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ВСТУП 

Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності 

організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить 

продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушується 

функціональна діяльність усього організму, знижується працездатність, наступає 

передчасна старість. Серцево-судинні захворювання є основною причиною 

інвалідності і смертності людей у більшості країн світу. 

Захворюваннями серцево-судинної системи є – ендокардит, міокардит, 

перикардит, дистрофія міокарда, вроджені і набуті ваді серця, атеросклероз, 

ішемічна хвороба серця, гіпертонічна та гіпотонічна хвороби, облітеруючий 

ендартеріїт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен. 

Виникненню захворювання сприяє ряд чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища: переїдання, вживання алкоголю, паління, 

гіподинамія, фізичні і нервово-психічні перевантаження інфекції, інтоксикації, 

спадковість тощо. 

Захворювання серцево-судинної системи проявляються болем у ділянці 

серця, порушенням його ритму, серцебиттям, задишкою, набряками, ціанозом. 

Вони супроводжуються недостатністю кровообігу різного ступеня. 

Серцево-судинні захворювання лікують комплексно: медикаментозне 

лікування, дієтотерапія, психотерапія, фізична реабілітація.  

Засоби фізичної реабілітації – ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія, 

працетерапія. Їх призначають як у лікарняний, так і у післялікарняний періоди 

реабілітації. У реабілітаційних центрах, поліклінічному, санаторному та 

диспансерному етапах реабілітації можливе використання механотерапії. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що на даний час у світі дуже 

поширені коронарні захворювання серцево-судинної системи. Такі як ішемічна 

хвороба серця, інфаркт міокарду, стенокардія, атеросклероз. 
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Мета роботи – полягає у вивченні позитивної лікувальної дії фізичних 

вправ на організм людини, у вивченні теоретичного матеріалу та засвоєнні 

методів фізичної реабілітації. 

Гіпотеза – покращення функціонального стану хворих при коронарних 

захворюваннях серцево-судинної системи є можливим завдяки фізичним 

навантаженням. 

Об’єкт дослідження – пацієнти із захворюванням ІХС. 

Предмет дослідження – Фізичні навантаження в профілактиці вторинних 

проявів і прогресування коронарних захворювань серцево-судинної системи. 

Завдання:  

1. Провести теоретичний аналіз спеціальної та загальної літератури із 

заявленої проблеми. 

2. Вивчити методи реабілітації та ЛФК, що застосовуються в сучасній 

реабілітації та медицині. 

3. Визначити вплив фізичних вправ на організм людини. 

4. Визначити ефективність впливу фізичних вправ на організм людини при 

ішемічній хворобі серця. 

5. Провести дослідження хворих. 

6. Визначити рівень функціонального стану хворих. 

7. Визначити методику застосування фізичних вправ. 

8. Визначити ефективність даної методики. 

9. Зробити відповідні висновки. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, аналіз 

медичних карток, оцінка рівня функціонального стану, метод ЛФК, методи 

математичної статистики.  

Практичне значення – отриманих результатів полягає у подальшому 

удосконаленні даної проблеми та впровадження фізичних навантажень для 

профілактики та лікування коронарних захворювань серцево-судинної системи у 

лікарнях, реабілітаційних центрах, амбулаторіях та у санаторіях. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ 

КОРОНАРНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

 

1.1. Анатомо-фізіологічна характеристика коронарних проявів 

захворювань серцево-судинної системи 

В наслідок великої різноманітності нозологічних форм серцевої патології 

ми розглянемо симптоматику, клініку та методи ФН при найбільш поширених 

патологій ССС, які призводять до порушення працездатності і патогенетично 

зв’язані між собою: ІХС, стенокардія, ІМ, атеросклероз, а також допустимі межі 

та види ФН для профілактики вторинних проявів коронарних захворювань ССС. 

До складу кровоносної системи входить серце з кровоносними судинами – 

артеріями, венами, капілярами. 

Серце й судини утворюють замкнуту систему. Рух крові судинами 

відбувається за рахунок роботи серця.  

Серце – м'язовий порожнистий орган конусоподібної форми. Розширена 

частина серця називається основою, а звужена – верхівкою.  

Серце міститься в грудній порожнині у нижньому відділі переднього 

середостіння на сухожилковому центрі діафрагми, між правою й лівою 

плевральними порожнинами. Лівою легенею окутується 2/3 серця, а правою – 

1/3. Серце оточене навколосерцевою сумкою – перикардом. Форма серця у 

різних людей неоднакова – від короткої округлої до більш видовженої овальної. 

Відносно грудної клітки серце розміщене між тілом III грудного хребця і V 

лівим міжреберним проміжком. Верхівкою серце спрямоване вниз, а основою – 

вгору. Маса серця дорівнює 250–360 г. і залежить від маси тіла людини. Розмір 

серця приблизно дорівнює розмірові складеної кисті руки. 

