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ВСТУП

Актуальність теми. Остеохондроз хребта відноситься до найбільш

розповсюдженої патології серед людей. С. М. Бубновський вважає, що проблема

дегенеративних уражень хребта у поперековому відділі набуває усе більшого

значення у зв'язку з тим, що остеохондроз вражає людей у найбільш квітучому

віці та є причиною тривалої втрати працездатності хворих, і нерідко призводить

до інвалідності [3, с. 13].

В.А. Єпіфанов впевнений, що остеохондроз хребта є важливою

проблемою і надає підставу називати його хворобою віку [10, с. 11]. Стійкої

ремісії захворювання вдається добитись не на тривалий час, а неможливість

досягти повноцінної регенерації хряща є специфічною передумовою хронічного

перебігу хвороби.

Питання фізичної терапії хворих на остеохондроз хребта у поперековому

відділі висвітлені у вітчизняних і зарубіжних працях: А.І. Герус [6], І.А.

Катєшевої [12], І.Є. Кульченко [13], Л.В. Ніколайчук [17], О.В. Пєшкової [21],

K. Johnson [28],  A. Pappas [30].

Діагностиці та лікуванню цієї тяжкої форми ураження хребта присвячено

багато наукових праць клінічної, неврологічної та рентгенологічної

спрямованості. Але медикаментозне лікування не завжди є ефективним.

При цьому, певний і суттєвий інтерес представляє розробка програм

відновлювального лікування з використанням спеціальних вправ на розтягування

та розвантаження хребта. Тому актуальним є обґрунтування поєднання засобів і

методів фізичної терапії для даної категорії хворих.

Мета дослідження полягає у розробці та виявленні ефективності

програми фізичної терапії жінок другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у

поперековому відділі у післялікарняному періоді.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми щодо фізичної терапії

жінок другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у
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післялікарняному періоді.

2. Визначити ступінь порушень опорно-рухового апарату і

функціональний стан хребта у жінок другого зрілого віку з остеохондрозом у

поперековому відділі у післялікарняному періоді.

3. Розробити та обґрунтувати програму фізичної терапії жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у

післялікарняному періоді.

4. Експериментально перевірити та оцінити ефективність

застосування програми фізичної терапії жінок другого зрілого віку з

остеохондрозом хребта у поперековому відділі у післялікарняному періоді.

Об’єкт дослідження – фізична терапія хворих з остеохондрозом хребта.

Предмет дослідження – засоби і методи фізичної терапії  жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у

післялікарняному періоді.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної

літератури; соціологічні методи дослідження (вивчення історій хвороби,

опитування, анкетування); медико-біологічні методи (візуальна аналогова

шкала (ВАШ) для визначення болю, проба Шобера, визначення амплітуди рухів

хребта); педагогічні методи (педагогічне спостереження; педагогічний

експеримент);  методи статистики.

Наукова новизна дослідження:

· розроблено й обґрунтовано програму фізичної терапії жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у

післялікарняному періоді із застосуванням лікувальної фізичної культури,

фізіотерапії, лікувального масажу, стретчингу, механотерапії на тренувальному

пристрої «Профілактор Євмінова»;

· розширено теоретичні уявлення про вплив засобів і методів

фізичної терапії другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому

відділі у післялікарняному періоді;
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· доповнено існуючі програми фізичної терапії другого зрілого віку з

остеохондрозом хребта у поперековому відділі у післялікарняному періоді.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці

практичних рекомендацій щодо застосування засобів і методів фізичної терапії

для жінок другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі

у післялікарняному періоді.

Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів,

висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку використаних джерел.

Робота викладена на 45 сторінках тексту, ілюстрована 3 таблицями та 4

рисунками, бібліографічний покажчик вміщує 30 джерел.
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РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК

ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ОСТЕОХОНДРОЗОМ ХРЕБТА У

ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ

1.1. Етіологія, патогенез остеохондрозу хребта у поперековому відділі

Остеохондроз хребта, як вважає І.Л. Пшетаковський, це дегенеративно-

дистрофічне враження міжхребцевого диску, в основі якого лежить первісна

дегенерація пульпозного ядра диска з наступним розвитком реактивних змін у

тілах суміжних хребців, міжхребцевих суглобах і зв'язковому апараті [24, с. 13].

За сучасними уявленнями, на думку О.К. Марченко, остеохондроз

відноситься до групи поліетіологічних, але монопатогенетичних захворювань.

Це хронічне системне враження сполучної (хрящової) тканини, що

розвивається на тлі існуючої уродженої або придбаної функціональної

(переважно метаболічної) її недостатності. Реалізація дії визначеного генотипу

в фенотипі обумовлюється численними як внутрішніми, так і навколишніми

факторами [14, с. 208].

Г.А. Горяна вважає, що міжхребцеві диски відіграють велику роль у

біомеханіці хребта [7, с. 22]. Вони виконують роль зв'язувань і своєрідних

суглобів, а також є буферами, що пом'якшують струс хребта. Пульпозна

частина хряща виконує роль «пружини», на якій знаходиться вищий хребець.

При дистрофії диск втрачає вологу, ядро його висихає і розпадається на окремі

сегменти, фіброзне кільце втрачає еластичність, розм'якшується і виснажується.

У диску з'являються тріщини, розриви і щілини. При поширенні тріщини на всі

шари кільця в просвіт хребетного каналу через неї випадають окремі сегменти

секвестру ядра або ядро цілком. Випираюча ділянка диску васкуляризується, у

ній спостерігається розростання фіброзної тканини. Утворюються крайові

кісткові розростання – остеофіти, характерні для дистрофічних змін у

міжхребцевих дисках, розвивається деформуючий артроз у вигляді розростань
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країв суглобних поверхонь спондилоартроз.

Остеофіти, що розташовуються у просвіті хребетного каналу, так само, як

і грижі, можуть викликати симптоми здавлення спинного мозку і його корінців.

І.А. Кульченко запропонувала розрізняти дві форми дистрофічних процесів:

дегенеративно-дистрофічні стани і дегенеративно-дистрофічні враження. Ці дві

форми можуть простежуватися і при остеохондрозі [13, c. 3].

Перша форма: дистрофічні зміни розташовуються в центральній частині

диска. Вони виникають порівняно рано, прогресують, руйнують диск,

приводять його до дуже виражених змін і закінчуються його фібротизацією. Ця

форма вражає практично всю популяцію і тому повинна розглядатися як

закономірна, фізіологічна, вікова. Вона є субстратом остеохондрозу – старіння.

Друга форма: поширення дистрофічного процесу на периферійні,

іннервовані шари фіброзного кільця, на прилеглі до дисків багато іннервовані

повздовжні зв'язування хребта викликає виникнення різноманітних, болючих

дискалгій місцевих, відбитих і рефлекторних симптомів, дуже різноманітних і

багато представлених, що додають остеохондрозу характер захворювання.

Вони були об'єднані Я.Ю. Попелянським у групу за назвою «рефлекторні

синдроми остеохондрозу» [22, с. 48]. Надалі руйнування фіброзного кільця

насичуючими його тріщинами приводить у ряді випадків до порушення

міжхребцевої фіксації і до виникнення іншої групи ортопедичних симптомів і

синдромів – до нестабільності хребетного сегмента.

Різноманіття патологічних синдромів складає остеохондроз – хвороба

розповсюджена і досить багатофакторна.

На цей час виявлено багато причин виникнення остеохондрозу, що

дозволяє розробляти конкретні практичні рекомендації для лікування і

профілактики цього захворювання.

За даними А. І. Осна, І. Р. Шмідта,  остеохондроз у першу чергу вражає

людей, що працюють у незручній статичній позі і страждають уродженими або

придбаними захворюваннями кістково-м'язового апарату (незрощення дуг

хребців, асиметрія суглобних відростків, відхилення від норми в кількості
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хребців. лордоз, кіфоз, сколіоз) [19, c. 36].

І. П. Антонов вважає, що причиною його виникнення може бути

спадкоємна схильність, вікові зміни, гостра і хронічна травма міжхребцевих

дисків, порушення сегментарного кровообігу [1, c. 32].

На думку Г.А. Горяної, розвитку остеохондрозу сприяє обмеження

рухової активності людини [7, c. 24]. Внаслідок зниження гравітаційного

навантаження при гіподинамії з кісток вимивається кальцій, зменшується їхня

маса і щільність, змінюється макро- і мікроструктура, знижується інтенсивність

обмінних процесів кісткової і прилягаючої хрящової тканини.

