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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 
 

АТ – артеріальний тиск 

АШТР – асиметричний шийні тонічні рефлекси 

БЕА – біоелектрична активність м’язів  

ВВР – вроджени вади розвитку 

ДЦП – дитячий церебральний параліч 

ЕНМГ – електронейроміографія 

ЖЄЛ – життєва ємність легенів 

Кк – коефіцієнт компенсації 

КО – коефіцієнт опірності 

ЗЦМ – загальний центр мас 

ІМ – індекс міграції 

ЛНР – лабіринтовий настановний рефлекс 

ЛТР – лабіринтовий тонічний рефлекс 

ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу 

ППОС – питомий периферійний опір судин 

РКГ – реокардіографія 

РОК – реципрокний ортезний комплекс 

СІ – серцевий індекс 

СМ – спинний мозок 

СМГ – спинномозкова грижа 

СРМ – ступень рухових можливостей 

ТХСМ – травматична хвороба спинного мозку 

ХОК – хвилинний об’єм крові 

ЦНС – центральна нервова система 

ЧСС – частота серцевих скорочувань 

ШСТР – шийні симетричні тонічні рефлекси  

FAC – Functional Ability Category 

GMFCS – Gross Motor Function Classification System 

GMFM – Gross Motor Function Measure 

RGO – reciprocating gait orthosis 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми 

Згідно з висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я 

у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з 

обмеженнями фізичних можливостей. За інформацією Центру медичної 

статистики України вони складають приблизно 2 % дитячого населення. 

Причому відносна більшість – це діти, які втратили функцію пересування 

внаслідок уроджених і набутих захворювань та травм центральної і 

периферичної нервової систем [89, 85]. 

Діти з відсутністю функції опори і пересування внаслідок 

неврологічного дефіциту та ортопедичних ускладнень є важкими інвалідами 

з вираженим обмеженням критеріїв життєдіяльності. Тривала гіподинамія 

призводить до порушення функції внутрішніх органів та мінерального 

обміну, розвитку запальних захворювань, формуванню серцево-легеневої 

недостатності, деформацій скелета, порушенню статики, локомоції, що 

перешкоджає самообслуговуванню та спілкуванню [28, 29, 77, 99]. 

Надзвичайно актуальною залишається проблема інтеграції таких дітей у 

суспільство здорових [51, 179]. Виражений дефіцит м’язової сили і 

координації, дисбаланс м’язового тонусу разом з ортопедичними 

ускладненнями (деформації опорно-рухової системи, контрактури і 

дислокації в суглобах) э головними причинами знерухомлення цієї категорії 

хворих [49, 51, 77, 78]. 

Відомі різні методи консервативного та хірургічного лікування цієї 

категорії хворих, у тому числі й використання протезно-ортопедичної 

техніки, які покращують здатність ходити і віддаляють момент повної 

залежності хворої дитини від ліжка та інвалідного візка. До ортопедичних 

засобів, які дають змогу відновити функцію стояння та ходьби, належать 

шарнірні та безшарнірні ортезні системи, стаціонарні роботизовані 

реципрокні ортезні системи (РОК, Locomat), параподіум і ортез з 
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реципрокним механізмом (Reciprocating Gait Orthosis, RGO, реципрокний 

ортез, апарат еквівалентної ходьби). 

Пересування в шарнірних замкових ортезних системах дає змогу 

відновити вертикальну позу, проте вимагає істотних енерговитрат під час 

руху, які значно перевищують фізичні можливості хворих з дефіцитом 

м’язової сили і ортостатичною нестійкістю [123, 148]. 

Реципрокний ортезний комплекс (РОК) і роботизована система 

Locomat як стаціонарні засоби пасивної кінезіотерапії не передбачають 

переміщення пацієнта за межами будинку, його соціалізації [28, 29, 125]. 

Параподіум, надійно утримуючи тулуб у вертикальному положенні, дає 

змогу переміщатися лише на незначну відстань по абсолютно рівній поверхні 

і тільки в приміщенні [112, 135]. 

Тільки ортез з реципрокним механізмом забезпечує вертикальну позу в 

положенні корекції та найбільш енергозбережувальну примусову реципрокну 

ходьбу. Його можна використовувати як тренажер і засіб пересування 

самостійно, з ходунками, з підтримкою супровідника в приміщенні і поза 

ним завдяки зовнішньої енергії реципрокного механізму, що особливо 

важливо для хворих з дефіцитом м’язової сили і координації [111, 114, 118, 

126, 167, 168].  

В Українському НДІ протезування створено аналог апарата 

еквівалентної ходьби [63] і спосіб реабілітації хворих з неврологічними 

захворюваннями з його використанням [64]. Для підвищення ефективності 

реабілітації виникає необхідність у розробленні системи реабілітації дітей зі 

спастичними та в’ялими паралічами з виділенням окремого етапу пасивно-

активної ходьбі в реципрокному ортезі для хворих з відсутністю крокових 

рухів та визначенням його міста у цієї системі, дослідженні її ефективності 

для формування та відновлення функції ходьби, уточненні показань та 

протипоказань до застосування, що обмежує призначення ортеза.  

Усе наведене спонукало нас провести роботу з вивчання ефективності 

введення етапу пасивно-активної ходьби в ортезі з реципрокним механізмом 
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в систему поетапної реабілітації дітей з важкими руховими порушеннями для 

відновлення (формування) функції самостійної ходьби та удосконалити 

методику навчання пересуванню в реципрокному ортезі, що має велику 

соціальну значущість.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування 

та відновлення працездатності Мінсоцполітики України («Розробка 

комплексної програми реабілітації дітей з неврологічними захворюваннями з 

використанням реципрокного апарата (RGO)», шифр теми ВН 69.30, 

держреєстрація № 0106U00600. У межах цієї теми автор проводила аналіз 

даних клінічного, рентгенологічного, біомеханічного, функціонального 

обстеження хворих, брала участь у розробці показань та протипоказань для 

призначення апарата, технічних удосконалень. «Проведення досліджень, 

розробка програми реабілітації дітей із застосуванням нових конструкцій, що 

забезпечують еквівалентну ходьбу» шифр теми ВН 69.03, держреєстрація 

№ 0113U003722. У межах цієї теми автор проводила аналіз даних клінічного, 

рентгенологічного, біомеханічного функціонального обстеження пацієнтів, 

статистичну обробку матеріалу). 

Мета дослідження 

Підвищення ефективності формування та відновлення функції ходьби в 

дітей зі спастичними та в’ялими парезами і паралічами шляхом 

обґрунтування та застосування ортеза з реципрокним механізмом. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити тенденції розвитку науки щодо проблеми та перспектив 

застосування сучасного ортезування для формування та відновлення ходьби 

у хворих з важким порушенням функції опорно-рухової системи внаслідок 

парезів та паралічів. 
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2. Вивчити особливості ортопедичного статусу та рухової активності 

пацієнтів з парезами та паралічами. 

3. Обґрунтувати показання і протипоказання до призначення 

реципрокного ортеза та його місце в системі поетапної реабілітації хворих з 

парезами та паралічами. 

4. Оцінити ефективність методик освоєння ходьби з використанням 

ортеза з реципрокним механізмом пацієнтами з парезами та паралічами. 

5. Розробити систему комплексної реабілітації з використанням 

реципрокного ортеза для хворих з порушенням функції опори та ходьби. 

Об’єкт дослідження – реабілітація пацієнтів з відсутністю функції 

самостійної ходьби внаслідок парезів та паралічів. 

Предмет дослідження – формування та відновлення функції ходьби, 

ортезування, функція серцево-судинної системи, дефіцит життєвої ємності 

легенів, рухова активність, самостійність пересування. 

Методи дослідження: клінічний (ортопедичне обстеження, тестування) 

– для загальноклінічної характеристики дітей, стану їх рухової активності, 

оцінювання рухових можливостей пацієнта; рентгенологічний – для 

оцінювання стану кульшових суглобів та хребта в процесі ходьби в ортезі з 

реципрокним механізмом; функціональні – для оцінювання реакції серцево-

судинної, легеневої та м’язової систем на фізичне навантаження під час 

ходьби в ортезі з реципрокним механізмом; статистичні – обробка отриманих 

результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Уперше науково обґрунтовано доцільність застосування ортеза з 

реципрокним механізмом та його місце в системі реабілітації хворих з 

важким порушенням функції опорно-рухової системи внаслідок спастичних і 

в’ялих парезів та паралічів. 

Уточненні показання до забезпечення ортезом з реципрокним 

механізмом дітей зі спастичними та в’ялими паралічами. 
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Уперше розроблено спосіб реабілітації дітей з відсутністю функції 

ходьби внаслідок спастичних і в’ялих парезів та паралічів із застосуванням 

ортеза з реципрокним механізмом (патент № 93074 України). 

Уперше обгрунтовано і розроблено систему реабілітації дітей з 

відсутністю крокових рухів з виділенням окремого етапу ходьби в 

реципрокному ортезі. 

Уперше оцінено ефективність застосування розробленої системи 

реабілітації для формування та відновлення функції ходьби пацієнтів зі 

спастичними та в’ялими парезами і паралічами, дана оцінка впливу рухового 

режиму в ортезі на ортопедичний статус, функціональний стан м’язової, 

серцево-судинної і легеневої систем. 

Практичне значення одержаних результатів 

Запропонована концептуальна модель відновлення вертикальної пози і 

ходьби може бути застосована в подальших наукових дослідженнях щодо 

реабілітації хворих з відсутністю функції ходьби внаслідок іншої патології 

опорно-рухової системи. 

Застосування реципрокного ортеза дозволить скоротити час на 

відновлення (або формування) функції самостійної ходьби дітей зі 

спастичними та в’ялими парезами та паралічами. 

Обгрунтовані показання до застосування реципрокного ортеза 

допоможуть лікарям (дитячим ортопедам та неврологам) своєчасно їх 

призначати для відновлення (або формування) функції пересування хворим зі 

спастичними та в’ялими парезами та паралічами. 

Запропоновані методики комплексної реабілітації дадуть змогу 

підвищити ефективність формування та відновлення функції ходьби та 

загальний стан дітей зі спастичними та в’ялими парезами та паралічами . 

Результати дослідження впроваджені в клінічну роботу Українського 

науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності Мінсоцполітики України, Комунального закладу 
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охорони здоров’я «Обласний будинок дитини № 3» Харківської 

облдержадміністрації. 

Особистий внесок здобувача 

Автором самостійно проведені клінічні обстеження, проаналізовано 

клінічні і рентгенологічні показники, сформульовано концептуальну модель 

застосування ортеза з реципрокним механізмом для реабілітації дітей з 

важким порушенням функції опори і ходьби. Особисто здобувачем була 

розроблена система комплексної реабілітації дітей з вираженим порушенням 

рухових можливостей внаслідок неврологічних захворювань із 

застосуванням ортеза з реципрокним механізмом. Самостійно зібрано 

первинну інформацію, сформульовані основні положення дисертації, 

написано розділи, висновки і практичні рекомендації. За консультативної 

допомоги завідуючої сектором комплексних досліджень відділення 

реабілітації О.В. Варешнюк проведені електронейроміографічні дослідження, 

за допомогою співробітника відділення реабілітації Є. Весніної проведені 

реокардіографія, спірометрія та статистична обробка первинного матеріалу. 

Участь співавторів відображено у відповідних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації  

Результати дисертаційної роботи висвітлено на наукових конференціях, 

семінарах, конгресах та симпозіумах: ХІV з’їзді ортопедів-травматологів 

України (Одеса, 2006); XI Російському національному конгресі «Человек и 

его здоровье» (Санкт-Петербург, 2006); науково-практичній конференції 

нейрохірургів України «Критерії якості життя хворих після нейрохірургічних 

втручань» (Коктебель, 2007); Всеросійській науково-практичній конференції, 

присвяченій 150-річчю з дня народження В. М. Бехтерєва (Санкт-Петербург, 

2007); XII Російському національному конгресі «Человек и его здоровье» 

(Санкт-Петербург, 2007); VІІІ Міжнародному україно-баварському 

симпозіумі «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я» (Харків, 2007); Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Сучасні стандарти діагностики деяких нервово-м’язових 

хвороб, лікування та медичне забезпечення» (Харків, 2009); XIV Російському 

національному конгресі «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2009); 

ХV з’їзді ортопедів-травматологів України (Дніпропетровськ, 2010); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю 

санаторію (Євпаторія, 2010); засіданні Харківського обласного товариства 

ортопедів та травматологів (2010); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми діагностики, лікування та 

реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату» 

(Київ, 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реабілітація 

дітей із захворюваннями та ушкодженнями хребта» (Євпаторія, 2011); 

International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and 

Mechanics, Mechatronics and Robotics (Varna, Bulgaria, 2012), науково-

практичному семінарі «Актуальні питання реабілітації дітей з органічною 

патологією нервової системи» (Харків, 2012), ХVІ з’їзді ортопедів-

травматологів України (Харків, 2013). 

Публікації 

За темою дисертації опубліковано 18 наукових робіт, у тому числі  

8 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття в науково-практичному 

журналі, 1 патент України, 8 робіт в матеріалах з’їздів і наукових 

конференцій. 



12 

 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАНННЯ  

ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ В ДІТЕЙ  

(аналітичний огляд літератури) 

 

1.1  Фізіологічні (біомеханічні) аспекти рухової активності дитини 

та закономірності її становлення 

 

Дитина народжується, маючи певний набір безумовних рефлексів, на 

основі яких у процесі дозрівання нервової системи будується її рухова 

активність, одним з найважливіших елементів якої є кроковий автоматизм.  

Підготовлений у період внутрішньоутробного розвитку кроковий 

автоматизм, незважаючи на потужний гравітаційний вплив після 

народження, зберігається завдяки включенню лабіринтових, 

пропріоцептивних і тактильних впливів середовища. На його базі 

формуються основні рухові навички (перекидання, повзання, стояння, ходьба 

тощо) у певній послідовності: піднімає голову – сідає – плазує рачки – встає 

біля опори – встає без опори – ходить із підтримкою, а потім самостійно [4, 

13, 65, 77, 80]. У постнатальному періоді істотно змінюється кроковий 

автоматизм – рухи рук і ніг поступово стають усе автономнішими, 

незалежними від положення та рухів голови [80].  

З позиції фізіології людини ортоградна поза (стояння) представляє 

собою динамічну рівновагу, що характеризується наявністю щосекундних 

коливань. Збереження рівноваги у вертикальному положенні є важким 

завданням для людини з огляду на надскладну сегментарну будову тіла. 

Підтримка вертикальної пози можлива тільки за умов проекції лінії гравітації 

кожного сегмента тіла в межі загальної площі опори та забезпечується 

скороченням м’язів-антагоністів за участю центральної нервової системи і 

периферичного рухового апарата [10, 25, 65, 85].  
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Об’єктивними показниками стійкості вертикальної пози є дані 

стабілографії – зсув і коливання загального центра мас (ЗЦМ, мм). Стійкість 

людини у вертикальному положенні висока, якщо коливання ЗЦМ малі, і 

низька, якщо коливання більші. Коли ЗЦМ виходить за межі опорного 

контуру, людина падає. Показники стабілографії залежать від 

функціонального стану нервової та кістково-м’язової систем [10, 25, 65, 77, 

85].  

На стійкість вертикальної пози впливає декілька факторів, одним з яких 

є неспівосність суглобів. Вісь кульшового суглоба розташована під кутом 

стосовно осі колінного завдяки торсії шийки стегнової кістки. Торсія кісток 

гомілки визначає неспівосність колінного та надп’ятково-гомілкового 

суглобів. Вісь піднадп’яткового суглоба стопи розташована під кутом до 

надп’ятково-гомілкового суглоба, причому пронація стопи (звичайне 

положення під час стояння) збільшує цей кут [85]. 

Як показник функціонального стану нервово-м’язової системи 

використовують поняття «м’язового тонусу». Під тонусом м’язів розуміють 

рівень активності рефлексу на розтягнення. Причому активність цього 

рефлексу в м’язах, які виконують антигравітаційну функцію (м’язах-

розгиначах шиї, спини, сідничних тощо) більша, що значною мірою визначає 

здатність утримання тіла у вертикальному положенні [25, 65, 77]. 

Підвищення активності м’язів-агонистів (згиначів) у процесі утримання 

вертикальної пози і пересування викликає розслаблення м’язів-антагоністів 

(розгиначів), цей принцип названий реципрокністю. Реципрокна іннервація 

та рефлекс на розтягнення є коордінаторним механізмом рухової активності 

людини і входить до складу складніше організованого постурального 

рефлексу («реакції опори»), що є відповіддю на подразнення рецепторів зі 

шкіри підошви, дрібних м’язів стопи, хрящів, суглобових капсул та 

позасуглобових зв’язок [15, 25, 65, 77]. 

Не меншу роль у формуванні й збереженні стійкої вертикальної пози 

має так званий «рефлекс на вкорочення», або адаптаційний рефлекс, який 
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забезпечує пристосування м’язів до зміни рельєфу поверхні під час ходьби 

(плавність ходьби) [28, 72, 85].  

В. С Гурфинкелем [25], К.А. Семеновой [77, 78], И.С. Перхуровой і 

співавт. [65] вивчено й докладно описано рефлекторну сферу людини, яка 

забезпечує вертикальну позу: шийні симетричні і асиметричний тонічні 

рефлекси (ШСТР, АШТР), лабіринтовий тонічний рефлекс (ЛТР) із 

пропріоцепторів атланто-потиличного та атланто-аксіального суглобів і 

лабіринтів. Серед них особливої уваги заслуговує лабіринтовий настановний 

рефлекс (ЛНР) із голови на шию [13, 25, 65, 77]. Також дослідниками 

надається велике значення зору як факторові, що впливає на збереження 

рівноваги у вертикальному положенні [25, 65]. 

Стійкість вертикальної пози значною мірою залежить від 

функціонального стану м’язів через обмеженої площі опори в людині. У 

нормі у вертикальному положенні ЗЦМ проходить на 30-50 мм спереду 

фронтальної осі надп’ятко-гомілкових суглобів, тому тіло під дією сили ваги 

прагне нахилитися уперед. Цьому протидіє триголовий м’яз гомілки 

(m. triceps surae), який є двосуглобовим та викликає флексію колінного 

суглоба. Цьому протидіє екстензор колінного суглоба – чотириголовий м’яз 

стегна (m. quadriceps femoris). Але одна з її голівок (m. rectus femoris) є 

згиначем кульшового суглоба і викликає нахил таза уперед, що 

нейтралізується скороченням сідничних м’язів (mm. gluteus) і призводить до 

напруження екстензорів тулуба [10. 25]. 

Використання електроміографії в дослідженнях вертикальної пози 

людини дало змогу не тільки встановити, які м’язи беруть участь у 

стабілізації тіла, але й визначити ступінь участі кожного з них. Найбільшу 

активністю, на думку В.С. Гурфинкель [25], під час зручного стояння 

виявляють м’язи зони надп’ятково-гомілкового суглоба – m. tibialis anterior, 

m. peroneus longus, і особливо, m. gastrocnemius. Цей суглоб навантажений 

більшою масою, ніж колінний і кульшовий. Крім того, проекція ЗЦМ 

розташовується на значно більшій відстані від осі надп’ятково-гомілкового 
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суглоба, ніж від зазначених двох інших. Меншу активність має мускулатура 

ділянки колінного суглоба і ще меншу кульшового [15, 25, 65, 77]. 

Іншим складнішим видом рухової діяльності людини є ходьба, яка 

представляє собою один з основних видів переміщення тіла в просторі в 

результаті руху його окремих сегментів, насамперед, нижніх кінцівок. Рухи 

таза, хребта й верхніх кінцівок відіграють допоміжну роль [10]. Установлена 

певна закономірність розвитку довільних рухів дитини – вони формуються в 

низхідному напрямку від проксимальних суглобів до периферичних [46].  

М.Ф. Іваницький [31] докладно описав біомеханічну структуру 

«подвійного кроку». Послідовність і ступінь участі м’язів нижніх кінцівок у 

кожній фазі подвійного кроку вивчена та описана в інших роботах [14, 17, 18, 

25]. 

Під час ходьби здорових людей спостерігаються також коливання таза 

у фронтальній площині близько 8º; у сагітальній – близько 3º. Ротація таза в 

горизонтальній площині становить 8-9º: за умов опори на праву ногу таз 

обертається за годинниковою стрілкою, а на ліву ногу – проти годинникової 

стрілки. Обертальні рухи верхньогрудного відділу хребта та плечового пояса 

відбуваються в противофазі до рухів нижньогрудного відділу хребта та таза. 

Розмах цих рухів відповідно дорівнює 11º, 1-2º и 4º [5]. 

Утриманню вертикального положення та пересуванню сприяють 

особливості анатомічної будови тіла – вигини хребтового стовпа, зведення 

стопи, об’ємні повітроносні пазухи, які полегшують вагу черепа, зігнутість 

ключиці, зміцнення медіального краю стопи, фронтальне розташування 

лопаток і крижів тощо [65]. 

Прелокомоторний період закінчується до двох років у нормі. Однак усі 

складові нормальної локомоції (біг, стрибки, ходьба) повністю формуються 

до п’яти років [8, 65, 77]. 

Механізм побудови та регуляції рухів людини повністю ще не 

вивчений, однак результати нейро-фізіологічних досліджень свідчать, що 

стійка вертикальна поза і ходьба обумовлені анатомо-функціональними 
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особливостями будови опорно-рухової системи, а також ступенем розвитку 

головного мозку та рефлекторної сфери (аналітико-синтетичної роботи зі 

звірення аферентних імпульсів з результатом руху), що робить вертикальну 

позу стійкою, а рухові реакції найбільш доцільними, раціональними та 

дозволяють здійснювати реципрокну ходьбу [8, 25, 65, 77]. 

 

1.2  Клінічні та біомеханічні особливості формування вертикальної 

пози і пересування в дітей зі спастичними парезами та паралічами 

 

Спастичні парези та паралічі виникають у разі ураження центрального 

рухового мотонейрона на любому рівні пірамідного шляху внаслідок різних 

ушкоджуючих факторів (вроджені вади розвитку, порушення кровообігу, 

пухлини, травми, наслідки інфекційних захворювань головного та спинного 

мозку вище поперекового стовщення тощо) та характеризуються наявністю 

спастичного синдрому, основним клінічним проявом якого є розлади 

активних та пасивних рухів.  

Ступінь важкості центрального паралічу залежить від тяжкості рухових 

порушень, обумовлених патологічним м’язовим тонусом, порушенням 

координації, вираженістю ортопедичних ускладнень й рівнем 

компенсаторних можливостей організму [3, 36, 65, 81, 106]. 

Під впливом ушкоджувальних факторів порушується послідовність 

етапів рухового розвитку дитини, його сприйняття простору, що призводить 

до порушення загального розвитку, тому що кожна сформована рухова 

навичка є основою для побудови наступного складнішого руху. 

Неспроможність кожного з рівнів координації рухів відбивається на 

формуванні пози та ходьби [3, 27, 41, 65, 77, 106]. За важкої патології 

розвитку нервової системи порушується моторна комунікація й рухова 

взаємодія із середовищем, які проявляються у вигляді феноменів 

«блокування крокового автоматизму», «ігнорування-відкидання опори», що 

гальмують подальший розвиток рухових функцій [82].  
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Порівнюючи клініку рухових порушень у разі церебральних паралічів 

зі схемою онтогенетичного розвитку рухів Н.А. Бернштейна, багато 

дослідників відзначають, що ознаки, які трактують як патологічні за ДЦП, 

властиві здоровій дитині на більш низьких рівнях її вікового рухового 

розвитку [25, 65, 77, 78]. 

Усі розлади рухів, пов’язані з ураженням центрального мотонейрона, 

клінічно можна умовно розділити на пірамідні й екстра пірамідні, від чого 

залежить можливість довільних диференційованих рухів [65, 77].  

Перхурова И.С. і співавт. [65] виділяють чотири ступеня важкості 

рухових порушень за умов спастичних парезів. У разі ураження легкого ступеня 

хворий пересувається самостійно без додаткової опори, але стояння й ходьба 

патологічно змінені. Можливі два варіанти легкого ступеню ураження: «поза 

потрійного згинання» та поза з максимально розігнутими кінцівками. Випрямні 

реакції тулуба розвинені добре, контрактури суглобів відсутні, відзначають 

коливання тулуба у фронтальній і сагітальній площинах.  

У разі середнього ступеня важкості ураження хворий може ходити і 

стояти тільки з додатковою опорою або за підтримки супровідника. Також 

відмічають фіксовані деформації суглобів, патологічний стереотип стояння і 

пересування. До групи хворих з важким ураженням опорно-рухової системи 

належать хворі двох категорій, які не пересуваються. Пацієнти першої 

категорії мають потенційні можливості до пересування (добре утримують 

тулуб у просторі, мають збережену опорну функцію рук і інтелект), але 

масивні фіксовані деформації кінцівок, грубий парез м’язів унеможливлюють 

пересування.  Хворі другої категорії цієї групи не здатні до пересування й не 

мають потенційних можливостей для цього. У них виявляють множинні 

фіксовані деформації кінцівок, виражену затримку психомоторного розвитку 

з відсутністю зворотного зв’язку з пацієнтом, не розвинені випрямні реакції і 

опорну функцію рук. 

У межах кожної патологічної пози завжди можна виділити провідну 

деформацію, пов’язану з гіпертонусом одного або декількох м’язів, що 
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викликає вторинні деформації в суглобах і визначає рисунок стояння і 

ходьби. Зокрема, за rectus-синдрому спостерігають гіпертонус m. rectus, 

аддукторного – m.m. adductor, m. gracilis, hamstring-синдрому – згиначів 

гомілки (від англ. hamstring – згиначі гомілки), triceps-синдрому – m. triceps 

гомілки, тібіальному (після хірургічної корекції еквінуса стопи) –  гіпертонус 

m. tibialis anterior [65]. 

Описані синдроми не вичерпують усього різноманіття клінічної 

симптоматики рухових порушень у хворих на ДЦП і представляють в 

основному особливості симетричної ходьби. С.А. Бортфельд [11] описала так 

звану асиметричну ходьбу, за якої патологічні установки правої та лівої 

кінцівки протилежні.  

Крім того, за умов ДЦП виявляють деформації кінцівок і хребта 

(вальгус колінного суглоба, його рекурвація, торсія кісток гомілки, 

внутрішня ротація стегна, кіфосколіоз, дислокації в суглобах, а також 

деформації після неадекватного хірургічного втручання). Розвиток 

зазначених деформацій надає певних особливостей до патологічного 

стереотипу стояння та ходьби хворих на церебральний параліч, ускладнюючи 

й без того досить важке завдання рухової реабілітації [65, 77]. 

Відомо, що для збереження стійкого вертикального положення тіла 

людини необхідно, щоб вертикаль ЗЦМ перебувала в межах площі опори. За 

умов rectus- , hamstring-, triceps- і тібіального синдромів відзначають 

нестійкість стояння в сагітальній площині, існує необхідність використання 

додаткової опори або підтримки супровідника. У випадку аддукторного 

синдрому визначають нестійкість таза та коливання тулуба під час ходьби у 

фронтальній площині, позитивний симптом Тренделенбурга, що змушує 

хворого користуватися додатковою опорою для розширення площі опори [65, 

77, 106]. 

У результаті проведенні гоніометрії вертикальної пози хворих зі 

спастичними паралічами було встановлено, що їх згинальна поза під час 

стояння характеризується кутом нахилу гомілки в середньому 18°11' (у нормі 
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– 4°43') і кутом нахилу стегна в середньому 14°8' (у нормі – 2°54') щодо 

вертикалі. Цій порочній позі нижніх кінцівок відповідає зміщення уперед 

проекції ЗЦМ у середньому на (56,7 ± 3,05) мм від лінії надп’ятково-

гомілкових суглобів (у нормі – (45,5 ± 0,8) мм) [24]. 

Вивчення кінематики ходьби хворих на церебральний параліч 

показало, що неправильна поза нижніх кінцівок, яку спостерігають під час 

стояння, зберігається й у процесі локомоції. За умов rectus-синдрому опорний 

період збільшений порівняно з нормою, переносний період укорочений, фази 

опорного періоду стерті, опорний період починається з переднього відділу 

стопи. У разі аддукторного синдрому темп ходьби повільний, відзначають 

значні коливання тулуба у фронтальній площині, час опори значно 

збільшений. У випадку hamstring-синдрому темп ходьби вповільнений, фази 

опорного періоду стерті, спостерігають коливання таза в сагітальній 

площині. Одним з важливих компонентів ходьби хворих на ДЦП є 

надлишкові коливання тулуба. Загальна амплітуда коливань тулуба у 

фронтальній площині досягає 40°-60° проти 10°-15° у нормі [5, 65, 77]. 

У процесі вивчення біомеханічної структури ходьби хворих на ДЦП 

встановлено зменшення довжини кроку на 26 %, зниження швидкості 

пересування на 28 %, збільшення опорного періоду, скорочення переносного 

періоду і значне збільшення періоду подвійної опори. У випадку еквінусної 

деформації стопи встановлено зменшення часу опори на п’ятку та 

збільшення на її передній відділ. За результатами гоніографії відзначено 

наявність вихідного кута згинання на початку циклу ходьби, зменшення 

амплітуди рухів у суглобах, кутових швидкостей і прискорень, зсув початку 

та кінця окремих фаз рухового циклу [83].  

У процесі вивчення електричної активності м’язів нижніх кінцівок під 

час ходьби Я.Л. Славуцкий і співавт. [83] відмітили, що утримання 

вертикальної пози досягається завдяки м’язовим зусиллям, які перевищують 

показники норми в середньому на 33 %. При цьому зрівнюється активність 

м’язів дистальних і проксимальних відділів нижньої кінцівки. Характерно, 
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що зі збільшенням вираженості патологічних установок нижніх кінцівок 

підвищується й біоелектрична активність м’язів, спрямована на корекцію 

патологічної пози під час стояння та ходьбі. Змінюється її розподіл протягом 

циклу ходьби: порушення виникає в перші дві третини опорного періоду і 

відзначається одночасна активність м’язів-розгиначів і згиначів у період 

опори (рис. 1.1) [65, 77, 83]. 

Таким чином, головними причинами порушення функції стояння та 

ходьби дітей із церебральними паралічами є дисбаланс м’язового тонусу, 

дефіцит м’язової активності, координації, контрактури і дислокації в 

суглобах, порушення в когнітивній сфері. 

Період, розтягнутий у часі патологічним процесом, протягом якого йде 

повільне дозрівання мозкових структур за умов церебральних паралічів, 

збігається з дошкільним і молодшим шкільним віком. У цей період відбувається 

трансформація патологічних установок у контрактури суглобів, що пов’язане із 

вторинними змінами в м’язах, капсульно-зв’язковому апараті.  

Однак до десятирічного віку уражена центральна нервова система все-

таки формує патологічний, примітивний стереотип пересування. На думку 

ряду авторів, зазначений період часу має бути енергійно використаний для 

редукції патологічних тонічних рефлексів і профілактики деформації 

суглобів. Необхідно прикладати максимум зусиль, щоб дитина придбала 

можливість утримувати тулуб хоча би в недосконалому вертикальному 

положенні (з опорою на ходунки, стілець і т. п.). Одним з рішень проблеми 

формування ходьби є використання ортезних систем, які поліпшують 

опороспроможність, стійкість і забезпечують реципрокний рух кінцівок [14, 

19, 47, 54-56, 65, 66, 70, 75, 76, 92, 93, 106]. 

Чим раніше почати лікування, спрямоване на сенсорно-рефлекторну 

стимуляцію опори та кроку, тим більше шансів у дитини домогтися появи 

крокових рухів, опанувати надалі навички самостійної ходьби. Здатність 

дитини утримувати вертикальну позу за допомогою нерухливого предмета і 

робити примітивні (але не хаотичні) крокові рухи на зігнутих, приведених 
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ногах прогностично позитивне та дає підставу для надії на подальше 

вдосконалювання функції пересування [65, 77, 106, 176]. 

 

 

Рис. 1.1. Зміна електричної активності м’язів нижніх кінцівок здорової 

людини (суцільна лінія) і хворого на ДЦП (пунктир) протягом циклу ходьби. 

ЕМГ-подограми під графіками (за И.С. Перхуровой і співавт. [65]). 

 

1.3  Особливості рухової активності в дітей з в’ялими парезами та 

паралічами 

 

В’ялий параліч розвивається у випадку ураження периферичного 

рухового нейрона на будь-якому рівні (поперекове стовщення й кінський хвіст 
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спинного мозку, передній ріг, корінець, сплетення, периферичний нерв) та 

характеризується наступними симптомами: арефлексія, м’язова атонія, 

атрофія, реакція переродження, фібрилярні або фасцікулярні смикання м’язів, 

що призводить до порушення функції опори й пересування [10, 26, 88].  

Ушкодження СМ може наступити внаслідок прямого механічного 

впливу (стиснення кістковими відламками хребців або міжхребцевих дисків, 

здавлювання гематомою) при хребтово-спінальної травмі, а також внаслідок 

таких патологічних процесів, як пухлини, дегенеративні, інфекційні, 

автоімунні захворювання, уроджені аномалії розвитку.  

Під впливом ушкоджувального фактора виникає ділянка мієліту 

(myelitis). У процесі патоморфологічного дослідження виявляють гіперемію, 

набряк, дрібні крововиливи, інфільтрацію форменими елементами крові, 

некроз. Результати морфологічного вивчення травмованого спинного мозку 

показали, що спинний мозок ушкоджується не тільки в місці прикладання 

руйнівної сили, а й на віддаленні, внаслідок розладу крово- і лімфообігу, 

некрозу і апоптозу нервових клітин [1, 6, 10, 50, 12, 23, 26, 67]. Тому важливо 

визначити неврологічний рівень ураження – найбільш каудальний сегмент 

спинного мозку, який ще забезпечує нормальну рухову та чутливу 

іннервацію обох сторін тіла [7]. 

Як довели результати патофізіологічних досліджень, процес 

відновлення функцій спинного мозку проходить через три основні етапи: 

реституцію (відновлення функції оборотне ушкоджених структур – усунення 

гіпоксії й відновлення кровообігу, декомпресія спинного мозку), регенерацію 

(структурно-функціональне відновлення цілісності тканин і органів) і 

компенсацію (функціональне заміщення / відновлення втрачених або 

недостатніх функцій) [23, 67, 178]. 

У перебігу травматичної хвороби спинного мозку (ТХСМ) виділяють 

такі клінічні періоди: гострий (перші 2-3 доби) характеризується 

некротичними і некробіотичними змінами в спинному мозку; ранній період 

триває наступні 2–3 тижні, характеризується очищенням ділянки некрозу, 
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першими ознаками репаративних процесів. Проміжний період триває до 3-

4 міс., коли відбувається початкове формування сполучнотканинного рубця і 

кист, регенерація нервових волокон. Пізній період починається з четвертого 

місяця і триває невизначено довгий час, характеризується заключною фазою 

рубцювання та формування кист, деструктивними і репаративними 

процесами в нервовій тканині. Паралельно формуються відновно-

пристосувальні функціональні зміни, які забезпечують адаптацію до 

середовища, розвивається травматична хвороба спинного мозку [7, 48, 67]. 

Рухові можливості пацієнтів визначаються рівнем травми, ступенем 

ураження спинного мозку й компенсаторних можливостей хворого [6, 7, 10, 

46, 151, 154]. Рівень травми СМ (краніально-спінальний, шийне стовщення, 

грудний відділ, поперекове стовщення, конус і корінці кінського хвоста) 

впливає на поширеність клінічних проявів (тетрапарез, парапарез), рухову 

активність хворого (здатність до самообслуговування й пересування) і 

прогноз відновлення його нормальної життєдіяльності. У дослідженнях 

докладно описано рухову активність і здатність до самообслуговування 

хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку на різних рівнях [6, 

10, 12, 26, 46].  

Визначення ступеня ураження спинного мозку має не менш важливе 

прогностичне значення в руховій реабілітації – чим більша споконвічна 

збереженість рухових функцій, тим швидше і повніше йде відновлення. 

Синдром часткового порушення провідності характеризується ослабленням 

руху й/або чутливості нижче рівня ураження [151, 154]. Американською 

асоціацією спинальної травми (American Spinal Injury Association, ASIA) 

рекомендована 5-рангова шкала для оцінювання ступеня порушення 

провідності спинного мозку [6]. 

Одним із критеріїв оцінки рухового статусу є ступінь втрати м’язової 

сили. Її визначають за шестибальною системою, запропонованою Lowett в 

1916 році й уточненою М. В. Акатовим [21]. 
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На локомоторну функцію нижніх кінцівок у разі спінальної травми 

впливає не тільки стан нервово-м’язового апарата нижніх кінцівок, а й 

наявність паралітичних контрактур і деформацій. Ортопедичними 

ускладненнями спинномозкової травми є нестабільність травмованого 

відділу, деформації хребта та кінцівок, контрактури і дислокації в суглобах, 

патологічні переломи, параоссальні і периартикулярні осифікати, 

осифікуючий міозит, трофічні виразки [6, 10, 84]. Виникає функціональна 

недостатність низки систем, під час травми не ушкоджених [1, 10, 46, 67]. 

Згинальні контрактури в кульшовому і колінному суглобах обумовлені 

переважним положенням пацієнта сидячи та є істотним обмеженням для його 

вертикалізації. Пасивне замикання кульшових суглобів у вертикальному 

положенні можливо за розгинання в них до 10°-15° [6]. Патологія колінного 

суглоба у спінального пацієнта найчастіше представлена згинальною 

контрактурою або відсутністю фізіологічної рекурвації колінного суглоба. 

Для пасивного замикання колінного суглоба необхідний обсяг рекурвації 5°–

8° під час навчання вертикальної пози і ходьби. Еквінусна деформація стоп 

легкого ступеня сприяє стабільному замиканню колінного суглоба під час 

стояння [6, 10, 40, 67].  

Для оцінювання порушень життєдіяльності існує безліч шкал. До 

простіших і коротших, які дають змогу проаналізувати ступінь порушення 

рухових функцій і вираженість порушень життєдіяльності (прийом їжі, 

особиста гігієна, вдягання, контроль функції тазових органів тощо), належить 

шкала Ренкин (Rankin Scale, 1957) і «Міра Функціональної незалежності» 

(Functional Independens Measure – FIM, 2008) [132]. Основним їхнім недоліком 

є низька чутливість до невеликих змін у руховому статусі хворого [86]. 

Для оцінювання локомоторних можливостей пацієнтів з ураженнями 

спинного мозку запропонований специфічний тест Walking Index Spinal Cord 

Injury (WISCI) на підставі визначення рівня ходьби (можливості пересування 

на відстань до 10 м з використанням ортезної системи, підтримного 

пристрою і фізичної допомоги сторонньої особи). Інтегральною оцінкою 
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загальної компенсації хворих з спинномозковою травмою як інструментом 

об'єктивізації реабілітаційних заходів, є тест А.Г. Стопорова [86], який 

передбачає визначення рухової активності в положенні лежачи, сидячи, 

стоячи, функції ходьби, верхніх кінцівок, вираженості ускладнень основного 

захворювання, порушення функції тазових органів та трофіки тканин в 

уражених сегментах, соціально-побутової адаптації хворого. 

Пацієнти із в’ялим парапарезом нижніх кінцівок мають характерні зміни 

стабілограми, описані Н.Г. Коноваловою [37]: зміщення центра тиску назад, 

зменшення девіації в сагітальній площині та площі стабілограми, збільшення 

енерговитрат на підтримку вертикальної пози у середньому на 27 %. Для 

інвалідів з порушенням тонусу м’язів за спастичним типом, які 

використовують додаткову опору, характерне зміщення центра тиску уперед, 

збільшення площі й довжини стабілограми, енерговитрати під час стояння 

більші, ніж у здорових у середньому на 60 %. 

Навіть за умов повного порушення провідності спинного мозку на 

елктронейроміограмах виявляють пропріоспінальні зв’язки, спонтанну 

активність м’язової тканини, що обумовлює реабілітаційний потенціал у 

хворих з повним ураженням спинного мозку [37, 100, 113, 117, 121, 129, 133, 

140, 144, 172, 179]. 

