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АНОТАЦІЯ 

В магістерській роботі проаналізовано проблеми цукрового діабету 

другого типу у жінок другого зрілого віку та його ускладнення. За даними 

літературних джерел цукровий діабет належить до групи ендокринологічних 

захворювань і характеризується порушенням обміну речовин. При ЦЦ 

виникає порушення рівня глюкози в крові, діабетичні ангіопатії та різні 

супутні захворювання. Він не виникає раптово і може тривалий час протікати 

безсимптомно. Розглянуто основні завдання та методи фізичної реабілітації 

жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу. 

Нами була удосконалена та апробована програма фізичної реабілітації, 

подано результати проведених досліджень та описано ефективність засобів 

фізичної реабілітації. 

ANNOTATIN 

In the master work analyzes the problem of the second type of diabetes in 

women of the second mature age and its complications. According to the literature 

diabetes belongs to a group of endocrine diseases and characterized by metabolic 

disorders. Diabetes occurs the violation of blood glucose, diabetic angiopathy and 

various diseases. It does not occur suddenly and may be asymptomatic for a long 

time. We reviewed the basic tasks and methods of physical rehabilitation of 

women of the second mature age with diabetes of the second type. 

We have improved and tested program of physical rehabilitation, presents 

the results of the research and described the effectiveness of physical 

rehabilitation. 
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ВСТУП 

Актуальність. В останні десятиліття відзначається різке зростання 

захворюваності на цукровий діабет. На даний час у світі зареєстровано понад 

150 мільйонів хворих на цукровий діабет. В Україні їх налічується приблизно 

1 мільйон. Встановлено, що захворюваність на цукровий діабет щороку 

зростає і кожні 10-15 років кількість хворих подвоюється (Власенко М. В., 

2014). Згідно з даними ВООЗ цукровий діабет підвищує смертність у 2-3 рази 

і скорочує тривалість життя на 10-30%. Розрізняють два типи цукрового 

діабету. Пацієнти з першим типом становлять 5-10% від загальної кількості 

хворих на цукровий діабет. Захворювання цього типу припадає частіше на 

дитячий і юнацький вік. Другий тип цукрового діабету є більш поширений, 

на нього припадає 90% хворих. Ця патологія характерна для людей 

середнього, старшого і похилого віку. В зв'язку з тенденцією зростання 

хворих на цукровий діабет другого типу, зростає потреба вдосконалення не 

тільки лікування, але й фізичної реабілітації (Аметов А. С., 2011). 

Проблемою лікування та фізичної реабілітації осіб з цукровим діабетом 

займались ряд таких вчених: П. М. Боднар, М. Ф. Гриненко, В. Г. Баранова, 

У. Г. Баранов, М. В. Степашко, В. К. Добровольський, В. А. Кальніболоцький 

та інші. Вони дослідили, що в процесі виконання фізичних вправ 

покращується кровообіг, лімфообіг і прискорюються обмінні процеси в 

організмі. Проте, на даний час досить актуальним є вдосконалення фізичних 

вправ, які є одним із основних засобів фізичної реабілітації людей хворих на 

діабет II типу. Зважаючи на все вище подане, дослідження даної проблеми 

вважається актуальним. 

Мета роботи - визначити вплив удосконаленої програми фізичної 

реабілітації на функціональний стан жінок другого зрілого віку при 

цукровому діабеті другого типу без використання інсуліну. 

Завдання: 

1) На основі огляду науково-методичних літературних джерел 
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проаналізувати особливості захворювання та застосування фізичної 

реабілітації при цукровому діабеті; 

2) Визначити функціональний стан організму жінок другого зрілого 

віку при цукровому діабеті другого типу; 

3) Удосконалити програму фізичної реабілітації жінок другого 

зрілого віку при цукровому діабеті другого типу без використання інсуліну 

та перевірити її ефективність. 

Об'єкт дослідження: фізична реабілітація жінок при цукровому 

діабеті другого типу. 

Предмет дослідження: засоби і методи фізичної реабілітації для жінок 

другого зрілого віку при цукровому діабеті другого типу. 

Методи досліджень: 

1. Аналіз фахової науково-методичної літератури. 

2. Соціологічні: опитування (анкетування). 

3. Медико-біологічні методи: зважування, вимірювання АТ, ЧСС, 

визначення рівня тренованості серця за М. Амосовим, індекс маси тіла 

(індекс Кетле), Індекс Робінсона та визначення рівня глюкози в крові. 

4. Методи математичної статистики. 

Організація дослідження: 

Дослідження проводилось у 3 етапи на базі комунальної 4-ї міської 

клінічної лікарні м. Львова. 

I етап (жовтень-грудень 2014р) - теоретичний аналіз і узагальнення 

літературних джерел за даною проблемою, написання 1 та 2 розділів. 

II етап (січень-березень 2015р) - обстеження пацієнток, удосконалення 

методики фізичної реабілітації, реалізація та апробація методики, збір 

кінцевих результатів. 

III етап (квітень-травень 2015р.) - аналіз отриманих даних, оформлення 

магістерської роботи та публікацій. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.1. Анатомо-фізіологічні та морфофункціональні особливості 

організму жінок другого зрілого віку 

Сучасне суспільство характеризується соціально-економічною 

нестабільністю, погіршенням екологічних умов життя та подальшим 

підвищенням психоемоційної напруженості. Здоров'я нації часто 

визначається здоров'ям жінок, які виконують репродуктивну, виховну, 

виробничу й суспільну функції. Згідно Т. Ю. Круцевичом виділяють чотири 

періоди вікової класифікації у дорослих людей - зрілий, похилий, старечий 

вік та довгожителі. Зрілий вік ділиться на два періоди: перший період у 

чоловіків відмічається в 22-35 років, у жінок 21-35 років; другий період у 

чоловіків в 36-60 років, у жінок - 36-55років. До похилого віку відносять 

людей у віці 61-74 (чоловіки) і 56-74 (жінки); до старечого віку - 75-90 

річних; до довгожителів відносять людей старших 90 років. 

Другий період зрілого віку у жінок пов'язаний із розквітом професійної 

та соціальної зрілості. Однак проблеми зі здоров'ям у жінок цього віку, 

внаслідок значних змін фізіологічних функцій, нейроендокринної перебудови 

й появи ознак вікових захворювань, суттєво знижують їхні можливості у 

професійній і побутовій сферах. 

Кожний віковий період характеризується визначеними змінами в 

організмі людини. Науковці, такі як Круцевич Т.Ю., Шиян Б.М. дослідили, 

що першому зрілому віку притаманне найвище значення фізичної 

працездатності і підготовленості, оптимальна адаптація до несприятливих 

факторів зовнішнього середовища, найменші показники захворюваності і 

найвищі показники репродуктивності. Однак, вже починаючи з 30 років 

виникає зниження низки показників фізичного розвитку і рівня фізичного 
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потенціалу жінок. Причому, маса тіла, частота дихання та систолічний тиск 

змінюються в сторону збільшення, а показники фізичної підготовленості 

знижуються. Приріст маси тіла у жінок пов'язаний з недостатньою руховою 

активністю [46]. 

В період другого зрілого віку в більшості жінок поступово згасають 

функції статевих залоз та втрачаються дітородні можливості. Багато жінок 

страждають від надмірної ваги тіла, загальної слабкості, розвитку 

гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, гіперпластичних процесів у 

молочних залозах й ендометрії. Унаслідок викривлення і сплющення між 

хребцевих дисків погіршується постава [19]. В цей період також відбувається 

зниження ряду показників фізичної працездатності. Зокрема, ергометричні і 

метаболічні показники фізичної працездатності за Т. Ю. Круцевичом, подані 

у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Ергометричні і метаболічні показники фізичної працездатності 

Вік Відсоток показників 

о и О 36-39р. 85-90% 
о. т 
ч и о 

•а 
40-49р. 75-80% 

Ьй X 
'й 

и о 
•а 

Ьй X 
'й 

С*5 
50-55р. 65-70% 

Під час другого зрілого віку зміни торкаються й фізичного розвитку 

жінок: знижуються показники сили, витривалості, гнучкості, погіршується 

координація і спритність. Максимальний прояв сили у жінок, як і перші 

ознаки її зниження, спостерігається вже в першому періоді зрілого віку 

(23-25 років), однак різке падіння її зареєстровано після 50 років 

[34]. Швидкість знижується в період 22-50 років, реакція та координація 

рухів погіршується в 30-50 років, а гнучкість знижується у жінок після 25 
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років. Причини порушення фізичних можливостей обумовлені внутрішніми 

та зовнішніми факторами [17, 57]. Зокрема: 

- зниження сили обумовлено зменшенням активної маси, а також 

вмісту води, кальцію і калію в м'язовій тканині, які призводять до зменшення 

еластичності м'язів; 

- погіршення витривалості пов'язано з порушенням функції киснево-

транспортної системи; 

- падіння швидкості спричинено зі зниженням м'язової сили, функцій 

енергозабезпечуючих систем, порушенням координації в центральній 

нервовій системі; 

- координація і реакція знижуються в зв'язку з погіршенням рухливості 

нервових процесів; 

- погіршення гнучкості пов'язано із змінами в опорно-руховому 

апараті. 

Зниження фізичного стану в 36-55 років носить зворотній, 

функціональний характер. Під дією фізичних вправ вдається в повному 

обсязі відновити фізичну працездатність і підготовленість. Це дає можливість 

людям у віці старше 50 років, які займаються довгі роки фізичними 

вправами, досягти значних рухових результатів, які подібні з результатами 

30-літніх. Помірна фізична активність впливає на процеси старіння, 

сповільнюючи темпи їх розвитку на 10-20 років. Як правило, це характерно 

для осіб з високим рівнем фізичного стану. Стан органів і системи організму 

характеризує біологічний вік. У високому рівні фізичного стану людини 

біологічний вік на 10-20 років менший паспортного і навпаки у осіб з 

низьким рівнем фізичного стану біологічний вік значно перевищує 

паспортний [41]. 

Якщо у другому зрілому віці функціональні зворотні зміни показників 

фізичної працездатності і підготовленості відбуваються зазвичай через 

недотримання режиму харчування, або рухового режиму, то в похилому віці 

зниження функціональних і фізичних можливостей пов'язано з органічними і 
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незворотніми змінами в організмі. Ці порушення виникають в нервовій, 

ендокринній, серцево-судинній, дихальній системах, опорно-руховому 

апараті [34, 57]. Під час другого зрілого віку у жінок відбуваються зміни 

структури і функцій внутрішніх органів. Скелет втрачає свою гнучкість і 

дещо стискається. Шкіра і м'язи поступово втрачають свою еластичність. 

Коронарні судини звужуються на одну третину в порівнянні з першим зрілим 

віком, кількість крові яку перекачує серце, знижується на 8 відсотків кожні 9 

років в другому періоді. Об'єм легень також зменшується. Життєва ємність 

легень зменшується з віком: 20 років - 100%, 38 років - 78%, 55 років - 57%, 

80 років - 25%. Швидкість проходження нервового імпульсу в 20 років 

становить 100%), до 40 років практично не знижується, в 55 років становить 

90%, а в 80 років дорівнює 78%. У жінок після 50 років інтенсивно 

зменшується кісткова маса. Це обумовлено недостатністю в організмі 

естрогену, тому переломи кісток трапляються в 6-10 разів частіше, ніж у 

чоловіків. До періоду 48 років жінки меншою мірою, ніж чоловіки схильні до 

серцево-судинних захворювань, а після 51 року життя ризик хвороби серця 

зростає [33, 34]. 

В період другого зрілого віку також змінюються сенсорні функції. 

Починає знижуватись гострота зору, змінюється структура сенсорних полів 

(особливо поля зору). Слух погіршується. Спостерігається певна 

послідовність в обмеженні і зниженні слухової чутливості: спочатку 

виникають труднощі в відчутті високих частот, потім середніх і тільки в 

ташіші роки - низьких. Смакова, нюхова та больова чутливість знижується 

більш плавно і не так помітно, як зір і слух. Не змінюється чутливість до 

температурних коливань [41, 33]. 

1.2. Характеристика та особливості перебігу цукрового діабету II 

типу у жінок другого зрілого віку 

Пройшло більше трьохсот років з тих пір, коли була відкрита хвороба, 

яку зараз називають цукровий діабет. У перекладі з грецького слово "діабет" 

означає "закінчення" і, отже, вираз "цукровий діабет" буквально означає 
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"той, що втрачає цукор". Це відображає основну ознаку захворювання -

втрату цукру з сечею. Ще до нашої ери відомий лікар Аретаїус писав: "Діабет 

- загадкова хвороба". Цей вислів актуальний і сьогодні, тому що причина 

діабету і, особливо, його пізніх ускладнень, залишається багато в чому 

нерозгаданою [29, 30]. Цукровий діабет (ЦД) без перебільшення є 

надзвичайно небезпечною хворобою в історії світової медицини. Ураження 

різних органів і систем при цукровому діабеті є основною причиною 

інвалідності та смертності хворих. Економічна й соціальна шкода, якої завдає 

це захворювання своєю поширеністю та інвалідизуючими наслідками, 

величезна. Найбільшою проблемою цукрового діабету є ускладнення. 

Приблизно 50% пацієнтів із цукровим діабетом І типу помирає від хронічної 

ниркової недостатності. Серед таких хворих у 2-5 разів частіше діагностують 

інфаркт міокарда, ніж у здорових осіб того ж віку. Гангрена нижніх кінцівок 

трапляється у 200 разів частіше; 50-70% усіх ампутацій нижніх кінцівок, не 

пов'язаних із травматизмом, припадає на осіб із цукровим діабетом. На 

поширення цукрового діабету впливає велика кількість факторів 

навколишнього середовища, особливості популяції (генетичні, 

демографічні), концентрація факторів ризику захворювання [9, 10, 11]. 