Таким чином, недостатні фізичні навантаження, що пригнічують

активність м'язів, приводять до дегенеративно-дистрофічних змін хребетних

сегментів, що є причиною порушення опорно-амортизаційної функції хребта.

Розвитку захворювання сприяє уроджена або придбана у наслідок гіподинамії

патологія м'язово-зв'язкового апарату, що обумовлює надмірну рухливість

хребетних сегментів і зсув хребців. Остеохондроз може розвиватися і від

надмірних фізичних навантажень на хребет у людей, що займаються важкою

фізичною працею, а також у спортсменів, прихильників атлетичної та

спортивної гімнастики.

1.2. Клініка та симптоматика остеохондрозу хребта у поперековому

відділі

Поперековий остеохондроз (синдром попереково-крижового радикуліту)

займає перше місце серед всіх синдромів остеохондрозу хребта. Кожна друга

доросла людина хоча б раз протягом життя має прояв цього синдрому.

Як стверджує В.А. Єпіфанов, серед хворих переважають жінки найбільш

працездатного віку (20-40 років) [10, c. 15]. Як правило, першими клінічними

проявами дискогенного попереково-крижового радикуліту є болі в ділянці

нирок. Ці болі можуть бути різкими, раптово виникають (люмбаго), або

виникають поступово, тривалі, ниючого характеру (люмбалгія). У більшості

випадків люмбаго пов'язані з гострим м'язовим перенапруженням. Болі в
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області попереку суворо локалізовані, посилюючись при фізичному

навантаженні, тривалому збереженні вимушеної пози. Іноді за болем хворий не

може повернутися з боку на бік, встати. Крім болю обмежується рухливість

поперекового відділу хребта, з'являються порушення чутливості і трофічні

розлади. Болі за характером пекучі, колючі, що стріляють, ломить. Їх

локалізація можлива в поперекової області, в області сідниці, тазостегнового

суглоба, задньої поверхні стегна (ішіас), гомілки і стопи. Нерідко болі

супроводжуються захисними напруженнями м'язів попереку [10, c. 135].

У ряді випадків можливі рухові порушення. Оскільки при поперековому

остеохондрозі найбільш часто вражаються сегменти L5-S1, відповідно

атрофуються м'язи, що іннервуються нервами, що виходять із цих сегментів

(сідничний нерв і його гілки): сідничні м'язи, згиначі гомілки, стопи, розгиначі

стопи і пальців. При подразненні і компресії корінців верхніх поперекових

сегментів спинного мозку можливі ураження стегнового нерва і атрофія

чотириглаву розгинача гомілки. Вегетативні порушення виражаються в

вазомоторних розладах (ціаноз, набряклість), секреторних (пітливість або

сухість шкіри) і трофічних (лущення шкіри, посилений ріст волосся і нігтів).

С.Н. Попов виявив, що фізіологічні зміни органів і тканин при старінні є

не просто суми вікових перебудов окремих клітин і міжклітинної речовини [23,

с.77]. Вони включають складні способи пристосування і регулювання,

спрямовані на збереження життєдіяльності організму і підтримання нового

своєрідного рівня гомеостазу .

На думку А. В. Бєлоусової, інволюційні вікові зміни нерідко починаються

з порушень діяльності центральної нервової системи [2, с. 46]. З віком

поступово знижується сила, рухливість і врівноваженість гальмівного і

збудливого процесів в центральній нервовій системі. Розвивається інертність

нервових процесів. Погіршується пам'ять і функції зорового, слухового

аналізаторів .

Старіння нервово-м'язової системи, як пише А.В. Бєлоусова, починається

раніше, ніж інших систем [2, с. 34]. Вікова атрофія проявляється в зниженні, як
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обсягу, так і ваги м'язів. М'язова сила, починаючи з 30-40 років, стає менше.

Підвищення рухової активності має сприяти уповільненню процесів інволюції в

організмі, зменшення ступеня їх вираженості. Психічний світ літньої людини

характеризується підвищеною стомлюваністю, метушливістю, дратівливістю,

спотвореним сприйняттям дійсності, консерватизмом в поняттях, уявленнях,

відносинах, схильністю до формування емоційних розладів.

Ретельно проаналізувавши спеціальну методичну літературу, що

стосується питань етіології та клінічних проявів дегенеративно-дистрофічних

уражень поперекового відділу хребта можна зробити наступний висновок, що з

віком хребет, як правило, деформується, відбувається повільне руйнування

хрящів, міжхребцевих дисків, ослаблення м’язів і зв’язок. Основними

симптомами прояву дегенеративно-дистрофічних уражень є больові відчуття в

області поперекового відділу хребта та кінцівках.

1.3. Сучасні підходи до фізичної терапії жінок другого зрілого віку з

остеохондрозом хребта у поперековому відділі у післялікарняному періоді

Лікування остеохондрозу – складне завдання. Обов'язковим компонентом

повноцінної терапії є лікувальна фізкультура, зазначає В.М. Мухін [15, c. 259].

При цьому широко використовуються вправи, які впливають на здорові

ділянки, оскільки це сприяє посиленню м'язового і нервового тонусу в

уражених відділах, підсилює крово- і лімфоток. Лікувальна гімнастика при

остеохондрозі хребта спрямована не тільки на м'язи спини, а й на зміцнення

м'язів шиї, преса, кінцівок.

Надалі, зазначає І. А. Катєшева, ЛФК при остеохондрозі хребта

спрямована на зміцнення м'язів і збільшення їх сили [12, c. 33]. Вправи

виконуються лежачи, сидячи, стоячи і при ходьбі, без компенсаторних рухів, з

поступовим збільшенням амплітуди, кількості повторень і додаванням силового

напруги. Дозволяються нахили і скручування спини.

Слід пам'ятати, пише С. М. Бубновський, що щоденне виконання
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фізичних вправ допоможе зміцнити м'язи, зберегти хребет гнучким і рухомим

[3, c. 42]. Терапевтичний ефект лікувальних вправ пояснюється позитивним

впливом їх на стимуляцію крово- та лімфообігу і тканинного обміну, що сприяє

усуненню застійних явищ в органах малого таза, розвантаження хребетного

стовпа, створення більш стійкого м'язового корсету і поступового витягнення

корінця нерва.

При виконанні фізичних вправ в тканинах працюючої мускулатури

утворюються речовини білкового походження, які, потрапляючи в кров,

надають стимулюючий вплив на функцію основних систем. Таким чином,

тонізуючий і загальностимулюючу дію фізичних вправ на хворих здійснюється

через нервовий механізм і гуморальний, що включає як неспецифічні речовини

(продукти обміну при м'язовій діяльності), так і специфічні (гормони). Крім

того, під впливом систематичного тренування поліпшуються функції провідних

нервових шляхів і периферичних рецепторів.

Підготовка пацієнта до заняття лікувальною фізкультурою може

проводитися за допомогою масажу. У гострій, за думкою Л. В. Ніколайчука,

стадії остеохондрозу – це розслабляючий масаж для зняття патологічної

напруженості навколохрібцевих м'язів, при відсутності виражених болів –

тонізуючий масаж, «розігріває» м'язи перед фізичною активністю [17, c. 303].

Вибір конкретного методу і прийомів впливу залежить від клінічних проявів

захворювання хребта і їх вираженості, механізмів ураження, супутніх

захворювань, індивідуальних особливостей, віку хворого з урахуванням

показань і протипоказань. В основі дії масажу на організм лежать складні

взаємообумовлені, рефлекторні, нейрогуморальні, нейроендокринні, обмінні

процеси, регульовані ЦНС.

В.М. Модилєвський зазначає, що при масажі поперекової або крижової

областей треба звертати увагу на больові точки [11, с. 136]. Навколо цих місць і

безпосередньо в больової точки слід проводити особливо ретельне

опрацювання. Для усунення внутрішньо-дискового переміщення драглистого

ядра рекомендують методи мануальної терапії. Метою мануальної терапії є
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відновлення нормальних співвідношень окремих елементів хребетного

сегменту. Проводячи її, прагнуть усунути підвивихи суглобів або їх дислокації.