За даними літератури, вертикальна поза та рух стимулюють 

біоелектричну активність м’язів кінцівок, роботу сегментарного апарата 

спинного мозку і м’язової тканини нижче рівня ураження. Інтенсивні 

тренування пацієнтів, які розучилися управляти своїм тілом («learned non – 

use»), за методом «лікування рухом, індукованим обмеженням», описаному 

Е. Toub зі співавторами (1994), дає змогу на основі рухової пам’яті відновити 

нейронний ланцюг [37, 100, 102, 113, 117, 129, 133, 140, 179]. Тренування 

ходьби на біговій доріжці з розвантаженням ваги тіла може значною мірою 

відновити здатність до ходьби людей з ушкодженням спинного мозку [122-

124, 157, 143]. 
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Таким чином, безпосередніми причинами порушення функції ходьби в 

дітей із захворюваннями та ушкодженнями хребта і спинного мозку є дефіцит 

м’язової сили, порушення м’язового тонусу, контрактури і дислокації в 

суглобах нижніх кінцівок, деформації опорно-рухової системи внаслідок міо-, 

нейро- і нейронопатії нижче рівня ураження СМ. Реабілітаційні заходи для 

пацієнтів з наслідками ураження спинного мозку мають бути насамперед 

спрямовані на стимуляцію їх рухової активності, повністю або частково 

моделюючу природну локомоцію, на навчання користуванню ортезними 

системами з метою поліпшення опороспроможності та координації рухів в 

уражених сегментах [37, 56]. Початковий рівень локомоторних навичок 

необхідний всім пацієнтам, тому що підвищує соціально-побутову адаптацію, 

надає загальнозміцнюючу дію, знижує ризик трофічних розладів [39].  

 

1.4 Тенденції розвитку сучасного ортезування для формування та 

відновлення ходьби дітей з парезами та паралічами 

 

Необхідність у відновленні функції стояння та ходьби в дітей з 

дефіцитом м’язової активності, координації рухів, дисбалансом м’язового 

тонусу та ортостатичною нестійкістю не викликає сумнівів [2, 46, 47, 54, 65, 

66, 69, 77, 92-94]. Ортезування належить до консервативних методів 

відновлення ортостатичної пози і руху пацієнтів з паралітичним ураженням 

кінцівок. Ортези виконують функцію фіксації, розвантаження, корекції, 

заміщення втраченої функції, поліпшують здатність хворих ходити й 

віддаляють момент повної залежності від інвалідної коляски. 

До ортопедичних засобів, які дають змогу компенсувати відсутню 

функцію опороспроможності та ходьби, належать: 

- шарнірні ортезні системи на нижні кінцівки та хребет [87, 94, 112, 145, 

148, 155]; 

- параподіум [112, 150]; 

- реципрокний ортезний комплекс (РОК) [125]; 
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- роботизовані системи (Lokomat, G-EO); 

- пристрої для ходьби (Walker); 

- реципрокні ортезі (RGO – reciprocating gait orthosis), які забезпечують 

зворотно-поступальну ходьбу, еквівалентну природної: HGO (hip guidans 

orthosis, parawalker), ARGO (advanced RGO), IRGO (isocentric RGO), 

гідравлічні, пневматичні й електричні реципрокні ортези (HRGO, PGO, 

PAGO), гібридні реципрокні ортези [87, 101, 104, 112, 129, 131, 136, 138, 156]. 

І. Шарнірні ортезні системи 

1. Ортез на колінний, надп’ятково-гомілковий суглоби і стопу 

(INTERBOR Nomenclature©, версія 2003) забезпечує фіксацію зазначених 

суглобів за допомогою замків. Ця конструкція ортезної системи розроблена в 

реабілітаційному центрі Колорадо [112]. Ортопеди рекомендують їх для дітей, 

які добре переносять складні пристрої для ходьби в разі спастичних і в’ялих 

парезів зі збереженою функцією сідничних м’язів або хоча б м’язів спини й 

живота [94, 112, 146] (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Ортез на колінний, надп’ятково-гомілковий суглоби і стопу. 

 

2. Ортез на хребет, кульшовий, колінний, надп’ятково-гомілковий 

суглоби і стопу замковий, стабілізує кінцівку в середньо-фізіологічному 

положенні, дає змогу здійснювати качальні рухи в кульшовому і 
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надп’ятково-гомілковому шарнірах. Такі ортезні системи найчастіше 

призначають дітям і молодим сильним пацієнтам, тому що пересування в них 

слабких пацієнтів часто спричиняє відмову дитини та батьків від 

користування ортезами такої конструкції [123, 148] (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Ортез на хребет, кульшовий, колінний, надп’ятково-

гомілковий суглоби і стопу. 

 

ІІ. Параподіум – ортез рамкового типу, розроблений на початку 1960-х 

років у Центрі реабілітації дітей-інвалідів Торонто (Канада) для активної 

реабілітації і пересування шляхом розгойдування по абсолютно рівній 

поверхні на обмежену відстань. Пересування здійснюється шляхом 

почергового нахилу тулуба зі сторони в сторону. Заняття в параподіумі 

підготовлюють кістково-м’язову систему до осьового навантаження: 

зміцнюють м’язи спини, сідниць, розвивають вестибулярний апарат, 

дозволяють навчити хворого переносу ваги тіла з однієї ноги на другу, є 

підготовчим етапом до ходьби в реципрокному ортезі [112, 149, 150]. 

Модифікацією параподіуму є Рочестерський параподіум (Rochester 

parapodium, Нью-Йорк), ORLAU-parawalker (Oswestry, Англія) з деякими 

конструктивними особливостями (рис. 1.4) [112, 135]. 
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Переваги параподіума: у положенні хворого стоячи руки залишаються 

вільними, надягання й зняття ортеза швидке і легке, модульна конструкція 

дозволяє змінювати розміри під час зростання хворого. У параподіумі 

можливе самостійне безпечне перебування хворого в положенні стоячи 

протягом тривалого часу без додаткової опори [112, 135]. Недоліком цієї 

ортезної системи є відсутність можливості соціалізації пацієнтів, 

переміщення поза приміщенням, він призначений для занять у клінічних 

умовах, реабілітаційних центрах або вдома [135, 149, 150].  

 

   

а б в 

Рис. 1.4. Параподіум динамічний: а) зовнішній вигляд; б) ORLAU-

parawalker; в) пацієнт у параподіумі. 

 

ІІІ. Реципрокний ортезний комплекс (від лат. reciprocus – що вертається, 

циклічний) розроблений професором Дюкенджіевим Е.П. (Лабораторія 

атипового протезування, Латвія, 1986) [28, 29]. Метод компенсації дефіциту 

м’язової і керуючої активності за допомогою реципрокного ортезного 

комплексу реалізується шляхом використання реципрокної ортезної системи, 

вертикалізатора, бігової доріжки і електростимулятора м’язів у єдиному 

«реципрокному ортезному комплексі (рис. 1.5). 

Сутність методу полягає в забезпеченні примусового руху сегментів 

верхніх і нижніх кінцівок, тулуба, стоп, близького до природної ходьби, за 
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допомогою зовнішнього джерела енергії з одночасним проведенням 

електростимуляції м’язів протягом шагу. Існують різні варіанти приладу: 

стаціонарний РОК, мобільний РОК з горизонтальним реципрокним 

механізмом. 

 

 

Рис. 1.5. Реципрокний ортезний комплекс. 

 

Показанням до використання РОК є ДЦП, ушкодження й захворювання 

спинного мозку, наслідки перенесеного поліомієліту. В основі методу лежить 

концепція можливості відновлення або поліпшення рухової функції в 

паралізованих хворих у результаті реверсії феномена «learned – non use», 

уперше описаного Е. Taub і співавт. [102], A. Kunkel і співавт. [119], 

L. Liepert і співавт. [152]. Застосування авторського методу Дюкенджиева 

запобігає гіпотрофії м’язів, відновлює нейрофізіологічні механізми 

керування рухом автоматизованого типу [28, 125, 177-179]. Перевагою цього 

методу відновлення рухової активності є незалежність від рухових 

можливостей пацієнта, індивідуальне виготовлення ортезів, можливість 

застосовування не тільки в клініках і санаторіях, а й вдома та проведення 

занять протягом 6-8 міс. Таким чином, РОК є своєрідним тренажером 

опорно-рухової системи, який забезпечує ритмічний рух не тільки нижніх, а 
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й верхніх кінцівок, близьке до природного. Однак використання цього 

методу не передбачає переміщення пацієнта в просторі, його соціалізації, 

розширення кола спілкування. 

ІV. Роботизовані ортезні системи (Lokomat, GEO) є стаціонарними 

системами, які складаються з роботизованих ортезів (або фіксаторів для 

стоп), бігової доріжки, системи розвантаження ваги тіла, системи зворотного 

зв’язку, комп’ютерної системи й електропривода. У деяких моделях 

передбачена функціональна електростимуляція під час ходьби. Перевагою 

цієї системи є можливість моделювати пасивну ходьбу пацієнта, 

індивідуально підбираючи її параметри, змінювати ступінь участі хворого в 

процесі ходьби, обсяг рухів у суглобах, швидкість, відстань, ступінь 

розвантаження ваги тіла. Стаціонарні роботизовані системи виконують 

функцію тренажерів ходьби під час реабілітації хворих з порушенням 

функції опорно-рухової системи [22, 35, 107]. Однак вони не є засобом 

пересування й соціальної адаптації в суспільстві (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Пацієнт в роботизованій системі Локомат. 

 

V. Реципрокний ортез (reciprocating gait orthosis, RGO) – ортезна 

система з реципрокним механізмом, що забезпечує зворотно-поступальну 

ходьбу.  



32 

 

Складається із двобічного ортеза на всю ногу із замками в колінному й 

кульшовому шарнірах, корсета з реципрокним механізмом. Реципрокний 

механізм з’єднує правий і лівий ортези так, що згинання одного стегна 

призводить до розгинання іншого. У результаті стає можливою ходьба з 

почерговим виносом стегон уперед, близька до природної. Пусковим 

механізмом для ходьби є активне згинання стегна або пасивне його 

розгинання шляхом відкидання тулуба назад. Конструкція RGO дає змогу 

хворим переміщатися самостійно або з милицями, ходунками. Замки в 

колінному й кульшовому шарнірах створюють стійке положення стоячи. У 

положенні сидячи замки в шарнірах відкриваються. RGO можна 

використовувати як вертикалізатор, тренажерний пристрій і апарат для 

переміщення (рис. 1.7) [58-61, 114, 123, 129, 141]. 

 

  

а б 

Рис. 1.7. Реципрокний апарат: а) зовнішній вид апарата позаду; б) 

дитина в апараті. 

 

Концепція RGO – з’єднання правого й лівого ортезів шарнірами до 

тазової частини з реципрокним механізмом – належить Wally Motloch, 

фахівцю з Центра для дітей-інвалідів (штат Онтаріо, Канада) [177]. 

R. Douglas [123, 124] на початку 1980-х продовжив дослідження в 
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Університеті штату Луїзіана (США), встановивши горизонтальну 

двокабельну систему як реципрокний механізм. У результаті був створений 

LSU-RGO (Lousiana State University Reciprocating gait orthosis), який 

випускається дотепер.  

Для зниження енерговитрат під час пересування хворих із параплегією 

нижніх кінцівок наприкінці 1980-х років був створений гібридний RGO з 

функціональною електростимуляцією м’язів (ФСМ) [126, 149, 158, 167]. У 

1990-х роках Hugh Steeper Ltd. (Лондон, Велика Британія) спростив 

конструкцію, запропонувавши однокабельний варіант реципрокного ортеза, 

ARGO (Advanced Reciprocating Gait Orthosis) [101, 168]. На початку 1990-х у 

Центрі ортопедичного планування (Кампбел, Каліфорнія, США) 

запропонований удосконалений реципрокний ортез із гойдальним запором, 

який виконує функцію реципрокного механізму – IRGO (Isocentric 

Reciprocating Gait Orthosis) [120, 128]. У 2006 році з’явилися публікації про 

використання в Кореї механізму тиску повітря в реципрокній системі –

Powered Gait Orthosis (PGO) [174]. В Українському НДІ протезування в 2008 

році розроблений реципрокний апарат, конструктивні особливості якого 

дають змогу регулювати ширину реципрокного механізму відповідно до 

зміни антропометричних характеристик дитини в процесі росту [63]. 

Не залежно від конструкції ортезів, реципрокний зв’язок забезпечує 

зворотно-поступальний (реципрокний) рух та функцію білатеральної 

стійкості під час стояння й у фазі переносу ваги тіла [103, 160, 165, 177]. 

За даними літератури, переваги реципрокних ортезів перед звичайними 

на всю ногу з кульшовими шарнірами такі: 

– ходьба в RGO є більш енергозбережуваною порівняно з ортезами на 

всю ногу за умов однакової швидкості пересування [111, 118, 126, 164, 167, 

168, 171]; 

– дають змогу пацієнтові самостійно стояти з вільними для інших рухів 

руками [111]; 

– забезпечують природнішу модель ходьби; 
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– білатеральна стійкість під час стояння й пересування; 

– дають змогу вставати й сідати на стілець [145]. 

Більшість повідомлень присвячена використанню RGO у реабілітації 

хворих після травми хребта або мієломенінгоцеле [66, 87, 99, 109, 114, 118, 

130, 141, 153, 157, 158, 161, 163, 168, 174]. Автори відзначають здатність 

дітей з мієломенінгоцеле досягти незалежної ходьби в RGO з незначними 

енерговитратами в ранньому дитячому віці (20-24 міс.), RGO запускають 

активним розгинанням корпусу тіла або шляхом згинання в кульшових 

суглобах [112, 114, 147]. Терапевтичний ефект від тренувальної ходьби в 

RGO, навіть якщо вона не повертає здатність самостійної ходьби, такий: 

поліпшення в кардіо-васкулярній сфері, роботи кишечнику, збільшення 

обсягу сечового міхура, зменшення залишкового обсягу сечі та бактеріурії, 

поліпшення функції дихання та загального стану; профілактика пролежнів, 

остеопорозу і тромбозів, розтягнення спазмованих м’язів нижніх кінцівок, 

тренування рівноваги, посилення мотивації до різного роду діяльності, у 

деяких випадках зниження спастики [87, 119, 127, 163]. 

Нині проводять експерименти щодо застосування RGO у реабілітації 

хворих з іншими важкими неврологічними захворюваннями, що вказує на 

високий потенціал його використання [101, 111, 114, 118, 123, 124, 128, 129, 

141, 148, 160, 168, 177]. 

За здатністю пересуватися в реципрокному ортезі хворих з параплегією 

нижніх кінцівок можна розділити на чотири групи [147]:  

1. Здатні пересуватися в громадських місцях (community ambulators), 

поза будинком, збільшувати або зменшувати швидкість пересування, при 

цьому середня швидкість пересування близька до ходьби здорової людини – 

1,5 миль/год; 

2. Здатні пересуватися усередині або зовні будинку (household 

ambulators) без додаткової опори або з незначною допомогою; 

3. Можуть ходити в реципрокному ортезі тільки протягом лікувального 

сеансу (therapeutic ambulators); 
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4. Використовують для переміщення тільки інвалідне крісло (non 

ambulators).  

Однак є й протипоказання до призначення реципрокних ортезів: 

- контрактури суглобів нижніх кінцівок понад 20°; 

- виражена м’язова спастика або інша мимовільна активність м’язів, що 

перешкоджає вільному й скоординованому пересуванню; 

- ожиріння; 

- недостатня сила верхніх кінцівок [123, 124]. 

У центрі для дітей-інвалідів Онтаріо (Канада, 2001) та відділенні 

ортопедичної хірургії державного університету штату Луїзіана розроблена 

програма фізичної підготовки дітей з менінгомієлоцеле до забезпечення 

ортезом. Комплексна програма фізичної підготовки до ходьби в RGO містить 

вправи на зміцнення м’язів верхніх та нижніх кінцівок, тулуба, розвиток 

рівноваги [142]. Б. Титце і співавт. [87], Wise Young [178, 179] довели, що 

попереднє двомісячне тренування спінальних хворих із застосуванням 

брусів, милиць, на біговій доріжці з підтримкою ваги тіла знижує на 50 % 

енерговитрати під час пересування в RGO, значно поліпшує здатність 

ходити, зростає мотивація й самооцінка [161]. 

У 2008 році в Українському НДІ протезування розроблена і пройшла 

клінічні випробування комплексна програма реабілітації дітей з 

неврологічними захворюваннями з використанням апарата RGO. У 

методичних рекомендаціях викладені особливості реабілітаційних заходів і 

режиму користування апаратом RGO для трьох груп неврологічних хворих: 

зі спастичними та в’ялими парезами, прогресованими нервово-м’язовими 

захворюваннями [66, 69, 119]. 

Спеціалісти вказують на необхідність хірургічної підготовки хворих 

до ходьби в реципрокному ортезі (усунення контрактур у кульшових, 

колінних суглобах і додання опірності стопам) [109, 110, 169, 145, 164]. 

Раніше велику увагу приділяли лікуванню вивиху стегна за допомогою 

багаторазових хірургічних втручань. Спостереження показали, що 
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вправляння вивихів стегна не є необхідністю для забезпечення ходьби в 

RGO [123, 130, 164].  

Основними умовами успішного пересування в RGO є: 

- опірність стоп, незначні відхилення можуть бути компенсовані 

ортопедичним взуттям; 

- відсутність контрактур кульшових і колінних суглобів (не більш ніж 

5°-10°) і значної спастики; 

- достатня сила верхніх кінцівок; 

- наявність мотивації (бажання пересуватися) [123, 124]. 

Для досягнення максимальної ефективності реабілітації хворих з 

застосуванням реципрокного ортеза необхідно відповідність його конструкції 

медикотехнічним вимогам, які були сформовані кількома авторами [28, 29, 

72]: 

1. Компенсувати низький тонус м’язів гомілки, стегна, тазового поясу 

та тулуба з надійною підтримкою та розвантаженням ваги тіла; 

2. Надійно фіксувати нижні кінцівки та тулуб у положенні 

максимально можливої корекції під час стояння; 

3. Реалізувати примусовий локомоторний реципрокний рух у 

кульшових суглобах (кінематичний взаємозв’язок), який забезпечує 

переміщення всього тулуба людини завдяки зовнішньої енергії реципрокного 

механізму; 

4. Посилювати маховий момент винесення нижньої кінцівки під час 

ходьби дітей з дефіцитом м’язовий сили та координації руху; 

5. Розташування кульшових шарнірів ортеза має відповідати 

розташуванню кульшових суглобів;  

6. Відповідати росту та об’ємнім розмірам пацієнта;  

7. Бути зручним в експлуатації (одягання, зняття, положення сидячи в 

ортезі) та косметичнім. 

Таким чином, з наведене вище свідчить, що застосування засобів 

ортопедичної техніки в реабілітації тяжкого контингенту неврологічних 
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хворих з вираженим обмеженням фізичних можливостей є перспективним 

напрямком ортопедії у найближчому та віддаленому майбутньому. Для 

формування та відновлення функції пересування хворих з відсутністю 

функції ходьби найзручнішим є ортез з реципрокним механізмом, який може 

бути застосованій не тільки як тренажер, а й як засіб для пересування в 

домашніх умовах та поза приміщанням, для соціалізації хворого. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Матеріал. Дизайн дослідження  

 

Робота ґрунтується на ретроспективному аналізі результатів досліджень 

66 дітей зі спастичними та в’ялими парезами і паралічами (38 хлопчиків та 28 

дівчинок) віком від 1 до 17 років (Додаток А) з відсутністю функції 

самостійного стояння і ходьби, які проходили курси реабілітації у клініці 

УкрНДІ протезування за період з 1998 до 2013 рр. Термін спостереження 

становив від 1 до 5 років. Розподіл хворих за віком та статтю подано в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих за віком та статтю 

Стать 

К
іл

ьк
іс

ть
 

х
в
о
р

и
х
 Вік (роки) 

1-3 4-7 8-12 13-18 

Хлопчики 38 8 22 7 1 

Дівчинки 28 6 14 6 2 

Всього 66 14 36 13 3 

 

Критеріями включення хворих у дослідження були: згода батьків, 

відсутність функції самостійного стояння та ходьби внаслідок парезів ті 

паралічів. Критеріями виключення були: небажання батьків брати участь у 

дослідженні, тяжкі супутні захворювання, важкі контрактури (більш ніж 20°), 

затримка психомоторного розвитку тяжкого ступеня.  

Значне порушення рухової функції було пов’язано з дефіцитом м’язової 

сили, дисбалансом м’язового тонусу, порушенням координації, наявністю 

контрактур суглобів, дислокацій в кульшових суглобах, деформацій нижніх 

кінцівок і хребта, що перешкоджало втриманню тіла у вертикальному 
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положенні, реципрокному (кроковому) руху нижніх кінцівок і, відповідно, 

можливості стояти та пересуватися. 

Неврологічний статус пацієнтів клінічно характеризувався наявністю 

спастичних або в’ялих парезів та паралічів. Пацієнтів розподілили на дві 

групи: І – діти зі спастичними парезами та паралічами, ІІ – з в’ялими 

парезами та паралічами. Для об’єктивізації результатів досліджень у кожній 

групі хворих були виділені дві підгрупи: основна та контрольна. Пацієнти 

основних підгруп на етапі освоєння шагових рухів користувались ортезом з 

реципрокним механізмом. Пацієнти контрольних підгруп застосовували 

замкові ортезні системи та параподіум.  

В основну підгрупу І групи (зi спастичними парезами та 

паралічами) увійшли 28 пацієнтів віком від 1 до 17 років (середній вік в 

групі 4,9 роки), з них 15 (53,5 %) хлопчиків та 13 (46,5  %) дівчинок. Серед 

пацієнтів основної підгрупи було 16 (58 %) дітей з ДЦП (G 80) та 12 (42 %) 

дітей зі спастичними парезами і паралічами внаслідок іншої патології ЦНС: 

внутрішньомозкового крововиливу (ГПМК) (I 69.1), перенесеного енцефаліту 

та мієліту (G 05), пухлин (C 71, Д 10), вродженої патології (Q 05) та 

хребетно-спинномозкової травми (ХСМТ) (S 22). Розподіл хворих за віком та 

нозологією подано у табл. 2.2. Спастична диплегія та параплегія було у 12 

(43 %) хворих, подвійна геміплегія та спастична тетраплегія – у 16 (57 %) 

дітей. 

Під час клінічного обстеження дітей з ДЦП та іншими органічними 

ураженнями головного мозку встановлено, що хворі мали значне 

порушення рухової функції, яке було пов’язано з патологічним м’язовим 

тонусом, контрактурами суглобів, дислокаціями в кульшових суглобах, 

деформаціями хребта та нередукованими тонічними рефлексами (шийним і 

лабіринтовим та їх поєднанням), що перешкоджало втриманню тіла у 

вертикальному положенні та можливості пересуватися. Патологічна поза 

під час підтримки за тулуб характеризувалась порочним положенням 

нижніх кінцівок (поза потрійного згинання або розгинання в колінних та 
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кульшових суглобах, внутрішня ротація стегон), патологічними сінергіями, 

еквіно-варусною або вальгусною деформацією стоп, кіфо-сколіотичною 

поставою. У двох дітей була змішана форма ДЦП зі 

спастикогіперкінетичним синдромом. Діти з ДЦП та іншими органічними 

ураженнями головного мозку малі середню ступень затримки психічного 

розвитку, були доступні до контакту. 

 

Таблиця 2.2  

Розподіл хворих основної підгрупи І групи за віком та нозологією 

Нозологія 

Вік (роки) 
Всього 

1-3 4-7 8-12 13-18 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ДЦП    15 54,5 1 3,5 - - 16 58 

Вроджені вади 

розвитку ЦНС  
  2 7,0 – – - - 2 7,0 

Інфекційні 

захворіння 

ЦНС 

  1 3,5 - - 1 3,5 2 7,0 

Наслідки 

ГПМК 
  1 3,5 - - 1 3,5 2 7,0 

Пухлини 

головного та 

спинного 

мозку  

1 3,5 2 7,0 1 3,5 - - 4 14 

Наслідки 

ХСМТ 
  1 3,5 - - 1 3,5 2 7,0 

Всього 1 3,5 22 79 2 7,0 3 10,5 28 100 

 

Серед пацієнтів з патологією спинного мозку були хворі з ураженням 

на грудному рівні в пізньому відновлювальному періоді (від 9 міс. до 4 

років). Більшість з них до поступлення в клініку проходили курси 
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фізіотерапії за містом проживання. При клінічному обстеженні 

спостерігався спастичний парапарез з еквінусною встановкою стоп, 

клонусом при виведенні в середньофізіологічне положення.  

У контрольну підгрупу І групи зі спастичними парезами та 

паралічами увійшли 17 дітей, з них 11 (64,7 %) хлопчиків та 6 (35,3 %) 

дівчинок віком від 1 до 13 років (середній вік склав 5,8). Серед них було 14 

хворих на ДЦП (G 80) та 3 дитини з патологією спинного мозку на грудному 

рівні внаслідок пухлини (D 10) і ХСМТ (S 22). Спастичні диплегія (G 80) та 

параплегія (G 82) був у 7 (41,2 %) хворих, подвійна геміплегія (G 80) та 

тетраплегія (G 82) – у 10 (58,8 %) дітей. Розподіл хворих контрольної 

підгрупи І групи з центральними парезами та паралічами за віком та 

нозологією подано в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3  

Розподіл хворих контрольної підгрупи І групи за віком та нозологією 

Нозологія 

Вік (роки) 
Всього 

1-3 4-7 8-12 13-18 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ДЦП  4 23,5 5 29,4 5 29,4 - - 14 82,3 

Пухлини 

спинного 

мозку  

- - 1 5,9 -  - 1 5,9 2 11,8 

Наслідки 

ХСМТ 
- - - - - - 1 5,9 1 5,9 

Всього 4 23,5  6 35,3 5 29,4  2 11,8 17 100 

 

Рухові порушення та патологічна поза дітей з ДЦП характеризувалась 

порочним положенням нижніх кінцівок, патологічними сінергіями, 

характерними руховими феноменами (ректус-, аддукторнім, хамстрінг-

синдромами), контрактурами суглобів, дислокаціями в кульшових суглобах, 
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деформаціями хребта та стоп. У двох дітей була змішана форма ДЦП зі 

спастикогіперкінетичним синдромом. Діти малі середню ступень затримки 

психічного розвитку, були доступні до контакту. Пацієнті з ураженням 

спинного мозку на грудному рівні в пізньому відновлювальному періоді (від 

5 міс. до 4 років) до прибуття в клініку проходили курси консервативного 

лікування за містом проживання. Відсутність функції опори та пересування 

була обумовлена спастичністю м’язів нижніх кінцівок, наявністю 

контрактур, вивихів в кульшових суглобах, деформації хребта та стоп, 

слабкістю м’язів тулуба. 

Таким чином, обидві групи зі спастичними парезами та паралічами 

(основна та контрольна) до проведення курсів реабілітації були однорідні за 

статтю, віком та клінічними показниками рухової активності.  

В основній підгрупі ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) 

було 10 дітей віком від 1 до 12 років (середній вік 5,0 років), 5 (50  %) 

хлопчиків та 5 (50 %) дівчинок. Млява параплегія була наслідком ВВР 

ЦНС (ліпоменінгомієлорадікулоцеле) (Q 05) на грудопоперековому та 

поперековокрижевому рівнях у 9 хворих (90 %) та внутрішньомозкового 

крововиливу (ГПМК) в басейні артерії Адамкевича (I 69.1) – у 1 (10 %) 

пацієнта. Розподіл хворих за віком та нозологією подано у табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Розподіл хворих основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та 

паралічами) за віком та нозологією 

Нозологія 

Вік дитини, роки 
Всього 

від 1 до 3  від 3 до 7 від 7 до 12 від 12 до 18 

абс. % абс % абс. % абс. % абс. % 

ВВР ЦНС 3 30 3 30  2 20  1 10  9 90 

Внутрішньо-

мозковий 

крововилив 

– – 1 10  – – – – 1 10 

Всього 3 30 4 40  2 20  1 10  10 100 
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Всі пацієнті були прооперовані на першому році життя. До 

поступлення в клініку неодноразово проходили курси консервативного 

лікування в реабілітаційних центрах. Відсутність функції ходьби була 

пов’язана зі слабкістю м’язів, дисбалансом м’язового тонусу, 

контрактурами суглобів нижніх кінцівок і дислокацією у кульшових 

суглобах, деформацією хребта, що перешкоджало утриманню тіла у 

вертикальному положенні та можливості пересуватися. 

У контрольну підгрупу ІІ групи хворих з в’ялими парезами та 

паралічами увійшли 11 дітей віком від 1 до 11 років (середній вік 5,2), 8 

(72,7 %) хлопчиків та 3 (27,3 %) дівчинок. Млява параплегія була 

наслідком ХСМТ (S 22) на рівні ТhXII–LI, пухлини (С 71) нижнегрудного 

відділу хребта та ВВР ЦНС – ліпоменінгомієлорадікулоцеле 

поперекового відділу – (Q 05). Розподіл хворих контрольної підгрупи ІІ 

групи за віком та нозологією представлено в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Розподіл хворих контрольної підгрупи ІІ групи  

(з в’ялими парезами та паралічами) за віком та нозологією 

Нозологія 

Вік дитини, роки 
Всього 

від 1 до 3  від 3 до 7 від 7 до 12 

абс. % абс % абс. % абс. % 

ВВР ЦНС 3 28,5  4 34  2 19,5  9 82  

Пухлина – – 1 9  – – 1 9  

Наслідки ХСМТ – – – – 1 9 1 9 

Всього 3 28,5  5 43   3 28,5  11 100 

 

При клінічному обстеженні встановлено, що пацієнти малі тяжку 

ортопедичну патологію внаслідок неврологічного дефіциту. Відсутність 

функції ходьби була пов’язана зі слабкістю м’язів, дисбалансом м’язового 

тонусу, контрактурами суглобів, дислокаціями в кульшовому суглобі, 
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деформаціями хребта, що перешкоджало утриманню тіла в вертикальному 

положенні та можливості пересуватися. Всі пацієнти були в пізньому 

відновлювальному періоді: СМГ прооперовані в віці до ріку, термін після 

хірургічного лікування ХСМТ та пухлини – 2-4 роки. Більшість з них до 

поступлення в клініку проходили курси реабілітації за містом проживання. 

Таким чином, всі обстежені пацієнті основних та контрольних 

підгруп малі дефіцит м’язової сили та дисбаланс тонусу (гіпо- або 

гіпертонус) м’язів, що забезпечують вертикальну позу та ходьбу, 

ортопедичні ускладнення (контрактури суглобів нижніх кінцівок, 

деформації хребта, дислокації в кульшових суглобах). Усі пацієнти до 

реабілітації були не спроможні самостійно стояти та ходити, для 

пересування користувались інвалідною коляскою та допомогою батьків. 

Показники клінічного стану та ступеню рухових порушень пацієнтів 

основних та контрольних підгруп були близькими за значенням. 

 

2.2  Методи дослідження 

 

2.2.1 Клінічний 

 

Під час клінічного обстеження пацієнтів звертали увагу на ортопедичний 

та неврологічний стан дитини (наявність патологічного м’язового тонусу, 

контрактур суглобів, дислокацій у кульшових суглобах, деформацій хребта, 

патологічних синергії, ступінь порушень опороспроможності та пересування). 

Під час клінічного аналізу рухів пацієнтів враховували головні рухові тести – 

сидіння, стояння, ходьби й активних циклічних рухів у суглобах та сегментах 

тіла. Обсяг активних та пасивних рухів у суглобах вимірювали за допомогою 

гоніометра за В.О. Марксом [44].  

Для аналізу рухової активності пацієнтів з важким порушенням функції 

опорно-рухової системи застосовували тести, визнані у світі і специфічні для 

спастичних та в’ялих парезів різної етіології (Додаток Б).  
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У клінічній практиці спастичність м’язів частіше визначають 

суб’єктивно за ступенем опору м’яза пасивному розтягуванню. Для клінічної 

оцінки м’язового тонусу використовували модифіковану шкалу Ашворц 

(Ashworth) [159], яка дає змогу кількісно в балах визначити зміни ступеня 

м’язової спастичності в процесі реабілітації.  

Оцінювали силу м’язів за допомогою тесту Ловетта (Lovett) [7, 71], 

застосовуючи мануальне м’язове тестування: пацієнтові пропонували 

зробити всією або сегментом кінцівки певні рухи, для здійснення яких 

потрібна напруга тих чи інших груп м’язів.  

Загальну рухову активність і здатність пацієнтів до ходьби оцінювали з 

використанням міжнародних визнаних тестів і стандартів, які рекомендовані 

до клінічних досліджень у реабілітації хворих з церебральним паралічем та з 

ураженнями спинного мозку (Додаток А).  

Для оцінювання рівня функціональних можливостей та обмежень дітей 

застосовували класифікацію великих моторних функцій (Gross Motor Function 

Classification System, GMFCS) [137]. П’ятирівнева система GMFCS за 

спастичних паралічів базується на оцінюванні самостійних рухів, особливу 

увагу приділяють контролю тулуба і ходьбі, враховують вікові можливості 

дитини. Відмінності між рівнями базуються на функціональних обмеженнях, 

необхідністю в допоміжному обладнанні для пересування, а також якістю рухів. 

Для виявлення поліпшення функціональних можливостей дитини у 

межах одного рівня використовували шкалу великих моторних функцій 

(Gross Motor Function Measure – GMFM) [95]. Рухові функції оцінювали за 

спроможністю виконувати вправи в положенні лежачи, сидячи та стоячи на 

колінах. Усі функції оцінювали від 0 до 2 балів, опрацьовували за формулою 

з визначенням ступеня рухових можливостей (СРМ) у відсотках. Дуже 

важким вважали СРМ від 1 до 9 %, важким – від 10 до 39 %, середнім – від 

40 до 69 %, легким – від 70 до 99 %. 

Для аналізу результатів рухової реабілітації дітей з парезами та 

паралічами внаслідок патології спинного мозку користувалися і тестом 
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WISCI (Walk index spinal cord injury), рекомендованим до застосування в 

клінічних дослідженнях в галузі реабілітації осіб із захворюваннями і 

ушкодженнями хребта та спинного мозку [175]. За допомогою цього тесту 

оцінювали здатність до пересування дітей зі спінальною патологією, їх 

потребу у фізичній допомозі супровідника, ортезів або допоміжних пристроїв 

для ходьби на відстань до 10 м. 

Для аналізу загальної фізичної активності та компенсаторних 

можливостей хворих після хребтово-спинномозкової травми 

використовували систему інтегральної оцінки загальної компенсації хворих, 

запропоновану А.Г. Стопоровим [86]. Названа система передбачає 

оцінювання фізичних даних досліджуваного, стан рефлекторної сфери і 

загальної чутливості, довільної рухової активності в положенні лежачи, 

сидячи, стоячи, під час ходьби, функцію верхніх кінцівок тощо. Кожен 

показник оцінювали за шестибальною шкалою, розраховували середній 

коефіцієнт компенсації (Кк), що дає змогу інтегрально оцінити 

функціональний стан хворого із захворюваннями та ушкодженнями хребта і 

спинного мозку. Коефіцієнт компенсації умовно поділяють на: 

– низький (до 0,35), незадовільний рівень компенсації; 

– нижче середнього (0,36-0,5), мінімальний рівень компенсації; 

– середній (0,51-0,7), задовільний рівень компенсації; 

– вище за середнє (0,71-0,8), рівень компенсації розширених 

можливостей; 

– високий (0,81–0,92), оптимальний рівень компенсації. 

Кінцевою метою і основним критерієм успішності реабілітаційних 

заходів є відновлення (формування) локомоторної функції й підвищення 

самостійності пересування, що становить значну частину показника якості 

життя. На думку В.О. Маркса [44], крім визначення сили м’язів, обсягу 

пасивних і активних рухів у суглобах, необхідно окреме дослідження функції 

стояння й ходьби, тому що клінічний досвід дає досить переконливі 

приклади розбіжності біомеханічного прогнозу і дійсного стану хворого. 
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Тест FAC («Functional Ambulation Category») [116, 151] є найчутливішим до 

зміни локомоторної функції хворих неврологічного профілю. Він має п’ять 

рівнів, які визначають ступінь залежності хворого від сторонньої допомоги 

під час пересування.  

 

2.2.2 Рентгенографічний метод 

 

Рентгенографію хребта і тазу проводили з метою визначення наявності 

та прогресування деформації хребта та дислокації в кульшових суглобах у 

процесі застосування реципрокного ортеза. Ступінь дислокації в кульшовому 

суглобі оцінювали за допомогою індексу міграції (ІМ) Reimers [162]. 

Відповідно до прийнятої градації нормою вважали ІМ до 15 %, дисплазія 

суглоба відповідала ІМ 15-33 %, підвивих стегна – 33-80 %, вивих стегна – 

понад 80 %. Ступень деформації хребта оцінювали за методикою Cobb [45, 

91]. 

 

2.2.3 Функціональні методи дослідження 

 

Електронейроміографія (ЕНМГ) поверхнева (глобальна, «сумарна», 

інтерференційна) – методика базується на реєстрації біоелектричної 

активності м’язів за допомогою поверхневих електродів. Амплітуда 

інтерференційної кривої ЕНМГ відбиває зусилля, яке розвиває певна група 

м’язів та їх можливість до скорочення. У реабілітаційній практиці 

поверхневу ЕНМГ застосовують для оцінювання функціонального стану 

нейромоторного апарата хворих, ступеня неврологічного дефіциту та 

об’єктивізації динаміки м’язової сили в процесі лікування. Визначали 

максимальну амплітуду інтерференційної кривої м’язів, які беруть участь у 

підтримці вертикальної пози і ходьби: m. tibialis anterior, m. triceps, m. rectus, 

m. gluteus maximus. У нормі реєструється насичена ЕМГ з амплітудою 1000-

2000 мкВ. Активність м’язів менш цього значення свідчить про патологію 
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нервово-моторного апарата [52, 53, 96, 97]. Збільшення амплітуди 

інтерференційної кривої в процесі реабілітації є проявом ефективності 

реабілітаційних заходів. Дослідження проводили за стандартною методикою 

апаратом «Нейро-НВП» (виробництво «Нейрософт», Росія) до користування 

реципрокним ортезом і в процесі освоєння вертикальної пози і ходьби в 

ньому (через 1, 3 та 5 років).  

Реокардіографія (РКГ) – є доступним та інформативним засобом 

оцінювання діяльності серця, дає змогу оцінити основні показники 

центральної гемодинаміки (артеріальний тиск (АТ), частоту серцевих 

скорочень (ЧСС), хвилинний обсяг крові (ХОК), серцевий індекс (СІ) і 

питомий периферичний опір судин (ППОС)) до реабілітації та на її етапах 

(вертикалізація, ходьба в реципрокному ортезі, пересування в шарнірних 

ортезах) з метою визначення адекватності реакції серцево-судинної системи 

на дозоване фізичне навантаження хворих з обмеженою руховою активністю. 

Дослідження проводили на системі комп’ютерної реографії «REGINA» (НПП 

«DX-системи», Україна) через 1-1,5 години після їжі в положенні сидячи, 

після 10-15 хв адаптації до та після проведення фізичного навантаження (15-

20 хв стояння або ходьби). Скорочувальну здатність міокарда оцінювали за 

показниками ХОК, СІ та ППОС. Пробу з дозованим фізичним 

навантаженням (20 хв стояння або ходьби) використовували для виявлення 

ознак адекватної (нормальної) або неадекватної (патологічної) реакції 

серцево-судинної системи. Реакцію серцево-судинної системи розцінювали 

як адекватну за умов підвищенні ЧСС, АТ, ХОК та СІ після фізичного 

навантаження, що свідчить про збереження функціональних резервів 

серцево-судинної системи. У разі неадекватної реакції  відмічали скарги на 

запаморочення, різке підвищення ЧСС, зниження АТ, ХОК і СІ на фоні 

зростання ППОС, що свідчить про зниження скорочувальної здатності 

міокарда та порушенні внутришньосерцевої гемодинаміки [9, 33, 34, 57]. У 

дослідженні взяли участь діти старші за 3 роки у зв’язку з труднощами 

контакту з особами молодшого віку із затримкою психічного розвитку. 
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Спірометрію проводили з метою визначення динаміки життєвої 

ємності легенів, змін дефіциту ЖЄЛ у процесі освоєння вертикальної пози й 

ходьби в реципрокному ортезі хворими з відсутністю цієї функції за 

допомогою спірометра сухого портативного (ССП). Показник дефіциту  ЖЄЛ 

є важливою характеристикою можливості виконання фізичної роботи 

хворими [20], оцінювали за рівнями: 

перший – фізіологічний дефіцит ЖЄЛ (від 0 до 0,2 л); 

другий – помірний дефіцит ЖЄЛ (від 0,21 до 0,6 л); 

тертій – виражений дефіцит ЖЄЛ (від 0,61 до 1,0 л); 

четвертий – різко виражений дефіцит ЖЄЛ (от 1,0 л). 

Вплив дозованого фізичного навантаження (стояння, ходьба) на стан 

респіраторної системи оцінювали за показниками спірографії до 

забезпечення пацієнтів реципрокним ортезом та через 1, 3 та 5 років 

користування ним. Зменшення або відсутність дефіциту ЖЄЛ, позитивна 

динаміка ЖЄЛ у процесі лікування є одним із важливих показників 

ефективності реабілітації та тренованості дитини [30]. Дослідження 

проводили тільки в пацієнтів старших за 3 років. 

