медичною документацією та оглядом, ми

відібрали дітей з порушенням постави (кругла і сколіотична постава) і виявили

тенденцію до збільшення кількості дітей з порушенням постави відповідно до

зростання ступеня міопії (рис. 3.1.2).
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Слабка Середня Висока
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100%

Порушення постави

Рис. 3.1.2. Структура розподілу дітей з порушенням постави при різних

ступенях міопії

Серед дітей з міопією слабкого ступеня виявлено 75% (6) дітей з

порушенням постави, з міопією середнього ступеня – 80% (8) дітей з

порушенням постави, а в групі дітей з міопією високого ступеня виявлено 100%

показник, тобто всі 6 дітей мають порушення постави. Всього виявлено 20 дітей

с порушенням постави.

Аналіз й узагальнення результатів дослідження за медичною

документацією дозволили встановити тенденцію до збільшення ступеня

гіпермобільності суглобів відповідно до зростання ступеня міопії.

У 50% (4) дітей зі слабким ступенем міопії мала місце легка ГМС. Діти з

середнім ступенем міопії в 60% (6) випадків мали легку ГМС і в 30% (3) – ГМС

середнього ступеня вираженості.
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У дітей з високим ступенем міопії в 50% (3) мали ГМС середнього

ступеня вираженості, а в 32,5% (2) випадків мав місце виражений

гіпермобільний синдром (рис. 3.1.3.).
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30%
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Рис. 3.1.3. Структура розподілу ступенів гіпермобільності суглобів серед

дітей з міопією

Для планування реабілітаційних заходів було визначено структуру

розподілу ступенів гіпермобільності суглобів серед дітей з міопією за

критеріями Картера-Вілкінсона в модифікації Бейтона (табл. 3.1.2.)

Таблиця 3.1.2.

Структура розподілу ступенів гіпермобільності суглобів серед дітей з

міопією за критеріями Картера-Вілкінсона в модифікації Бейтона(у балах)

Оцінка
гіпермобільності

суглобів

Норма Легка ГМС ГМС
середнього

ступеня

Виражена
ГМС

М ± m
Слабкий ступінь

міопії
1,33 ± 0,27 3,5 ± 0,22 6,0 ± 0,0 _

Середній
ступінь міопії

1,0 ± 0,0 3,33 ± 0,15 6,0 ± 0,47 _

Високий ступінь
міопії

_ 4,0 ± 0,0 7,0 ± 0,31 9,0 ± 0,0
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При проведенні оцінки силової витривалості м’язів-розгиначів спини та

черевного пресу за тестами А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова було виявлено, що в

62% (15) дітей поганий результат тесту (до 1 хвилини), в 29% (7) дітей –

задовільний результат (1-2 хвилини), і лише в 9% (2) – добрий результат

(більше 2 хвилин.).

3.2. Експериментальна комплесна програма фізичної терапії дітей з

недиференційованою дисплазією сполучної тканини

Рис. 3.2.1. Блок-схема комплексної програми фізичної терапії дітей з НДСТ

Метою програми є зміцнення окремих м’язово-зв’язкових структур,

корекція постави, покращення гостроти зору, формування позитивної

навчальної мотивації та особистісно-творчого розвитку дітей із системним

ураженням зорового та ОРА на фоні НДСТ.

ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

ЛФК ДІЄТОТЕРАПІЯ АРТ-ТЕРАПІЯ НЕТРАДИЦІЙНІ
ЗАСОБИ
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Макро- та
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Програма фізичної терапії включала:

1. ЛФК, яка складалася з РГГ, ЛГ для м’язів ока, ЛГ для ОРА.

– Лікувальна гімнастика для м’язів ока. Завдання ЛГ: поліпшення крово- і

лімфообігу м’язів ока та сітківки, відновлення еластичності м’язів ока,

сприяння розслабленню м’язів ока, зняття їх втоми, розвиток сили м’язів ока,

координації рухів очей, вестибулярного апарату та концентрації, підвищення

гостроти зору, покращення кровообігу кори головного мозку.