Як зазначає В. Я. Фішенко, позитивний лікувальний ефект фізичних

факторів обумовлений складним впливом на організм людини, що

супроводжується значною зміною метаболізму, нейро-гуморальної регуляції,

функціонального стану різних органів і систем [25, c. 96]. Сучасна апаратура

дозволяє купірувати біль за короткий термін. Останнім часом з'явилося багато

зручних портативних апаратів для домашнього застосування, які дозволяють не

тільки проводити профілактику, а й лікування загострень остеохондрозу.

О.Б. Василенко зазначає, що ефективним видом фізичної активності при

остеоходрозі поперекового відділу хребта є лікувальна ходьба [4, с. 29]. Під час

ходьби до роботи залучаються основні м’язові групи, помірно збільшується

діяльність серцево-судинної і дихальної систем, підвищується витрата енергії.

Особливий інтерес в терапії представляє стретчинг. За словами Г.Є. Верич,

він є одним з нових напрямків у лікуванні дегенеративно-дистрофічних

уражень хребта (остеохондрозу) є використання стретчингу [5, с. 53].

Поняття терміну стретчинг походить (від англ. «stretching») –

розтягування. За визначенням K. Johnson, стретчинг – це система фізичних

вправ, які включають розтягування різних частин тіла [28, с. 364].

М. Шенк зазначає, що виконання вправ стретчингу здійснює

різноплановий вплив на організм людини: розвиває м’язове відчуття, вміння

визначати напруження і розслаблення в своєму тілі, заспокоюють, тонізують,

покращують настрій, підготовка організму до психофізичних навантажень,

попереджує явище «крепатури», розвивають фізичні якості [26, с. 63].

В.Томпсон вказує, що при розтягуванні хребтового стовпа збільшуються

міжхребцеві проміжки, зменшується ущемлення нервових волокон,

відновлюється циркуляція крові та лімфи, зникає біль, «закам’янілість» м’язів

[29, с. 89]. Позитивний вплив стретчингу визначається двома факторами:

індивідуальною метою та завданням, контекст яких може бути біологічним,
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психологічним, соціологічним або філософським, і засобами (методами)

досягнення поставленої мети.

Дослідження О.В. Пєшкової, доводять, що для профілактики

дегенеративно-дистрофічних уражень хребта в комплексі різних лікувальних і

профілактичних заходів успішно використовується плавання [21, с. 103]. Слід

враховувати, що займатися цим видом спорту можна лише за відсутності болю

в хребті і кінцівках. Плавання є ефективним засобом профілактики

остеохондрозу поперекового відділу хребта, оскільки вода розслабляє м’язи і

збільшує амплітуду рухів у суглобах. Гідравлічний тиск та підйомна сила води

завжди допомагають покращити функцію суглобів, знижують біль, покращують

загальний стан.

Основна мета всіх лікувально-профілактичних заходів полягає в

зміцненні м’язово-зв’язкового апарату і створенні умов для його

функціонування. Перш за все, необхідно налагодити свій побут, правильно

спланувати відпочинок, організувати трудові процеси так, щоб усунути або

понизити вплив виробничих чинників.

Таким чином, дані науково-методичної літератури доводять, що фізична

терапія при захворюванні дегенеративно-дистрофічного ураження

поперекового відділу хребта є основним засобом у комплексному лікуванні

хворих та їх фізичній терапії.

Висновки до розділу 1

Аналіз спеціальної літератури з фізичної терапії показав, що досить

актуальною та доречною для вивчення є проблема фізичної терапії жінок

другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у

післялікарняному періоді.

Остеохондроз хребта – це дегенеративно-дистрофічне враження

міжхребцевого диску, в основі якого лежить первісна дегенерація пульпозного

ядра диска з наступним розвитком реактивних змін у тілах суміжних хребців,

міжхребцевих суглобах і зв'язковому апараті, що характеризується чергуванням



15
нападів болю, були визначені причини виникнення поперекового

остеохондрозу хребта. Для попередження рецидивів захворювання необхідні:

постійні заняття фізкультурою, щоденна гімнастика з використанням

спеціальних вправ для тулуба, навчання обґрунтованим прийомом виробничих

операцій, виключення впливу шкідливих виробничих чинників.

До теперішнього часу не визначено оптимальний термін призначення

різних засобів відновної терапії при різних за характером та тяжкості

дегенеративно-дистрофічних ураженнях поперекового відділу хребта. У зв’язку

з цим удосконалення системи терапевтичних заходів для пацієнтів з

остеохондрозом у поперекового відділу хребта є важливим завданням.
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РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Методи досліджень

Для вирішення поставлених задач були використані наступні методи:

1. Теоретичний аналіз літературних джерел з проблем фізичної терапії

жінок другого зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі хребта

(визначення, аналіз, узагальнення даних спеціалізованої літератури).

2. Аналіз історій захворювання жінок другого зрілого віку, хворих на

остеохондроз хребта у поперековому відділі (збір анамнезу хворих).

3. Педагогічні методи дослідження (педагогічний експеримент,

педагогічне спостереження).

4. Медико-біологічні (візуальна аналогова шкала (ВАШ) для визначення

болю, проба Шобера для визначення функціонального стану поперекового

відділу хребта, визначення амплітуди рухів хребта).

5. Методи  статистики.

2.2. Організація досліджень

Дослідження проводилося на базі «Клінічного санаторію «Жовтень»

м. Києва. Під нашим наглядом перебувало 38 жінок у віці від 40 до 55 років з

остеохондрозом хребта у поперековому відділі. Вони були довільно розподілені

на дві групи: експериментальну групу (ЕГ) – 18 жінок та контрольну групу (КГ)

– 20 жінок. За усіма досліджуваними показниками жінки експериментальної і

контрольної групи були ідентичні. Дослідження проводилося у декілька етапів.

На першому етапі дослідження (вересень-листопад 2017 р.) був

проведений аналіз сучасних літературних джерел, визначено мету, завдання,

об'єкт, предмет і програму дослідження; освоєно комплекс методів,

використаних у дослідженні; оформлено 1 і 2 розділи наукової роботи.

На другому етапі дослідження (грудень 2018 р. – травень 2018 р.) були
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визначені особливості функціонального стану хребта жінок другого зрілого

віку з остеохондрозом у поперековому відділі хребта у післялікарняному

періоді. На основі цього було розроблено і впроваджено програму фізичної

терапії і визначено її ефективність. Запропонована програма фізичної терапії

включала: ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію, стретчинг, механотерапію із

застосуванням тренувального присторою «Профілактор Євмінова». Результати,

отримані в ході дослідження, були оброблені методами математичної

статистики.

На третьому етапі дослідження (вересень 2018 р. – січень 2019 р.)

здійснювався аналіз отриманих результатів досліджень. Було узагальнено

результати досліджень, підготовлено практичні рекомендації.

Жінки контрольної групи займалися за традиційною програмою із

застосуванням ЛФК, лікувального масажу та фізіотерапії.
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РОЗДІЛ 3

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

3.1. Обґрунтування програми фізичної терапії жінок другого зрілого

віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у післялікарняному

періоді

Програма фізичної терапії, яка застосовувалася в контрольній групі,

містила у собі наступні процедури: комплекс лікувальної гімнастики;

класичний лікувальний масаж; фізіотерапію.

Завдання лікувальної фізкультури для осіб контрольної групи з

дистрофічно-дегенеративним ураженням хребта: покращення крово- та

лімфообігу в усіх відділах хребта; розсмоктування запального вогнища,

боротьба з застійними явищами та набряком, сприяння м’язовому

розслабленню; збільшення вертикального розміру міжхребцевих отворів;

профілактика спайкових процесів в хребетному каналі; поліпшення

функціонування основних систем організму.

Лікувальну гімнастику проводив інструктор з лікувальної фізичної

культури.

Комплекс фізичних вправ при дегенеративно-дистрофічних ураженнях

хребта за традиційною методикою виконувався після застосування масажу.

В експериментальній групі був застосований комплекс вправ за

методикою стретчингу, весь комплекс фізичної терапії був спрямований на

розтягнення хребта, підвищення еластичності сильних та збільшення сили

слабких м’язових груп.

Комплекс вправ за методикою стретчингу виконувався після класичного

лікувального масажу.

Виконання вправ стретчингу починали з вправ голені, стоп, рук та шиї,

потім переходили до великих м’язових груп: спини, сідниць, стегон, живота.
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Виконання вправ повторювали 2-4 рази, намагаючись затримувати позу до 5-10

секунд.