ЦД - це ендокринно-обмінне захворювання, в основі виникнення якого 

лежить абсолютний або відносний дефіцит інсуліну внаслідок впливу 

багатьох як ендогенних, так і генетичних чинників, що зумовлюють 

порушення всіх ланок обміну речовин [9]. Причини, що впливають на ріст 

захворюваності на діабет, такі [49]: 

- збільшення в структурі населення осіб із спадковою схильністю до 

ЦД; 
- ріст середньої тривалості життя людей з підвищенням відсотка осіб 

похилого віку, які частіше хворіють на діабет; 

- характер харчування населення, який у поєднанні з гіподинамією 

призводить до росту кількості осіб з ожирінням; 

- підвищення частоти хронічних серцево-судинних захворювань (гіпер-
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тонічна хвороба, атеросклероз), що також є чинниками ризику; 

- інтенсифікація темпів життя; 

- погіршення екологічної і соціальної ситуації, особливо в країнах, які 

розвиваються. 

Комітетом експертів ВООЗ виділені основні патогенетичні форми 

діабету: діабет І типу (інсулінозалежний) і діабет II типу 

(інсулінонезалежний). Цукровий діабет другого типу є гетерогенним 

захворюванням, основу якого становить інсулінорезистентність і 

недостатність функції В-клітин. Базується цей тип захворювання на 

генетичній схильності, а основним провокуючим фактором є ожиріння. 

Розвиток цукрового діабету другого типу при ожирінні першого ступеня 

збільшується в 3 рази, при ожирінні другого ступеня - у 5 разів, а за 

наявності ожиріння третього ступеня - у 10 разів. Генетична схильність до 

ЦД цього типу вища, ніж до цукрового діабету першого типу. У родичів 

хворого на цукровий діабет другого типу ризик розвитку захворювання 

становить 25-30%, а якщо батько і мати хворіють на цукровий діабет другого 

типу, то ризик його розвитку в їхніх дітей у віці після 40 років зростає до 65-

75%. Зовнішні (пускові) фактори цього типу діабету численні, серед них 

провідну роль відіграють ожиріння, вік, гіподинамія, вагітність та інші. 

Основні фактори ризику цукрового діабету другого типу [9, 10]: 

1) спадковість (наявність серед близьких родичів хворих на цукровий 

діабет); 

2) вік понад 40 років; 

3) надмірна маса тіла й ожиріння; 

4) патологія вагітності (мертвонародження, глюкозурія під час 

вагітності); 

5) підвищена маса тіла на час народження; 

6) виражений атеросклероз, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, 

порушення мозкового кровообігу; 

7) епізодичні гіперглікемії та глюкозурії, виявлені під час стресових 
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ситуацій (операцій, травм, інфекцій тощо); 

8) рани, які тривалий час не загоюються, ураження шкіри, катаракта; 

9) спонтанні гіпоглікемії; 

10) хронічні захворювання печінки, підшлункової залози, нирок; 

11) супутні захворювання залоз внутрішньої секреції; 

12) тривале вживання медикаментів. 

При цукровому діабеті другого типу підшлункова залоза відносно 

нездатна контролювати рівень глюкози в крові, ефективність роботи інсуліну 

поступово знижується. Підшлункова залоза поступово починає виробляти 

більше інсуліну, намагаючись зберегти обмін вуглеводів в клітинах. Часто у 

десятки разів більше ніж у нормі. Однак основна причина розвитку 

цукрового діабету другого типу криється в тому, що інсулін не здатний 

ефективно переводити глюкозу з крові в клітини. Для цього є декілька 

причин. Основна - це поступове зниження чутливості рецепторів до інсуліну. 

Тобто виникнення інсулінорезистентності тканин печінки, м'язів як основних 

споживачів вуглеводів. З боку печінки зміни також залежать від наявності в 

минулому гострого або хронічного гепатиту, що завершується розвитком 

жирового гепатозу. З поступовим зниженням здатності печінки накопичувати 

глікоген між споживанням їжі [51]. 

Цукровий діабет другого типу не виникає раптово. У міру зниження 

здатності печінки накопичувати глікоген, підшлункова залоза використовує 

всі резерви для утворення інсуліну. Тому стан переддіабету продовжується 

на роки, рідко - десятиліття. Діабет цього типу часто виявляють випадково, 

під час обстеження з приводу інших захворювань. Для нього характерний 

повільний початок, стабільний перебіг та наявність неспецифічних 

симптомів, на які пацієнти не звертають уваги, тому звертаються до 

спеціалістів іншого профілю. Частота виникнення ЦД у чоловіків і жінок 

однакова, але вона різна серед вікових груп людей: рідше хворіють діти, 

частіше - особи похилого віку, зростає захворюваність у період статевого 

дозрівання і особливо із збільшенням віку [51, 11]. 
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У жінок другого зрілого віку, які страждають цукровим діабетом 

другого типу явища наростають поступово, протягом кількох місяців з часу 

перших ознак недуги. З ознак слід назвати свербіння шкіри і слизових 

оболонок, гнійні процеси в шкірі та підшкірній клітковині, втрата 

працездатності, підвищення або втрата апетиту, розхитування та випадіння 

зубів, порушення зору. Інколи виникають такі хворобливі явища, як стійкий 

поліневрит, атеросклероз судин ніг. Також може бути незначно виражена 

спрага та поліурія, які посилюються надвечір, після їжі і лише на тлі 

вираженої декомпенсації стають виразними. Проте цукровий діабет другого 

типу може проявлятися у жінок і досить гостро, особливо при маніфестації 

його на тлі інфекції, інтоксикації, травми тощо. Нерідко розвиткові явних 

стадій діабету, особливо другого типу, передує тривалий період прихованих 

гіпоглікемічних станів різної вираженості, зумовлених гіперсекрецією 

інсуліну. Клінічно вони проявляються відчуттям голоду, слабістю, 

пітливістю, тремтінням, головним болем, виникають після тривалих перерв у 

їжі або на тлі фізичного навантаження, нівелюються прийманням їжі, 

особливо вуглеводистої [49]. 

У жінок другого зрілого віку при цукровому діабеті другого типу 

кардинальними проявами є гіперглікемія та глюкозурія. Експерти ВООЗ 

визначають цукровий діабет як синдром хронічної гіперглікемії. Розвиткові 

сприяють два незалежні фактори: різке зниження транспорту глюкози з крові 

до тканин та збільшення глюконеогенезу, що зумовлене відносною 

недостатністю інсуліну. На перших етапах ЦД гіперглікемія має захисний 

пристосувальний характер, бо забезпечує не тільки перехід глюкози до 

тканин унаслідок «глюкозного» тиску, а також її утилізацію. У подальшому 

«глюкозна інтоксикація» сприяє неферментативному глікуванню білків, які 

зумовлюють ураження судин і нервової системи. Глюкозурія представлена 

виведенням цукру з сечею. У сечі здорової людини глюкози немає, бо вона 

реабсорбується в канальцях нирок. Більш висока глікемія зумовлює 

глюкозурію у здорових людей у разі надмірного вживання солодощів. При 
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ЦД через клубочки нирок фільтрується глюкози в 3-7 разів більше, ніж у 

здорової людини, концентрація глюкози в сечі при ЦД становить 8-10%. У 

деяких хворих на цукровий діабет глюкозурія відсутня, незважаючи на те що 

рівень глікемії значно перевищує показники ниркового порогу. Глюкозурія 

може з'явитися на тлі нормальної глікемії, якщо реабсорбація глюкози в 

нирках зменшена. Величина глюкозурії найчастіше співпадає з величиною 

гіперглікемії [10, 11]. 

У жінок другого зрілого віку патологія серцево-судинної системи 

займає важливе місце в ураженнях органів та систем при цукровому діабеті 

другого типу. Вона виявляється в переважної більшості хворих на цукровий 

діабет і посідає перше місце серед безпосередніх причин смерті. Одне з 

провідних місць при цьому належить патології серця [9, 11]. Виділяють дві 

основні форми ураження серця при ЦД: коронарогенну (ішемічну хворобу 

серця) та некоронарогенну (діабетичну кардіоміопатію). Діабетична 

кардіоміопатія (діабетичне серце) - специфічне ураження, що розвивається у 

хворих із тривалим перебігом цукрового діабету. ЦД відносять до факторів 

ризику атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Виділяють такі 

особливості атеросклерозу при цукровому діабеті: ранній початок, значне 

поширення, тяжкий перебіг. Атеросклероз при ЦД, особливо у жінок 

другого зрілого віку, починається на 10-12 років раніше порівняно із 

загальною популяцією [10]. 

При цукровому діабеті другого типу у жінок другого зрілого віку часто 

діагностують ішемічну хворобу серця. Прояви цього захворювання зумовлені 

атеросклерозом вінцевих артерій і реалізуються у вигляді двох основних 

форм: стенокардії та інфаркту міокарда. Особливостями перебігу стенокардії 

при цукровому діабеті у жінок є мала та помірна інтенсивність больового 

нападу, непостійна іррадіація болю. Напади стенокардії виникають в разі 

фізичних або емоційних навантажень. Збільшення кількості нападів та їх 

тяжкий перебіг найчастіше пов'язані з декомпенсацією цукрового діабету. 

Більш тяжким проявом ішемічної хвороби серця, що зумовлює високу 
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летальність та інвалідизацію жінок, є інфаркт міокарда. Особливості його 

перебігу при цукровому діабеті характеризуються атиповими формами. Вони 

маскуються під виглядом діабетичного кетоацидозу, коми, порушень 

кровообігу. Інфаркту міокарда на тлі ЦД притаманні переважання 

великовогнищевих і повторних інфарктів. Такий стан характеризується 

високою частотою ускладнень, лівошлуночковою недостатністю, 

тромбоемболією, порушеннями ритму та провідності, порушенням 

кровообігу. Порушення ритму та провідності відзначають у 25-35% жінок 

хворих на цукровий діабет другого типу [51]. 

Інфаркт міокарда у жінок другого зрілого віку при цукровому діабеті 

другого типу спостерігають частіше на 15%, ніж у жінок без ЦД та 

летальність від нього вища, ніж у решти населення. Висока летальність від 

інфаркту міокарда зумовлена високою частотою ускладнень у такої категорії 

хворих. В гострий період цукрового діабету інфаркт може спричинювати 

раптову гіперглікемію, глюкозурію, кетоацидоз у хворих, що раніше добре 

контролювався. Інфаркт міокарда з кетоацидозом та безбольовою формою є 

прогностично несприятливий. Безбольові форми представляють особливий 

інтерес інфаркту міокарда та стенокардії. Безбольовий перебіг зумовлений 

наявністю автономної діабетичної нейропатії. Певну роль відіграє 

підвищення порога больової чутливості рецепторів серця при атеросклерозі 

та серцевій недостатності. «Повільний» розвиток інфаркту міокарда з 

втратою больової чутливості розвивається також унаслідок поступового 

руйнування судин і нервів, уражених ділянок серця [9, 10]. 

Отже ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету другого типу 

має такі особливості [11,2]: 

1)однакова частота виникнення в чоловіків і жінок; 

2)висока летальність від інфаркту міокарда, у жінок утричі більша, ніж 

у загальній популяції; 

3)висока частота атипових і безбольових (німих) форм, які становлять 

високий ризик раптової смерті; 
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4)значна поширеність ішемії, повторних інфарктів, висока частота 

пост-інфарктних ускладнень. 

Артеріальну гіпертензію діагностують у 30-65% жінок хворих на 

цукровий діабет другого типу, що в 2 рази перевищує її частоту в загальній 

популяції. Це зумовлено атеросклерозом, гіперінсулінемією, ожирінням і 

нефропатією. Вона прискорює розвиток макро- та мікроангіопатій. При 

цукровому діабеті виділяють симптоматичну та есенціальну артеріальну 

гіпертензію. При цукровому діабеті другого типу у жінок другого зрілого 

віку переважає есенціальна гіпертонічна хвороба. У стадії ремісії або 

задовільного адекватного лікування значна частина хворих практично не 

відчуває ніяких змін у своєму стані, і тільки випадково під час вимірювання 

визначають підвищений артеріальний тиск. Деякі хворі скаржаться на 

загальну слабість та зниження працездатності. На початкових стадіях 

есенціальна гіпертензія проявляється тяжкістю в голові, головним болем, 

запамороченням, шумом в вухах, серцебиттям, болем у ділянці серця, 

задишкою [48, 35, 69]. 

Щодо органів дихання, специфічного ураження бронхо-легеневої 

системи при цукровому діабеті другого типу у жінок другого зрілого віку не 

спостерігається. Однак хворі частіше мають застудно-запальні та інфекційно-

алергійні захворювання, які нерідко перебігають з астматичним 

компонентом. Для них характерна схильність до гострих респіраторних 

інфекцій, бронхітів, пневмоній із затяжним перебігом, хронічних 

неспецифічних захворювань легенів, нагнійних процесів, туберкульозу 

легенів. У жінок з цукровим діабетом другого типу визначають зміни функції 

зовнішнього дихання за відсутності уражень органів дихання та серцево-

судинної системи. Вони проявляються збільшенням легеневої вентиляції, 

зниженням життєвої ємкості легенів, зниженням їх максимальної вентиляції. 

Для жінок при ЦД характерна гіпоксія. Порушення функції зовнішнього 

дихання свідчать про дихальну недостатність. Гіпервентиляція за такого 

стану є показником дихальної недостатності, пов'язаної з погіршенням 
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засвоєння кисню з повітря, утрудненням його дифузії через альвеоло-

капілярні мембрани. У хворих також відзначають порушення гемодинаміки в 

малому колі кровообігу, що проявляється збільшенням опору та 

систолічного тиску. Підвищення тиску в легеневій артерії призводить до 

серцевої недостатності з високим хвилинним об'ємом серця, тахікардією, 

прискоренням кровотоку. У разі виснаження компенсаторних можливостей 

розвивається гіподинамія серця, знижується його скоротлива здатність, 

зменшується хвилинний об'єм та з'являється застій у малому колі кровообігу 

[47,10,11,5]. 

Основне місце серед захворювань органів дихання у жінок другого 

зрілого віку з цукровим діабетом другого типу посідає туберкульоз легенів. 

