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посідають третє місце серед усіх інших травм, а в деяких країнах - друге після 
травм отриманих в ДТП. У світі щороку на кожний мільйон жителів припадає 
300 осіб, які потребують лікування з приводу термічних опіків або їх 
ускладнень. В Україні опікова травма становить 21,3 на 10 000 населення [2]. 

Згідно аналізу літературних джерел та історій хвороби виявлено, що 
загалом 70 % уражень становлять опіки отримані в побутових умовах, причому 
30-40 % із них припадає на дітей віком до 5 років, 8-12 % потерпілих становлять 
люди літнього і старечого віку [1 ,2]. 

Аналізуючи причини виникнення опіків ми встановили, що типовими 
термічним агентами є полум'я - 50 % випадків, гарячі пара і рідини - 30 %, 
хімічні опіки за різними даними становлять 5-7 %, від розпечених твердих 
предметів - 5 %, а від електричного струму постраждали - 1,5-2,5 % з усіх 
опікових травм [1,2]. 

З усіх опіків за локалізацією найчастіше спостерігаються термічні 
ураження шкіри на різних ділянках тіла. У 80 % опікова травма спричиняє 
пошкодження кінцівок [3]. 

У зв'язку з тим, що долоні рідко захищені одягом, а також при пожежі 
потерпілий рефлекторно захищає обличчя долонями, руки при опіках 
травмуються найчастіше [7]. Внаслідок такої рефлекторної реакції і у зв'язку з 
тим що на дорзальному боці долоні шкіра ніжніша, дорзальний бік долоні 
уражується частіше [10]. 

Мета роботи: на основі літературних джерел вивчити причини виникнення 
вторинних ускладнень після опіку кисті та вплив опікової травми кисті на 
погіршення якості життя пацієнтів. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукових 
літературних джерел. 

Основні результати. Опік кисті може мати значно важчі наслідки для 
потерпілого ніж опік інших частин тіла. Якщо в пацієнта наявний опік кисті, то 
такий опік вважаються серйозним порушенням, яке може призвести до 
функціонального дефіциту, косметичних недоліків, і, як наслідок - порушення 
якості життя [9, 10]. 

Дані наведені у дослідженнях Б. В. Усольцевої, К. И. Машкара показують, 
що при тяжких опіках, які займають більш ніж 30 % площі тіла завжди наявні 
опіки кисті. Серед загальної кількості число опіків кисті займає 5,1 %. 
Найчастіше уражаються пальці - 41,3 %, вдвічі рідше п'ясть - 20,8 %, зап'ястя -
4,2 %, опіки, які захоплюють водночас декілька відділів кисті складають 31,5 % . 
Локалізація глибокого опіку на верхній кінцівці в 46 % випадків стає причиною 
інвалідності, у 56 % опіки дорзальної частини кисті і пальців призводять до 
каліцтва випадків [3]. 

Для опікової травми характерно одночасне ураження декількох сегментів 
(внаслідок термічних опіків великої площі уражуються як правило 2-3 кінцівки і 
як наслідок функціонально страждають 4 - 6 - 8 суглобів водночас). У процесі 
відновлення функції суглобів, уражених термічним агентом, провідне місце 
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займають методи фізичної реабілітації, які дозволяють пришвидшити процес 
відновлення, сприяють збільшенню м'язової сили та покращенню показників 
амплітуди рухів в уражених суглобах після загоєння опікових ран [3,5,7]. 

Незначні обмеження функцій одного суглобу при множинних ураженнях 
призводять до вираженого погіршення функцій кінцівки в цілому, крім того 
обмеження функції пальців може стати причиною погіршення функціональних 
можливостей всієї руки [5]. 

На відміну від механічних травм при опіках ураження поширюється по 
великій площі тіла людини, а тривале запалення тканин призводить до 
рубцювання не лише в місці опіку, але і за його межами. Навіть якщо вторинне 
запалення глибоко лежачих тканин незначне і в них не відбулись дегенеративно-
дистофічні зміни з утворенням рубців, то еластичні властивості відновленого 
шкіряного покриву різко знижені. Як наслідок виникають рубцеві дерматогенні 
контрактури, які приблизно в 25 % випадків поєднуються з міо- і артрогенними. 
Первинне ураження тканин глибше рівня шкіри зустрічається рідко, тому 
більшість контрактур спочатку мають дермо-десмогенний характер з подальшим 
втягуванням в процес інших структур [3,5,7]. 

При глибоких опіках кистей виникають деформації, анкілози та 
контрактури, які мають комбінований характер і дуже часто стають причиною 
інвалідності. Це звичайно згинально-розгинальні контрактури міжфалангових та 
п'ястнофалангових сполучень, міжпальцеві рубцеві зрощення та згинально-
розгинальні привідні контрактури променево-зап'ясткового суглобу. Внаслідок 
формування рубців можливе утворення контрактур, які провокують підвивихи 
та вивихи фаланг [3]. 

