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Анотація. У етапі порушується проблема використання фізичних вправ для дітей із порушенням 
ритму і провідності серця. За даними клініко-лабораторної характеристики, виявлено, що най поширені-
шою серед дітей є суправентрикулярна тахікардія. Обґрунтовано добір засобів реабілітації доя дітей із по-
рушенням ритму та провідності серця. Запропоновано до застосовувати у програмі фізичної реабілітації як 
традиційні (фізичні вправи, масаж), так і не традиційні (су-джок, музикотерапія та ін.) засоби реабілітації. 
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Актуальність. На сьогодні ситуація із серцево-судинними захворюваннями в усьому 
світі визнається соціальною проблемою, і в Україні вона давно вийшла за рамки суто меди-
чної. 

Державна служба статистики констатує, що за останні 20 років смертність від серцево-
судинних захворювань збільшилася більш ніж удвічі і становить 66,3 % від усіх причин 
смерті [4]. 

У численних клінічних й епідеміологічних дослідженнях, за даними О.П. Мешкова 
(1998), С.П. Кривопустова (1998), М.О. Школьнікова (2002), В.Ф. Кубишкіна, П.І. Філін, 
О.В. Легконогова, С.П. Киричка та ін. (2010), одне з перших місць у структурі серцево-су-
динних захворювань у дітей зайняли аритмії. 

У лікуванні аритмій виокремлюють медикаментозні та не медикаментозні методи. Ви-
вчаючи літературні джерела, ми виявили, що жоден із цих методів не передбачає в комплекс-
ному лікуванні застосування засобів фізичної реабілітації (ЛФК, загартування та ін.). Згідно з 
аналізом літературних джерел, більшість авторів вважають лікувальну фізичну культуру 
(ЛФК) протипоказаною для осіб із порушеннями ритму та провідності серця (Л.С. Гишберг 
(1998), В.З.Нетяженко (1998), В.А.Єпифанов (2007) та ін.). Також абсолютним протипоказан-
ням до проведення проб із фізичним навантаженням є виражені порушення серцевого ритму 
(синусова тахікардія понад 100 уд./хв, часті екстрасистоли, тахісистолічна форма фібриляції 
передсердь, пароксизмальна тахікардія та ін.) [11]. Проте, існують окремі рекомендації щодо 
використання окремих засобів фізичної реабілітації (вагусні проби) при аритмії [2, 10]. 

Однак, слід зазначити, що хворі, а особливо діти з порушенням ритму і провідності сер-
ця, у своєму повсякденному житті завжди користуються фізичними вправами (ходьба, біг, 
стрибки, нахили, присідання та ін.). А для гармонійного фізичного розвитку дитини рухова 
активність є просто необхідною. 

Фізична реабілітація застосовується в різних формах при всіх захворюваннях серцево-
судинної системи і на всіх етапах реабілітації. 

Отже, потреби теорії та практики підтверджують актуальність теми. 
Мета роботи - дібрати засоби фізичної реабілітації дня дітей з порушенням ритму і 

провідності серця. 
Завдання роботи: 
1. Вивчити клініко-лабораторну характеристику дітей з аритміями. 
2. Встановити особливості щодо лікування хворих дітей із порушеннями ритму та 

провідності серця. 
3. Проаналізувати застосування фізичної реабілітації при порушенні ритму та провід-

ності серця. 
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Підбір засобів фізичної реабілітації для дітей з порушенням ритму... йі 
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; документальний 

метод; методи математичної статистики. 
Порушення ритму серця нерідко трапляються у практиці фахівців різного клінічного 

профілю. Через аритмію у хворих найчастіше знижується ефективність робота серця й серце-
во-судинної системи загалом, що може призвести до розвитку гострої чи хронічної серцевої 
недостатності [1, 3, 14]. 

Останніми роками спостерігається тенденція до зростання аритмій серед дітей різного 
віку. Цьому сприяє нестабільність серцевого ритму дитини, зумовлена анатомо-фізіологічни-
ми особливостями серцево-судинної системи, недосконалістю регуляторних механізмів, еко-
соціальшім неблагополуччям. У дітей порушення ритму має в основному функціональний 
характер, що не потребує призначення антиаритмічних засобів. У той самий час раптова по-
ява пароксизмів і швидкість розвитку серцевої недостатності створюють небезпеку для життя 
дитини, що вимагає негайного проведення комплексу невідкладних заходів [3, 15]. 