Серце має дві поверхні: передньоверхньою опуклу – грудинно-реберну й 

задньонижню плоску – діафрагмальну. Обидві поверхні переходять одна в одну 

заокругленими краями, при цьому правий край загострений, а лівий – тупий, 
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округлий. На поверхні серця пролягають три борозни – одна вінцева, яка 

проходить між передсердями й шлуночками, та дві (передня й задня) 

міжшлуночкові, які відділяють шлуночки один від одного. У вінцевій борозні 

лежать власні судини серця: права та ліва вінцеві артерії, вени. В передній і 

задній міжшлуночкових борознах – відповідно передня й огинальна 

міжшлуночкові гілки [8]. 

Порожнина серця має чотири камери, а саме: праве передсердя, правий 

шлуночок, ліве передсердя і лівий шлуночок. 

Передсердя відділяються одне від одного міжпередсердною 

перегородкою, а шлуночки – міжшлуночковою перегородкою. Кожне 

передсердя з'єднується з шлуночком передсердно-шлуночковим отвором. 

Стінка серця складається з трьох оболонок: зовнішньої – перикарда, 

середньої – міокарда та внутрішньої – ендокарда. 

Перикард за будовою поділяють на серозний та волокнистий. Серозний 

перикард, або епікард, є вісцеральним листком серозної оболонки, який і 

утворює зовнішню оболонку серця. Вона в ділянці основи серця переходить на 

судини, а з судин опускається до верхівки серця, окутує його й має назву 

парієтального листка серозної оболонки, або волокнистий перикард. Між 

волокнистим і серозним перикардом є порожнина з невеликою кількістю 

серозної рідини. 

Міокард – середня оболонка в ділянці передсердь – складається з двох 

шарів: зовнішнього – колового (циркулярного), спільного для обох передсердь 

(правого й лівого), та внутрішнього – поздовжнього, окремого для кожного 

передсердя. Міокард шлуночків складається з трьох шарів. Поверхневий і 

глибокий шари є спільними для обох шлуночків. Волокна поверхневого шару 

починаються від основи шлуночка, спускаються косо вниз, окутують верхівку 

шлуночка й переходять у його поздовжній внутрішній шар. Між двома 

поздовжніми шарами м'язів лежить кільцевий шар м'язів, окремий для кожного 
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шлуночка. Міокард утворює сосочкові м'язи, які рельєфно виступають у 

порожнину шлуночків. Міокард – найтовщий шар серця. 

Ендокард вистеляє внутрішню поверхню серця й утворений ендотелієм, 

який лежить на товстій базальній мембрані. Під нею міститься 

сполучнотканинний шар з еластичними й гладенькими м'язовими волокнами, 

що тісно прилягає до м'язової оболонки. 

У різних відділах серця товщина стінок неоднакова. Так, у передсердях 

вона в середньому дорівнює 2–5 мм; у лівому шлуночку – 15–16 мм; у правому 

шлуночку – 6–7 мм. 

Праве передсердя. Зверху в нього відкривається отвір верхньої 

порожнистої вени, а знизу – отвір нижньої порожнистої вени, під нею є 

невеликий отвір венозної пазухи, в яку збирається кров від стінок серця, а 

також кілька отворів найменших серцевих вен. На міжпередсердній 

перегородці є овальна ямка. Перегородка в цьому місці значно тонша. Зліва, 

спереду передсердя, розміщена додаткова порожнина трикутної форми – праве 

вушко серця. На стінках правого передсердя і правого вушка виступають 

підвищення – гребенясті мʼязи [16]. 

Внизу праве передсердя сполучається правим передсердно-шлуночковим 

отвором з правим шлуночком. 

Правий шлуночок лежить нижче правого передсердя. Внутрішня стінка 

його покрита м'язовими виступами й перекладками, які утворюють сосочкові 

м'язи. Три з них мають конусоподібну форму. Передсердно-шлуночковий отвір 

закривається передсердно-шлуночковим (тристулковим) клапаном, який 

складається з трьох стулок, утворених складками ендокарда. Стулки клапана 

сухожилковими струнами сполучаються з конусоподібними м'язовими 

сосочками. Коли кров із передсердя надходить у шлуночок, передсердно-

шлуночковий клапан щільно закриває передсердно-шлуночковий отвір, 

сухожилкові струни напружуються і стулки клапана не вивертаються в 

передсердя, кров при цьому не потрапляє в зворотному напрямку, тобто назад, 
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у передсердя. Вгорі зліва в правому шлуночку є отвір легеневого стовбура. На 

межі правого шлуночка й отвору легеневого стовбура є клапан, який 

складається з трьох півмісяцевих заслінок, що пропускають кров у напрямку 

від шлуночка в легеневий стовбур. У момент переходу крові з шлуночка в 

легеневий стовбур (легенева артерія) півмісяцеві заслінки наповнюються 

кров'ю на зразок карманів і щільно закривають вхід у легеневий стовбур, не 

даючи можливості крові повертатися назад до шлуночка. 