До комплексу ЛГ включали спеціальні вправи для очей, ЗРВ для м’язів

голови, шиї, верхніх кінцівок і верхнього плечового поясу, дихальні вправи

(статичні та динамічні), вправи на релаксацію, координацію та для

вестибулярного апарату. Змінювали в. п. (сидячи, стоячи, лежачи). При втомі

очей виконували вправи соляризації та пальмінг. Для зняття зорового

напруження і покращення кровообігу м’язів ока виконували самомасаж

колового м’яза ока і повік, протягом 1-3 хв. ЛГ тривала 25-35 хв., кожен день.

Заняття проводили груповим методом (Додаток А).

– Лікувальна гімнастика для ОРА. Комплекс фізичних вправ спрямований

на зміцнення м’язів спини, тулуба, кінцівок, зв’язково-сумкового апарату

суглобів та збільшити загальну та силову витривалість основних м’язових груп;

здійснити цілеспрямовану корекцію виявлених порушень; виробити стереотип

правильної постави.

Заняття складалося з трьох частин: підготовчої, основної та заключної. До

комплексу ЛГ включали загальнорозвиваючі вправи для всіх груп м’язів,

вправи для формування правильної постави, коригуючі вправи, вправи на

розслаблення, дихальні вправи. Вправи, що спрямовані на зміцнення м’язового

корсету, особливо м’язів спини та живота, вправи на розтягнення грудних

м’язів, розвиток рівноваги та координації. Вправи виконували на балансуючій

платформі BOSU. Коригуючі вправи, виси і витягнення підбиратися

індивідуально і виконуються в статико-динамічному режимі.

Протипоказані вправи зі значними обтяженнями, прискорення, стійки на

голові і руках, нахили вперед з положення стоячи на двох ногах, стрибки,
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вправи, що сприяють підвищенню навантаження на зв’язково-суглобовий

апарат і збільшення рухливості суглобів і хребта.

ЛГ тривала 35-40 хв., кожен день. Кожна вправа повторювалась 12-15

разів в повільному темпі та середньому. Вправи виконувались буз різких рухів.

Заняття проводили груповим методом.

2. Дієтотерапія. Усім дітям з НДСТ рекомендується вживання продуктів,

збагачених речовинами, що беруть участь у метаболізмі сполучної тканини, –

вітамінами С, Е, В6, D, Р (флавоноїди) і мікроелементами: магнієм, міддю,

марганцем, цинком, кальцієм, селеном (Додаток Б).

3. Арт-терапія (казкотерапія). У дітей з порушенням зору та патологією

ОРА дуже часто зустрічаються емоційні, комунікативні порушення,

замкнутість і зниження самооцінки. Казкотерапія – інноваційний метод

корекції і виховання дітей, який має великі можливості у формуванні

позитивної навчальної мотивації та морально-духовного, особистісно-творчого

розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через потужний

вплив казки на їх емоційно-чуттєву сферу.

На базі навчально-наукової лабораторії інноваційних корекційно-

розвивальних, арт-технологій та ерготерапії Сумського державного

педагогічного університету імені А.С. Макаренка була розроблена, перекладена

та надрукована книга «Сонливі кошенята», та були розроблені пальчикові

ляльки за мотивами цієї книги. Вона допоможе дитині у вивченні, перекладі та

запам’ятовуванні англійської мови, а також для покращення дрібної моторики,

емоційного стану дитини, розкриття творчого потенціалу, поліпшення уваги і

пам’яті та розвиток комунікативних здібностей.

4. Су-Джок терапія. Точковий масаж біологічно активних точок і

рефлексогенних зон на кисті та на стопі, які відповідають зонам очей

призводить до нормалізації електромагнітних властивостей рефлексогенних зон

відповідного органу, пов’язаного з ними (Додаток В).

Масажувати точку до зникнення болю і появи відчуття тепла в ній, по 3-5

хвилин кожні 3-4 години щодня, до покращення стану.



