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Вступ 

Дисплазія кульшового суглобу (ДКС) є важливою медико-соціальною 

проблемою [1] , [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], 

[16], [17], яка призводить до суттєвих змін та ускладнень у системі опорно-

рухового апарату (ОРА) дітей дошкільного віку. Незважаючи на досягнуті 

успіхи в діагностиці та лікуванні даної патології, до теперішнього часу 

недостатньо вивченими залишаються причинно-наслідкові механізми. Виникає 

необхідність деталізації причин виникнення ДКС та її наслідків, аналізу засобів 

фізичної реабілітації з метою зменшення кількості незадовільних результатів у 

цілому і значного збільшення та збереження резервних можливостей власних 

суглобів. 

1. Причинно-наслідкові механізми дисплазії кульшових суглобів у 

дітей дошкільного віку 

За результатами системного дослідження причинно-наслідкових зв’язків 

у процесі виникнення хвороби констатуємо, що їх більшість починає 

розвиватися на молекулярному рівні і супроводжується змінами 

ультраструктур клітини. Кожне причинно-наслідкове відношення 

прямопропорційне і знаходиться у постійній взаємодії: причина впливає на 

наслідок, але і наслідок активно впливає на причину. Причина – це явище, що 

обумовлює або породжує інше явище. Наслідок – це зворотня реакція 

організму, яка формується як синтез зовнішнього і внутрішнього. Тому, 

наслідки захворювань не виникають самостійно і без будь-яких причин, їм 

передує безліч клінічних ознак і симптомів [13]. 

ДКС за несвоєчасного виявлення та лікування у ранньому віці прогресує і 

призводить до негативних наслідків, які починають проявлятися вже у дітей 



дошкільного віку. Їх лікування, профілактика або зменшення їх проявів 

потребує правильно підібраного тривалого курсу реабілітації, що можливо 

лише за умови чіткого розуміння наслідків цього захворювання. 

Норкін І.А. (2000), Позднікін І.В. (2002), Бахтеєва Н.Х. (2003), Кувін С.С. 

(2004), Pizzutillo P.D. (2000), вказують, що анатомо-функціональні і трофічні 

порушення у кульшовому суглобі (КС) без адекватного лікування прогресують 

під час росту дитини й призводять до складних структурних змін у КС, 

викликаючи порушення функції опори і руху (табл. 1). 

Таблиця 1. – 

Порівняльна таблиця симптомів та наслідків ДКС у процесі онтогенеза 

Класифікація 
ДКС 

Симптоми 
(0-3 років) 

Наслідки 
(3-6 років) 

Предзвих стегна - обмежене відведення стегна; 
- асиметрія шкірних складок 
(сідничних і стегнових) 

- обмеження амплітуди рухів у 
кульшовому суглобі; 
- слабкість м’язів нижньої кінцівки; 
- асиметрична постава 

Підзвих стегна - симптом зісковзування або 
симптом “клацання”; 
- зовнішня ротація кінцівки; 
- позитивний симптом 
Дюшена-Тренделенбурга; 
- вкорочення нижньої 
кінцівки 

- слабкість м’язів нижньої кінцівки; 
- обмеження амплітуди рухів у 
кульшовому суглобі; 
- вальгусна або варусна деформація 
нижніх кінцівок; 
- збільшення L-лордозу; 
- скошеність кісток тазу; 
-сколіоз 

Звих стегна - відносне вкорочення 
нижньої кінцівки; 
- позитивний симптом 
Дюшена-Тренделенбурга; 
- пізній початок ходьби 
 

- слабкість м’язів нижньої кінцівки; 
- обмеження амплітуди рухів у 
кульшовому суглобі; 
- вальгусна або варусна деформація 
нижніх кінцівок; 
- скошеність кісток тазу; 
- збільшення L-лордозу; 
- кульгавість; 
- сколіоз 

При ДКС істотно змінюється амплітуда рухів у КС. Амплітуда рухів у 

сагітальній площині як при звиху стегна, так і при підвивиху не зазнає 

значних змін, але при високих звихах у дітей старшого віку має місце 

згинальна контрактура у суглобі. Відведення при ДКС завжди обмежене. При 

звиху стегна збільшується амплітуда ротаційних рухів за рахунок зовнішньої 

ротації, а при підвивиху стегна надмірна амплітуда ротаційних рухів 



відбувається за рахунок збільшення внутрішньої ротації [2, 12]. 