Він розвивається в 4-7% хворих, перебігає більш активно і призводить до 

декомпенсації цукрового діабету. У 70-85% випадків ЦД передує 

туберкульозу, у 15-20% обидва захворювання діагностують одночасно, а в 5-

10% діабет приєднується до туберкульозу легенів. Активний туберкульоз у 

хворих на цукровий діабет виявляють у декілька разів частіше, ніж в осіб із 

непорушеною толерантністю до вуглеводів. Основним фактором розвитку 

туберкульозу є наявність вираженого порушення обміну речовин. Зміни 

обмінних процесів перешкоджають нормальній функції лейкоцитів, що є 

важливим елементом ефективного захисту від туберкульозу. Певне значення 

мають вітамінна недостатність, порушення обміну білків, ослаблення 

імунобіологічних властивостей [54, 7, 8]. 

Нерідко у жінок спостерігають поєднання цукрового діабету та 

пневмонії. ЦД розвивається на тлі пневмонії, характеризується 

малосимптомністю, прогресуючим характером. Загострення пневмонії 

протікає мляво, малопомітно, з невисокою температурою тіла, малою 

вираженістю запальних змін крові. Вона характеризується зниженням 

імунологічної та загальної реактивності організму, відрізняється 

перибронхіальною та периваскулярною інфільтрацією, поєднується з 

астматичним компонентом і нагноюванням. Гострі пневмонії відрізняються 
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значним поширенням процесу, значною тяжкістю, затяжним перебігом, 

вираженою схильністю до абсцедування та рецидивування. Спостерігають 

дві основні форми: вогнищеву та інтерстиціальну. Вогнищева форма 

найчастіше локалізується в нижній частці легенів. Часто пневмонія супрово-

джується реактивним плевритом [6]. 

Характерною ознакою ураження органів травлення у жінок при 

цукровому діабеті є тривалий латентний, безсимптомний перебіг на тлі 

значних морфо-функціональних змін. Частота ураження різних відділів 

травного тракту різна: низька в разі ураження стравоходу і більша в разі 

ураження кишок. При цукровому діабеті другого типу у жінок другого 

зрілого віку відбувається порушення зубів, що порушує початок процесу 

травлення. Захворювання зубів та ясен взагалі є першими ознаками ЦЦ. Вони 

не дозволяють у повній мірі здійснювати механічне та ферментативне 

оброблення їжі [47, 11]. Стравохідна нейропатія - ураження стравоходу при 

цукровому діабеті. У жінок другого зрілого віку з ЦД другого типу 

проявляється печією, дисфагією, іноді болем за грудиною. У хворих 

визначають розширення стравоходу, зменшення сили та швидкості 

перистальтики, уповільнення евакуації, втрату тонусу шлунково-

стравохідного сфінктера, езофагіт. Зміни шлунка при ЦД другого типу у 

жінок виявляють досить часто. Майже в половини хворих у початковий 

період захворювання та в більшості тих, що тривало хворіють, визначають 

прояви хронічного гастриту або гастродуоденіту. Діабетичний гастропарез 

розвивається у жінок через порушення моторної функції шлунка. У більшості 

хворих його клінічний перебіг безсимптомний. Зниження тонусу шлунка 

відбувається поступово. При гастропарезі у шлунку натще визначають 

рідину, слиз і залишки їжі, він розтягнутий, видовжений та опущений, 

перистальтичні скорочення відсутні або незначні, евакуаторна функція різко 

порушена. Нерегулярне та уповільнене надходження їжі до кишок може 

стати причиною гіпоглікемічних станів, обмінних та інших порушень [2, 60]. 

Гепатобіліарна система при цукровому діабеті зумовлена порушенням 
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жирового обміну. Одним із найчастіших проявів цих уражень є діабетична 

гепатопатія, яка проявляється болем та відчуттям тяжкості у правому підре-

бер'ї, збільшенням і болючістю печінки під час її пальпації. Факторами 

гепатопатії є стійка та висока гіперглікемія, надлишок маси тіла, інсуліноре-

зистентність, хронічні запальні процеси в гепатобіліарній системі. Прогноз 

при діабетичній гепатопатії сприятливий. Іноді супутній холестаз і зниження 

резистентності призводять до виникнення холециститу та жовчнокам'яної 

хвороби. Наслідком деструкції печінки є жировий склероз [6]. 

Інфекція сечових шляхів (цистити, пієлонефрити, пієлоцистити тощо) 

на тлі ЦД має стійкий перебіг, залежить від рівня глікемії. Виявляється 

висока частота безсимптомних форм у жінок в другому зрілому віці. 

Найхарактернішою інфекцією сечових шляхів при цукровому діабеті другого 

типу є хронічний пієлонефрит. Він зустрічається в 4-5 разів частіше у хворих 

на ЦД, ніж у загальній популяції. Виникненню пієлонефриту сприяє 

зниження захисних механізмів при декомпенсації обміну, глюкозурія 

[32,49]. 

Діабетична дермопатія характеризується сухістю шкіри, зниженням її 

тургору, свербежем, численними розчухуваннями. При цьому нігті стовщені, 

волосся ламке, тьмяне. В жінок другого зрілого віку при цукровому діабеті 

другого типу зустрічається локальний тип діабетичної дермопатії. Це може 

бути свербіж статевих органів, промежини, аноректальної ділянки, ділянки 

сосків, зовнішнього слухового ходу. Також у хворих цієї категорії часто 

спостерігають специфічне, інтегроване ураження стоп - діабетична 

остеоартропатія. Факторами що провокують цей процес є травми, 

переохолодження та інфікування стопи. Найчастіше уражуються дистальні 

метафізи плеснових суглобів і проксимальні метафізи фаланг стоп. 

Починається остеоартропатія з остеопорозу, остеолізу, остеосклерозу, а потім 

формується деформація суглоба. У процесі розвитку спостерігається 

припухлість суглоба, гіперемія шкіри відсутня або незначно виражена, 

суглоб безболісний, рідко відзначають незначну болючість. У разі 
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приєднання інфекції з'являється гарячка та виникають гнійні рани, виразки, 

через які часто виділяються фрагменти кісток. Процес може зупинитися на 

будь-якій стадії, структура кісток може повністю відновитися. Кровообіг у 

магістральних судинах кінцівок зазвичай істотно не порушений. 

Захворювання належить до так званих неішемічних некрозів, на відміну від 

гангренозних уражень пальців стоп, п'яткової кістки, гомілково-стопних і 

плесно-фалангових суглобів, зумовлених ішемією [11,9]. 

1.3. Фізична реабілітація жінок із цукровим діабетом II типу 

Застосування лікувальної фізичної культури в комплексному лікуванні 

хворих на цукровий діабет обумовлено стимулюючим впливом фізичних 

вправ на тканинний обмін, утилізацію цукру в організмі і підвищене 

відкладення їх у м'язах. Установлено, що під впливом фізичних вправ рівень 

глюкози в крові значно знижується, іноді до нормальних величин. У хворих з 

надмірною масою тіла під впливом фізичних вправ нормалізується жировий 

обмін і зменшується жироутворення. У комплекс лікувальної фізичної 

культури при легкій формі цукрового діабету включають вправи для всіх 

м'язових груп. Рухи виконуються з великою амплітудою, у повільному і 

середньому темпі, а для дрібних м'язових груп - у швидкому. Поступово 

вводяться більш складні координаційні вправи, вправи з предметами, на 

знаряддях (гімнастичній стінці, лавці) і з обтяженнями. Тривалість заняття 

30-45 хвилин. Щільність досить висока. Жінкам другого зрілого віку з 

цукровим діабетом другого типу необхідно застосовувати дозовану ходьбу на 

відстані від 4 до 10 кілометрів, спортивні вправи (ходьбу на лижах, катання 

на ковзанах, плавання, біг), ігри (волейбол, бадмінтон, теніс) при строгому 

контролі в процесі занять [52]. 

За дослідженням Мисули І. Р. при діабеті середньої тяжкості заняття 

лікувальною фізичною культурою і регламентація рухового режиму 

сприяють стабілізації дозування лікарських препаратів. Застосовуються 

вправи помірної і малої інтенсивності для всіх м'язових груп, дихальні 

вправи і вправи на розслаблення м'язів. Тривалість заняття 25-30 хв. 
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Щільність невисока. Крім лікувальної гімнастики слід широко застосовувати 

дозовану ходьбу на 2-7 км, біг підтюпцем. Ускладненнями цукрового діабету 

другого типу у жінок другого зрілого віку є захворювання серцево-судинної 

системи. Заняття з такими пацієнтами проводять згідно з методикою, яку 

використовують для супутніх захворювань. Навантаження слід визначати як 

за ступенем адаптації серцево-судинної системи, так і за показниками вмісту 

глюкози в крові та сечі. 

У разі тяжкої форми ЦД заняття ЛФК починають після виведення 

хворих з тяжкого стану з тим, щоб запобігти ускладненням, зумовленим 

гіподинамією та порушеннями обміну. Адаптація хворого до фізичних 

навантажень повинна бути поступовою. Перші заняття проводять за 

методикою, яку використовують при захворюваннях серцево-судинної 

системи, залежно від тривалості призначеного режиму, до настання 

компенсації. У жінок другого зрілого віку загальне навантаження на організм 

невелике або помірне. Широко використовують вправи для дрібних і 

середніх м'язових груп. Тривалість заняття 15 хв. Вправи для великих груп 

м'язів включають до комплексу поступово і обережно залежно від адаптації 

організму до навантаження. Надалі додають дозовану ходьбу від 500 м до 2 

км і малорухливі ігри. Під час дозування навантаження необхідно 

враховувати, що інтенсивна м'язова робота підвищує вміст глюкози в крові. 

Фізичні вправи, що тривало виконують у повільному темпі, знижують вміст 

глюкози в крові, оскільки при цьому витрачається не тільки глікоген, а й 

глюкоза в крові. Не можна застосовувати вправи з вираженим загальним 

силовим напруженням і вправи на швидкість, за яких у м'язах переважають 

анаеробні процеси і підвищується вміст в крові кислих продуктів. Таким 

чином, порушення обміну речовин, що перебігають у вигляді самостійних 

захворювань, можуть бути наслідком розладів діяльності залоз внутрішньої 

секреції і нервової системи, неповноцінного (у тому числі недостатнього або 

надмірного) харчування та інших причин. У разі переважного порушення 

одного з видів обміну тією чи іншою мірою завжди виникають порушення і 
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більшості його інших видів [28, 52, 68]. 

Основною причиною цукрового діабету другого типу у жінок другого 

зрілого віку є ожиріння. Ожиріння, як вважає Степашко М. В., є одним з 

найпоширеніших порушень обміну речовин, результатом надмірного 

харчування й обмеженої рухової активності, а також велике значення має 

спадковий чинник. Є чотири ступені ожиріння: 

1 ступінь - надлишок маси тіла складає 20-29%; 

2 ступінь - 30-49%; 

3 ступінь - 50-99%; 

4 ступінь - 100%) і більше. 

Основними принципами фізичної реабілітації хворих на ожиріння є 

обмеження харчування, збільшення енергетичних витрат і функціональне 

зміцнення всього організму. Під час організації процесу слід передбачати 

збільшення витрат і зменшення надходження поживних речовин. Тому за 

всіх форм ожиріння обов'язкове правильне поєднання режиму харчування і 

руху. Застосовуючи лише жорстке обмеження в харчуванні, можна досягти 

помітних успіхів у зменшенні маси тіла, але за відсутності м'язової 

активності втрата жирових відкладень призводить до ослаблення організму, 

в'ялості і зморщування тканин [66, 70]. 

Завдання лікувальної фізичної культури при ЦД другого типу з ожирін-

ням спрямовані на підвищення обміну речовин, енерговитрат, неспецифічної 

опірності й адаптаційних можливостей організму, зменшення маси тіла, 

запобігання ускладненням і відновлення порушених функцій різних органів 

та систем. Для посилення ліполітичних процесів та активізації вуглеводного 

обміну широко використовують фізичні вправи прикладного і спортивного 

характеру (ходьба, біг підтюпцем, ходьба на лижах, плавання) у поєднанні із 

загальними вправами. Вправи використовують на великі групи м'язів, з знач-

ною амплітудою. Широко застосовують махи, нахили, повороти й обертання 

тулуба, вправи з обтяженням (гантелі, набивні й надувні м'ячі). Також вико-

ристовують піші прогулянки, ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну 
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гімнастику, дихальні вправи, прохолодні обливання, обтирання та масаж. 

Головними позитивними особливостями фізичних вправ при цьому захворю-

ванні є: глибока біологічність та адекватність, універсальність - немає 

жодного органа, що не реагував би на рухи. Обов'язково потрібно слідкувати 

за рівнем глюкози в крові. Активний руховий режим і фізичні вправи 

дозволяють підвищити загальну працездатність хворого. У зв'язку з цим 

ЛФК показана при легких, помірних та тяжких формах ожиріння незалежно 

від патогенезу захворювання. Таким чином, фізичні вправи є основою 

лікування і запобігання надмірній масі тіла. При цьому необхідно виконувати 

основне правило: систематичність і поступовість [54, 48, 29]. 

При цукровому діабеті другого типу у хворих часто виникає таке 

захворювання, як подагра. Частіше хворіють чоловіки, але в жінок це явище 

теж не рідко зустрічається. Подагра характеризується гострим болем і 

запальними явищами в суглобах. Розвитку подагри сприяють: переїдання, 

надмірне вживання м'ясних продуктів, зловживання спиртними напоями і 

сидячий спосіб життя. При подагрі відбуваються зміни в суглобах і 

періартикулярній тканині аж до виражених деформацій і обмеження руху 

спостерігають переважно в дрібних суглобах (кисть, стопа). Лікувальну 

фізичну культуру застосовують на тлі раціонального режиму харчування 

(обмеження вживання харчових продуктів, що містить велику кількість 

калорій, пуринів і білків, споживання достатньої кількості рідини). Хворим 

слід настійно рекомендувати активний фізичний режим як метод стимуляції 

загального обміну і профілактики подагри. Серед різних видів ЛФК 

найширше використовують лікувальну гімнастику, застосовуючи переважно 

активні вправи, а з метою розтягування періартикулярного апарату 

використовують і пасивні вправи. Отже, застосовують так звану суглобову 

гімнастику з максимально можливим розмахом рухів у суглобах 

[52,28]. 