Ліве передсердя лежить позаду правого, його додаткова порожнина 

називається лівим вушком. На верхній поверхні ліве передсердя має чотири 

отвори легеневих вен. Внутрішня поверхня передсердя гладенька, лише в 

ділянці вушка містяться гребенясті м'язи. Ліве передсердя з лівим шлуночком 

сполучається лівим передсердно-шлуночковим отвором. 

Лівий шлуночок лежить нижче лівого передсердя, на межі з яким є 

передсердно-шлуночковий, або мітральный клапан, дві стулки якого мають 

зубчасті краї. Вся внутрішня поверхня шлуночка покрита м'язовими виступами 

у вигляді перекладок, від яких починаються два сосочкових м'язи. Ці м'язи 

більші й масивніші, ніж у правому шлуночку, від них до стулок клапана 

відходять сухожилкові нитки. Праворуч вгорі є отвір аорти, який закривається 

трьома півмісяцевими заслінками, що утворюють клапан аорти (півмісяцевий). 

Стулки клапана міцніші й товщі, ніж у легеневому стовбурі, що зумовлено 

більшим тиском крові в аорті порівняно з легеневим стовбуром. Функціонує 

цей клапан аорти так само, як і клапан легеневого стовбура. 

У товщі міокарда міститься міцний сполучнотканинний скелет серця, 

представлений фіброзними кільцями, розміщеними між обома передсердями й 

шлуночками в місцях локалізації стулкових клапанів. Такі ж кільця є й у 

ділянці півмісяцевих клапанів легеневого стовбура та аорти. Від скелета серця 

беруть початок м'язи передсердь і шлуночків. Скелет серця забезпечує 

ізольоване скорочення м'язів передсердь і шлуночків, а також зміцнює стінку 

серця. 
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До складу м'язів серця входять атипові волокна, в саркоплазмі яких є 

невелика кількість міоцитів. На вигляд вони світлі, навколо них багато 

нервових клітин і безм'якушевих волокон. Такі утворення мають назву 

провідної серцевої системи [19]. 

До кровоносних судин належать артерії, вени та капіляри. Артерії – 

судини, що несуть кров під значним тиском від серця. Вени – судини, що 

несуть кров під незначним тиском до серця. Капіляри – це дрібні судини, які 

містяться між артеріями й венами. 

Артерії, залежно від діаметра, поділяються на великі, середні і малі. 

Стінка артерії складається з трьох основних оболонок: внутрішньої, середньої 

та зовнішньої. 

Внутрішня оболонка побудована з клітин ендотелію, розміщених на 

базальній мембрані, та клітин підендотеліального шару, утвореного з пухкої 

сполучної тканини. 

Середня оболонка складається з м'язової тканини, до якої входять 

колагенові й еластичні волокна. Завдяки м'язовій оболонці регулюється просвіт 

судин, що зменшується при скороченні м'язів і розширюється при їх 

розслабленні. М'язова оболонка відокремлена від внутрішньої та зовнішньої 

оболонок еластичними мембранами, відповідно, внутрішньою та зовнішньою. 

Зовнішня оболонка сполучнотканинна, в ній проходять кровоносні 

судини й нерви. 

Залежно від функції артерії поділяються на транспортні, якими кров 

підходить до органа або стінки тіла; нутряні, які безпосередньо заходять в 

орган і розгалужуються в ньому; та пристінкові, які локалізуються в стінках 

тіла, в його м'язах. 

Транспортні артерії належать до великих, за рахунок еластичних мембран 

мають значно потовщені стінки, а тому дістали назву артерій еластичного типу. 

Стінки таких артерій (аорта, сонна артерія) надзвичайно міцні й пружні, що 

сприяє швидкому проведенню ними крові. Під час скорочення шлуночків 
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(систола) в артерії виштовхується кров, вони розтягуються, але завдяки силі 

еластичної тяги повертаються в попереднє положення, що сприяє рівномірній 

течії крові в судинах. У середніх і малих артеріях еластичних волокон значно 

менше, а тому їх і називають артеріями м'язового типу. М'язи стінок судин, 

скорочуючись і розслабляючись, регулюють течію крові. 

Стінки вен складаються з таких самих оболонок, як і стінки артерій, але в 

них менше м'язових та еластичних волокон. Тому при поперечному розрізі 

стінки вен спадаються, а розрізана артерія завжди зіяє. 

Характерною особливістю будови вен середнього діаметра й деяких 

великих є наявність венозних клапанів, утворених складками внутрішньої 

слизової оболонки. Вважають, що венозні клапани сприяють рухові крові до 

серця й перешкоджають її зворотному рухові. У венах нижніх кінцівок, де рух 

крові утруднений силою земного тяжіння, клапанів більше. Клапани відсутні в 

порожнистих венах, венах голови, а також у дрібних венах, внутрішніх органах. 

Верхня й нижня порожнисті вени дещо різняться будовою своїх стінок. Так, 

верхня порожниста вена характеризується слабким розвитком м'язової 

оболонки, а в нижній – м'язові волокна відсутні в середній оболонці, але добре 

розвинуті в зовнішній. Розміщені вони в поздовжньому напрямку й у момент 

скорочення утворюють поперечні складки, які сприяють рухові крові вгору.  