Для дітей з аритміями характерними є вегетативні симптоми: запаморочення, нестача 
повітря, нудота, страх смерті, блідість, підвищена пітливість, відзначається посилена пульса-
ція в скронях, набрякання шийних вен, часті сечовипускання. Спостерігаються задишка, біль 
у серці; вегетативні симптоми мінімальні. Шийні вени пульсують із частотою, набагато мен-
шою від частоти артеріального пульсу (діагностична ознака передсердно-шлуночковоі дисо-
ціації) [15]. 

Щодо лікування медикаментозні методи поділяються на невідкладну (екстрену), хроні-
чну (постійну) та періодичну фармакологічну терапію порушення ритму серця [16, 17]. 

У дітей із пароксизмальною суправентрикулярною тахікардією (ПСТ) тривале призна-
чення антиаритмічних препаратів має суттєві обмеження, оскільки супроводжується поглиб-
ленням депресії базового ритму, а також негативно позначається на довгостроковому прогно-
зі ПСТ. 

Слід зазначити, що антиаритмічні препарати (ААП) не виліковують від порушень рит-
му, оскільки ліквідовують аритмогенний субстрат. Вони усувають порушення серцевого рит-
му, змінюючи електрофізіологічні властивості міокарда та ЧСС. При цьому ААП можуть зу-
мовити як антиаритмічний, так і аритмогенний ефект [10]. 

До немедикаментозних методів лікування порушення ритму та провідності серця нале-
ажть: вагусні рефлекторні проби, міні-інвазивні методи електротерапії (електрична кардіовер-
сія, радіочастотна катетерна абляція), хірургічні методи та використання антиаритмічних 
пристроїв, що імплантуються [4, 14, 15]. 

Вивчаючи наукову та методичну літературу, ми вивили особливості застосування засо-
бів фізичної реабілітації у вигляд, вагусних проб як екстреної допомоги при приступах ари-
тмії [9]. 

У літературних джерелах також подають інформацію про інші методи лікування, які 
можна застосовувати при порушеннях ритму і провідності серця. Більшість з них - це нетра-
диційні системи оздоровлення. Однак фізичні вправи залишаються найефективнішими при дії 
на організм. Саме вони повинні становлять основну частину серед засобів реабілітації таких 
пацієнтів. Адже діти з порушенням ритму і провідності серця у своєму повсякденному житті 
завжди фізично активні, і заборонити їм отримувати задоволення від руху та жити повноцін-
ним життям неможливо. До того ж ми всі знаємо, що для гармонійного фізичного розвитку 
дитини потрібна рухова активність [13]. 

Адекватні заняття фізичними вправами допомагають хворому зміцнити свій стан здо-
ров'я, запобігти виникнення ускладнень чи прогресування захворювання. 

Нетрадиційні методи оздоровлення при аритміях відносять: 
1. Мудри - це положення пальців рук, спосіб створення певної енергетичної конфігу-

рації, інструмент роботи людини зі своїм тілом і простором навколо нього [8]. 
2. Фітотерапія - для профілактики нападів пароксизмальної тахікардії призначають 

седативні засоби (препарати кореня валеріани, трави собачої кропиви, глоду, фенобарбітал) 
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[7]. Аналогом цього можна використовувати ароматерапію (м'ята, розмарин, лаванда та ін.) і 
фітотерапію (суцвіття календули, хвощ польовий та ін.) [3]. 

3. Су-джок терапія (для зон серця), яку застосовують при стенокардії, ішемії, різних 
видах аритмії. Ефективним, безпечним і цікавим варіантом для дітей буде застосування елас-
тичного масажного кільця та роликових масажерів [12]. 

4. Музикотерапія (пасивну) - це контрольоване використання музики в лікуванні дітей, 
які страждають від соматичних і психічних захворювань. Це засіб реабілітації, профілактики, 
підвищення резервних можливостей організму [21]. 

Гірослуховування музики певного типу здатне уповільнити серцебиття і знизити кров'я-
ний тиск. Правильно підібрана мелодія позитивно впливає на хворих людей і прискорює їхнє 
одужання [21]. 

Згідно з даними літератури, оздоровчий вплив на організм має система фіз. оздоровлен-
ня Ф.Т.Ткачева [19]: 

• статична дихальна вправа з поглибленим, ритмічним вдихом і видихом (вдих і ви-
дих виконувати лише через ніс); 

• поєднання грудного та черевного типів дихання. Можна виконувати вправи з різ-
них вихідних положень (сидячи, стоячи та лежачи); 

• вправи з певним ритмом дихання: уповільнено ("дихання з паузами"), стабільно 
("ритмічне дихання"), прискорено (з частотою до 100-150 дихальних циклів за хвилину). Ці 
вправи захищають мозок від гіпоксії; 

• вправи із зміною просвіту повітряних шляхів ("дихання через одну ніздрю"); 
• найпростіші динамічні вправи; 
• дихальні вправи з подовженим видихом сприятимуть розслабленню напружених 

м'язів і матимуть заспокійливий ефект. 
Отже, дихальні вправи за системою Ф.Т.Ткачьова сприяють поліпшенню функції зов-

нішнього дихання. Вправи спрямовані на поліпшення газообміну в легенях, зміцнення диха-
льних м'язів, зменшення проявів задишки. 

