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Анотації:
Розглянута оцінка енергозабезпе-
чення організму дітей з церебраль-
ним паралічем. У дослідженні 
приймали участь 16 дітей зі спа-
стичними формами церебрально-
го паралічу середнього шкільного 
віку. Показана можливість вико-
ристання багатофакторної ек-
спрес діагностики для цієї групи 
населення. Встановлено, що по-
казники функціонального стану 
дітей з церебральним паралічем 
зростають під впливом фізичної 
реабілітації.

Виндюк П.А. Использование многофактор-
ной диагностики для оценки функциональ-
ного состояния детей с церебральным 
параличом. Рассмотрена оценка энергообе-
спечения организма детей с церебральным 
параличом. В исследовании принимали уча-
стие 16 детей среднего школьного возраста 
со спастичными формами церебрального 
паралича. Показана возможность использо-
вания многофакторной экспресс диагностики 
для этой группы населения. Установлено, что 
показатели функционального состояния де-
тей с церебральным параличом возрастают 
под влиянием физической реабилитации.

Vindiuk P.A. Using multivariate 
diagnostics to assess the functional 
status of children with cerebral palsy. 
The considered assessment of energy 
supply from children with cerebral palsy. 
The study involved 16 children with 
spastic forms of cerebral palsy secondary 
school age. The use of testimony 
bagatofaktonoї rapid diagnosis in this 
population. It is established that the 
rate of functional status of children with 
cerebral palsy grow under the influence 
of physical rehabilitation.
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Вступ.1

Проблема дитячого цереб рального паралічу (ЦП) є 
однією з найбільш актуальних в сучасній медицині. Це 
обумовлено, з одного боку, значною поширеністю ЦП 
серед населення і не завжди вчасною його діагности-
кою, з дру гого — недостатньою ефективністю методів 
лікування і реабілітації таких хворих, що є сьогодні в 
арсе налі більшості дитячих спеціа лістів, [5].

На сьогодні, більшістю учених вважають, що це-
ребральний параліч (paralysis cerebralis infantilis)– є 
групою центральних рухових порушень (кірково-
підкіркових синдромів), при яких в антенатальному, 
перинатальному і ранньому неонатальному періодах 
розвитку відбувається гостра і хронічна дія етіоло-
гічного чинника (чинників), що призводить до по-
шкодження головного мозку і подальшого порушення 
розвитку переважно рухової сфери [5].

Таким чином, ЦП — це не просто відставання в 
моторному розвитку або випадання окремих рухових 
функцій (як у дорослих при поразці рухових систем 
головного мозку), а захворювання, що характеризу-
ється неправильним шляхом моторного розвитку, що 
в більшості випадків порушує послідовний хід і дина-
міку психічного розвитку дитини, яке призводить до 
своєрідної аномалії розвитку в цілому [9, 64].

За останні кілька десятиліть досягнуті великі успі-
хи в питаннях ранньої діагностики і лікування цере-
бральних паралічів, розроблені методи реабілітації, які 
дозволяють в деяких випадках добиватися практично 
повного лікування від цього захворювання[1]. Проте 
проблему дитячих церебральних паралічів не можна 
вважати повністю вирішеною. Актуальність вибраної 
теми пояснюється тим, що фізична реабілітація із за-
стосуванням нових методик оцінки функціонального 
стану організму є важливою частиною загальної сис-
теми виховання, навчання дітей з церебральним пара-
лічем і адаптацією їх в сучасному суспільстві.

Обраний напрямок дослідження відповідає на-
уковому плану Класичного приватного університету 
© Віндюк П.А., 2011

« Теоретико-методичні основи фізичного виховання 
й фізичної реабілітації різних груп населення» номер 
держреєстрації 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи розглянути можливість використання 

метода багатофакторної експрес діагностики для оцін-
ки впливу засобів фізичної реабілітації на енергозабез-
печення організму дітей з церебральним паралічем.

Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел; метод багатофакторної експрес-діагностики С.А. 
Душаніна;засоби фізичної реабілітації; методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження.
Метод багатофакторної експрес-діагностики 

С.А.Душаніна [2] є результатом практичної реалізації 
спроби непрямого визначення основних показників 
енергетики організму, що не вимагають виконання 
фізичних навантажень максимального об'єму та ін-
тенсивності, і являє собою один із нетрадиційних, мо-
дифікованих електрокардіографічних методів, що до-
зволяють на основі реєстрації диференціальної ЕКГ 
одержати оперативну інформацію одночасно про ае-
робну (лактатну) й анаеробну (алактатну) продуктив-
ність, а також інших, не менше важливих, параметрів 
системи енергозабезпечення. 

