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Актуальність обраної теми
В останні роки спостерігається значне збільшення частоти виникнення
вертеброгенної патології серед людей віком 30-50 років. Дегенеративнодистрофічні зміни у поперековому відділі хребта є однією з причин
тимчасової втрати працездатності та, нерідко, - інвалідизації пацієнта.
Вертеброгенні захворювання посідають 5 місце серед причин госпіталізації і
3 місце серед причин хірургічного лікування.
Одним із ефективних методів хірургічного лікування хворих на
поперековий остеохондроз є спондилодез. Застосування для даного
контингенту хворих стабілізуючих операцій з використанням металевих
конструкцій, які жорстко стабілізують оперовані хребетні сегменти, дозволяє
активізувати хворих вже в першу добу після операції.
Однак, хірургічне усунення джерела болю й успішна корекція
структурних порушень часто не супроводжується суттєвим зменшенням
функціональних розладів і регресом больового синдрому, що призводить до
погіршення якості життя і соціальної дезадаптації пацієнтів.
Для підвищення ефективності відновного процесу пацієнтів після
стабілізуючих операцій необхідно поряд з медичним лікуванням
використовувати фізичну реабілітацію, яка є одним з основних чинників, що
дозволяє зменшити небажані структурно-функціональні зміни після
оперативного втручання та сприяє поверненню до повноцінного життя хворої
людини.
Зважаючи на широку розповсюдженість даної патології хребта,
вдосконалення хірургічної тактики та необхідність пошуку нових підходів до
фізичної реабілітації пацієнтів у перед та післяопераційному періодах тема
дисертаційної роботи є сучасною, актуальною та цікавою для вивчення.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна,
повнота їх викладу в опублікованих працях
Детальне ознайомлення з текстом дисертації Алзіна Ходуда дає
підстави стверджувати, що підхід здобувача до наукової проблематики
відзначається ґрунтовністю. Наявна хороша структурованість роботи,
логічність
викладу. Висновки, сформульовані в роботі, відповідають
поставленим завданням, випливають зі змісту дисертаційного дослідження.
Їх об’єктивність і новизна не викликають сумніву.
Вірогідність
результатів
забезпечена
достатньою
кількістю
досліджуваних, коректною статистичною обробкою експериментальних
даних, а також позитивним ефектом впровадження результатів роботи в
практику. У процесі роботи здобувачем застосовано адекватні методи
дослідження, а саме: аналіз, систематизація і узагальнення даних науковометодичної літератури, емпіричні методи дослідження, анкетування з
використанням візуальної аналогової шкали болю VAS та шкали
дисабілітації Oswestry для оцінки ступеню порушення життєдіяльності. Для
оцінки кінезіофобії, рівня тривоги і занепокоєння, пов'язаного з очікуванням
болю, автор застосовував шкали Тампа та PASS-20. Дослідження
функціонального стану м'язової системи відбувалось за допомогою
ізометричних тестів.
Важливо, що для оцінювання рухливості хребта здобувач не обмежився
тестом «пальці – підлога» та методом Sсhober, а використав
електромеханічний комп'ютеризований гоніометр Spinal Mouse CH-8320.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше на основі
кількісних і якісних показників функціонального стану опорно-рухового
апарату науково обґрунтована програма фізичної реабілітації хворих на
поперековий остеохондроз з різними варіантами міотонічних реакцій після
стабілізуючих операцій з використанням металевих конструкцій; доведено,
що застосування програми фізичної реабілітації з диференційованим
підходом в купіруванні міотонічних реакцій на етапах хірургічного лікування
сприяє достовірно більш високому рівню усунення функціональних
порушень, достовірного зменшення інтенсивності болю, рівня дісабілітації і
кінезіофобії; визначено зміст і спрямованість програми фізичної реабілітації
хворих на поперековий остеохондроз з різними варіантами міотонічних
реакцій в перед- і післяопераційному періодах з урахуванням характеру та
інтенсивності больових відчуттів і ступеня функціональних порушень;

науково обґрунтовано застосування мануальних мобілізуючих технік в
корекції міотонічних реакцій і анталгічних деформацій хребта у хворих на
поперековий остеохондроз у передопераційному періоді; науково
обґрунтовано застосування методики ЛФК, яка поєднує спеціальні
стабілізуючі та релаксуючі вправи для м'язів попереково-тазової області й
нижніх кінцівок, в ранньому післяопераційному періоді у хворих на
поперековий остеохондроз
після поперекового інструментального
спондилодезу.