Активні вправи застосовують у різних вихідних положеннях - стоячи, 

сидячи та лежачи. Пасивні вправи для суглобів рук - у положенні сидячи, а 
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для суглобів ніг - лежачи. Для поліпшення рухливості суглобів 

використовують махові, ротаційні й колові рухи кінцівками, враховуючи 

анатомічну форму суглобів. Ефективними є вправи з гімнастичною палицею, 

полегшеними гантелями. Успішно використовують також вправи на 

гімнастичній стінці, залучаючи до руху суглоби верхніх і нижніх кінцівок, а 

також окремо різні рухи для суглобів кистей. У процедурах ЛГ можна 

застосовувати ускладнену ходьбу з одночасним рухом рук та ніг, вправами з 

маленькими волейбольними м'ячами, а також рухливі ігри з м'ячем; за 

наявності болю показана гімнастика в теплій ванні. Крім ЛГ, хворим 

рекомендують щоденне заняття гімнастикою вдома, а також регулярні 

пішохідні прогулянки, механотерапію, їзду на велосипеді [40, 19, 34]. 

Фізична культура при діабеті другого типу включає такі особливості. І., 

[7,13]: 

- проводити заняття ранкової або лікувальної гімнастики необхідно 

після обов'язкової попередньої ради з лікуючим лікарем; 

- заняття повинні проходити в добре провітреному приміщенні або на 

повітрі; 

- якщо є можливість, то крім вправ ранкової гімнастики рекоменду-

ється такий самий комплекс вправ повторити ввечері, приблизно за 1,5-2 

години до сну; 

- фізичні вправи необхідно чергувати, щоб забезпечити рівномірне 

навантаження на різні м'язи, збільшення або зменшення фізичного 

навантаження під час занять фізкультурою при діабеті проводиться в 

залежності від стану хворого, його натренованості і фізичного розвитку; 

- вихідні положення при фізичних вправах слід чергувати, рухи 

виконувати потрібно з великим розмахом у суглобах; 

- дихання під час занять має бути вільним і ритмічним, здійснюватися 

через ніс, видих повинен бути тривалішим ніж вдих; 

- якщо після занять у діабетика виникає відчуття втоми або слабкості, 

то це повинно бути приводом для зміни комплексу фізичних вправ у бік 
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зниження навантаження; 

- комплекс вправ лікувальної фізкультури при діабеті повинен поєдну-

вати рухливі ігри, біг, вправи з опором і т.д; 

- після закінчення занять потрібно прийняти душ або вдатися до 

обтирання. 

За дослідженнями Боднара П. М. фізичні вправи при цукровому діабеті 

другого типу у жінок другого зрілого віку сприяють зміцненню нервової 

системи і серця, підвищенню опірності організму і затримують 

прогресування атеросклерозу. 

В загальному у разі спеціального підбору вправ можна впливати 

переважно на жировий, вуглеводний або білковий обмін. Довготривалі 

вправи на витривалість збільшують енерговитрати організму за рахунок 

згоряння вуглеводів і жирів, силові вправи впливають на білковий обмін і 

сприяють відновленню структур тканин. Фізичні вправи чинять загально 

тонізуючий вплив на організм, нормалізуючи дію нервової і ендокринної 

регуляції всіх трофічних процесів. Зокрема, при порушенні вуглеводного 

обміну підвищується засвоєння глюкози тканинами, при ожирінні 

посилюється згоряння жирів, при виснаженні поліпшується засвоєння і 

синтез білків. 

У методиці лікувальної фізкультури при цукровому діабеті 

враховується фізіологічна і біохімічна дія фізичних вправ різної 

інтенсивності. Так, м'язові вправи великої інтенсивності, при виконанні яких 

утворюється значний кисневий борг, стимулюють анаеробні енергетичні 

процеси (гліколіз, розпад глікогену) і приводять до накопичення молочної 

кислоти і метаболічного ацидозу, не впливаючи на рівень цукру в крові. 

Навпаки, м'язове навантаження помірної інтенсивності, що досягається 

фізичними вправами для середніх і великих груп м'язів з обмеженим числом 

повторень, в повільному і середньому темпі, в чергуванні з динамічними 

дихальними вправами, сприяє споживанню глюкози з крові і її повному 

згоранню в м'язах, зменшуючи вміст цукру в крові. Таким чином, при 
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цукровому діабеті в лікувальній фізкультурі використовуються гімнастичні 

вправи у поєднанні з дихальними. Конкретний підбір вправ встановлюється 

руховим режимом хворих, що своєю чергою призначається на основі оцінки 

загального стану та клінічної картини. 

Крім лікувальної гімнастики, при цукровому діабеті другого типу 

використовується масаж [8, 11, 22]. 

ЗАВДАННЯ МАСАЖУ: 

- поліпшити загальний стан хворого; 

- сприяти утилізації глюкози з крові та її повному використанню 

організмом; 

- підтримувати позитивний психологічний стан хворого. 

Лікувальний масаж застосовують при легкій і середній формах ЦД. 

Застосовують місцевий і загальний масаж. Курси повторювати з урахуванням 

стану пацієнта. 

Фізіотерапію використовують для стимуляції функції підшлункової 

залози, окисно-відновних процесів і зниження вмісту глюкози в крові, 

активації обмінних процесів; ліквідації або зменшення свербіння шкіри; 

попередження прогресування захворювання і його ускладнень; досягнення 

стійкої компенсації і стимуляція адаптивно-пристосувальних механізмів; 

поліпшення загального стану організму. Застосовують електрофорез цинку, 

міді та інших медикаментів і ліків, індуктотермію, мікрохвильову терапію, 

електричне поле ультрависокої частоти, ультрафіолетове опромінення, ванни 

вуглекислі, йодобромні, радонові, контрастний душ, обливання [47, 18]. 

Працетерапію використовують для збереження працездатності та 

психоемоційного стану хворого. Рекомендують роботу на свіжому повітрі у 

садку, на присадибній ділянці. Навантаження не повинно викликати втому і 

негативну суб'єктивну реакцію. Хворому необхідно при собі мати, як і на 

заняттях з ЛФК, цукор, і при розвитку ознак гіпоглікемії з'їсти його [25, 28]. 

За методикою М. Ф. Гриненка та В. А. Кальніболоцького в фізичній 
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реабілітації при цукровому діабеті другого типу широко використовують 

лікувальну фізичну культуру чергуючи гімнастичні вправи з дихальними 

вправами. ЛФК виконується з частою зміною вихідних положень, для всіх 

м'язових груп, помірної і малої інтенсивності, тривалістю - 20хв. Також 

використовують місцевий та загальний масаж з сегментарно-рефлекторним 

впливом. Здійснюють з незначною силою та інтенсивністю. 

Мета масажу: 

- поліпшення діяльності центральної нервової системи, загального 

тонусу організму; 

- активація кровообігу і току лімфи в кінцівках, окислювально-

відновних і обмінних процесів; 

- стимуляція функцій серцево-судинної, дихальної та травної 

системи; 

- підвищення тонусу і працездатності м'язів. 

Починають масаж з ділянки спини. Положення хворого - лежачи на 

животі. Всі прийоми класичного масажу здійснюють з меншим дозуванням, 

ніж при ожирінні, особливий акцент роблять на м'язи в місцях їх переходів в 

апоневрози, сухожильні утворення. Застосовують локальні прийоми 

вибірково. Щипцеподібне розминання, площинне погладжування. 

Прямолінійні, кругові розтирання пальцями, штрихування, натискання 

пальцями, вібрація. Всі маніпуляції - у напрямку до найближчих 

лімфатичних вузлів. Після масажу спини переходять на масаж області шиї. 

Всі прийоми виконуються ніжно, легко і локально. Застосовуються в 

основному щипцеподібні натискання, штрихування, прямолінійні дії, без 

ударних переривчастих вібрацій. Масаж поперекової і сідничної області: 

потрібно виділити великі м'язові групи і особливо промасажувати місця 

переходів м'язів у сухожилля. Дозувати за станом хворого. Масаж нижніх 

кінцівок застосовують спочатку по задній, а потім по передній поверхні. 

Застосовуються всі різновиди класичних маніпуляцій з виборчою локальною 
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дією на окремі ділянки тіла. Особлива увага приділяється стопам, їх 

підошовній поверхні. Верхні кінцівки масажують ніжно, легко, звертаючи 

особливу увагу на місця переходів м'язів у сухожилля. Використовують 

тільки локальні маніпуляції. Завершують сеанс масажем грудної клітки, 

живота і потрушуванням на верхніх і нижніх кінцівках. Тривалість масажу -

15-20хв, курс - 12-15 сеансів через день. 

Висновок до 1 розділу. 

В цьому розділі ми проводили теоретичне дослідження, яке включало 

огляд літературних джерел з питання виникнення цукрового діабету другого 

типу у жінок другого зрілого віку. В першому пункті ми визначали анатомо-

фізіологічні та морфофункціональні особливості організму жінок другого 

зрілого віку, а саме: вікову періодизацію, ергометричні та метаболічні 

показники фізичної працездатності. 

В другому пункті ми вивчали етіологію і патогенез цукрового діабету 

другого типу, а також супутні захворювання, які ускладнюють стан пацієнта. 

До третього пункту ми віднесли фізичну реабілітацію. Було вивчено 

засоби та методики різних авторів. Фізична терапія жінок при ЦД включає: 

ЛФК, масаж, фізіотерапію, працетерапію та інше. ФР використовується для 

запобігання ускладнень супутніх захворювань, зниження прогресування 

цукрового діабету та приведення до нормального стану пацієнта. 
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МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Методи дослідження 

Для вирішення поставлених завдань у магістерській роботі були 

використані наступні методи дослідження: 

а) аналіз фахової науково-методичної літератури; 

б) соціологічні: опитування (анкетування); 

в) медико-біологічні методи: зважування, вимірювання АТ, ЧСС, 

визначення рівня тренованості серця за М. Амосовим, індекс маси тіла 

(індекс Кетле), Індекс Робінсона та визначення рівня глюкози в крові; 

г) методи математичної статистики. 

Аналіз фахової науково-методичної літератури. З метою ознайомлен-

ня зі станом досліджуваного питання нами було вивчено і проаналізовано 

спеціальну науково-методичну літературу з питань порушення обміну 

речовин, зокрема етіології, клініки, діагностики та фізичної реабілітації осіб з 

цукровим діабетом. А також особливості морфофункціонального стану 

жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу. Опрацьовані 

фонди наступних бібліотек: Львівського державного університету фізич-

ної культури, Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, а також матеріали інтернет-ресурсів. 

Проаналізувавши спеціальну науково-методичну літературу, ми 

узагальнили інформацію про цукровий діабет та визначили вплив засобів та 

методів фізичної реабілітації на перебіг захворювання. Це все дозволило нам 

сформулювати мету та завдання нашого дослідження. 

Соціологічні: опитування (анкетування). Реабілітологом було 

проведено опитування серед жінок хворих на цукровий діабет другого типу. 

Опитування проводилось шляхом заповнення анкети (додаток А), яку 

обстежувані отримували безпосередньо від фізичного реабілітолога і 
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реабілітолога і відповідали на питання в його присутності. Окремі запитання 

анкети були задані також і родичам обстежуваних осіб. Анкета містила 

запитання відкритого і закритого характеру. Відповіді, отримані при 

анкетуванні, дали змогу об'єктивно оцінити причини, характер і тривалість 

захворювання у жінок другого зрілого віку, і звісно не допустити подальших 

негативних впливів з боку побутової сфери життя хворого. Дані анкетування 

були необхідні для визначення рівня життя хворого, розроблення 

рекомендацій відносно організації режиму дня, виконання гігієнічних 

заходів, а також проведення занять лікувальною фізичною культурою. 

Медико-біологічні методи дослідження. 

Проводилося зважування жінок другого зрілого віку хворих на 

цукровий діабет другого типу для визначення їхньої ваги, тому що однією із 

причин виникнення цього типу захворювання є порушення обміну речовин, а 

саме ожиріння. Зважування проводилось в добре освітленому приміщенні та 

при кімнатній температурі. 

Після зважування пацієнтам вимірювали артеріальний тиск, так як в 

людей з ожирінням зазвичай тиск є підвищеним і вони страждають на 

гіпертонію. Також ми проводили вимірювання пульсу (ЧСС) пальпаторним 

методом на променевій артерії. Отримані показники ЧСС порівнювали із 

фізіологічними нормами для жінок другого зрілого віку. 

Визначення рівня тренованості серця за М. Амосовим. Для 

визначення тренованості серця він пропонує пробу з присіданнями. Спочатку 

потрібно підрахувати пульс (частоту серцевих скорочень - ЧСС). Після цього 

пацієнт повільно виконує 20 присідань, піднімаючи руки вперед, зберігаючи 

тулуб прямим і широко розводячи коліна в сторони. Для полегшення 

виконання присідань пацієнт може додатково утримуватись двома руками 

спинки стільця. Після виконання вправи знову підраховуємо пульс. 

Результати оцінюємо у відсотках за таблицею 2.1 (додаток Б). 

Збільшення кількості ударів пульсу вдвічі і вище вказують на надмірну 

детренованість серця, його дуже високу збудливість, що є передвісником 
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захворювання чи свідчить про вже наявність захворювання серця. 

Індекс маси тіла (індекс Кетле) - величина, що дозволяє оцінити 

ступінь відповідності маси людини та її зросту, й тим самим, непрямо 

оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною, надмірною (ожирінням). 

Індекс маси тіла вираховується за формулою: 

/ = -

/і2, 

де: 

• ш — маса тіла в кілограмах; 

• її — ріст в метрах. 