Капіляри – дрібні судини діаметром від 7 до 30 мкм. В сумі діаметр усіх 

капілярів у 600–800 разів більший за діаметр аорти. Стінка капіляра 

складається з одного шару ендотеліальних клітин і базальної мембрани. Стан 

ендотелію контролюють спеціальні клітини – перицити (клітини Руже). 

Клітини ендотелію контактують із відростками перицитів. До кожного з них 

підходить нервове волоконце від симпатичного нейрона. Нервовий імпульс, 

який надходить до перицита, передається ендотеліальним клітинам капіляра, і 

вони під його впливом набрякають. При цьому капіляри звужуються або 

втрачають рідину, що призводить до їх розширення. Капіляри пронизують усі 

органи й тканини. Вони виконують обмінну функцію в організмі. Крізь 
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тоненьку стінку капіляра в тканини надходять кисень і поживні речовини, а з 

тканин і клітин виділяються в капіляри вуглекислий газ і продукти обміну 

речовин. 

Капіляри – центральні судини мікроциркуляторної системи крові, яка 

утворюється між артеріями й венами. Артерії, поступово розгалужуючися, 

переходять в артеріоли, а ці – в перед капіляри, що з'єднуються зі справжніми 

капілярами. На початку капілярів є стискачі. Справжні капіляри діаметром 

20 мкм. утворюють капілярну сітку, а потім переходять у післякапіляри, які ще 

називають післякапілярними венулами, бо вони вливаються у вени. 

Мікроциркуляція крові забезпечує живлення та дихання клітин і тканин орга-

нізму, виведення продуктів обміну, депонування крові, дренаж тканин та ін. До 

складу мікроциркуляторного русла належать і лімфатичні капіляри. 

Рух крові регулюється м'язовими стискачами, що є між передкапілярами 

й справжніми капілярами, а також зміною розмірів клітин ендотеліоцитів. Між 

ендотеліоцитами капілярів таких органів, як кістковий мозок, печінка, нирки, 

селезінка, є невеликі отвори, крізь які відбувається контакт крові з тканинами. 

В інших тканинах, що не мають таких отворів, обмінні процеси відбуваються 

крізь цитолему клітин. 

В основному капілярна сітка локалізується між артеріями й венами, але в 

таких органах, як печінка та нирки, іноді спостерігається відхилення від норми. 

Так, у нирках, у клубочку ниркового тільця, приносна артеріола розгалужується 

на капілярну сітку, яка потім утворює виносну артеріолу. В печінці капілярна 

сітка утворюється між ворітною та печінковими венами. Капілярна сітка, що 

утворена між двома однойменними судинами, має назву „чудової сітки”. 

Встановлено пряму залежність між інтенсивністю роботи органа та 

кількістю капілярів у ньому. Так, в 1 кв. мм. серцевого м'яза близько 5500 

капілярів, скелетного – 2000–2400, але не всі капіляри відкриті. В стані спокою 

функціонують лише 30–50% капілярів. Під час інтенсивної роботи кількість 

відкритих капілярів значно збільшується. 
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Слід зазначити, що не завжди між артеріями й венами утворюється 

капілярна сітка. У деяких органах артерії з венами сполучаються через 

анастомози. Так, на кінчику носа, вушної раковини, пальців і таких внутрішніх 

органів, як головний мозок, серце, печінка, селезінка, легені, статеві органи та 

ін., кров з артерій потрапляє у вени не крізь капілярну сітку, а крізь 

артеріовенозні анастомози, що регулює зміни температури органа та його 

кровообіг. 

Кров рухається замкнутою системою судин, центром якої є серце. При 

скороченні воно виштовхує кров в артерії, вони переносять її до капілярних 

судин і тканин. Із тканин кров збирається у вени, якими тече до серця, 

утворюючи таким чином коло кровообігу. 

Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, з якого під час його 

скорочення кров потрапляє в найбільшу артерію тіла – аорту. Розгалуженнями 

аорти вона підходить до органів та стінок тіла й потрапляє в капілярне кровоносне 

русло. Крізь стінки капілярів відбувається обмін речовин між кров'ю та клітинами, 

й кров з артеріальної перетворюється на венозну. Після цього вона, спочатку по 

венулах, а потім по дрібних і середніх венах, потрапляє у верхню та нижню 

порожнисті вени, які несуть венозну кров у праве передсердя, де й закінчується 

велике коло кровообігу. Мале коло кровообігу (легеневе) починається з правого 

шлуночка, з якого кров при скороченні серця виштовхується в легеневий стовбур. 

Під дугою аорти легеневий стовбур поділяється на праву та ліву легеневі артерії. 

Права легенева артерія в свою чергу поділяється на три, а ліва – на дві гілки, 

відповідно до кількості легеневих часток. У легеневому дереві венозна кров віддає 

вуглекислий газ, збагачується киснем і перетворюється на артеріальну. Легеневі 

вени переносять кров у ліве передсердя, де закінчується мале коло кровообігу. 