Слабкість м’язів нижньої кінцівки помітна при проведенні симптома 

Дюшена – Тренделенбурга, який свідчить про гіпотрофію сідничних м’язів і є 

ознакою ДКС. Цей симптом є відображенням стану сідничних м’язів кінцівки 

на тій же стороні [2, 4]. 

При вальгусній деформації нижніх кінцівок основні зміни відбуваються 

у колінному суглобі і характеризуються нерівномірним розвитком виростків 

стегнової кістки. Це призводить до того, що суглобова щілина стає ширшою 

всередині і вужчою ззовні. У таких дітей відбувається перерозгинання ніг в 

колінних суглобах у сагітальній площині [12]. 

Скошеність кісток тазу відбувається через вкорочення кінцівки, яке 

призводить до нахилу його вперед і скошеності в уражену сторону. Це сприяє 

збільшенню лордозу у поперековому відділі хребта і виникненню 

сколіозу.Через вкорочення кінцівки, контрактуру у КС виникає кульгавість. 

Як зазначалося раніше, виникненню ДКС сприяє низка факторів. Одним 

із них є спадковість, на основі якої можна виявити симптоми сполучно-

тканинного ураження. Крім неї, важливу роль у її розвитку відіграють ендо- 

та екзогенні фактори. Серед ендогенних виділяють розслаблення капсули і 

зв’язок КС, що відбувається в результаті підвищення естрогену, який сприяє 

вибірковому збільшенню еластичності сполучно-тканинних елементів [13, 

15]. Причинами неправильного розвитку також є захворювання матері в 

першому триместрі вагітності, перші пологи, інтоксикації, травми, сідничне 

передлежання плоду. Неправильна внутрішньоутробна позиція плода 

обмежує його рухливість і нормальне положення в порожнині матки, а саме: 

тазова кістка та поперечне передлежання; аномалії розвитку матки, її 

пухлини; підвищення тонусу її стінок; маловоддя, порушує внутрішній тиск 

суглобових кінців; деформація кісток тазу та багатоплідна вагітність [6, 13, 

15]. 

Лівий КС вражається у 3 рази частіше, ніж правий, що пов’язано з лівим 

потиличним переднім положенням більшості новонароджених. У такому 



положенні ліве стегно знаходиться навпроти хребта матері, що потенційно 

обмежує абдукцію [14, 15]. У 10 разів частіше порушення формування КС 

зустрічається у недоношених дітей, ніж у доношених [8]. 

Серед екзогенних факторів, які впливають на патологічний розвиток КС 

виділяють: туге сповивання; гіпофункцію щитовидної залози; слабкість 

сумково-зв’язкового апарату, останній, обумовлений конституційно [4, 13, 14]; 

недостатність вітаміна D у ранньому дитинстві, що сприяє формуванню Х та О-

подібних деформацій нижніх кінцівок; раннє стимулювання дитини до 

вертикальних поз та перебування її в ходунках; надлишкова вага. 

У подальшому більшість учених різних країн світу підтвердили 

первинність ДКС, а вивих стегна - як її наслідок. Вітчизняні науковці І.В. Рой 

(2009), В.В. Зінченко (2011), Д.М. Мороз (2012), І.Б. Зеленецький (2015) дійшли 

висновку, що ДКС слід розглядати як передхворобу, яка може іноді й не 

маніфестуватися як хвороба та залишитися навіть непомітною протягом життя. 

Але її наслідки можуть призвести до різних дегенеративно-дистрофічних змін у 

будь-якому віці. 

За кордоном диспластичний підвивих і вивих стегна розглядають як 

дисплазію (вивих) стегна, що розвивається (developmental hip dysplasia). 

Ідеться про дисплазію розвитку всіх структур суглоба в процесі пре-і 

постнатального онтогенезу. Слід знати, що дисплазія – це порушення розвитку 

тканин, органів, частин тіла, зміна їх розміру, форми і будови. 