За значенням індексу маси, жінок другого зрілого віку поділяємо на 

кілька категорій, дані про ці категорії і ризик виникнення хронічних та 

інфекційних захворювань у кожній з них наведені в таблиці 2.2 (додаток Б). 

Індекс Робінсона. Для кількісної оцінки енергопотенціалу організму 

людини використовують показник резерву - Індекс Робінсона. Він 

використовується для оцінки рівня обмінно-енергетичних процесів, які 

проходять в організмі. Характеризує систолічну роботу серця. Для того щоб 

визначити цей індекс необхідно, після 5хв відпочинку, вирахувати показник 

ЧСС протягом Іхв та виміряти систолічний артеріальний тиск. 

Індекс Робінсона вираховується за формулою: 

ЧССспокою (скор./хв) х АТсист.(мм.рт.ст.) 
Індекс Робінсона = (умов, од.) 

100 

Показники оцінюються у балах за таблицею 2.3 (Додаток Б). 

Рівень глюкози в крові визначають за допомогою глюкометра 

ВІОММЕ. Аналіз крові проводить медсестра, рекомендується проводити 

вранці, натщесерце. Через декілька секунд апарат показує вміст цукру в 

крові. Отримані дані заносяться в історію хвороби пацієнта та 

використовуються реабілітологом в його дослідженнях. Після фізичних 

навантажень знову вимірюють рівень глюкози в крові для визначення 
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ефективності цих навантажень. 

Методи математичної статистики. 

Для кількісного аналізу отриманих результатів ми використовували 

математичні методи дослідження. Отримані нами дані піддавались 

математико-статистичній обробці. А саме, для опрацювання цифрових даних 

ми користувались системою Windows 7 та програмою забезпечення Microsoft 

Excel-2010. 

Зокрема, ми визначали такі показники: середнє арифметичне (М), 

похибку середнього арифметичного (± ш). 

2.2. Організація дослідження. 

Дослідження було проведено у III етапи. 

I етап - (жовтень - грудень) - теоретичне дослідження, яке включало 

огляд літературних джерел з питання виникнення цукрового діабету другого 

типу у жінок другого зрілого віку. Вивчались етіологія та патогенез 

захворювання, засоби профілактики, а також методики застосування засобів 

фізичної реабілітації при ЦД другого типу. 

II етап - (січень - березень) - присвячений впровадженню нашої 

програми фізичної реабілітації. Були підготовлені анкети, проведені 

попередні дослідження та на основі даних аналізу літературних джерел і 

попередніх досліджень ми вдосконалили програму фізичної реабілітації при 

даному захворюванні, а також обґрунтували ефективність її застосування і 

завершили дослідження. 

III етап - (квітень - травень) - оформлення магістерської роботи. 

Дослідження було проведено на базі комунальної 4-ї міської клінічної 

лікарні (ендокринологічне відділення) м. Львова. В дослідженні взяло участь 

12 жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу, середньої 

тяжкості у стадії субкомпенсації, у віці від 36 до 55 років, які займались за 

удосконаленою програмою фізичної реабілітації при цукровому діабеті 

другого типу, що включала: заняття з ЛФК тривалістю 25-30хв, процедури 

масажу по 15-20 хв, які застосовувались комплексно з ЛФК тричі на тиждень, 
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гідротерапію (контрастний душ) тривалістю від 1-2 до 3-5хв, дозовану 

ходьбу (теренкур) та самостійні заняття (лікувальна гімнастика загального 

характеру, гімнастика для ніг). 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН 

ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

ДРУГОГО ТИПУ 

3.1 Вихідні показники жінок другого зрілого віку з ЦД другого типу 

Дослідження було проведено на базі комунальної 4-ї міської клінічної 

лікарні (ендокринологічне відділення) м. Львова. В дослідженні взяло участь 

12 жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу,середньої 

тяжкості у стадії субкомпенсації, яких ми поділили на дві групи: І група (6 

жінок) - 36-45років, II група (6 жінок) - 46-55років. 

З метою вивчення ЦД у обстежуваних жінок, ми розробили анкету 

опитування (Додаток А). За даними анкетування отримали супутні 

захворювання та ускладнення ЦД II типу, які подані у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Супутні захворювання та ускладнення ЦД II типу 

Захворювання/ускладнення 
Кількість хворих 

Захворювання/ускладнення 
І група II група 

Нейропатія 5 (83%) 6(100%) 

Гіпертонічна хвороба І ступеня 4 (66%) 5 (83%) 

Нефропатія 3 (50%) 4 (66%) 

Болі в комірцевій зоні 5 (83%) 5 (83%) 

Синдром діабетичної стопи 3 (50%) 4 (66%) 

Головний біль 4 (66%) 5 (83%) 

Порушення сну 3 (50%) 3 (50%) 
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У всіх хворих були супутні захворювання - діабетична ангіопатія та в 

більшої частини - гіпертонічна хвороба І ступеня, яка виникла під час 

цукрового діабету, також хворі скаржились на головний біль, болі в 

комірцевій зоні та порушення сну. Усі хворі отримували адекватну 

медикаментозну терапію у вигляді цукрознижувальних препаратів. Отримані 

дані анкетування дозволили нам розробити відповідні рекомендації для 

організації рухового режиму хворих. 

Для визначення функціональних показників жінок другого зрілого віку 

з цукровим діабетом другого типу, нами були визначені цифрові значення 

наступних величин: ріст, маса тіла, частота серцевих скорочень, артеріальний 

тиск, рівень тренованості серця за М. Амосовим, Індекс Кетле, Індекс 

Робінсона та за допомогою медперсоналу - рівень глюкози в крові. 

За нашими даними, ми встановили середній рівень показників обох 

груп. І група: середній вік пацієнтів становив 40,3±2,6 років, артеріальний 

тиск: 150±6,3 мм рт.ст. систолічний та 90±5,5 мм рт.ст. діастолічний. 

Середній рівень глюкози в крові становив 8,4±0,6 ммоль/л. За даними 

антропометричного дослідження ми визначили середній рівень зросту -

159,7±2,7 см та ваги - 77,5±2,7 кг. Дані подані на рисунку 3.1. 

40,3 
• 

150 

1 
90 

1 8,4 

159,7 

77,5 

1 
/ / ^ 

Рис. 3.1. Дані обстеження пацієнтів І групи 
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II група: середній вік пацієнтів становив 50±2,6 років, артеріальний 

тиск: 153,3±6,3 мм рт.ст. систолічний та 93,3±8,2 мм рт.ст. діастолічний. 

Середній рівень глюкози в крові становив 9,03±0,6 ммоль/л. За даними 

антропометричного дослідження середній рівень зросту - 162,3±3,3 см та 

ваги-78,3±3,3 кг. 

Дані подані на рисунку 3.2. 

Рис. 3.2. Дані обстеження пацієнтів II групи 

Для того щоб визначити рівень тренованості серця за М. Амосовим, 

використовували пробу з присіданнями (таблиця 3.2). Підраховували пульс 

(ЧСС) пальпаторним методом,до і після проведеного навантаження. 

За дослідженням середні показники ЧСС в стані спокою становили: в 

І групі - 77,5±1,9 уд/хв, в II групі - 79,8±2,14 уд/хв; обидва показники 

відповідають загальним віковим нормам. 

Після навантаження ми спостерігали підвищення ЧСС, в І групі серед-

ній показник становив 123,2±3,7 уд/хв, а в II - 128,2±3 уд/хв. Отже показники 

в І групі підвищилися на 45,7±1,8 уд/хв (59%), а в II - на 48,4±1,2 уд/хв 

(60,7%), що за М. Амосовим свідчить про задовільний рівень тренованості 



37 

серця для обох груп (табл. 2.1, додаток Б). 

Таблиця 3.2 

Рівень тренованості серця за М. Амосовим 

ЧСС (уд/хв) 

№ І група II група 

, п/п До наван- 1 Після на- До наван- 1 Після на-

таження вантаження таження вантаження 

1 76 120 81 130 

2 77 123 79 126 

3 78 125 82 130 

4 75 118 76 123 

5 79 125 80 130 

6 80 128 81 130 

М±т 77,7±1,9 123,2±3,7 79,8±2,14 128,2±3 

Збільшення ЧСС в сер. на45,7±1,8 Збільшення ЧСС в сер. 
(59%) на 48,4±1,2 (60,7%) 

Для того щоб виявити чи є надмірна вага у наших пацієнтів, ми 

визначали індекс маси тіла (індекс Кетле). Виходячи з даних антропометри-

ного обстеження жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого 

типу, середній показник зросту І групи становив 159,7±2,7 см, а середній 

показник ваги - 77,5±2,7 кг, у II групі середній показник зросту -

162,3±3,3 см, а ваги - 78,3±3,3 кг. 

За даними нашого дослідження ми виявили такі дані: середній 
2 2 показник ІМТ І групи становить 30,6±0,6кг/м , а II групи - 30,5±0,5 кг/м . 

Отже, за індексом маси тіла (таблиця 2.2, додаток Б), в обох груп ми 

визначили наявність ожиріння І ступеня, а також виявили збільшений ризик 
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до розвитку захворювань серцево-судинної системи та низький ризик 

захворювання дихальної системи. 

Індекс Кетле представлений в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.З 

Індекс маси тіла (індекс Кетле) 

№ 
І група II група ІМТ кг/м 2 

п/п 
Зріст 

(см) 

Вага 

(кг) 

Зріст 

(см) 

Вага 

(кг) 
І група II група 

1 160 80 158 75 31,3 30,1 

2 159 79 164 81 31,2 30,1 

3 163 76 165 82 30,1 31,2 

4 155 73 166 80 30,4 30,2 

5 161 80 159 74 30,9 30,4 

6 160 77 162 78 30,1 30,3 

М±т 159,7±2,7 77,5±2,7 162,3±3,3 78,3±3,3 30,6±0,6 30,5±0,5 

Для того щоб оцінити енергопотенціал організму людини, ми 

використовували показник резерву - Індекс Робінсона (таблиця 3.4). Він 

використовується для оцінки рівня обмінно-енергетичних процесів, які 

проходять в організмі. Характеризує систолічну роботу серця. Для того щоб 

визначити цей індекс необхідно, після 5хв відпочинку, вирахувати показник 

ЧСС протягом Іхв та виміряти систолічний артеріальний тиск. 

За даними нашого дослідження ми визначили, що у І групи ЧСС 

становив 77,5±1,9 уд/хв, а АТс - 150±6,3 мм рт.ст.. Показник резерву -

116,2±6,1 балів; у II групи ЧСС становив 79,8±2,14 уд/хв, АТс -

153,3±7,5 мм рт.ст. та показник резерву - 122,5±8,9 балів. За індексом 

Робінсона (таблиця 2.3, додаток Б), середні показники І і II груп чітко 

вказують, що регуляція діяльності серцево-судинної системи порушена. 
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Таблиця 3.4 

Результати визначення індексу Робінсона 

№ І група II група Показник резерву 
(бали) 

п/п ЧСС АТс ЧСС АТ 
І гр. Игр. 

(уд/хв) (мм рт.ст.) (уд/хв) (мм рт.ст.) 
І гр. Игр. 

1 76 155 81 155 117,8 125,5 

2 77 145 79 150 111,6 118,5 

3 78 140 82 160 109,2 131,2 

4 75 150 76 140 112,5 106,4 

5 79 155 80 160 122,4 128 

6 80 155 81 155 124 125,5 

М±ш 77,5±1,9 150±6,3 79,8±2,14 153,3±7,5 116,2±6,1 122,5±8,9 

В таблиці 3.5. наведено порівняльну характеристику середніх 

показників індексів: Кетле, Робінсона та Амосова. 

Таблиця 3.5 

Порівняльна таблиця середніх показників 

Індекс Норма 

Жінки другого зрілого віку з ЦД 

II типу 
Функціональний 

стан Індекс Норма 

І група II група 

Функціональний 
стан 

Амосова 
Від 25% 

до 50% 
45,7±1,8 (59%) 

48,4±1,2 

(60,7%) 
Задовільно 

(для І і II груп) 

Кетле 
18,5— 

24,9 кг/м 2 
30,6±0,6 кг/м 2 30,5±0,5 кг/м 2 

Ожиріння І 
ступеня (в І і II 

групі) 

Робінсона 
7 0 - 8 4 

бали 
116,2±6,1 балів 122,5±8,9 балів 

Дуже погано. 
Порушення 
ССС в обох 

групах. 
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3.2 Удосконалена програма застосування засобів фізичної 

реабілітації для жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого 

типу. 

Проаналізувавши дані нашого обстеження, дані анкетування, історії 

хвороб жінок І і II груп, а також літературні джерела, ми виявили такі 

основні проблеми: 

- гіпертонічна хвороба І ступеня (за даними анкетування); 

- гіперглікемія (за допомогою медперсоналу та історії хвороб); 

- порушення діяльності серцево-судинної системи; 

- порушення жирового та вуглеводного обміну (виходячи з 

літературних джерел); 

- надмірна вага (за даними визначення індексу ІМТ); 

- діабетична ангіопатія (за даними анкетування); 

- зниження толерантності до фізичного навантаження; 

- знижена загальна витривалість і фізична працездатність; 

- наявність ущільнень у комірцевій ділянці (за даними анкетування); 

- головний біль (за даними анкетування); 

- порушення сну. 

Враховуючи проблеми хворих з цукровим діабетом другого типу, було 

запропоновано програму фізичної реабілітації, тому основними завданнями 

фізичної реабілітації були: 

- нормалізація артеріального тиску; 

- нормалізація та поступове підвищення функціональних можливостей 

серцево-судинної системи; 

- зниження факторів ризику серцево-судинних захворювань; 

- стабілізація жирового та вуглеводного обміну; 

- зниження маси тіла; 

- збільшення толерантності до фізичного навантаження; 

- сприяти підвищенню загальної витривалості та фізичної працездат-

ності; 
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- сприяти ліквідації ущільнень у ділянці комірцевої зони; 

- зменшити або усунути головний біль. 