 

2.2.4 Статистичні дослідження  

 

Для порівняння отриманих результатів їх опрацьовували статистично з 

використанням параметричних та непараметричних методів. У таблицях 

наведені середні значення параметрів, стандартна похибка, мінімальні та 

максимальні значення, статистична значущість тесту (Р) [38]. Статистичне 

дослідження проводили з використанням комп’ютерної програми Excel. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ  

У ДІТЕЙ З ПАРЕЗАМИ ТА ПАРАЛІЧАМИ   

ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕЦИПРОКНОГО ОРТЕЗА 

 

Необхідність відновлення рухових функцій (вертикальної та 

ортоградної пози, пересування, ходьби) за допомогою ортезних систем у 

дітей зі спастичними та в’ялими парезами і паралічами обумовлена 

сприятливим впливом ортоградної пози і пересування на функціональний 

стан опорно-рухової системи, фізіологічні процеси внутрішніх органів, 

психологічний статус і соціально-побутову адаптацію дітей-інвалідів і 

загалом на якість їхнього життя. 

Процес відновлення вертикальної пози та ходьби є багатоетапним. 

Дослідження нейрофізіологів показали, що етапи рухового розвитку дітей з 

центральними та периферичними парезами і паралічами нижніх кінцівок такі 

самі, що й у здорової дитини, але розтягнуті в часі [65, 77]. При цьому 

послідовність основних етапів розвитку руху не змінюється і відповідає 

послідовності онтогенезу функції руху здорової дитини (рис. 3.1). 

Кожний попередній етап підготовляє кістково-м’язову, серцево-

судинну й нервову системи до переходу на наступний етап розвитку рухової 

активності. Для подальшого розвитку кожного етапу попередній має бути 

пройдено і автоматизовано [77].  

У реабілітації зазначеного контингенту хворих для забезпечення 

корекції патологічних установок, розроблювання рухів у суглобах, фіксації 

кінцівок у фізіологічно вигідному положенні, підвищення стійкості в 

положенні стоячи і під час пересування широко застосовують ортези (засоби 

ортопедичної техніки, протезно-ортопедичні вироби), які виконують 

фіксувальну, коригувальну і компенсувальну функції, при цьому кожен етап 

має бути забезпечений відповідним ортезним виробом. 
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Рис. 3.1 Графопослідовність етапів рухового розвитку здорової дитини. 

 

Наша концепція ортезного забезпечення представлена на рис. 3.2. На 

першому етапі реабілітації (утримання голови у вертикальному положенні) 

формування вертикального положення сидячи в дітей, які не стійко сидять, з 

метою адаптації до ортоградної пози необхідно застосовувати ортези на 

шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта й ортез для 

сидіння (індивідуальне крісло). 

На другому етапі реабілітації (формування вертикального положення 

стоячи) хворим, які не можуть стояти, з метою адаптації до ортоградної пози 

рекомендовано стіл-вертикализатор, параподіум, підвісні системи для 

розвантаження маси тіла, коліноупор, шарнірні замкові та безшарнірні ортези 

на нижні кінцівки й тулуб, які пасивно утримують пацієнта у вертикальному 

положенні. 

На третьому етапі реабілітації, з метою навчання балансуванню у 

вертикальному положенні, переносу ваги тіла з однієї ноги на іншу як 

пусковому моменту ходьби, рекомендований динамічний параподіум, 

роботизовані ортезні системи.  

На четвертому етапі реабілітації (активна ходьба) для дітей, які можуть 

стояти й ходити, з метою корекції патологічної пози, фіксації кінцівки у 

фізіологічно вигідному положенні, відновлення стійкості пересування 

рекомендовані ортези на нижні кінцівки (шарнірні й безшарнірні, замкові і 
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беззамкові, із жорстких або еластичних матеріалів), конструктивні 

особливості яких залежать від рухового статусу дитини. 

 

 

Рис. 3.2. Концепція ортезного забезпечення на етапах відновлення 

(формування) ходьби у дітей з парезами та паралічами. 

 

Однак проблема ортезного забезпечення дітей з відсутністю крокових 

рухів, яку найчастіше виявляють в осіб зі спастичними та в’ялими парезами і 

паралічами через затримку рухового розвитку, виражену слабкість м’язів, 

порушення м’язового тонусу й координації, дотепер не вирішена. Тому для 

зазначеного контингенту хворих між етапом навчання переносу ваги тіла з 

однієї ноги на іншу та етапом активної ходьби доцільне введення нового 

етапу – етапу пасивної, пасивно-активної ходьби.  
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Якщо для першого, другого, третього і п’ятого етапів сьогодні існують 

різні конструкції ортезів, то етап пасивної, пасивно-активної реципрокної 

ходьби вимагає свого розвитку. Більш за все відповідає цьому завданню ортез 

із реципрокним механізмом, який забезпечує пасивну, пасивно-активну ходьбу 

пацієнта з поперемінним (реципрокним) рухом ніг у сагітальній площині, 

близьку до фізіологічної. Така ортезна система є тією відсутньою ланкою в 

системі відновлення (формування, розвитку, забезпечення) рухової активності 

пацієнтів з парезами та паралічами нижніх кінцівок, яка необхідна для 

переходу від статичної вертикальної пози до ходьби. Реципрокний ортез може 

виконувати функції вертикалізатора, тренажерного пристрою для вироблення 

крокових рухів і як засіб для пересування хворих зі спастичними ті в’ялими 

парезами та паралічами нижніх кінцівок. Ходьба в реципрокному ортезі дає 

змогу пересуватися в вертикальному положенні по будинку, біля нього та в 

деяких випадках на більш далекі відстані з підтримкою супровідника, з 

ходунками або самостійно. Пасивна, пасивно-активна ходьба у вертикальному 

положенні для хворих з наслідками різних неврологічних уражень має свої 

особливості, які вимагають уточнення. 

Ми припускаємо, що в разі центральних (спастичних) паралічів 

пасивна, пасивно-активна ходьба у вертикальному положенні сприяє 

зниженню патологічного м’язового гіпертонусу, збільшує обсяг активних і 

пасивних рухів у суглобах нижніх кінцівок, розвиває рівновагу й 

координацію рухів, а також сприяє формуванню статико-динамічного 

стереотипу ходьби (крокових рухів), а це дозволяє пацієнтам перейти до 

наступного етапу рухового розвитку – активної ходьби з підтримкою або 

самостійно. 

У пацієнтів з в’ялими парезами та паралічами нижніх кінцівок пасивна, 

пасивно-активна ходьба має сприяти відновленню позитивної неврологічної 

динаміки, що імовірніше у випадках раннього початку заходів рухової 

реабілітації. При цьому підвищується сила збереженої мускулатури, загальна 

рухова активність, у хворого з’являється можливість пересування у 
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вертикальному положенні завдяки власним зусиллям і більшої незалежності, 

що сприятливо позначається на психологічному статусі дитини і якості її 

життя. 

Інформація, представлена у спеціальній літератури щодо клінічного 

випробування ортезних систем з реципрокним механізмом, свідчить про 

необхідність виділення етапу пасивної, пасивно-активної ходьби в 

реципрокному ортезі як відсутньої ланки в ланцюгу етапів відновлення 

вертикальної пози та пересування дітей з спастичними та в’ялими парезами і 

паралічами для підвищення якості їх реабілітації та життя. 



55 

 

РОЗДІЛ 4 

КОНСТРУКЦІЯ ОРТЕЗА З РЕЦИПРОКНИМ МЕХАНІЗМОМ 

ТА МЕТОДИКА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

4.1  Конструктивні особливості ортеза з реципрокним механізмом 

 

Ортез з реципрокним механізмом (реципрокний ортез, апарат 

еквівалентної ходьби, reciprocating gait orthosis, RGO) – ортезна система з 

реципрокним механізмом, яка забезпечує реципрокну (зворотно-

поступальну) ходьбу, подібну до природної ходьби людини. 

Відповідно до викладених в огляді літератури медикотехнічних вимог в 

Українському НДІ протезування було розроблено ортез з реципрокним 

механізмом [63]. Схема та зовнішній вигляд механізму реципрокної ходьби 

представлені на рис. 4.1. 

 

  

Рис. 4.1. Схема та зовнішній вигляд механізму реципрокної ходьби: 1 

– каркас; 2 – центральній гвинт, 3 – коромисло; 4 – гвинти кульшових 

шарнірів; 5 – кульшові шарніри; 6 – пружний замок типу «шпінгалет»; 7 – 

фігурні пластини; 8 – регулювальні тяги. 

 

Реципрокний механізм складається із каркасу (1), який виготовлено з 

легкого алюмінієвого сплаву, з двома шинами для кріплення до корсету, 
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задньої дугоподібної шини, до якої за допомогою центрального гвинта (2) 

кріпиться коромисло (3). До нижньої частини каркасу (1) за допомогою 

гвинтів (4) кріпляться два кульшових шарніра (5) з пружними замками типу 

«шпінгалет» (6, 7, 8), які виготовлені у вигляді шин для кріплення до гільз 

стегна та гомілки. 

Кульшові шарніри (5) зв’язані з коромислом (3) через замки (6), фігурні 

пластини (7) і дві регулювальні тяги (8). Для забезпечення безшумної роботи 

механізму і мінімізації тертя в з’єднаннях «кульшові шарніри – каркас» і 

«каркас – коромисло» застосовані підшипники з прокладними шайбами. 

Принцип дії реципрокного механізму такий: під час повороту одного 

кульшового шарніру вперед механічній зв’язок «замки (6) – фігурні пластини 

(7) – регулюючи тяги (8)» повертають другий кульшовий шарнір (5) назад. 

Таким чином, механізм реципрокної ходьби забезпечує поперемінний 

зворотно-поступальний рух нижніх кінцівок. Для забезпечення положення 

сидячи замки (6) розчіплюють з фігурними пластинами (7), забезпечуючи 

можливість згинання в кульшових шарнірах (5) відносно каркасу (1) до кута 

90°. Збільшуючи або зменшуючи довжину тяги (8) можна змінити схему 

побудови ортеза в сагітальній площині завдяки регулюванню кута нахилу 

каркасу (1) відносно осі кінцівки в кульшових шарнірах (5). Реципрокний 

механізм прикріплюють на задню частину корсету ортезної системи. 

Можливі різни види апаратів з реципрокним механізмом залежно від 

показань: 

– з гільзами гомілки і стегна (рис. 4.2); 

– без гільзи стегна, з фіксацією гільзи гомілки шиною до кульшового 

шарніру ортеза (рис. 4.3) – застосовують у дітей з відсутністю дислокації в 

кульшових суглобах та значних контрактур у суглобах нижніх кінцівок; 

– з упором гільзи стегна в кістки таза (сідничний горб) (рис. 4.4) – у 

випадку прогресування дислокації стегна; 

– комплексне застосування індивідуально виготовлених туторів з 

шарніром для поступового усунення згинальної контрактури колінного 



57 

 

суглоба з реципрокним ортезом без гільз стегна – для пацієнтів зі значними 

(понад 20°) контрактурами суглобів нижніх кінцівок з метою їх поступової 

розробки в процесі освоєння ходьби (рис. 4.5). Висота корсетної частини 

ортеза залежить від функціонального стану м’язів спини. 

 

   

а б в 

Рис. 4.2. Зовнішній вигляд ортеза з реципрокним механізмом з 

гільзами гомілки та стегна: а) спереду; б) збоку; в) ззаду. 

 

   

а б в 

Рис. 4.3. Зовнішній вигляд ортеза з реципрокним механізмом без 

гільзи стегна: а) спереду; б) збоку; в) ззаду. 
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а б 

Рис. 4.4. Зовнішній вигляд ортеза з реципрокним механізмом з упором 

гільзи стегна у кістки. 

 

  

а б 

Рис. 4.5. Зовнішній вигляд ортеза з реципрокним механізмом з 

тутором: а) ззаду; б) спереду. 

 

4.2  Методика застосування ортеза з реципрокним механізмом 

 

Показанням до застосування ортеза з реципрокним механізмом є  

порушення статичних і локомоторних функцій, відсутністю шагових рухів 

внаслідок спастичного та в’ялого парезу та паралічу різного ґенезу. 

Протипоказання до призначення реципрокного ортеза однакові для дітей з 
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спастичними та в’ялими парезами і паралічами. До них належать: 

спастичність м’язів нижніх кінцівок понад 3 балів (за шкалою Ashworth), 

виражені контрактури нижніх кінцівок (понад 20°), відсутність контакту з 

хворим (тяжкий ступінь олігофренії) та мотивації до пересування. Методика 

навчання ходьбі в реципрокному ортезі передбачає: 

І. Підготовчий етап: 

- розроблювання контрактур суглобів нижніх кінцівок, зменшення 

спастичності м’язів за допомогою консервативних і хірургічних методів 

лікування, засобів фізіотерапії та ортезування; 

- освоєння вертикальної пози в положенні сидячи і стоячи за 

допомогою ортеза для сидіння, стола-вертикалізатора, параподіума, 

підвісних систем для розвантаження ваги тіла, коліноупору, шарнірних 

замкових та безшарнірних ортезів на нижні кінцівки та тулуб;  

- розвиток сили м’язів верхнього плечового поясу, спини та сідниць  

методами фізичної реабілітації; 

- навчання балансуванню у вертикальному положенні з переносом ваги 

тіла з однієї ноги на іншу в параподіумі.  

ІІ. Етап навчання ходьбі у ортезі з реципрокним механізмом є логічним 

продовженням реабілітаційної програми по відновленню (формуванню) 

функції ходьби. Якщо пацієнт погано тримає голову, то додатково його 

забезпечують м’яким ортезом на шийний відділ хребта.  

Навчання ходьбі починають із освоєння прийомів одягання ортеза і 

утримання рівноваги у вертикальному положенні з опорою на брусся, потім з 

опорою на ходунки, милиці та без опори. Після освоєння вертикального 

положення хворого навчають окремим елементам ходьби: 

- підняття на руках в бруссях (необхідно в подальшому для поворотів, 

під час переносу ноги вперед); 

- нахил голови і плечового поясу назад з виносом ноги вперед; 

- перенос ваги тіла з носка на п’ятку (руки мають бути на бруссях 

рядом з тілом, дитина дивиться вперед); 
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- перенос ноги вперед-назад, стоячи на бруску; 

- перенос ноги вперед-назад без бруска; 

- з’єднання всіх фаз ходьби разом – винос ноги вперед, перекат на 

носок стопи, перенос ваги тіла на руки, винос другої ноги; 

- розворот з опорою на руки в бруссях; 

- ходьба спиною вперед. 

Після освоєння пересування в бруссях навчання ходьбі можна 

здійснювати з опорою на ходунки, підлокітники і милиці. Потім переходять до 

освоєння 2-3 кроків у ортезі з підтримкою інструктора. Інструктор, 

пересуваючи дитину пасивно, сприяє її активної участі в самостійному 

продовженні ходьби. Коли дитина навчилась ходити з ходунками і на милицях, 

її навчають ходьбі по м’якій і похилій поверхням, сходами, через бордюри, 

сідати на стілець і підлогу, вставати зі стільця і підлоги з опорою на ходунки. 

Умови успішного навчання ходьбі в реципрокному ортезі такі: 

- ортез має стояти без дитини самостійно; 

- дитина повинна стояти в ортезі самостійно, вільно та комфортно; 

- необхідно освоєння окремих елементів ходьби. 

Ходьба в ортезі складається з декількох елементів: 

- перенесення тулуба по діагоналі вперед; 

- нахил тулуба назад для розгинання в кульшовому суглобі; 

- перенос ваги тіла на одну ногу (або на руки під час ходьби з 

ходунками); 

- перенос ноги. 

Паралельно з навчанням ходьбі в реципрокному ортезі дитина отримує 

процедури фізіотерапевтичного лікування, які спрямовані на зниження 

спастичності м’язів, посилення ослаблених м’язів, розвиток координації, 

покращення трофіки нервової, м’язової та кісткової тканин. 

Тривалість етапу реабілітації, як і режим ходьби, підбирають 

індивідуально. Контрольній огляд здійснює лікар-ортопед через 3 та 6 міс. 

Корекцію і зміну ортеза проводять, враховуючи зростання дитини. 
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Для формування крокових рухів пацієнт повинен мати мотивацію до 

пересування, бути здатнім до навчання, виконувати інструкції реабілітолога. 

Це можливо тільки за умов збереження когнітивної функції. 

ІІІ етап реабілітації – самостійне пересування (в реципрокному ортезі 

або в шарнірній ортезній системі). 

Описана методика реабілітації застосована нами для реабілітації 66 

пацієнтів з відсутністю функції стояння та ходьби внаслідок спастичних та 

в’ялих парезів і паралічів різної етіології. Результати застосування викладено 

в наступному розділі роботи. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОРТЕЗА З РЕЦИПРОКНИМ 

МЕХАНІЗМОМ У ФОРМУВАННІ ТА ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІЇ 

ХОДЬБИ В ДІТЕЙ З ПАРЕЗАМИ ТА ПАРАЛІЧАМИ 

 

Поетапну реабілітацію із застосуванням ортеза з реципрокним 

механізмом у клініці УкрНДІ протезування пройшли 66 пацієнтів зі 

спастичними та в’ялими парезами і паралічами, відсутністю функції стояння 

та ходьби. Загальна тривалість спостереження динаміки рухової активності 

хворих у процесі реабілітації становить від 1 до 5 років. Пацієнти пройшли 

два послідовних етапи реабілітації: підготовчий вертикалізації (у параподіумі 

або ортезній системі) та навчання пересуванню в реципрокному ортезі 

(пасивно і активно самостійно або з підтримкою). Після освоєння пасивної 

ходьби в реципрокному ортезі частина хворих перейшла на третій етап 

реабілітації – самостійної ходьба (в ортезі з реципрокним механізмом, в 

іншій ортезній системі або без ортезів). Тривалість першого підготовчого 

етапу реабілітації вертикалізації в параподіумі або замковій ортезній системі 

склала від 1 до 48 міс. (у середньому 12 міс.). Етап вертикалізації вважався 

завершеним за умов задовільного клінічного стану хворого (адекватної 

реакції серцево-судинної системи) упродовж не менш ніж однієї  години у 

вертикальному положенні.  

На другому етапі реабілітації пацієнтів основних підгруп обох 

досліджуваних груп забезпечували ортезом з реципрокним механізмом, 

навчали пасивній ходьбі за допомогою супровідника. Пасивну ходьбу в 

ортезі з реципрокним механізмом засвоїли всі пацієнті. Деякі з них перейшли 

до пасивно-активної ходьби в апараті з підтримкою супровідника, а також до 

самостійної ходьби в апараті в бруссях, з ходунками, підлокітниками, в 

звичайних шарнірних ортезах. Ефективність другого етапу реабілітації 

(освоєння пасивної та пасивно-активної ходьби в ортезі з реципрокним 
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механізмом) залежала від реабілітаційних можливостей пацієнтів. Для 

точнішого оцінювання результатів реабілітації клініко-функціональні 

дослідження проводили через 1, 3 та 5 років застосування реципрокного 

ортеза. 

Пацієнтів контрольних підгруп з метою вертикалізації та навчання 

пересуванню забезпечували шарнірними замковими ортезними системами. 

Курси фізичної реабілітації (ФТЛ, ЛФК, масаж) пацієнтам основних і 

контрольних підгруп проводили за стандартними методиками частотою 1 раз 

на 6-12 міс. 

 

5.1 Загальна характеристика хворих до реабілітації 

 

Результати клінічного та функціонального обстеження основної 

підгрупи 1 групи пацієнтів (зі спастичними парезами та паралічами) до 

реабілітації представлено в табл. 5.1 

У більшості хворих – 12 (42,5 %) – рівень спастичності м’язів становив 

3 бали. Рівень спастичності 4 бала був виявлений у 8 (28,5 %) пацієнтів. Це 

були діти з ДЦП та іншими органічними ураженнями головного мозку. 

Рівень спастичності м’язів 2 бали –у 5 (18% %) дітей та 1 бал – був у 3 (11 %) 

дітей – з дискінетичною формою ДЦП (2 хворих) та ураженням спинного 

мозку (1 хворий). Середнє значення рівня спастичності м’язів в групі 

дорівнювало 2,9 бала.  

Оцінка рівня функціональної активності і її обмежень (GMFCS) 

показала, що кількість дітей IV рівнем було 16 (57,1 %), з V рівнем – 12 

(42,9 %) тобто під спостереженням знаходились хворих з тяжким порушенням 

функції опорно-рухової системи, відсутністю функції стояння та ходьби, з 

можливістю пересування тільки в інвалідному кріслі. Середнє значення рівня 

функціональної активності складало 4,42. 

 



 

Таблиця 5.1 

Клінічна характеристика пацієнтів основної підгрупи І групи зі спастичними парезами та паралічами) до реабілітації  

(n = 28) 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 
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о
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F
M

 (
 %
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Величина 

індексу 

міграції 

(ІМ, %) 

Максимальна амплітуда кривої  

біоелектричної активності м’язів (мкВ) 

п
р
ав

и
й

 

л
ів

и
й

 m. tibialis 

anterior 

m. 

gastrocnemius 
m. rectus 

m. gluteus 

maxims 

правий лівий правий лівий правий лівий правий лівий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

24181 ВВР ЦНС 

тетрапарез 
3 4 0 5 5 30 30 35,1 67,4 183,3 200,2 281,1 286,1 168,4 132,4 

21350 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 4 0 4 5 30 30 27,3 32,2 175,4 180,2 232,4 288,1 105,3 120,3 

25525 ДЦП, 

дискінетична 

форма 

2 3 0 5 8 20 20 46,1 49,3 152,4 151,4 250,4 255,3 120,3 110,2 

25233 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 4 0 4 12 20 20 60,4 75,3 195,1 167,4 182,1 184,2 17,23 185,4 

24491 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
8 3 0 4 24 50 30 60,1 45,3 120,01 120,2 100,01 125,4 173,2 190,4 

27004 Наслідки ГПМК, 

парапарез 
4 3 0 4 32 0 0 95,4 95,2 279,3 280,1 388,4 374,5 199,1 193,2 

6
4
 



 

Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

23014 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
5 4 0 5 6 30 30 40,1 65,3 165,4 170,1 225,3 222,0 159,1 143,3 

27954 Пухлина 

головного мозку, 

тетрапарез 

3 3 0 5 8 30 30 25,2 15,3 167,1 138,2 172,2 226,2 134,4 139,4 

26301 ДЦП, спастична 

диплегія 
3 3 0 4 28 30 30 8,2 88,01 260,01 265,2 395,3 392,4 190,2 193,3 

26816 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 3 0 4 16 50 50 65,3 60,01 180,4 150,3 210,3 230,3 180,4 180,2 

26336 ДЦП, 

дискінетична 

форма  

2 2 0 5 8 0 0 63,1 64,3 155,1 157,01 266,2 244,3 193,4 183,3 

27574 ДЦП, спастична 

диплегія 
5 3 0 4 28 30 30 90,1 95,3 282,5 286,3 391,4 355,8 151,5 135,8 

27011 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 4 0 5 8 30 30 45 42,3 154,2 122,3 261,4 275,2 179,4 174,3 

25455 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
1 3 0 4 10 30 30 35,1 32,2 151,3 154,5 256,9 250,7 165,7 162,9 

27630 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
5 4 0 5 10 50 50 56,4 66,3 120,4 111,3 174,2 181,3 110,2 100,01 

 6
5
 



 

Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

27361 ВПР ЦНС, 

тетрапарез 
3 4 0 5 8 0 0 43,2 35,1 130,02 148,2 112,1 145,03 160,1 168,2 

26007 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 4 0 5 5 30 30 40,4 49,1 120,4 187,8 224,9 204,7 100,1 187,9 

28867 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
5 3 0 4 15 50 50 41,3 46,4 120,2 148,5 187,6 182,8 132,7 119,9 

28344 Наслідки 

енцефаліту, 

тетрапарез 

5 3 0 5 5 0 0 90,2 70,2 142,3 110,1 180,4 190,2 180,3 195,4 

30066 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
3 3 0 4 22 0 0 60,01 65,2 175,4 190,3 231,0 182,3 181,2 197,7 

24878 ДЦП, 

спастична 

диплегія 

2 3 0 4 28 30 30 90,1 95,2 280,3 290,1 392,4 350,2 150,1 119,9 

29277 

Наслідки  

ГПМК 

ТhIII 

12 2 0 4 12 0 0 – – 75,4 80,0 – – 13,1 163 

27476 

Віддалені 

наслідки 

усунення 

пухлини 

середостіння 

1 2 0 5 8 0 0 8,014 9,012 51,1 56,2 18,0 14,3 18,1 28,3 

6
6
 



 

Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

26121 

Наслідки 

інфекційного 

мієліту  

ТhIII–ТhIV 

17 2 0 4 25 0 0 5,11 4,02 30,0 31,3 26,1 22,4 15,2 25,2 

28214 

Наслідки 

ХСМТ  

ТhVII–ТhVIII 

3 1 0 4 18 0 0 5,41 14,9 32,1 27,3 12,3 19,2 11,8 13,4 

28829 

Наслідки 

ХСМТ  

ТhIII–ТhIV 

14 2 0 4 12 0 0 – – 46,3 25,2 – – 15,1 12,2 

29506 

Віддалені 

наслідки усу-

нення пухлини 

ТhIII–ТhIV 

3 1 0 5 12 0 0 – – – – 25,8 35,3 20,0 37,9 

30257 

Віддалені 

наслідки усу-

нення грануле-

ми вітрянки 

ТhII–ТhIII 

9 1 0 4 15 50 40 – – 72,9 71,1 20,3 2,3 15,1 17,4 

Середнє значення 

(Хmin – Xmax), 

(M ± m) 

4
,9

3
 

(1
 –

 1
7
) 

2
,8

9
  

(1
–

 4
) 

0
 

4
,4

3
  

(4
 –

 5
) 

1
4

,0
4

 

(5
 –

 3
2
) 

2
1

,0
7

  

(0
 –

 5
0
) 

2
0

,0
0

  

(0
 –

 5
0
) 

4
7

,3
6

 ±
 

2
7

,1
3
 

5
3

,4
5

 ±
 

2
7

,0
8
 

1
4
8

,8
3

 ±
 

7
1

,6
8
 

1
4
8

,9
2

 ±
 

7
4

,7
2
 

2
0
0

,7
1

 ±
 

1
1
8

,7
3

 

 2
0
1

,5
6

 ±
 

1
1
3

,0
6
 

1
2
0

,2
8

 ±
 

6
7

,9
8
 

1
2
9

,6
7

 ±
 

6
3

,7
5

  
 

6
7
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У результаті оцінювання ступеня рухових можливостей (GMFМ) 

пацієнтів встановлений ступінь рухових можливостей від 5 до 32 %, при 

чому у більшості хворих (17 (60,7 %) пацієнтів) був важкий ступень 

порушення рухових можливостей, у 11 (39,3 %) – надто важкий. Середній 

результат тестування до реабілітації склав 14,03 %. 

Обмеження обсягу рухів у суглобах нижніх кінцівок на час 

надходження в клініку спостерігали у 6 (21 %) пацієнтів з ДЦП та іншими 

органічними ураженнями головного мозку: обмеження відведення стегон до 

30° – у 5 (17,9 %) осіб з тетрапарезом, згинальну контрактуру коліна (до 10°) 

– у одного (3,5 %) хворого з парапарезом. У решти пацієнтів контрактур 

суглобів на було. 

Дисплазію кульшових суглобів виявлено у 16 (56 %) хворих. У 5 (17,9 %) 

з них на фоні дисплазії кульшових суглобів були сформовані підвивихи стегна  

з ІМ від 40 % до 52 %: однобічний – у 1 (3,5 %), двобічний – у 4 (14,3 %). 

Деформацію хребта визначили у 8 (28 %) хворих: паралітичний сколіоз 

другого ступеню (14°-16°) у 3 (10,5 %) дітей, 4 ступеню (60°) – у однієї 

дитини (3,5 %) та кіфоз грудного відділу хребта (40°) у 4 (14 %) пацієнтів. У 

решти пацієнтів спостерігали кіфосколіотичну поставу, пов’язану з 

дисбалансом м’язового тонусу. 

Результати досліджень біоелектричної активності (БЕА) основних 

м’язів нижніх кінцівок, які беруть участь у підтримці вертикальної пози та 

ходьбі, показали, що значення БЕА у всіх дітей були нижчими за показники 

норми (в середнє значення – від 47,36 до 200,71 мкВ). Тільки у 3 пацієнтів з 

ураженням спинного є біоелектричній сигнал з m.m. tibialis anterior на 

занадто низьких цифрах (від 5,41 до 95,4 мкВ). Порівняння величин БЕА 

м’язів правої і лівої нижніх кінцівок виявило їх асиметрію у всіх дітей, яку 

ми вважали можливим прийняти за фізіологічно можливу. 

Усі хворі основної підгрупи першої групи були неспроможні 

пересуватися без допомоги двох та більше людей, тому оцінка рівня 

незалежності пересування за тестом FAC дорівнювало «0». 
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Оцінка основних параметрів центральної гемодинаміки в стані 

відносного спокою показала, що у 10 (35,7 %) дітей показники частоти 

серцевих скорочень (ЧСС) були вище норми, у решти 18 (64,3 %) – на 

верхній межі норми. Під час дослідження показників артеріального тиску 

(АТ) встановлено, що у 12 (43 %) дітей підвищувався систолічний тиск, у 6 

(21 %) – діастолічний. Питомий периферійний опір судин (ППОС) був 

вищим за норму в 10 (35,7 %) дітей. Хвилинний об’єм крові (ХОК) та 

серцевий індекс (СІ) у всіх пацієнтів відповідали фізіологічним нормам 

(табл. 5.2). Під час первинної вертикалізації в параподіумі реакція на фізичне 

навантаження у 17 (62 %) хворих була неадекватною. Отримані результати 

свідчать про наявність патологічних змін показників центральної 

гемодинаміки, які співпадають з результатами досліджень інших авторів [33, 

34]. 

Визначення життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) у 16 пацієнтів старших за 

3 роки до реабілітації виявило її дефіцит від 0,15 до 0,7 л (у середньому 

(0,34 ± 0?21 л, 28,41 % від норми) (табл. 5.3), що пов’язано з негативним 

впливом гіподинамії на стан функції дихання у пацієнтів з відсутністю 

функції стояння та ходьби. 

Рівень дефіциту ЖЄЛ за А.Л. Ворожбітовою [20] під час первинного 

обстеження подано в табл. 5.4, у більшості хворих дефіцит ЖЄЛ відповідав 

першому та другому рівням.  

Результати клінічного обстеження пацієнтів зі спастичними 

парезами та паралічами контрольної підгрупи 1 групи представлено в 

табл. 5.5 

У більшості хворих 7 ( 41,2 %) рівень спастичності м’язів становив 

2 бали. Рівень спастичності 4 балі визначено у 4 (23,5 %) хворих з ДЦП, 

подвійною геміплегією, 3 балі – у 6 дітей (35,3 %) дітей з ДЦП та патологією 

спинного мозку. Середнє значення рівня спастичності м’язів в підгрупи 

дорівнювало 2,8 бали. 



 

Таблиця 5.2 

Показники центральної гемодинаміки пацієнтів основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 28) 

Діагноз Вік Пол 

ЧСС 

(уд/хв) 

Аретріальний тиск 

(мм. рт. с.) 

ХОК 

(л/хв.) 

ППОС 

(ум. од.) 

СІ 

(л/хв./м2) 

норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВВР ЦНС 

тетрапарез 
3 ж 105-110 110 

100 ± 12 

67 ± 11 
110 / 70 1,4 – 3,6 2,2 10 – 32 34 2,03 – 5,00 3,3 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 м 100-105 120 

99 ±10 

65 ± 5 
110 / 75 2,3 – 4,0 3,1 11 – 28 35 2,7 – 5,7 5,0 

ДЦП, 

дискінетична 

форма 

2 ж 100-115 110 
99 ± 12 

34 ± 12 
100 / 60 – – – – – – 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 м 100-105 125 

99 ± 10 

65 ± 5 
98 / 70 2,3 – 4,0 3,1 11 – 28 26 2,7 – 5,7 4,1 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
8 ж 80-85 90 

94 ± 6 

64 ± 7 
94 / 65 1,76 – 4,4 3,3 13 – 41 30 1,72 – 4,26 3,4 

Наслідки ГПМК, 

парапарез 
4 м 100-105 105 

99 ± 10 

65 ± 5 
110 / 70 2,3 – 4,0 2,8 11 – 28 30 2,7 – 5,7 4,0 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
5 м 98-100 110 

92 ± 6 

62 ± 7 
95 / 65 2,3 – 4,0 3,1 12 – 24 25 2,90 – 5,70 5,0 

7
0
 



 

Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пухлина 

головного мозку, 

тетрапарез 

3 м 105-110 110 
100 ± 12 

67 ± 11 
110 / 75 1,6 – 3,3 2,0 13 – 24 28 2,50 – 5,20 5,5 

ДЦП, спастична 

диплегія 
3 м 105-110 90 

100 ± 12 

67 ± 11 
110 / 70 1,4 – 3,6 2,0 10 – 32 35 2,03 – 5,00 2,0 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 ж 100-105 110 

99 ± 10 

65 ± 5 
99 / 65 2,3 – 4,0 3,1 11 – 28 28 2,7 – 5,7 3,0 

ДЦП, 

дискінетична 

форма  

2 ж 100-115 120 
99 ± 12 

34 ± 12 
110 / 60 – – – – – – 

ДЦП, спастична 

диплегія 
5 ж 98-100 110 

92 ± 6 

67 ± 6 
100 / 70 1,6 – 4,0 2,1 12 – 35 36 2,0 – 5,30 4,1 

ДЦП,  подвійна 

геміплегія 
4 ж 100-105 105 

99 ± 10 

65  ± 5 
100 / 75 2,3 – 4,0 2,2 11 – 28 32 2,7 – 5,7 2,9 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
1 м 120-125 125 

100 ± 6 

69 ± 6 
100 / 75 – – – – – – 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
5 м 98-100 110 

92 ± 6 

67  ± 6 
100 / 70 1,6 – 4,0 1,7 12 – 35 37 2,0 – 5,30 2,1 

ВВР ЦНС, 

тетрапарез 
3 ж 105-110 115 

92  ± 6 

67  ± 6 
100 / 70 1,6 – 4,0 1,7 12 – 35 37 2,0 – 5,30 2,1 

7
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 ж 100-105 105 

99 ± 10 

65 ± 5 
100 / 75 2,3 – 4,0 2,2 11 – 28 32 2,7 – 5,7 2,9 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
5 ж 98-100 100 

92 ± 6 

67 ± 6 
105 / 70 1,6 – 4,0 1,5 12 – 35 37 2,0 – 5,30 2,2 

Наслідки 

енцефаліту, 

тетрапарез 

5 м 98-100 100 
92 ± 6 

62  ± 7 
105 / 70 2,3 – 4,0 2,2 12 – 24 28 2,90 – 5,70 2,9 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
3 м 105-110 110 

100 ± 12 

67 ± 11 
100 / 70 1,6 – 3,3 1,7 13 – 24 30 2,50 – 5,20 2,5 

ДЦП, спастична 

диплегія 
2 ж 100-115 115 

99 ± 12 

34 ± 12 
100 / 60 – – – – – – 

Наслідки  

ГПМК ТhIII 
12 ж 60-65 65 

110 ± 6 

73 ± 5 
110 / 70 2,9 – 4,5 2,9 23 – 41 45 1,86 – 3,6 1,8 

Віддалені 

наслідки 

усунення пухлини 

середостіння 

1 ч 
100-

115 
100 

89 ± 5 

66 ± 12 
110 / 70 – – – – – – 

Наслідки 

інфекційного 

мієліту ТhIII–ТhIV 

17 ж 55-60 60 
118 ± 12 

73 ± 10 
110/70 2,9 – 4,5 3,2 23 – 41 42 1,86 – 3,6 2,3 

7
2
 



 

 

Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наслідки  

ХСМТ  

ТhVII–ТhVIII 

3 ч 105-110 110 
100 ± 12 

64 ± 8 
110/70 1,6 – 3,0 2,2 13 – 24 34 2,5 – 5,2 2,5 

Наслідки  

ХСМТ  

ТhIII–ТhIV 

14 ж 55-60 60 
110 ± 6 

73 ± 5 
110 / 70 2,9 – 4,5 2,9 23 – 41 41 1,86 – 3,6 1,9 

Наслідки 

усунення 

пухлини  

ТhIII–ТhIV 

3 м 105-110 110 
100 ± 12 

64 ± 8 
100 / 60 1,6 – 3,0 1,7 13 – 24 25 2,5 – 5,2 2,6 

Наслідки 

усунення 

гранулеми 

вітрянки  

ТhII–ТhIII 

9 ж 75-80 82 
101 ± 6 

67 ± 6 
100 / 70 1,5 – 4,0 2,3 16 – 41 47 1,68 – 4,0 2,0 

7
3
 



 

Таблиця 5.3 

Життєва ємність легенів пацієнтів основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 28) 

№ історії 

хвороби 
Діагноз Вік Стать 

ЖЄЛ,  

норма (л) 

ЖЄЛ 

фактична (л) 

Дефіціт ЖЄЛ 

абс. (л) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез 3 ж – – – – 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

25525 ДЦП, дискінетична форма 2 ж – – – – 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія 8 ч 1,5 1,2 0,3 20 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 5 ч 1,2 0,5 0,7 58 

27954 
Пухлина головного мозку, 

тетрапарез 
3 ч – – – – 

26301 ДЦП, спастична диплегія 3 ж – – – – 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

26336 ДЦП, дискінетична форма 2 ж – – – – 

27574 ДЦП, спастична диплегія 5 ж 0,85 0,5 0,35 41 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія 1 ч – – – – 

7
4
 



 

Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27630 ДЦП, подвійна геміплегія 5 ж 0,85 0,5 0,35 41 

27361 ВВР ЦНС тетрапарез 3 ж – – – – 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 5 ж 0,85 0,5 0,35 41 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 5 ч 1,2 0,5 0,7 58,3 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія 3 ч – – – – 

24878 ДЦП, спастична диплегія 2 ж – – – – 

29277 Наслідки ГПМК ТhIII 12 ж 2,2 2,0 0,5 20 

27476 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини середостіння 
1 ч – – –  

26121 
Наслідки інфекційного мієліту 

ТhIII–ТhIV 
17 ж 3,8 2,5 0,3 12 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII 3 ч – – – – 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 14 ж 2,7 2,0 0,5 20 

29506 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhIII–ТhIV 
3 ч – – – – 

30257 
Віддалені наслідки усунення 

гранулеми вітрянки ТhII–ТhIII 
9 ж 1,7 1,0 0,5 33,3 

Середнє значення (Хmin – Xmax),  

(M ± m) 

4,9 

(1 – 17) 
 

1,48 

(0,85-3,8) 
1,08 ± 2,24 0,34 ± 0,21 26,41 ± 28,1 

7
5
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Таблиця 5.4 

Рівень дефіциту ЖЄЛ до реабілітації пацієнтів основної підгрупи І групи  

(зі спастичними парезами та паралічами) (n = 16) 

Рівень дефіциту ЖЄЛ 

Всього 1-й 

(до 0,2 л) 

2-й 

(від 0,3 до 0,6 л) 

3-й 

(від 0,7 до 1,0 л) 

4-й 

(понад 1,0 л) 

Кількість хворих 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

6 37,5 7 43,9 2 12,4 1 6,2 16 100 

 

Оцінка рівня функціональної активності та обмежень дітей контрольної 

підгрупи І групи (GMFCS) показала, що кількість пацієнтів 4 рівнем було 

більшість – 10 (58,8 %) дітей, з 5 рівнем – 7 (41,2 %) хворих, тобто під 

наглядом перебували діти з можливістю пересуватися тільки в інвалідній 

колясці. Середнє значення функціональної активності склало 4,41 рівня. 

У результаті оцінювання ступеня рухових можливостей (GMFМ) 

пацієнтів контрольної підгрупи І групи встановлений ступінь рухових 

можливостей від 5 до 28 %, що відповідає важкому (у 13 (76,5 %) хворих) та 

надто важкому (у 4 (23,5 %)) ступеню. Середній результат тестування до 

реабілітації склав 13,8 %. 

У процесі рентгенологічного обстеження пацієнтів діагностовано 

дисплазію кульшових суглобів у 4 (23,5 %), у 1 (5,8 %) з них сформувався 

однобічний підвивих стегна з ІМ 50 % та у 1 (5,8 %) дитини з патологією 

спинного мозку – двобічний вивих з IM 80 %. Обмеження обсягу рухів у 

суглобах нижніх кінцівок на час надходження в клініку спостерігали у 5 

(29,4 %) пацієнтів: згинальна контрактура кульшового суглоба (до 20°) – у 2 

(11,6 %) дітей, згинальна контрактура коліна (до 30°) – у 1 (5,8 %) хворого та 

еквінусна деформація стоп (до 20°) – у двох (11,6 %). 