Практика опікового травматизму доводить що в наслідок опіків можуть 
виникати дегенеративно-деструктивні процеси в кістковій системі, капсулах 
суглобів і зв'язковому апараті. Утворюються контрактури, зрощення, вивихи і 
підвивихи, анкілози, келоїдні та гіпертрофічні рубці, ампутаційні дефекти, 
опікове виснаження які у 95 % випадків стають основними причинами 
інвалідності [3,4]. 

Так, у дітей при опіковому ураженні біля епіфізарних пластин, 
спостерігається зниження росту кісток. У 23 % опікових хворих спостерігаються 
симптоми гетеротопічної осифікації, у хворих з'являються труднощі з 
самообслуговуванням (одяганням, умиванням, причісуванням, харчуванням, 
шиттям, письмом тощо). Приблизно у 22 % хворих з тяжкими опіками 
виникають незворотні зміни у функціях опорно-рухового апарату [ 3]. 

Ще однією причиною порушення функцій кисті після глибокого опіку може 
бути часткова або повна імобілізація суглобу внаслідок набряку чи 
виникненням болю при рухах. За даними Association of pain 84% пацієнтів з 
великою опіковою площею відчувають сильний біль, 100% опікових хворих 
щоденно відчувають біль, 92 % таких хворих прокидаються в ночі через больові 
відчуття [6]. 

В залежності від ступеню та площі опіку пацієнти зазвичай частково або 
повністю перебувають в положенні імобілізації впродовж значного періоду часу. 
Внаслідок такої вимушено-тривалої імобілізації спостерігається суттєве 
зменшення м'язової сили на імобілізованому сегменті. Так, за даними інституту 
фізичної реабілітації Нью-Джерсі при повній імобілізації м'язова сила 
зменшується на 1,0 % -1,5 % в день. М'язова сила може зменшитись на 20 -30 % 
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в проміжку від тижня до дев'яти днів постільного режиму та повної імобілізації 
сегменту. П'ять тижнів повної мобілізації можуть призвести до втрати 50 % від 
попередньої м'язової сили. Під час імобілізації відбувається зменшення 
діаметру м'язового волокна, ці зміни призводять до зменшення витривалості 
скорочення м'язу. Найбільша втрата сили спостерігається у групах м'язів-
розгиначів. Обмеження руху в одному сегменті також є причиною втрати сили 
груп м'язів у сегментах віддалених від травми. У зв'язку з цим виникає 
необхідність включати в комплекс фізичної реабілітації вправи на відновлення 
м'язової сили для всієї кінцівки, а не лише для ураженого сегменту [3]. 

Після загоєння опікових ран, під час проведення занять або при побутових 
фізичних навантаженнях на уражений сегмент, пацієнти протягом тривалого 
часу відчувають м'язову втому [10]. 

Кисть є важливим органом сприйняття інформації, за допомогою пальців та 
долоні можна відчувати форму, розмір, консистенцію, температуру предметів, 
маніпулювати предметами, переміщати їх. На долоні зосереджена велика 
кількість нервових закінчень, в тому числі м'язово-сухожильних та суглобових 
пропріорецепторів. В ході досліджень Матева М., та Банкова С. встановлено, що 
червоподібні м'язи мають найбільшу пропрірецептивну інервацію в порівнянні з 
іншими м'язами. Саме через долоню відбувається передача сенсорної інформації 
по периферичних нервах до центральної нервової системи [4]. 

Виникнення дефектів пальців чи утворення контрактур призводить до 
зменшення точності рухів дрібної моторики, втрати захвату, втрати руху 
протиставлення. При повній чи частковій втраті чутливості кисті виконання 
основних форм захвату стає можливим тільки при візуальному контролі. Також 
при глибоких опіках дистальних фаланг пальців виникає деформація нігтів або 
припинення їх росту що стає причиною виникнення незручності в побуті та 
погіршення косметичного вигляду руки [7]. 

У 15-20 % пацієнтів в яких кисть уражена опіком спостерігається 
периферична нейропатія, яка характеризуються такими симптомам як відчуття 
оніміння, мурашок, печіння, болю, підвищеної чутливості до болю, м'язовою 
слабкістю або атрофією м'язів. При термічному ураженні сальних чи потових 
залоз шкіра стає сухою, виникає зуд, шкіра стає вразливою до зовнішніх 
подразників, виникають неприємні відчуття при контакті з подразнюючими 
речовинами. Також порушується регуляція температури тіла, підвищується 
чутливість до холоду або тепла [4,10]. 

У наслідок опікової травми, перенесеного болю, втрати майна, виникнення 
косметичних дефектів та фізичних дисфункцій, у пацієнтів виникають 
психологічні ускладнення. До психологічних проблем, які зустрічаються 
найчастіше можна віднести стрес пов'язаний з постійним відчуттям болю, 
втрату соціального становища, проблеми із соціальною адаптацією, тривожні 
сни, спогади про момент травми, стурбованість з приводу вад зовнішності, 
пригнічений настрій та небажання повертатись на роботу [8]. 