Під час занять фізичної реабілітації рекомендується систематичний 

контроль за глікемією, АТ та ЧСС. Виконання програми реабілітації 

призупинялось у разі виявлення у пацієнтів рівня глюкози в крові вище 

14,0 ммоль/л та при гіпоглікемічному стані. Заняття за програмою 

відновлювались після нормалізації рівня цукру в крові, але при цьому 

навантаження зменшувались. 

На основі виявлених проблем запропонована програма фізичної 

реабілітації, яка полягала у покращенні стану жінок з ЦД та запобіганню 

прогресування супутніх захворювань. 

Наша програма фізичної реабілітації передбачала наступні компоненти 

відображені на схемі 3.1. 

Рис. 3.1. Складові компоненти фізичної реабілітації жінок другого 

зрілого віку з цукровим діабетом другого типу. 
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Метою було визначити вплив удосконаленої програми фізичної 

реабілітації на функціональний стан жінок другого зрілого віку при 

цукровому діабеті другого типу без використання інсуліну. 

Зважаючи на вище зазначені завдання, ми запропонували наступні 

засоби фізичної реабілітації: ЛФК в поєднанні з вправами на розслаблення 

(дихальні вправи), процедури масажу, гідротерапію, дозовану ходьбу та 

самостійні заняття (лікувальна гімнастика загального характеру, гімнастика 

для ніг). 

Послідовність (алгоритм) застосування засобів ФР представлена в 

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Програма фізичної реабілітації для жінок другого зрілого віку 

з цукровим діабетом 2 типу 

№ 
п/п 

Засоби фізичної 
реабілітації 

Дозування Методичні вказівки 

1. 
Гідротерапія 

(контрастний душ) 

Від 1-2 до 3-5 хв, 
15 процедур 

Обливання за схемою: 
1) тепла вода (щоб звикло 
тіло); 
2) гаряча вода (доти, доки 
приємно); 
3) холодна (20-30 с); 
4) гаряча (20-40 с); 
5) холодна (1-2 хв); 
6) гаряча (20-60 с); 
7) холодна (доти, доки приєм-
но) 

2. 
Масаж 

20-25 хв, 
курс — 10 сеансів, 

через день 

Місцевий та загальний 
масаж з сегментарно-
рефлекторним впливом. 
Здійснюють з незначною 
силою та інтенсивністю 
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Продовження таблиці 3.6 

3. 
Лікувальна 
гімнастика 

25-30 хв, 5 разів на 
тиждень 

Вправи для всіх м'язових 
груп у повільному та серед 
ньому темпі. Щільність 
виконання 30-40% 

4. 
Дозована ходьба 

(теренкур) 
500 - 3000м, 

щоденно 

Відстань збільшується 
поступово. Дозується темпом 
ходьби і кількістю зупинок 
для відпочинку 

5. 
Самостійні заняття 
(лікувальна гім-
настика загального 
характеру) 

2-3 рази на день Додаток В 

6. 
Самостійні заняття 
(гімнастика для ніг, 
профілактика СДС) 

2-3 рази на день Додаток В 

Оскільки ефективність застосування методик фізичної реабілітації 

досягається завдяки дотриманню певних принципів, тому і ми старались 

слідувати їм: тривалість та безперервність; комплексність. 

Побудова занять комплексної реабілітації з урахуванням супутніх 

патологій дає змогу значно покращити самопочуття хворих на ЦД. Саме тому 

в реабілітаційний комплекс включено засоби, спрямовані на профілактику 

та лікування супутніх захворювань і ускладнень ЦД 2 типу (таблиця 3.7). 

Таблиця 3.7 

Засоби для профілактики та лікування супутніх захворювань і 

ускладнень ЦД 2 типу 

Супутні захворювання 
та ускладнення Засоби фізичної реабілітації 

ЦД 2 типу 
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Продовження таблиці 3.7 

Гіпертонічна хвороба 
1 ступеня 

Вправи на розслаблення м'язів(дихальні вправи), 
сегментарно-рефлекторний масаж шийно-

комірцевої ділянки, гідротерапія. 

Зайва вага 
ЛФК, загальний масаж, дозована ходьба 

(теренкур). 

Синдром діабетичної 
стопи 

Сегментарно-рефлекторний масаж попереково-
крижової ділянки та нижніх кінцівок, гімнастика 

для ніг. 

Нефропатія Вправи для м'язів спини та живота, гідротерапія 

Нейропатія 
Гімнастика для ніг, сегментарно-рефлекторний 
масаж попереково-крижової ділянки та нижніх 

кінцівок. 

Головний біль 
Дихальні вправи, сегментарно-рефлекторний 

масаж шийно-комірцевої ділянки. 

Порушення сну Дихальні вправи, гідротерапія. 

Болі в комірцевій зоні 
сегментарно-рефлекторний масаж шийно-

комірцевої ділянки. 

Гідротерапію ми використовували для зниження вмісту глюкози в 

крові, нормалізації тиску, стимуляції функції підшлункової залози та окисно-

відновних процесів, активації обмінних процесів, ліквідації або зменшення 

свербіння шкіри, попередження прогресування захворювання і його 

ускладнень, досягнення стійкої компенсації і стимуляція адаптивно-

пристосувальних механізмів, поліпшення загального стану організму. Під час 

сеансу гідротерапії відбувалося подразнення розташованих на шкірі 

нервових закінчень, що призводило до появи нервового імпульсу, який 

надходив по доцентрових шляхах організму в головний і спинний мозок. 

Тепловий вплив на організм підвищує обмін речовин, покращує 

метаболізм, стимулює кровообіг, покращує роботу шлунка. Тепла або гаряча 

вода виявляє седативну і болезаспокійливу дії, знижує тонус м'язів, стимулює 
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І діяльність ендокринної системи та «запускає» імунні процеси. 

Гідротерапія холодною водою супроводжувалось змінами судин: в 

першу фазу відбувалось їх звуження, в другу - розширення, з подальшим 

прискоренням кровоточу, що виконує позитивний вплив на серцево-судинну 

систему, стимулює обмінні процеси. 

Обливання відбувалося за схемою, яка подана в таблиці 3.5. 

Також використовували місцевий та загальний масаж з сегментарно-

рефлекторним впливом, здійснюють з незначною силою та інтенсивністю. 
; Завданням масажу у цьому комплексі при цукровому діабеті другого типу 

І було покращення крово- і лімфообігу у м'язах, зниження стомлюваності 

і при заняттях фізичною культурою, покращення діяльності центральної 

нервової системи, серцево-судинної, травної систем, підвищення тонусу і 

працездатності м'язів, покращення психоемоційного стану. 

Починали масаж з ділянки спини. Положення хворого - лежачи на 

животі. Використовували прийоми класичного масажу, особливий акцент 

- робили на м'язи в місцях їх переходів в апоневрози, сухожильні утворення. 

Застосовували такі прийоми: 

- погладжування; 

- розтирання; 

- розминання; 

- вібрація. 

Після масажу спини переходили на масаж області шиї. Всі прийоми 

І виконувались ніжно, легко і локально. Застосовувались в основному 

щипцеподібні натискання, штрихування, прямолінійні дії, без ударних 

переривчастих вібрацій. Масаж поперекової і сідничної області: виділяли 

великі м'язові групи і особливо промасажовували місця переходів м'язів у 

сухожилля. Дозувати за станом хворого. При виконанні масажу нижніх 

кінцівок, виконували спочатку по задній, а потім по передній поверхні. 

Особлива увага приділяється стопам, їх підошовній поверхні. Тривалість 
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масажу становила - 20-25хв, курс - 10 сеансів через день. 

Також засобом програми фізичної реабілітації була ЛФК (додаток В), 

яку ми застосовували комплексно з масажем, оскільки масаж розігріває м'язи 

для гімнастики. Лікувальну фізичну культуру використовували чергуючи 

гімнастичні вправи з дихальними вправами, з частою зміною вихідних 

положень. Виконували вправи для всіх м'язових груп, помірної і малої 

інтенсивності,щільність виконання 30-40%, тривалістю - 25-30хв, 5 разів на 

тиждень. 

ЛФК виконувало такі задачі: 

• стимулювати обмін речовин, підвищити окисно-відновні процеси 

і енерговитрати; 

• сприяти покращенню порушеного функціонального стану 

серцево-судинної системи; 

• знизити масу тіла хворого; 

• підвищити фізичну працездатність. 

Ходьбу використовували для покращення стану органів дихання, 

розвитку витривалості, покращення обміну речовин, що позитивно 

відбивається на загальному стані організму. Основною метою теренкуру було 

зниження маси тіла жінок другого зрілого віку при ЦД II типу та покращення 

серцево-судинної системи. Теренкур проводився не швидше ніж через 1 

годину після фізіотерапевтичних процедур, а також після дозованої ходьби 1 -

1,5 години не можна приймати фізіотерапію. 

При використанні дозованої ходьби (теренкур) звертали увагу на темп 

ходьби та кількість зупинок для відпочинку пацієнтів. Темп ходьби 

визначали за кількістю кроків за хвилину: 60-80 кроків - повільний темп, 80-

100 кроків - середній темп, більше 100 кроків - швидкий. Відстань 

збільшували поступово: починали від легкого навантаження протяжністю до 

500 метрів та поступово збільшували до середнього - 1500 метрів та до 

важкого - 3000 метрів. 
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При заняттях теренкуром стежили за диханням та його ритмічністю. 

Вдихати треба через ніс, при цьому помірно випинаючи черевну стінку і 

розширюючи грудну клітку. Співвідношення темпу і ритму ходьби було 

приблизно таким: вдих - на 2-4 кроки, видих - на 3-5 кроків. Під час ходьби 

було протипоказано розмовляти. При відчуттях втоми хворі зупинялися для 

відпочинку на 1-3 хвилини. Під час таких зупинок виконувались 2-3 

дихальні вправи. Під час легкого навантаження пацієнти зупинялися через 

кожні 150-200 метрів, при середньому навантаженні - кожні 300-500 метрів і 

при важкому - кожні 600-800 метрів. Після закінчення ходьби жінки 

відпочивали 15-30 хвилин в положенні сидячи. 

У разі появи болю в області серця, прискореного серцебиття, важкості 

в голові, задишки, вираженого стомлення необхідно припинити прогулянку і 

звернутися за допомогою до лікаря. 

Самостійні заняття включали (Додаток В): 

- лікувальну гімнастику загального характеру для всіх груп м'язів, в 

повільному та середньому темпі, 2-3 рази на день; 

- гімнастику для ніг - підвищення тонусу м'язів нижніх кінцівок, 

профілактика синдрому діабетичної стопи, 2-3 рази на день. 

3.3 Результати дослідження впливу удосконаленої програми 

фізичної реабілітації на функціональний стан жінок другого зрілого віку 

при цукровому діабеті другого типу 

Аналіз результатів, отриманих нами після проведення експерименту 

засвідчує, що застосування удосконаленої програми фізичної реабілітації 

дало позитивний ефект і привело до якісних змін показників функціональ-

ного стану жінок другого зрілого віку з ЦД II типу відносно вихідних даних. 

Після проведення реабілітаційних заходів ми спостерігали позитивні 

зміни серцево-судинної системи, які наведені в таблиці 3.8. та таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.8 

Рівень тренованості серця за М. Амосовим пацієнтів І групи 

ЧСС (уд/хв) 

До ФР Після ФР 

До проби Після проби До проби Після проби 

77,5±1,9 123,2±3,7 75,6±2,14 113,1±2,9 

Збільшення ЧСС в сер. на 
45,7±1,8 (59%) 

Збільшення ЧСС в сер. на 
37,5±1,4 (49,6%) 

Згідно аналізу даних нашого дослідження простежується різниця між 

первинними та вторинними показниками. Середній показник ЧСС І групи (до 

проби) змінився після курсу реабілітації із показника 77,7±1,9 на 

75,6±2,14 уд/хв, показник знизився на 2,1 уд/хв, середній показник II групи 

(до проби) - із 79,8±2,14 на 78,8±1,2 уд/хв, показник знизився на 1 уд/хв. 

Таблиця 3.9 

Рівень тренованості серця за М. Амосовим пацієнтів II групи 

ЧСС (уд/хв) 

До ФР Після ФР 

До проби Після проби До проби Після проби 

М±т=79,8±2,14 М±т=128,2±3 М±т=78,1±1,2 М±т= 120,1 ±1,9 

Збільшення ЧСС в сер. на 
48,4±1,2 (60,7%) 

Збільшення ЧСС в сер. на 
42±1,03 (53,8%) 
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Середній показник ЧСС І групи (після проби) змінився із показника 

123,2±3,7 на 113,1=1=2,9 уд/хв, показник знизився на 10,1 уд/хв, II група (після 

проби) - із 128,2±3 на 120,1±1,9 уд/хв, показник знизився на 8,1 уд/хв. 

За даними цього дослідження ми визначили, що середній показник 

збільшення ЧСС в І групі змінився із 45,7±1,8 уд/хв. (59%) на 37,5±1,4 

(49,6%), що свідчить про досягнення нормального рівня тренованості серця, а 

в II групі показник змінився із 48,4±1,2 уд/хв (60,7%) на 42±1,03 (53,8%), що 

свідчить про непоганий результат та підвищення тренованості серця, але 

норми не досягнуто. Бачимо, що жінки 36-45 років з ЦЦ II типу відновились 

краще, ніж жінки 46-55 років з ЦЦ II типу. 

Однією з важливих причин захворювання жінок на цукровий діабет 

другого типу є надмірна вага. За первинним дослідженням індексу Кетле ми 

визначили, що у всіх пацієнтів І і II групи наявне ожиріння І ступеня. Після 

проходження курсу удосконаленої фізичної реабілітації ми отримали такі 

дані, які наведені на рисунку 3.3 та 3.4. 