Серцеве коло кровообігу починається від висхідної частини аорти двома 

вінцевими артеріями, а закінчується вінцевою пазухою, що відкривається в праве 

передсердя. Кожен орган має свою магістральну артерію, але у випадку її 

закупорки або травми кров надходить до органа обхідним шляхом, тобто 
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артеріями, що утворилися в результаті розгалуження основної судини, або тими 

артеріями, що лежать поблизу органа. Такий кровообіг називається 

колатеральним (обхідним), а судини, що його утворюють, – колатералями. Якщо 

ж дві судини, що лежать поблизу, з'єднуються між собою третьою, то такі 

сполучення називаються анастомозами. Анастомози більше притаманні 

венозним судинам, їх багато між парними венами, дрібними та середніми, які 

супроводжують артерії, наприклад, верхніх і нижніх кінцівок. 

 

1.2. Клінічна симптоматика ІХС 

ІХС – це гостра чи хронічна дисфункція серцевого м'яза, яка зумовлена 

порушенням рівноваги між енергетично-кисневою потребою міокарда і 

коронарним кровообігом. 

Синонімом ІХС, який часто зустрічається в зарубіжній літературі є 

коронарна хвороба. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, поняття „ІХС” включає 

раптову коронарну смерть, стенокардію, ІМ, після-інфарктний кардіосклероз, 

порушення серцевого ритму, СН. 

ІМ – це вогнищевий некроз серцевого м'яза внаслідок гострого порушення 

його кровопостачання. 

Основними патогенетичними чинниками цього захворювання є 

коронаротромбоз, стенозуючий коронаросклероз і довготривалий коронароспазм 

з оклюзією. Переважно ІМ виникає на фоні атеросклеротичного ураження 

коронарних артерій. У 95% випадків безпосередньою причиною інфаркту є 

утворення тромбу у вінцевих артеріях. Встановлено, що коронаротромбоз 

виникає внаслідок розриву атеросклеротичної бляшки і виходу в кров'яне русло 

тромбогенних факторів. Провокуючими чинниками: гіперкатехолемія, 

гіперкоагуляція крові, гіперліпідемія, зміна тонусу вінцевих судин, пов'язана з 

діяльністю серця, фізичні і психічні перевантаження. Рідше до виникнення ІМ 

веде виражений і тривалий спазм незмінених коронарних артерій [17]. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ 

 

2.1. Організація дослідження 

Експериментальне дослідження тривало з червня по вересень 2021 року на 

базі Хмельницької поліклініки № 2. Розглядалась доцільність застосування 

фізичного навантаження для людей, які перенесли ІХС і поділялось на три етапи. 

На першому етапі дослідження проводився огляд літературних джерел з 

питань застосування фізичного навантаження в профілактиці вторинних проявів 

і прогресування захворювань ССС. 

Другий етап передбачав проведення обробки медичних карток та 

фізичного навантаження із пацієнтами. 

Третій етап являв собою обробку результатів дослідження, аналіз впливу 

фізичного навантаження на організм людей хворих на ІХС.  

На початку реабілітаційного експерименту було сформовано дві групи 

пацієнтів – контрольна і експериментальна. І до першої і до другої групи, з 

метою кращого практичного порівняння результатів дослідження, входило по 

п’ять пацієнтів, віком 50–70 років. Частина досліджуваних проходила 

експериментальний реабілітаційний курс безпосередньо під час поліклінічного 

етапу лікування де їм призначалось медикаментозне лікування та ЛФК, а інша 

група досліджуваних проходила традиційний курс лікування при коронарних 

захворюваннях ССС. 

Контрольна група хворих проходила відновне лікування за звичайною 

класичною консервативною програмою реабілітації, інша – експериментальна – 

за складеними практичними програмами реабілітації. 

Для проведення цілеспрямованої комплексної реабілітації, як і будь-якого 

іншого медико-профілактичного заходу, необхідна об’єктивна оцінка загального 
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стану організму хворого, і, особливо, у нашому випадку - крорнарних 

захворюваннях ССС. 

 Обстеження хворого ми розпочинали з розпитування, метою якого було 

отримання від хворого даних про його хворобу та пов’язані з нею відчуття. 

Під час розпитування хворий по пам’яті, на підставі власних спогадів 

розповідав про свою хворобу та її прояви, як він сам її у себе спостерігав і 

відчував. При цьому сукупність усіх відомостей, одержаних під час 

розпитування хворого, формували частину анамнезу.  

Розпитування ми проводили за певною схемою, що складася з таких 

частин: паспортні дані, скарги хворого, анамнез захворювання, анамнез життя 

хворого, визначення функціональних показників. 

Перед з’ясуванням скарг на першій сторінці історії хвороби ми визначали 

паспортні дані хворого: Прізвище, ім’я, по батькові, стать, вік, домашня адреса, 

місце праці, професія або посада. 