Вправи стретчингу для великих м’язових груп: спини, сідниць, стегон,

живота, виконувались по два підходи. А також число повторень визначалось

больовим характером і особливістю вправ.

Для правильного розслаблення м’язів використовувались вправи на

діафрагмальне дихання, які забезпечували покращення кровообігу,

розтягненню хребта та масажу органів черевної порожнини.

При наявності больового відчуття у поперековому відділі хребта вправи

за методикою стретчингу виконувались з вихідного положення лежачи. При

зниженні больового синдрому та його відсутності вправи виконувались з

різноманітних вихідних положень (лежачи, сидячи, стоячи).

У підготовчій частині велика увага приділялась розминці. Після

звичайної «розігріваючої» розминки (деякі нескладні вправи, кругові рухи

кінцівками) і подальших вправ, а також після тренування виконували вправи на

розтягання.

При складанні комплексів стретчингу виділили три рухових режими в

залежності від періоду захворювання: щадний, щадно-тренуючий, тренуючий.

У щадному режимі переважали вправи, які виконували в ізометричному

режимі роботи (50-70% від загальної кількості вправ), час ізометричної напруги

становило 5 с. Відпочинок після кожної вправи за тривалістю у два рази більше,

ніж виконання самої вправи (10 с). Заняття у щадному режимі тривали 7 днів

(додаток А).

У стадіях неповної і повної ремісії хворому призначали щадно-

тренуючий режим (додаток Б). Вправи динамічного характеру роботи займають

50-70% від загальної кількості вправ. При виборі як спеціальних, так і

загальнорозвиваючих вправ уважно простежили за тим, щоб вони не

збільшували поперековий лордоз. Больові відчуття не є сигналом до зміни

структури вправи або до виключення його.
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В кінці другого періоду включають вправи, що збільшують силу

паравертебральних м’язів.

У тренуючому режимі вправи виконуються в різних вихідних положень.

У комплекс додаються спеціальні вправи силового характеру (додаток В).

Класичний лікувальний масаж призначали контрольній та

експериментальній групам, який починали після того як зникне гострий біль.

Методика масажу передбачала вплив на паравертебральні зони

нижньогрудних, поперекових і крижових спинномозкових сегментів: Th10-

Th12, L5-L1, S3-S1. Методика масажу включала: масаж спини, масаж тазової

області, вижимання й прогладжування на спині, масаж поперекової області,

масаж нижньої кінцівки на стороні ураження. Масаж спини дозволяв не тільки

позбутися хворобливих відчуттів, але й активізовував крово- і лімфообіг в

поперековій та тазовій областях, а також у нижніх кінцівках.

При масажі хворих з дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта,

основну увагу приділяли дії на больові точки. Для визначення больових точок

проводилась пальпація передбачуючих місць їх розташування в

паравертебральних зонах, в між остистих проміжках, біля гребенів кісток і на

стегні по ходу сідничного нерва. Навколо цих місць і безпосередньо в больовій

точці проводили особливо ретельний масаж.

Масаж виконувався кожного дня, тривалість сеансу була 8-10 хвилин, 10-

12 процедур (процедуру масажу проводив масажист).

Використання фізичних чинників з лікувальною метою проводилося з

урахуванням патогенетичних механізмів неврологічних ускладнень при

остеохондрозі хребта. Застосовували ультрафіолетове опромінювання,

індуктотермію, гідротерапію (солоні, хвойні, хвойно-солоні та радонові ванни),

10-15 процедур на курс лікування. Ванни не лише надають загальну дію, але і

сприяють зменшенню контрактури поперекових м'язів і покращують кровообіг

в нижніх кінцівках.
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За допомогою тренувально-профілактичного пристрою «Профіліактор

Євмінова» ми запускали механізми відновлення структур хребта. Методика

дозволяє вилікувати більшість захворювань хребта в будь-якому віці, а саме:

1. Усуває саму причину захворювання хребта, назавжди усуваючи біль в

спині.

2. Відновлює усі функції хребта.

3. Запобігає розвитку хвороб хребта упродовж усього життя людини.

4. Є ефективним способом лікування гриж і протрузій міжхребцевих

дисків в домашніх умовах.

Метод Євмінова заснований на роботі з глибокими (короткими) м'язами,

розташованими під поверхневими м'язами спини [9, с. 25]. Глибокі м'язи хребта

дуже важливі, оскільки беруть участь у живленні міжхребцевих дисків хребта і

оберігають його від травм. Ці м'язи слабкіші, ніж поверхневі, а при

малорухомому способі життя вони практично не випробовують навантаження і

з часом слабнуть і не можуть утримувати хребет в правильному положенні. В

результаті міжхребетні диски втрачають свої властивості, «усихають»,

натягнення зв'язок слабшає і хребці починають зміщуватися один відносно

одного. Заняття за допомогою «Профілактора Євмінова» сприяли дозованому

витягненню (розвантаженню) хребта, і одночасному спрямованому зміцненню

глибоких (коротких) м'язів спини. Це дозволило створити так званий «м'язовий

корсет», зміцнити глибокі м'язи спини, поліпшити обмінні процеси і відновити

структури міжхребцевих дисків, зняти больовий синдром і нормалізувати стан

внутрішніх органів. Застосували цю методику  щодня по 15-20 хв. протягом

експерименту.

Отже, нами було розроблено програму фізичної терапії для жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі у

післялікарняному періоді, що включала: ЛФК, лікувальний масаж,

фізіотерапію, стретчинг, механотерапію із застосуванням тренувального

пристрою «Профілактор Євмінова».
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3.2. Аналіз впливу програми фізичній терапії на жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом хребта у поперековому відділі

хребта у післялікарняному періоді

Ефективність запропонованої програми фізичної терапії в

експериментальній групі та застосування традиційного комплексу з лікувальної

гімнастики у жінок другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у

поперековому відділі у післялікарняному періоді оцінювалася за результатами

обстежень, що проводилися до і після курсу фізичної терапії.

Статистична обробка результатів дослідження виконана за допомогою

коефіцієнта Стьюдента, розходження вважали достовірними при р < 0,05.

З даних таблиці 3.1 бачимо, що при застосуванні стандартної програми

фізичної терапії в контрольній групі були зафіксовані позитивні зміни

функціонального стану хребта, а достовірне поліпшення при виконанні тесту

«Рухливість хребта вперед» та «Рухливість хребта назад», де величина

коефіцієнта Стьюдента склала 3,21 та відповідно 6,2.

Таблиця 3.1

Динаміка показників функціонального стану хребта у жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному

періоді після фізичної терапії в контрольній групі

№
п/п

Показник (одиниці виміру) До
 фізичної
терапії

Після
фізичної терапії

t

1. Рухливість хребта вперед (см) 54,85±0,77 51,35±0,77* 3,21

2. Рухливість хребта назад (см) 2,90±0,21 4,45±0,15* 6,2

3. Рухливість хребта вправо (см) 47,13±1,72 42,20±1,96 1,96

4. Рухливість хребта вліво (см) 47,35±1,69 42,73±1,77 1,88

5. Проба Шобера (см) 2,18±0,13 2,56±0,15 1,85

Примітки: * – р < 0,05
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У жінок контрольної групи покращились такі результати в показниках

амплітуди руху хребта: рухливість хребта вперед – з 54,85±0,77 см на

51,35±0,77 см, рухливість хребта назад – з 2,90±0,21 см на 4,45±0,15 см,

рухливість хребта вправо – з 47,13±1,72 см на 42,20±1,96 см та рухливість

хребта вліво – з 47,35±1,69 см на 42,73±1,77 см, проба Шобера – з 2,18±0,13 см

на 2,56±0,15.

У таблиці 3.2. відображені середні результати амплітуди руху хребта та

ортопедичного виміру за пробою Шобера в експериментальній групі на різних

етапах дослідження.