 

Таблиця 5.5 

Клінічна характеристика дітей контрольної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 17) 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

В
ік

 (
р
о
к
и

) 

те
ст

 A
sh

w
o
rt

h
 (

б
ал

) 

Ф
К

Х
 (

р
ів

ен
ь)

 

G
M

F
C

S
 (

р
ів

ен
ь)

 

G
M

F
M

 (
 %

) 

Величина 

індексу 

міграції 

(МІ, %) 

Максимальна амплітуда кривої БЕА м’язів (мкВ) 

п
р
ав

и
й

 

л
ів

и
й

 m. tibialis 

anterior 

m. 

gastrocnemius 
m. rectus 

m. gluteus 

maxims 

правий лівий правий лівий правий лівий правий лівий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22169 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 4 0 5 15 15 15 36,2 45,1 124,4 120,7 220,5 268,4 115,1 110,5 

26008 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
8 2 0 4 25 15 15 35,4 67,5 183,7 200,5 237,5 216,6 168,7 132,4 

25952 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
11 3 0 5 23 30 30 35,1 32,01 180,6 195,3 220,7 235,8 105,3 116,5 

26500 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
3 4 0 5 13 50 20 53,5 57,4 176,1 160,4 215,2 237,7 156,1 156,8 

27233 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 3 0 4 18 15 15 37,2 46,5 176,6 190,07 198,7 234,4 115,4 128,4 

27191 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
10 4 0 5 5 30 30 35,7 26,7 170,1 180,04 285,6 290,7 125,7 120,4 

23938 
ДЦП, спастична 

диплегія 
4 2 0 4 15 15 15 39,5 36,2 170,3 180,1 185,4 230,8 125,2 115,8 
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Продовження табл. 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

24376 
ДЦП, спастична 

диплегія 
1 3 0 4 15 15 15 45,1 49,9 130,05 180,4 185,7 190,3 135,3 125,7 

24608 
ДЦП, дискіне-

тична форма 
10 3 0 5 5 15 15 66,09 76,11 178,4 160,15 189,2 215,5 198,4 105,8 

26163 
ДЦП, подвійна 

геміплегія 
1 3 0 5 5 15 15 25,2 26,3 170,8 180,6 185,6 190,14 125,6 115,5 

30129 ДЦП, спастична 

диплегія 
7 2 0 4 15 0 0 53,4 60,4 270,1 380,4 85,9 90,6 125,4 115,4 

27300 ДЦП, спастична 

диплегія 
2 3 0 4 28 0 0 30,7 74,6 165,7 186,3 242,7 287,4 102,3 109,6 

28049 ДЦП, дискіне-

тична форма 
2 2 0 4 10 0 0 83,01 90,3 170 180 155 167 125 115 

23962 ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 4 0 5 10 0 0 43,4 30,2 260,2 350.4 75,4 80,1 115,3 105,1 

28293 

Віддалені наслід-

ки усунення 

пухлини ТhI–ТhII 

12 2 0 4 12 0 0 12,4 15,1 74,3 94.1 69,1 67,2 70,2 72.03 

28652 

Віддалені наслід-

ки усунення 

пухлини ТVI–ТVIII 

4 2 0 4 9 80 80 0 0 56,01 49,02 122,3 153,2 87,03 65,01 

28478 
Наслідки СМТ  

ТVIII–ТIX 
13 2 0 4 12 0 0 0 0 0 0 20,3 3,025 28,01 22,3 

Середнє значення 

(Хmіn – Хmax), 

(M ± m)  
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У 4 (28,6 %) хворих на ДЦП відмічено кіфосколіотичну поставу, 

пов'язану з дисбалансом м'язового тонусу. 

У пацієнтів з патологією спинного мозку клінічно і рентгенологічно 

дiагностований паралітичний сколіоз у двох (66,6 %) дітей з величиною 

деформації хребта більш 3 ступеню. 

Результати дослідження БЕА основних м’язів нижніх кінцівок, які 

беруть участь в утриманні вертикальної пози та ходьбі, показали, що усі 

значення БЕА були нижчими за показники норми (від 37,17 до 185,83 мкВ). 

У двох хворих з патологією спинного мозку в процесі електромiографiчного 

дослідження БЕА з m.m. tibialis anterior виявити не вдалось.  

Усі хворі були неспроможні пересуватися без допомоги двох та більше 

людей, тому оцінка рівня незалежності під час стояння та спроби 

пересування за тестом «Functional ambulance category» дорівнювала «0».  

Під час оцінювання основних параметрів центральної гемодинаміки 

методом тетрополярної грудної реографії встановлено, що в стані відносного 

спокою у 8 (47 %) дітей контрольної підгрупи І групи показники ЧСС були 

вищими за величини норми. У процесі дослідження показників артеріального 

тиску встановлено підвищення діастолічного тиску у 3 (21,4 %) хворих. 

ППОС перевищував показники норми у 13 (76,5 %) пацієнтів (від 4 до 

17 ум. од., в середньому на 6,8 ум. од.). ХОК був знижений у двох (11,7 %) 

хворих та СІ – у 1 (5,8 %) пацієнта (табл. 5.6). У 8 (58 %) хворих реакція 

серцево-судинної системи на фізичне навантаження (20 хв. первинної 

вертикалізації в параподіумі) була неадекватною. 

Визначення ЖЄЛ до проведення реабілітації у 12 пацієнтів старших за 

3 роки контрольної підгрупи виявило її дефіцит від 0,15 до 1,2 л (у 

середньому (0,49 ± 0,35) л, 27,64 %) (табл. 5.7). Рівень дефіциту ЖЄЛ при 

первинному обстежені хворих контрольної підгрупи І групи відповідав 

першому, другому та третьому рівням. Пацієнтів з четвертим рівнем 

дефіциту ЖЄЛ не було (табл. 5.8). 



 

Таблиця 5.6 

Показники центральної гемодинаміки пацієнтів контрольної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) 

до реабілітації (n = 17) 

Діагноз Вік Стать 

ЧСС  

(уд/хв) 

АТ  

(мм. рт. ст.) 

ХОК  

(л/хв.) 

ППОС  

(ум. од.) 

СІ  

(л/хв./м2) 

норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 м 105-110 100 

99 ± 10 

65 ± 5 
110 / 75 1,9 – 4,0 2,2 11 – 28 35 2,7 – 5,7 2,7 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
8 ж 80-85 90 

94 ± 6 

64 ± 7 
95 / 65 1,7 – 4,4 3,3 13 – 41 40 1,7 – 4,2 3,4 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
11 м 65-70 75 

104 ± 6 

70 ± 5 
110 / 75 2,8 – 5,8 2,8 16 – 33 38 1,8 – 4,3 1,87 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
3 ж 105-110 110 

100 ± 12 

67 ± 11 
110 / 70 1,6 – 3,0 1,9 13 – 24 34 2,5 – 5,2 3,3 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 ж 100-105 100 

99 ± 10 

65 ± 5 
110 / 75 1,9 – 4,0 2,2 11 – 28 33 2,7 – 5,7 3,3 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
10 м 70-75 80 

103  ± 6 

69 ± 6 
110 / 75 1,7 – 4,4 2,8 13 – 41 45 1,7 – 4,2 2,1 

ДЦП, спастична 

диплегія 
4 м 100-105 110 

99 ± 10 

65 ± 5 
110 / 70 1,9 – 4,0 2,2 12 – 24 34 2,9 – 5,7 3,3 

ДЦП, спастична 

диплегія 
1 м 120-125 110 

100 ± 6 

69 ± 6 
110 / 70 – – – – – – 

8
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Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДЦП дискінетична 

форма 
10 ж 70-75 80 

100 ± 12 

67 ± 11 
120 / 75 1,7 – 4,4 2,8 13 – 41 45 1,7 – 4,2 2,1 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
1 ж 120-125 120 

100 ± 6 

69 ± 6 
100 / 60 – – – – – – 

ДЦП, спастична 

диплегія 
7 ж 85-90 80 

97 ± 6 

65 ± 7 
120 / 75 1,5 – 4,0 2,8 16 – 41 45 1,68 – 4,0 2,2 

ДЦП, спастична 

диплегія 
2 м 100-115 110 

99 ± 12 

64 ± 12 
110 / 70 – – – – – – 

ДЦП, 

дискінетична 

форма 

2 ж 100-115 80 
92 ± 12 

60 ± 11 
110 / 70 – – – – – – 

ДЦП, подвійна 

геміплегія 
4 м 105-110 100 

99 ± 10 

65 ± 5 
100 / 65 1,9 – 4,0 2,2 11 – 28 34 2,7 – 5,7 3, 1 

Віддалені наслід-

ки усунення 

пухлини ТI–ТII 

12 ч 60-65 95 
110 ± 6 

73 ± 5 
110 / 80 2,9 – 4,5 2,9 23 – 41 45 1,8 – 3,6 2;4 

Віддалені наслід-

ки усунення 

пухлини  

ТhVI–ТhVIII 

4 ч 100-105 110 
99 ± 4 

65 ± 5 
100 / 75 1,9 – 4,0 1,7 11 – 28 32 2,7 – 5,7 2,2 

Наслідки СМТ  

ТhVIII–ТhIX 
13 ч 55-60 110 

108 ± 6 

72 ± 5 
110 / 80 2,8 – 5,8 2,2 16 – 33 33 1,87 – 4,32 3,4 
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Таблиця 5.7 

Життєва ємність легенів дітей контрольної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 17) 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз Вік 

С
та

ть
 

ЖЄЛ, 

норма (л) 

ЖЄЛ 

фактична 

(л) 

Дефіцит ЖЄЛ 

абс. (л) % 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 0,8 0,35 30 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 8 ж 1,5 1,2 0,3 20 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 11 ч 2,1 0,9 1,2 43 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія 3 ж – – – – 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ж 1,15 0,8 0,35 30 

27191 ДЦП, подвійна геміплегія 10 ч 2,0 1,5 0,5 25 

23938 ДЦП, спастична диплегія 4 ч 1,15 0,5 0,65 57 

24376 ДЦП, спастична диплегія 1 ч – – – – 

24608 ДЦП, дискінетична форма 10 ж 2,0 1,2 0,8 40 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія 1 ч – – – – 

30129 ДЦП, спастична диплегія 7 ж 1,3 1,2 0,1 7,7 

27300 ДЦП, спастична диплегія 2 ч – – – – 

28049 ДЦП, дискінетична форма 2 ж – – – – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 4 ч 1,15 1,0 0,15 13,0 

28293 Віддалені наслідки усунення пухлини ТhI–ТhII 12 ч 2,0 1,2 0,8 40 

28652 Віддалені наслідки усунення пухлини ТhVI–ТhVIII 4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

28478 Наслідки СМТ ТhVIII–ТhIX 13 ч 2,3 2,0 0,3 13 

Середнє значення, (Xmin – Xmax), (M ± m) 
5,8 

(4 – 13) 
 

1,38 

(1,15 – 

2,1) 

1,11 ± 3,04 0,49 ± 0,35 27,64 ± 15,13 
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Таблиця 5.8 

Рівень дефіциту ЖЄЛ у пацієнтів контрольної підгрупи І групи 

(зі спастичними парезами та паралічами) до реабілітації 

Рівень дефіциту ЖЄЛ 

Всього 1-й 

(до 0,2 л) 

2-й 

(від 0,3 до 0,6 л) 

3-й 

(від 0,7 до 1,0 л) 

4-й 

(понад 1,0 л) 

Кількість хворих 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

3 25 5 41,7 4 33,3  0 0 12 100 

 

Таким чином, обидві групи зі спастичними парезами та паралічами 

(основна та контрольна) до проведення курсів реабілітації були однорідні 

за статтю, віком пацієнтів та основними показниками рухової активності, 

ортопедичного статусу, параметрів центральної гемодинаміки  і функції 

легенів. 

Результати клінічного обстеження пацієнтів 2 групи (з в’ялими 

парезами та паралічами) основної підгрупи представлено в табл. 5.9. 

Відсутність функції ходьби була пов’язана зі слабкістю м’язів (Lovett 

0-2 балів), дисбалансом м’язового тонусу, контрактурами (10°-30°) в 

суглобах нижніх кінцівок і дислокацією (ІМ 15-80 %) у кульшових 

суглобах, деформацією хребта, що перешкоджало утриманню тіла у 

вертикальному положенні та можливості пересуватися. 

Мануально-м’язове тестування сили основних м’язів-антагоністів 

гомілки та стегна, які виконують функцію стояння та ходьби, показало:  

– м’язова сила 0 балів – м’язове скорочення в означених м’язах не 

визначено – у 5 (50 %) пацієнтів; 

– м’язова сила 1 бал – явне скорочення м’язів стегна і гомілки без 

руху в суглобах – у 4 (40 %); 

– м’язова сила 2 бали – активно згинали ноги в колінному, 

кульшовому суглобах у положенні лежачи – у 1 (10 %) дитини. 



 

Таблиця 5.9 

Клінічна характеристика дітей основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 10) 

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

В
ік

 (
р

о
к
и

) 

T
ес

т 
L

o
v

et
t 

(б
ал

) 

W
IS

C
I 

(р
ів

ен
ь
) 

Т
ес

т 
Ф

К
Х

 (
р

ів
ен

ь
) 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 
о

ц
ін

к
а 

за
га

л
ьн

о
й

  

к
о

м
п

ен
са

ц
ії

 (
К

к
) Величина 

індексу 

міграції 

(ІМ, %) 

Середнє значення БЕА м’язів (мкВ) 

m. tibialis 

anterior 

m. gastro- 

cnemius 
m. rectus 

m. gluteus 

maximus 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 
лівий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

26921 

Наслідки порушень 

спінального 

кровообігу ТhX–SІ 

3 0 1 0 0,28 80 50 – – – – 9,7 11,2 5,4 7,3 

27262 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

2 0 1 0 0,55 15 15 – – 30,3 44,9 – – 11,3 9,03 

28253 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

5 1 1 0 0,49 80 80 – – 19,9 35,3 – – 8,01 7,02 

27676 

СМГ грудо-

поперекового 

відділу хребта 

6 0 1 0 0,4 50 30 – – 30,2 45,4 – – 2,03 3,01 

 8
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Продовження табл. 5.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

25832 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

1 2 1 0 0,35 50 30 – – 69.01 49,1 25,2 28,2 11,3 19,1 

26555 
Наслідки гострого 

мієліту СV–ТhVII 
4 0 1 0 0,32 80 80 – – – – – – 13,4 18,4 

26761 
Наслідки СМТ  

ТhVII–ТhVIII 
2 0 1 0 0,33 80 80 – – – – 10,2 15,4 17,9 17,4 

29257 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

12 1 1 0 0,52 0 0 – – – – 76,4 42,3 88,2 78,02 

29140 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

5 1 1 0 0,28 0 0 – – 30,1 24,8 44,8 32,9 25,4 20,01 

28236 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

10 1 1 0 0,27 80 80 – – – – 10,01 22,3 75,4 68,2 

Середнє значення,  

(Xmin – Xmax), (M ± m) 
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Примітка. * – різниця достовірна (Р<0,05) у порівнянні з контрольною групою. 
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Пацієнтів з м’язовою силою 3 та 4 балів не було. Середня сила м’язів 

нижніх кінцівок склала 0,6 бала. 

У процесі аналізу загальної рухової активності й компенсаторних 

можливостей пацієнтів виявлено, що могли плазувати, підтягуючи тулуб 

до рук, 5 (50 %) дітей, середнє значення рівня компенсації (коефіцієнт 

компенсації) дефіциту мобільності до реабілітації склав 0,37 бала, що 

відповідає мінімальному рівню компенсації (нижче середнього) за шкалою 

«Інтегральна оцінка загальної компенсації рухового дефіциту».  

У ході клінічного обстеження у 3 (30 %) пацієнтів встановлено 

згинальні контрактури в колінних суглобах з обмеженням рухів до 15° та у 

1 (10 %) – множинні контрактури суглобів нижніх кінцівок.  

Патологія кульшових суглобів виявлена у 8 (80 %) дітей: дисплазія 

кульшових суглобів – у 1 (10 %), однобічний підвивих стегна – у 2 (20 %), 

сполучення вивиху одного і підвивиху іншого суглоба – у 1 (10 %), 

двосторонній вивих стегон – у 4 (40 %) пацієнтів.  

На момент первинного обстеження клінічно і рентгенологічно 

дiагностовано паралітичну деформацію хребта у 8 дітей (80 %): у 4 (40 %) 

– кіфотичну грудопоперекового відділу та у 4 (40 %) – сколіотичну 

деформацію хребта. 

Під час електромiографiчного дослідження БЕА м’язів встановлені 

низькі її значення (від 24,75 до 39,90). З m.m. tibialis anterior БЕА м’язів 

встановити не вдалося, з m.m.gastrocnemius БЕА м’язів встановлено тільки 

у пятьох хворих на занадто низьких цифрах (від 19,9 до 69,01 мкВ).  

Усі пацієнті на момент первинного обстеження були не здатні 

самостійно стояти та ходити, тому оцінка індексу ходьби (тест WISCI) 

відповідала одиниці, рівень незалежності пересування (FAC) відповідав 

«0». 

У стані відносного спокою в дітей периферичними парезами та 

паралічами виявлені наступні патологічні зміни параметрів центральної 

гемодинаміки: у 3 (30 %) хворих ЧСС було вище або на межі норми, у 4 
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(40 %) дітей ППОС було вище норми, решта показників (ХОК, СІ) 

відповідали вікової нормі. Реакцію серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження під час первинної вертикалізації протягом 20  хв оцінили як 

адекватну у 3 (30 %) дітей, неадекватну – у 7 (70 %). Сила серцевих 

скорочень була знижена у 2 (20 %) пацієнтів (табл. 5.10). 

Визначення життєвої ємності легенів у 6 дітей старших за 3 роки до 

проведення реабілітації виявило її дефіцит від 0,5 до 1,2 л (в середньому 

(0,45 ± 0,41) л, 27,17 % (табл. 5.11). У більшості хворих (4; 66,8 %) дефіцит 

ЖЄЛ відповідав 3 рівню (від 0,7 до 1,0 л). Розвиток легеневої недостатності 

можливо зв’язати з паралітичною деформацією хребта та гіподинамією 

внаслідок основного захворювання (табл. 5.12.) 

Результати клінічного обстеження дітей 2 групи (з в’ялими парезами 

та паралічами) контрольної підгрупи до реабілітації представлено у 

табл. 5.13. 

У результаті мануально-м’язового тестування сили основних м’язів 

гомілки та стегна, які виконують функцію стояння та ходьби, виявлено такі 

показники: 

- м’язова сила 0 балів – відсутність ознак рухів під час намагання 

напружити м’яз (зусилля не супроводжується скороченням) – у 4 (36,3 %) 

дітей; 

- м’язова сила 1 бал – явне скорочення м’язів стегна і гомілки без руху 

в суглобах – у 4 (36,3 %);  

- м’язова сила 2 бали – активно згинали ноги в колінному, кульшовому 

суглобі в положенні лежачи –  у 3 ( 27,4 %) дітей. Пацієнтів з силою м’язів 3 

та 4 бали не було. Середня сила м’язів нижніх кінцівок склала 0,9 бала. 

У результаті оцінювання загальної рухової активності й 

компенсаторних можливостей пацієнтів встановлено, що середнє значення 

рівня компенсації дефіциту мобільності до реабілітації становило 0,2 бала, 

що відповідає мінімальному рівню компенсації (нижче середнього) за 

шкалою «Інтегральна оцінка загальної компенсації рухового дефіциту». 



 

Таблиця 5.10 

Показники центральної гемодинаміки пацієнтів основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 10) 

Діагноз Вік Стать 

ЧСС  

(уд/хв) 

АТ  

(мм. рт. ст.) 

ХОК  

(л/хв) 

ППОС  

(ум. од.) 

СІ  

(л/хв/м2) 

норма факт. норма  факт. норма факт. норма факт. норма факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наслідки порушень спіналь-

ного кровообігу ТhX–SІ 
3 ж 105-110 110 

100 ± 12 

67 ± 11 
110 / 70 1,4 – 3,6 2,2 10 – 32 34 2,03 – 5,0 2,3 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
2 ч 100-115 110 

99 ± 12 

64 ± 12 
100 / 70 – – – – – – 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
5 ч 98-100 100 

92 ± 6 

62 ± 7 
98 / 70 2,3 – 4,0 3,1 12 – 24 26 2,9 – 5,7 3,1 

СМГ грудо-поперекового 

відділу хребта 
6 ж 90-95 90 

94 ± 6 

64 ± 7 
98 / 70 1,9 – 3,7 3,1 14 – 34 32 1,68 – 4,0 2,1 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 ч 100-115 90 

89 ± 15 

66 ± 12 
95 / 65 – – – – – – 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта  
4 ч 100-105 92 

99 ±4 

65 ± 5 
90 / 65 1,9 – 4,0 2,2 11 – 28 28 2,7 – 5,7 3,0 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
2 ж 100-115 105 

99 ± 12 

64 ± 12 
110 / 70 – – – – – – 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
12 ж 60-65 70 

108 ± 6 

73 ± 7 
110 / 70 2,4 – 5,1 2,9 19 – 40 40 1,78 – 3,8 2,4 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
5 ж 98-100 95 

92 ± 6 

62 ± 7 
100 / 70 1,6 – 4,0 2,2 12 – 35 38 2,0 – 5,3 2,3 

СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
10 м 70-75 75 

103 ± 6 

69 ± 6 
100 / 70 1,7 – 4,4 3,2 13 – 41 45 1,72 – 4,3 2,1 

 8
8
 



 

Таблиця 5.11 

Життєва ємність легенів пацієнтів основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) 

до реабілітації (n = 10) 

№ іст. 

хв. 
Діагноз Вік Стать 

ЖЄЛ (л), 

вікова норма 

ЖЄЛ (л) 

фактична 

Дефіцит ЖЄЛ 

абс. (л) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26921 
Наслідки порушень спінального 

кровообігу ТhX 
3 ж – – – – 

27262 СМГ грудопоперекового відділу хребта 2 ч – – – – 

28253 СМГ грудопоперекового відділу хребта 5 ч 1,2 1,0 0,2 16,7 

27676 СМГ грудопоперекового відділу хребта 6 ж 1,1 1,0 0,1 9,1 

25832 СМГ грудопоперекового відділу хребта 1 ч – – – – 

26555 
СМГ попереково-крижового відділу 

хребта 
4 ч 1,15 1,0 0,15 13 

26761 
СМГ попереково-крижового відділу 

хребта 
2 ж – – – – 

29257 
СМГ попереково-крижового відділу 

хребта 
12 ж 2,0 1,2 0,8 40 

29140 
СМГ попереково-крижового відділу 

хребта 
5 ж 0,85 0,5 0,35 41,2 

28236 
СМГ попереково-крижового відділу 

хребта 
10 ч 2,0 0,9 1,1 55 

Середнє значення, (Xmin – Xmax), (M ± m) 
5,0 

(1 – 12) 
 

1,38 

(0,85 – 2,0) 
0,93 ± 0,23 0,45 ± 0,41 27,17 ± 18,70 

 

8
9
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Таблиця 5.12 

Рівень дефіциту ЖЄЛ пацієнтів ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) 

основної підгрупи до реабілітації 

Рівень дефіциту ЖЄЛ 

Всього 1-й  

(до 0,2 л) 

2-й 

(від 0,3 до 0,6 л) 

3-й 

(від 0,7 до 1,0 л) 

4-й 

(більше 1,0 л) 

Кількість хворих 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 17 - - 4 66,8 1 17 6 100 

 

Під час проведення клінічного обстеження у 4 (36,3 %) хворих 

визначено – множенні контрактури (від 10º до 30º) в суглобах нижніх 

кінцівок, у одного (9%) хворого –  контрактури тільки в кульшових суглобах. 

Дислокацію в кульшових суглобах виявлено у всіх пацієнтів: 

двобічний підвивих стегна – у 5 (45,4 %) хворих, однобічний – у 1 

(9 %), поєднання вивиху одного і підвивиху іншого суглоба – у 3 (27  %) 

пацієнтів, двобічний вивих стегон – у 1 (9 %), дисплазія кульшових суглобів 

без дислокації стегна – у 1 (9 %) хворого. Середня величина ІМ складала 

46,3 % справа, 48,1 % зліва. 

На первинному обстеженні пацієнтів контрольної підгрупи з в’ялими 

парезами та паралічами та парезами клінічно і рентгенологічне діагностовано 

паралітичний сколіоз у 7 (63,6 %) дітей з величиною деформації хребта від 

26° до 70° 

Амплітуда БЕА була низкою зі всіх м’язів нижніх кінцівок, середнє 

значення – від 0,53 до 41,27 мкВ. З m.m. tibialis anterior біоелектричний 

потенціал виявлено тільки у 3 (21,4 %) хворих.  

Усі пацієнти контрольної підгрупи на момент первинного обстеження 

були не здатні самостійно стояти та ходити, тому індекс пересування (тест 

WISCI) відповідала одиниці, рівень незалежності пересування (FAC) – нулю. 



 

Таблиця 5.13 

Клінічна характеристика дітей контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) 

до реабілітації (n = 11) 

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

В
ік

 (
р
о
к
іи

 

T
ес

т 
L

o
v
et

t 
(б

ал
) 

W
IS

C
I 

(р
ів

ен
ь)

 

Т
ес

т 
Ф

К
Х

 (
р
ів

ен
ь)

 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

о
ц

ін
к
а 

за
га

л
ьн

о
й

 

к
о
м

п
ен

са
ц

ії
 (

К
к
) Величина 

індексу 

міграції 

(МІ, %) 

Середнє значення БЕА м’язів (мкВ) 

m. tibialis 

anterior 

m. gastro- 

cnemius 
m. rectus 

m. gluteus 

maximus 

спра-

ва 
зліва 

спра-

ва 
зліва 

спра-

ва 
зліва 

спра-

ва 
зліва 

спра-

ва 
зліва 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

26656 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

4 1 1 0 0.22 80 50 0,07 0,05 0,62 0,46 142,4 115,1 112,4 123,2 

28831 
Наслідки СМТ  

ТhXII–LI 
11 1 1 0 0,18 50 20 0 0 160,1 135,1 88,4 95,3 15,1 19,8 

28601 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

1 1 1 0 0,15 50 50 0 0 60,01 58,1 48,4 34,7 14,8 19,9 

28190 
СМГ грудного 

відділу хребта 
9 0 1 0 0,2 50 80 0 0 16,3 19,1 22,1 43,3 37,1 25,4 

28546 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

11 0 1 0 0,15 50 80 0 0 11,99 9,04 20,1 33,3 27,4 21,2 

9
1
 



 

Продовження табл. 5.13 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

28245 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

3 2 1 0 0,25 80 80 0 0 24,8 29,3 120,1 138,4 127,3 121,1 

27553 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

2 2 1 0 0,25 30 30 0 0 13,2 11,4 29,1 32,9 29,9 25,4 

28213 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

6 2 1 0 0,18 30 30 0 0 16,1 19,4 22,4 43,4 36,9 24,8 

29026 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

4 0 1 0 0,25 30 30 0 0 3,5 4,23 10,01 8,03 12,2 16,4 

29623 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини 

нижньогрудного 

відділу 

4 1 1 0 0,25 30 50 5,81 8,72 5,33 51,01 18,4 6,93 13,3 38,4 

29810 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

2 0 1 0 0,12 30 30 0 0 115,1 97,8 66,9 57,7 15,4 20,1 

Середнє значення,  

(Xmin – Xmax), (M ± m) 

5
,2

 (
1
-1

1
) 

0
,9

 (
0
 –

 2
) 

 

1
,0

0
 

0
,0

 

0
,2

 (
0
,1

2
 –

 0
,2

5
) 

4
6
,3

6
 (

3
0
 –

 8
0
) 

4
8
,1

8
  (

3
0
 –

 8
0
) 

0
,5

3
 ±

 1
,7

5
  

0
,8

0
 ±

 2
,6

2
 

3
8
,7

7
 ±

 5
2
,3

5
 

3
9
,5

4
 ±

 4
2
,9

3
 

5
3
,2

7
 ±

 4
5
,2

9
 

5
8
,5

4
 ±

 4
8
,7

4
 

4
0
,1

6
 ±

4
0
,5

3
 

4
1
,2

7
 ±

4
0
,3

1
 

9
2
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У стані відносного спокою в пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи 

виявлені зміни параметрів центральної гемодинаміки: ЧСС вище та на 

межі норми – у 8 (72,7 %), підвищений АТ – у 6 (54,5 %), ППОС у всіх 

обстежених – на верхній границі або вище норми. Решта показників (ХОК, 

СІ) відповідали нормі (табл. 5.14). Реакція на первинну вертикалізацію в 

пара подіумі була адекватною тільки у 3 ( 21,4 %) хворих. 

Визначення життєвої ємності легенів до реабілітації дало змогу 

виявити її дефіцит у 7 пацієнтів старших за 3 роки від 0,1 до 0,8 л (у 

середньому (0,61 ± 0,35) л, 37,6 %) (табл. 5.15). Рівень дефіциту ЖЄЛ за 

А.Л. Ворожбітовою [20] на первинному обстежені подано в табл. 5.16. 

Найчастіше у дітей спостерігалась другий (3 дітей, 42,8 %) та третій (2 

дитини, 38,6 %) рівень дефіциту ЖЄЛ, що можливо зв’язати з 

паралітичною деформацією хребта та гіподинамією внаслідок основного 

захворювання. 

Основні показники рухової активності, ортопедичного статусу, 

параметрів центральної гемодинаміки та функції легенів основної та 

контрольної підгруп дітей з в’ялими парезами та паралічами до проведення 

курсу реабілітації були однорідні. 

Дані первинного обстеження дітей показали, що усі обстежені 

пацієнті до реабілітації були не спроможні самостійно стояти та ходити 

внаслідок спастичних або в’ялих паралічів та ортопедичних ускладнень 

(контрактури суглобів нижніх кінцівок; деформації хребта, дислокації в 

кульшових суглобах), які були пов’язані з дефіцитом м’язової сили та 

дисбалансом тонусу м’язів, що забезпечують вертикальну позу та ходьбу. 

Тривала гіподинамія спричинила зниження адаптаційних можливостей 

міокарда і дихальної системи до фізичного навантаження. Для пересування 

хворі користувались інвалідною коляскою та допомогою батьків. 

Показники клінічного стану та ступеня рухових порушень пацієнтів 

основних та контрольних підгруп були близькими за значенням. 



 

Таблиця 5.14 

Показники центральної гемодинаміки пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами)  

до реабілітації (n = 11) 

Діагноз Вік Стать 

ЧСС 

(уд/хв) 

АТ 

(мм. рт. ст.) 

ХОК 

(л/хв.) 

ППОС 

(ум. од.) 

СІ 

(л/хв/м2) 

норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. норма факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини 

ТI–ТII 

12 ч 60-65 95 
110 ± 6 

73 ± 5 

110 / 

80 
2,9 – 4,5 2,9 23 – 41 45 1,86 – 3,6 2;4 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

4 ч 
100-

105 
120 

99 ± 4 

65 ± 5 

110 / 

85 
1,9 – 4,0 2,2 11 – 28 28 2,7 – 5,7 3,0 

Наслідки СМТ  

ТhXII–LI 
11 ч 65-70 75 

104 ± 6 

70 ± 5 

110 / 

75 
2,8 – 5,8 2,8 16 – 33 38 1,8 – 4,3 1,87 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

1 ч 
100-

115 
110 

92 ± 6 

62 ± 7 
110/ 70 – – – – – – 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини 

ТhVI–ТhVIII 

4 ч 
100-

105 
110 

99 ± 4 

65 ± 5 

100 / 

75 
1,9 – 4,0 1,9 11 – 28 32 2,7 – 5,7 2,7 

СМГ грудного 

відділу хребта 
9 ч 55-108 100 

101 ± 6 

68 ± 6 

110 / 

75 
1.76 – 4,4 2,2 13 – 41 43 1,72 – 4,26 3,4 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

11 ж 55-108 70 
104 ± 6 

70 ± 5 
90 / 65 2,8 – 5,8 8,8 19 – 40 40 1,8 – 3,76 1,8 

9
4
 



 

Продовження табл. 5.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наслідки СМТ  

ТhVIII–ТhIX 
13 ч 55-60 110 

108 ± 6 

72 ± 5 

110 / 

80 
2,8 – 5,8 2,8 16 – 33 33 1,87 – 4,32 3,4 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

3 ч 
105-

110 
90 

100 ± 12 

67 ± 11 
90 / 65 1,4 – 3,6 2,2 10 – 32 34 2,03 – 5,0 3,1 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

2 ж 
100-

115 
90 

99 ± 12 

64 ± 12 

120 / 

70 
– – – – – – 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

6 ж 70-115 120 
94 ± 6 

64 ± 7 

110 / 

80 
2,1 – 4,3 3,4 13 – 41 45 2,3 – 5,1 3,3 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

4 м 
100-

105 
110 

99 ± 4 

65 ± 5 

110 / 

85 
1,9 – 4,0 2,3 11 – 28 32 2,7 – 5,7 2,7 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини 

нижньогрудного 

відділу 

4 м 
100-

105 
110 

99 ± 4 

65 ± 5 

108 / 

85 
1,9 – 4,0 2,3 11 – 28 31 2,7 – 5,7 2,9 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

2 м 
100-

115 
115 

99 ± 12 

64 ±12 

110 / 

75 
– – – – – – 
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Таблиця 5.15 

Життєва ємність легенів пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) 

до реабілітації (n = 11) 

№ іст. 

хв. 
Діагноз Вік Стать 

ЖЄЛ, 

норма (л) 

ЖЄЛ 

фактична (л) 

Дефіцит ЖЄЛ 

абс. (л) % 

26656 СМГ попереково-крижового відділу хребта 4 ч 1,15 0,8 0,35 30 

28831 Наслідки СМТ ТhXII–LI  11 ч 2,1 0,9 1,2 43 

28601 СМГ попереково-крижового відділу хребта 1 ч – – – – 

28190 СМГ грудного відділу хребта 9 ч 1,7 1,0 0,7 41,2 

28546 СМГ попереково-крижового відділу хребта 11 ж 1,8 1,0 0,8 44,4 

28245 СМГ попереково-крижового відділу хребта 3 ч – – – – 

27553 СМГ попереково-крижового відділу хребта 2 ж – – – – 

28213 СМГ попереково-крижового відділу хребта 6 ж 1,1 1,0 0,1 9 

29026 СМГ попереково-крижового відділу хребта 4 ч 1,15 0,7 0,45 39 

29623 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

нижньогрудного відділу 
4 ч 1,15 0,5 0,65 56,5 

29810 СМГ попереково-крижового відділу хребта 2 ч – – – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax), (M ± m) 
5,2 

(1 – 12) 
 

1,46 

(1,1 – 2,3) 
0,84 ± 0,19 0,61 ± 0,35 37,6 ± 14,85 
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Таблиця 5.16 

Рівень дефіциту ЖЄЛ пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи 

(з периферичними парезами та паралічами) до реабілітації 

Рівень дефіциту ЖЄЛ 

Всього 1-й 

(до 0,2 л) 

2-й 

(від 0,3 до 0,6л) 

3-й 

(від 0,7 до 1,0 л) 

4-й 

(понад 1,0 л) 

Кількість хворих 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 14,3  3 42,8  2 28,6  1 14,3  7 100 

 

5.2  Результати застосування ортеза з реципрокним механізмом у 

формуванні функції ходьби в дітей зі спастичними парезами та 

паралічами 

 

5.2.1 Клінічна характеристика основної підгрупи пацієнтів на етапах 

реабілітації 

 

Поетапну реабілітацію із застосуванням ортеза з реципрокним 

механізмом пройшов 28 пацієнтів основної підгрупи І групи (зі спастичними 

парезами та паралічами). Серед них 1 рік спостереження та фізичної 

реабілітації пройшли 28 дітей, під наглядом протягом 3 років перебували 19, 

5 років – 8. Тривалість першого підготовчого етапу реабілітації 

(вертикалізація в параподіумі, замкових ортезних системах) у хворих цієї 

підгрупи склала від 1 до 36 міс. (у середньому 19 міс.).  

Зміну спастичності м’язів на етапах реабілітації протягом 5 років 

представлено в табл. 5.17. Встановлено, що спастичність м’язів більш 3 балів 

обмежує застосування реципрокного ортеза для пасивно-активної ходьби. 

Значний патологічної тонус м’язів не дозволяє запустити дію реципрокного 

механізму через пасивно-активне згинання або розгинання в кульшових 

суглобах. Тому пацієнті переходили на другий етап реабілітації тільки при 

зниженні спастичності м’язів менш 3 балів. 



 

Таблиця 5.17 

Динаміка спастичності м’язів пацієнтів основної підгрупи І групи (зі церебральними парезами та паралічами)  

на етапах реабілітації 

№ 

історії 

хвороби 

Діагноз 

Спастичність м’язів (за Ashworth) 

до 

реабілітації 

наприкінці 

1-го етапу 

на 2-му етапі реабілітації 

через 1 рік через 3 роки через 5 років 

1 2 3 4 5 6 7 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез 4 3 3 2 2 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 4 3 3 3 3 

25525 ДЦП, дискінетична форма 3 3 2 2 2 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 4 3 3 2 3 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія 3 2 2 1 – 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 3 2 2 2 – 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 4 2 3 3 – 

27954 Пухлина головного мозку, тетрапарез 3 3 3 2 – 

26301 ДЦП, спастична диплегія 3 2 2 2 1 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 3 – 

26336 ДЦП, дискінетична форма 2 3 2 2 – 

27574 ДЦП, спастична диплегія 3 2 2 1 – 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 3 3 – 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 3 – 

 

9
8
 



 

Продовження табл. 5.17 

1 2 3 4 5 6 7 

27630 ДЦП, подвійна геміплегія 4 3 3 – – 

27361 ВВР ЦНС, тетрапарез 4 3 3 – – 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 4 3 3 – – 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 – – 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 3 2 3 – – 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 – – 

24878 ДЦП, спастична диплегія 3 3 2 2 1 

29277 Наслідки  ГПМК ТhIII 2 2 1 1 – 

27476 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

середостіння 
2 2 2 2 2 

26121 Наслідки інфекційного мієліту ТhIII–ТhIV 2 2 1 0 0 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII 1 1 1 1 – 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 2 2 1 1 – 

29506 Віддалені наслідки усунення пухлини ТhIII–ТhIV 1 1 1 – – 

30257 
Віддалені наслідки усунення гранулеми 

вітрянки ТhII–ТhIII 
1 1 1 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
2,9 

(1 – 4) 

2,4* 

(1 – 4) 

2,2* 

(1 – 3) 

2,0* 

(0 – 3) 

1,75* 

(0 – 3) 

Примітка. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації.  
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Середнє значення спастичності м’язів за період 5 років знизилося на 

1,15 бала (від 2,9 до 1,75). Наочно ця динаміка представлена на рис. 5.1 

 

 
Рис. 5.1. Графік змін середнього значення спастичності м’язів хворих 

основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 

 

Динаміка рівня великих моторних функцій основної підгрупи на етапах 

реабілітації за допомогою системи GMFCS представлена в табл. 5.18. 