Скарги ж хворого можна було поділити на: головні – пов’язані з основним 

захворюванням (ІХС), додаткові – визначаються в процесі опитування хворого і 

символізують відчуття на які він звертає найменше уваги.  

Щоб детально охарактеризувати скарги, з’ясувались: локалізація 

неприємного відчуття, причини і умови виникнення неприємного відчуття, час 

виникнення даного прояву, характер прояву скарги, інтенсивність відчуття, 

тривалість явища, вплив ліків та інших засобів на дане відчуття.  

На основі зібраних скарг, їх аналізу, й оцінювався загальний стан хворого, 

розлади функцій життєво важливих систем організму і ОРА, а також визначався 

напрям подальшого дослідження та на його основі будувався повноцінний 

комплекс реабілітації [5].  

В анамнезі захворювання ми описували дані розвитку хвороби від самого її 

початку до моменту дослідження. Інакше кажучи, анамнез захворювання являв 

собою сукупність отриманих від хворого відомостей про розвиток ознак перебігу 

його хвороби, у даному випадку ІХС.  
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У цій частині розпитування необхідно було також довідатись у хворого, 

яке застосовувалось лікування при його патології. 

Насамкінець слід з’ясувати, якими були прояви захворювання 

безпосередньо до госпіталізації і чи змінились вони після пройденого 

стаціонарного лікування. 

Анамнез життя збирався за таким планом: 

1. Загальнобіографічні дані (вік, місце народження і проживання). 

2. Умови росту і розвитку хворого в дитинстві. 

3. Умови побуту і праці, харчування. 

4. Захворювання перенесенні в минулому. 

5. Шкідливі звички. 

6. Дані про здоров’я пацієнта і найближчих родичів (сімейний, або 

спадковий, анамнез).  

Важливим елементом розпитування було також анкетування, яке 

становило основу реабілітаційного процесу, адже саме на його основі 

оцінювалась ефективність усього відновного курсу і перспективність 

застосування при даній патології фізичної реабілітації [4].  

Визначення функціональних показників таких як: ЧСС, АТ (систолічний та 

діастолічний), ЕКГ. Ці показники ми виміряли перед початком та після нашого 

експеременту. 

 

2.2. Методи дослідження 

Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи 

дослідження: 

1. Аналіз та узагальнення літературних джерел. 

2. Обробка медичних карток. 

3. Оцінка рівня функціонального стану. 

4. Метод ЛФК. 

5. Метод математичної статистики. 
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Аналіз та узагальнення літературних джерел. 

У процесі аналізу літературних джерел значна увага приділялась вивченню 

робіт, присвячених питанням про: пошук нових форм оздоровлення та лікування, 

підтримку оптимального рівня розвитку функціонального стану,підбору 

найбільш ефективних засобів і методів для забезпечення здоров’я за допомогою 

фізичного навантаження. 

Таким чином, незважаючи на велику кількість літературних джерел, ми 

змогли проаналізувати, що недостатньо інформації про вплив фізичного 

навантаження для профілактики вторинних проявів коронарних захворювань 

ССС. 

Обробка медичних карток. 

Обробка медичних карток проводилась з метою виявлення впливу 

фізичногонавантаження на організм людей з захворюваннями ССС. Було 

оброблено медичні картки 10- ох людей і виявлені наступні захворювання: 

1) Бойко Микола Карпович – ІХС, стабільна стенокардія напруження. 

2) Собко Віктор Андрійович – ІХС, гострий велико-вогнищевий ІМ 

3) Давидюк Володимир Кузьміч – ІХС, дрібновогнищевий ІМ, передньої 

перетинкової ділянки лівого шлуночка верхньої та бокової стінки. 

4) Шведов Іван Григорович – ІХС, гострий О-передній розповсюджений 

ІМ лівого шлуночка. 

5) Чумак Іван Йосипович – ІХС 

6) Лукянова Раїса Дмитрівна – ІХС, А/С, К/С (+) 

7) Пукас Марія Василівна – ІХС, прогресуюча стенокардія напруження. 

8) Чудо Віктор Петрович – ІХС, дрібновогницевий ІМ лівого шлуночка. 

9) Бікетов Микола Сименович – ІХС, гострий велико-вогнищевий ІМ. 

10) Маліновська Валентина Дмитрівна – ІХС, стабільна стенокардія 

напруження 
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Оцінка функціонального стану. 

Оцінка функціонального стану передбачала вимірювання функціональних 

показників хворих людей. Вимірюванню підлягали наступні показники: 

- АТ (систолічний, діастолічний). Вимірювання проводилось за допомогою 

тонометра, фонендоскопа та манжетки; 

- ЧСС – вимірювання проводилось на протязі 1 хв., і підраховувалась 

частота ударів серця; 

- ЕКГ  

Метод ЛФК. 

ЛФК проводять в формі заняття ЛГ . Заняття проводяться груповими 

методом. Заняття з ЛГ проводяться 3 рази на неділю по 30-45 хв. заняття 

поділяються на 3 частини. 

Метод математичної статистики. 