Практична значущість одержаних результатів полягає у тому, що
здобувачем розроблено та впроваджено в практику програму фізичної
реабілітації хворих на поперековий остеохондроз після стабілізувальних
операцій з використанням металевих конструкцій, яка передбачає
диференційований вплив при різних варіантах міотонічних реакцій у перед- і
післяопераційному періодах і сприяє прискоренню процесу відновлення
функціональних можливостей опорно-рухового апарату. Розроблено
практичні рекомендації для фахівців із фізичної реабілітації для роботи з
хворими на остеохондроз, які підлягають поперековому інструментальному
спондилодезу, в перед- і післяопераційному періодах.
Результати дослідження впроваджені в клінічну практику ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», КЗОЗ
«Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17», КЗОЗ
«Харківська міська багатопрофільна лікарня № 18», КЗОЗ «Харківська
обласна клінічна травматологічна лікарня», КЗОЗ «Харківська обласна
клінічна лікарня», а також у лекційний курс і практичні заняття кафедри
травматології та ортопедії Харківського національного медичного
університету МОЗ України, що підтверджено відповідними актами
впровадження.
Основний зміст дисертації відображено у 12 наукових роботах, з яких
5 − у фахових виданнях України.
Результати дисертаційного дослідження було представлено на
міжнародних науково-практичних конференціях «Фізичне виховання і спорт
у вищих навчальних закладах» (Харків, 2012), «Здоров'язберігаючі
технології, фізична реабілітація і рекреація у вищих навчальних закладах»
(Харків, 2012), «Фізичне виховання і спорт в вищих навчальних закладах»
(Бєлгород, 2012, 2013), науково-практичній конференції «Сучасні масажні
технології: теоретичні, практичні, організаційні та освітні аспекти» (Харків,
2013), науково-методичні семінари «Методологія фізичної реабілітації та

рекреації серед різних груп населення» (Харків, 2013), «Сучасні питання
фізичної реабілітації рекреації та фізичного виховання різних груп
населення» (Харків, 2017), 6th International conference on science culture and
sport (Львів, 2018).
Загальна характеристика роботи
Дисертаційна робота виконана на 263 сторінках, складається зі вступу,
п’яти розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних
джерел (194 джерела, з них 108 – латиницею). Робота містить 22 таблиці та
21 рисунок.
Аналіз дисертаційної роботи вказує, що у вступі подано актуальність
науково-практичного завдання дисертаційної роботи, сформульовано мету та
завдання, об’єкт та предмет роботи, наведено використані у роботі методи
дослідження, відзначено, що саме досліджували кожним методом.
У першому розділі «Сучасні напрями фізичної реабілітації хворих на
поперековий остеохондроз після спондилодезу на стаціонарному етапі»
розглянуто патогенез і клінічні прояви поперекового остеохондрозу,
висвітлено особливості хірургічного лікування поперекового остеохондрозу і
проблеми, що можуть виникати після стабілізуючих операцій з
використанням металевих конструкцій. Описуючи особливості фізичної
реабілітації хворих на поперековий остеохондроз на різних етапах
хірургічного лікування здобувач вказує, що в опрацьованій літературі
виявлено невелику кількість повідомлення про застосування засобів фізичної
реабілітації в передопераційному періоді і ці повідомлення стосуються
підготовки хворих засобами фізичної реабілітації перед малоінвазивним
хірургічним втручанням. Зроблений висновок, що представлені в літературі
програми фізичної реабілітації хворих в післяопераційному періоді
спрямовані на зменшення інтенсивності болю, відновлення м'язової сили і
загального тонусу організму, проте у них не враховано особливостей
міотонічних реакцій паравертебральних м'язів і анталгічних деформацій
хребта. Останній підрозділ торкається ефективності програм фізичної
реабілітації хворих на поперековий остеохондроз після стабілізувальних
операцій з використанням металевих конструкцій, у якому здобувачем
узагальнено наукову інформацію про існуючі критерії та методики
оцінювання тематичних хворих та результатів їх фізичної реабілітації.