Таблиця 3.2

Динаміка показників функціонального стану хребта у жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному

періоді після фізичної терапії в експериментальній групі

№
п/п

Показник (одиниці виміру) До
фізичної
терапії

Після
фізичної
терапії

t

1. Рухливість хребта вперед (см) 52,63± 1,21 46,91±0,99* 3,65

2. Рухливість хребта назад (см) 3,05±0,20 6,35±0,26* 9,91

3. Рухливість хребта вправо (см) 46,50±1,09 41,33±0,88* 3,71

4. Рухливість хребта вліво (см) 47,68±1,06 41,20±0,78* 4,86

5. Проба Шобера (см) 2,56±0,16 3,91±0,23* 4,82

Примітки: *– р < 0,05

Як показують дані таблиці 3.2, застосування запропонованої нами

програми фізичної терапії в експериментальній групі відмічалося поліпшення

функціонального стану хребта за всіма показниками, що досліджувались. У

результатах всіх показників, які характеризують функціональний стан хребта

після статистичної обробки було виявлено достатній ступінь достовірності,

який перевищує критичне значення коефіцієнта Стьюдента (р <0,05).
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У жінок експериментальної групи покращились такі результати в

показниках амплітуди руху хребта: рухливість хребта вперед – з 52,6±1,21 см

на 46,9±0,99 см, рухливість хребта назад – з 3,05±0,2 см на 6,3±0,26 см,

рухливість хребта вправо – з 46,5±1,09 см на 41,3±0,88 см та рухливість хребта

вліво – з 47,6±1,06 см на 41,2±0,78 см, проба Шобера – з 2,56±0,15 см

на3,91±0,23.

На рис. 3.1. відображені результати обстеження рівня болю жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному

періоді за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) в контрольній та

експериментальній групі після застосування заходів фізичної терапії (II етап

дослідження).

0

1

2

3

4

5

І етап ІІ етап

контрольна група експериментальна група

Рис. 3.1. Результати обстеження рівня болю у жінок другого зрілого віку з

остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному періоді

за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) в експериментальній  та

контрольній групі після фізичної терапії

Показник ВАШ достовірно покращився як в контрольній групі до

2,13±0,25 см (1=7,41) та відповідно в експериментальній групі до 1,30±0,16 см

(1=6,43).

Для даного дослідження було важливим провести порівняльний аналіз

оцінки функціонального стану хребта у жінок другого зрілого віку з

остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному періоді контрольної

і експериментальної груп на II етапі обстеження.
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У таблиці 3.3. розрахований коефіцієнт Стьюдента показав, що достовірні

кращими зафіксовані показники амплітуди руху хребта вперед та назад та пробі

Шобера у жінок експериментальної групи у порівнянні з показниками жінок

контрольної групи на II етапі дослідження.

Таблиця 3.3

Динаміка показників  функціонального стану хребта у жінок другого

зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному

періоді контрольної і експериментальної груп після фізичної терапії

№

п/п

Показники (одиниці виміру) КГ ЕГ t

1. Рухливість хребта вперед (см) 51,35±0,77 46,93±0,99* 2,28

2. Рухливість хребта назад (см) 4,45±0,15 6,33±0,26* 6,16

3. Рухливість хребта вправо (см) 42,25±1,96 41,3±0,88 0,42

4. Рухливість хребта вліво (см) 42,71±1,77 41,20±0,78 0,78

5. Проба Шобера (см) 2,56±0,15 3,91±0,23* 4,92

Примітки: * - р < 0,05

Таким чином, отримані результати свідчать про ефективність

запропонованої програми фізичної терапії з використанням стретчінгу і

«Профілактора Євмінова», що застосовувася в умовах післялікарняного періоду

в експериментальній групі.

Удосконалення системи заходів фізичної терапії для пацієнток другого

зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі у післялікарняному

періоді є важливим завданням.

Отже, застосування ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії, стретчінгу

та механотерапії у вигляді «Профілактора Євмінова» дозволило закріпити

досягнутий фізичною терапією результат. Цим пояснюється більш висока

ефективність, виявлена в експериментальній групі, в порівнянні з контрольною.
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Висновки до розділу 3

На основі отриманих клінічних даних нами було розроблено програму

фізичної терапії для жінок другого зрілого віку з остеохондрозом хребта у

поперековому відділі у післялікарняному періоді, що включала: ЛФК,

лікувальний масаж, фізіотерапію, стретчинг, механотерапію із застосуванням

тренувального пристрою «Профілактор Євмінова». Весь комплекс заходів

фізичної терапії був спрямований на розтягнення хребта, підвищення

еластичності сильних та збільшення сили слабких м’язових груп. При складанні

комплексів стретчингу виділили три рухових режими в залежності від періоду

захворювання: щадний, щадно-тренуючий, тренуючий.

Після застосування запропонованої програми фізичної терапії

встановлено, що у жінок в контрольній групі були зафіксовані позитивні зміни

функціонального стану хребта, а достовірне поліпшення при виконанні тесту

«Рухливість хребта вперед» та «Рухливість хребта назад», де величина

коефіцієнта Стьюдента склала 3,21 та відповідно 6,2.

Так, у показниках амплітуди руху хребта вперед та назад та пробі Шобера

у жінок експериментальної групи у порівнянні з показниками жінок

контрольної групи після фізичної терапії зафіксовані достовірно кращі

результати (достатній ступінь достовірності, який перевищує критичне

значення коефіцієнта Стьюдента (р <0,05). Отримані результати відображують

доцільність запропонованої програми фізичної терапії, що дозволяє відновити

втрачені функції та закріпити досягнутий фізичною терапією результат.
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ВИСНОВКИ

1. Аналіз літературних джерел показав, що в останні роки в світі

значно збільшилась кількість захворювань опорно-рухового апарату, особливо

остеохондрозом поперекового відділу хребта. До теперішнього часу не

визначено оптимальний термін призначення різних засобів відновної терапії

при різних за характером та тяжкості дегенеративно-дистрофічних ураженнях

поперекового відділу хребта. У зв’язку з цим удосконалення системи заходів

фізичної терапії для пацієнток з остеохондрозом хребта у поперековому відділі

у післялікарняному періоді  є важливим і актуальним завданням.

2. Результати дослідження функціонального стану хребта жінок

другого зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі етапі свідчать,

що за усіма досліджуваними показниками рухливості хребта та больового

синдрому у післялікарняному періоді фізичної терапії пацієнтки

експериментальної і контрольної групи були ідентичні. Тому достовірної

різниці за всіма досліджуваними показниками у жінок експериментальної та

контрольної групи не було виявлено (р>0,05).

3. На основі отриманих клінічних даних нами було розроблено

програму фізичної терапії для жінок другого зрілого віку з остеохондрозом

хребта у поперековому відділі у післялікарняному періоді, що включала: ЛФК,

лікувальний масаж, фізіотерапію, стретчинг, механотерапію із застосуванням

тренувального пристрою «Профілактор Євмінова». Весь комплекс заходів

фізичної терапії був спрямований на розтягнення хребта, підвищення

еластичності сильних та збільшення сили слабких м’язових груп. При складанні

комплексів стретчингу виділили три рухових режими в залежності від періоду

захворювання: щадний, щадно-тренуючий, тренуючий.

4. Після застосування запропонованої програми фізичної терапії

встановлено, що у жінок в контрольній групі були зафіксовані позитивні зміни

функціонального стану хребта, а достовірне поліпшення при виконанні тесту

«Рухливість хребта вперед» та «Рухливість хребта назад», де величина
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коефіцієнта Стьюдента склала 3,21 та відповідно 6,2. У жінок в

експериментальній групі відмічалося поліпшення функціонального стану

хребта в показниках амплітуди руху хребта: рухливість хребта вперед – з

52,63±1,21 см на 46,91±0,99 см, рухливість хребта назад – з 3,05±0,20 см на

6,33±0,26 см, рухливість хребта вправо – з 46,50±1,09 см на 41,33±0,88 см та

рухливість хребта вліво – з 47,68±1,06 см на 41,20±0,78 см, проба Шобера – з

2,56±0,16 см на 3,91±0,23 см.

5. Так, у показниках амплітуди руху хребта вперед та назад та пробі

Шобера у жінок експериментальної групи у порівнянні з показниками жінок

контрольної групи після фізичної терапії зафіксовані достовірно кращі

результати (достатній ступінь достовірності, який перевищує критичне

значення коефіцієнта Стьюдента (р <0,05).

