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Вступ. Хвороба Пертеса - поширене захворювання, яке характер-
не для дитячого віку. Першими ознаками хвороби є біль і кульгання 
під час ходіння, діти перестають бігати, їхня фізична активність зни-
жується. Основною причиною хвороби Пертеса є порушення крово-
постачання головки стегнової кістки. Тимчасове порушення плину 
крові призводить до некрозу головки, але після відновлення кровоо-
бігу починаються процеси регенерації кістки за рахунок розростан-
ня сполучної тканини. 

Лікування та реабілітація є важливим, адже зміни в суглобах, які 
відбуваються при цьому, призводять до обмеження функцій опор-
но-рухового апарату та подальшої інвалідизації. 

Мета - проаналізувати вплив фізичної реабілітації у дітей молод-
шого шкільного віку з хворобою Пертеса (IV стадія) на показники 
функціонального стану опорно-рухового апарату. 

Завдання: проаналізувати науково-методичні джерела щодо фі-
зичної реабілітації дітей з хворобою Пертеса; визначити вплив удо-
сконаленої методики лікувальної фізичної культури у програмі фі-
зичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку на функціо-
нальний стан опорно-рухового апарату. 

Методи: аналіз фахової наукової та методичної літератури; гоні-
ометрія; ММТ; оцінювання болю, шкала оцінювання якості життя 
Пірса - Харріса. 

Результати дослідження. Дослідження проводилося на базі 
травматологічного відділення КЗ ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ", тривало 
З місяці. У дослідженні взяли участь 20 дітей, які за методом ви-
падкового розподілу були поділені на основну та порівняльні групи. 
В удосконаленій методиці лікувальної фізичної культури передба-
чено використання лікувальної гімнастики: дихальні вправи, актив-
но-пасивні вправи, розвантажувальні, ізотонічні, ізометричні, ідео-
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моторні вправи, загальнорозвивальні, пасивні вправи за методикою 
Д. Сіріакса. 

За час дослідження поліпшилися показники амплітуди рухів у ос-
новній групі щодо вихідних даних: розгинання в ураженому куль-
шовому суглобі збільшилося на 22 %, внутрішньої ротації стегна -
на 24%, відведення - на 19%. Сила м'язів найбільше збільшилася 
в розгиначах стегна на 37,5%, розгиначах гомілки - на 11,5%, сила 
внутрішніх ротаторів - на 28%. По завершенню курсу фізичної ре-
абілітації оцінка болю за шкалою ВАШ становила 2,5 бала, що, без-
сумнівно, свідчить про адекватність дібраних вправ та величини на-
вантаження. 

Оцінювання якості життя дитини виявило, що відбулися пози-
тивні зміни у сфері психологічного статусу на 29 % та сфері щастя й 
задоволеності - на 20%. Рівень фізичного розвитку та мобільності 
теж поліпшився за час дослідження. 

Висновки. Запропонована методика дала змогу отримати пози-
тивні зміни не лише у функціональному стані дітей, але й підвищити 
їхній психологічний статус. 

Ключові слова: діти, хвороба Пертеса, лікувальна фізична куль-
тура. 
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ІіиЬоу Т8І2Н, ОІНа 8ТА8ІШ 

Ь\'і\' Яіаіе і/пігегзіїу о/РИуаіса Сиііиге, ЬУІ\\ 79007, іікгаіпе 

Іпігосіисііоп. РегїЬе$ сіізеаке І8 ^иі^е ргеуаіепі ашоп§ сЬіШгеп. Раіп 
апсі 1ашепе55 \уЬєп \уа1кіп§ аге іЬе іїгзі тапіГезІаІіопз оґ іЬе сіізеазе: сЬіІ-
сігеп сеазе гиппіп§ апсі іЬеіг рЬузісаІ асііуііу гесесіез. ТЬе сіізеазе оссигз 
аз а гезик оГ Ьіоосі зирріу сІізІигЬапсе оГ іЬе Гегпогаї Ьеасі. Тешрогагу 
сігсиїаіогу етЬаггаззтепІ: саизез песгозіз оГ іЬе £ешога1 Ьеасі, акЬои^Ь 
Ьопе ге^епегаїіоп агізез аЙег Ьіоосі Яо\у гезіогаїіоп сіие Іо ргоІіГегаІіоп 
оГ соппесііуе Ііззие. 

ТЬе іззиез о£ Ігеаїтепї апсі ГигіЬег геЬаЬіШаїіоп ргоуе Іо Ье оГ §геаІ 
зідпііїсапсе зіпсе акегаїіопз іп агіісиїаііопз, \уЬісЬ оссиг аз а гезик оГ 
їЬе сіізеазе Іеасі Іо іосошоїогіигп ґипсііопз' гезігісііопз апсі ґигіЬег сііз-
аЬіІку. 