Вертикалізація пацієнтів на 1-му етапі реабілітації не впливала на розвиток 

великих моторних функцій у дітей з відсутністю функції опори та пересування 

внаслідок спастичного паралічу. Позитивна динаміка середнього значення рівня 

функціональних обмежень починалася зі 2-му етапу реабілітації – з початком 

використання реципрокного ортеза для пасивно-активної ходьби та 

продовжувалася протягом 5 років спостереження (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Графік змін результатів тестування (GMFCS) хворих основної 

підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 

тест Ashworth 

2,89 

2,20 
2,00 

1,75 

0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 

до 
реабілітації 

через 1 рік через 3 роки через 5 років 

бали 



 

Таблиця 5.18 

Динаміка рівня функціональних можливостей та обмежень (GMFCS) пацієнтів основної підгрупи І групи 

 (зі спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

GMFCS (рівень) 
Тривалість  

(міс.) до 

реабі- 

літації 

наприкінці 

1-го етапу 

на 2-му етапі реабілітації 

через  

1 рік 

через  

3 роки 

через  

5 років 
1-го  

етапу 

2-го 

етапу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез 5 5 5 3 3 8 36 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 3 3 36 41 

25525 ДЦП, дискінетична форма 5 5 5 5 5 24 52 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 4 4 9 60 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 3 – 9 24 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 4 4 4 3 – 5 36 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 4 – 30 36 

27954 Пухлина головного мозку, тетрапарез 5 5 5 4 – 1 36 

26301 ДЦП, спастична диплегія 4 4 3 3 3 25 12 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 4 – 4 36 

26336 ДЦП, дискінетична форма 5 5 5 5 – 33 36 

27574 ДЦП, спастична диплегія 4 4 3 3 – 9 12 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 5 – 1 36 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 4 – 1 36 

1
0
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Продовження табл. 5.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27630 ДЦП, спастичний тетрапарез 5 5 5 – – 36 12 

27361 ВВР ЦНС, тетрапарез 5 5 5 – – 24 12 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 – – 36 12 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 – – 24 12 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 5 5 5 – – 24 12 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 – – 1 12 

24878 ДЦП, спастична диплегія 4 4 4 3 3 1 26 

29277 Наслідки ГПМК ТhIII 4 4 4 3 - 24 24 

27476 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

середостіння 
5 5 4 3 3 1 24 

26121 Наслідки інфекційного мієліту ТhIII–ТhIV 4 3 2 1 1 1 6 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII 4 4 3 3 - 24 24 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 4 4 3 3 - 24 8 

29506 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

ТhIII–ТhIV 
5 4 3 - - 24 24 

30257 
Віддалені наслідки усунення гранулеми 

вітрянки ТhII–ТhIII 
4 4 3 - - 2 10 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
4,42 

(4 – 5) 

2.07 

(3 – 5) 

4,35* 

(3 – 5) 

2,45* 

(3 – 5) 

3,10* 

(3 – 5) 

18,6 

(1 – 36) 

23,9 

(8 – 60) 

Примітка. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації. 
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Результати оцінювання великих моторних функцій за шкалою GMFM 

основної підгрупи на етапах реабілітації представлена в табл. 5.19. Найбільші 

зміни СРМ відмічені на 2-му етапі реабілітації – етапі використання 

реципрокного ортеза для пасивно-активної ходьби. 

Динаміка середнього значення СРМ на етапах реабілітації подана на 

рис. 5.3, встановлено поступове збільшення СРМ від 14,03 до 39,25 мкВ. 

 

 

Рис. 5.3. Графік змін ступеню рухових можливостей (тест GMFМ) 

хворих основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) 

на етапах реабілітації.  

 

Зазначимо, що до реабілітації всі хворі були не спроможні пересуватися 

без допомоги двох і більше людей. Загалом за 5 років спостереження освоїли 

самостійне (без підтримки супроводжуючого) пересування 12 (42,2 %) 

пацієнтів, з них: 5 (17,8 %) – з ДЦП та іншими органічними ураженнями 

головного мозку та 7 (25,2 %) пацієнтів з наслідками уражень спинного 

мозку. Хворі освоїли різні типи пересування: 

– в RGO в бруссях – 1 (3,5 %) пацієнт зі спастичним парапарезом 

внаслідок віддалених наслідків усунення гранулеми вітрянки Тh II–ТhIІI; 

– в RGO з ходунками – 4 (14,0 %) дітей зі спастичним парапарезом 

внаслідок ХСМТ, пухлин в пізньому відновлювальному періоді після 

оперативного лікування; 



 

Таблиця 5.19 

Динаміка ступеню рухових можливостей за шкалою Gross Motor Function Measure (GMFM) пацієнтів  

основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та  паралічами) на етапах реабілітації (n = 28) 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

GMFМ (%) Тривалість  

(міс.) 
до реа-

білітації 

наприкінці 

1-го етапу 

на 2-му етапі реабілітації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1-го  

етапу 

2-го  

етапу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез 5 6 9 20 20 8 36 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 5 12 20 35 35 36 41 

25525 ДЦП, дискінетична форма 8 15 18 26 26 24 52 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 12 12 29 32 32 9 60 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія 24 24 34 48 – 9 24 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 32 36 40 46 – 5 36 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 6 12 24 12 – 30 36 

27954 Пухлина головного мозку, тетрапарез 8 8 12 22 – 1 36 

26301 ДЦП, спастична диплегія 28 28 40 48 55 25 12 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 16 20 24 26 – 4 36 

26336 ДЦП, дискінетична форма 8 10 12 12 – 33 36 

27574 ДЦП, спастична диплегія 28 28 30 35 – 9 12 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 8 8 10 10 – 1 36 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія 10 15 15 15 – 1 36 
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Продовження табл. 5.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27630 ДЦП, подвійна геміплегія 10 15 15 – – 36 12 

27361 ВВР ЦНС, тетрапарез 8 12 15 – – 24 12 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 5 7 10 – – 36 12 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 15 19 20 – – 24 12 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 5 5 20 – – 24 12 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія 22 22 27 – – 1 12 

24878 ДЦП, спастична диплегія 28 28 35 50 53 1 26 

29277 Наслідки ГПМК ТhIII 12 18 22 23 - 24 24 

27476 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

середостіння 
8 12 20 22 25 11 22 

26121 Наслідки інфекційного мієліту ТhIII–ТhIV 25 28 62 65 68 6 5 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII 18 22 28 30 - 6 12 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 12 15 21 24 - 12 6 

29506 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

ТhIII–ТhIV 
12 18 25 28 - 24 12 

30257 
Віддалені наслідки усунення гранулеми 

вітрянки ТhII–ТhIII 
15 21 28 - - 2 12 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
14,03 

(5 – 32) 

17* 

(5 – 36) 

23,75* 

(10 – 35) 

29,9* 

(10-65) 

39,25 *,** 

(20 – 55) 

15,2 

(1 – 36) 

28 

(12 – 60) 

Примітки:  

1. * відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з відповідною контрольною підгрупою. 
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– в RGO з палицями – 1 (3,5 %) дитина зі спастичним парапарезом 

внаслідок ХСМТ в пізньому відновлювальному періоді після оперативного 

лікування; 

– в шарнірних ортезах з ходунками – 3 (10,7 %) дитини з диплегією 

та подвійною геміплегією внаслідок ДЦП, ГПМК; 

– ходьба з ходунками – 2 (7,0 %) дитини з ДЦП, спастичною 

диплегією; 

– ходьба в ортопедичному взуття – 1 (3,5 %) дитина з наслідками 

перенесеного інфекційного мієліту. 

Останні хворі (16; 57 %) не освоїли незалежної від супроводжуючого 

ходьби за різноманітними причинами, найголовнішими були: висока 

спастичність м’язів (3 бала), яка зберігалась на всьому періоді 

спостереження, відсутність опорної функції верхніх кінцівок (при 

синдромі спастичного тетрапарезу), наявність гіперкінетичного синдрому 

у дітей з ДЦП та супутня патологія (порушення зору). Це були діти з ДЦП, 

подвійною геміплегією та з ВВР ЦНС, тетрапарезом. Однак, ці діти 

освоїли пасивне пересування в реціпрокному ортезі з постійною 

підтримкою супроводжуючого. В подальшому 5 (18 %) з них перейшли до 

пересування в інвалідній колясці по соціальним причинам.  

Досягнути зміни в руховому статусі цієї групи дітей впливали на 

результати тестування незалежності під час стояння та пересування (тест 

«FAC») (табл. 5.20).  

Поступову позитивну динаміку середнього значення рівня 

функціональної категорії ходьби спостерігали з 2-го етапу реабілітації 

(застосування реципрокного ортеза для пасивно-активної ходьби) – до 2,8 рівня 

через 5 років спостереження.  

На рис. 5.4 наочно відображена динаміка результатів тестування (FAC) 

основної підгрупи хворих з спастичними паралічами на етапах реабілітації 

протягом 5 років. 



 

Таблиця 5.20 

Динаміка рівня функціональної категорії ходьби (FAC) пацієнтів основної підгрупи І групи  

(зі спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації (n = 28) 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

FAC (рівень) 

до реабі- 

літації 

наприкінці 

1 етапу 

На 2-му етапі реабілітації 

через 

1 рік 

через 

3 років 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 7 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез 0 0 1 2 2 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 2 

25525 ДЦП, дискінетична форма 0 0 1 1 1 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 1 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 2 – 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 0 0 1 2 – 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 – 

27954 Пухлина головного мозку, тетрапарез 0 0 1 1 – 

26301 ДЦП, спастична диплегія 0 0 2 3 4 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 – 

26336 ДЦП, дискінетична форма 0 0 1 1 – 

27574 ДЦП, спастична диплегія 0 0 2 3 – 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 – 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 – 

1
0
7
 



 

Продовження табл. 5.20 

1 2 3 4 5 6 7 

27630 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 – – 

27361 ВВР ЦНС, тетрапарез 0 0 1 – – 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 – – 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 – – 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 0 0 1 – – 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 – – 

24878 ДЦП, спастична диплегія 0 0 1 3 4 

29277 Наслідки ГПМК ТhIII 0 0 1 4 – 

27476 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

середостіння 
0 0 1 3 4 

26121 Наслідки інфекційного мієліту ТhIII–ТhVII 0 0 4 5 5 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII 0 0 0 1 – 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 0 0 0 4 – 

29506 Віддалені наслідки усунення пухлини ТhIII–ТhIV 0 0 3 – – 

29257 
Віддалені наслідки усунення гранулеми 

вітрянки ТhII–ТhIII 
0 0 1 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 0 0 
1,17*,** 

(0 – 2) 

2,0*,** 

(1 – 5) 

2,8*,** 

(1 – 4) 

Примітки:  

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації;  

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з відповідною контрольною підгрупою. 

1
0
8
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Рис. 5.4. Графік змін результатів тестування (FAC) хворих основної 

підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 

 

За період спостереження в процесі реабілітації із застосуванням 

реципрокного ортеза спостерігалось зменшення відносної кількості дітей 

ортопедичними ускладненнями: з дислокацією в кульшових суглобах (з 

17,5 % до 0), з контрактурами в суглобах нижніх кінцівок (з 21 до 3,5 %) та 

з деформаціями хребта (з 28 до 10,5 %) (табл. 5.21). 

Динаміка індексу міграції головки стегна в кульшових суглобах у 

дітей зі спастичним паралічем протягом 5 років реабілітації подана в 

табл. 5.22. У більшості пацієнтів індекс міграції не змінився, 

прогресування дислокації в кульшових суглобах спостерігали тільки у 3 

(10,7 %) випадках. Це були 2 пацієнта зі спастичним тетрапарезом 

внаслідок ДЦП і хворий з віддаленими наслідками ХСМТ. У однієї дитини 

зі ДЦП, подвійною геміплегією, рухова реабілітація в реципрокному ортезі 

сприяла зменшенню IM з 30 до 15 %. 

Під час дослідження БЕА м’язів нижніх кінцівок, встановлено 

поступове збільшення амплітуди інтерференційної кривої м’язів усіх груп, 

особливо на 2-му етапі реабілітації з м’язів, які забезпечують рух у 

кульшових суглобах (з m.m. rectus – в середньому на 226,29-246,27 мкВ, з 

m.m. gluteus maximus – в середньому на 326-336 мкВ).  
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Таблиця 5.21 

Кількість дітей основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та 

паралічами) та патологією кістково-суглобової системи на етапах реабілітації 

Патологія кістково-

суглобової системи 

Кількість дітей на етапах реабілітації 

до 1-й етап 

2-й етап 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через  

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Патологія 

кульшових 

суглобів: 

– дисплазія, 

– дисплазія, 

підвивих 

однобічний, 

– підвивих 

двобічний, 

– дисплазія, вивих 

однобічний 

 

 

 

16 

 

 

1 

 

4 

 

0 

 

 

 

56 

 

 

3,5 

 

14,0 

 

0 

 

 

 

16 

 

 

1 

 

4 

 

0 

 

 

 

56 

 

 

3,5 

 

14,0 

 

0 

 

 

 

16 

 

 

2 

 

3 

 

0 

 

 

 

56 

 

 

7.0 

 

10,5 

 

0 

 

 

 

9 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

31,5 

 

 

7,0 

 

3,5 

 

3,5 

 

 

 

6 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

21 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Усього хворих  

з патологією 

кульшових суглобів 

21 73,5 21 73,5 21 73,5 13 45,5 6 21 

Контрактури: 

– привідні стегон 

– згинальні коліна 

 

5 

1 

 

17,5 

3,5 

 

5 

1 

 

17,5 

3,5 

 

5 

1 

 

17,5 

3,5 

 

4 

3 

 

14,0 

10,5 

 

0 

1 

 

0 

3,5 

Усього хворих  

з контрактурами 
6 21 6 21 6 21 7 24,5 1 3,5 

Деформації хребта: 

– сколіоз 

– кіфоз 

 

4 

4 

 

14,0 

14,0 

 

4 

4 

 

14,0 

14,0 

 

5 

4 

 

17,5 

14,0 

 

4 

5 

 

14,0 

17,5 

 

2 

1 

 

7,0 

3,5 

Усього хворих з 

деформацією хребта 
8 28 8 28 9 31,5 9 31,5 3 

10,

5 

Загальна кількість 

хворих 
28 100 28 100 28 100 19 100 8 100 

 



 

Таблиця 5.22 

Динаміка величини індексу міграції (ІМ) пацієнтів основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

на етапах реабілітації  

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

ІМ на етапах реабілітації, % 

до 1-й етап 
2-й етап 

через 1 рік через 3 роки через 5 років 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 
лівий 

пра-

вий 

пра- 

вий 

пра-

вий 
лівий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

25525 ДЦП, дискінетична форма 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 20 20 20 20 20 20 20 50 20 50 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія   50 30 50 30 80 30 80 30 – – 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 – – 

27954 
Пухлина головного мозку, 

парапарез 
30 30 30 30 30 30 30 30 – – 

26301 ДЦП, спастична диплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 50 50 50 50 50 50 50 50 – – 

26336 ДЦП, дискінетична форма 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

1
1
1
 



 

Продовження табл. 5.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27574 ДЦП, спастична диплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 – – 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 – – 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 – – 

27630 ДЦП, подвійна геміплегія 50 50 50 50 50 50 – – – – 

27361 ВВР ЦНС, тетрапарез 0 0 0 0 0 0 – – – – 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 – – – – 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 50 50 50 50 50 50 – – – – 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 0 0 0 0 0 0 – – – – 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 0 0 0 0 – – – – 

24878 ДЦП, спастична диплегія 30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 

29277 Наслідки ГПМК ТhIII 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

27476 
Віддалені наслідки усунення 
пухлини середостіння 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26121 
Наслідки інфекційного мієліту 
ТhIII–ТhVII 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII 0 0 0 0 0 0 30 0 – – 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

29506 
Віддалені наслідки усунення 
пухлини ТhIII–ТhIV 

0 0 0 0 0 0 – – – – 

29257 
Віддалені наслідки усунення 
гранулеми вітрянки ТhII–ТhIII 

30 30 30 30 30 30 – – – – 

 

1
1
2
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Динаміка середнього значення БЕА м’язів нижніх кінцівок на етапах 

реабілітації відображена в табл. 5.23. 

 

Таблиця 5.23 

Динаміка середнього значення БЕА м’язів нижніх кінцівок пацієнтів 

основної підгрупи І групи на етапах реабілітації 

Досліджені м’язи 

Середнє значення БЕА м’язів (мкВ) на етапах реабілітації 

до реабілі- 

тації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

дина-

міка 

m. tibialis 

anterior 

справа 
47,36 ± 

27,13 

130,10 ± 

60,60 

161,00 ± 

81,26*,** 

210,00 ± 

129,61 
+162,64 

зліва 
53,45 ± 

27,08 

132,57 ± 

60,64 

161,07 ± 

77,87*,** 

227,67 ± 

143,36* 
+174,22 

m. 

gastro-

cnemius 

справа 
148,83 ± 

71,68 

229,43 ± 

66,76* 

237,80 ± 

78,83* 

307,67 ± 

100,8* 
+158,84 

зліва 
148,92 ± 

74,72 

243,86 ± 

74,94* 

255,07 ± 

91,55* 

319,20 ± 

115,72* 
+170,28 

m. rectus 

справа 
200,71 ± 

118,73 

304,43 ± 

90,72*,** 

319,20 ± 

115,72*,** 

427,00 ± 

78,90* 
+226,29 

зліва 
201,56 ± 

113,06 

305,76 ± 

85,00*,** 

328,33 ± 

115,46*,** 

447,83 ± 

101,62* 
+246,27 

m. 

gluteus 

maximus 

справа 
120,28 ± 

67,98 

300,19 ± 

100,58*,** 

375,80 ± 

89,37*,** 

456,67 ± 

93,77*,** 
+336,39 

зліва 
129,67 ± 

63,75** 

303,52 ± 

99,26*,** 

364,73 ± 

109,05*,** 

456,00 ± 

102,64* 
+326,33 

Примітки:  

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації; 

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 

 

У процесі дослідження основних параметрів гемодинаміки під час 

первинної вертикалізації пацієнтів у параподіумі або замковій ортезній 

системі (I етап) виявлено їх порушення у 15 (53 %) хворих, що є проявом 

1
1

5
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неадекватної реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. У 

наступному, у процесі застосування для ходьби ортеза з реципрокним 

механізмом, неадекватна реакції на фізичне навантаження змінилась на 

адекватну у 100 % хворих в середньому через 3 роки, що свідчить о 

тренованості серцево-судинної системи. Зміни центральної гемодинаміки, які 

є наслідком гіподинамії (підвищення ЧСС, СТ, ДТ, ППОС, зниження ХОК, 

СІ), поступово нормалізувалися і через 5 років спостереження були 

відсутніми (табл. 5.24). 

Таблиця 5.24 

Результати дослідження патологічних змін центральної гемодинаміки хворих 

основної підгрупи І групи (зі спастичними  парезами та паралічами)  

на етапах реабілітації 

Патологічні зміни 

центральної 

гемодинаміки 

Кількість пацієнтів на етапах реабілітації 

до 1-й етап 

2-й етап 

через 1 

рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ЧСС вище за норму 10 35,7 10 35,7 9 32 5 26 1 12,5 

Підвищення СТ 12 43  12 43 10 35,7 5 26  0 0 

Підвищення ДТ 6 21  6 21 6 21 0 0 0 0 

Підвищення ППОС 10 35,7  10 35,7 4 14,3 2 10,6 0 0 

Зниження ХОК 0 0 7 25  1 3,5 1 5,3 0 0 

Зниження СІ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

15  53 11  38 28 100 19 100 8 100 

Неадекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

13 47 17  62 0 0 0 0 0 0 

Усього хворих 28 100 28 100 28 100 19 100 8 100 
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У результаті визначення життєвої ємності легенів у пацієнтів зі 

спастичними парезами та  паралічами на етапах дослідження встановлено її 

поступове збільшення  та зниження середнього значення дефіциту ЖЄЛ на 0,29 

л. Динаміку середнього значення дефіциту ЖЄЛ основної підгрупи пацієнтів 

подано в табл. 5.25. На рис. 5.5 наочно представлено графік динаміки зміни 

середнього значення дефіциту ЖЄЛ на етапах реабілітації в реципрокному 

ортезі основної підгрупи дітей з центральними парезами та паралічами. 

 

 

Рис. 5.5. Графік змін дефіциту ЖЄЛ хворих основної підгрупи І групи 

(зі спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації. 

 

Загальні результати реабілітації пацієнтів зі спастичними парезами та 

паралічами з застосуванням реципрокного ортеза на додатковому етапі 

пасивно-активної ходьби представлені в табл. 5.26. Зокрема, середнє 

значення спастичності м’язів зменшилось на 1,3 бала (від 2,9 до 1,75), 

середній рівень функціональних можливостей та обмежень (GMFCS) 

піднявся на 0,98 рівня (від 4,42 до 3,10); середній ступень рухових 

можливостей (GMFM) підвищився на 24,95 % (від 14,3 до 39,25 %), середній 

рівень незалежності хворого від сторонньої допомоги під час пересування 

(FAC) піднявся до 2,8 рівня. Відносна кількість пацієнтів з дислокацією в 

кульшових суглобах зменшилась на 17,5 % (від 17,5 до 0 %), кількість хворих 

з контрактурами суглобів нижніх кінцівок на 17,5 % (з 21 до 3,5 %), з 

паралітичною деформацією хребта зменшилась на 17,5 % (з 28 до 10,5 %). 



 

Таблиця 5.25 

Динаміка дефіциту ЖЄЛ пацієнтів основної підгрупи І групи (з центральними парезами та паралічами) 

на етапах реабілітації 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

Дефіцит ЖЄЛ (л) на етапах реабілітації 

до 1-й етап 
2-й етап 

через 1 рік через 3 роки через 5 років 

1 2 3 4 5 6 7 

24181 ВВР ЦНС, тетрапарез – 0,65 0,3 0 0 

21350 ДЦП, подвійна геміплегія 0,15 0 0 0 0 

25525 ДЦП, дискінетична форма – 0,15 0,15 0 0,3 

25233 ДЦП, подвійна геміплегія 0,15 0 0, 05 0 0 

24491 ДЦП, подвійна геміплегія 0,3 0,5 0,5 0,1 0 

27004 Наслідки ГПМК, парапарез 0,15 0,05 0,1 0 – 

23014 ДЦП, подвійна геміплегія 0,7 0,3 0,3 0,2 – 

27954 Пухлина головного мозку, тетрапарез – – 0,3 0,2 – 

26301 ДЦП, спастична диплегія – 0 0,2 0 – 

26816 ДЦП, подвійна геміплегія 0,15 0,2 0,2 0,1 – 

26336 ДЦП, дискінетична форма – 0 0 0 – 

27574 ДЦП, спастична диплегія 0,35 0 0 0 – 

27011 ДЦП, подвійна геміплегія 0,15 0,1 0,1 0,1 – 

25455 ДЦП, подвійна геміплегія – 0,15 0,1 0,1 – 

27630 ДЦП, подвійна геміплегія 0,35 0,05 0,05 – – 

1
1
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Продовження табл. 5.25 

1 2 3 4 5 6 7 

27361 ВВР ЦНС, тетрапарез – 0,05 0,1 – – 

26007 ДЦП, подвійна геміплегія 0,15 0,05 0,1 – – 

28867 ДЦП, подвійна геміплегія 0,35 0,05 0,1 – – 

28344 Наслідки енцефаліту, тетрапарез 0,7 0,5 0,5 – – 

30066 ДЦП, подвійна геміплегія – – 0,15 – – 

24878 ДЦП, спастична диплегія – – 0 0 0 

29277 Наслідки ГПМК ТhIII 0,5 0,2 0,2 0 – 

27476 
Віддалені наслідки усунення пухлини 

середостіння 
– – – 0,15 0 

26121 Наслідки інфекційного мієліту ТhIII–ТhIV 0,3 0,3 0 0,1 0 

28214 Наслідки ХСМТ ТhVII–ТhVIII – – 0,05 0 – 

28829 Наслідки ХСМТ ТhIII–ТhIV 0,5 0,5 0,4 0,3 – 

29506 Віддалені наслідки усунення пухлини ТhIII–ТhIV – – 0,15 – – 

30257 
Віддалені наслідки усунення гранулеми 

вітрянки ТhII–ТhIII 
0,5 0,3 0,2 – – 

Середнє значення (M ± m) 0,34 ± 0,21 0,24 ± 0,2*** 
0,16 ± 

0,15*,*** 

0,05 ± 

0,07*,**,*** 

0,05 ± 

0,12*,**,*** 

Примітки:  

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації;  

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою через 1 рік;  

3. *** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з відповідною контрольною підгрупою. 

1
1
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Таблиця 5.26 

Зміни показників клінічного статусу пацієнтів основної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

упродовж 5 років спостереження (n = 28) 

Показники Період реабілітації Середнє значення, (M ± m) Різниця P 

1 2 3 4 5 

Тест Ashworth (бал) 
до 2,9 

–1,15 Р < 0,05 
після 1,75* 

GMFCS (рівень) 
до 4,42 

–1,32 Р < 0,05 
після 3,10* 

GMFM ( %) 
до 14,03 

+22,8 Р < 0,05 
після 36,83*,** 

FAC (рівень) 
до 0 

+2,8 Р < 0,05 
після 2,8*,** 

Кількість хворих з контрактурами у суглобах 
нижніх кінцівок (%) 

до 21 
–17,5  Р < 0,05 

після 3,5 

Кількість дітей з дислокацією в кульшових 
суглобах (%) 

до 17,5  
–17,5  Р < 0,05 

після 0 

Кількість дітей з деформацією хребта (%) 
до 28 

–17,5 Р < 0,05 
після 10,5 

БЕА м’язів (мкВ)  

m. tibialis anterior 
справа 

до 47,36 ± 27,13 
+162,64 Р < 0,05 

після 210,00 ± 129,61 

зліва 
до 53,45 ± 27,08 

+174,22 Р < 0,05 
після 227,67 ± 143,36* 

m. gastrocnemius 
справа 

до 148,83 ± 71,68 
+158,84 Р < 0,05 

після 307,67 ± 100,8* 

зліва 
до 148,92 ± 74,72 

+170,28 Р < 0,05 
після 319,20 ± 115,72* 

1
1
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Продовження табл. 5.26 

1 2 3 4 5 

m. rectus 
справа 

до 200,71 ± 118,73 
+226,29 Р < 0,05 

після 427,00 ± 78,90* 

зліва 
до 201,56 ± 113,06 

+246,27 Р < 0,05 
після 120,28 ± 67,98 

m. gluteus maximus 

справа 
до 120,28 ± 67,98 

+336,39 Р < 0,05 
після 456,67 ± 93,77*,** 

зліва 
до 129,67 ± 63,75  ** 

+326,33 Р < 0,05 
після 456,00 ± 102,64* 

Дефіцит ЖЄЛ (л) 
до 0,34 ± 0,21 

–0,29 Р < 0,05 
після 0,05 ± 0,12*,**,*** 

Патологічні зміни показників центральної гемодинаміки (кількість хворих, %) 

ЧСС вище за показники норми 
до 35,7 

–26,3 Р > 0,05 
після 12,5 

Підвищення СТ 
до 43 

–57 Р < 0,05 
після 0 

Підвищення ДТ 
до 21 

–33 Р > 0,05 
після 0 

Підвищення ППОС 
до 35,7 

–71 Р < 0,05 
після 0 

Адекватна реакція серцево-судинної системи  
на фізичне навантаження 

до 53 
+62 Р < 0,05 

після 100 

Неадекватна реакція серцево-судинної системи  
на фізичне навантаження 

до 47 
– 38 Р < 0,05 

після 0 

Примітки: 

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації;  

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою через 1 рік;  

3. *** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з відповідною контрольною підгрупою. 1
1
9
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Зареєстровано збільшення середніх значень БЕА в усіх групах м’язів 

нижніх кінцівок, особливо з м’язів, які забезпечують згинально-розгинальну 

функцію стегна в кульшовому суглобі: з m.m. rectus – в середньому на 

226,29-246,27 мкВ, з m.m. gluteus maximus – в середньому на 326-336 мкВ. 

Також у результаті реабілітації з використанням реципрокного ортеза 

впродовж 5 років вдалося досягти позитивних змін з боку серцево-судинної 

та легеневої систем. Зокрема, кількість пацієнтів з високою ЧСС під час 

фізичного навантаження зменшилась на 23,2 % (з 35,7 до 12,5 %), пацієнтів 

з підвищеним артеріальним тиском (СТ, ДТ) та периферійним опором судин 

(ППОС) через 5 років спостереження не було. Неадекватна реакція серцево-

судинної системи на фізичне навантаження виявлена тільки на 1-му етапі 

реабілітації в 62 % дітей, наприкінці 2-го етапу в усіх досліджуваних хворих 

встановлено адекватну реакцію на фізичне навантаження. 

У процесі реабілітації з застосуванням реципрокного ортеза визначено 

поступове збільшення ЖЄЛ у всіх хворих та зниження середнього значення 

дефіциту ЖЄЛ на 0,29 л  (з 0,34 до 0,05). 

 

5.2.2  Клінічна характеристика контрольної підгрупи пацієнтів на 

етапах реабілітації  

 

Під наглядом перебували 17 дітей контрольної підгрупи І групи (з 

спастичними парезами та паралічами). Серед них термін спостереження та 

фізичної реабілітації становив 1 рік у 17 дітей, 3 роки – у 16, 5 – у 11. 

Тривалість першого підготовчого етапу реабілітації (вертикалізація в 

параподіумі) у хворих цієї підгрупи склала два тижня.  

Зміна спастичності м’язів протягом 5 років спостереження наведена в 

табл. 5.27, з якої бачимо зниження середнього значення показника тільки 

через 3 роки реабілітації із застосуванням шарнірних ортезів (на 0,2 бала). 

Середнє значення спастичності м’язів за весь термін спостереження 

знизилося лише на 0,28 бала (від 2,82 до 2,54) (рис. 5.5). 
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Таблиця 5.27 

Динаміка спастичності м’язів нижніх кінцівок пацієнтів контрольної 

підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) 

 на етапах реабілітації 

№  

іст. хв. 
Діагноз 

Спастичність м’язів (за Ashworth), бали 

до 

реабілітації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 3 3 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 2 2 2 3 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 3 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 3 3 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 2 2 

27191 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 – 

23938 ДЦП, подвійна геміплегія 2 2 2 2 

24376 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 – 

24608 ДЦП, дискінетична форма 3 3 3 3 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія 3 3 3 3 

30129 ДЦП, спастична диплегія 2 2 – – 

27300 ДЦП, спастична диплегія 3 3 2 1 

28049 ДЦП, дискінетична форма 2 2 2 – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 3 3 

28293 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhI–ТhII 
2 2 2 2 

28652 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhVI–ТhVIII 
2 3 3 – 

28478 Наслідки СМТ ТhVIII–ТhIX 2 2 2 – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
2,82 

(2 – 4) 

2,88 

(2 – 4) 

2,62* 

(2 – 4) 

2,54* 

(1 – 3) 

Примітка. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації. 
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Рис. 5.5. Графік змін середнього значення спастичності м’язів (тест 

Ashworth) хворих контрольної підгрупи І групи зі спастичними парезами та  

паралічами на етапах реабілітації. 

 

Результати оцінювання рівня функціональних можливостей і обмежень 

(GMFCS) пацієнтів контрольної підгрупи І групи на етапах реабілітації 

представлена в табл. 5.28. 

 

Таблиця 5.28 

Динаміка оцінки рівня великих моторних функцій (GMFCS) хворих 

контрольної підгрупи І групи на етапах реабілітації 

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

Рівень за GMFCS 

до 

реабілітації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 5 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 4 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 4 4 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 5 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 4 4 

27191 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 – 

23938 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 3 3 

24376 ДЦП, подвійна геміплегія 4 4 3 – 

24608 ДЦП, дискінетична форма 5 5 5 5 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 5 
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Продовження табл. 5.28 

1 2 3 4 5 6 

30129 ДЦП, спастична диплегія 4 4 – – 

27300 ДЦП, спастична диплегія 4 4 5 4 

28049 ДЦП, дискінетична форма 4 4 4 – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 4 4 

28293 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhI–ТhII 
4 4 4 – 

28652 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhVI–ТhVIII 
4 4 4 – 

28478 Наслідки СМТ ТhVIII–ТhIX 4 4 4 – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
4,41 

(4 – 5) 

4,50 

(4 – 5) 

4,0 

(3 – 5) 

4,3* 

(4 – 5) 

Примітка. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації. 

 

Через 3 роки пересування в ортезах у 4 (30,7 %) дітей рівень великих 

моторних функцій зменшився на один рівень та середнє його значення 

становило 4,0 рівня. Через п’ять років пересування в шарнірних ортезних 

системах тільки один хворий був спроможний пересуватися в ортезах з 

ходунками самостійно або з підтримкою, рівень функціональних обмежень 

змінився до 4,3 рівня. 

На рис. 5.6 наочно відображено динаміку результатів тестування 

(GMFСS) контрольної підгрупи хворих з ДЦП за 5 років спостереження. 
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Рис. 5.6. Графік змін середнього значення рівня великих моторних 

функцій (GMFCS) пацієнтів контрольної підгрупи І групи з ДЦП на етапах 

реабілітації. 
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Динаміка середнього значення ступеню рухових можливостей 

(GMFМ) у дітей контрольної підгрупи на етапах реабілітації представлена 

в табл. 5.29. За 5 років спостереження середнє значення ступеня рухових 

можливостей збільшилось на 8 % (від 13,8 до 21,8). На рис. 5.7 наочно 

відображено динаміка середнього значення результатів тестування 

(GMFМ) хворих контрольної підгрупи з ДЦП за 5 років спостереження. 

 

Таблиця 5.29 

Динаміка результатів оцінки ступеню рухових можливостей (GMFM) 

пацієнтів контрольної підгрупи І групи на етапах реабілітації 

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

Оцінка GMFM, % 

до реабі-

літації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 18 18 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 25 25 25 32 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 23 23 25 28 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія 13 13 23 10 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 18 20 25 28 

27191 ДЦП, подвійна геміплегія 5 8 10 – 

23938 ДЦП, подвійна геміплегія 15 20 39 41 

24376 ДЦП, подвійна геміплегія 15 25 39 – 

24608 ДЦП, дискінетична форма 5 10 10 10 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія 5 5 5 5 

30129 ДЦП, спастична диплегія 15 20 – – 

27300 ДЦП, спастична диплегія 28 28 28 32 

28049 ДЦП, дискінетична форма 10 12 15 – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 10 10 25 32 

28293 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhI–ТhII 
12 12 15 - 
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Продовження табл. 5.29 

1 2 3 4 5 6 

28652 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhVI–ТhVIII 
9 9 12 - 

28478 Наслідки СМТ ТhVIII–ТhIX 12 12 14 - 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
13,8 

(5 – 28) 

15,7 

(5 – 28) 

20,5* 

(5 – 39) 

21,8* 

(5 – 41) 

Примітка. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації. 

 

 

Рис. 5.7. Графік змін середнього значення ступеня рухових 

можливостей (GMFM) пацієнтів контрольної підгрупи 1 групи (зі 

спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації. 

 

Позитивна динаміка середнього значення рівня функціональної категорії 

ходьби (FAC) спостерігалась тільки через 3 роки застосування шарнірних 

ортезних систем (від 0 до 0,72 рівня), через 5 років за умов подальшої 

реабілітації середній результат тестування незначно збільшився до 0,72 рівня. 

Загалом за 5 років спостереження освоїли самостійне пересування 2 

(11,7 %) пацієнти в шарнірних ортезах з необхідністю періодичної допомоги 

одного супровідника в утриманні рівноваги або в координації (2-й рівень). 

Решта дітей (15; 88,2 %) пересуваються з постійною стійкою допомогою 

однієї або більше осіб (1–0 рівень). Пацієнти з патологією спинного мозку (3 

дитини) перейшли до пересування в колісці.  
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Результати освоєння ходьби пацієнтами контрольної підгрупи найшли 

відображення на результатах визначення середнього значення рівня 

залежності хворого від сторонньої допомоги (тест FAC) під час 

пересування (табл. 5.30). За результатами тестування позитивна динаміка 

спостерігається після 3 років пересування в замкових ортезних системах (з 

0 до 0,56 рівня), через 5 років середнє значення досягає 0,72 рівня. Однак 

це значить, що пацієнти цієї підгрупи не перешли на другий рівень 

функціональної категорії ходьби. 

 

Таблиця 5.30 

Динаміка оцінки рівня функціональної категорії ходьби (тест FAC) пацієнтів 

контрольної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами) 

на етапах реабілітації 

№  

іст. хв. 
Діагноз 

Рівень функціональної категорії 

ходьби 

до 

реабілітації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 0 0 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 

27191 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 0 – 

23938 ДЦП, спастична диплегія 0 0 2 2 

24376 ДЦП, спастична диплегія 0 0 2 – 

24608 ДЦП, дискінетична форма 0 0 0 0 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 0 0 

30129 ДЦП, спастична диплегія 0 0 – – 

27300 ДЦП, спастична диплегія 0 0 0 1 
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Продовження табл. 5.30 

1 2 3 4 5 6 

28049 ДЦП, дискінетична форма 0 0 0 – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 1 1 

28293 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhI–ТhII 
0 0 0 0 

28652 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини  ТhVI–ТhVIII 
0 0 0 – 

28478 Наслідки СМТ ТhVIII–ТhIX 0 0 0 – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 0,0 0,0 
0,56*,** 

(0 – 2) 

0,72* 

(0 – 2) 

Примітки:  

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації, 

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою через 1 

рік. 

 

На рис. 5.8 наочно відображено динаміку середнього значення рівня 

(FAC) хворих контрольної підгрупи зі спастичними парезами та паралічами 

за 5 років спостереження. 

 

 

Рис. 5.8. Графік змін середнього значення рівня функціональної 

категорії ходьби (FAC) пацієнтів контрольної підгрупи І групи (зі 

спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації 
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За п’ятирічний період спостереження дітей контрольної підгрупи 

індекс міграції головки стегнової кістки в кульшових суглобах у процесі 

реабілітації дітей майже ні змінився. Тільки у однієї дитини хворої на ДЦП 

через 3 роки спостереження з’явилась децентрація головки стегна на фоні 

дисплазії (табл. 5.31).  

 

Таблиця 5.31 

Динаміка величини індексу міграції пацієнтів контрольної підгрупи І групи  

(зі спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№  

іст. хв. 
Діагноз 

Індекс міграції (%) 

до 

реабі-

літації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 
сп

р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 15 15 15 15 15 15 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 15 15 15 15 15 15 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 30 30 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія 50 20 50 20 50 20 50 20 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 15 15 15 15 15 15 

27191 ДЦП, подвійна геміплегія 30 30 30 30 30 30 – – 

23938 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 15 15 15 15 15 15 

24376 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 15 15 15 15 – – 

24608 ДЦП, дискінетична форма 15 15 15 15 15 15 15 15 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія 15 15 15 15 15 15 15 15 

30129 ДЦП, спастична диплегія 0 0 0 0 – – – – 

27300 ДЦП, спастична диплегія 0 0 0 0 15 15 15 15 
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Продовження табл. 5.31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28049 ДЦП, дискінетична форма 0 0 0 0 0 0 – – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 0 0 0 0 0 0 0 0 

28293 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhI–ТhII 
0 0 0 0 0 0 0 0 

28652 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhVI–ТhVIII 
80 80 80 80 80 80 – – 

28478 Наслідки СМТ ТhVIII–ТhIX 0 0 0 0 0 0 –  

 

В ортопедичному статусі хворих відмічені такі зміни: кількість дітей з 

дислокацією в кульшових суглобах зменшилась на 2,6 % (від 11,6 до 9 %), з 

контрактурами нижніх кінцівок – збільшилась на 52,9 % (від 7,1 до 60 %), з 

кіфосколіотичною деформацією хребта –  на 9 % (від 0 до 9 %) (табл. 5.32). 

 

Таблиця 5.32 

Кількість дітей контрольної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та 

паралічами) з патологією кістково-суглобової системи на етапах реабілітації 

Патологія кістково-

суглобової системи 

Кількість хворих 

до 

реабілітації 

через  

1 рік 

через  

3 роки 

через  

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Патологія кульшових 

суглобів: 

– дисплазія 

2 11,6 2 11,6 2 12,5 1 9 

–підвивих, вивих  2 11,6 2 11,6 2 12,5 1 9 

Всього хворих  

з патологією кульшових 

суглобів 

4 23,2 4 23,2 4 25 2 18 

Контрактури : 

– згинальні в колінному 

суглобі 

1 7,1 1 7,1 5 38,5 3 30 
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Продовження табл. 5.32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– згинальні  

в кульшовому суглобі 
0 0 0 0 3 23,1 3 30 

Всього хворих з 

контрактурами суглобів 
1 7,1 1 7,1 8 61,6 6 60 

Деформації хребта: 

– кіфосколіоз 
0 0 0 0 1 7,7 1 9 

Всього хворих  

с деформацією хребта 
0 0 0 0 1 7,7 1 9 

Всього хворих 14 100 14 100 13 100 10 100 

 

При дослідженні БЕА нижніх кінцівок відмічали низькі значення до 

реабілітації та поступове збільшення зі всіх груп м’язів в середньому на 

19,39-45,77 мкВ. Динаміка середнього значення БЕА м’язів нижніх кінцівок 

пацієнтів контрольної підгрупи зі спастичним паралічем за 5 років 

спостереження подана в табл. 5.33. 

Кількість хворих з порушенням основних параметрів центральної 

гемодинаміки в процесі реабілітації протягом 5 років спостереження 

змінювалась. Первинна вертикалізація пацієнтів у замковій ортезній системі 

спричиняла порушення всіх основних параметрів гемодинаміки, що є проявом 

неадекватної реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у 

50 % хворих. Через 3 роки спостереження реакція серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження змінилася у всіх хворих на адекватну. Однак зміни 

центральної гемодинаміки, які є наслідком гіподинамії (підвищення ЧСС, СТ, 

ДТ, ППОС, зниження ХОК та СІ) відмічали в цієї групи дітей упродовж усього 

терміну спостереження.  