Якість життя після опіку має важливе економічне значення. В наслідок 
фізичних вад та косметичних дефектів частина пацієнтів не повертається до 
попереднього виду діяльності, або ж взагалі ізольовується від суспільства, тим 
самим втрачаючи активну соціальну позицію. За даними літератури ми 
встановили, що тільки 11,5 % постраждалим після опіку кисті вдається зберегти 
професію. У 68,6 % випадках постраждалі змушені змінити спеціальність, у 17,5 
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% випадків опікові пацієнти стають інвалідами, в 2,4 % - результат не відомий 
[3]. 

Основна роль у відновленні функцій життєдіяльності, поверненні пацієнта 
до побутової та професійної активності належить методам фізичної, професійної 
та соціальної реабілітації. Курс реабілітації повинен сприяти покращенню 
психологічного стану та відновленню функціональної здатності опікового 
хворого [8]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Використання засобів 
фізичної реабілітації на лікарняному етапі лікування дозволяє попередити 
виникнення післяопікових ускладнень, усунути або зменшити рухові 
обмеження, при необхідності набути пристосувальні навички в побуті та 
трудовій діяльності. 

В кінцевому результаті, працездатність після опіків та їх лікування 
залежить від рівня відновлення м'язової сили, амплітуди руху у суглобах, 
відновлення еластичності шкіри на руках, подолання психологічних бар'єрів [3]. 
Максимальне покращення цих показників можливе при застосуванні комплексу 
реабілітаційних заходів на всіх етапах відновного лікування. Якість 
реабілітаційного процесу значною мірою буде залежати від кваліфікації 
реабілітолога, його теоретичних та практичних навиків. 

Однак, на сьогодні залишаються не вирішеними завдання порівняльної 
характеристики ефективності різних методів фізичної реабілітації на різних 
періодах відновлення після опікової травми, а також оптимального комплексного 
підходу при роботі з пацієнтами у відділеннях термічної травми. Виникає 
доцільність розробки та обгрунтування індивідуальної програми фізичної 
реабілітації при опіковій травмі кисті в умовах стаціонару та на етапі 
амбулаторного лікування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ВТОРИННИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПІКУ 
КИСТІ 

Марта Резанцева, Ольга Бас 
Львівський державний університет фізичної культури 

В оглядовій статті розглянуто причини виникнення опікових травм кисті. Розглянуто 
вторинні ускладнення які стають причиною погіршення якості життя пацієнтів після опіку 
кисті. 

Ключові слова: опік кисті, контрактура, після опікові ускладнення, дисфункція, 
відновлення, фізична реабілітація. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ОЖОГА КИСТИ 

Марта Резанцева, Ольга Бас 
Львовский государственный университет физической культуры 

В обзорной статье рассматриваются причины возникновения ожоговых травм кисти. 
Рассматриваются вторичные осложнения и причины ухудшения качества жизни пациентов 
возникающие вследствие ожога кисти. 

Ключевые слова: ожог кисти, контрактура, послеожоговые осложнения, дисфункция, 
восстановление, физическая реабилитация. 

FEATURES OF SECONDARY COMPLICATIONS AFTER BURNS HAND 
Martha Rezantsev, Olga Bass 

Lviv State University of Physical Culture 
In a review article discusses the causes of burn injuries wrist. Considered secondary 

complications and causes of the deterioration in quality of life occurring from burning wrist. 
Key word: burn wrist, contracture, after burn complications, dysfunction, rehabilitation, 

physical rehabilitation. 

КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ 

Романна Руденко 
Львівський державний університет фізичної культури 

Постановка проблеми. На даний час у системі заходів соціального 
захисту інвалідів надається перевага активним формам. Зокрема, 
найефективнішими з них є фізична реабілітація та соціальна адаптація засобами 
фізичної культури і спорту. Спорт інвалідів висуває декілька абсолютно різних 
цілей: спорт як засіб самоствердження, прагнення до лідерства і перемоги за 
будь яку ціну, в тому числі і ціною здоров'я; зміцнення здоров'я, покращення 
фігури, поліпшення самопочуття; соціальної і психологічної адаптації, 
залучення людей зі схожими інтересами, демонстрації своїх можливостей, 
боротьби за свої права [4, 8]. Активізація роботи з інвалідами в галузі фізичної 
культури і спорту, відновлення засобами фізичної реабілітації поза сумнівом, 
сприяє гуманізації самого суспільства, зміни його ставлення до цієї групи 
населення, і тим самим має велике соціальне значення [2]. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Аналіз сучасних наукових 
видань підтвердив наявність окремих досліджень з питань фізичної реабілітації 
спортсменів-інвалідів як у іноземній так і вітчизняній літературі. Зокрема, 
Джоел А. DeLisa, д.м.н., професор, засновник Foundation Research Center, голова 
департаменту з відновної медицини, реабілітації університету Медичної Школи 
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