6. Отримані результати відображують доцільність запропонованої

програми фізичної терапії, що дозволяє відновити втрачені функції та закріпити

досягнутий фізичною терапією результат.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендовано призначення виконання вправ за методикою стретчінгу

пацієнткам з дегенеративно-дистрофічними ураженнями поперекового відділу

хребта для розтягування різних м’язових груп, внаслідок чого у пацієнтів

зменшуються больові відчуття. Це дозволяє пацієнтам більш продуктивно

займатися стретчингом, оскільки при виконанні вправ за методикою стретчінгу

збільшується час статичного фіксування окремих частин тулуба та

збільшується амплітуда руху хребта, що сприяє зміцненню м’язового корсету.

2. Санаторно-курортне лікування (кліматичне та бальнеологічне)

показане хворим на дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів і хребта на

курортах з сірчановодневими, радоновими, йодисто-бромними, хлоридно-

натрієвими водами: у Евпаторії,  Бердянську, Куяльнику.

3. Заняття на тренувально-профілактичному пристрої «Профіліактор

Євмінова» дозволяють вилікувати більшість захворювань хребта в будь-якому

віці, а саме: усунути саму причину захворювання хребта, назавжди усуваючи

біль в спині; відновити усі функції хребта; запобігти розвитку хвороб хребта

упродовж усього життя людини; є ефективним способом лікування гриж і

протрузій міжхребцевих дисків в домашніх умовах. Метод Євмінова

заснований на роботі з глибокими (короткими) м'язами, розташованими під

поверхневими м'язами спини. Глибокі м'язи хребта дуже важливі, оскільки

беруть участь у живленні міжхребцевих дисків хребта і оберігають його від

травм. Ці м'язи слабкіші, ніж поверхневі, а при малорухомому способі життя

вони практично не випробовують навантаження і з часом слабнуть і не можуть

утримувати хребет в правильному положенні. Заняття за допомогою

«Профілактора Євмінова» сприяє дозованому витягненню (розвантаженню)

хребта, і одночасному спрямованому зміцненню глибоких (коротких) м'язів

спини.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Комплекс стретчингу у щадному режимі

Підготовча частина (5-7 хв), вправи виконуються до 5 с:

Вправа 1. Навчання повному диханню. В.п. – стоячи. Вдих опустити

діафрагму, розширити грудну клітину, підняти надпліччя; видих – втягнути

живіт, стиснути грудну клітину, опустити надпліччя. Повторити вправу 2 рази.

Вправа 2. Дихання з подовженим видихом: зробити звичайний вдих,

видих спокійний уповільнений на протязі 10 с. Повторити вправу 2 рази.

Вправи для мілких суглобів.

Вправа 3. В.п. – стоячи, руки на поясі. Рухи плечовими суглобами вперед-

назад. Темп повільний. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 4. В.п. – лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Виконання:

змінне та одночасне згинання стоп. Темп середній, дихання довільне.

Повторити вправу 4 рази.

Вправа 5. В.п. – лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Виконання:

кругові рухи стоп. Темп середній, дихання довільне. Повторити вправу 4 рази.

Основна частина (15 хв.):

Вправи на кіфозування хребта:

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Вдих – підняти руки в гору,

потягнутися; видих – зігнути праву ногу в коліні, обхватити коліно руками і

лбом потягнутися до коліна затримати дихання на 5 с., повернутися в В.п.

Рис. 1. Вправа 1
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Вдих – підняти руки в гору, потягнутися; видих – зігнути ліву ногу в

коліні, обхватити коліно руками і лбом потягнутися до коліна затримати

дихання на 5 с., повернутися в В.п. Повторити вправу 2 рази [22, с. 107].

Вправа 2. В.п. – лежачи на спині. Вдих – руки вверх, потягнутися, видих

зігнути ноги в колінах, підтягніть руками коліна до живота. Руки переплетіть в

замок на гомілках, лбом потягнутися до живота, затримати положення 5 с.,

повернутися в В.п., розслабитися. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Вдих – руки вгору, видих – потягнутися

вверх руками, вниз ногами на протязі 5 с. Повернутися у В.п. 4 рази.

Вправа 4. В.п. – лежачи на животі, упор на передпліччя, спина і плечі

розслаблені. Вдих - руки вгору, видих - потягнутися вверх руками, вниз ногами

на протязі 5 с. Відчуйте розтягнення м’язів черевного преса Розслабтеся і

повільно поверніться у В.п. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 5. В.п. – лежачи на животі, руки на тазових кістках, упор на

передпліччя, спина і плечі розслаблені. Вдих-видих – відтягнути руками таз

униз, а верхньою частиною тулуба тягнутися вгору 5 с. Повільно поверніться у

В.п. і розслабитися. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 6. В.п. – сід  на п’ятах, ноги злегка розсунути, руки у вільному

положенні. З вихідного положення витягуючи руки вперед, виконайте нахил

тулуба вниз. Долоні впираються в підлогу, голова опущена вниз між руками.

Відчуйте розтягнення м’язів спини і затримайтеся в цьому положенні на 5 с.

Розслабтеся і поверніться у В.п. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 7. Діафрагмальне дихання. 2 рази.

Вправа 8. В.п. – лежачи на спині. Руки в сторони долонями вниз. Вдих –

зігніть ноги в тазостегнових суглобах і обох колінах на 90 градусів. Покладіть

коліна вправо на підлогу. Слідкуйте за тим, щоб таз не зрушувався вліво.

Хребет залишається рівним, плечі щільно притиснуті до підлоги. Затримайтеся

в цьому положенні на 10 с. Повторіть в іншому напрямку. Зосередьтесь на

відчуттях спини в нижньому відділі. Повторити вправу 4 рази у кожну сторону.
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Заключна частина (5-7 хв)

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Глибоко вдихніть, потім, затримуючи

дихання, злегка напружте м’язи всього тіла: ніг, живота, рук, плечей, шиї,

жувальні м’язи. Через 5-6 секунд, роблячи видих, поступово розслабте всі

м’язи.

Повторити 4 рази, прагнучи з кожним разом збільшити ступінь

розслаблення.
Вправа 2. В.п. – лежачи на спині, ноги зігнуті. Сильно напружте м’язи

сідниць 5 с, потім максимально розслабте м’язи. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Сильно напружте м’язи від сідниць до

стоп, направляючи пальці ніг на себе 5 с, максимально розслабте м’язи.

Повторити вправу 4 рази.

Вправа 4. В.п. – лежачи на спині. Сильно напружте м’язи від сідниць до

стегон, стисніть кулаки, руки притисніть до тулуба. На видиху, поступово

розслабте всі м’язи, закрійте очі. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 5. В.п. – лежачи на животі, руки на тазових кістках, упор на

передпліччя, спина і плечі розслаблені. Вдих-видих – відтягнути руками таз

униз, а верхньою частиною тулуба тягнутися вгору 5 с. Повільно поверніться у

В.п. і розслабитися. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 6. В.п. – лежачи на спині. Зробіть вдих, на видиху напружте м'язи

живота, притискаючи поперекову область до поверхні. Зберігаючи тиск на

спину, стисніть та трохи підняти сідниці. Затримайте положення 5 с,

максимально розслабте м’язи. Повторити вправу 4 рази.

Діафрагмальне дихання має 4 фази (вдих 2 с, затримка 4 с або вдих 3 с,

затримка 6 с).

Вправи для діафрагмального дихання:

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Вдих максимально випнути живіт

вперед.
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Вправа 2. В.п. – лежачи на спині, руки покладіть на живіт. Затримати

дихання та випнути живіт вперед. Під час тривалого видиху через рот руками

надавлювати на живіт.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Фіксувати дихання, втягнути живіт.

Вправа 4. В.п. – лежачи на спині, одну руку покладіть на живіт, другу

руку покладі на груди. Видих – випнути живіт, вдих – втягнути живіт.

У підготовчій частині комплексів за методикою стретчингу навчають

вправам на повне дихання:

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Вдих опустити діафрагму, розширити

грудну клітину, підняти надпліччя; видих – втягнути живіт, стиснути грудну

клітину, опустити надпліччя.

Вправа повторювалась 2 рази в положенні лежачи без напруження, легко

та вільно.
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Додаток Б

Комплекс стретчингу у щадно-тренуючому режимі

Підготовча частина (7 хв), вправи виконувались до 10 с.

Вправа 1. Навчання повному диханню. В.п. – сточи. Вдих опустити

діафрагму, розширити грудну клітину, підняти надпліччя; видих – втягнути

живіт, стиснути грудну клітину, опустити надпліччя. Повторити вправу 2 рази.