Аналізуючи дані дослідження ми визначили, що середній показник 
"У 

ІМТ І групи змінився із показника 30,6±0,6 на 29,7±0,6 кг/м , відбулось 

зниження показника на 0,9кг/м2, тобто досягнуто стадії передожиріння 

(таблиця 2.2, додаток Б), а отже с підстави констатувати ефективність 

засобів, включених до програми. 
1<Ю7 159 7 

Рис. 3.3. Індекс Кетле пацієнтів І групи до і після курсу фізичної реабілітації 

а 
РІСТ(см) ВАГА(кг) ІМТ(кг м2) 

ДоФР 
РІСТ(см) ВАҐА(кг) ІМТОсг м2) 

Після ФР 
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1 1 2 І 

783 

162.3 

ш 1 Ш 1 і 1 Ш 
РІСТ(см) ВАГА(кг) ІМТ РІСТ(см) ВАГА(кг) ШТ 

(кгм2) (кгм2) 

До ФР Після ФР 

Рис, 3.4. Індекс Кетле II групи до і після курсу фізичної реабілітації 

Середній показник ІМТ II групи змінився із показника 30,5±0,5 на 

30±0,3 кг/м 2, відбулось зниження показника на 0,5 кг/м 2, що свідчить про 

непоганий результат, але стадії передожиріння не досягнуто. 

При первинному дослідженні індексу Робінсона ми визначали стан 

енергопотенціалу організму. Середні показники І і II груп чітко вказували, 

що регуляція діяльності серцево-судинної системи порушена. Після занять по 

удосконаленій програмі фізичної реабілітації, ми отримали такі показники 

(табл. 3.10,3.11). 

Таблиця 3.10 

Результати визначення індексу Робінсона для пацієнтів І групи 

До ФР Після ФР 

ЧСС 
(уд/хв) 

АТс 
(мм рт.ст.) 

Показник 
резерву 
(бали) 

ЧСС 
(уд/хв) 

АТс 
(мм рт.ст.) 

Показник 
резерву 
(бали) 

77,5±1,9 150±6,3 116,2±6,1 75,8±2,14 145,8±4,9 110,35±5,04 
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За даними дослідження, середні показники такі: 

1) для І групи - ЧСС = 75,8±2,14 уд/хв, АТс = 145,8±4,9 мм рт.ст., 

середній показник ІР І групи змінився з 116,2±6,1 до 110,4±5,04 балів. 

Відбулось зниження показника на 5,8 балів, що свідчить про 

зменшення порушення регуляції ССС. 

Таблиця 3.11 

Результати визначення індексу Робіисона для пацієнтів II групи 

До ФР Після ФР 

ЧСС 
(уд/хв) 

АТс 
(мм рт.ст.) 

Показник 
резерву 
(бали) 

ЧСС 
(уд/хв) 

АТс 
(мм рт.ст.) 

Показник 
резерву 
(бали) 

79,8±2,14 153,3±7,5 122,5±8,9 78,8±1,2 150±6,3 118,3±6,4 

2) для II групи - ЧСС = 78,8±1,2 уд/хв, АТс - 150±6,3 мм рт.ст., 

середній показник ІР II групи змінився з 122,5±8,9 до 118,3±6,4 балів. 

Відбулось зниження показника на 4,2 бали, що є теж непоганим 

результатом. 

Отже відбулось покращення резервних показників організму. 

Після занять по удосконаленій програмі фізичної реабілітації первинні 

середні показники двох груп змінилися. Зміни вмісту глюкози в крові 

визначали глюкометром за допомогою медперсоналу. На рисунку 3.5 

зображено зміни показників пацієнтів І групи. Середні показники: АТс 

знизився на 4,2 мм рт.ст., АТд - на 5 мм рт.ст., відбулась нормалізація 

глюкози - зниження на 1,1 ммоль/л та зниження ваги на 2кг. 
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8,4 

77,5 

І 
^ У «чУ 

До ФР 

145.8 

7,3 

75,5 

1 
Р Л> ^ 

/ V 
^ .«к"- ^ л̂ * ^ ^ ^ 4 

^ Після ФР 

Рис. 3.5. Середні показники обстеження пацієнтів І групи до і після 

фізичної реабілітації 

На рисунку 3.6 зображено зміни показників пацієнтів II групи. 

Середні показники: АТс знизився на 3,3 мм рт.ст., АТд - на 

3,3 мм рт.ст., відбулась нормалізація глюкози - зниження на 0,7 ммоль/л та 

зниження ваги на 1кг. 

153,3 

л> .О ^ 
хУ АУ ^ 

^ Л .О? лД* ЯГ * 
До ФР ч Після ФР 

Рис. 3.6. Середні показники обстеження пацієнтів II групи до і після 

фізичної реабілітації 
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Також за даними анкетування відбулися покращення загального стану 

пацієнтів (рис. 3.7): 

5(83%) 5(830») 

(66%) 

3(50%) 3(50%) 50%) 3(50%) 

/ / / • / # / / > 

До ФР Після ФР 
пацієнти І групи 

ДоФР Після ФР 
пацкнти П групи 

Рис. 3.7. Зміни загального стану пацієнтів І і II груп (за даними 

анкетування) 

Рівень достовірності результатів (р) ми не визначали, оскільки за 

даними математичної статистики його недоцільно та неможливо визначити, 

якщо сукупність вибірки становить шість чоловік. А, оскільки, у 

експерименті брало участь 12 пацієнток по 6 чоловік у кожній групі, то було 

недоцільно їх порівнювати ні з точки зору визначення рівня достовірності 

результатів до і після застосування програми фізичної реабілітації, ні з точки 

зору некоректності порівняння різних вікових груп. 

Таким чином, отримані результати підтвердили правильність програми 

ФР і доцільність її застосування. 

Аналізуючи отримані дані, можна вважати, що у жінок другого зрілого 

віку з цукровим діабетом другого типу покращились функціональні 

показники систем організму і достовірність відмінностей підтверджує 

регламентоване навантаження для цих вікових груп. 
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Висновки до розділу З 

Проведено реабілітаційне обстеження з метою визначення вихідного 

рівня стану жінок другого зрілого віку з ЦД II типу, що дало можливість 

дослідити, уточнити та доповнити дані про стан функціональних систем у 

даному віці. 

На основі отриманих даних нами була удосконалена програма 

комплексної фізичної реабілітації жінок 36-55 років з цукровим діабетом 

другого типу в умовах медичного закладу, в якій обґрунтували послідовність, 

інтенсивність і співвідношення засобів ФР для жінок досліджуваних вікових 

груп. Метою було визначити вплив удосконаленої програми фізичної 

реабілітації на функціональний стан жінок другого зрілого віку при 

цукровому діабеті другого типу без використання інсуліну. 

Програма реабілітації передбачала використання таких засобів: 

гідротерапію (контрастний душ), ЛФК у поєднанні з вправами на 

розслаблення (дихальні), масаж, дозовану ходьбу (теренкур) та самостійні 

заняття (лікувальна гімнастика загального характеру, гімнастика для ніг, 

профілактика СДС). 

Запропонована програма ФР для жінок з ЦД сприяла зниженню 

показників глюкози в крові, відбулось зниження ваги, покращення стану 

серцево-судинної системи та зниження показників артеріального тиску, 

покращення сну, зниження головного болю та болів в комірцевій зоні. 
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Методичні рекомендації для жінок другого зрілого віку з цукровим 

діабетом другого типу 

Правильний спосіб життя для людей з цукровим діабетом є одним з 

ключових моментів повноцінної взаємодії з навколишнім світом. 

Дотримуючись певних правил, можна значною мірою поліпшити якість 

життя, повинна бути помірність у всьому. Щоб запобігти прогресуванню 

цукрового діабету або для його профілактики, варто систематично проходити 

медичні огляди та дотримуватись елементарних порад: 

1. Регулярно слідкувати за вмістом глюкози в крові (за допомогою 

глюкометра або медичних закладів). 

2. Суворо дотримуватися правил раціонального харчування та 

гігієнічного режиму. 

3. Щоденна рухова активність. 

4. Відмовитися від шкідливих звичок (алкоголь, паління і т.д.). 

Велику роль в стабілізації цукрового діабету другого типу відіграє 

правильне харчування. Тому необхідно зменшити вживання жирів і знизити 

калорійність харчування, рекомендується дотримуватися дробового 

харчування (не рідше 3-5 разів на добу), при цьому перерва між прийомами 

їжі не повинен виходити за рамки 3-5 годин. Не пропускати прийому їжі та 

обов'язково стежити за своєю вагою. Обмежувати споживання солі з метою 

підтримання нормальних показників артеріального тиску, щодня випивати не 

менше 1,5 літра води. 

Не менш важливу роль відіграють фізичні навантаження помірного 

характеру, які використовуються для підтримки нормального рівня глюкози у 

крові та профілактики серцево-судинних захворювань. Фізична культура при 

діабеті другого типу включає такі особливості: 

- заняття повинні проходити в добре провітреному приміщенні або на 

повітрі; 

- якщо є можливість, то крім вправ ранкової гімнастики рекоменду-
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ється такий самий комплекс вправ повторити ввечері, приблизно за 1,5-2 

години до сну; 

- вихідні положення при фізичних вправах слід чергувати, рухи в 

суглобах потрібно виконувати по повній амплітуді; 

- дихання під час занять має бути вільним і ритмічним, здійснюватися 

через ніс, видих повинен бути тривалішим ніж вдих; 

- якщо після занять виникає відчуття втоми або слабкості, то це 

повинно бути приводом для зміни комплексу фізичних вправ у бік зниження 

навантаження; 

- після закінчення занять потрібно прийняти душ або вдатися до 

обтирання. 

Також не потрібно забувати про загальну трудову діяльність та 

відпочинок. 

Особливості виконання деяких вправ для жінок з ЦЦ в домашніх умовах 

№п/п 
Зміст Кількість 

повторень 
(рази) 

о м в 

1. 

В. п. - основна стійка. 

1)-3) Відставляючи одну ногу 

назад, руки вгору (вдих). 

2)-4) В. п. - видих. 

4-6 

Виконувати кожною 

ногою почергово. 

При піднятті рук 

прогнути спину. 

2. 

В. п. - стоячи ноги нарізно, 

руки на поясі. 

1)-3) Поворот тулуба в 

сторону. 

2)-4) В. п. 

8-10 

Виконувати в кожну 

сторону. Ноги стоять 

на місці. 
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В. п. - стоячи ноги нарізно, Руки не згинати в 

3. руки в сторони. ліктях. 

1)-3) Кругові махи вперед. 
10 

4) В. п. 
10 

5)-7) Назад. 

8) В. п. 

В. п. - лежачи на спині, руки Можна опиратися 

4. схрещені на грудях. 

1) Повільно сісти, не 

відриваючи ноги від підлоги. 

2) В. п. 

10 

руками в підлогу. 

В. п. - лежачи на спині, руки Ноги під час виконання 

5. за головою. 
Вправа - "велосипед". 

8-10 не опускати. 

6. 

В. п. - основна стійка. 
1)-3) Піднятись на носки, 
руки вгору (вдих). 
2)-4) - В. п. 

6-8 

Руки вгору через 

сторони,прогнута 

спину. 
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ВИСНОВКИ 

1. Підібрано та проаналізовано літературні джерела відносно питання 

цукрового діабету другого типу. Встановлено, що дана проблема є 

актуальною. Згідно аналізу зарубіжної і вітчизняної літератури цукровий 

діабет другого типу не виникає раптово, тому стан переддіабету 

продовжується на роки, рідко - десятиліття. Статистика численних 

досліджень свідчить, що його часто виявляють випадково, під час 

обстеження з приводу інших захворювань. При ЦД виникає порушення рівня 

глюкози в крові, діабетичні ангіопатії та різні супутні захворювання. В 

зв'язку з цим виникає необхідність пошуку шляхів розробки та 

удосконалення комплексної програми фізичної реабілітації жінок другого 

зрілого віку. 

2. Досліджені показники функціонального стану жінок другого зрілого 

віку з цукровим діабетом другого типу. Результати показників маси тіла та 

серцево-судинної системи (індекс Кетле, Амосова, Робінсона) жінок І і II 

груп показали наявні відхилення від норми та свідчать про низькі можливості 

цих систем. 

Зокрема, дослідження жінок І і II груп за М. Амосовим показало, що 

середній показник збільшення ЧСС в І групі (36-45років) змінився із 

45,7±1,8 уд/хв. (59%) на 37,5±1,4 (49,6%), що свідчить про досягнення 

нормального рівня тренованості серця, а в II групі (46-55років) показник 

змінився із 48,4±1,2 уд/хв (60,7%) на 42±1,03 (53,8%), що свідчить про 

непоганий результат та підвищення тренованості серця, але норми не 

досягнуто. 

Обчислення індекса Кетле свідчило що жінки І групи досягнули стадії 

передожиріння, оскільки середній показник ІМТ після курсу фізичної 

реабілітації змінився із показника 30,6±0,6 до 29,7±0,6 кг/м . Середній 

показник ІМТ II групи змінився із показника 30,5±0,5 до 30±0,3 кг/м , що 

свідчить про задовільний результат, але стадії передожиріння не досягнуто. 
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За дослідженням індексу Робінсона, середній показник у жінок І групи 

знизився на 5,8 балів, що свідчить про зменшення порушення регуляції ССС, 

а середній показник II групи - на 4,2 бали, що теж є непоганим результатом. 

Отже відбулось покращення резервних показників організму. 

3. На основі чіткого аналізу удосконалена та апробована програма 

фізичної реабілітації для жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом 

другого типу. Вона включала: ЛФК в поєднанні з вправами на розслаблення 

(дихальні вправи), процедури масажу, гідротерапію (контрастний душ), 

дозовану ходьбу та самостійні заняття (лікувальна гімнастика загального 

характеру, гімнастика для ніг). 

Отримані результати дослідження підтвердили ефективність 

використання запропонованої нами удосконаленої програми фізичної 

реабілітації жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу. 
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Додатки 



Додаток А 

Анкета 

опитування хворих з цукровим діабетом 

Дата Прізвище, ім'я 

Професія 

Коли захворіли? 

діабет? (Так, Ні, Не знаю) Чи є у Вас супутні захворювання (Так, Ні) Якщо так, 

то які? 

