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Анотація. У статті розглядаються питання методики застосування засобів фізичної реабілітації пі-
сля оперативного втручання з приводу отосклерозу. Визначено фізіологічний вплив лікувальної фізкуль-
тури й масажу на стан вестибулярного та слухового аналізаторів. Обґрунтовано нервово-рефлекторний ме-
ханізм впливу масажу й лікувальної фізкультури на відновлення організму після оперативного втручання з 
приводу отосклерозу. Доведено доцільність застосування засобів фізичної реабілітації для відновлення 
функції слухового аналізатора. 
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Постановка проблеми. При масовому обстеженні населення в різних регіонах нашої 
країни порушення слуху зафіксовано у понад 6% осіб. Приблизно одна дитина на тисячу на-
роджується глухою. Окрім того, від двох до трьох тисяч дітей втрачають слух у ранньому ди-
тинстві (Н. Дружбляк, 2007). Установлено, що хворі з вадами слуху в моторному й фізичному 
розвитку відстають від своїх однолітків, які чують добре. Оскільки у хворих із вадами слуху 
порушується робота вестибулярного апарату, вони мають значні відхилення у розвитку рухо-
вої сфери і формуванні основних рухів [1]. В основі реабілітації осіб з вадами слуху є збіль-
шення рухової активності, що є необхідною умовою розвитку і функціонування усіх фізіоло-
гічних систем організму [1, 6]. На сучасному етапі суспільного розвитку суттєво підвищуєть-
ся значення рухової активності, яка забезпечує не тільки умови життєзабезпечення, а є засо-
бом і методом підтримки працездатності, засобом розвитку кори великих півкуль мозку, ко-
ординації міжцентральних зв’язків, формування рухових взаємодій, аналізаторних систем, 
пізнавальних процесів [4].  

На сучасному етапі є обмаль належно обґрунтованих експериментальних даних про 
ефективність застосування засобів фізичної реабілітації на стан осіб після перенесеного не-
вриту слухового нерва, хвороби Меньєра, отосклерозу. 

Ураховуючи той факт, що засоби фізичної реабілітації прискорюють процес відновлен-
ня, ми поставили собі за мету удосконалити методику лікувальної фізкультури та лікувально-
го масажу для осіб після оперативного втручання з приводу отосклерозу та визначити їх 
вплив на стан вестибулярного апарату й слухової функції 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасних наукових видань підтвер-
див наявність окремих досліджень з питань застосування засобів немедикаментозної терапії 
для осіб з вадами слуху. Зокрема, над проблемою систематизації патологічних змін при за-
хворюваннях органів слуху працювали Я.А. Альтман, П.А. Таваркіладзе (2003, 2004). Дослі-
дження, проведені Д.І. Заболотним (2009), визначають методику відновлення осіб після опе-
ративного втручання з приводу отосклерозу. Питання фізичної реабілітації осіб з вестибуляр-
ними розладами розглядають у наукових дослідження В.Т. Пальчун, Л.А. Лучіхін, О.М. До-
роніна (2009). Вони запровадили застосування фізичних вправ на стабілометричній платфо-
рмі у формі ігрового методу. Проблеми корекції рухової активності й психологічних якостей 
шляхом застосування рухливих ігор, соціальної інтеграції глухих дітей досліджувалися в нау-
кових доробках І. Випасняка (2006). Таким чином, проблема вдосконалення застосування за-
собів фізичної реабілітації осіб із вадами слуху потребує подальшого дослідження.  

Мета дослідження: визначити вплив засобів фізичної реабілітації на стан вестибуляр-
ного апарату, слухову функцію осіб після оперативного втручання з приводу отосклерозу. 

Завдання дослідження:  
1. Узагальнити досвід застосування засобів відновлення осіб з вадами слуху. 
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2. Обґрунтувати та розробити методику застосування засобів фізичної реабілітації 
для поліпшення стану вестибулярного апарату, слухової функції осіб після оперативного 
втручання з приводу отосклерозу. 