24

В умовах проведення арт-терапевтичної роботи нами було застосовано

пальчикові ляльки для ефективного проведення Су-Джок терапії, та більшому

зацікавленні дітей до програми. Пальчикові ляльки являють собою тонку м’яку

тканину різного кольору, що виготовлено у вигляді маленьких кошенят. Для

стимуляції біологічно активних зон на тканині зі зворотної сторони нашиті

бусини, за допомогою яких дітки надавлюючи на подушечки пальців

виконують Су-Джок терапію самостійно.

3.3. Аналіз результатів дослідження

Аналіз й узагальнення результатів експериментального дослідження

дозволили констатувати більш стійку тенденцію до покращення показників

зорового аналізатора та ОРА основної групи порівняно з дітьми групи

порівняння. Відбулися зміни у питомій вазі ступенів міопії. У 17% (2) дітей

основної групи виявлено високий ступінь міопії, у 33% (4) дітей середній

ступінь, а у 50% (6) дітей – слабкий ступінь міопії. У групі порівняння – 25%

(3) дітей з високим ступенем міопії, як і було до проведення експерименту, але

це також можна вважати позитивним результатом, оскільки не відбулося

прогресування міопії. У 33% (4) дітей середній ступінь, а у 42% (5) дітей –

слабкий ступінь міопії (рис. 3.3.1.).
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Рис. 3.3.1. Динаміка змін ступенів міопії серед дітей



25

Таким чином, найвагоміших змін зазнали діти з основної групи, оскільки

частка дітей зі слабким ступенем міопії зросла на 17%, з середнім ступенем

зменшилась на 8% та з високим ступенем також зменшилася на 8%. Зростання

слабкого ступеня слід сприймати позитивно, оскільки збільшення відбулося за

рахунок переходу дітей з вищого на нижчий ступінь міопії (табл. 3.3.1.).

Таблиця 3.3.1.

Динаміка змін стану гостроти зору дітей з міопією різного ступеня

Стан
гостроти

зору дітей з
міопією

До реабілітації Після реабілітації
Основна

група
Група

порівняння
Основна

група
Група

порівняння
М ± m М ± m

Високий
ступінь

0,06±0,004 0,06±0,005 0,08±0,002 0,06±0,004

Середній
ступінь

0,17±0,03 0,18±0,03 0,2±0,02 0,19 ± 0,02

Слабкий
ступінь

0,31±0,04 0,30±0,04 0,48±0,03 0,44±0,04

Під час проведення експерименту було виявлено, що в основній групі

54% (13) дітей мали порушення постави, а в групі порівняння – 46% (11) дітей.

Після завершення експерименту виявлено значне покращення постави у дітей,

так в основній групі залишилося 8% (2) дітей з порушенням постави. У групі

порівняння – 16% (4) дітей мали порушення постави (рис. 3.3.2).

Рис. 3.3.2. Динаміка змін серед дітей з порушеною поставою

За результатами дослідження силової витривалості м’язів-розгиначів

спини та черевного пресу за тестами А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова наприкінці

експерименту у 16% (2) дітей основної групи виявлено поганий результат, у
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34% (4) дітей задовільний результат, та в 50% (6) – добрий результат. У групі

порівняння відзначено 34% (4) дітей поганий результат, у 41% (5) – задовільний

результат, 25% (3) – добрий результат (рис. 3.3.3.).
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Група порівняння

Рис. 3.3.3.  Динаміка змін силової витривалості м’язів-розгиначів спини та
черевного пресу серед дітей за результатами тесту

Таким чином, суттєвих змін зазнали показники силової витривалості

м’язів-розгиначів спини та черевного пресу серед дітей основної групи в

порівнянні з вихідними даними на початку експерименту (табл. 3.3.2.).

Таблиця 3.3.2.

Динаміка змін силової витривалості м’язів-розгиначів спини та черевного
пресу серед дітей за результатами тесту

Оцінка
силової

витривалості

До реабілітації Після реабілітації
Основна

група
Група

порівняння
Основна

група
Група

порівняння
М ± m М ± m

Поганий
результат
(до 1 хв.)