Ткачьов Ф.Т. для активізація функції серцево-судинної системи пропонує ходьбу. Залеж-
но від її темпу, вона має різну дію на організм: 

- середній темп - сприяє відновленню після розумової діяльності; 
- швидкий темп - сприяє зміцненню ССС. 
Найвдалішим темпом він вважає ходьбу 80-120 кроків за хвилину [19]. 
Загартування застосовують як екстрену допомогу при приступах аритмії [18]. Б.Г. Ска-

чко рекомендує ванни з поступовим зниженням температури води. Початкова температура -
36°С, поступово знижуючи її на 1°С за тиждень, довести до 33-32°С. Тривалість ванни 5-
7 хв. Після неї дитину обливають водою, температура якої повинна бути на 1-2°С нижча, ніж 
води у ванні [18]. 

Інтенсивнішу дію має контрастний душ, який тренує нервову і ССС, а також механізми 
терморегуляції, підвищення несприйнятливості до інфекцій. Душ починають із температури 
води 38-39°С (1-2 хв), потім збільшують тиск холодної води, знижуючи її температуру до 
24-22°С (0,5 хв). Проводять 2-3 такі зміни. Вранці для стимулювання нервової системи про-
цедуру закінчують прохолодною водою, а ввечері для зняття збудження, кращого сну - гаря-
чою водою [18]. 

Прй стенокардії, миготливій аритмії, пароксизмальній тахікардії, серцевій недостатності 
та набряках легень (у поєднанні з медикаментозною терапією) є застосування барокамери 
(збагачення організму киснем). Застосування гіпербаричної оксигенації не передбачає одужа-
ння, а збільшує сумарний ефект лікування та продовжує період ремісії [5]. 

Таким чином, ми виявили, що для реабілітації дітей із порушенням провідності та ритму 
серця застосовують засоби фізичної реабілітації, дієту та елементи психотерапії, нетрадиційні 
методи оздоровлення (рис. 1). 



Рис. 1. Блок-схема добору засобів реабілітації для дітей із порушенням ритму і провідності серця 
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Виклад результатів дослідження. Вивчаючи наукову та методичну літературу та вра-
ховуючи зв'язок між порушеннями ритму та провідності серця, ми виокремили такі проблеми 
в дітей згаданої категорії: зміна ритму серця в будь-який момент; нападоподібний характер 
тахікардій (раптовий початок і раптовий кінець тахікардії); біль за грудиною (стенокардія); 
задишка, кашель; набряк легень; порушення гемодинаміки; ослаблення роботи серцевого м'я-
за; погіршений обмін речовин та трофіки; застійні явища у великому і малому колі кровообі-
гу, на периферії; порушений вінцевий та мозковий кровообіг; низька адаптація до фізичного 
навантаження; низька толерантність до фізичного навантаження. 

Як було встановлено відповідно до аналізу літературних джерел, медикаментозне ліку-
вання не завжди має ефективність. Також не завжди прийнятним є і катетерна абляція (мале 
за розмірами серце) [20]. Саме тому і виникла необхідність обґрунтувати добір засобів реабі-
літації для таких дітей. Адже за допомогою засобів фізичної реабілітації ми тренуємо серце-
вий м'яз, можемо поліпшити витривалість організму, підвищити адаптацію та толерантність 
до фізичного навантаження. У результаті чого ми очікуємо збільшення терміну ремісії та по-
ліпшення психологічного стану хворих. 

Вивчивши та проаналізувавши історії хвороб дітей, ми виявили, що на обліку у Львів-
ській обласній дитячій спеціалізованій клінічній лікарні перебувають 17 пацієнтів із пору-
шенням провідності та ритму серця, з яких 65 % є чоловічої статі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Клініко-лабораторна характеристика дітей із порушенням ритму і провідності серця 
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1 Юр., 15 р. БУГ* - 68 4.1 - Ж + 
2 5 р. 7р. УЕ+УТ* - 65 3.7 - Ж + + 
3 1 міс. 1,7 р. БУГ + 30 3.1 + Ч 
4 1 міс 2,4 р. БУГ + 65 2.8 - Ч 
5 1 р.7 міс. 5 р. БУГ - 68 2.7 - Ч 
6 2р. 4 р. БУГ - 68 3.1 - Ч 
7 2 міс 4 р. БУГ + 50 2.7 + Ч 
8 2 міс. 3,6 р. БУГ + 40 3.0 - Ч 
9 7 р. 13 р. - 65 4.2 - Ч 
10 3 р. 6 міс. 7р. БУГ - 65 2.7 - Ж 
11 10 р. 15 р. БУГ + 40 4.8 + Ч + 