3. Експериментально перевірити ефективність впливу засобів фізичної реабілітації на 
стан вестибулярного апарату, слухової функції осіб після оперативного втручання з приводу 
отосклерозу. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-теоретичних і методичних дже-
рел з проблеми дослідження; педагогічні методи: спостереження, експеримент; медико-біо-
логічні методи дослідження: функціональна проба Ромберга, проби Рінне та Вебера, аудіоме-
трія; методи математичної статистики. 

У наших дослідженнях педагогічні спостереження проводилися на базі ДУ «Інституту 
отоларингології ім. О.С.Коломійченко АМН України» м. Київ. Упродовж 5 місяців об’єктами 
педагогічних спостережень були жінки віком 35-40років після оперативного втручання з при-
воду отосклерозу. Жінки, які приймали участь у нашому дослідженні були обстежені на на-
явність супутніх захворювань та онкопатології. Всі досліджувані були вперше оперовані з 
приводу отосклерозу. У групі порівняння застосовували лікувальну фізкультуру (загально-
укріплюючі вправи на всі групи м’язів). В основній групі – засоби фізичної реабілітації, які 
ми рекомендували, (вправи засновані на біологічно зворотному зв’язку, на стабілометричній 
платформі; самомасаж, індивідуальні заняття). 

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення питань взаємодії між слуховим і 
руховим аналізаторами осіб з порушеннями слуху у процесі м'язової діяльності має велике 
значення для раціональної організації трудової діяльності та занять фізичними вправами. У 
процесі м'язової діяльності між функціональними системами організму виникають усілякі 
зв'язки. Пропріоцептивні сигнали, що виникають при циклічних рухах, ритмічно надходять у 
центральну нервову систему і звідти по рухових і вегетативних нервах йдуть до всіх органів і 
тканин організму. Під впливом фізичних вправ, масажу покращується діяльність всіх органів, 
а також робота нервової системи [3, 5]. Вади слуху перешкоджають вільному, швидкому, не-
напруженому розвитку, що включає рухову активність, яка поліпшує поставу, збільшує м’я-
зову масу і позитивно впливає на ходу. Нестача рухової активності затримує фізичний розви-
ток. Характеризуючи фізичний розвиток осіб з вадами слуху, автори зазначають, що вада 
слуху сповільнює природний хід фізичного розвитку [6]. У слабочуючих порушена сприт-
ність, основним проявом якої вважається координація рухів. Дослідження цих якостей пока-
зало, що здатність виконувати координовані і точні рухи є значно нижчою в осіб з вадами 
слуху, ніж у здорових людей. Літературні дані, спостереження та спеціальні дослідження до-
водять, що повна або часткова втрата слуху різко знижує рухову активність, яка негативно 
впливає на стан вищої нервової діяльності, на вегетативні функції організму, на розвиток і 
функціональний стан серцево-судинної і дихальної систем, призводить до змін обмінних про-
цесів і розвитку захворювань внутрішніх органів [1, 3, 7]. 

Отже, збільшення рухової активності у межах оптимальних норм зміцнює здоров`я, по-
ліпшує функціональний стан кардіореспіраторної системи, збільшує опірність організму до 
втоми і підвищує працездатність. Тому використання фізичних вправ як засобу фізичної реа-
білітації є надзвичайно важливим фактором у закладах для слабочуючих та під час віднов-
лення після оперативних втручань. 

До засобів фізичної реабілітації, що ми рекомендували, для осіб після оперативного 
втручання з приводу отосклерозу, належать: загально розвиваючі вправи, статичні та динамі-
чні дихальні вправи, спеціальні вправи для тренування функції рівноваги, елементи самома-
сажу, індивідуальні заняття, самостійне виконання вправ. 

«Вестибулоадаптаційна терапія» (ВАТ) осіб після оперативного втручання з приводу 
отосклерозу полягала в застосуванні засобів фізичної реабілітації та медикаментозної терапії. 
Основними засобами фізичної реабілітації при вестибулярних вадах є комплекс спеціальних 
вправ та розробка індивідуальних занять по утриманню центра маси тіла на стабілографічній 
платформі з використанням принципу біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ). Основою фізич-
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них методів вестибулярної адаптації є процес дозованого тренування фізичними вправами, 
що був взятий за основу під час розробки спеціальних та загальнорозвиваючих вправ.  