Кількість пацієнтів з ознаками порушення головних параметрів 

центральної гемодинаміки в процесі спостереження на етапах реабілітації 

подано в табл. 5.34. 
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Таблиця 5.33 

Зміни середнього значення БЕА м’язів нижніх кінцівок хворих на ДЦП 

контрольної підгрупи І групи на етапах реабілітації 

Дослід-

жені 

м’язи 

Середнє значення БЕА м’язів (мкВ) 

до реабілітації через 1 рік 
через 

3 роки 

через 

5 років 

динаміка 

за 5 років 

m. tibialis 

anterior: 

– справа 

– зліва 

 

 

37,17 ± 21,14 

43,20 ± 26,05 

 

 

59,29 ± 25,57 

66,29 ± 30,89 

 

 

80,23 ± 49,35* 

82,00 ± 51,28 

 

 

82,94 ± 105,45*,** 

116,6 ± 105,87* 

 

 

+45,77 

+73,4 

m. gastro-

cnemius: 

– справа 

– зліва 

 

 

156,3 ± 66,23** 

175,80 ± 9,04*,** 

 

 

178,00 ± 62,92 

196,50 ± 74,09 

 

 

191,62 ± 89,09 

191,85 ± 79,47 

 

 

221,50 ± 91,98*,** 

222,60 ± 102,2* 

 

 

+65,20 

+46,80 

m. rectus: 

– справа 

– зліва 

 

170,30 ± 72,19** 

185,83 ± 82,4** 

 

184,43 ± 70,85 

195,29 ± 75,31 

 

205,46 ±103,66 

210,31 ±104,36 

 

216,80 ± 89,09*,** 

228,60 ± 88,36*,*** 

 

+46,50 

+42,77 

m. gluteus 

maximus: 

– справа 

– зліва 

 

 

119,09 ± 37,76 

119,09 ± 37,76 

 

 

147,07 ± 63,26 

148,71 ± 66,68 

 

 

168,85 ±102,76 

174,38 ±110,00 

 

 

197,3 ± 125,05*,*** 

210,2 ± 128,4*,** 

 

 

+78,21 

+91,11 

Примітки: 

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації; 

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05)поміж боками. 

 

Вертикалізація пацієнтів сприяла покращенню функції легеневої 

системи. Через 1 рік спостереження встановлено зниження середнього 

значення дефіциту ЖЄЛ з 0,49 до 0,35 л. Однак упродовж 3-5 років цей 

показник збільшувався, незважаючи на застосування шарнірних ортезів для 

ходьби. 

1
2
2
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Таблиця 5.34 

Кількість пацієнтів контрольної підгрупи І групи з патологічними 

змінами головних параметрів центральної гемодинаміки на етапах 

реабілітації 

Патологічні зміни 

центральної 

гемодинаміки 

Кількість пацієнтів 

до 

реабілітації 

через  

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧСС вище норми 5 35,7 8 57,1 8 61,5 5 50 

Підвищення СТ 0 0 5 35,7 7 53,8 3 30 

Підвищення ДТ 3 21,4 2 14,3 0 0 0 0 

Підвищення ППОС 11 78,6 9 64,3 10 77 7 70 

Зниження ХОК 0 0 2 14,3 10 77 3 30 

Зниження СІ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

7 50 10 71,4 13 100 10 100 

Неадекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

7 50 4 28,6 0 0 0 0 

Всього хворих 14 100 14 100 13 100 10 100 

 

Загальна динаміка дефіциту ЖЄЛ склала підвищення на 0,23 л (від 0,49 

до 0,72). Динаміку середнього значення дефіциту ЖЄЛ на етапах реабілітації 

подано в табл. 5.35. 
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Таблиця 5.35 

Дефіцит ЖЄЛ пацієнтів контрольної підгрупи І групи (з центральними 

парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№  

іст. хв. 
Діагноз 

Дефіцит ЖЄЛ (л) 

до 

реабілітації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

22169 ДЦП, подвійна геміплегія 0,35 0,3 0,5 1,0 

26008 ДЦП, подвійна геміплегія 0,3 0,2 0,8 0,5 

25952 ДЦП, подвійна геміплегія 1,2 0,9 1,3 1,0 

26500 ДЦП, подвійна геміплегія – 0,65 0,6 0,9 

27233 ДЦП, подвійна геміплегія 0,35 0,15 0,1 0,9 

 27191 ДЦП, подвійна геміплегія 0,5 0,3 0,4 – 

23938 ДЦП, подвійна геміплегія 0,65 0,4 0,4 0,1 

24376 ДЦП, подвійна геміплегія – – 0,4 – 

24608 
ДЦП, дискінетична 

форма 
0,8 0,3 0,8 1,0 

26163 ДЦП, подвійна геміплегія – – 0,65 0,6 

30129 ДЦП, спастична диплегія 0,1 0,1 – – 

27300 ДЦП, спастична диплегія – – 0,3 0,8 

28049 
ДЦП, дискінетична 

форма 
– – 0,35 – 

23962 ДЦП, подвійна геміплегія 0,15 0,15 0,4 0,4 

28293 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини ThI–

ThII 

0,8 1,1 1,1 1,0 

28652 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини ThVI–

ThVIII 

0,15 0,2 0,4 – 

28478 
Наслідки СМТ ThVIII–

ThIX 
0,3 0,7 1,1 – 

Середнє значення (M ± m) 
0,49 ± 

0,35 

0,35 ± 

0,25 

0,54 ± 

0,30 

0,72 ± 

0,31*,** 

 

Для наочності демонстрації зміни середнього значення дефіциту ЖЄЛ 

на етапах реабілітації контрольної підгрупи дітей з церебральним паралічем 

наводимо рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Графік змін дефіциту ЖЄЛ пацієнтів контрольної підгрупи І 

групи (зі спастичними парезами та паралічами) на етапах реабілітації. 

 

Таким чином, під час проведення поетапної реабілітації контрольної 

підгрупи дітей з церебральними паралічами протягом 5 років встановлено 

зміни в ортопедичному та руховому статусі (табл. 5.36): 

 середнє значення спастичності м’язів знизилось на 0,28 бала (від 

2.82 до 2,54); 

 середній рівень функціональних можливостей та обмежень 

(GMFCS) збільшився на 0,11 рівня (від 4,41 до 4,30); 

 середній ступень рухових можливостей (GMFM) підвищився на 8 % 

(від 13,8 до 21;8) 

 середнє значення показника незалежності пересування (FAC) 

збільшилось на 0,72 рівня (від 0 до 0,72); 

 освоїли самостійне пересування 2 (11,7 %) пацієнти в шарнірних 

ортезах з необхідністю періодичної допомоги одного супровідника в 

утриманні рівноваги або в координації (2-й рівень). Решта дітей (15; 88,2 %) 

пересуваються з постійною стійкою допомогою однієї або більше осіб (1–0 

рівень). Пацієнти з патологією спинного мозку (3 дитини) перейшли до 

пересування в колісці. 

 відносна кількість хворих з дислокацією в кульшових суглобах 

зменшилась на 2,6 % (від 11,6 до 9), з контрактурами нижніх кінцівок – 

збільшилась на 52,9 (від 7,1 до 60), з паралітичною деформацією хребта – 

збільшилась на 9 % (від 0 до 9); 



 

Таблиця 5.36 

Зміни в клінічному статусі пацієнтів контрольної підгрупи І групи (зі спастичними парезами та паралічами)  

за 5 років спостереження (n = 17) 

Показники Середнє значення, (M ± m) Різниця P 

1 2 3 4 5 

Тест Ashworth (бал) 
до реабілітації 2,82 

–0,2 Р < 0,05 
після реабілітації 2,54* 

GMFCS (рівень) 
до реабілітації 4,41 

–0,11 Р < 0,05 
після реабілітації 4,30* 

GMFM (%) 
до реабілітації 13,8 

+8 Р < 0,05 
після реабілітації 21,8* 

FAC (рівень) 
до реабілітації 0 

+0,72 Р < 0,05 
після реабілітації 0,72* 

Кількість хворих з контрактурами  
у суглобах нижніх кінцівок (%) 

до реабілітації 7,1 
+52,9 Р > 0,05 

після реабілітації 60 

Кількість хворих з деформації хребта (%) 
до реабілітації 0 

+9 Р > 0,05 
після реабілітації 9 

Кількість дітей з дислокацією  
в кульшових суглобах (%) 

до реабілітації 11,6 
–2,6 Р > 0,05 

після реабілітації 9 

БЕА м’язів(мкВ) 

m. tibialis anterior 

справа 
до реабілітації 37,17 ±21,14 

–45,77 Р < 0,05 
після реабілітації 82,94 ± 105,45*,** 

зліва 
до реабілітації 43,20 ±26,05 

+43,40 Р < 0,05 
після реабілітації 116,60 ± 105,87*,** 

m. gastrocnemius 

справа 
до реабілітації 156,3 ±66,23 

+46,80 Р < 0,05 
після реабілітації 221,50 ± 91,98*,** 

зліва 
до реабілітації 175,80 ± 9,04 

+19,67 Р < 0,05 після реабілітації 222,60 ± 102,20*,** 

1
3
5
 



 

Продовження табл. 5.36 

1 2 3 4 5 6 

m. rectus 

справа 
до реабілітації 170,30  ±72,19 

+65,20 Р < 0,05 
після реабілітації 216,80 ± 89,09 

зліва 
до реабілітації 185,83 ±82,4 

46,80 Р < 0,05 
після реабілітації 228,60 ± 88,36*,** 

m. gluteus maximus 

справа 
до реабілітації 119,09 ± 37,76 

78,21 Р < 0,05 
після реабілітації 197,30 ± 125,05 

зліва 
до реабілітації 119,09 ± 37,76 

91,11 Р < 0,05 
після реабілітації 210,20 ± 128,43*,** 

9. Дефіцит ЖЄЛ (л) 
до реабілітації 0,49 ± 0,33 

0,23 Р < 0,05 
після реабілітації 0,72 ± 0,30*,** 

10. Патологічні зміни показників центральної гемодинаміки (кількість хворих, %) 

ЧСС вище норми 
до реабілітації 35,7 

+14,3 
Р > 0,05 

 після реабілітації 50 

Підвищення СТ 
до реабілітації 0 

+30 Р > 0,05 
після реабілітації 30 

Підвищення ДТ 
до реабілітації 21,4 

-21,4 Р > 0,05 
після реабілітації 0 

Підвищення ППОС 
до реабілітації 78,6 

-8,6 Р > 0,05 
після реабілітації 70 

Адекватна реакція серцево-судинної 
системи на фізичне навантаження 

до реабілітації 50 
+50 Р < 0,05 

після реабілітації 100 

Неадекватна реакція серцево-судинної 
системи на фізичне навантаження 

до реабілітації 50 
-50 Р < 0,05 

після реабілітації 0 

Примітки: 

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – відмінності достовірні (Р < 0,05) поміж боками. 1
3
6
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  середнє значення БЕА м’язів нижніх кінцівок збільшилось зі 

всіх груп м’язів, в середньому, на 19,39-45,77 мкВ. 

 - реабілітація в шарнірних ортезних системах супроводжувалась 

змінами в серцево-судинній та легеневій системах Кількість хворих з 

підвищенням ЧСС, з підвищенням СТ після фізичного навантаження 

збільшилась. Зміни центральної гемодинаміки, які є наслідком 

гіподинамії (підвищення ЧСС, СТ, ДТ, ППОС, зниження ХОК, СІ), 

виявляли упродовж всього терміну спостереження; реакція серцево-

судинної системи на фізичне навантаження змінилася у всіх хворих на 

адекватну лише через 3 роки спостереження; 

 середнє значення дефіциту ЖЄЛ збільшилось на 0,23 л (від 0,49 

до 0,72). 

 

5.2.3 Порівняння результатів реабілітації дітей основної та 

контрольної підгруп зі спастичними парезами та паралічами  

 

Для порівнянної оцінки результатів реабілітації пацієнтів з 

церебральними паралічами основної та контрольної підгруп 

застосовувались результати досліджень змін головних показників 

ортопедичного статусу в процесі реабілітації (термін спостереження 5 

років) (табл. 5.37). 

На гістограмі (рис. 5.10) наочно представлена динаміка зміни 

спастичності м’язів основної та контрольної груп за 5 років 

спостереження. Як бачимо, спастичність м’язів в основній підгрупі 

хворих зменшилась на 1,15 бала, в контрольній – на 0,28 балів.  

Результати порівняння свідчать, що рухова реабілітація в ортезі з 

реципрокним механізмом більше сприяє зниженню спастичності м’язів, 

ніж реабілітація в замкових шарнірних ортезних системах. 



 

Таблиця 5.37 

Ефективність реабілітації пацієнтів зі спастичними парезами та паралічами основної та контрольної підгруп  

(термін спостереження 5 років) 

Параметри оцінки 

Середні значення показників 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до реабілітації після реабілітації динаміка до реабілітації після реабілітації динаміка 

1 2 3 4 5 6 7 

Спастичність м’язів 

(бал) 
2,9 1,75* –1,15 2,82 2,54* –0,28 

FAC (рівень) 0 2,8*,*** +2,8 0 0,72* +0,72 

Самостійна ходьба 

(кількість дітей, %) 
0 42,2 +42,2 0 11,7 +11,7 

GMFCS (рівень) 4,42 3,10* –1,32 4,41 4,30* –0,11 

GMFM (%) 14,3 39,25*,*** +24,95 13,8 21,8* +8 

Контрактури в суглобах 

нижніх кінцівок 

(кількість дітей, %) 

21 3,5 –17,5 17,4 54,6 +37,2 

Деформації хребта 

(кількість дітей, %) 
28 10,5 –17,5 0 9 +9 

Дислокація  

в кульшових суглобах  

(кількість дітей, %) 

17,5 0 –17,5 11,6 9 –2,6 

БЕА м’язів (мВт) 

 

1
3
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Продовження табл. 5.37 

1 2 3 4 5 6 7 

m. tibialis anterior 

– справа 

– зліва 

 

47,36 ± 27,13 

53,45 ± 27,08 

 

210,00 ± 129,61 

227,67 ± 143,36* 

 

+162,64 

+174,22 

 

37,17 ± 21,14 

43,20 ± 26,05* 

 

82,94 ± 105,45*,** 

227,67 ± 143,36*,** 

+45,77 

+73,4 

m. gastrocnemius  

– справа 

– зліва 

 

307,67 ± 100,8* 

319,20 ± 115,72* 

 

307,67 ± 100,8* 

319,20 ± 115,72* 

 

+158,84 

+170,28 

 

156,3 ± 66,23*,** 

175,80 ± 9,04*,** 

 

221,50 ± 91,98*,** 

222,60 ± 102,20*,** 

 

+65,20 

+46,80 

m. rectus 

– справа 

– зліва 

 

427,00 ± 78,90* 

447,83 ± 101,62** 

 

427,00 ± 78,90* 

447,83 ± 101,62* 

 

+226,29 

+246,27 

 

170,30 ± 72,19*,** 

185,83 ± 82,4*,** 

 

216,80 ± 89,09*,** 

228,60 ± 88,36*,** 

 

+46,50 

+42,77 

m. gluteus maximus 

– справа 

– зліва 

 

120,28 ± 67,98 

129,67 ± 63,75** 

 

456,67 ± 93,77*,** 

456,00 ± 102,64* 

 

+336,39 

+326,33 

 

119,09 ± 37,76 

119,09 ± 37,76 

 

197,30 ± 125,05*,** 

210,20 ± 128,43*,** 

 

+78,21 

+91,11 

Дефіцит ЖЄЛ (л) 0,34 ± 0,21 0,05 ± 0,12*,**,*** –0,29 0,49 ± 0,33 0,72 ± 0,30*,** +0,23 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження  

(кількість хворих, %) 

53 100 +47 50 100 +50 

Примітки: 

1. * – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації;  

** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з групою через 1 рік;  

*** – відмінності достовірні (Р < 0,05) порівняно з відповідною контрольною підгрупою. 

1
3
9
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Рис. 5.10. Графік змін середнього значення спастичності м’язів (тест 

Ashworth) пацієнтів зі спастичними парезами та паралічами. 

 

Під час дослідження рівня функціональних обмежень (GMFCS) у дітей 

зі спастичними парезами та паралічами встановили, що в основній підгрупі 

середнє значення показника зменшилось на 1,32 рівня (від 4,42 до 3,10), а в 

контрольній – тільки на 0,11 (від 4,41 до 4,30) (рис. 5.11). 

 

 

Рис. 5.11. Графік змін середнього значення рівня функціональної 

активності і її обмежень (GMFCS) пацієнтів зі спастичними парезами та 

паралічами. 

Тест Ashworth  

2,82 

2,88 
2,62 

2,54 

2.9 

2,2 2,0 
1,75 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років 

бали 

Контрольна  Основна  
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У результаті дослідження динаміки рухових можливостей (GMFM) у 

дітей основної підгрупи виявили збільшення середнього значення показника 

на 24,95 % (з 14,3 до 39,25), а в контрольній підгрупі – тільки на 8 % (з 13,8 

до 21,8) (рис. 5.12). 

 

 
Рис. 5.12. Графік змін середнього значення ступеня рухових 

можливостей пацієнтів зі спастичними парезами та паралічами.  

 

Основним критерієм успішності реабілітаційних заходів пацієнтів зі 

спастичними парезами та паралічами є відновлення (формування) локомоторної 

функції й підвищення самостійності пересування. У процесі аналізу рівня 

незалежності хворого від сторонньої допомоги (тест FAC) під час пересування 

встановили його збільшення в основної підгрупі пацієнтів на 2,8 (від 0 до 2,8), в 

контрольної підгрупі – тільки на 0,72 (від 0 до 0,72) (рис. 5.13). Серед пацієнтів 

основної підгрупі освоїли самостійне пересування 12 (42,2 %): 2 (7 %) дитини 

ходять з ходунками без ортезів, 3 (10,7 %) – з ходунками в шарнірних ортезах, 4 

(14 %) – в реципрокному ортезі за допомогою ходунків, 1 (3,5 %) – в 

реципрокному ортезі з опорю на палиці, 1 (3,5 %) в RGO – в бруссях, та 1 

(3,5 %) – без опори. У контрольної підгрупі самостійно пересуватися з 

ходунками в результаті реабілітаційних заходів можуть тільки 2 (11,7 %) хворих 

– у шарнірних ортезах з необхідністю періодичної допомоги одного 

супровідника в утриманні рівноваги або в координації.  
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Рис. 5.13. Графік змін рівня незалежності хворого від сторонньої 

допомоги (тест FAC) пацієнтів зі спастичними парезами та паралічами.  

 

В основній підгрупі хворих загальна кількість дітей з дислокацією в 

кульшових суглобах зменшилась на 17,5 % (від 17,5 до 0). У контрольній 

підгрупі – тільки на 2,6 % (від 11,6 до 9,0) (табл. 5.38). 

Таблиця 5.38 

Кількість дітей з ортопедичними ускладненнями внаслідок спастичних 

парезів та паралічів до та після реабілітації  

Ортопедичні 

наслідки 

Кількість пацієнтів (%) 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до 

реабілі-

тації 

після 

реабілі-

тації 

динаміка 

до 

реабілі-

тації 

після 

реабілі-

тації 

динаміка 

Дислокація  

в кульшових 

суглобах 

17,5 0 –17,5 11,6 9 –2,6 

Контрактури  

в суглобах 

нижніх 

кінцівок 

21 3,5 –17,5 7,1 60 +52,9 

Деформації 

хребта 
28 10,5 –17,5 0 9 +9 
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Кількість дітей з обмеженням рухів у колінних суглобах в основній 

підгрупі зменшилась на 17,5 % (від 21 до 3,5). Пацієнтів з обмеженням 

рухів у кульшових суглобах наприкінці терміну реабілітації не було, що 

можна пояснити тренуванням рухів у реципрокному ортезі. У контрольній 

підгрупі кількість хворих з контрактурами нижніх кінцівок збільшилась на 

52,9 % (від 7,1 до 60). Кількість хворих з паралітичною деформацією 

хребта в основній підгрупі зменшилась на 17,5 % (від 28 до 10,5), а в 

контрольній підгрупі – збільшилась на 9 % (від 0 до 9). Кількість дітей з 

ортопедичними ускладненнями внаслідок спастичних парезів та паралічів 

в основної підгрупі було менше.  

У результаті вивчення динаміки БЕА м’язів встановлено, що 

спостерігалось зростання амплітуди БЕА м’язів в обох підгрупах. Однак, в 

основній підгрупі хворих середня величина зростання амплітуди БЕ кривої 

була більше (різниця складає від 158,84 до 174,22 мкВ), в порівнянні з 

контрольної підгрупою (від 42,77 до 91,11 мкВ) (табл. 5.39). 

Порівнянні дослідження адекватності реакції серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження показали, що в основній підгрупі хворих 

кількість дітей з адекватною реакцією за термін спостереження 

збільшилось на 47 % (від 53 до 100), у контрольної на 50 % (від 50 до 100) .  

Діти з проявами гиподінамії (підвищення ЧСС, АТ, ППОС, зниження ХОК, 

СІ) в контрольної підгрупі спостерігались протягом всього терміну 

спостереження. В основної підгрупі спостерігалось тільки підвищення 

ЧСС у 16,7 % хворих через 5 років спостереження (табл. 5.40). 

Оцінювання зміни функції легенів у процесі реабілітації дало змогу 

встановити, що в дітей основної підгрупи дефіцит ЖЄЛ зменшився на 

0,29 л (від 0,34 до 0,05), у контрольній підгрупі за 5 років реабілітації він 

збільшився на 0,23 л (від 0,49 до 0,72) (рис. 5.14) 

 



 

Таблиця 5.39 

Динаміка середнього значення БЕА м’язів хворих упродовж 5 років спостереження  

Досліджені 

м'язи 

Динаміка БЕА м'язів (мкВ) 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до реабілітації після реабілітації динаміка до реабілітації після реабілітації динаміка 

m. tibialis 

anterior 

– справа 

– зліва 

 

 

47,36 ± 27,13 

 

 

210,00 ± 129,61* 

 

 

+162,64 

 

 

37,17 ± 21,14 

43,20 ± 26,05 

 

 

82,94 ± 105,45* 

116,60 ± 105,87* 

 

 

+45,77 

+73,4 

m. gastro- 

cnemius 

– справа 

– зліва 

53,45 ± 27,08 227,67 ± 143,36* +174,22 

 

156,3 ± 66,23** 

175,80 ± 9,04** 

 

221,50 ± 91,98 

222,60 ± 102,20* 

 

+65,20 

+46,80 

m. rectus 

– справа 

– зліва 

148,83 ± 71,68 307,67 ± 100,8* +158,84 

 

170,30  ± 72,19** 

185,83 ± 82,4** 

 

216,80 ± 89,09 

228,60 ± 88,36* 

 

+46,50 

+42,77 

m. gluteus 

maximus 

– справа 

– зліва 

148,92 ± 74,72 319,20 ± 115,72* +170,28 

 

 

119,09 ± 37,76** 

119,09 ± 37,76** 

 

 

197,30 ± 125,05* 

210,20 ± 128,43* 

 

 

+78,21 

+91,11 

1
4
4
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Таблиця 5.40  

Розподіл хворих зі спастичними парезами та паралічами з патологічними 

змінами центральної гемодинаміки по групам до і після проведення 

реабілітації 

Патологічні зміни 

центральної 

гемодинаміки 

Кількість пацієнтів (%) 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до 

реабілітації 

через  

5 років 
до реабілітації 

через  

5 років 

ЧСС вище норми 43 16,7 35,7 50 

Підвищення СТ 57 0 0 30 

Підвищення ДТ 33 0 21,4 0 

Підвищення ППОС 71 0 78,6 70 

Зниження ХОК 0 0 0 30 

Зниження СІ 0 0 0 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

53 100 50 100 

Неадекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

47 0 50 0 

 

 

Рис. 5.14. Графік змін дефіциту ЖЄЛ у пацієнтів зі спастичними 

парезами та паралічами  
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Результати порівняних досліджень дозволяють зробити наступні 

висновки. 

У реабілітації дітей зі спастичними парезами та паралічами різної 

етіології застосування ортеза з реципрокним механізмом має більшу 

ефективність порівняно зі звичайними шарнірними замковими ортезами. Для 

підвищення ефективності реабілітації дітей зі спастичними парезами та 

паралічами необхідно вводити етап освоєння крокових рухів з 

використанням реципрокного ортеза, що дає змогу прискорити формування 

навичок реципрокної (крокової) ходьби, полегшити пересування пацієнтів та, 

відповідно, підвищити їх мобільність та самостійність. Тренувальна ходьба в 

реципрокному ортезі сприяла формуванню реципрокних рухів кінцівок, дала 

можливість сформувати функцію самостійного пересування у 42,2 % дітей, 

покращити ортопедичний статус, підвищити показники БЕА м’язів і стійкість 

пересування, тренованість серцево-судинної та легеневої систем. 

Одержані результати досліджень дають змогу уточнити показання до 

застосування ортеза з реципрокним механізмом у реабілітації дітей зі 

спастичними парезами та паралічами. З метою формування самостійної 

реципрокної ходьби показанням до забезпечення ортезом з реципрокним 

механізмом є: відсутність крокових рухів (ІV-V рівень GMFCS, ступень 

рухових можливостей до 36 % за тестом GMFM) до формування стійкого 

патологічного стереотипу рухів дітей хворих на ДЦП (G 80), а також при 

спастичної пара – і тетраплегії (G 82) за наявності потенційних можливостей 

до пересування (спастичність м’язів не більш ніж 3 бали, відсутність 

виражених контрактур суглобів та деформацій хребта, збереження опорної 

функції рук, можливість контакту з дитиною та наявність мотивації до 

навчання пересуванню в дитини і батьків).  

У дітей з дискінетичною формою церебрального паралічу, з грубою 

затримкою психомоторного розвитку (тяжким ступенем олігофренії), при 

вираженої спастичності м’язів (4-5 балів), при наявності контрактур суглобів 

більш 20º застосування реципрокного ортеза можливо тільки для 
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забезпечення пасивного пересування пацієнта з допомогою супровідника для 

підтримки стану опорно-рухової системі та функції внутрішніх органів. Для 

ілюстрації одержаних результатів наводимо декілька прикладів. 

 

5.2.4  Клінічні приклади застосування реципрокного ортеза в 

реабілітації дітей зі спастичними парезами та паралічами 

 

Клінічний приклад 1 

Хвора П., 2 роки, історія хвороби № 24878. Діагноз: ДЦП, спастична 

диплегія, затримка психомоторного розвитку легкого ступеня. На 

первинному клінічному дослідженні сиділа нестійко, не стояла, повзала на 

животі, шагових рухів на визначено. Контрактури суглобів та деформації 

хребта не виявлені. Після вертикалізації в параподіумі (3 тижні) протягом 2 

років користувалася реципрокним ортезом. Через рік пацієнтка навчилися 

пересуватися на колінах, через 2 – самостійно стояти з опорою, ходити з 

підтримкою. Реципрокний ортез замінили на шарнірні, навчили дитину 

ходити з опорою на ходунки. Через 5 років дівчинка пересувалася з 

ходунками без ортезів, ходила в загальноосвітню школу. Через 10 років 

пересувається самостійно з ходунками без ортезів на тривалу відстань. 

Потребує допомоги під час піднімання по східцях. ЖЄЛ 1,3 л відповідає 

нормі. Динаміка результатів дослідження представлена в табл. 5.41. 

 

Таблиця 5.41  

Динаміка результатів тестування та нейрофізіологічних досліджень 

пацієнтки П., історія хвороби № 24878 

Дослідження До реабілітації Через 5 років 

1 2 3 

Мануально-м’язове тестування 

Спастичність м’язів (тест Ashworth) (бали) 3 1 

GMFCS (рівень) 4 3 

GMFM (%) 28 53 
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Продовження табл. 5.41 

1 2 3 

ФКХ (рівень) 0 4 

БЕА м’язів (мВт) 

m. tibialis anterior 
справа 150 240 

зліва 130 270 

m. gastrocnemius 
справа 450 370 

зліва 230 418 

m. rectus 
справа 320 458 

зліва 450 549 

m. gluteus maximus 
справа 150 494 

зліва 120 460 

ЖЄЛ (л) – 1,3 

Адекватність реакції серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження 
адекватна адекватна 

 

На оглядовій рентгенограмі таза і хребта пацієнтки П. на першому 

огляді (2 роки) встановлено дисплазію кульшових суглобів, МІ 30 %, з обох 

боків (рис. 5.15). 

 

  

а б 

Рис. 5.15. Рентгенограми таза (а) і хребта (б) пацієнтки П., 2 роки, 

історія хвороби № 24878. 

 

Стабілобазометрія в реципрокному ортезі від 12.11.2004, коефіцієнт 

опірності (КО) – 0,93 (коливання по осі ОХ – 4,3 мм, по осі ОУ – 5,1 мм). 
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Через 10 років (30.04.2014) на оглядових рентгенограмах таза і хребта 

виявлено дисплазію кульшових суглобів та паралітичний правобічний 

грудопоперековий сколіоз І ступеня (рис. 5.16). На рис. 5.17. представлено 

фото пацієнтки П. у реципрокному ортезі на начальному етапі реабілітації та 

через 10 років під час пересування з ходунками. 

 

  

а б 

Рис. 5.16. Рентгенограми таза (а) і хребта (б) пацієнтки П., 12 років, 

історія хвороби № 24878: дисплазія кульшових суглобів. 

 

   

а б в 

Рис. 5.17. Фото пацієнтки П., історія хвороби № 24878, у реципрокному 

ортезі на начальному етапі реабілітації (а, б) та через 10 років під час 

пересування з ходунками (в). 
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Клінічний приклад 2 

Хворий М., 3 роки, історія хвороби № 30066. Діагноз: ДЦП, подвійна 

геміплегія, затримка психомоторного розвитку середнього ступеня. На 

первинному клінічному дослідженні сидів стійко, стояв з підтримкою за 

тулуб, повзав на колінах. Не сформовані шагові рухи. На першому етапі 

реабілітації виконували вертикалізацію в параподіумі протягом місяця, потім 

дитину забезпечили реципрокним ортезом. Контрактур суглобів, деформацій 

хребта та дислокації в кульшових суглобах не виявлено. Освоїв пересування 

в реципрокному ортезі за допомогою супровідника. Дефіцит ЖЄЛ – 0,15 л. 

Під час стабілобазометрії без ортеза КО дорівнював 0,74 (коливання по 

осі ОХ становили 15,1 мм, по осі ОУ – 27,9 мм). У реципрокному ортезі КО 

становив 0,96 (коливання по осі ОХ 17,8 мм, по осі ОУ – 14,4 мм). Динаміка 

результатів досліджень представлена в табл. 5.42. 

 

Таблиця 5.42 

Динаміка результатів тестування та нейро-фізіологічних досліджень  

пацієнта М., історія хвороби № 30066 

Дослідження 
Показники 

до реабілітації через 1 рік 

Мануально-м’язове тестування 

Спастичність м’язів (тест Ashworth) (бали) 3 3 

GMFCS (рівень) 4 4 

GMFM (%) 22 53 

ФКХ (рівень) 0 4 

БЕА м’язів (мВт) 

m. tibialis anterior – справа 

– зліва  

60 

65 

153 

160 

m. gastrocnemius – справа 

– зліва 

175 

190 

270 

280 

m. rectus – справа 

– зліва 

231 

282 

485 

490 

m. gluteus maximus – справа 

– зліва 

181 

192 

425 

415 

Дефіцит ЖЄЛ (л) – 0,15 

Адекватність реакції серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження 
адекватна адекватна 
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У результаті рентгенометрії по оглядовій рентгенограмі таза 

пацієнта М., історія хвороби № 30066, у 3 роки (03.04.2013) встановлено 

величину IM 15 % (рис. 5.18). 

 

 

Рис. 5.18. Оглядова рентгенограма таза пацієнта М., історія хвороби 

№ 30066, 3 роки. 

 

Через рік (02.09.2014) показник ІМ не змінився та становив 15 % 

(рис. 5.19).  

 

 

Рис. 5.19. Оглядова рентгенограма таза пацієнта М., історія хвороби 

№ 30066, 4 роки. 

 

За рік пересування в реципрокному ортезі у хворого відбулись тільки 

зміни БЕА м’язів, які беруть участь у підтримці вертикального положення 

тіла та ходьбі, особливо m.m.rectus та m.m.gluteus maximus – на 208-
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254 мкВ, що можна пояснити активізацією рухів у кульшових суглобах під 

час ходьби в реципрокному ортезі. Дефіцит ЖЄЛ свідчить також про 

необхідність продовження рухової реабілітації. Через 1 рік користування 

реципрокним ортезом у пацієнта спостерігали опору на ноги та крокові 

рухи (рис. 5.20). 

 

  
а б 

Рис. 5.20. Фото дитини М., історія хвороби № 30066, в реципрокному 

ортезі на етапі навчання пересуванню: а) в бруссях; б) за допомогою 

супровідника. 

 

Клінічний приклад 3 

Хворий Х., 3 роки, історія хвороби № 28214. Діагноз: Наслідки 

спинномозкової травми на рівні ТhVII–ТhVIII (2009 р.), нижній спастичний 

парапарез з порушенням функції тазових органів. У результаті оцінювання 

клінічного статусу до реабілітації встановлено, що дитина сидить нестійко з 

поперековим кіфозом, не стоїть, активних рухів в суглобах нижніх кінцівок 

немає, але може повзати, підтягаючись на руках. Проведено перший етап 

реабілітації (6 міс.) – вертикалізацію в замковій ортезній системі. Потім 

пацієнта забезпечили реципрокним ортезом. Через 1 рік він навчився 

самостійно пересуватися в реципрокному ортезі за допомогою ходунків. 

Через 3 роки міг ходити в реципрокному ортезі в звичайну школу зі 
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швидкістю 70 кроків на хвилину (2,9 км/год), навчився ходити в 

реципрокному ортезі з палицями. 

У результаті проведення стабілобазометрії в ортезній системі визначені 

такі показники: КО – 0,75 %, коливання по осі ОХ – 17,0 мм., по осі ОУ – 

12,8 мм. Динаміка результатів досліджень представлена в табл. 5.43. 

 

Таблиця 5.43 

Динаміка результатів тестування та нейрофізіологічних досліджень  

пацієнта Х., історія хвороби № 28214  

(термін спостереження 3 роки) 

Дослідження До реабілітації Через 3 роки 

Мануально-м’язове тестування 

Спастичність м’язів (тест Ashworth) 

(бали) 
1 1 

 WISCI (рівень) 4 9 

Коефіцієнт компенсації (Кк) 0,5 0,75 

ФКХ (рівень) 0 3 

БЕА м’язів (мВт) 

m. tibialis anterior 
справа  5 4 

зліва 15 6 

m. gastrocnemius 
справа  32 20 

зліва 27 23 

m. rectus 
справа  12 115 

зліва 19,2 121 

m. gluteus maximus  
справа  12 72 

зліва 13 164 

Дефіцит ЖЄЛ (л) – 0 

Адекватність реакції серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження 
неадекватна адекватна 

 

На рис. 5.21 представлено фотографії пацієнта Х. на етапах реабілітації. 
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а б в г 

Рис. 5.21. Фото пацієнта Х., історія хвороби № 28214, на етапах 

реабілітації: а) до реабілітації; б) навчання вертикально стояти в замковій 

ортезній систем; в) пересування в реципрокному ортезі з ходунками поза 

приміщенням; г) ходьба в реципрокному ортезі з милицями. 

 

5.3 Результати застосування ортеза з реципрокним механізмом у 

формуванні та відновленні функції ходьби в дітей з в’ялими парезами та 

паралічами 

 

5.3.1 Клінічна характеристика основної підгрупи дітей на етапах 

реабілітації 

 

Поетапну реабілітацію із застосуванням ортеза з реципрокним 

механізмом пройшли 10 пацієнтів основної підгрупи з наслідками травм, 

захворювань та вродженої патології спинного мозку на грудопоперековому, 

поперековому та поперековокрижовому рівнях. Серед них 10 дітей 

перебували під наглядом та проходили фізичну реабілітацію протягом одного 

року, 6 – трьох років та 4 дитини – п’яти років.  

Далі наводимо клінічні особливості хворих основної підгрупи з 

патологією спинного мозку, які оцінювали наприкінці першого етапу 

реабілітації, через 1, 3 та 5 років спостереження. 

Зміну сили м’язів (тест Lovett) пацієнтів основної групи протягом 

періоду реабілітації представлено в табл. 5.44, з якої бачимо позитивну 
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динаміку цього показника – поступове збільшення сили м’язів на кожному 

етапі реабілітації. 

 

Таблиця 5.44 

Динаміка сили м’язів (тест Lovett) пацієнтів основної підгрупи ІІ групи  

(з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

Сила м’язів на етапах реабілітації 

(бали) 

до 
пер-

ший 

другий 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

26921 
Наслідки порушень 

спінального кровообігу ТhX 
0 1 2 2 2 

27262 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0 1 0 0 1 

28253 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
1 1 1 1 – 

27676 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
1 1 1 – – 

25832 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
2 2 2 3 2 

26555 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта  
0 0 0 0 0 

26761 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 0 – 

29257 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 2 1 – – 

29140 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 – – 

28236 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
0,7 

(0 – 2) 

1,0 

(0 – 2) 

0,9 

(0 – 2) 

1,0*,** 

(0 – 2) 

1,2**,* 

(0 – 2) 
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Загальне збільшення сили м’язів за 5 років реабілітації із 

використанням реципрокного ортеза становило незначна – середнє значення 

склало 0,5 балів (від 0,7 до 1,2). Динаміка результатів тестування на етапах 

реабілітації подана на рис. 5.22. 

 

Lovett

0,7
0,9 1

1,2

0,00

0,50

1,00

1,50

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років

б
а
л

 

Рис. 5.22. Графік змін сили м’язів (тест Lovett) нижніх кінцівок 

пацієнтів основної підгрупи ІІ групи (з периферичними парезами та 

паралічами) на етапах реабілітації. 

 

Дослідження здатності пацієнтів до пересування за допомогою 

тестування (WISCI) показало, що за термін спостереження 6 (60 %) дітей 

освоїли ходьбу в реципрокному ортезі з різним ступенем свободи 

пересування:  

– 1 (10  %) дитини освоїла самостійне пересування в бруссях (3-й 

рівень), 

– 4 (40 %) навчились пересуватися в реципрокному ортезі з опорою 

на ходунки (6-й рівень), 

– 1 (10 %) може ходити в реципрокному ортезі з палицями без 

сторонньої допомоги (9-й рівень). 

Останні діти потребують допомоги супроводжуючого при 

пересуванні: 2 (20 %) пересуваються в реципрокному ортезі з допомогою 

одного супровідника (18-й рівень) та 2 (20 %) хворих повернулися до 

пересування в інвалідному кріслі за сімейними обставинами. 
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Середнє значення індексу ходьби значне збільшилось на другому 

етапі реабілітації (пересування в реципрокному ортезі) – з 1,0 до 11,1 

рівня, однак після 3 років спостереження частина дітей звернулась до 

пересування в інвалідному кріслі, тому середнє значення індексу 

зменшилось до 6 рівня. Однак, загальна динаміка цього показника 

остається позитивною – за період реабілітації індекс ходьби збільшився на 

6 рівнів (від 1,0 до 6,0) (табл. 5.45). 

 

Таблиця 5.45 

Індекс ходьби (тест WISCI) пацієнтів основної підгрупи ІІ групи  

(з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

Індекс ходьби на етапах реабілітації 

(рівень) 

до 
пер-

ший 

другий 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 7 

26921 
Наслідки порушень 

спінального кровообігу ТhX 
1 1 6 6 6 

27262 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
1 1 18 18 6 

28253 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
1 1 6 6 – 

27676 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
1 1 18 – – 

25832 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
1 1 6 6 6 

26555 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта  
1 1 6 6 6 

26761 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 18 18 – 

29257 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 9 – – 
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Продовження табл. 5.45 

1 2 3 4 5 6 7 

29140 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 18 – – 

28236 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 6 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 1,00 1,00 
11,1*,** 

(6 – 18) 

10,0*,** 

(6 – 18) 

6,0*,** 

 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 

 

Динаміка середнього значення індексу ходьби пацієнтів на етапах 

реабілітації подана на рис. 5.23. 
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Рис. 5.23. Графік змін середнього значення індексу ходьби (WISCI) 

хворих основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на 

етапах реабілітації. 