0,40 ± 0,05 0,41 ± 0,05 0,55 ± 0,01 0,50 ± 0,02

Задовільний
результат
(1хв.-2хв.)

1,1 ± 0,10 1,15 ± 0,08 1,46 ± 0,02 1,42 ± 0,02

Добрий
результат

(2 хв. і
більше)

2,05 ± 0,64 2,04 ± 0,52 2,13 ± 0,03 2,07 ± 0,02

Результати повторного дослідження ГМС серед дітей з міопією,

дозволили встановити більш суттєві зміни в основній групі.
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Як представлено на рисунку 3.3.4., під час завершення експерименту у

групи дітей з міопією слабкого ступеня займають 50% дітей з нормою, та 50%

дітей з легкою ГМС, і відсутність дітей з ГМС середнього ступеня.
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Рис. 3.3.4. Динаміка змін ступенів гіпермобільності суглобів серед дітей з
міопією в основній групі

У групи дітей з середнім ступенем міопії значно зменшилася частка дітей

з ГМС середнього ступеня – 10%, у дітей з міопією високого ступеня займають

50% дітей з ГМС середнього ступеня, та 50% дітей з легкою ГМС, і відсутність

дітей з вираженою ГМС, що є найкращим показником (табл. 3.3.3.).

Таблиця 3.3.3.

Динаміка змін ступенів гіпермобільності суглобів серед дітей з міопією за
критеріями Картера-Вілкінсона в модифікації Бейтона, у балах

У групі порівняння також відбулися зміни під час завершення

експерименту.

Оцінка
гіпермобільності

суглобів

Показники (М ± m)
Норма Легка ГМС ГМС

середнього
ступеня

Виражена
ГМС

ОГ ГП ОГ ГП ОГ ГП ОГ ГП
Слабкий ступінь

міопії
1,5 ±
0,22

1,33
±

0,27

3,25 ±
0,19

3,4 ±
0,18

_ _ _ _

Середній ступінь
міопії

1,5 ±
0,50

1,5 ±
0,50

3,17 ±
0,12

3,33 ±
0,17

6,0 ±
0,0

6,5 ±
0,50

_ _

Високий ступінь
міопії

_ _ 3,67 ±
0,27

4,0 ±
0,0

6,67 ±
0,27

6,75 ±
0,37

_ 9,0 ±
0,0
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Група дітей з міопією слабкого ступеня складає з 37,5% дітей з нормою,

та 62,5% дітей з легкою ГМС, і відсутність дітей з ГМС середнього ступеня. У

дітей з міопією високого ступеня займають 67% дітей з ГМС середнього

ступеня, та 33% дітей з легкою ГМС, і відсутність дітей з вираженою ГМС, що

також є хорошим показником. Так, за результатами дослідження більш

позитивну динаміку змін ступенів ГМС серед дітей з міопією виявлено в

основній групі.

Висновки до розділу 3

1. На початку експерименту  результати оцінки гостроти зору за

медичною документацією дозволили встановити перевагу середнього ступеня

міопії з питомою часткою 41% (10). Частка слабкого ступеня міопії складає

34% (8) дітей, а високого ступеня відповідно 25% (6).

2. Виявлено тенденцію до збільшення кількості дітей з порушенням

постави відповідно до зростання ступеня міопії: серед дітей з міопією слабкого

ступеня виявлено 75% (6) дітей з порушенням постави, з міопією середнього

ступеня – 80% (8) дітей з порушенням постави, а в групі дітей з міопією

високого ступеня виявлено 100% показник, тобто всі 6 дітей мають порушення

постави.