У процесі фізичної реабілітації ми застосовували загальнорозвиваючі вправи, які є сти-
мулятором життєво важливих функцій. Під час застосування загальнорозвиваючих вправ під-
вищується рухлива активність, що призводить до синхронної та упорядкованої дії нервових 
та гуморальних процесів забезпечуючи більш адекватну, сприятливу реакцію організму на 
різні види фізичного навантаження. Під час дослідження ми визначили, що окрім зазначеної 
вище дії, фізичні вправи мають властивість вибірково впливати на окремі функції організму, 
що є важливим при порушеннях різних органів й систем. Тому розробці комплексу спеціаль-
них вправ ми приділяли велику увагу. Зокрема, ми використовували для пацієнтів, після опе-
ративного втручання з приводу отосклерозу, спеціальні вправи налаштовані на відновлення 
втрачених вестибуло-асоціативних зв’язків з метою тренування вестибулярної функції. За ос-
нову, у комплекси спеціальних вправ, була взята програма розроблена T. Cawthorn, F. Coo-
ksey у 1945 р., яка постійно доповнюється та удосконалюється. Спеціальні вправи скеровані 
на відновлення рівноваги, тренування стійкості постави та вироблення суглобового та м’язо-
вого відчуття.  

Іншим значним компонентом засобів фізичної реабілітації для вестибулярної адаптації є 
курс індивідуальних вправ по утриманню центра маси тіла на стабілографічній платформі, які 
засновані за принципом біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ). Цей принцип реалізується здат-
ністю організму, стосовно до отриманої інформації, свідомо вносити корективи у роботу різ-
них органів та систем, відповідальних за визначені функції. Під час виконання самомасажу, 
який ми рекомендували для жінок основної групи, вирішувалися такі завдання: збільшення 
рухливості, еластичності барабанної перетинки та ланцюга слухових кісточок; поліпшення 
обмінних процесів та кровопостачання органу слуху. Прийоми самомасажу, які виконувалися 
нашими пацієнтами, були повною імітацією пневмомасажу. Техніка виконання цих прийомів 
полягала у такому: середній палець руки встановити на вушний козелок і ледь вдавивши його 
у слуховий прохід проводити ритмічні коливальні рухи (120 рухів за хвилину). Виникаюче 
під час цього поперемінне згущення та розрідження повітря викликає коливання барабанної 
перетинки та слухових кісточок. Тривалість масажу одна-дві хвилини. Ми рекомендували 
проводити цей масаж 4–6 разів на день. Розрідження та згущення повітря у слуховому апараті 
призводить до коливань барабанної перетинки, а якщо вона нерухома, сприяє розтягненню 
зрощень та мобілізації слухових кісточок. Вібраційні рухи можна диференціювати за рахунок 
їх частоти.  

Функція рівноваги є однією з найважливіших в організмі людини. Особи, які втратили 
здатність до утримання рівноваги, не мають можливості продовжувати достатньо активний 
спосіб життя. Тому найважливішим завданням для лікуючого лікаря, фахівців з фізичної реа-
білітації та самого пацієнта є відновлення вестибулярної функції за допомогою реабілітацій-
них фізичних механізмів дії на процеси компенсації статокінетичної функції. 

До та після оперативного втручання з приводу отосклерозу у жінок основної групи та 
групи порівняння ми визначали показники проби Ромберга. Дані отримані під час нашого до-
слідження, заносилися у таблицю та проводився аналіз математичної статистики. На перший 
день після оперативного втручання показники проби Ромберга були приблизно однакові як у 
жінок групи порівняння так і основної групи і дорівнювали 2 бали (незадовільно). На 6 день 
після оперативного втручання ми знову провели тест проби Ромберга. Показники поліпшили-
ся у жінок як групи порівняння, так і в основній групі. Показники основної групи переважали 
показники групи порівняння на 25 %. Суб’єктивні вестибулярні вади (запаморочення, розлади 
рівноваги, нудота та блювання, пов’язані з запамороченням) ми оцінювали відповідно до 
Міжнародної класифікації функціональних порушень – WHO/ICF (ВООЗ, 2001). Аналізуючи 
отримані показники, бачимо, що показники якості функції рівноваги жінок 35–40 років на по-
чатку дослідження (до оперативного втручання), був приблизно однаковий і дорівнював у 
групі порівняння 4,81 балів, а в основній групі – 4,75 балів.  