У особи що обстежується у стані відносного спо-
кою за допомогою диференціального електрокардіо-
графа записується диференціальна ЕКГ послідовно 
в грудних відведеннях V3R, V2, V6 (фіксується не 
менше 5 кардіоциклів). Схема накладення активного 
електрода на грудній клітині при записі зазначених 
однополюсних відведень ЕКГ по Вільсону така: у 
положенні V3R електрод розміщують справа від гру-
дини в 4 міжребер’ї по серединній лінії; електрод V2 
розташовують у 4 міжребер’я зліва від краю грудини; 
електрод V6 розміщують зліва в 5 міжребер’я по се-
редній лінії пахвової западини.

Відповідно до результатів попередньої обробки 
отриманих даних робиться висновок про стан таких 
параметрів[4]:
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анаеробно-креатинфосфатна потужність і ємність. • 
Можливість до максимальної витрати креатинфос-
фату в кісткових м'язах, тобто оцінка потужності 
та ємності цього джерела енергопродукції в умовах 
короткочасної роботи до знемоги робиться за ЕКГ 
спокою за допомогою відношення R • 100 / R + S у 
відведенні V3R;
анаеробно-гліколітична потужність і ємність. Ха-• 
рактеризує потенційні можливості організму до на-
громадження молочної кислоти в крові залежно від 
характеру попередньої роботи. Оцінюється за роз-
міром відношення R • 100 / R + S у відведенні V2 
диференціальної ЕКГ; 
аеробна потужність визначається за розміром МСК, • 
що розраховується за співвідношеним R • 100 / R. + 
S у відведенні V6. ЧССпано = Wпано + V6 +V2;
загальна метаболічна ємність характеризує при-• 
пустимий об'єм сукупності аеробних і анаеробних 
(гліколітичних і креатинфосфатних) метаболічних 
змін при м'язовій роботі з інтенсивністю на рівні 
МСК. Оцінюється за диференціальною ЕКГ спо-
кою за допомогою суми процентних відношень R 
• 100 / R + S у відведеннях V3R, V2, V6 і Wпано. 
Цілком природно, що метод багатофакторної 
експрес-діагностики застосовується, в основному, 
при медико-біологічному контролі тренувальних 
занять спортсменів різної спеціалізації та квалі-
фікації. Водночас, надзвичайна інформативність 
цього методу, незначна кількість часу, що витра-
чається, роблять метод багатофакторної експрес-
діагностики одним із перспективних у практиці 

масових донозологічних обстежень різних контин-
гентів населення 

Отримані данні заносяться до таблиці (табл. 1).
Аналіз ЕКГ здійснювався за допомогою програми 

CardioLab.
Представляє зацікавленість використання багато-

факторної експрес-діагностики за методом С.А. Ду-
шаніна для оцінки функціонального стану дітей хво-
рих на церебральний параліч.

Експериментальна частина дослідження проводи-
лася на базі інтернату №1 м.Запоріжжя. У досліджен-
ні брали участь 16 дітей середнього шкільного  віку зі 
спастичними формами ЦП із різним ступенем важко-
сті. Діти були поділені на основну та контрольну гру-
пу по 8 осіб у кожній.

Нами було обстежено дітей за методом багатофак-
торної експрес діагностики до та після проведення 
програми фізичної реабілітації.

Діти з контрольної групи займалися фізичної куль-
тури за розкладом та програмою інтернату. З дітьми з 
основної групи заняття проводилися за розробленою 
нами програмою, яка ґрунтувалася на ігровій діяль-
ності, елементах кросової підготовки та заняттях на 
велотренажерах.

Слід звернути увагу на індивідуальні зміни окре-
мих показників функціонального стану організму ді-
тей з ЦП основної та контрольної груп дослідження 
(табл. 2).

Для більшої наочності отриманих даних нами були 
побудовані окремі діаграми для деяких  з вимірюва-
них показників на основі таблиці 2 та 3 (Рис. 1,2,3,4).

Таблиця 1
Показники енергозабезпечення організму за методом багатофакторної експрес діагностики Душаніна С.А.

Показник Результат, відн. од.
 Анаеробно-креатинфосфатний механізм («вибухова сила»)
 Анаеробно-гліколітичний механізм (швидкість)
 Аеробна потужність – МСК  (витривалість)
 Аеробна економічність (WПАНО), %
 ЧСС ПАНО  (пульс ПАНО), уд/хв.
 ОМЕ (здібність протистояти стомленню)

Таблиця 2
Індивідуальні показники функціонального стану організма дітей  

з церебральним паралічем до та після проведення фізичної реабілітації (основна група)