12 18 р 24 р. \VP\Y - 68 4.6 - Ч 4 -

13 6р 11р. БУГ - 65 3.4 - Ч 
14 18 р 19 р. УГ + 50 4.8 + Ч + 

15 16 р 18 р. УЕ - 68 4.7 - Ж 
16 19 р 21р. УЕ - 65 5.0 - Ж 
17 15 р. 17 р. \YP\V* - 68 5.2 - Ж + 

Примітки: БЗЯ - синдром слабості синусового вузла; 
БУГ - суправентрикулярна тахікардія; 
УЕ+УТ - шлуночкові екстрасистолія- шлуночкові тахікардія; 
\VP\V - синдром Вольфа-Паркенсона-Уайта. 

На момент першого звернення 35 % становили немовлята (наймолодшим пацієнтам бу-
ло 1-2 місяці). Співвідношення відповідно до віку свідчить, що найбільше з цією проблемою 
є дітей дошкільного віку. Найбільш поширеною серед дітей є суправентрикулярна тахікардія 
- 58 % пацієнтів, що видно на рис. 2. 
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Рис. 2. Наявність типу аритмії у дітей 

Примітки: 885 -синдром слабості синусового вузла; 
8УТ - суправентрикулярна тахікардія; 
УЕ+УТ- шлуночкові екстрасистолія+ ишуночкові тахікардія; 
WPW - синдром Вольфа-Паркенсона-Уайта. 

Схема (алгоритм) підбору засобів фізичної реабілітації 
Таблиця 2 

Проблеми, 
що виникають у пацієнтів з аритміями Засіб реабілітації 

нападопоподібний характер тахікардій (рап-
товий початок і раптовий кінець тахікардії) 

вагусні проби, су-джок, мудри, фітотерапія, аромате-
рапія, музикотерапія 

біль за грудиною (стенокардія) статичні дихальні вправи з акцентом на подовжений 
видих, дихальні 91 маніпуляційні втручання (дихання 
через підтиснуті губи), лікувальний масаж (у періоді з 
між нападами), су-джок, мудри, фітотерапія 

задишка статичні і динамічні дихальні вправи з акцентом на 
подовжений видих, дихальні маніпуляційні втручання 
(дихання через підтиснуті губи, відскакування) 

кашель статичні і динамічні дихальні вправи з акцентом на 
подовжений видих, дихальні маніпуляційні втручання 
(відскакування, перкусія, мануальна вібрація, приму-
шування, кероване відкашлювання) 

набряк лег ень лікування положенням 
порушення гемодинаміки лікувальний масаж, фізичні вправи для великих груп 

м'язів, фізичні вправи на розтягнення та розслаблення, 
барокамера 

ослаблення роботи серцевого м'яза фізичні вправи аеробного характеру 
погіршений обмін речовин та трофіки фізичні вправи дая великих груп м'язів, черевне ди-

хання 
застійні явища у великому і малому колі 
кровообігу, на периферії 

фізичні вправи для дрібних і середніх м'язових груп, 
лікувальний масаж, дихальні вправи 

порушений вінцевий та мозковий кровообіг фізичні вправи для великих груп м'язів, динамічні ди-
хальні вправи, барокамера 

низька адаптація до фізичного навантаження загально-розвиваючі вправи, аеробне навантаження, 
рухливі ігри, фізичні вправи на координацію, загарто-
вування 

низька толерантність до фізичного наванта-
ження 

фізичні вправи аеробного характеру, дихальні вправи, 
вправи для загального розвитку 

порушення психоемоційного стану фізичні вправи, рухливі ігри, су-джок, мудри, комфор-
тний душ, фітотерапія, ароматерапія, музикотерапія, 
сприятливий психоемоційний клімат в сім'ї 
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Більшість дітей із суправентрикулярною тахікардією є дошкільного віку. Також варто 
зауважити, що серед них 80 % хлопчики. Клінічні ознаки серцевої недостатності є у 35 % ді-
тей, з яких 57 % ще не досягли 4-річного віку. Також слід наголосити, що у 83 % дітей із 
ознакахми серцевої недостатності знижена фракція викиду та у 67 % є легенева гіпертензія. Не 
менш важливим є те, що 35 % дітям було проведено операцію. Однак у наймолодшого паціє-
нта вона б^ла невдалою, причиною чого може бути малий розмір серця, що в комплексному 
лікуванні таких дітей підтверджує необхідність застосування засобів фізичної реабілітації. 