2. Фізична реабілітація у комплексному лікуванні дітей із наслідками 

дисплазії кульшових суглобів в умовах дошкільних навчальних закладів 

Проблема збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління в 

сучасних науково-технічних умовах залишається актуальною, незважаючи на 

постійний розвиток й удосконалення педагогічної і медичної галузі [16], [17]. 

За даними останньої, захворюванність дітей різних вікових груп упродовж 

десятиріччя не має тенденції до зниження, а саме: розповсюдженість хвороб 

кардіореспіраторної та кістково-м’язової системи спонукають до пошуку нових 

методів профілактично-корекційної роботи [3, 5, 9]. Серед першокласників 



фахівцями визнано лише третину абсолютно здорових дітей, кількість яких до 

закінчення школи невпинно зменшується [5]. Загальновідомо, що саме у 

дошкільному віці закладаються основи здоров’я, повноцінного фізичного 

розвитку та формуються основні риси особистості. 

Результати досліджень І.О. Калиниченко (2009), Ю.Б. Арешиної (2011), 

Ю.М. Коржа (2012), Ю.Л. Дяченко (2013) свідчать про доцільність 

впровадження профілактичних, корекційних та реабілітаційних програм для 

дітей із різними захворюваннями в умовах дошкільних навчальних закладів 

(ДНЗ). Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації обумовлена 

раннім початком реабілітаційних заходів, безперервністю, комплексністю та 

індивідуальністю [7]. Беззаперечним є те, що однією із складових 

реабілітаційного процесу є програми фізичного виховання дітей, які спрямовані 

на корекцію порушень ОРА, зокрема функціональних і статичних дефектів. 

Тому збереження і зміцнення здоров’я дітей в умовах інтенсивного 

реформування систем охорони здоров’я та освіти регламентується у Законах 

України «Про дошкільну освіту» (2010), «Про фізичну культуру» (2009), 

«Національна стратегія розвитку освіти» (2012-2021), Базової програми 

розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (2008, 2014). Зміст документів 

висвітлює єдність розвитку, виховання, навчання й оздоровлення дітей. 

До теперішнього часу залишається актуальним і дискусійним питання 

щодо Закону України «Про загальну середню освіту» (2000, 2017), який 

передбачає початок навчання з шестирічного віку. Адже численні дослідження 

[3] наголошують на функціональній незрілості та морфо-функціональній 

перебудові всіх систем організму дитини. При цьому наступаюча семирічна 

вікова криза особистості та шкільні дезадаптаційні синдроми сприяють 

важковиховуванню, загостренню конфліктів з оточенням, формуванню важких 

переживань та хворобливості. 

Інтенсивна стимуляція інтелектуального розвитку дитини за рахунок 

інших сфер розвитку погіршує особистісний, фізичний та психічний стан 

дошкільника. Сучасні освітні інновації у переважній більшості своїх методик 



ускладнюють навчальний процес, погіршують працездатність, знижують 

стійкість організму до негативних зовнішніх впливів, що призводить до 

формування різних функціональних змін, а з часом і органічних патологічних 

станів. Інтенсивна мозкова діяльність та обмеження рухової активності на тлі 

тривалих статичних положень можуть спричинити захворювання органів зору, 

зміни діяльності кардіореспіраторної системи, функціональні розлади травної, 

ендокринної систем та різні порушення ОРА. Останні обумовлені незрілістю 

суглобово-зв’язкового апарату та особливостями прискореного розвитку 

великих м’язових груп і дещо зниженими темпами становлення малих м’язових 

груп тулуба та кінцівок. 

Однак, незважаючи на різноманітність програм запропонованих до 

впровадження у ДНЗ, засоби фізичної реабілітації призначаються незалежно від 

методу, етапу і періоду лікування. У корекційно-відновлювальному процесі 

застосовують лікувальну фізичну культуру (ЛФК), лікувальний масаж (ЛМ) та 

фізіотерапію. 

ЛФК використовує засоби і принципи фізичної культури для лікування 

захворювань і порушень розвитку ОРА, профілактику їх загострень та 

ускладнень [7]. Лікувальна фізкультура є єдиним засобом, що дозволяє 

домогтися нормалізації рухової сфери дитини в процесі спеціальних занять. 