70 Сучасні тенденції у практиці і освіті з фізичної терапії 

ТЬе оЬ^есІ оґ іЬе гезеагсЬ \уаз Іо зіисіу іЬе ейесі оґ рЬузісаІ геЬаЬШіа-
Ііоп ироп ґипсііопаї зіаіиз іпсіісаіогз оґ тизсиїозкеїеіаі зузіет іп ргіша-
гу зсЬооІ сЬіїсігеп шііЬ РегіЬез сіізеазе (рЬазе IV). 

ТЬе Іазк іЬе гезеагсЬ \уаз: 1) То апаїуге Іііегаїиге зоигсез реПаіпіп§ 
Іо іЬе І55ие оґ рЬузісаІ іЬегару арріісаііоп ґог РегіЬез сіізеазесі сЬіїсігеп; 2) 
Іо сіеіегтіпе іЬе еґґесі оґ іЬе ітргоуесі ехегсізе іЬегару тосіаііііез ироп 
іЬе ґипсііопаї зіаіиз оґіосотоіог зузіет оґ ргішагу ксЬооі сЬіїсігеп. 

МеіЬойз оґ іЬе гезеагсЬ: апаїузіз оґ зсіепііґіс апсі теіЬо<іо1о§іса1 
зоигсез, §опіотеІгу, шапиаі тизсіе ІезІіп§ (ММТ), раіп езіітаїіоп, 
Ріегсе-Наггіз циаіііу оґііґе уаіісіаііоп. 

Кезиііз оґ іЬе гевеагсЬ. ТЬе зіисіу \уаз сопсіисіесі аі іЬе Ігаита сіерагі-
т е п і оґ "ОНМАТО¥Т" Ьуіу К.е§іопа1 СЬіШгегіз Нозріїаі. ТЬе гезеагсЬ 
Іазіесі іЬгее топіЬз \уііЬ Ішепіу сЬіШгеп (N=20) іпуоіуєсі \уЬо ууєгє <іі-
уісієсі іпіо Ьазіс апсі сотрагаїіуе дгоирз Ьу теапз оґ гапсіот сіівІгіЬиІіоп. 
ТЬе ітргоуесі ехегсізе іЬегару ітрііесі гешесііаі §утпазІісз тосіаііііез, 
ЬгеаіЬіп§ ехегсізез, асііуе-апсі-раззіуе Ігаіпіп§, ип1оас!іп§, ізоіопіс, ізо-
теїгіс, ісіеотоіог, сопсііІіопіп§ апсі раззіуе ехегсізез ассопііп§ іЬе Сігі-
асз теїЬосІ. 

Оигіп§ іЬе ехрегітепі гап§е оґ тої іоп сЬагасІегізІісз ітргоуесі іп 
іЬе Ьазіс §гоир аз сотрагесі Іо іприї сіаіа: ехіепзіоп іп іЬе аґґесіесі Ьір 
р іп і іпсгеазесі Ьу 22 регсепі, іпіегпаї гоїаііоп оґ іЬе Ьір ітргоуесі Ьу 
24 регсепі апсі аЬсіисІіоп - Ьу 19 регсепі. Мизсіе зІгепдіЬ оґЬір ехіеп-
зогз іпсгеазесі Ьу 37.5 регсепі, оґ к т е г 1е§ ехіепзогз - Ьу 11.5 регсепі 
апсі іпіегпаї гоїаіогз зІгепдіЬ іпсгеазесі Ьу 28 регсепі. ІІроп сотріеііоп 
оґ іЬе соигзе оґ рЬузісаІ іЬегару раіп езіітаїіоп ассогсііп§ іо уізиаі ап-
а1о§ие зсаіе (УА8) тасіе ир 2.5 роіпіз, \уЬісЬ ІезІіБез Іо асіециасу оґ іЬе 
зеїесіесі ехегсізез, аз \ує11 аз Іо ргорегіу афизіесі Іоасііп^з. 

СЬіІсГз циаіііу оґ Ііґе уаіісіаііоп сіізріауесі розіїіуе аііегаїіопз іп іЬе 
зрЬеге оґ рзусЬоІо^ісаІ зіаіиз Ьу 29 регсепі, іп іЬе зрЬеге оґЬарріпезз апсі 
заіізґасііоп - Ьу 20 регсепі. Ьєуєі оґ рЬузісаІ регґогтапсе апсі тоЬіІіІу 
аізо ітргоуесі сІигіп§ іЬе ехрегітепі. 

Сопсіивіопв: іЬе зи§§езІес! рЬузісаІ іЬегару тосіаііііез т а к е іі роззі-
Ьіе Іо асЬіеуе ітргоуетепіз поі опіу іп іЬе сЬіШгеп'з ґипсііопаї зіаіе Ьиі 
аізо іпсгеазесі іЬеіг рзусЬо1о§;іса1 зіаіиз. 

Кеу\уогсІ8: сЬіїсігеп, РегіЬез сіізеазе, іЬегареиІіс ехегсізез. 