Математична обробка результатів проводилась на ЕОМ і включала 

розрахунки наступних статистичних показників: 

М – середнє значення; 

± m – середня похибка квадратичного відхилення; 

% – показника, що вивчається. 

Техніка проведення математичних розрахунків проводилась відповідно до 

методів, які описані у спеціальній літературі. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ФІЗИЧНІХ ВПРАВ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ 

 

3.1 Результати дослідження 

Якісні показники наявності розладів функціонального стану у хворих 

контрольної і експериментальної груп, на початку реабілітаційного дослідження, 

наведені в Таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1.  

Функціональні показники дослідження хворих на початку проведення 

експерименту 

Г
р

у
п

а
 

Прізвище, 

ім’я, 

По батькові 

Діагноз 

Ч
С

С
 (

у
д

\х
в

.)
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и

ст
о
л

іч
н

и
й

 

А
Т

 (
м

л
.р

т
.с

т
.)

 

Д
іа
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о
л
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н

и
й

 А
Т

 

(м
л

.р
т
.с

т
.)

 

ЕКГ 

 К
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

Бойко М. К. 

ІХС, 

стабільна 

стенокардія 

напруження 

85 180 100 
Дефібриляція передсердь, ЕВС 

відхилена вліво. 

Собко В. А. 

ІХС, гострий 

велико-

вогницевий 

ІМ 

86 140 80 

Ритм синусовий, ЕВС не відхилена 

ознаки великовогнещевого ІМ 

задньої стінки лівого шлуночка. 

Давидюк В. К. 

ІХС, дрібно-

вогницевий 

ІМ 

90 160 80 

Ритм синусовий, правильний, 

горизонт. положення ЕВС, 

горизонт. позиція Блокада 

передньої верхньої гілки ЛНПГ. 

Гіпертрофія лівого шлуночка. 

Регулююча динаміка 

дрібновогнищевого ІМ передньої 

перетинкової ділянки лівого 

шлуночка верхньої та бокової 

стінки. 

Пукас М. В. 

ІХС, 

прогресуюча 

стенокардія 

напружзення 

87 150 90 

Ритм синусовий, синусова аритмія 

ЕВС не відхилена. гіпертрофія 

лівого шлуночка гіпоксія міокарда.  
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Бікетов М. С. 

ІХС, гострий 

велико-

вогнищевий 

ІМ 

96 155 95 

Ритм синусовий, ЕВС не відхилена 

ознаки великовогнещевого ІМ 

задньої стінки лівого шлуночка. 

Е
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

а 

Шведов І. Г. 

ІХС, гострий 

о-передній 

розповсюдже

ний ІМ 

78 170 110 

Ритм синусовий, регуляційний. 

Ознаки О-передньго 

розповсюдженого ІМ лівого 

шлуночка. 

Чумак І. Й. ІХС 94 180 80 
Дефібриляція передсердь, ЕВС 

відхилена вліво. 

Лукянова Р. Д. ІХС 80 170 100 

Ритм синусовий, правильний, 

горизонт. положення ЕВС, 

горизонт. позиція Блокада 

передньої верхньої гілки ЛНПГ. 

Гіпертрофія лівого шлуночка. 

Регулююча динаміка 

дрібновогнищевого ІМ  

Чудо В. П. 

ІХС, дрібно-

вогницевий 

ІМ лівого 

шлуночка 

83 160 90 

Ритм синусовий, синусова аритмія 

ЕВС не відхилена. гіпертрофія 

лівого шлуночка гіпоксія міокарда.  

Маліновська 

В. Д. 

ІХС, 

стабільна 

стенокардія 

напруження 

94 170 100 

Ритм синусовий, регуляційний. 

Ознаки О-передньго 

розповсюдженого ІМ лівого 

шлуночка. 

Середнє значення 

контрольної групи 

 

 
89 157 89  

Середнє значення 

експериментальної 

групи 

 86 170 94  

 

Як показали об’єктивні функціональні методи дослідження хворих після 

ІХС. Звичайно, з огляду на дані порушення, проводити реабілітаційну роботу 

було дуже складно, адже крім фізіологічних та функціональних розладів у 

пацієнтів відзначались і зміни у стані здоров’я: часто паморочилось в голові, 

відчувалась загальна слабкість, коливались показники артеріального тиску та 

температури тіла. Тому перш ніж почати реабілітаційну програму з хворим слід 

було медикаментозно нормалізувати дані показники або ж дочекатись 

функціональної стабілізації стану його організму. Адже тільки якісне та 

ґрунтовне спостереження за пацієнтами, що хворіють ІХС, під час проведення 

реабілітаційного фізичного лікування могло дати позитивний відновний ефект.  
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Уже після першого тижня реабілітаційних занять відбулися позитивні зміни 

у стані здоров’я досліджуваних пацієнтів, а саме: 

- підвищився емоційний стан хворих; 

- значно нормалізувався загальний тонус організму; 

- прояви головного болю та запаморочення проявлялися рідше; 

- у досліджуваних виникало бажання займатися далі за складеною 

реабілітаційною програмою; 

- проявилась психологічна налаштованість у швидке і повноцінне 

видужання. 