Відновлення порушеної координації ряду органів і систем, забезпечує цілісну 

реакцію дитячого організму на м’язові зусилля, створюючи найкращі умови для 

відновлення нормальної фізичної працездатності. ЛФК застосовується у таких 

формах: ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ), лікувальна гімнастика (ЛГ), 

самостійні заняття (СЗ), лікувальна ходьба, теренкур, спортивні вправи, ігри та 

гідрокінезотерапія (ГКТ). РГГ виконується після нічного сну у залах, на 

відкритому повітрі під музичний супровід із метою прискорення усунення 

процесів гальмування кори головного мозку, підняття загального тонусу 

організму і створення позитивного психоемоційного стану. ЛГ сприяє 

нормалізації функції пошкодженого органу чи системи та відновленню 

амплітуди рухів у пошкодженому сегменті тіла [11]. СЗ, або індивідуальні, 



виконуються у вигляді комплексу спеціальних фізичних вправ, які вивчаються 

дітьми у присутності батьків, із подальшим виконанням їх самостійно 

впродовж дня. Вони виконуються з метою попередження ускладнень, 

відновлення рухових навичок, фізичних якостей і функцій організму. 

Лікувальна ходьба застосовується для відновлення функціональних 

можливостей кінцівки, поліпшення обмінних процесів, підвищення рівня 

фізичної працездатності і загальної тренованості. Спортивні вправи та ігри 

вдосконалюють координацію рухів, фізичні якості, підвищують загальну 

працездатність і психоемоційний тонус. 

ГКТ – метод лікування із застосуванням фізичних вправ у воді, 

гідромасажу і спеціальних засобів ортопедичного характеру та ігор у водному 

середовищі. Впровадження ГКТ у реабілітацію дітей із ортопедичними вадами 

пов’язане із розширеними показаннями до використання та особливостями 

механізму лікувальної дії. Активні рухи у воді виконуються з мінімальним 

м’язовим зусиллям, так як знижується гальмівна дія ваги кінцівки під час руху. 

Гідростатичний тиск водного середовища покращує периферичний кровообіг 

нижньої кінцівки, а температурний чинник сприяє розслабленню м’язів, 

покращує еластичність сумково-зв’язкового апарату, рухливість у КС та 

зменшує больові відчуття. 

Широкого застосування в поєднанні з різними формами ЛФК при 

захворюваннях ОРА набув лікувальний масаж, який збільшує еластичність та 

рухливість суглобово-зв’язкового апарату та нормалізує тонус м’язів нижніх 

кінцівок. Він дозволяє покращити кровообіг та іннервацію, трофіку суглобів і 

тканин, має аналгезуючу дію під час больового синдрому, відновлює нормальні 

умови для розвитку та зросту нижніх кінцівок [10]. 

Дітям із наслідками ДКС фізіотерапію призначають одночасно з іншими 

засобами фізичної реабілітації. Основний вплив преформованих фізичних 

чинників полягає у знеболюванні, покращенні крово- і лімфообігу, зміцненні 

нервово-м’язового апарату нижньої кінцівки та усуненні наслідків ДКС. 



Використовують електрофорез, діадинамотерапію, УВЧ-терапію, 

електростимуляцію, парафіно-озокеритові аплікації, грязелікування [1]. 

Висновки 

Системні дослідження причинно-наслідкових зв’язків доводять, що ДКС 

починає розвиватися на молекулярному рівні та супроводжується змінами 

ультраструктур клітини. Визначено взаємозв’язок причини та наслідку, який 

передбачає їх взаємоперехід. Кожне причинно-наслідкове відношення 

прямопропорційне і знаходиться у постійній взаємодії: причина впливає на 

наслідок, але і наслідок активно впливає на причину. На основі аналізу 

симптоматики було виокремлено наступні наслідки, які виникають при ДКС: 

обмеження амплітуди рухів у КС, слабкість м’язів нижньої кінцівки, вальгусні 

та варусні деформації нижньої кінцівки, збільшення L-лордозу, скошеність 

кісток тазу, сколіоз, кульгавість. 

Враховуючи значну кількість існуючих програм із фізичного виховання у 

ДНЗ доцільно зауважити, що більш ефективними і дієвими залишаються засоби 

фізичної реабілітації. Їх корекційно-профілактичний та відновлювальний 

компонент покращує діяльність ОРА дитини в цілому та сприяє усуненню 

наслідків ДКС. 
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