 

Визначення коефіцієнту компенсації рухового дефіциту (тест «Система 

оцінки компенсації рухового дефіциту») на етапах реабілітації показало 

позитивну динаміку в руховому статусі усіх пацієнтів. До реабілітації 

середній коефіцієнт компенсації складав 0,37 бала, тобто відповідав 
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мінімальному («нижче середнього») за шкалою «Інтегральна оцінка загальної 

компенсації рухового дефіциту». 

Через 1 рік спостереження цей показник збільшився до 0,49 бала, 

через 3 роки пересування в реципрокному ортезі – до 0,51 бала 

(задовільний рівень компенсації), через 5 років – до 0,52 бала (задовільний 

рівень компенсації) (табл. 5.46).  

 

Таблиця 5.46 

Коефіцієнт компенсації рухового дефіциту пацієнтів основної підгрупи  

ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

Інтегральна оцінка загальної компенсації на 

етапах реабілітації (Кк) 

до 

кінець 

пер-

шого 

другий 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 7 

26921 

Наслідки порушень 

спінального кровообігу 

ТhX 

0,28 0,37 0,6 0,8 0,8 

27262 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0,55 0,6 0,6 0,3 0,32 

28253 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0,49 0,49 0,49 0,5 – 

27676 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0,4 0,4 0,4 – – 

25832 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0,35 0,35 0,35 0,49 0,49 

26555 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта  
0,32 0,32 0,48 0,48 0,5 

26761 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,33 0,4 0,4 0,5 – 

29257 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,52 0,55 0,9 – – 
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Продовження табл. 5.46 

1 2 3 4 5 6 7 

29140 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,28 0,12 0,31 – – 

28236 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,27 0,31 0,4 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 

0,37 

(0,28 – 

0,55) 

0,39 

(0,12 – 

0,55) 

0,49*,** 

(0,31 – 

0,9) 

0,51*,** 

(0,3 – 

0,8) 

0,52** 

(0,32 – 

0,8) 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 

 

Динаміка зміни коефіцієнту компенсації рухового дефіциту на етапах 

реабілітації наочно представлена на рис. 5.24. 
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Рис. 5.24. Графік змін середнього значення коефіцієнту компенсації 

рухового дефіциту основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та 

паралічами) на етапах реабілітації. 
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Усім пацієнтам підгрупи впродовж 5 років спостереження 

оцінювали рівень незалежності під час пересуванні (FAC). Встановлено, 

що із 10 пацієнтів можуть самостійно ходити в реципрокному ортезі 6 (60 

%):  

– 1 (10  %) дитина (з ліпоменінгомієлорадікулоцеле попереково-

крижового відділу хребта) в бруссях; 

– 4 (40 %) дітей (з наслідками порушень спінального кровообігу ТhX та 

з ліпоменінгомієлорадікулоцеле попереково-крижового відділу хребта) з 

опорою на ходунки; 

– 1 (10 %) дитина (з ліпоменінгомієлорадікулоцеле попереково-

крижового відділу хребта) з палицями без сторонньої допомоги. 

Не освоїли самостійного пересування в реципрокному ортезі 4 

(40 %) пацієнти: два із них ходять в реципрокному ортезі за допомогою 

супровідника (діти зі спинномозковою грижею попереково-крижового 

відділу хребта). Два пацієнта повернулися до пересування в інвалідній 

колясці після 3 років пересування в реципрокному ортезі. Це були хворі з 

ліпоменінгомієлорадікулоцеле грудо-попереково-крижового відділів 

хребта зі значним неврологічним дефіцитом, вираженими деформаціями 

стоп, контрактурами в колінних та кульшових суглобах, вивихами в 

кульшових суглобах, паралітичною деформацією хребта та шкіряними 

трофічними порушеннями., що перешкоджало користуванню ортезом та 

знижувало мотивацію до пересування в ньому у дитини та батьків. 

Середнє значення рівня самостійності пересування в основній 

підгрупі пацієнтів за 5 років спостереження взагалі підвищилось на 2 

рівня (від 0 до 2,0) (табл. 5.47). 

Динаміка середнього значення рівня функціональної категорії 

ходьби (FAC) пацієнтів основної підгрупи з патологією спинного мозку 

на етапах реабілітації подана на рис. 5.25. 
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Таблиця 5.47 

Рівень функціональної категорії ходьби (FAC) пацієнтів основної підгрупи ІІ 

групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

FAC на етапах реабілітації (рівень) 

до 

кінець 

пер-

шого 

другий 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

26921 
Наслідки порушень 

спінального кровообігу ТhX 
0 0 4 4 2 

27262 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0 0 1 1 1 

28253 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0 0 3 3 – 

27676 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0 0 1 - – 

25832 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0 0 1 4 4 

26555 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта  
0 0 1 1 1 

26761 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 1 1 – 

29257 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 4 – – 

29140 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 1 – – 

28236 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 3 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 0,0 0,0 
2,0*,** 

(1 – 4) 

2,33** 

(1 – 4) 

2,00** 

(1 – 4) 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 
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Рис. 5.25. Графік змін середнього значення рівня незалежності під час 

пересування хворих основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та 

паралічами) на етапах реабілітації. 

 

На оглядових рентгенограмах таза пацієнтам вимірювали індекс 

міграції головки стегнової кістки для відслідкування динаміці в процесі 

реабілітації (табл. 5.48). 

Встановлено, що за період спостереження дітей прогресування 

дислокації в кульшовому суглобі не спостерігалось ні у одного хворого. 

Загальну кількість дітей з патологією кістково-суглобової системи на етапах 

реабілітації надано в табл. 5.49. 

При дослідженні динаміці стану опорно-рухової системи за термін 

спостереження відмічено зміни відносної кількості хворих з ортопедичними 

ускладненнями в даної групі. Відносна кількість дітей з дислокаціями в 

кульшових суглобах зменшилась на 40 % ( з 80 % до 40 %), кількість дітей з 

контрактурами великих суглобів нижніх кінцівок зменшилась на 20 % (з 

40 % до 20 %), кількість дітей з деформаціями хребта зменшилась на 40 % (з 

80 % до 40 %).  

У процесі дослідження біоелектричної активності м’язів нижніх 

кінцівок відмічені низькі її значення до реабілітації та упродовж всього 

терміну (5 років) користування реципрокним ортезом, з m.m. tibialis anterior 

біоелектричний сігнал не получен. Але встановлено збільшення БЕА з усіх 

груп м’язів в середньому на 271-361 мкВ.  



 

Таблиця 5.48 

Величина індексу міграції (ІМ) пацієнтів основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами)  

на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

ІМ на етапах реабілітації (%) 

до 
кінець 

першого 

другий 

через 1 рік через 3 роки через 5 років 

справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26921 
Наслідки порушень 

спінального кровообігу ТhX 
80 50 80 50 80 50 80 50 80 50 

27262 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

28253 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
80 80 80 80 80 80 80 80 – – 

27676 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
50 30 50 30 50 30 – – – – 

25832 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 

1
6
4
 



 

Продовження табл. 5.48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26555 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта  
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

26761 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
80 80 80 80 80 80 80 80 – – 

29257 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 0 0 0  – – – 

29140 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 0 0 0  – – – 

28236 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
80 80 80 80 80 80  – – – 

29506 
Віддалені наслідки усунення 

пухлини ТhIII–ТhIV 
0 0 0 0 0 0  – – – 

30257 

Віддалені наслідки усунення 

гранулеми вітрянки  

ТhII–ТhVIII 

50 40 50 40 50 15 – – – – 

1
6
5
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Таблиця 5.49 

Кількість дітей основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та 

паралічами) з патологією кістково-суглобової системи на етапах реабілітації 

Патологія кістково-

суглобової системи 

Кількість хворих 

до 

реабілітації 

через  

1 рік 

через  

3 роки 

через  

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Патологія кульшових 

суглобів: 

- дисплазія 

1 10 1 10 1 10 1 10 

- дисплазія, підвивих 

однобічний  
2 20 2 20 1 10  – 

- підвивих двобічний - - 1 10 – – – – 

- підвивих та вивих 1 10 1 10 2 20 2 20 

- вивих двобічний 4 40 4 40 2 20  1 10 

Всього хворих з 

патологією кульшових 

суглобів: 

8 80 9 90 6 60 4 40 

Контрактури: 

- згинальні колінного 

суглоба 

3 30 3 30 2 40    

- згинальна кульшового 

суглоба 
–   1 10 1 10  – – 

- множинні великих 

суглобів 
1  10 1 10 2 20  2 20 

Всього хворих з 

контрактурами суглобів 
4 40 5 50 5 50 2 20 

Деформації хребта: 

- кіфоз 
4  40 3 30 3 27 1 10 

- сколіоз 4 40  6 60 3 27 3 40 

Усього хворих з 

деформацією хребта 
8 80 9 90 11 100 4 40 

Всього хворих 10 100 10 100 6 100 4 100 
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Зміни середнього значення БЕА м’язової системи нижніх кінцівок на 

етапах реабілітації відображені в табл. 5.50. 

 

Таблиця 5.50 

Середні значення БЕА м’язів нижніх кінцівок пацієнтів основної підгрупи  

ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

Дослід-

жені 

м’язи 

Середнє значення БЕА м’язів (мкВ) 

до 

реабілітації 
через 1 рік через 3 роки через 5 років 

дина-

міка 

m. gastro-

cnemius 

– справа 

– зліва 

 

 

27,63 ±5,15** 

39,90 ±7,86** 

 

 

66,43 ± 55,29 

78,35 ± 65,55 

 

 

71,58 ± 48,69* 

72,92 ± 47,80* 

 

 

299,52 ± 464,60*,** 

293,16 ± 426,56*,** 

 

 

+271 

+253,2 

m. rectus 

– справа 

– зліва 

 

29,39±26,82** 

25,38 ±11,55** 

 

253,75 ± 352,48* 

286,08 ±386,67* 

 

124,57 ± 126,51* 

122,14 ± 130,32* 

 

390,60 ± 503,09*,** 

461,40 ± 556,90*,** 

 

+361,2 

+436,0 

m. gluteus 

maximus 

– справа 

– зліва 

 

 

25,83 ±30,35 

24,75 ±26,27 

 

 

295,99 ± 506,67* 

257,04 ± 350,12*,** 

 

 

196,31 ± 197,25*,** 

207,02 ± 198,72*,** 

 

 

374,50 ± 566,34*,** 

403,17 ± 558,53*,** 

 

 

+348,6 

378,42 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 

 

У процесі дослідження основних параметрів центральної гемодинаміки 

встановлено, що кількість хворих з порушенням функції серцево-судинної 

системи в процесі реабілітації протягом 5 років спостереження змінилась. 

Первинна вертикалізація пацієнтів у замковій ортезній системі викликала 
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порушення всіх основних параметрів гемодинаміки, що є проявом 

неадекватної реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у 

70 % хворих. Через 3 роки спостереження реакція серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження змінилася у 83 % користувачів реципрокним 

ортезом на адекватну. Однак зміни центральної гемодинаміки, які спричинені 

гіподинамією (підвищення ЧСС, СТ) спостерігали всі 5 років спостереження. 

Кількість пацієнтів з ознаками порушення головних параметрів центральної 

гемодинаміки в процесі спостереження на етапах реабілітації подана в 

табл. 5.51. 

 

Таблиця 5.51 

Характеристика пацієнтів основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими 

парезами та паралічами)  з патологічними змінами головних параметрів 

центральної гемодинаміки  на етапах реабілітації 

Патологічні зміни 

центральної 

гемодинаміки 

Кількість пацієнтів 

до реабілі- 

тації 
на 1 етапі 

через  

1 рік 

через 

3 років 

через 

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЧСС вище  

за норму 
3 30 3 30 5 50 1 16 1 25  

Підвищення СТ 0 0 5 50 5 50 1 16 1 25 

Підвищення ДТ 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 

Підвищення 

ППОС 
4 40 3 30 2 20 1 16 0 0 

Зниження ХОК 0 0 4 40 1 10 0 0 0 0 

Зниження СІ 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

3 30 3 30 4 40 5 83 4 100 
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Продовження табл. 5.51 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Неадекватна 

реакція серцево-

судинної системи 

на фізичне 

навантаження 

7 70 7 70 6 60 1 10 0 0 

Усього хворих 10 100 10 100 10 100 6 100 4 100 

 

Під час дослідження змін середнього значення дефіциту ЖЄЛ на 

етапах реабілітації (табл. 5.52) встановлено його зменшення за першому етапі 

реабілітації (вертикалізація) до 0,39 л. 

Таблиця 5.52 

Динаміка середнього значення дефіциту ЖЄЛ основної підгрупи ІІ групи 

пацієнтів (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

Середнє значення дефіциту ЖЄЛ (л) на 

етапах реабілітації 

до 
пер-

ший 

другий 

через  

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 7 

26921 

Наслідки порушень 

спінального кровообігу 

ТhX 

– 0,35 0,05 0,05 0,05 

27262 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
– – – 0,2 0,1 

28253 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0,2 0,2 0 0,3 – 

27676 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
0,1 0,1 0,1 – – 

25832 
СМГ грудопоперекового 

відділу хребта 
– – – 0,05 – 

26555 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,15 0,15 0,2 0,4 0,2 
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Продовження табл. 5.52 

1 2 3 4 5 6 7 

26761 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
– 0,35 0,2 0,15 – 

29257 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,8 0,8 0 – – 

29140 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,35 0,35 0,1 – – 

28236 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
1,1 1,1 0,9 – – 

Середнє значення (M ± m) 
0,45 ± 

0,31 

0,39 ± 

0,29 

0,19 ± 

0,26 

0,17 ± 

0,12*,** 

0,06 ± 

0,08*,**,*** 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою; 

3. *** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою через 3 роки. 

 

Через 1 рік користування реципрокним ортезом дефіцит ЖЄЛ 

зменшився з 0,45 до 0,021 л, через 3 роки – до 0,17 л, через 5 років – до 0,06 л 

(рис. 5.26). 

 
Рис. 5.26. Графік змін середнього значення дефіциту ЖЄЛ хворих 

основної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 
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Таким чином, у процесі проведення поетапної реабілітації з 

використанням реципрокного ортеза основної підгрупи дітей з в’ялими 

парезами та паралічами за 5 років спостереження виявлені такі зміни в 

клінічному статусі (табл. 5.53): 

– середнє значення сили м’язів збільшилось на 0,5 бала (від 0,7 до 

1,2); 

– середнє значення індексу ходьби (тест WISCI) дітей зі спінальною 

патологією збільшилось на 5 рівнів (від 1 до 6);  

– середній рівень результатів інтегрального оцінювання загальної 

компенсації мобільності хворих піднявся на 0,15 (від 0,37 до 0,52); 

- середній рівень незалежності хворого від сторонньої допомоги під 

час пересування (тест FAC) піднявся на 2,0 рівня (від 0 до 2,0). Із 10 

пацієнтів можуть самостійно ходити в реципрокному ортезі 6 (60 %): 

1 (10 %) дитина – в бруссях, 4 (40 %) дітей – з опорою на ходунки, 1 (10 %) 

дитина – з палицями без сторонньої допомоги; 

– відносна кількість дітей з дислокацією в кульшових суглобах 

зменшилась на 40 % (від 80 до 40); 

– відносна кількість хворих з контрактурами суглобів нижніх 

кінцівок зменшилась на 20 % (від 40 до 20); 

– кількість хворих з деформацією хребта зменшилась на 40 % (від 80 

до 40); 

– середнє значення БЕА збільшилось зі всіх груп м’язів нижніх 

кінцівок в середньому на 271-436 мкВ. Біоелектричній сигнал з m.m. tibialis 

anterior не отримано.  

Також виявлені позитивні зміни з боку серцево-судинної та легеневої 

систем: 

– кількість пацієнтів з високою ЧСС під час фізичного навантаження 

через 5 років реабілітації зменшилась на 5 %; хворих з патологічними 

змінами центральної гемодинаміки внаслідок гіподинамії (підвищення ДТ, 

ХОК, ППОС ) за термін реабілітації не стало; 
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Таблиця 5.53 

Зміни клінічного статусу пацієнтів основної підгрупи (з в’ялими парезами та 

паралічами) за 5 років спостереження (n = 10) 

Середні значення показників 
Середнє значення, 

(M ± m) 
Різниця P 

1 2 3 4 

1. тест Lovett (бал) 
до реабілітації 0,7 

+0,5 > 0,05 
після реабілітації 1,2*,** 

2. WISCI (рівень) 
до реабілітації 1,00 

+5 > 0,05 
після реабілітації 6,00*,** 

4. Інтегральна оцінка 

загальної компенсації (Кк) 

до реабілітації 0,37 
+0,15 > 0,05 

після реабілітації 0,52*,** 

5. FAC (рівень) 
до реабілітації 0,0 

+2,0 > 0,05 
після реабілітації 2,0*,** 

6. Кількість дітей з 

дислокацією в кульшових 

суглобах (%)  

до реабілітації 80 

- 40 > 0,05 
після реабілітації 40 

7. Кількість хворих  

з контрактурами у сугло-

бах нижніх кінцівок (%) 

до реабілітації 40 

- 20 > 0,05 
після реабілітації 20 

8. Кількість хворих з 

деформацією хребта (%) 

до реабілітації 80 
- 40 > 0,05 

після реабілітації 40 

9. БЕА м’язів(мкВ) 

m. tibialis anterior 

справа 
до реабілітації 0 

+0,65 < 0,05 
після реабілітації 0 

зліва 
до реабілітації 0 

+0,92 >0,05 
після реабілітації 0 

m. gastrocnemius 

справа 
до реабілітації 27,63 ± 5,15** 

+271,89 >0,05 
після реабілітації 299,52 ± 464,60** 

зліва 
до реабілітації 39,90 ± 7,86 

+253,26 >0,05 
після реабілітації 293,16 ±426,56*,** 
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Продовження табл. 5.53 

1 2 3 4 

m. rectus  

справа 

до реабілітації 29,39 ± 26,82** 

+361,21 < 0,05 
після реабілітації 

390,60 ± 503,09 

*,** 

зліва 

до реабілітації 25,38 ± 11,55** 

+436,02 < 0,05 
після реабілітації 

461,40 ± 556,90 

*,** 

m. gluteus 

maximus 

справа 

до реабілітації 25,83 ± 30,35** 

+348,67 < 0,05 
після реабілітації 

374,50 ± 566,34 

*,** 

зліва 

до реабілітації 24,75 ± 26,27** 

+378,42 < 0,05 
після реабілітації 

403,17 ± 558,53 

*,** 

10. Дефіцит ЖЄЛ (л) 

до реабілітації 0,45 ± 0,31 

- 0,39 < 0,05 
після реабілітації 

0,06 ± 0,08 

*,**,*** 

11. Патологічні зміни показників центральної гемодинаміки (кількість хворих, %) 

ЧСС вище за норму 
до реабілітації 30 

- 5 > 0,05 
після реабілітації 25 

Підвищення СТ 
до реабілітації 0 

+25 > 0,05 
після реабілітації 25 

Підвищення ДТ 
до реабілітації 0 

0 >0,05 
після реабілітації 0 

Підвищення ППОС   
до реабілітації 40 

–40 > 0,05 
після реабілітації 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження 

до реабілітації 30 
+70 > 0,05 

після реабілітації 100 

Неадекватна реакція 

серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження 

до реабілітації 70 

–70 > 0,05 
після реабілітації 0 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою; 

3. *** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою через 3 роки. 
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– неадекватна реакція серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження поступове змінилася на адекватну у всіх хворих за термін 

спостереження; 

– у процесі реабілітації з використанням реципрокного ортеза 

відмічено поступове збільшення ЖЄЛ у всіх хворих та зниження середнього 

значення її дефіциту на 0,39 л (від 0,45 до 0,06). 

 

5.3.2 Клінічна характеристика контрольної підгрупи пацієнтів на 

етапах реабілітації 

 

Під наглядом перебували 11 дітей контрольної підгрупи з в’ялими 

парезами та паралічами. У процесі реабілітації пацієнти цієї підгрупи 

реципрокним ортезом не користувались, вертикальну позу освоювали за 

допомогою замкових ортезних систем та параподіуму. Серед них 11 дітей 

пройшли фізичну реабілітацію протягом одного року, 9 – протягом трьох, 4 – 

потягом п’яти. 

Зміну сили м’язів упродовж періоду спостереження оцінювали за 

допомогою тесту Lovett. Результати представлені в табл. 5.54 та на рис. 5.27, 

з яких бачимо збільшення сили м’язів за 5 років спостереження на 0,1 бала 

(від 0,9 до 1,0). 

 

Таблиця 5.54 

Динаміка сили м’язів (тест Lovett) пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи  

(з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

Сила м’язів (бали) на етапах 

реабілітації 

до 
через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 

26656 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 0 

28831 Наслідки СМТ ТhXII–LI 1 1 1 – 
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Продовження табл. 5.54 

1 2 3 4 5 6 

28601 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 – 

28190 СМГ грудного відділу хребта 0 0 0 0 

28546 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 – 

28245 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
2 2 2 2 

27553 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
2 2 2 2 

28213 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
2 2 2 – 

29026 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 – 

29623 

Віддалені наслідки усунення 

пухлини нижньогрудного 

відділу хребта 

1 1 – – 

29810 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
0,9 

(0 – 2) 

0,9 

(0 – 2) 

1,0* 

(0 – 2) 

1,0* 

(0 – 2) 

 

Lovett

0,9 0,9

1 1

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років

б
а
л

 

Рис. 5.27. Графік змін середнього значення сили м’язів хворих 

контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 
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Результати оцінювання індексу ходьби (тест WISCI) за 5 років 

спостереження наступні: самостійне, не залежне від стороннього лиця, 

пересування не освоїв жоден з дітей, 5 (45 %) дітей пересуваються з 

фізичною допомогою однієї людини в замкових ортезних системах, що 

відповідає 5-у рівню. Решта пацієнтів виявилися неспроможними ходити 

через тяжкість ортопедо-неврологічного стану та повернулися до 

пересування в інвалідному кріслі (1-й рівень) (табл. 5.55). 

 

Таблиця 5.55 

Зміни показника індексу ходьби (тест WISCI) пацієнтів контрольної підгрупи  

ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

Індекс ходьби (рівень) на етапах 

реабілітації 

до 
через 

1 рік 

через 

3 роки 

через  

5 років 

26656 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 5 5 

28831 Наслідки СМТ ТhXII–LI 1 1 1 – 

28601 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 – 

28190 СМГ грудного відділу хребта 1 1 1 1 

28546 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 – 

28245 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 5 5 5 

27553 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 1 1 

28213 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 5 – 

29026 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 1 5 – 

29623 

Віддалені наслідки усунення 

пухлини  нижньогрудного 

відділу хребта 

1 1 – – 

29810 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
1 5 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 1 
1,72 

(1 – 5) 

 2,2* 

(1 – 5) 

3,0*,** 

(1 – 5) 
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Середнє значення рівня індексу ходьби за 5 років пересування в 

шарнірних ортезних системах підвищилось на 2 рівня (від 1,0 до 3,0). На 

рис. 5.28 подано графік зміни середнього значення рівня індексу ходьби (тест 

WISCI). 

 

WISCI

1,00

1,72
2,20

3,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років

р
ів

е
н

ь

 
Рис. 5.28. Графік змін середнього значення індексу ходьби хворих 

контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 

 

У результаті вивчення динаміки коефіцієнту компенсації рухового 

дефіциту пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи на етапах реабілітації 

встановлено поступове підвищення середнього значення загалом на 0,08 (від 

0,17 до 0,25) (табл. 5.56). Динаміка тестування наочно представлена на 

рис. 5.29. 

 

Система компенсації рухового дефіціту

0,17 0,19 0,21
0,25

0,00

0,10

0,20

0,30

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років

%

 
Рис. 5.29. Графік змін середнього значення коефіцієнту компенсації 

рухового дефіциту хворих контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами 

та паралічами) на етапах реабілітації. 
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Таблиця 5.56 

Динаміка коефіцієнту компенсації рухового дефіциту пацієнтів контрольної 

підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

Інтегральна оцінка загальної компенсації 

(Кк) на етапах реабілітації 

до 
через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

26656 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,22 0,28 0,28 0,35 

28831 Наслідки СМТ ТhXII–LI 0,18 0,3 0,3 – 

28601 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,15 0,15 0,15 – 

28190 
СМГ грудного відділу 

хребта 
0,2 0,2 0,2 0,2 

28546 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,15 0,12 0,12 – 

28245 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,25 0,33 0,33 0,33 

27553 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,15 0,15 0,15 0,15 

28213 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,18 0,18 0,18 – 

29026 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,15 0,15 0,18 – 

29623 

Віддалені наслідки усунення 

пухлини нижньогрудного 

відділу хребта 

0,15 0,15 – – 

29810 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0,12 0,12 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
0,17 

(0,12 – 

0,25) 

0,19 

(0,12 – 

0,33) 

0,21* 

(0,12 – 

0,3) 

0,25*,** 

(0,15 – 

0,33) 

 

Вивчення рівню незалежності під час пересування (тест FAC) пацієнтів 

контрольної підгрупи ІІ групи з в’ялими парезами та паралічами дало змогу 

встановити, що за весь період спостереження самостійну незалежну від 
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сторонньої допомоги ходьбу не освоїв жоден з них. Ходити в ортезах з 

ходунками при підтримці супровідника протягом 5 років реабілітації могли 5 

(45 %) дітей, причому пересуваються вони завдяки розвороту всього тулуба 

«подібно циркулю». Решта хворих (55 %) пересуваються в колясці з 

супровідним, рівень незалежності під час пересування залишився на 

попередньому нульовому рівні (табл. 5.57). Середній показник самостійності 

пересування хворих за 5 років спостереження підвищився на 0,5 рівня (від 0 

до 0,5).  

Таблиця 5.57 

Рівень функціональної категорії (FAC) ходьби пацієнтів контрольної 

підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ іст. 

хв. 
Діагноз 

Тест FAC (рівень) на етапах 

реабілітації 

до 
через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

1 2 3 4 5 6 

26656 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 0 

28831 Наслідки СМТ ТhXII–LI 0 0 0 – 

28601 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 – 

28190 СМГ грудного відділу хребта 0 0 0 0 

28546 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 – 

28245 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 2 2 2 

27553 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 0 0 

28213 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 1 – 

29026 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 0 1 – 
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Продовження табл. 5.57 

1 2 3 4 5 6 

29623 

Віддалені наслідки усунення 

пухлини  нижньогрудного 

відділу хребта 

0 0 – – 

29810 
СМГ попереково-крижового 

відділу хребта 
0 1 – – 

Середнє значення, (Xmin – Xmax) 
0 

 

0,27 

(0 – 2) 

0,44* 

(0 – 2) 

0,5*,** 

(0 – 2) 

 

На рис. 5.30 подано динаміку змін результатів тестування (тест FAC) на 

етапах реабілітації. 
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Рис. 5.30. Графік змін середнього значення рівня незалежності хворих 

контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 

 

Під час аналізу рентгеноанатомії кульшових суглобів визначена 

динаміка індексу міграції головки стегнової кістки у дітей через 1 рік, 3 роки 

та 5 роки реабілітації з застосуванням замкових ортезів. Встановлене 

прогресування дислокації в кульшовому суглобі у однієї дитини (табл. 5.58).  

За п’ятирічний термін спостереження хворих з в’ялими парезами та 

паралічами, які користувалися замковими ортезними системами, відмічалось 

збільшення кількості дітей з ортопедичними ускладненнями: з 

контрактурами суглобів – на 54,7 % (з 45,3 до 100 ), з деформаціями хребта – 
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на 36,4 % (від 63,6 до 100), кількість пацієнтів з дислокацією в кульшових 

суглобах не змінилось та складало 100 %.  

 

Таблиця 5.58 

Величина індексу міграції (ІМ) пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи  

(з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№ 

іст. 

хв. 

Діагноз 

ІМ на етапах реабілітації (%) 

до 
кінець 

першого 

другий 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

сп
р
ав

а 

зл
ів

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26656 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

80 50 80 50 80 50 80 80 80 80 

28831 
Наслідки СМТ 

ТhXII–LI 
50 20 50 20 50 20 50 20 – – 

28601 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

50 50 50 50 50 50 50 50 – – 

28190 
СМГ грудного 

відділу хребта 
50 80 50 80 50 80 – – – – 

28546 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

50 80 50 80 50 80 – – – – 

28245 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

27553 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

28213 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

30 30 30 30 30 30  – – – 
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Продовження табл. 5.58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29026 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

30 30 30 30 30 30 30 30 – – 

29623 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини  

нижньогрудного 

відділу хребта 

30 50 30 50 30 50  – – – 

29810 

СМГ попереково-

крижового відділу 

хребта 

30 30 30 30 30 30  – – – 

 

Загальна кількість дітей з патологією кістково-суглобової системи на 

етапах реабілітації представлена в табл. 5.59. 

 

Таблиця 5.59 

Кількість дітей контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та 

паралічами) з патологією кістково-суглобової системи на етапах реабілітації 

Патологія кістково-

суглобової системи 

Кількість хворих 

до 

реабілітації 
через 1 рік 

через  

3 років 

через  

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дислокація в 

кульшових суглобах: 

– дисплазія, підвивих 

однобічний 

1 9 1 9 1 11  0 0 

– дисплазія 1 9 1 9 0 0 0 0 

– підвивих двобічний 5 45,4 5 45,4 4 45 0 0 

– підвивих та вивих 3 27 3 27 2 22 2 50 

– вивих двобічний 1 9 1 9 2 22  2 50 

Всього хворих з 

дислокацією  
11 100 11 100 9 100  4 100 
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Продовження табл. 5.59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контрактури: 

– згинальна колінного 

суглоба 

0 0 0 0 1 11 2 50 

– згинальна 

кульшового суглоба 
1 9 1 9 1 11 0 0 

– множинні великих 

суглобів 
4 36,3 4 36,3 6 67 2 50 

Всього хворих  

з контрактурами 
5 45,3 5 45,3 8 89 4 100 

Деформації хребта 7 63,6 7 63,6 9 100 4 100 

Всього 11 100 11 100 9 100 4 100 

 

У результаті виконання ЕМГ м’язів нижніх кінцівок пацієнтів через  

5 років пересування в замкових ортезних системах встановлено, що всі 

значення БЕА були значно нижче норми. За умов довільного максимального 

напруження найбільші значення БЕА м’язів були з m. gluteus maxims та з m.m. 

rectus. 

Динаміка середнього значення БЕА м’язів на етапах спостереження 

представлена в табл. 5.60. 

Протягом всього терміну спостереження БЕА всіх груп м’язів була 

значно нижчою за показники норми, особливо в дистальних відділах нижніх 

кінцівок. Визначено незначне збільшення амплітуди біоелектричної кривої 

під час електроміографічного дослідженні через 5 років з m.m. rectus та m. 

gluteus maxims. У м’язах гомілок покращення БЕА не спостерігали. 

Зміни основних параметрів центральної гемодинаміки в процесі 

реабілітації виявилися такими: первинна вертикалізація пацієнтів в замковій 

ортезній системі викликала порушення всіх основних параметрів 

гемодинаміки у 78,6 % хворих, що відображує неадекватну реакцію серцево-

судинної системи на фізичне навантаження.  
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Таблиця 5.60 

Середнє значення БЕА м’язів нижніх кінцівок пацієнтів контрольної 

підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

Досліджені 

м’язи 

Середнє значення БЕА м’язів (мкВ) 

до 

реабілітації 

через  

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

динаміка 

за  

5 років 

m. tibialis 

anterior 

 – справа 

– зліва 

 

 

0,53 ± 1,75 

1,18 ± 2,17** 

 

 

1,06 ± 2,76 

1,35 ± 3,40 

 

 

0,91 ± 2,87 

0,74 ± 2,30 

 

 

1,18 ± 2,17** 

1,72 ± 3,52 

 

 

+0,65 

+0,92 

m. gastro 

сnemius 

– справа 

– зліва 

 

 

38,77 ± 52,35 

39,54 ± 42,93 

 

 

41,84 ±51,78 

42,47 ±45,43 

 

 

36,63 ±49,12 

35,53 ±45,87 

 

 

25,40 ± 29,80 

27,20 ± 31,78 

 

 

–13,37 

–12,34 

m. rectus 

– справа 

– зліва 

 

53,27 ± 45,29 

58,54 ± 48,74 

 

58,71 ±41,43 

64,56 ±49,08 

 

64,75 ±45,64 

73,00 ±57,46 

 

80,40±66,14** 

85,40±70,76*,** 

 

+27,13 

+26,86 

m. gluteus 

maximus 

– справа 

– зліва 

 

 

40,16 ±40,53 

41,27 ±40,31 

 

 

40,93 ±29,42 

47,43 ±36,03 

 

 

4,83 ± 32,26 

51,92 ±35,98 

 

 

72,20±57,55*,** 

73,80±60,39*,** 

 

 

+33,04 

+32,53 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 

 

Патологічні зміни показників центральної гемодинаміки внаслідок 

гіподинамії (підвищення ЧСС, СТ, ДТ, ППОС, зниження ХОК, СІ), 

спостерігали в дітей протягом всього періоду спостереження, хоча реакція 

серцево-судинної системи на фізичне навантаження через 5 років стала 

адекватною у 100 % пацієнтів. Кількість пацієнтів з ознаками порушення 
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головних параметрів центральної гемодинаміки на етапах реабілітації подана 

в табл. 5.61. 

Таблиця 5.61 

Кількість пацієнтів контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та 

паралічами) з патологічними змінами головних параметрів центральної 

гемодинаміки на етапах реабілітації 

Патологічні зміни 

центральної 

гемодинаміки 

Кількість пацієнтів 

до 

реабілітації 

через  

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ЧСС вища за норму 8 72,7 6 54 6 66 2 50 

Підвищення СТ 0 0 8 73 8 88 1 25 

Підвищення ДТ 6 54,5 4 36 4 44 0 0 

Підвищення ППОС 14 100 10 91 7 77 2 50 

Зниження ХОК 0 0 4 36 2 22 1 25 

Зниження СІ 0 0 2 18 1 11 0 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на фізичне 

навантаження 

3 21,4 4  36,3 5  55 4 100 

Неадекватна 

реакція серцево-

судинної системи 

на фізичне 

навантаження 

8 78,6 7 63,7  4 45  0 0 

Всього 11 100 11 100 9 100 4 100 

 

Динаміка середнього значення дефіциту ЖЄЛ на етапах реабілітації 

представлена в табл. 5.62. Аналіз результатів не виявив тенденцію до 

зменшення дефіциту ЖЄЛ (рис. 5.31), що можна пояснити тяжкістю 

ортопедо-неврологічної патології та розвитком гіподинамії у хворих, які 

припинили застосування ортезів для ходьби. 
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Таблиця 5.62 

Динаміка середнього значення дефіциту ЖЄЛ пацієнтів контрольної 

підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах реабілітації 

№  

іст. 

хв. 

Діагноз 

Середнє значення дефіциту ЖЄЛ (л) 

до 

реабілі-

тації 

через 

1 рік 

через 

3 роки 

через 

5 років 

26656 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,35 0 0,1 0,5 

28831 Наслідки СМТ ТhXII–LI 1,2 0,2 1,1 – 

 28601 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
– – 0,65 – 

28190 
СМГ грудного відділу 

хребта 
0,7 0,9 1,2 0,8 

28546 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,8 1,0 1,2 – 

28245 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
- 0,15 0,12 0,2 

27553 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
- - 0,1 0,4 

28213 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,1 0,2 0,5 – 

29026 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
0,45 0,2 0,3 – 

29623 

Віддалені наслідки 

усунення пухлини 

нижньогрудного відділу 

хребта 

0,65 0,5 – – 

29810 
СМГ попереково-

крижового відділу хребта 
– – – – 

Середнє значення (M ± m) 
0,55 ± 

0,12 

0,43 ± 

0,22* 

0,78 ± 

0,43*,** 

0,61 ± 

0,19*,**,*** 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою; 

3. *** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою через 3 роки. 
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Рис. 5.31. Графік змін середнього значення дефіциту ЖЄЛ у хворих 

контрольної підгрупи ІІ групи (з в’ялими парезами та паралічами) на етапах 

реабілітації. 

 

Таким чином, під час проведення поетапної реабілітації з 

використанням замкових ортезних систем дітей контрольної підгрупи з 

периферичними парезами та паралічами за 5 років спостереження виявлені 

такі зміни клінічного статусу (табл. 5.63): 

– середнє значення сили м’язів збільшилось на 0,1 бала (від 0,9 до 1,0); 

– середнє значення індексу ходьби (WISCI) збільшилось на 2,0 рівня 

(від 1 до 3);  

– середній показник незалежності хворого від сторонньої допомоги під 

час пересування (тест FAC) збільшився на 0,5 рівня (від 0 до 0,5). Із 14 

пацієнтів самостійно та незалежно від сторонньої допомоги ходити не може 

жоден. Пересуватися в ортезах з ходунками та підтримкою супровідника 

вдалося навчити 5 (45 %) дітей;  

– середній рівень інтегральної оцінки загальної компенсації 

мобільності хворих збільшився на 0,08 ( від 0,17 до 0,25); 

– відносна кількість дітей з дислокацією в кульшових суглобах не 

змінилася та дорівнює 100 %. 
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Таблиця 5.63 

Зміни клінічного статусу пацієнтів контрольної підгрупи (з в’ялими парезами 

та паралічами) за 5 років спостереження (n = 11) 

Середні значення показників 
Середнє значення, 

(M ± m) 
Різниця P 

1 2 3 4 

1. тест Lovett (бал) 
до реабілітації 0,9 

+0,1 > 0,05 
після реабілітації 1,0*,** 

2. WISCI (рівень) 
до реабілітації 1,00 

+2 > 0,05 
після реабілітації 3,00*,** 

4. Інтегральна оцінка 

загальної компенсації (Кк) 

до реабілітації 0,17 
+0,08 > 0,05 

після реабілітації 0,25*,** 

5. FAC (рівень) 
до реабілітації 0,0 

+0,5 > 0,05 
після реабілітації 0,5*,** 

6. Кількість дітей з 

дислокацією в кульшових 

суглобах (%)  

до реабілітації 100 

0 > 0,05 
після реабілітації 100 

7. Кількість хворих  

з контрактурами у сугло-

бах нижніх кінцівок (%) 

до реабілітації 45,3 

+54,7 > 0,05 
після реабілітації 100 

8. Кількість хворих з 

деформацією хребта (%) 

до реабілітації 63,6 
+36,4 > 0,05 

після реабілітації 100 

9. БЕА м’язів(мкВ) 

m. tibialis anterior 

справа 
до реабілітації 0,53 ± 1,75 

+0,65 < 0,05 
після реабілітації 1,18 ± 2,17** 

зліва 
до реабілітації 1,18 ± 2,17 

+0,92 >0,05 
після реабілітації 1,72 ± 3,52** 

m. gastrocnemius 

справа 
до реабілітації 38,77 ± 52,35 

–13,37 >0,05 
після реабілітації 25,40 ± 29,80** 

зліва 
до реабілітації 39,54 ± 42,93 

–12,34 >0,05 
після реабілітації 27,20 ± 31,78** 
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Продовження табл. 5.63 

1 2 3 4 

m. rectus  

справа 
до реабілітації 53,27 ± 45,29 

+27,13 < 0,05 
після реабілітації 80,40±66,14** 

зліва 
до реабілітації 58,54 ± 48,74 

+26,86 < 0,05 
після реабілітації 85,40±70,76*,** 

m. gluteus 

maximus 

справа 
до реабілітації 40,16 ±40,53 

+27,56 < 0,05 
після реабілітації 72,20±57,55*,** 

зліва 
до реабілітації 41,27 ±40,31 

+32,53 < 0,05 
після реабілітації 73,80±60,39*,** 

10. Дефіцит ЖЄЛ (л) 
до реабілітації 0,55 ± 0,12 

+0,06 < 0,05 
після реабілітації 0,61 ± 0,19 *,**,*** 

11. Патологічні зміни показників центральної гемодинаміки  

(кількість хворих, %) 

ЧСС вище за норму 
до реабілітації 73,7 

–22,7 > 0,05 
після реабілітації 50 

Підвищення СТ 
до реабілітації 0 

+25 > 0,05 
після реабілітації 25 

Підвищення ДТ 
до реабілітації 54,5 

–54,5 >0,05 
після реабілітації 0 

Підвищення ППОС   
до реабілітації 100 

–50 > 0,05 
після реабілітації 50 

Адекватна реакція 

серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження 

до реабілітації 21,4 
+78,6 > 0,05 

після реабілітації 100 

Неадекватна реакція 

серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження 

до реабілітації 78,6 

–78,6 > 0,05 

після реабілітації 0 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою; 

3. *** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою через 3 роки. 
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– відносна кількість хворих з контрактурами в суглобах нижніх 

кінцівок збільшилась на 54,7 % (від 45,3 до 100); 

– відносна кількість хворих з деформацією хребта збільшилась на 

36,4 % (від 63,6 до 100); 

– середнє значення БЕА збільшилось зі всіх груп м’язів нижніх 

кінцівок, найбільше значення БЕА через 5 років реабілітації спостерігали з м’язів 

проксимальних відділів кінцівок (m.m. rectus femoris, m.m. gluteus maximus). 