3. Аналіз й узагальнення результатів дослідження дозволили нам

встановити ще одну тенденцію до збільшення ступеня ГМС відповідно до

зростання ступеня міопії. У 50% (4) дітей зі слабким ступенем міопії мала місце

легка ГМС. Діти з середнім ступенем міопії в 60% (6) випадків мали легку ГМС

і в 30% (3) – ГМС середнього ступеня вираженості. У дітей з високим ступенем

міопії в 50% (3) мали ГМС середнього ступеня вираженості, а в 32,5% (2)

випадків мав місце виражений гіпермобільний синдром. При проведенні оцінки

силової витривалості м’язів-розгиначів спини та черевного пресу за тестами

А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова було виявлено, що в 62% (15) дітей поганий

результат тесту, в 29% (7) дітей – задовільний результат, і лише в 9% (2) –

добрий результат.
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ВИСНОВКИ

1. Аналіз спеціальної літератури дозволив з’ясувати, що в основі етіології

та патогенезу НДСТ лежить генетично детерміновані порушення

ембріонального та постнатального розвитку СТ, а одними із найчастіших

клініко-морфологічних проявів НДСТ є патологія органу зору та ОРА.

Встановлено залежність та тісний зв’язок між зниженням гостроти зору і

патологією ОРА у дітей. Важливу роль у фізичній терапії дітей із НДСТ

відіграє правильний вибір рухового режиму, а при легких, клінічно незначних

відхиленнях з боку структури і функції сполучної тканини адекватні фізичні

навантаження є одним з найважливіших терапевтичних засобів впливу.

2. За результатами вихідних даних гострота зору при слабкому ступені

міопії складає 0,31±0,04, при середньому – 0,17±0,03 та високому ступені –

0,06±0,004. Виявлено тенденції до збільшення кількості дітей з порушенням

постави відповідно до зростання ступеня міопії та збільшення ступеня ГМС у

дітей відповідно до зростання ступеня міопії.

3. Розроблено комплексну програму фізичної терапії, яка вміщувала

основні структурні компоненти: лікувальна гімнастика для м’язів ока

(соляризація, пальмінг) та ОРА на балансуючій платформі BOSU;

збалансований добовий режим харчування; самомасаж колових м’язів ока і

повік; арт-терапія (казкотерапію) в поєднанні з Су-Джок терапією за

авторською розробкою «Сонливі кошенята».

4. Після впровадження програми виявлено більш позитивну динаміку

показників зорового аналізатора та ОРА основної групи порівняно з дітьми

групи порівняння. Під час завершення експерименту відбулися зміни у питомій

вазі ступенів міопії: найвагоміших змін зазнали діти з основної групи, оскільки

частка дітей зі слабким ступенем міопії зросла на 17%, з середнім ступенем

зменшилась на 8% та з високим ступенем також зменшилася на 8%.

5. Після апробації запропонованої програми фізичної терапії виявлено

значне покращення постави у дітей в основній групі. За результатами

дослідження силової витривалості м’язів-розгиначів спини та черевного пресу
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за тестами А.М. Рейзмана і Ф.І. Багрова наприкінці експерименту в основній

групі кількість дітей з поганим результатом значно зменшилася на 46%, із

задовільним результатом збільшилася на 5%, а з добрим результатом кількість

дітей збільшилася на 41 %. Результати повторного дослідження ГМС дозволили

встановити більш суттєві зміни в основній групі, де кількість дітей збільшилася

на 10% з нормою та 13% з легкою ступеню ГМС, а з ГМС середнього ступеня

знизилась на 13%. При цьому виявлено відсутність дітей з вираженою ГМС.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Комплекс ЛГ для очей № 1

В. п. – сидячи, стоячи

1. Знімаємо окуляри і закриваємо очі.

2. Відпочиваємо (15 сек).

3. Широко відкрити очі і щільно закрити їх (із паузою 3-5 сек), 6 разів.

4. Подивитися вгору, вниз, вліво, вправо, фіксуючи тільки зір на кожній

точці протягом 3-5 сек, 8 разів.

5. Зробити колові рухи очима за ходом годинникової стрілки і у

зворотньому напрямку, 8 разів.

6. Швидке блимання, трохи прикриваючи повіки, 30 сек.

7. Намалювати очима горизонтальну і вертикальну вісімку, 6 разів

8.Намалювати очима метелика в горизонтальній і вертикальній

площинах, 6 разів.