Чи буває у вас головний біль? (Так, Ні) Чи бувають у вас болі в спині? (Так, Ні) 

Чи маєте Ви шкідливі звички (Так, Ні) Якщо так, то які? (вживання алкоголю, 

переживаєте Ви стреси? (Так, Ні) Сон спокійний? (Так, Ні) Висипаєтесь? 

(Так, Ні) Чи займаєтесь Ви фізичною активністю? (Так, Періодично, Не 

займаюсь) Як переносите фізичне навантаження (добре, середньо, погано) 

Якщо середньо чи погано, то що обмежує рухову діяльність? (Задишка, 

Головокружіння, Швидка втома, Головний біль, Ваш варіант 

) Який у Вас характер праці? Сидячий; Фіз. Праця 

(динамічна, статична); Змішаний. Чи займалися Ви спортом (у дитинстві, в 

школі) Який спосіб життя Ви ведете? 

(Активний, Пасивний) Як часто Ви обстежуєтеся 

Як часто Ви лягаєте в стаціонар? 

Скільки разів Вам вимірюють цукор в крові? 

(Кожний день, Через день, Раз в тиждень, Ваш варіант відповіді 

) Чи лікувались Ви за методикою Фізичної Реабілітації? (Так, Ні) 

Якщо так, то що саме Ви застосовували? (Масаж, ЛФК, Ванни, Душі, Ваш 

варіант 

паління, переїдання) свій варіант Чи 

Що очікуєте від програми 

фізичної реабілітації? 

Дякуємо за співпрацю! 



Додаток А 

Таблиця 2.1 

Визначення рівня тренованості серця за М. Амосовим 

На 25% і менше відмінно 

Підвищення ЧСС 
Від 25% до 50% добре 

після навантаження Від 50% до 75% задовільно 

Понад 75% погано 

Таблиця 2.2 

Індекс маси тіла (індекс Кетле) 

Класифікація маси тіла у дорослих і частота виникнення хронічних 
неінфекційних захворювань 

Класифікація 
ІМТ, 
кг/м 

Ймовірність розвитку захворювань 

Класифікація 
ІМТ, 
кг/м 

Серцево-
судинних 

Бронхо-
легеневих 

Ендокринних 

Недостатня 
маса 

менше 
18,5 

Низька Збільшена Низька 

Норма 18,5—24,9 Низька Низька Низька 

Передожиріння 
(гладкість) 

25,0—29,9 Середня Низька Низька 

Ожиріння [ 
ступеня 

/ 

30,0—34,9 
/ 

Збільшена 
/ 

Низька 
! 

Середня 

Ожиріння II 
ступеня 

35,0—39,9 
Значно 

збільшена 
Можливо, 
збільшена 

Збільшена 

Ожиріння III 
ступеня 

більше 
40,0 

Істотно 
збільшена 

Збільшена 
Значно або 

істотно 
збільшена 



Таблиця 2.3 

Показник резерву - індекс Робінсона 

Оцінка стану 
Індекс Робінсона 

(бали) 

Відмінно! 
Функціональні резерви серцево-судинної системи в 
відмінній формі 

69 і менше 

Добре. 
Функціональні резерви серцево-судинної системи в 
нормі 

7 0 - 8 4 

Задовільно. 
Недостатність функціональних можливостей серцево-
судинної системи 

8 5 - 9 4 

Погано. 
Є признаки порушення регуляції діяльності серцево-
судинної системи 

95 -110 

Дуже погано. 
Регуляція діяльності серцево-судинної системи 
порушена! 

111 і більше 



Додаток А 

Рекомендовані комплекси вправ з лікувальної фізичної культури 

для жінок другого зрілого віку з цукровим діабетом другого типу 

Комплекс вправ № 1. 

№п/п Зміст вправи Дозування о м в 

1 В. п. - стоячи: 

1)-3) Піднятись на пальці (вдих); 

2)-4) В. п. (видих). 

6-8 разів 

При вдиху руки 

вгору, прогнути 

спину. 

2 В. п. - стоячи, ноги нарізно, руки в 

сторони: 

1)-3) Кругові махи рук вперед; 

4) В. п.; 

5)-7) Назад; 

8) В. п.. 

10 разів 

Руки не згинати 

в ліктях. 

3 В. п. - стоячи, ноги нарізно, руки 

витягнуті вперед: 

1) Поворот тулуба вправо, відвести 

праву руку як можна далі назад 

(вдих); 

2) В. п.. 

Юразів 

Ноги стоять на 

місці, повторити 

те саме вліво, з 

лівою рукою. 

4 В. п. - стоячи, ноги нарізно, руки 

витягнуті вперед, пальці рук 

щеплені в замок: 

1)-3)Повертати тулуб як можна далі, 

відводячи руки у відповідну 

сторону. 

2)-4) В. п. 

5 разів 

Ноги стоять на 

місці. Повороти 

почергово в 

кожну сторону. 



5 В. п. - стоячи, передпліччя зігнуті, 

кисті підняті до плечей, лікті вперед: 

1) Згинаючи праву ногу в коліні і 

піднімаючи її, доторкнутись коліном 

до лівого ліктя; 

2) В. п.; 

3) Зігнути ліву ногу, доторкнутись 

лівим коліном правого ліктя. 

8-10 разів 

Слідкувати за 

правильним 

виконанням 

вправи. Рук не 

розгинати. 

6 В. п. - сидячи, ноги нарізно, руки на 

пояс: 

1) Нахил до правої ноги; 

2) Нахил прямо; 

3) Нахил до лівої ноги; 

4) В. п. 

6-8 разів 

При нахилі ноги 

в колінних 

суглобах не 

згинати. 

7 В. п. - сидячи, ноги нарізно, руки 

перед грудьми: 

1)-3) Поворот тулуба , руки в 

сторони (вдих); 

2)-4) В. п. (видих). 

6-8 разів 

Виконувати 

повороти 

почергово в 

кожну сторону 

8 В. п. - лежачи на спині, руки 

схрещені на грудях: 

1) Повільно сісти, не відриваючи 

ноги від підлоги; 

2) В. п. 

10 разів 

Можна 

опиратися 

руками в 

підлогу. 

9 В. п. - лежачи на спині, руки за 
головою. 
Вправа - "велосипед". 8-10 разів 

Ноги під час 

виконання не 

опускати. 



10 В. п. - стоячи: Руки піднімати і 

1)-2) Піднятись на пальці, руки опускати через 

вгору (вдих); 6-8 разів сторони. 

3) Нахил вперед, руки вниз (видих) 

4) В. п. 



Комплекс вправ №2. 

№п/п Зміст вправи Дозування о м в 

1 В. п. - стоячи: 

Ходьба на пальцях, руки на пояс. 
30-40с 

Середній темп. 

2 В. п. - стоячи: 

Ходьба на п'ятках, руки за голову. 
30-40с 

Середній темп. 

3 В. п. - стоячи: 

Ходьба з високим підніманням 

колін. 

30с 

Середній темп 

4 В. п. - стоячи, ноги нарізно, руки 

вперед: 

1)-3) Нахил вперед 

2)-4) В. п. 

6-8 разів 

Старатись 

доторкнутись 

руками підлоги. 

Ноги не згинати в 

колінах. 

5 В. п. - сидячи на стільці: 

1)-3) Розвести ноги в сторони; 

2) З'єднати ноги разом; 

4) В. п. 

5-6 разів 

Повільний темп 

6 В. п. - сидячи на підлозі, упор 

руками позаду: 

1) Не відриваючи п'яток від підлоги, 

зігнути ноги і притиснути коліна до 

грудей; 

2) В. п. 

10 разів 

Робити видих під 

час притискання 

колін до грудей. 

7 В. п. - лежачи на животі, ноги 

розведені в сторони: 

1)-3) Повороти тулуба; 

2)-4) В. п. 

15 разів 

При поворотах 

потягуватись 

руками у 

відповідні сторони. 



8 В. п. - лежачи на животі, спертися 

долонями підлоги на рівні плечей: 

1) Максимально при підняти тулуб 

над підлогою; 

2) В. п. 

10-15 разів 

Голову піднімати 

назад. 

9 В. п. - стоячи на колінах, 

спираючись на зігнуті в ліктях руки: 

1) Максимально вигнути спину; 

2) Прогнути спину і відкинути 

голову назад. 

10-20 разів 

При вигнутій спині 

напружити м'язи 

сідниць і втягнути 

живіт. 

10 В. п. - лежачи на правому боці: 

1)-3) Зігнути і розігнути ліву ногу, 

притискаючи коліно до грудей. 

4) В. п. 

10-15 разів Вправи виконувати 

до відчуття втоми. 

Повторити лежачи 

на лівому боці. 

11 В. п. - стоячи на чотирьох: 

1)-3) Надути живіт; 

2)-4) втягнути живіт. 

10-15 разів Довільне дихання. 

12 В. п. - стоячи біля стільця: 

1)-3) Відвести руку в сторону і назад 

(вдих); 

2)-4) В. п. (видих). 

6 разів 

Повільний темп. 

Почергово міняти 

руку. 



Самостійні комплекси вправ з лікувальної фізичної культури 

(загального характеру) для жінок другого зрілого віку з цукровим 

діабетом другого типу 

Комплекс вправ №1. 

№п/п Зміст вправи Дозування о м в 

1 В. п. - стоячи: 

1)-3) Відставляючи одну ногу назад, 

руки вгору (вдих). 

2)-4) В. п. - видих. 

4-6 разів 

Виконувати 

кожною 

ногою почергово. 

При піднятті рук 

прогнути спину. 

2 В. п. - стоячи, ноги нарізно, руки на 

поясі: 

1)-3) Нахил тулуба в сторону; 

2)-4) В. п. 

6-8 разів 

Нахил в сторони 

почергово. 

3 В. п. - стоячи, ноги нарізно, руки за 

голову: 

1) Нахил тулуба вперед; 

2) В. п.; 

3) Нахил тулуба назад; 

4) В. п. 

6-8 разів 

При нахилі вперед 

руками старатись 

доторкнутись до 

підлоги. 

4 В. п - стоячи, ноги нарізно, руки на 

поясі: 

1)-3)-5)-7) Кругові оберти тазу; 

4)-8) В. п. 

8 разів 

Виконувати 

почергово в кожну 

сторону. 

5 В. п. - стоячи на колінах, руки за 
голову: 

1)-3) Повороти в сторони; 

2)-4) В. п. 

6-8 разів 

Виконувати 

почергово в кожну 

сторону. 



6 В. п. - сидячи, ноги разом, руки Старатись 

вздовж тулуба: 10 разів доторкнутись 

1)-3) Нахил вперед, як можна 
10 разів 

головою до колін. 

дальше; 

2)-4) В. п. 

7 В. п. - лежачи на спині, руки зігнуті 

в ліктях: 

Виконувати 

почергово правою і 

1)-3) Зігнути ногу в коліні. 

Доторкнутись протилежним ліктем 
6-8разів 

лівою частинами 

тіла. 

коліна; 

2)-4) В. п. 

8 В. п. - лежачи на спині, руки 

схрещені на грудях: 

1) Повільно сісти, не відриваючи 

ноги від підлоги; 

2) В. п. 

10 разів 

Можна опиратися 

руками в підлогу. 

9 В. п. - стоячи на чотирьох: 

1)-3) Надути живіт; 

2)-4) втягнути живіт. 
10-15 разів 

Довільне дихання 

10 В. п. - стоячи біля стільця: 

1)-3) Відвести руку в сторону і назад 

Повільний темп. 

Почергово міняти 

(вдих); 8 разів руку. 

2)-4) В. п. (видих). 

11 В. п. - стоячи: Повільний темп. 

1)-2) Піднятись на пальці, руки 

вгору (вдих); 

3) Нахил вперед (видих); 

бразів 
При нахилі вперед 
руками торкнутись 
підлоги. 

4) В. п. 



Самостійні комплекси вправ з лікувальної фізичної культури 

(вправи для м'язів нижніх кінцівок) для жінок другого зрілого віку з 

цукровим діабетом другого типу 

Комплекс вправ №1. 

№п/п Зміст вправи Дозування о м в 

1 В. п. - стоячи: 

Ходьба на пальцях, руки на пояс. 
30-40с 

Середній темп. 

2 В. п. - стоячи: 

Ходьба на п'ятках, руки за голову. 
30-40с 

Середній темп. 

3 В. п. - стоячи: 

Ходьба на внутрішній стороні стопи. 30-40с 

Середній темп. 

4 В. п. - стоячи: 

Ходьба на зовнішній стороні стопи. 
30-40с 

Середній темп. 

5 В. п. - стоячи: 

Ходьба з високим підніманням колін 
30с 

Середній темп. 

6 В. п. - стоячи, руки на поясі: 

1)-3) Стійка на пальці; 

4) В. п. 

5)-7) Стійка на п'ятках; 

8) В. п. 

6 разів 

Темп повільний. 

Спина пряма. 

7 В. п. - сидячи на стільці, руки в 

упорі позаду: 

1) Прогнутись (вдих); 

2) Зігнути ногу; 

3) Притиснути до живота (видих); 

4) В. п. 

4-6 разів 

Повільний темп. 

8 В. п. - лежачи на боці: 4-6 разів Темп середній. 



1)-3)-5)-7) Відведення прямої ноги в 

сторону; 

4)-8)В. п.; 

9 В. п. - сидячи на стільці: 

1)-3) Розвести ноги в сторони; 

2) З'єднати ноги разом; 

4) В. п. 

5-6 разів 

Повільний темп. 

10 В. п. - стоячи, руки на поясі: 

1) Одну ногу вперед, зробити 

перекат; 

2) В. п.; 

3) Перекат; 

4) В. п. 

10 разів 

Темп середній. 

Дивитись прямо. 

11 В. п. - стоячи, руки на поясі: 

1)-3) Піднятись на пальці, на одній 

нозі; 

2)-4) В. п. 

10 разів 

Темп повільний. 

Дивитись прямо. 