Після оперативного вручання, на перший день, цей показник становив у групі порівнян-
ня – 3,94 бали (виражені порушення), в основній групі – 4,0 бали (виражені порушення); на 6 
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день відповідно у групі порівняння – 2,51 бали (помірні порушення), в основній групі – 1,36 
бали (незначні порушення). Порівнюючи результати нашого дослідження по визначенню по-
казника якості функції рівноваги бачимо, що у групі порівняння та в основній групі цей показ-
ник поліпшився.  

Проба Рінне та Вебера проводилася з метою визначення гостроти слуху. Перед опера-
тивним втручанням проведення проби довело, що звук був гучнішим проведений кісткою, у 
жінок групи порівняння та основної групи. Це означає, що у досліджуваних нами осіб є наяв-
ність кондуктивного порушення слуху. Після проведення оперативного втручання з приводу 
отосклерозу ми знову проведли пробу Рінне та Вебера і встановили, що звук проведений по-
вітрям, був гучнішим.  

Цей результат стверджує, що після оперативного втручання, проведення медикаментоз-
ного лікування та застосування засобів фізичної реабілітації позитивно вплинули на віднов-
лення слуху. Для підтвердження ефективності застосування засобів фізичної реабілітації у 
групі порівняння та в основній групі ми використали аналіз аудіограм зроблений лікуючим 
лікарем. Після оперативного втручання, обстежені жінки групи порівняння віком 35–40 років 
шепітну мову сприймали з відстані 3 м і більше; основної групи до 1м, а розмовну, відповід-
но, – більше 4 метрів, та 1–3 метри.  

Висновки: до комплексу відновної терапії після оперативного втручання з приводу ото-
склерозу належать засоби фізичної реабілітації, які створюють умови до відновлення вести-
булярних порушень, гостроти слуху; обґрунтовано застосування комплексів загальнорозви-
ваючих, спеціальних вправ, самомасажу, індивідуальних й самостійних занять; експеримен-
тально доведено ефективність впливу засобів фізичної реабілітації на показники статичної 
координації, відновлення слуху.  

У подальших дослідженнях з цієї проблеми можна вивчити вплив засобів фізичної реа-
білітації на відновлення функції рівноваги, гостроти слуху при інших захворюваннях 
пов’язаних з порушенням роботи слухового аналізатора. 
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ВЕСТИБУЛОАДАПТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПО ПОВОДУ ОТОСКЛЕРОЗА 

 

Романна РУДЕНКО  
 

Львовский государственный университет физической культуры  
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методики применения средств физической реабилитации 
после оперативного вмешательства по поводу отосклероза. Определено физиологическое влияние лечебной физ-
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культуры и массажа на состояние вестибулярного и слухового анализаторов. Обосновано нервно-рефлекторный 
механизм влияния массажа и лечебной физкультуры на восстановление организма после оперативного вмеша-
тельства по поводу отосклероза. Доказано целесообразность применения средств физической реабилитации для 
восстановления функции слухового анализатора. 

 

Ключевые слова: вестибулярный аппарат, восстановление, отосклероз, слуховой анализатор, физическая 
реабилитация.  

 
 
 

VESTIBULAR ADAPTATION THERAPY AFTER SURGICAL INTERFERENCE  
IN ORDER TO TREAT OTOSCLEROSIS 
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Abstract. The article considers the methodology issues of physical rehabilitation application after surgical inter-
ference in order to treat otosclerosis. Massages as well as physiological influence of therapeutic physical training on vesti-
bular and hearing analyzer are determined. Neuroreflex reaction of the organism, massages and influence of therapeutic 
physical training are proved to be the most effective means of organism restoration after surgical interference in order to 
treat otosclerosis. The expediency of physical rehabilitation means while the hearing analyzer restoration are justified.  

 

Key words: vestibular apparatus, restoration, otosclerosis, hearing analyzer, physical rehabilitation.  
 