9. Заплющуємо очі та легенько гладимо їх, відпочиваємо 1 хв.

10. Відкриваємо очі та дивимося у далину перед собою протягом 3-5 сек.,

потім витягнути руку і подивитися протягом 3-5 сек. на відведений палець,

який знаходиться на відстані 25-30 см, 10 разів.

11. Спочатку дивитися на кінчик пальця обома очима протягом 3-5 сек.

Потім прикрити лівою долонею ліве око і дивитися на палець правим оком

протягом 3-5 сек. Далі дивитися на палець обома очима протягом 3-5 сек., а

потім лівим оком 3-5 сек, 8 разів.

12. Стежити очима за вказівним пальцем, відводячи його зліва – направо і

у зворотньому напрямку з максимальною амплітудою, 10 разів.

13. Те саме зверху-вниз і у зворотньому напрямку, 10 разів.

14. Нахилити голову вниз, подивитися на носок лівої ноги 3-5 сек, потім

перевести погляд у правий верхній кут кімнати 3-5 сек. Опустити голову,

подивитися на носок правої ноги 3-5 сек, потім перевести погляд у лівий

верхній кут кімнати 3-5 сек, 6 рази.
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15. Стоячи біля вікна, дивитися вдалечінь 3-5 сек, знайти точку для

концентрації, потім умовно поділити відстань на 2 рівних відрізки і

сконцентруватися на цій точці протягом 3-5 сек. Так зробити в одному та

протилежному напрямках, 8 разів.

16. Стежити за рухом вказівного пальця, який «малює» коло великого

діаметра за рухом годинникової стрілки та проти її руху, 6 разів.

17. Дивитися удалину перед собою протягом 3-5 сек, а потім дивитися на

кінчик носа протягом 3-5 сек, 6 разів.

18. Стежити за кінчиком вказівного пальця, який рухається від кінчика

носу вперед на відстань 30-40 см і в протилежному напрямку, 6 разів.

19. Заплющуємо очі та легенько гладимо їх, 1-2 хв.

20. У в. п. сидячи робимо масаж очей (масаж колового м’яза ока і повік –

погладжування та розминання, пощіпування брів, помасажувати голову, шию

та плечовий пояс).

21. Заспокоєння дихання «Співак». В. п. – о. с. 1-2 – підняти руки через

сторони вгору (вдих); 3-4 опустити руки вниз, сказати «а-а-а» (видих). 4-6 разів.

Методичні рекомендації

Під час виконання вправ голова не повинна рухатися, а потрібно лише

переводити погляд з однієї точки в іншу. Дихання не затримувати. Дихання

довільне. Слідкуємо за правильною поставою.

Концентрацію на точках необхідно поступово збільшувати із 2-3 сек. до 1

хв.

Вправи не повинні викликати неприємних відчуттів і втоми. Амплітуда

рухів очима індивідуальна.

До комплексу включають як спеціальні, так і ЗРВ.
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Комплекс ЛГ для очей № 2

«Соляризація»

1. В. п. – стоячи  на межі тіні і прямих сонячних променів, триматися за

опору. Заплющити очі та нахилитися вперед, щоб обличчя опинилося  на сонці,

потім відхилитися назад у тінь. Відчуття світлових спалахів крізь закриті повіки

не повинно викликати неприємних відчуттів. Через кілька сеансів

відчуватиметься тонізуючий ефект для м’язів ока, а м’язи обличчя будуть

непомітно розслаблятися.

2. В. п. – те саме. Необхідно закрити одне око долонею так, щоб не

заважати руху повік. Вийти з тіні, швидко подивитися обома очима вниз на

опору, а потім на сонце. Не прикрите око побачить сонце, але подразнення від

яскравого світла відбуватиметься в ньому значно менше. Після цього прикрити

повіки на 1 хв., щоб дати очам розслабитися, і зайти у тінь. Вправу можна

виконувати за бажанням, якщо в очах з’явиться печія або «бачення сонця» при

закритих повіках, її необхідно припинити.