Вправа 2. Дихання з подовженим видихом: зробити звичайний вдих,

видих спокійний уповільнений на протязі 10 с. Повторити вправу 2 рази.

Вправи для мілких суглобів.

Вправа 3. В.п. – сточи, руки на поясі. Рухи плечовими суглобами вперед-

назад. Темп повільний. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 4. В.п. – Лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Виконання:

змінне та одночасне згинання стоп. Темп середній, дихання довільне.

Повторити вправу 6 разів.

Вправа 5. В.п. – Лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Почергове

стискання та роз стискання пальців рук та ніг. Темп повільний, дихання

довільне. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 6. В.п. – Лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Виконання:

кругові рухи стоп та кистей. Темп середній, дихання довільне. Повторити

вправу 6-10 разів.

Основна частина (20 хв):

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Вдих – підняти руки в гору,

потягнутися; видих – зігнути праву ногу в коліні, обхватити коліно руками і

лбом потягнутися до коліна затримати дихання на 5 с, повернутися в В.п. Вдих

– підняти руки в гору, потягнутися; видих – зігнути ліву ногу в коліні,

обхватити коліно руками і лобом потягнутися до коліна затримати дихання на 5

с, повернутися в В.п. Повторити вправу 2 рази.
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Вправа 2. В.п. – лежачи на спині. Зігнути ноги в колінах, руками обхвати

коліна. Покачатися вперед-назад 6-10 с. Починати з малою амплітудою рухів,

потім з більшою амплітудою. Повернутися у В.п. Дихання довільне. Повторити

вправу 4 рази.

Вправа 2. В.п. – лежачи на спині. Вдих –- руки вверх, потягнутися, видих

зігнути ноги в колінах, підтягніть руками коліна до живота. Руки переплетені в

замок на гомілках, лбом потягнутися до живота, затримати положення 5 с,

повернутися в В.п., розслабитися. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Вдих – руки вгору, видих – потягнутися

вверх руками, вниз ногами на протязі 5 с. Повернутися у В.п. Повторити вправу

4 рази.

Вправа 4. В.п. – лежачи на животі, упор на передпліччя, спина і плечі

розслаблені. Вдих – руки вгору, видих – потягнутися вверх руками, вниз

ногами на протязі 5 с. Відчуйте розтягнення м’язів черевного преса

розслабитися і повільно поверніться у В.п. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 5. В.п. – лежачи на животі, руки на тазових кістках, упор на

передпліччя, спина і плечі розслаблені. Вдих-видих – відтягнути руками таз

униз, а верхньою частиною тулуба тягнутися вгору 5 с. Повільно поверніться у

В.п. і розслабитися. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 6. В.п. – сід на п’ятах, ноги злегка розсунути, руки у вільному

положенні. З вихідного положення витягуючи руки вперед, виконайте нахил

тулуба вниз. Долоні впираються в підлогу, голова опущена вниз між руками.

Відчуйте розтягнення м’язів спини і затримайтеся в цьому положенні на 5 с.

Розслабтеся і поверніться у В.п. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 7. Діафрагмальне дихання. Повторити вправу 2 рази.

Вправа 8. В.п. – лежачи на спині. Руки в сторони долоні вниз. Вдих –

зігніть ліве коліно на 90 градусів і, скручуючи у попереку, відведіть його

вправо. Зберігайте для колін положення «паралельно підлозі», тягніться

коліном вправо. Плечі залишаються притиснутими щільно до підлоги.

Затримайтеся цьому положенні на 10 с.
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Повторіть те ж для іншої ноги в іншому напрямку. Не допускайте

неприємних відчуттів у попереку Якщо ви не готові до амплітуди, яку вибрали,

ваша поясниця негайно ж повідомить вам про це больовим відчуттям.

Повторити вправу 4-6 разів.

Рис. 2. Вправа 8.

Вправа 9. В.п. – лежачи на спині. Руки в сторони долонями вниз. Вдих –

зігніть ноги в тазостегнових суглобах і обох колінах на 90 градусів. Покладіть

коліна вправо на підлогу. Слідкуйте за тим, щоб таз не зрушувався вліво.

Хребет залишається рівним, плечі щільно притиснуті до підлоги. Затримайтеся

в цьому положенні на 10 с. Повторіть в іншому напрямку. Зосередьтеся на

відчуттях спини в нижньому відділі. Повторити вправу 6 разів у кожну

сторону.

Вправа 10. В.п. – лежачи на животі, упор на передпліччя, спина і плечі

розслаблені. З вихідного положення підніміть підборіддя, з’єднайте лопатки і

потягніться вгору, злегка випрямляючи руки. Відчуйте розтягнення м’язів

черевного преса і затримайтеся в цьому положенні на 10 с. Розслабтеся і

повільно поверніться у В.п. Повторити вправу 4-6 разів.

Вправа 11. В.п. – сидячи на підлозі, ноги максимально широко розсунуті

в сторони, руки в вільному положенні. З вихідного положення виконайте нахил

тулуба вперед з максимально можливою для вас амплітудою. Положення рук

може бути наступним: а) упор передпліччями в підлогу прямо перед собою, б)

руки витягнуті вперед і розташовані на підлозі перед собою; в) хват руками за
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гомілковостопні суглоби або п’яти. У кінцевій точці амплітуди руху

затримаєтеся на 10 с. Розслабтеся і поверніться у В.п. Повторити вправу 4-6

разів.

Вправа 12. В.п. – сидячи на підлозі, ноги випрямлені вперед. З силою

зігніть стопи на себе до максимального кута, тримайтеся в цьому положенні на

10 секунд: спина пряма. Коліна випряміть так, щоб поколінні ямки

доторкнулися до підлоги. Розлабитися і повернутися у В.п. Повторити вправу

4-6 разів.

Заключна частина (7 хв)

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Глибоко вдихніть, потім, затримуючи

дихання, злегка напружте м'язи всього тіла: ніг, живота, рук, плечей, шиї,

жувальні м’язи. Через 5-6 секунд, роблячи видих, поступово розслабте всі

м’язи. Повторити вправу 4 разів, прагнучи з кожним разом збільшити ступінь

розслаблення.

Вправа 2. В.п. – лежачи на спині, ноги зігнуті. Сильно напружте м’язи

сідниць 10 с, потім максимально розслабте м’язи. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Сильно напружте м’язи від сідниць до

стоп, направляючи пальці ніг на себе 10 с, максимально розслабте м’язи.

Повторити вправу 4 рази.

Вправа 4. В.п. – лежачи на спині. Сильно напружте м’язи від сідниць до

стегон, стисніть кулаки, руки притисніть до тулуба. На видиху, поступово

розслабте всі м’язи, закрійте очі. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 5. В.п. – лежачи на спині, руки вниз. На вдиху підніміть руки

вверх. На видиху В.п., розслабте м’язи рук, лопаток, шиї, передпліччя.

Повторити вправу 4 рази.

Вправа 6. В.п. – лежачи на спині. Зробіть вдих, на видиху напружте м'язи

живота, притискаючи поперекову область до поверхні. Зберігаючи тиск на

спину, стисніть та трохи підняти сідниці. Затримайте положення 5 с.,

максимально розслабте м’язи. Повторити вправу 4 рази.
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Додаток В

Комплекс стретчингу у тренуючому режимі

Підготовча частина (10 хв.), вправи виконувались до 10с:

Вправа 1. Повне дихання. В.п. – стоячи. Вдих опустити діафрагму,

розширити грудну клітину, підняти надпліччя; видих – втягнути живіт,

стиснути грудну клітину, опустити надпліччя. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 2. В.п. – стоячи біля стіни торкаючись п’ятами, литковими

м’язами, сідничними м’язами, лопатками, потилицею. Зробити шаг вперед –

контроль постави без опори. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 3. Дихання з подовженим видихом: зробити звичайний вдих,

видих спокійний уповільнений на протязі 30 с. Повторити вправу 4 рази.

Вправи для мілких суглобів.

Вправа 4. В.п. – сточи, руки на поясі. Рухи плечовими суглобами вперед-

назад. Темп повільний. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 5. В.п. – сточи, руки на поясі. Повороти головою вправо-вліво,

перед-назад. Кругові рухи головою вправо-вліво. Темп повільний, велика

амплітуда рухів. Дихання довільне. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 6. В.п. – Лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Виконання:

змінне та одночасне згинання стоп. Темп середній, дихання довільне. 6 разів.