Покращились показники ЕКГ. 

Нормалізувався АТ. 

До кінця експериментального реабілітаційного курсу функціональне 

відновлення організму після ІХС ефективно продовжувалось, і, уже на 

завершальному етапі реабілітації результати відновного курсу значно зросли. 

Результати даного клінічного дослідження показані в Таблиці 3.2. За її 

показниками доводиться якісний позитивний ефект застосування фізичного 

навантаження для людей що хворіють ІХС.  

Таблиця 3.2.  

Функціональні показники дослідження хворих після експерименту 

Г
р
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п

а
 

Прізвище, ім’я, 

По батькові 
Діагноз 
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Бойко М. К. 

ІХС, стабільна 

стенокардія 

напруження 

70 140 90 Відповідає нормам. 

Собко В. А. 
ІХС, гострий велико-

вогницевий ІМ 
76 120 70 Не відповідає нормам. 

Давидюк В. К. 
ІХС, дрібно-

вогницевий ІМ 
70 145 80 Не відповідає нормам. 

Пукас М. В. 

ІХС, прогресуюча 

стенокардія 

напруження 

68 130 80 
Майже відповідають 

нормам. 
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Бікетов М. С. 
ІХС, гострий велико-

вогнищевий ІМ 
69 125 85 Відповідає нормам. 

Е
к

сп
ер

и
м

е
н

т
а
л

ь
н

а
 Шведов І. Г. 

ІХС, гострий о-

передній 

розповсюджений ІМ 

66 120 80 Відповідає нормам. 

Чумак І. Й. ІХС 70 140 80 Відповідає нормам. 

Лукянова Р. Д. ІХС 60 120 80 Відповідає нормам. 

Чудо В. П. 

ІХС, дрібно-

вогницевий ІМ лівого 

шлуночка 

63 120 80 
Майже відповідають 

нормам. 

Маліновська В. Д. 

ІХС, стабільна 

стенокардія 

напруження 

64 130 90 
Майже відповідають 

нормам. 

Середнє значення 

контрольної групи 
 71 134 81 

Майже відповідають 

нормам. 

Середнє значення 

експериментальної 

групи 

 65 126 82 Відповідає нормам. 

 

Для подальшого, уже самостійного самообслуговування та відновлення 

організму, для хворих були складені реабілітаційні програми для індивідуальних 

занять вдома. Рекомендувалося щомісячне відвідування лікаря-кардіолога, а 

також проходження ЕКГ. Це проводилося з метою регулювання та профілактики 

виникнення повторного ускладнення, підтримання показників діяльності 

організму на нормальному і стабільному функціональному рівні.  

Отже, як уже зрозуміло з результатів даної експериментальної частини і з 

сукупності вирішених завдань практичного дослідження, фізичне навантаження 

– це один з основних засобів лікування та відновлення функціональної 

повноцінності й незалежності людини, як на лікарняному, так і на після 

лікарняному етапі реабілітації. Вона не тільки доповнює медичне лікування, але 

й значно покращує і модернізує його, а це – ціль, яку і потрібно було досягти. 
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ВИСНОВКИ 

Метою даної роботи було вивчити позитивну лікувальну дію фізичних 

вправ на організм людини, у вивченні теоретичного матеріалу та засвоєні 

методів фізичної реабілітації. Для цього ми виконали наступні завдання: 

1. Провели аналіз літературних джерел по обраній темі. 

2. Вивчили методи реабілітації та ЛФК, що застосовуються в сучасній 

реабілітації та медицині. 

3. Визначили вплив фізичних вправ на організм людини. 

4. Визначили ефективність впливу фізичних вправ на організм людини при 

ішемічній хворобі серця. 

5. Провели дослідження хворих. 

6. Визначили рівень функціонального стану хворих. 

7. Визначили методику застосування фізичних вправ. 

8. Визначили ефективність даної методики. 

9. Зробили відповідні висновки. 

То ж за результатами дослідження можна побачити, що кращі результати 

лікування має та група, де крім медикаментозної терапії застосовувалися ще й 

фізичні навантаження. Реабілітація охоплює багатьох хворих, що страждають 

серцево-судинними захворюваннями. Її ціль – домогтися одужання на основі 

програми відновлення фізичного стану, що включає декілька фаз, усунення 

факторів ризику, змінивши спосіб життя, медикаментозну терапію та 

психологічну адаптацію. Як і в інших областях медицини, в кардіології успіх 

лікування залежить від того, як складаються взаємовідносини лікаря та хворого. 

Повне взаєморозуміння між ними сприяє більш ефективній реабілітації. Важливо 

враховувати особливості хворого та його хвороби або перенесеної операції, 

допомогти йому справитися з негативними переживаннями та повернутися до 

активного життя, яке може тривати багато років. Фізичне тренування дозволяє 

хворому долати м'язову слабкість, підвищує опірність організму до 

несприятливих чинників.  
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