«Пальмінг»

В. п. – лежачи, сидячи або стоячи. Пальці рук складають човником і

накладають на очі так, щоб великі пальці знаходилися на скронях, а інші –

навхрест на середині лоба. При цьому не натискають на очні яблука і на ніс,

щоб не порушувалося дихання. Таким чином, світло не попадає на очі. Це

затемнення прискорює процес релаксації м’язів ока і поліпшує їх крово- та

лімфообіг. Дві хвилини пальмінгу повністю відновлюють властивості сітківки і

тонус м’язів ока.
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Додаток Б

Таблиця

Рекомендації щодо збагачення раціону харчування пацієнтів з НДСТ

Вітамін,
мікроелемент

Рослинна сировина і продукти харчування зі
значним вмістом

С Свіжі овочі, фрукти, чорноплідна горобина, чорна
смородина, шипшина, солодкий червоний перець, горох,
полуниця, капуста качанова, брюссельська, броколі),
хвоя, мандарини, апельсини, грейпфрут, помідори,
зелень петрушки, кропу та ін.

Р Листя чаю, листя рути пахучої, цитрусові, плоди
шипшини, горобини чорноплідної, квітки гречки,
софори, трава горця пташиного, листя подорожника
великого, трава володушки многожильчатой, астрагалу
шерстистоквіткового, листя глоду криваво-червоного,
каштана звичайного, дуба, плоди чорниці звичайної,
калини звичайної, суниці лісової, малини звичайної

В6 Хліб з борошна грубого помелу, зерна злаків, бобові,
гречана і вівсяна крупи, банани, капуста, картопля,
м’ясо, печінка, нирки, домашня птиця, молоко, сир,
риба, дріжджі

D Печінка тунця, тріски, палтус, кита, оселедець, лосось,
сардини, незбиране молоко, жовтки яйця

Е Зародки злакових культур, зелені частини овочів,
кукурудзяна, оливкова, виноградна, лляна, соняшникова
олія та інші рослинні масла, багато овочів і фрукти,
печінка, м’ясо, риба, масло, молоко; плоди обліпихи
крушевидной, чорноплідної горобини, чорної
смородини, ожини сизої, олія плодів горіха волоського

Магній Пшеничні висівки, насіння гарбуза, соняшнику,
сочевиця, кунжутне насіння, мигдаль, палтус, ячмінь,
гречка, йогурт, бобові, шпинат, свіжа зелень, рафіновані
крупи

Марганець Пророщена пшениця, горіхи фундук, борошно
пшеничне, хліб з муки цільного помелу, какао-боби,
мигдаль, хліб житній, крупа гречана, квасоля
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Продовження таблиці

Мідь Печінка, нирки, мізки, морепродукти, гречана крупа,
мигдаль, ріпа, авокадо, шпинат, перець солодкий
червоний, пшеничні зародки, пшеничні висівки,
пшоняна, ячна крупа, морква, огірки, томати, редиска,
буряк, капуста, бобові, суниця лісова, смородина чорна,
шоколад, какао, кава, цитрусові, аґрус, гриби, яблука

Кальцій Молоко пастеризоване, сметана, кефір, сир, йогурт,
молоко згущене, сир, бринза, плавлений сир, риба,
петрушка, кунжут мигдаль, квасоля, абрикоси сушені

Цинк Макове насіння, насіння соняшнику, насіння льону,
соєве борошно, соя, бразильський горіх, сочевиця суха,
арахіс, волоський горіх, мигдаль, горіх кеш’ю, лісовий
горіх, білий гриб, хрін, фісташки, кропива

Селен Морська і кам’яна сіль, нирки (свинячі, яловичі і телячі),
печінка, серце, яйця, морська риба, краби, омари,
лангусти, креветки, пшеничні висівки, пророслі зерна
пшениці, зерна кукурудзи, помідори, пивні дріжджі,
гриби, часник, чорний хліб, інші продукти з борошна
грубого помелу
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Додаток В

Рис. Точки для Су-Джок терапії