Добір засобів реабілітації повинен бути спрямований на вирішення проблем, що вини-
кають у таких пацієнтів. Тому на сьогодні відбувається обстеження функціонального стану 
дітей для створення програми реабілітації. 

На основі аналізу історії хвороби та літературних джерел ми дібрали засоби для вирі-
шення певної проблеми в дітей з порушенням провідності та ритму серця (див. табл. 2). 

Запропоновані засоби при їх застосуванні здійснюють як загальний вплив на організм 
дитини, так і безпосередньо сприятимуть вирішенню конкретної проблеми у даного пацієнта. 

Перспективи подальших досліджень полягають в розробці програми фізичної реабі-
літації для дітей із порушенням ритму та провідності серця, ураховуючи обґрунтовані методи 
оздоровлення при аритміях та ефективність і необхідність фізичних вправ 

Висновки: 
1. Установлено, що захворювання ССС є основною причиною смертності в Україні. 

Зокрема, порушення серцевого ритму в дітей залишаються найпоширенішою патологією ди-
тячої кардіології. У доступній літературі ми не виявили жодної програми фізичної реабілітації 
для хворих із порушенням ритму та провідності серця. 

2. Установлено протиріччя: більшість авторів вважають ЛФК протипоказаною для осіб 
з аритміями, порушеннями ритму та провідності серця. Однак її застосовують у тій чи іншій 
формі при всіх захворюваннях серцево-судинної системи на всіх етапах реабілітації. 

3. У лікуванні аритмій виокремлюють медикаментозні та не медикаментозні методи лі-
кування. У дітей з ПСТ тривале призначення антиаритмічних препаратів має суттєві обме-
ження. Установлено, що антиаритмічні препарати не виліковують від порушень ритму, оскі-
льки ліквідовують аритмогенний субстрат, змінюючи електрофізіологічні властивості міока-
рда та ЧСС. Засоби фізичної реабілітації (фізичні вправи, масаж, загартування водою) засто-
совують як невідкладну (екстренну) немедикаментозну допомогу. 

4. Клініко-лабораторна характеристика дозволила виявити, що найбільш поширеною 
серед дітей є суправентрикулярна тахікардія (59 % пацієнтів). Клінічні ознаки серцевої недо-
статності встановлено у 67 % дітей, які ще не досягли 6 р. У пацієнтів також зафіксовано 
знижену фракцію викиду та легеневу гіпертензію. 

5. Дібрано засоби фізичної реабілітації для дітей з порушенням ритму та провідності 
серця. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДБОРА СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА 

Наталия ИВАСЫК1, Океана ОЧЕРЕТНА2, Марина ЧЕХОВСКАЯ1, 

'Львовский государственный университет физической культуры 
' Львовская областная детская специализированная клиническая больница 

Аннотация. В статье поднимается проблема использования физических упражнений для детей с наруше-
нием ритма и проводимости сердца. Установлены особенности их лечения. Клинико - лабораторная характерис-
тика позволила выявить, что наиболее распространенной среди детей является суправентрикулярная тахикардия. 
Обоснованно подбор средств реабилитации для детей с нарушением ритма и проводимости сердца. Установлена 
необходимость обучения применять вагусные пробы как средства экстренной помощи при приступах дія детей. 
Предложено применение как традиционных (физические упражнения, массаж), так и не традиционных (су-джок, 
музыкотерапия и др.). средств реабилитации. 

Ключевые слова: дети, нарушения ритма и проводимости сердца, средства физической реабилитации. 
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SELECTION OF PHYSICAL REHABILITATION MEANS FOR CHILDREN 
WITH DISABILITIES OF RHYTHM AND CONDUCTION OF THE HEART 

Natalia IVASYK1 Oksana OCHERETNA2, Mariana CHEHOVSKA1 

'Lviv State University of Physical Culture 
2Lviv Regional Children's Specialized Hospital 

Abstract. The problem of using physical exercises for children with disabilities of rhythm and conduction of the 
heart is described in the article. Clinical and laboratory characteristics showed that the most common disability is 
supraventricular tachycardia. The selection of rehabilitation program for children with disabilities of rhythm and 
conduction of the heart has been proven. It has been proposed both traditional (physical exercises, massage) and non-
traditional (Su- Jok, music, therapy, etc.) means of rehabilitation. 

Keywords: children, disabilities of rhythm and conduction of the heart, means of physical rehabilitation. 