Вправа 7. В.п. – Лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Почергове

стискання та роз стискання пальців рук та ніг. Темп повільний, дихання

довільне. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 8. В.п. – Лежачи на спині, ноги разом, руки вниз. Виконання:

кругові рухи стоп та кістей. Темп середній, дихання довільне. Повторити

вправу 6-10 разів.

Основна частина (25 хв):

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Зігнувши ноги в колінах, обхопіть

руками під колінами. Округліть спину. Кут згинання між корпусом і стегнами
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повинен становити 90 градусів. Підборіддям потягнутися до грудей.

Прокотитися на спині назад до шиї і назад до куприка. Ця вправа називається

«Качалка» виконуйте його не менше 10 с. Повторити вправу 4-6 разів.

Вправа 2. В.п. – лежачи на спині. Зігнути ноги в колінах, руками обхвати

коліна. Покачатися вперед-назад 6-10 с. Починати з малою амплітудою рухів,

потім з більшою амплітудою. Повернутися у В.п. Дихання довільне. Повторити

вправу 6 разів.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Вдих – руки вверх, потягнутися, видих

зігнути ноги в колінах, підтягніть руками коліна до живота. Руки переплетені в

замок на гомілках, лбом потягнутися до живота, затримати положення 10 с,

повернутися в В.п., розслабитися. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 4. В.п. – лежачи на спині. Вдих – руки вгору, видих – потягнутися

вверх руками, вниз ногами на протязі 5 с. Повернутися у В.п. Повторити вправу

6 разів.

Вправа 5. В.п. – лежачи на животі, упор на передпліччя, спина і плечі

розслаблені. Вдих – руки вгору, видих – потягнутися вверх руками, вниз

ногами на протязі 5 с. Відчуйте розтягнення м’язів черевного преса Розслабтеся

і повільно поверніться у В.п. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 6. В.п. – лежачи на животі, руки на тазових кістках, упор на

передпліччя, спина і плечі розслаблені. Вдих-видих –- відтягнути руками таз

униз, а верхньою частиною тулуба тягнутися вгору 5 с. Повільно поверніться у

В.п. і розслабиться. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 7. В.п. – сід на п’ятах, ноги злегка розсунути, руки у вільному

положенні. З вихідного положення витягуючи руки вперед, виконайте нахил

тулуба вниз. Долоні впираються в підлогу, голова опущена вниз між руками.

Відчуйте розтягнення м’язів спини і затримайтеся в цьому положенні на 5 с.

Розслабтеся і поверніться у В.п. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 8. Діафрагмальне дихання. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 9. В.п. – лежачи на спині. Руки в сторони долоні вниз. Вдих –

зігніть ліве коліно на 90 градусів і, скручуючи у попереку, відведіть його
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вправо. Зберігайте для колін положення «паралельно підлозі», тягніться

коліном вправо. Плечі залишаються притиснутими щільно до підлоги.

Затримайтеся цьому положенні на 10 с. Повторіть те ж для іншої ноги в іншому

напрямку. Не допускайте неприємних відчуттів у попереку Якщо ви не готові

до амплітуди, яку вибрали, ваша поясниця негайно ж повідомить вам про це

больовим відчуттям. Повторити вправу 4-6 разів.

Вправа 10. В.п. – лежачи на спині. Руки в сторони долонями вниз. Вдих –

зігніть ноги в тазостегнових суглобах і обох колінах на 90 градусів. Покладіть

коліна вправо на підлогу. Слідкуйте за тим, щоб таз не зрушувався вліво.

Хребет залишається рівним, плечі щільно притиснуті до підлоги. Затримайтеся

в цьому положенні на 10 с. Повторіть в іншому напрямку. Зосередьтеся на

відчуттях спини в нижньому відділі. Повторити вправу 6 разів у кожну

сторону.

Вправа 11. В.п. – лежачи на животі, упор на передпліччя, спина і плечі

розслаблені. З вихідного положення підніміть підборіддя, з’єднайте лопатки і

потягніться вгору, злегка випрямляючи руки. Відчуйте розтягнення м’язів

черевного преса і затримайтеся в цьому положенні на 10 с. Розслабтеся і

повільно поверніться у В.п. Повторити вправу 4-6 разів.

Вправа 12. В.п. – сидячи на підлозі, ноги максимально широко розсунуті

в сторони, руки в вільному положенні. З вихідного положення виконайте нахил

тулуба вперед з максимально можливою для вас амплітудою. Положення рук

може бути наступним: а) упор передпліччями в підлогу прямо перед собою, б)

руки витягнуті вперед і розташовані на підлозі перед собою; в) хват руками за

гомілковостопні суглоби або п’яти. У кінцевій точці амплітуди руху

затримаєтеся на 10 с. Розслабтеся і поверніться у В.п. Повторити вправу 4-6

разів.

Вправа 13. В.п. – сидячи на підлозі, ноги випрямлені вперед. З силою

зігніть стопи на себе до максимального кута, тримайтеся в цьому положенні на

10 секунд: спина пряма. Коліна випряміть так, щоб подколеннние ямки
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доторкнулися до підлоги. Розслабитися і повернутися у В.п. Повторити вправу

4-6 разів.

Рис. 3. Вправа 12

Вправа 14. В.п. – сидячи, ноги вперед. Випряміть стопи від себе, з силою

відвівши їх. Відчуйте натяг в області передньої частини гомілки. За тримайтеся

в цьому положенні на 10 секунд.

Можна виконувати вправу 1 і 1 в комбінації. Згинайте і випрямляйте

стопи плавно, відчуття натягу м'язів гомілки. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 15. В.п. – стоячи в упорі на колінах і долонях. Округливши спину,

потягніться вгору. Опустіть голову вниз, таз подайте вперед. Затримайтеся на

10 с. Відчуйте еластичність спини, витягування нічника у верхній частині.

Повернутися у В.п. Повторити вправу 4-6 разів.

Вправа 16. В.п. – основна стійка, руки над головою. Вдих – випад правою

ногою, прогнутися, зафіксувати положення на 10 с. Повернутися у В.п. Теж для

лівої. Повторити вправу 4-6 разів.

Вправа 17. В. п. - стоячи, ноги разом. Праву ногу поставте зхресно за

лівою ногою на відстані 40-50 см Зігніть ліву ногу в коліні. Перенесіть центр

ваги на ліву ногу. Права пряма, стопи на зовнішньому ребрі (на зразок

ковзанярського кроку). Направте таз управо, злегка скручуючи його вперед.

Відчуйте натяг зовнішнього правого стегна. Затримайтеся в цьому положенні

на 10 с. Теж для іншої ноги. Повторити вправу 4-6 разів.
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Заключна частина (10 хв.)

Вправа 1. В.п. – лежачи на спині. Глибоко вдихніть, потім, затримуючи

дихання, злегка напружте м’язи всього тіла: ніг, живота, рук, плечей, шиї,

жувальні м’язи. Через 5-6 секунд, роблячи видих, поступово розслабте всі

м’язи. Повторити 4 разів, прагнучи з кожним разом збільшити ступінь

розслаблення.

Вправа 2. В.п. – лежачи на спині, ноги зігнуті. Сильно напружте м’язи

сідниць 5 с, потім максимально розслабте м’язи. Повторити вправу 4 рази.

Вправа 3. В.п. – лежачи на спині. Сильно напружте м’язи від сідниць до

стоп, направляючи пальці ніг на себе 5 с, максимально розслабте м’язи.

Повторити вправу 6 разів.

Вправа 4. В.п. – лежачи на спині. Сильно напружте м’язи від сідниць до

стегон, стисніть кулаки, руки притисніть до тулуба. На видиху, поступово

розслабте всі м’язи, закрійте очі. Повторити вправу 6 разів.

Вправа 5. В.п. – лежачи на спині, руки вниз. На вдиху підніміть руки

вверх. На видиху В.П., розслабте м’язи рук, лопаток, шиї, передпліччя.

Повторити вправу 6 разів.

Вправа 6. В.п. – лежачи на спині. Зробіть вдих, на видиху напружте м'язи

живота, притискаючи поперекову область до поверхні. Зберігаючи тиск на

спину, стисніть та трохи підняти сідниці. Затримайте положення 5 с,

максимально розслабте м’язи. Повторити вправу 6 разів.
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