Прізвище,
ім’я

Показники, відн. од.
Анаеробно-

Креатинфосфатний 
механізм

Анаеробно-
Гликолітичний механізм

Аеробна потужність – 
МСК  

11.2010 04.2011 11.2010 04.2011 11.2010 04.2011
К. Дмитро 37,5 38,6 34,3 37,5 64,6 70,6
К. Євген 33,3 40,5 33,3 34,0 71,5 72,4
К. Настя 22,1 24,2 32,2 33,9 71,4 66,7
К. Давид 44,5 44 36,9 40,1 40,6 43,3
К. Едуард 48,3 58,4 35,1 41,1 73,3 74,3
С. Вероніка 32,3 35,2 31,3 30,6 64,8 66,0
Т. Іван 29,3 30,1 45,4 46,5 65,9 71,1
Ч. Євген 35,3 36,1 27,1 32,1 52,7 60,1
M±m 35,3±8 37,5±10 34,5±5 37±5,3 63,1±11 65,6±10,
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Таблиця 3
Індивідуальні показники функціонального стану організму дітей  

з церебральним паралічем до та після проведення фізичної реабілітації(контрольна група)

Прізвище,
ім’я

Показники, відн. од.
Анаеробно-

Креатинфосфатний механізм
Анаеробно-

Гликолітичний механізм
Аеробна потужність – 

МСК  
11.2010 04.2011 11.2010 04.2011 11.2010 04.2011

Б. Любов 35,4 36,0 32,2 32,4 65,4 66,0
В. Настя 33,0 32,8 36,1 36,0 73,0 78,0
Г. Настя 30,8 31,5 29,8 30,9 51,3 53

К. Сергій 39,0 39,7 34,4 35,8 42,8 43,3
О. Євген 36,0 36,8 38,1 40,1 68,8 69,9

П. Олексій 38,7 38,9 33,8 33,2 68,8 70,0
Т. Олексій 40,0 39,9 40,6 41,2 70,1 70,0

Ф. Володимир 37,0 37,2 36,2 35,0 59,1 60
M±m 34,7±5 34,6±3,7 35±3,4 35±3,6 63,3±11, 64,6±10,

Рис. 1. Показники аеробно-креатинфосфатного механізму 
у дітей з ЦП (основна група)

Рис. 2 Показники аеробно-креатинфосфатного у дітей з ЦП (контрольна група)
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Порівнюючи рис. 4.1 та 4.2 доходимо висновку, що 
запропонована нами програми фізичної реабілітації 
була більш ефективна, так як приріст показника у ді-
тей основної групи становить в середньому 6,2%. Тоді 
як у дітей з контрольної групи цей показник лишився 
на початковому рівні.

Порівнюючи дані представлені на рис. 3 та 4. за-
значимо зростання показника майже у всіх дітей з 
основної групи, тоді як показник АГМ у дітей контр-
ольної групи збільшився значно менше, а у деяких ви-
падках навіть знизився. 

Показник МКС зріс у середньому на 7,4%, а в 
окремих випадках приріст становив до 13,5%. Тоді як 
в контрольній групі приріст становить  лише 3%.

Для більшої наочності нами було побудовано діагра-
ми середніх показників аеробно-креатинфосфатного 
механізму (АКМ), анаеробно-гліколітичного механізму 
(АГМ) та аеробної потужності (МСК) у дітей обох груп 
до початку дослідження (рис. 5) та після проведення  
дослідження (рис.6).

З даних представлених на рисунку 7 видно, що на 
початку дослідження групи мали майже однакові ви-

хідні показники, а в деяких випадках діти з основної 
групи мали нижчі показники, аніж їхні однолітки з 
контрольної групи. Але на рисунку 8 (дані отримані 
після проведення дослідження) можна спостерігати 
значну перевагу в показниках у дітей з основної гру-
пи дослідження.

Висновки
Таким чином, можна стверджувати, що багатофак-

торний метод експрес-діагностики  є досить ефектив-
ним засобом контролю над функціональним станом 
дітей, хворих ЦП, а так само може служити засобом 
оцінки успішності програм фізичної реабілітації.

Виходячи з вищесказаного, можна припустити, 
що показники енергозабезпечення в дітей зі ЦП мож-
на підвищити за рахунок збільшення обсягу рухової 
активності й грамотно підібраній програмі фізичної 
реабілітації.

Подальше дослідження необхідно спрямувати на 
використання багатофакторної експрес-діагностики 
С.А. Душаніна як засіб оперативного контролю за 
функціональним станом дітей з церебральним пара-
лічем.

Рис. 3. Показники анаеробно-гликолітичного механізму у дітей з ЦП (основна група)

Рис. 4. Показники анаеробно-гликолітичного механізму у дітей з ЦП (контрольна група)
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Рис. 6. Показники функціональної підготовленості дітей з церебральним паралічем  
після проведення дослідження

Рис.5. Показники функціональної підготовленості дітей з церебральним паралічем  
до початку дослідження
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