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РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,

ЯКІ ХВОРІЮТЬ СКОЛІОЗОМ

ЕЛІНА МАКАРОВА

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Для лікування та профілактики дітей дошкільного віку, нам:- 
розроблена система реабілітації, до якої включено різні лікувальк: 
профілактичні, корекційні, педагогічні, загальнооздоровчі та інші заходи

Для вибору та обгрунтуванню цих заходів ми враховували дані, ш: 
характеризують функціональний стан організму та окремих його систе'- 
відповідно до ступеня і характеру клінічного перебігу сколіозу. Ступінь 
виявлення клінічних проявів сколіотичної хвороби визначалась нам: 
насамперед від віку дитини, етіології хвороби та характеру її перебіг 
локалізації викривлення. Своєчасне виявлення сколіозу у дошкільнят м~: 
принципове значення, особливо для скорочення термінів лікування ті 
профілактики подальшого порушення опорно-рухового апарату ./Иксь. 
В.В.,1980;Лихварь А.Т.,1980;Наумович Г.Е.;1980;Ловейко И.Д.;1990/.

Для діагностики сколіозу проводилося анамнестичне дослідження т - 
обстеження дитини. До докладного анамнезу дитини входили причин 
виникнення сколіозу: генетична схильність, характер пологів, розвите 
немовля, наявність деформацій опорно-рухового апарату. Отримань; 
такої інформації дозволяє призначити ефективне лікування в кожне'- 
конкретному випадку. При обстеженні дитини ззаду /в положенні с т о я ч і 

враховувались такі зміни: положення надпліч, лопаток, трикутників та.: 
перекос тазу, збільшення та зменшення фізіологічних згинів хребті 
наявність м’язового валику та бокове відхилення остистих відростків.

Для визначення типу порушення та наявності сколіоз) 
застосовували фотометрію. Фотографування дитини виконувалося ззіг 
та збоку, що дає можливість фіксувати порушення, які перелічені вк_. 
Наявність торсії та сколіозу визначалося фотографуванням дитин*, 
нахиляючи тулуб вперед та з випрямленими у суглобах ногами г
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-т.їденими вниз розслабленими руками. Ноги дитини встановлювались на 
дній горизонтальній лінії. Для більш чіткого встановлення м’язевого

- іпинання ззаду дитини встановлювали розмічену квадратами дошку, 
іїсб пряма лінія була наочним орієнтиром при встановленні наявності 
іхоліозу /Улищенко В.А.,1983;Фонарев М.И.,1988;Шорин Г.А.;1986/.

Фотометрія, у деяких випадках, підкріплювалася рентгенограмою, з 
кою можна зафіксувати сколіоз більш точно. Тип сколіозу ми 
птановлювали за класифікацією Понсеті та Фрідмана: верхнегрудної, 
тудної , груднопоперековий та комбінований - з однаковим ступенем 
*:рсії у грудних та поперекових дугах. Для визначення ступені сколіозу 

використовували метод Кобба: проводили дві лінії паралельно до 
"верхні нейтральних хребців /вище і нижче дуги викривлення/; 
терпендикуляри, що поставлені до цих ліній, утворили кут, відповідно до 
лнвизни хребця. За В.Д. Чаклином 1 ступінь сколіозу відповідає куту 

»^скривлення до 10%; 2 ступінь - від 11 до 30%; 3 ступінь від 30% до 60%.
визначаємо різницю між кутом викривлення /на рентгенограмах 

тежачи та стоячи/, що дозволило нам судити про ступінь м’язевої
- спроможності та нестабільності хребця /Чаклин В.Д.;1983;Каптелин
- Ф..1982;Садофьева В.И.,1986/.

Для комплексного дослідження фізичного розвитку дітей 
^посовується метод електроміографії, який дозволяє оцінити процеси 
: ; дження нервово-м’язевого апарату в період його активності. 

Електроміографічні дослідження проводилися з метою визначення 
: нкпіонального стану нервово-м’язевого апарату; необхідною умовою 
для даного методу є напруження м’язів як циклічного, так і статичного 
_т актеру. При сколіозі у дошкільників доцільно досліджувати 
:. нкціональний стан нервово-м’язевого апарату при статичній роботі 
« язів, яка необхідно для дотримання правильної осанки при допомозі 
-> язевого корсета”. Для стандартного навантаження застосовувалась 

п-кратно статична напруга м’язів спини. Тривалість кожного 
• вантаження 5-6 сек., з інтервалом відпочинку - 5-6 сек. Одержані таким 
; ном результати дозволяли віднести дослідуваних до різних типів 
- іт в о в о - м ’язевого апарату і визначити фізичний стан дитини.

При ранній діагностиці у дошкільників ми часто зустрічали сколіози 
5ез бокового викривлення хребців. Єдиною клінічною ознакою у таких
- ланках були реберні випинання у грудному відділі або м’язевий валик у 
:: лерековому відділені. А тому оцінка динаміки сколіотичної деформації 
кляє собою труднощі. Ріст дітей дошкільного віку завершується до 18-21 
: і тому загальноприйнята методика Стагнера /1965/, розрахована на 
азершення росту хворих, нами не використовувалась. Відповідно до 
рггодики В.Д. Чаклина, позитивний прогноз ставиться у тому випадку, 
сли вдається уникнути збільшення деформації, а не надійний
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/прогресування/ - коли збільшення викривлення становиться не менше як 
2% на рік. Необхідно відмітити, що лише, співставляючи ці данні і данні 
клінічних досліджень, можна одержати цілком певний діагноз.

