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Анотація. На основі аналізу наукової літератури ва статті висвітлено особливості фізичної реабілі-
тації осіб після перенесеного мозкового інсульту, спрямованої на відновлення порушеної функції ходьби. 
Удосконалена методика фізичної реабілітації сприяла швидшому та ліпшому відновленню функції ходьби.  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. Мозковий інсульт є одним із найпоширеніших судинних захворювань головного 
мозку, який щорічно вражає більше як 175 тис. осіб в Україні. Мозковим інсультом назива-
ють гостре порушення мозкового кровообігу, що супроводжується структурними та морфо-
логічними змінами у тканині мозку й стійкими органічними неврологічними симптомами, які 
зберігаються понад добу. Переважна більшість постінсультних хворих, які вижили, стають 
неповносправними, а 20–25% з них до кінця свого життя потребують допомоги в повсякден-
ному житті. Порушення функції ходьби є найчастішим наслідком інсульту [4, 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провівши аналіз наукової літератури, ми ви-
значили, що ранній початок реабілітації сприяє швидшому відновленню порушених чи втра-
чених фізичнх функцій. Максимальне відновлення та поліпшення функцій відбувається пере-
важно в перші шість місяців після інсульту, і цей період є найбільш ефективним для прове-
дення фізичної реабілітації [2]. 

Ходьба є основною руховою функцією, на відновлення якої в перші дні необхідно звер-
тати найбільшу увагу. Відновлення функції ходьби у хворих, які перенесли інсульт, є важли-
вим компонентом для повернення їх до повсякленного життя, трудової діяльності та соціаль-
ної адаптації, вона має вирішальне значення в фізичній реабілітації оскільки є профілактикою 
контрактур, винекненню застійних явищ, зменшенню спастичності м’язів або профілактики 
гіпотонії м’язів уражених кінцівок, поліпшує координацію рухів, а також сприяє зміцненню 
загального фізичного стану хворого після перенесеного інсульту [1, 3, 5]. 

Мета: удосконалити методику фізичної реабілітації хворих після перенесеного інсульту. 
Методи та організація дослідження. Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-

гальнення літературних джерел з проблем фізичної реабілітації осіб після перенесеного інсу-
льту, соціологічні методи (опитування, бесіда, анкетування); медико-біологічні методи (те-
стування спастичності м’язів за шкалою Ашфорта, мануально-м’язове тестування, гоніоме-
трія, функціональні рухові тести, визначення АТ, ЧСС,ЧД); методи математичної статистики. 

У нашому дослідженні взяло участь 10 пацієнтів – чоловіків віком від 45 до 60 років, з 
діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом у басейні правої та 
лівої середньомозкової артерії.  

Фізичну реабілітацію ми починали на другий день після поступлення хворого у стаціонар. 
Провівши аналіз історій хвороби пацієнтів після перенесеного інсульту, відповідно до 

встановленого лікуючим лікарем діагнозу,було встановлено що ступінь важкості перебігу за-
хворювання у всіх обстежуваних пацієнтів був середнім. Отже, в пацієнтів частково були збе-
режені рухи в уражених кінцівках, деякі хворі мали моторну афазію та незначно змінений рі-
вень свідомості. Також, пацієнти, відповідно до медичного діагнозу, мали різний рівень ура-
ження (табл. 1). 

Виклад основного матеріалу. На початку реабілітаційного втручання ми проводили 
обстеження функції нижньої кінцівки. Ми визначили спастичність м’язів нижньої кінцівки, 
силу м’язів та амплітуду активного руху в уражених кінцівках.  
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Таблиця 1 
Розподіл хворих за рівнем ураження 

 

Ділянка  
пошкодження 

ГПМК в басейні правої  
середньомозкової артерії 

ГПМК в басейні лівої  
середньомозкової артерії 

Кількість осіб 5 5 
 

Примітка. ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу. 
 

Для відновлення функції ходьби в осіб після перенесеного інсульту ми використали ме-
тодику, яка містила таке (рис. 1 ):  

1) виконання вправ для зменшення підвищеного тонусу м’язів ураженої кінцівки; 
2) виконання вправ для збільшення сили м’язів ураженої кінцівки; 
3) виконання вправ для поліпшення рівноваги в різних вихідних положеннях; 
4) виконання вправ для поліпшення координації рухів; 
5) добір допоміжних засобів пересування та страхування пацієнта.  
Для зменшення підвищеного тонусу м’язів нижньої кінцівки ми використовували пасив-

ні вправи на розтяг м’язів ураженої кінцівки з допомогою реабілітолога, методику постізоме-
тричної релаксації, а також укладання в лікувальне положення: в положенні лежачи на спині, 
лежачи на ураженому боці, в положенні лежачи на здоровому боці. Викладали уражену кінці-
вку в середнє фізіологічне положення для зменшення спазму м’язів та запобігання утворення 
патологічних поз. 