Також встановлено позитивні зміни з боку серцево-судинної та 

легеневої систем: 

– відносна кількість пацієнтів з високою ЧСС під час фізичного 

навантаження через 5 років реабілітації зменшилась на 22,7 %, кількість 

пацієнтів з патологічними змінами центральної гемодинаміки, які є 

наслідком гіподинамії (підвищення СТ, ППОС та зниження СІ), за термін 

спостереження зменшилась; 

– неадекватну реакцію серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження відмічали під час первинної вертикалізації у 78,6 % дітей, 

через 3–5 років спостереження у всіх пацієнтів реакція на фізичне 

навантаження виявилася адекватною; 

– у процесі навчання пересуванню з використанням замкових 

ортезних систем у контрольній підгрупі хворих з наслідками захворювань та 

травм спинного мозку спостерігали незначне збільшення дефіциту ЖЄЛ від 

0,5 до 0,61 л.  

 

5.3.3  Порівняння результатів реабілітації основної та контрольної 

підгруп 

 

Для порівняльного аналізу результатів реабілітації пацієнтів з 

в’ялими парезами та паралічами основної та контрольної підгруп використані 

одержані зміни головних показників ортопедичного статусу в процесі 

реабілітації (термін спостереження 5 років) (табл. 5.64). 



 

Таблиця 5.64 

Ефективність реабілітації пацієнтів з в’ялими парезами та паралічами (термін спостереження 5 років) 

Параметри оцінки 

Середні значення показників 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до реабілітації 
після 

реабілітації 
динаміка до реабілітації 

після 

реабілітації 
динаміка 

1 2 3 4 5 6 7 

Сила м’язів (бал)  0,7 1,2* +0,5 0,9 1,0 +0,1 

FAC (рівень) 0 2,0*,** +2,0 0 0,5* +0,5 

Самостійна ходьба (кількість 

дітей, %) 
0 60 +60 0 0 0 

WISCI (рівень) 1,00 6,0*,** +5,0 1,0 3,0*,** +2,0 

Інтегральна оцінка загальної 

компенсації (Кк) 
0,37 0,52** +0,15 0,17 0,25*,** +0,08 

Контрактури в суглобах 

нижніх кінцівок (кількість 

дітей, %) 

40 20 -20 45,3 100 +54,7 

Деформації хребта (кількість 

дітей, %) 
80 40 -40 63,6 100 +36,4 

Дислокація в кульшових 

суглобах (кількість дітей, %) 
80 40 -40 100 100 0 

 

 

 

1
9
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Продовження табл. 5.64 

1 2 3 4 5 6 7 

БЕА м’язів (мВт) 

m. tibialis anterior: 

– справа 

– зліва 

0 0 0 

 

0,53 ± 1,75 

1,18 ± 2,17** 

 

1,18 ± 2,17** 

1,72 ± 3,52*,** 

 

+0,65 

+0,92 

m. gastrocnemius: 

– справа 

– зліва 

 

27,63 ± 5,15** 

39,90 ± 7,86 

 

299,52 ± 464,60** 

293,16 ± 426,56*,** 

 

+271 

+253,2 

 

38,77 ± 52,35 

39,54 ± 42,93 

 

25,40 ± 29,80 

27,20 ± 31,78 

 

–13,37 

–12,34 

m. rectus: 

– справа 

– зліва 

 

29,39 ± 26,82** 

25,38 ± 11,55** 

 

390,60 ± 503,09*,** 

461,40 ± 556,90*,** 

 

+361,2 

+436,0 

 

53,27 ± 45,29 

58,54 ± 48,74 

 

80,40 ± 66,14*,** 

85,40 ± 70,76*,** 

 

+27,13 

+26,86 

m. gluteus maximus: 

– справа 

– зліва 

 

25,83 ± 30,35** 

24,75 ± 26,27** 

 

374,50 ± 566,34*,** 

403,17 ± 558,53*,** 

 

+348,6 

+378,42 

 

40,16 ±40,53 

41,27 ±40,31 

 

72,20 ± 57,55*,** 

73,80 ± 60,39*,** 

 

+33,04 

+32,53 

Дефіцит ЖЄЛ (л) 0,45 ± 0,31 0,06 ± 0,08*,**,*** –0,39 0,55 ± 0,12 0,61 ± 0,19*,** +0,6 

Адекватна реакція 

серцево-судинної системи 

на фізичне навантаження  

(кількість хворих, %) 

30 100 +70 21,4 50 +28,6 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною контрольною підгрупою; 

3. *** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою через 3 роки. 

1
9
2
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Зокрема, встановлено, що сила м’язів нижніх кінцівок в основній та 

контрольної підгрупі хворих за період спостереження майже не змінились, 

що свідчить за важкість патології (рис. 5.32). 

 

Lovett

0,90 1,00 1,000,90 1,00

0,90
1,20

0,70

0,00

0,50

1,00

1,50

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років

б
а
л

 

Рис. 5.32. Графіки змін сили м’язів пацієнтів з в’ялими парезами та 

паралічами. 

 

У результаті порівняння здатності до пересування дітей з 

периферичними парезами та паралічами основної та контрольної підгруп 

встановлено, що середній індекс ходьби (тест WISCI) в основній підгрупі за 

весь період спостереження збільшився на 5 рівня (з 1 до 6), у контрольній – 

лише на 2 рівня (з 1 до 3) (рис. 5.33). 
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Рис. 5.33. Графіки змін індексу ходьби пацієнтів з в’ялими парезами та 

паралічами. 
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Аналіз змін коефіцієнту компенсації рухового дефіциту (тест 

«Інтегральна оцінка загальної компенсації») на етапах реабілітації за 5 

років спостереження показав, що в основній підгрупі хворих він 

збільшився на 0,15 (від 0,37 до 0,52), у контрольній – тільки на 0,08 (від 

0,17 до 0,25) (рис. 5.34). 

 

Коефіціент компенсації рухового дефіціту
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Рис. 5.34. Графіки зміни коефіцієнту компенсації рухового дефіциту  

хворих з в’ялими парезами та паралічами. 

 

Головним критерієм, який дає змогу розцінити реабілітаційні заходи як 

успішні, є відновлення або формування локомоторної функції та підвищення 

можливості самостійно пересуватися (тест FAC). У процесі дослідження 

виявлено, що в основній підгрупі хворих (діти користувалися реципрокним 

ортезом) навчилися самостійно пересуватися в ортезі 6 (60 %) дітей, з них 1 

(10 %) самостійно пересувається в бруссях, ще 1 (10 %) – може ходити з 

палицями, 4 (40 %) пацієнтів ходять в реципрокному ортезі з опорою на 

ходунки. Це були діти з ураження спинного мозку на рівні попереково-

крижового відділу хребта, збереженою силою м’язів тулуба та верхніх 

кінцівок, мотивацією до навчання ходьбі.  

У контрольній підгрупі пацієнтів (діти використовували замкові ортезі 

системи) за весь період спостереження самостійно та незалежно від 

сторонньої допомоги ходити не навчився жоден. В ортезах за допомогою 

ходунків та підтримкою супровідника виявилися спроможними ходити 5 
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(45 %) дітей, які переміщуються, розвертаючи весь тулуб подібно циркулю. 

Решта пацієнтів цієї підгрупи пересуваються в інвалідній колясці. 

У процесі порівняння змін незалежності хворого від сторонньої 

допомоги встановлено, що в основній підгрупі пацієнтів цей показник 

збільшився на 2,0 рівня (від 0 до 2,0), у контрольній – тільки на 0,5 рівня (від 

0 до 0,5) (рис. 5.35). 
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Рис. 5.35. Графіки зміни рівня незалежності хворого від сторонньої 

допомоги пацієнтів з в’ялими парезами та паралічами  

 

За п’ять років спостереження кількість пацієнтів з дислокацією 

стегнової кістки, контрактурами в суглобах нижніх кінцівок та 

деформацією хребта стала більшою в обох підгрупах, що можна пояснити 

тяжкістю паралітичного ураження м’язів. Однак в основній підгрупі 

(користування реципрокним ортезом) кількість дітей з ортопедичними 

наслідками травм та захворювань спинного мозку через 5 років 

спостереження зменшилася. Кількість дітей з дислокацією в кульшових 

суглобах в основній підгрупі зменшилась на 40 % (від 80 до 40), у 

контрольній – осталось колишній (100 %). Кількість хворих з 

контрактурами в суглобах нижніх кінцівок в основній підгрупі зменшилась 

на 20 % (від 40 до 20), у контрольної – збільшилась на 54,7 % (з 45,3 до 

100). Кількість хворих з деформацією хребта в основній підгрупі 
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зменшилась на 40 % (від 80 до 40), у контрольній – збільшилась на 36,4 % 

(з 63,6 до 100) (табл. 5.65). 

 

Таблиця 5.65 

Кількість дітей з в’ялими парезами та паралічами, та з ортопедичними 

ускладненнями (термін спостереження 5 років) 

Патологія 

опорно-

рухової 

системи 

Кількість пацієнтів (%) 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до 

реабілі-

тації 

після 

реабілітації 

дина-

міка 

до 

реабілі-

тації 

після 

реабілітації 

дина-

міка 

Дислокація  

в кульшових 

суглобах 

80 40 -40 100 100 0 

Контрактури 

в суглобах 

нижніх 

кінцівок  

40 20 -20 45,3 100 +54,7 

Деформації 

хребта 
80 40 -40 63,6 100 +36,4 

 

У основній підгрупі хворих приріст середнього значення БЕА м’язів 

был вищче на 290 – 400 мкВ в проксимальніх відділах нижніх кінцівок (табл. 

5.66). 

За п’ять років спостереження у контрольній підгрупі залишилася 

велика кількість дітей з ознаками патологічних змін центральної 

гемодинаміки, що свідчить про недостатню рухову активність пацієнтів 

(підвищення ЧСС, СТ, ППОС, зниження ХОК).  

У табл. 5.67 наведено кількість хворих основної і контрольної 

підгруп з патологічними змінами центральної гемодинаміки до та після 

реабілітації. 



197 

Таблиця 5.66 

Динаміка середнього значення БЕА м’язів пацієнтів з в’ялими парезами 

та паралічами упродовж 5 років  

Дослід-

жені 

м'язи 

Динаміка БЕА м'язів (мкВ) 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до реабілі-

тації 

після 

реабілітації 

дина-

міка 

до реабілі-

тації 

після 

реабілітації 

дина

міка 

m. m. 

tibialis 

anterior 

– справа 

– зліва 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0,53±1,75 * 

0,18±2,17 * 

 

 

 

1,18 ± 2,17** 

1,72 ± 3,52 

 

 

 

+0,65 

+0,92 

m. 

gastro- 

cnemius 

– справа 

– зліва 

 

 

 

27,63±5,15 

39,90 ±7,86 

 

 

 

299,52 ± 464,60 

293,16 ± 426,56 

 

 

 

+271 

+253.2 

 

 

 

38,87±52,35 

39,54 ±42,93 

 

 

 

25,40 ± 29,80*,** 

27,20 ± 31,7*,**8 

 

 

 

–13,37 

–12,34 

m. 

rectus 

– справа 

– зліва 

 

 

29,39 ±26,82 

25,38 ±11,55* 

 

 

390,60 ± 503,0 

461,40 ± 556,9 

 

 

+361,2 

+436,0 

 

 

53,27 ±45,29* 

58,54 ±48,74* 

 

 

80,40±66,14** 

85,40±70,76*,** 

 

 

+27,13 

+26,86 

m. 

gluteus 

maximus 

– справа 

– зліва 

 

 

 

25,83 ±30,35 

24,75 ±26,27 

 

 

 

374,5 ± 566,3 

403,1 ± 558,5 

 

 

 

+348,6 

+378,4 

 

 

 

40,16 ±40,53 

41,27 ±40,31 

 

 

 

72,20±57,55*,** 

73,80±60,39*,** 

 

 

 

+33,04 

+32,53 

Примітки:  

1. * – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з групою до 

реабілітації; 

2. ** – достовірні відмінності (Р < 0,05) порівняно з відповідною 

контрольною підгрупою. 
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Таблиця 5.67 

Кількість хворих з в’ялими парезами та паралічами  

і патологічними змінами центральної гемодинаміки до та після  

проведення реабілітації  

Патологічні зміни 

центральної 

гемодинаміки 

Кількість пацієнтів (%) 

основна підгрупа контрольна підгрупа 

до 

реабілітації 

через  

5 років 

до 

реабілітації 

через  

5 років 

ЧСС вища за 

норму 
30 25 72,7 50 

Підвищення СТ 0 25 0 25 

Підвищення ДТ 0 0 54,5 0 

Підвищення 

ППОС 
40 0 100 50 

Зниження ХОК 0 0 0 25 

Зниження СІ 0 0 0 0 

Адекватна реакція 

серцево-судинної 

системи на 

фізичне 

навантаження 

30 100 21,4 100 

Неадекватна 

реакція серцево-

судинної системи 

на фізичне 

навантаження 

70 0 78,6 0 

 

За 5 років у дітей основної підгрупи дефіцит ЖЄЛ зменшився на 0,39 л. 

(від 0,45 до 0,06), у контрольній підгрупі – на 0,06 л (від 0,55 до 0,61). 

Динаміка зміни ЖЄЛ на етапах реабілітації в основній і контрольній групах 

хворих представлена на рис. 5.36. 
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 Дефіціт ЖЄЛ

0,55

0,43

0,78

0,61

0,45

0,21
0,17

0,06
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

до реабілітації через 1 рік через 3 роки через 5 років

л

Контрольна підгрупа Основна підгрупа

 

Рис. 5.36. Графіки змін дефіциту ЖЄЛ у хворих з в’ялими парезами та 

паралічами на етапах реабілітації. 

 

Отримані результати дають змогу зробити висновок про значно 

більшу ефективність застосування ортеза з реципрокним механізмом у 

реабілітації дітей з в’ялими парезами та паралічами порівняно зі 

звичайними шарнірними замковими ортезними системами. Введення етапу 

пасивної, пасивно-активної ходьби в реципрокному ортезі дало можливість 

відновити функцію самостійного пересування у 60 % дітей з в’ялими 

парезами та паралічами, сприяло підвищенню загальної рухової активності 

дитини, БЕА м’язів і стійкості пересування, тренуванню серцево-судинної 

та легеневої систем.  

Отримані результати досліджень дозволяють вточнити показання до 

забезпечення дітей з в’ялими парезами та паралічами реципрокним ортезом. 

Показанням до забезпечення ортезом з реципрокним механізмом дітей з 

периферичними парезами та паралічами є: відсутність (або виражена 

слабкість) крокових рухів внаслідок млявої параплегії (G 82.1, G 82.2), 

мінімальній коефіцієнт компенсації рухового дефіциту (0,36-0,5) за тестом 

«Інтегральна оцінка загальної компенсації рухового дефіциту» при наявності 

потенційних можливостей до пересування (відсутність виражених 

контрактур суглобів та деформацій хребта, збереження опорної функції рук, 

достатня тренованість м’язів верхнього плечового поясу та спини, 
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можливість контакту з дитиною та наявність мотивації до навчання 

пересуванню в дитини і батьків). 

 

5.3.4 Клінічні приклади застосування реципрокного ортеза в 

реабілітації дітей з в’ялими парезами та паралічами 

 

Клінічний приклад 1 

Хвора П., 3 роки, історія хвороби № 26921. Діагноз: Наслідки 

порушення спінального кровообігу (на рівні ТhX), нижня в’яла параплегія з 

порушенням функції тазових органів. Клінічний стан до реабілітації: не 

сідає та не сидить самостійно, не стоїть. Активних рухів в суглобах нижніх 

кінцівок не виявлено. Знижена чутливість в стопах та гомілках. Згинальні 

контрактури кульшових суглобів – 10°, колінних – 15°. Гіпотрофія м’язів 

нижніх кінцівок. Перевертається зі спини на живіт. 

На першому етапі реабілітації (вертикалізація) забезпечена замковою 

ортезною системою на нижні кінцівки та тулуб протягом 12 міс. На 

другому етапі забезпечена реципрокним ортезом для навчання 

пересуванню.  

Через один рік з’явилися чутливість та активні рухи в колінних та 

кульшових суглобах нижніх кінцівок. Ходила в реципрокному ортезі з 

підтримкою за руку та з ходунками. Через 5 років спостереження ходила в 

реципрокному ортезі з ходунками по 2 години на день. Згинальні 

контрактури колінних (25°) та кульшових (30°) суглобів.  

У результаті проведення стабілобазометрії (18.03.2012) в 

реципрокному ортезі встановлено такі показники: КО – 0,91 %, коливання 

по осі ОХ – 5,3 мм, по осі ОУ – 13,1 мм. Динаміка результатів досліджень 

представлена в табл. 5.68. 

На рис. 5.37 представлено фотографії дитини П., історія хвороби 

№ 26921, на етапах реабілітації. 
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Таблиця 5.68 

Динаміка результатів тестування та нейрофізіологічних досліджень 

пацієнтки П., історія хвороби № 26921 (термін спостереження 5 років) 

Дослідження 
До 

реабілітації 

Через 

5 років 

Мануально-м’язове тестування 

Сила м’язів (тест Lovett) 0 2 

Спастичність м’язів (тест Ashworth) (бали) 0 0 

WISCI (рівень) 1 6 

Коефіцієнт компенсації (Кк) 0,28 0,8 

ФКХ (рівень) 0 4 

БЕА м’язів (мВт) 

m.  tibialis anterior 
справа 0 0 

зліва 0 0 

m. gastrocnemius 
справа 0 6,6 

зліва 0 5,8 

m. rectus 
справа 9,7 565 

зліва 11 748 

m. gluteus maximus 
справа 5 369 

зліва 7 484 

Дефіцит ЖЄЛ (л) – 0 

Адекватність реакції серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження 

неадекватна адекватна 

 

    
а б в г 

Рис. 5.37. Фото пацієнтки П., історія хвороби № 26921, на етапах 

реабілітації: а), б) до; в) г) пересування в реципрокному ортезі з ходунками. 
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Таким чином, введення етапу пасивної, пасивно-активної ходьби в 

реципрокному ортезі в систему поетапної реабілітації дітей з відсутністю 

крокових рухів є більш ефективним засобом формування або відновлення 

функції ходьби дітей зі спастичними і в’ялими парезами та паралічами 

(табл. 5.69), ніж замкові ортезні системи. 

 

Таблиця 5.69 

Результати формування та відновлення функції самостійної ходьби дітей з 

спастичними та в’ялими парезами та паралічами (термін спостереження  

5 років) 

Група 
Підгрупа 

пацієнтів 

Самостійна ходьба (кількість хворих, %) 

у брус-

сях 

з ходун-

ками 

з пали-

цями 

без 

опори 
Всього 

Спастичні 

парези та 

паралічі  

основна 3,5 31,7 3,5 3,5 42,2 

контрольна 0 11,7 0 0 11,7 

В’ялі 

парези та 

пара лічи  

основна 10 40 10 0 60 

контрольна 0 0 0 0 0 

 

Реципрокна ходьба сприяє підвищенню загальної рухової активності 

дитини, є профілактичним засобом прогресування ортопедичних ускладнень, 

сприяє тренуванню серцево-судинної та покращенню легеневої систем, а 

також є засобом для пересування для даного контингенту хворих. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури про клінічне 

застосування ортезних систем у реабілітації дітей з відсутністю функції 

ходьби внаслідок спастичних та в’ялих парезів та паралічів підтвердив 

необхідність виділення етапу пасивної, пасивно-активної ходьби в 

реципрокному ортезі для пацієнтів з відсутністю крокових рухів, як 

недостатньої ланки серед етапів формування та відновлення функції 

пересування.  

2. Головними причинами відсутності функції ходьби у хворих з 

парезами та паралічами нижніх кінцівок є дисбаланс м’язового тонусу, 

слабкість м’язів, які беруть участь у ходьбі, та ортопедичні ускладнення, 

зокрема: деформації нижніх кінцівок, хребта, контрактури та дислокації 

суглобів, які виникають та прогресують без рухової реабілітації. 

3. Дано обгрунтовання відокремлення етапу активно-пасивної ходьби 

в системі відновлення функції ходьби дітей з застосуванням реципрокного 

ортеза. 

4. З метою формування самостійної реципрокної ходьби у дітей зі 

спастичними та в’ялими парезами і паралічами показанням до забезпечення 

ортезом з реципрокним механізмом є: відсутність крокових рухів (ІV-V 

рівень GMFCS, ступень рухових можливостей до 36 % за тестом GMFM) до 

формування стійкого патологічного стереотипу рухів, за наявності 

потенційних можливостей до пересування (спастичність м’язів не більш ніж 

3 бали, відсутність виражених контрактур суглобів та деформацій хребта, 

збереження опорної функції рук, можливість контакту з дитиною та 

наявність мотивації до навчання пересуванню в дитини і батьків). 

5.  Введення етапу реципрокної пасивно-активної ходьби в систему 

реабілітації пацієнтів зі спастичними парезами та паралічами сприяло 

зниженню патологічного м’язового тонусу на 1,15 бала , зменшенню частка 

дітей з контрактурами суглобів нижніх кінцівок на 17,5 %, формуванню 
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крокових рухів та функції пересування без сторонньої допомоги у 42,2 % 

пацієнтів, що дало змогу їм перейти на наступний етап рухового розвитку – 

самостійної ходьби з опорою або без неї. 

6. Введення етапу реципрокної пасивно-активної ходьби в систему 

реабілітації пацієнтів з в’ялими парезами та паралічами нижніх кінцівок 

сприяла збільшенню сили збереженої мускулатури на на 0,3 бала, індексу 

ходьби на 5 рівня, коефіцієнту компенсації рухового дефіциту на 0,15 рівня, 

загальної рухової активності та незалежності хворого від сторонньої 

допомоги на 2 рівня, що дало змогу відновити функцію самостійної ходьби в 

реципрокному ортезі у 60 % дітей. 

7. Запропонована система реабілітації з етапом пасивно-активної 

ходьби в реципрокному ортезі (Патент 93074, Україна) та методика навчання 

ходьбі підвищує ефективність відновлення та формування функції ходьби в 

дітей зі спастичними та в’ялими парезами і паралічами, покращує функцію 

внутрішніх органів. Ефективність застосування запропонованої системи 

реабілітації пацієнтів з відсутністю функції дає змогу рекомендувати її до 

використання в реабілітаційних центрах та внести пропозиції щодо 

забезпечення цієї категорії дітей ортезами з реципрокним механізмом згідно 

з протоколами лікування. 
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ДОДАТОК Б 

 

Шкали і тести  

Модифікована шкала оцінки м’язового тонусу Ashworth 

[Jay M. Meythaler, 2001] 

Бали Критерії оцінки 

0 Відсутність підвищення м’язового тонусу 

1 Незначне підвищення м’язового тонусу у вигляді 

короткочасного опору в самому кінці руху 

2 Помірне підвищення м’язового тонусу протягом майже всього 

руху 

3 Значне підвищення м’язового тонусу, пасивні рухи утруднені 

4 Виражена напруга м’язів, кінцівка нерухлива в положенні 

флексії або екстензії 

 

Шкала оцінки м'язової сили (тест Lovett) 

[Робэнеску Н., 1972; Белова А.Н., 2002]   

Ступінь  

(у балах) 
Оцінка рухових можливостей 

Співвідношення 

сили ураженого і 

здорового м'яза 

(%) 

0 

повний 

параліч 

Відсутність ознак рухів під час намагання 

напружити м'яз (зусилля не 

супроводжується  скороченням) 

0 

1 

сліди 

функції 

Відчуття напруження під час намагання 

довільного руху (пальпується скорочення 

м'яза, але рух не відбувається) 

10 

2 

помірно 

Рух у повному обсязі в умовах 

розвантаження (рух відбувається, але 

кінцівка не долає силу тяжіння) 

25 

3 

задовільно 

Рух повного або часткового обсягу під час 

навантаженя тільки силою тяжіння (м'яз 

долає силу тяжіння і виконує частковий 

рух) 

50 

4 

добрі 

Рух у повному обсязі, але м'яз не може 

максимально протидіяти 

75 

5 

нормально 

Рух у повному обсязі і м'яз максимально 

протидіє 

100 
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Система класифікації великих моторних функцій у разі церебральних 

паралічів (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy - 

GMFCS) [R. Palysano et al., 2007] 

До 2 років 

Рівень I. Діти можуть сідати, сидіти на підлозі та лягати із положення 

сидячи без допомоги рук, утримуючи іграшку руками. Діти повзають на 

чотирьох кінцівках, підтягуються до стояння і роблять кілька кроків, 

тримаючись за меблі. У віці від 18 міс. до 2 років можуть ходити без 

допоміжних засобів. 

Рівень II. Діти можуть сидіти на підлозі, але часто опираються на щось 

руками для рівноваги. Повзають на животі або на чотирьох кінцівках. 

Можуть підтягтися до стояння і зробити кілька кроків, тримаючись за меблі. 

Рівень III. Діти можуть сидіти на підлозі за умов фіксації спини. 

Можуть перевертатися і повзати вперед на животі. 

Рівень IV. Діти можуть контролювати положення голови, але для 

сидіння на підлозі потрібно фіксувати їх за тулуб. Вони можуть 

перевертатися з живота на спину та зі спини на живіт. 

Рівень V. Фізична нездатність обмежує вольовий контроль за рухами. 

Лежачи на животі і сидячи, діти не можуть контролювати положення голови 

та тулуба і протистояти силі тяжіння. Потребують допомоги дорослих, щоб 

перевернутися (повернутися). 

Від 2 до 4 років 

Рівень I. Діти сидять на підлозі, руками можуть маніпулювати 

предметом. Самостійно сідають на підлогу і встають із сидячого положення. 

Як основний спосіб пересування діти використовують ходьбу, не 

потребуючи при цьому допоміжних засобів. 

Рівень II. Діти можуть сидіти самостійно на підлозі, мають проблеми з 

рівновагою, коли тримають предмет двома руками. Самостійно, без 

допомоги дорослих, сідають на підлогу і лягають із сидячого положення. 

Можуть підтягтися до стояння на стійкій поверхні. Діти повзають на 

чотирьох кінцівках ривками, можуть пересуватися по квартирі, тримаючись 

за меблі. Ходьба з допоміжними засобами є основним видом пересування. 

Рівень III. Можуть самостійно сидіти на підлозі, часто по типу W-

сидіння (сидіння між п'ятами при внутрішньоротованих стегнах) і переважно 

вимагають допомоги дорослих для сидіння. Можуть повзати на животі і на 

чотирьох кінцівках (часто ривками), що є основним методом пересування. 

Можуть підтягтися до стояння на стійкій поверхні і пройти невелику 

відстань, тримаючись за предмети. Діти можуть пройти невелику відстань у 

приміщенні, використовуючи допоміжні засоби і допомогу дорослих для 

вибору напрямку ходьби і для поворотів. 

Рівень IV. Діти можуть сидіти на підлозі, якщо їх посадять, але не 

можуть enhbvfnb це положення без допомоги рук. Діти переважно мають 

потребу в додаткових засобах для сидіння і стояння. Можуть самі долати 
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невеликі відстані (у межах кімнати) шляхом перекидання, повзання на животі 

або повзання ривками на чотирьох кінцівках. 

Рівень V. Фізична нездатність обмежує вольовий контроль за рухами та 

положенням голови і тіла. Всі моторні функції обмежені. Функціональні 

обмеження в сидінні і стоянні не можна повністю компенсувати шляхом 

використання допоміжних пристроїв. Діти п'ятого рівня не можуть 

самостійно пересуватися, тому їх транспортують інші. 

Від 4 до 6 років 

Рівень I. Діти легко сідають і встають із крісла без допомоги рук. Вони 

встають з підлоги та з крісла, не тримаючись за предмети. Ходять у 

приміщенні і на вулиці, можуть підніматися по сходах. Починають 

освоювати біг і стрибки. 

Рівень II. Діти сидять у кріслі і можуть вільно маніпулювати 

предметами двома руками. Можуть встати з підлоги та з крісла, часто 

відштовхуючись від стійкої поверхні або підтягуючись руками. Діти ходять 

без допоміжних засобів у приміщенні і можуть долати короткі відстані по 

рівній поверхні на вулиці. Піднімаються по сходах, тримаючись за поручні, 

але не можуть бігати і стрибати. 

Рівень III. Діти сидять у звичайному кріслі, але мають потребу у 

фіксації таза або тулуба для збільшення можливості використання рук. Діти 

можуть самостійно сідати і вставати з крісла, підтягуючись ріками і 

опираючись на стійку поверхню. Можуть ходити по рівній поверхні з 

допоміжними засобами, піднімаються по сходах за допомогою дорослих. При 

пересуванні на довгі відстані або по нерівній поверхні дитину найчастіше 

транспортують у колясці. 

Рівень IV. Діти можуть сидіти в кріслі, але мають потребу в 

спеціалізованих кріслах для фіксації тулуба і збільшення можливості 

використання рук. Можуть сісти і встати з крісла або за допомогою 

дорослих, або підтягуючись руками і опираючись на стійку поверхню. Діти 

можуть пройти тільки кілька кроків з допоміжними засобами і під наглядом 

дорослих, але їм складно повертатися або утримувати рівновагу на нерівній 

поверхні. За межами будинку їх транспортують інші особи. Можуть 

пересуватися самостійно за допомогою електричних інвалідних колясок. 

Рівень V. Фізична нездатність обмежує вольовий контроль за рухами і 

положенням голови і тіла. Всі моторні функції обмежені. Функціональні 

обмеження в сидінні і стоянні не можна компенсувати шляхом використання 

адаптивних засобів і допоміжних пристроїв. Діти п'ятого рівня не можуть 

самостійно пересуватися, тому їх транспортують інші. Тільки деякі 

досягають часткової мобільності, використовуючи високофункціональні 

електричні інвалідні коляски. 

Від 6 до 12 років 

Рівень I. Ходять у приміщенні, на вулиці і по сходах без обмежень. 

Можуть бігати і підстрибувати, але швидкість, рівновага і координація 

знижені. 
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Рівень II. Ходять у приміщенні і на вулиці, піднімаються по сходам, 

тримаючись за поручні, але обмежені при ходьбі по нерівній поверхні і 

схилам, а також у людних місцях або вузьких проходах. Ці діти практично не 

можуть виконувати такі великі моторні функції, як біг і стрибки. 

Рівень III. Діти можуть ходити в приміщенні і на вулиці по рівній 

поверхні з допоміжними засобами. Можуть піднятися по сходам, 

тримаючись за поручні. Залежно від функції верхніх кінцівок можуть 

самостійно пересуватися на інвалідній колясці або ж їх транспортують інші 

при пересуванні на більші відстані або по нерівній поверхні. 

Рівень IV. Залишаються переважно на попередньому рівні розвитку, 

досягнутому до 6 років, і пересуваються вдома, у школі і за їх межами на 

інвалідній колясці. Іноді можуть автономно пересуватися за допомогою 

електричної інвалідної коляски. 

Рівень V. Фізична нездатність обмежує вольовий контроль за рухами і 

положенням голови і тіла. Всі моторні функції обмежені. Функціональні 

обмеження в сидінні і стоянні не можна компенсувати шляхом використання 

адаптованих засобів і допоміжних пристроїв. Діти п'ятого рівня не можуть 

самостійно пересуватися, тому їх транспортують інші. Тільки деякі 

досягають часткової мобільності, використовуючи високофункціональні 

електричні інвалідні коляски. 

 

Відмінності між рівнями 
Відмінності між I і II рівнями. У порівнянні з дітьми I рівня діти 

II рівня обмежені у свободі пересування під час ходьби на вулиці і у 

суспільстві, їм потрібні допоміжні засоби при освоєнні ходьби. Відрізняється 

також якість рухів – вони практично не можуть бігати і підстрибувати. 

Відмінності між II і III рівнями. Різниця полягає в ступені 

функціональної мобільності. Діти III рівня мають потребу в допоміжних 

засобах, а також часто в ортезах для ходьби, а діти II групи не мають потреби 

в допоміжних засобах для ходьби після досягнення ними 4-літнього віку. 

Відмінності між III і IV рівнями. Різниця проявляється в основному в 

можливості сидіння і пересування з допоміжними засобами. Діти III рівня 

сидять самостійно, самі пересуваються по підлозі і ходять із допоміжними 

засобами. Діти IV рівня можуть сидіти (переважно з підтримкою), самостійне 

пересування обмежене, у більшості випадків їх транспортують інші, або вони 

використовують електричну інвалідну коляску. 

Відмінності між IV і V рівнями. Діти V рівня не мають навіть основ 

антигравітаційного контролю постави. Самостійне пересування можливо 

лише тоді, коли дитина навчиться користуватися електричною інвалідною 

коляскою. 

 

Назви рівнів 
Рівень I – ходьба без обмежень (5 ФКХ) 

Рівень II – ходьба з обмеженнями (4 рівень ФКХ) 

Рівень III – ходьба з допоміжними засобами (2-3 ФКХ) 



230 

Рівень IV – самостійне пересування обмежене (1 ФКХ) 

Рівень V – самостійне пересування неможливо (0 ФКХ) 
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WISCI (Walk Index Spinal Cord Injury) 

Індекс ходьби при травмі хребта 

[Ditunno J.F. еt al. 2000] 

 

Рівень Опис 

1 Пацієнт не може стояти і / або пересуватися 

2 Пересування в брусах та ортезах  з фізичною допомогою однієї 

людини, 10 м 

3 Пересування в брусах, ортезах і без фізичної допомоги, 10 м 

4 Пересування в брусах, без ортезів  з фізичною допомогою однієї 

людини, 10 м 

5 Пересування з ходунками, в ортезах  з фізичною допомогою однієї 

людини, 10 м 

6 Пересування з ходунками в ортезах без фізичної допомоги  

7 Пересування з ходунками, без ортезів з фізичною допомогою однієї 

людини, 10 м 

8 Пересування з двома милицями, ортезами та з фізичною допомогою 

однієї людини, 10 м 

9 Пересування з двома милицями,  ортезами та без фізичної допомоги  

10 Пересування з двома милицями, без ортезів та з фізичною 

допомогою однієї людини, 10 м 

11 Пересування з однією палицею / милицею, ортезами та фізичною 

допомогою однієї людини, 10 м 

12 Пересування з однією палицею / милицею, з ортезами та без 

фізичної допомоги 10 м 

13 Пересування з одною палицею / милицею, без ортезів та з фізичною 

допомогою однією людини, 10 м 

14 Пересування в бруссях, без ортезів та без фізичної допомоги,10 м 

15 Пересування з ходунками, без ортезів без фізичної допомоги, 10 м 

16 Пересування p двома милицями без ортезів  та без фізичної 

допомоги, 10 м 

17 Пересування з одною палицею / милицею, без ортезів та з фізичною 

допомогою однією людини, 10 м 

18 Пересування без будь-якого пристрою, в ортезах та з  фізичною 

допомогою однією людини, 10 м 

19 Пересування без будь-якого пристрою, в ортезах та без фізичної 

допомоги, 10 м 

20 Пересування без будь-якого пристрою, ортезів та фізичної 

допомоги, 10 м 
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Система оцінки компенсації рухового дефіциту (А. Г. Стопоров) 

[Стопоров А.Г., 2007] 

 

Рухова сфера 
Бали 

до після 

1. Рухова активність у положенні лежачи:   

1. Самостійно змінити позу в положенні лежачи не може. 

Потребує сторонньої допомоги. 

  

2. За рахунок захоплення або опорою руками 

повертається на бік. 

  

3. Повороти на бік і на живіт із положення на спині й 

назад виконує за допомогою м'язів тулуба й ніг з опорою 

або захватом руками (рукою). 

  

4. Повороти в обидви боки зі спини на живіт і назад 

виконує за допомогою ніг і м'язів тулуба. Помірне 

фізичне навантаження викликає підвищену 

стомлюваність, змінює темп, швидкість рухів які 

тестуються. 

  

5. Легко виконує повороти в обидви боки зі спини на 

живіт і назад за допомогою ніг і м'язів тулуба. 

  

 

2. Рухова активність у положенні сидячи: 
Бали 

до після 

1. Сісти й сидіти самостійно без допомоги не може.   

2. Сідає завдяки захвату або опори руками. Намагається 

сидіти, утримуючи тулуб у вертикальному положенні, 

балансуючи руками. 

  

3. Сідає, з положення лежачи завдяки маху руками. 

Утримує тулуб у вертикальному положенні. Нахили 

вперед, в сторони виконує з опорою або захватом руками 

(рукою). 

  

4. Сідає й сидить завдяки роботи м'язів тулуба й нижніх 

кінцівок. Нахили вперед, назад, в сторони виконує без 

допомоги рук. Помірне фізичне навантаження викликає 

підвищену стомлюваність, слабкість м'язів, що беруть 

участь у виконанні зазначеної функції. 

  

5. Сідає й сидить завдяки роботи м'язів тулуба й нижніх 

кінцівок. Нахили вперед, назад, в сторони виконує 

помірно, із протидією. 

  

 

3. Рухова активність у положенні стоячи: 
Бали 

до після 

1. Встати й стояти самостійно не може.   

2. Встає та стоїть, опираючись руками на стійку 

нерухливу опору (гімнастичні брусся). Суглоби нижніх 

кінцівок фіксовані (лангети, апарати, коліноупор, інші 

фіксувальні засоби). 
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3. Встає та стоїть, опираючись руками на нестійку 

рухливу опору (дуга, милиці, трості). Суглоби нижніх 

кінцівок фіксуються хворими активно-пасивно. 

  

4. Встає та стоїть без опори руками за допомогою м'язів 

тулуба й нижніх кінцівок. У рівновазі беруть участь 

стопи. Фізичне навантаження викликає підвищену 

стомлюваність, втрату темпу, утруднені високо 

координовані рухи. 

  

5. Легко встає й стоїть без опори руками. Стопи беруть 

активну участь у рівновазі, переносі тіла з ноги на ногу. 

Фізичне навантаження не впливає на координацію й темп. 

  

 

4. Функція ходьби: 
Бали 

до після 

1. Основним способом пересування є коляска. Може 

ходити з фіксованими апаратами й додатковою опорою 

руками. 

  

2. Основним способом пересування є коляска. Може 

ходити без фіксувальних пристроїв, опираючись руками 

на стійку опору (бруси, поручень, перила тощо). 

  

3. Ходить із опорою (у плече-кисть) на милиці. Може 

нетривалий час ходити з опорою (у кисть) на тростині. 

Локомоторний дефект впливає на швидкість і тривалість 

ходьби. 

  

4. Ходить без додаткової опори руками. Локомоторний 

дефект може впливати на координацію, темп, швидкість і 

тривалість ходьби. 

  

5. Ходить без опори руками, дефектів ходьби немає.   

 

5. Функція захвата й утримання предмета рукою: 
Бали 

до після 

1. Захопити й утримати предмет рукою (руками) не може.   

2. Захоплює двома руками легкі великі предмети, 

притискаючи їх до тулуба. Можливий захват легких 

предметів кистю за рахунок активного згинання пальців і 

кисті. 

  

3. Захват й утримання предмета здійснюється пальцями й 

кистю. Обсяг рухів повний, але недостатній по силі. 

  

4. У захваті й утриманні предметів беруть участь всі 

пальці кисті. М'язове зусилля достатнє, але фізичне 

навантаження й швидкість виявляють незручність, втрату 

темпу й точності руху. 

  

5. Захват кистю достатній по силі, перенос предмета 

точний, координований. 
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Результат до реабілітації Кк = 

 

Результат після реабілітації Кк = 

 

 

Тест «Функціональні категорії ходьби» 

(«Functional Ambulation Category») 

 [М.Holden, 1984; F. Collen, 1990] 

 

Рівні Рівень залежності Потреба в допомозі 

№ 0 Не здатний ходити Потрібна допомога двох або більше 

осіб 

№ 1 Залежний, рівень 2 Потрібна постійна стійка підтримка 

одного супровідного в переносі ваги 

тіла та в утриманні рівноваги 

№ 2 Залежний, рівень 1 Необхідна постійна або періодична 

допомога одного супровідника в 

утриманні рівноваги або в координації 

№ 3 Залежний, догляд Під час ходьби потрібні порада або 

догляд супровідника, що перебуває 

поруч, але фізично не торкається 

пацієнта 

№ 4 Залежний під час 

ходьби по нерівній 

поверхні 

Потрібна допомога під час підйому по 

сходах, ходьбі по похилій або нерівній 

поверхні 

№ 5 Незалежний Хворий може ходити скрізь 

самостійно 
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ДОДАТОК В 
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