За допомогою сколіозометрії нами була досліджена м’язевг 
витривалість м’язів /м’язевого корсета”/, які беруть участь в утримані 
хребта у вертикальному положенні. Для визначення сили м’язів черевного 
преса дитини виконували перехід із вихідного положення лежачи на спин: 
в положення - сидячи, з фіксованими ногами. Для визначення сили м’язів 
спини використовували утримання тулуба лежачи на правому бопі. 
Визначали силу лівої поверхні та навпаки /сек./. Дослідники відзначають, 
що зміна структури хребта та грудної клітини у хворих на сколіоз, веде до 
змін у легенях і функціонального розладу зовнішнього дихання /ЧД, ДО. 
МОД, ЖЕЛ, РД/./Полеся Г.В.,Петренко Г.Г,1980;Капустин: 
Г.М.,1981;Вайнруб Е.М., Волощюк А.С.,1988/.

Перша складова частина успішного лікування - це раннє виявленню 
друга ж - визначення морфофункціонального стану організму дитини, без 
якого не можна підібрати методи та засоби лікування, а також дати оцінг 
їх ефективності.

Наше завдання полягало не тільки в тому, щоб встановити діагноз, 
але й вирішити питання лікувальної тактики.

Нами розроблений комплекс лікувально-оздоровчих заходів, д>: 
якого входять: заняття лікувальною гімнастикою, лікувальне плавання 
лікувальний масаж, лікувальна хореографія, електростимуляція м’я: : 
Особлива увага приділялась лікувальній гімнастиці. Сер;: 
загальноприйнятих фізичних вправ увага акцентувалася на вправах 
статичному режимі роботи, які використовувались ігровим методом.

Суть та ВІДМІННІСТЬ ЦИХ комплексів у тому, ЩО, виконуючи їх, + Г И  

розвивають максимальні зусилля тих чи інших м’язів, довжина я т  
залишається незмінною. Подібні вправи називаються ізометричниш. 
Вони потребують максимального напруження та, відповідно. і| 
найбільший мірі стимулюють синтез міофібрил, а відповідно, і збільше—л:1 
сили кожного волокна.

Вже у дітей із СКОЛІОТИЧНОЮ поставою реєструються НЄВЄГ'х В  

коливання зазначених показників у 8-15%. Тому ми і визначали екскурс и Л  
грудної клітини /см/, ЖЕЛ /мл/, ЧД /кільк. на хв./. Для визначення с 
м’язів верхніх кінцівок ми застосовували кистьову динамометрію. .Мн я  
протязі 5-6 місяців 1998 року обстежили 83 дитини /дівчат - 46, х л о п ч н е і я  

- 37/ у віці від 4 до 5 років з порушенням постави 35 чол., з 1 стутеяЯ 
сколіозу - 18, із 2 ступеня сколіозу - 10.

Одержані дані свідчили про значне погіршення показників у літе- ■
2 ступеню сколіозу порівнюючи зі сколіотичною поставою. Так, Ж Е.!* 
дітей з сколіотичною поставою - 1258+74,9/р 0,05/, але у дітей зі сколі:
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1-2 ступені - 812+86,З/p 0,05/. Показники сили м’язів спини та черевного 
-ресу підтверджують таку ж закономірність : 108,3+3,6/р 0,001/ - м’язи 
глини з порушенням постави та 39,4+2,7/р 0,001/ - зі сколіозом 1-2 
.тулені. Аналізуючи ці дані, можна зробити висновок, що анамнестичні та 
. - гропометричні методи дослідження дають можливість виявити різні 
норми сколіозу, тим самим відкриваючи широкі можливості раннього 
■жування та профілактики прогресування сколіозу у дітей дошкільного 
гжу. Обстеження дітей, які хворіють на сколіоз повинно бути 
* імплексним, із застосуванням різних функціональних методів 
: ̂ слідження: фотометрії, рентгенографії, електроміографії та
гжоліозометрії.

Все вищезгадане дає змогу зробити такі висновки:
Для виявлення сколіозу дітей дошкільного віку необхідно комплексне 
дослідження, включаючи інструментальні та антропометричні методи,

. Для вирішення питання про застосування реабілітаційних заходів 
важливо мати інформативні данні, які характеризують функціональний 
стан дитини.

: V’ результаті попередніх досліджень був виявлений позитивний вплив 
запропонованих нами реабілітаційних заходів.

THE RESEARCHES OF FUNCTIONAL CONDITION OF CHILDREN’S 
PRECYOOL AGE WITH SCOLIOSIS

ELINA MAKAROVA
National University o f  Physical Education and Sport o f Ukraine 

The complex education which including instrumental and antropometrical 
-ethods needs for revelation of scoliosis of the children’ s preschool age. It’s 
ery important to have the informational data of child for settle the matter about 

•rhabilitation measures. The results of preliminary researches showed positive 
nfluence of ours rehabilitation measures.

ЗНАЧЕННЯ 1УІЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

У РОБОТІ ЗІ СЛАБОЗОРИМИ ДІТЬМИ

ОКСАНА МАКАРЕНКО

Дніпропетровський інститут освіти

За останні роки питома вага спадкових хвороб органу зору значно 
збільшилась. Це помітно і в клініці дитячої офтальмології. Дані 
ібставини обумовили необхідність дослідження питань реабілітації дітей 
: тяжкими хворобами зору, які навчаються в школі-інтернаті для