Для збільшення сили м’язів ураженої кінцівки ми використовували фізичні вправи з об-
тяженням масою власного тіла або сегмента, вони не вимагали спеціального обладнання й 
використовувалися на всіх етапах проведення реабілітаційних заходів. 

Наступним етапом для відновлення функції ходьби було виконання вправ для полі-
пшення рівноваги в різних вихідних положеннях. 

Перед початком тренування рівноваги в положенні стоячи хворий повинен вміти пере-
носити вагу тіла в положенні сидячи з однієї сідниці на іншу, просуваючись таким чином 
уперед та назад, а також припідніматися з кушетки чи ліжка. Після переведення пацієнта в 
положення стоячи наступним кроком є тренування рівноваги в цьому положенні. Ці вправи є 
підготовчими для оволодіння правильною технікою ходьби хворих із геміпарезом унаслідок 
інсульту. 

Ми починали тренувати рівновагу стоячи перед дзеркалом, тримаючись здоровою ру-
кою за гімнастичну стінку (у разі потреби) чи іншу фіксовану опору. Стоячи, пацієнт навчав-
ся переносити вагу тіла з ноги на ногу, виконуючи крок (спочатку здоровою, потім хворою 
ногою) уперед, назад, вправо, вліво. Також використовували підвищення та інші предмети, 
готувалися до долання різних перешкод та бар’єрів середовища. 

Для поліпшення координації використовували вправи в різних просторово-часових поє-
днаннях. Ці вправи виконували з нестандартних вихідних положень: з малою площею опори, 
із заплющеними очима, з різними предметами. 

Результати дослідження. Для оцінювання ефективності вдосконаленої методики фізи-
чної реабілітації на поліпшення ходьби. Ми використовували мануально-м’язове тестування, 
яке надає інформацію про силу м’яза та здатність пацієнта виконати активний рух кінцівкою 
чи її сегментом. Та має шестибальна шкалу тестування м’язів по Ловетту. 

Ми проводили тестування сили м’язів нижньої кінцівки, які відповідають за ходьбу. У 
результаті проведеного тестування до реабілітації та після реабілітації нами спостерігалося 
збільшення сили м’язів у всіх м’язових групах, що свідчить про ефективність запропонованої 
авторської методики (табл. 2).  

Метод тестування спастичності м’язів за шкалою Ашфорта (табл. 3) використовують 
для пацієнтів, у яких спостерігається підвищення тонусу м'язів нижніх кінцівок, що є частим 
ускладненням у хворих з інсультом.  
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Рис. 1. Методика навчання ходьбі після перенесеного інсульту 
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Таблиця 2 
Результати мануально-м’язового тестування нижньої кінцівки (у балах) (n=10) 

 

Рух, який виконує м’яз Етапи Група 
n=10 

Піднімання таза (при фіксації тулуба) ВД 
КД 

3,08 ± 0,15 
4,24 ± 0,20 

Згинання стегна ВД 
КД 

2,76 ± 0,15 
4,04 ± 0,20 

Приведення стегна ВД 
КД 

2,84 ± 0,15 
4,16 ± 0,20 

Розгинання гомілки ВД 
КД 

2,48 ± 0,15 
3,96 ± 0,20 

Розгинання стопи ВД 
КД 

2,08 ± 0,15 
3,24 ± 0,20 

Відведення стегна ВД 
КД 

2,60 ± 0,15 
3,84 ± 0,20 

Згинання стопи ВД 
КД 

2,12 ± 0,15 
3,24 ± 0,20 

 

Примітка. ВД – вихідні данні, КД – кінцеві данні, p>0,05 
 

Оцінювання спастичності м'язів здійснювали шляхом пальпації м’язів (оцінювання їх 
механіко-еластичничних властивостей), а також вивченням рефлекторної скорочуваності м’я-
зів під час повторних пасивних рухів у суглобі. За допомогою пальпації м’язів встановлювали 
їхню пружність, вдавлюваність, при цьому кінцівка була в такому положенні, в якому м’язи 
були максимально розслабленими. Пальпацію виконували ритмічно стискаючи м’яз пальця-
ми. Тестуючи спастичність м’язів способом пасивних рухів, ми виконували пасивні рухи на 
згинання й розгинання в суглобі в середньому темпі (приблизно в такт годинникового маят-
ника) і таким чином визначали супротив до пасивного розтягу м’яза. 

Під час тестування спастичності м’язів в уражених кінцівках ми спостерігали підви-
щення тонусу в усіх пацієнтів. До початку дослідження показники спастичності вірогідно не 
відрізнялися  

Збільшення сили м’язів ураженої кінцівки призвело до покращення функції ноги та зме-
ншенню тонусу привідних м’язів стегна та чотирьох голового м’яза стегна, робота яких впли-
ває на нормальну функцію ходьби (табл. 3). 

Таблиця 3  
Середні показники спастичності м’язів ураженої кінцівки  

у пацієнтів після перенесеного інсульту (n=10) 
 

Тестовані групи м’язів Етапи 
Група 
М ± m 
(n=10) 

Привідні м’язи стегна ВД 
КД 

3,1±0,24 
2,8±0,29 

Чотириголовий м’яз стегна ВД 
КД 

3,1±0,24 
3,1±0,28 

 

Примітки. ВД – вихідні данні, КД – кінцеві дані, p>0,05 
 

Також для визначення ефективності розробленої методики ми використовували гоніо-
метрію, а саме визначення активної амплітуди руху в суглобі. У результаті використання роз-
робленої методики амплітуда активного руху збільшилась у всіх обстежуваних суглобах по-
рівняно з вихідним рівнем обстеження, про що свідчать дані табл. 4. 

У результаті використання вдосконаленої методики нам вдалося досягнути збільшення 
амплітуди активного руху в усіх суглобах нижніх кінцівках, що свідчить про збільшення сили 
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м’язів і зменшення спазмів та поліпшення функції нижньої кінцівки. Це свідчить про ефектив-
ність запропонованої нами методики вдосконалення ходьби після перенесеного інсульту. 

Таблиця 4 
Динаміка активної амплітуди руху ноги після реабілітації 

 

Суглоб Назва руху Норма 
(в град.) Етапи Група 

n=10 

Згинання стегна 1200 ВД 
КД 

62,32 ± 5,03 
84,66 ± 5,53 

Розгинання стегна 300 ВД 
КД 

4,04 ± 0,50 
12,76 ± 1,01 

Відведення стегна 450 ВД 
КД 

25,36 ± 2,01 
31,28 ± 2,01 

Приведення стег-
на 350 ВД 

КД 
17,2 ± 1,52 
23,69 ± 1,52 

Кульшовий суг-
лоб 

Піднімання пря-
мої ноги 1100 ВД 

КД 
36,92 ± 4,02 
80,86 ± 5,53 

Згинання гомілки 1350 ВД 
КД 

71,2 ± 6,78 
108,27 ± 6,78 Колінний суглоб 

Розгинання гоміл-
ки 00 ВД 

КД 
– 50,80 ± 0 
– 4,65 ± 0 

Розгинання стопи 200 ВД 
КД 

4,20 ± 0,50 
8,97 ± 1,01 Гомілково-

стопний суглоб 
Згинання стопи 500 ВД 

КД 
10,96 ± 1,56 
21,38 ± 2,01 

 

Примітки. ВД – вихідні дані, КД – дані, отримані в кінці дослідження, p>0,05 
 

Висновок. Після занять фізичною реабілітацією за вдосконаленою методикою віднов-
лення функції ходьби в осіб після перенесеного мозкового інсульту спостерігалися позитивні 
зміни в всіх рухових функціях порушених раніше. 

Удосконалена методика фізичної реабілітації осіб, що перенесли гострі порушення моз-
кового кровообігу, дає змогу за короткий термін поліпшити порушені функції, зокрема функ-
цію ходьби. 

Перспективи подальших досліджень полягають у подальшій розробці й обґрунтуван-
ні розробленої авторською методики фізичної реабілітації спрямованої на відновлення функ-
ції ходьби. 
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Аннотация. На основе анализа научной литератури в статье освещени особенности физической реабили-
тации лиц после перенесенного мозгового инсульта, направленной на восстановление нарушенной функции хо-
дьбы. Усовершенствованая нами методика физической реабилитации способствувала более быстрому и лучшему 
восстановлению функции ходьбы. 

 

Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения, инсульт, физическая реабилитацыя, 
восстановление функции ходьбы. 
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Absract. Having analyzed scientific literature, the article highlights ways of physical rehabilitation in persons after 
cerebral stroke aimed at restoration of walking. Methods of rehabilitation have been improved and contributed to more 
rapid and better restoration of walking. 
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