У другому розділі роботи «Методи і організація дослідження» подано
детальну характеристику використаних методів дослідження та

конкретизоване їхнє використання, розкрито організацію основних етапів
виконання дисертаційної роботи. Вказані критерії включення та виключення
пацієнтів у дослідження.
Окремим підрозділом дисертант подає
характеристику післяопераційних періодів у хворих на поперековий
остеохондроз після стабілізуючих операцій з використанням металевих
конструкцій.
У третьому розділі «Оцінювання функціонального стану ОРА хворих на
поперековий остеохондроз у передопераційному періоді» подано результати
анкетування хворих на поперековий остеохондроз. Автор детально
зупиняється на характеристиці больового синдрому і зазначає, що висока
інтенсивність болю викликала високі рівні кінезіофобії, тривоги й
занепокоєння, що пов'язані з очікуванням болю. Досліджено ортопедичний
статус та функціональний стан хребта пацієнтів у передопераційному періоді.
За результатами обстеження автор виділив три типи міотонічних реакцій
паравертебральних м’язів, що розвиваються у хворих на поперековий
остеохондроз, які лягли в основу розробки програми фізичної реабілітації
обраного контингенту хворих.
Дані, представлені у четвертому розділі «Обгрунтування і результати
застосування розробленої програми фізичної реабілітації хворих на
поперековий остеохондроз після стабілізувальних операцій з використанням
металевих конструкцій» дали змогу окреслити тривалість та особливості
кожного з трьох періодів фізичної реабілітації, запропонованих автором. Для
реалізації загальних та спеціальних завдань передопераційного, найближчого
та раннього післяопераційних періодів розроблена програма фізичної
реабілітації включає такі засоби, як лікувальна фізична культура,
лікувальний масаж, постізометрична релаксація, міотерапія, позиційне
м'язове розслаблення, ритмічна мобілізація, навчальні бесіди. Засоби
фізичної реабілітації добирались з урахуванням характеру та інтенсивності
больових відчуттів, ступеня функціональних порушень та варіантів
міотонічних реакцій.
Автором детально розкрито динаміку показників функціонального
стану опорно-рухового апарату тематичних хворих на кожному з етапів
реабілітації. Одержані дані свідчать про позитивний вплив на якість життя
пацієнтів із поперековим остеохондрозом, оперованих з використанням
металевих конструкцій, та швидше відновлення функціональних
можливостей їх опорно-рухового апарату. Це підтверджено достовірним
зниженням частоти виникнення постійного больового синдрому,

зменшенням інтенсивності болю, індексу дисабілітації, рівнів кінезіофобії,
тривоги і занепокоєння, пов'язаного з очікуванням болю.
Останній, п’ятий розділ «Аналіз та узагальнення результатів
дослідження» має загальноприйняту структуру та зміст. У ньому проведено
співставлення отриманих автором даних із наявними у науково-методичній
літературі, сформульовано наукові положення новизни.
Завершується робота висновками, які утворені згідно змісту роботи та є
пов’язаними з основними завданнями дисертаційного дослідження та
результатами їхнього розв’язання. Виходячи з аналізу змісту основної
частини дисертації, можемо дійти висновку, що мета та завдання
дисертаційної роботи як кваліфікаційної праці в ході виконання дослідження,
були досягнуті.
Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні
положення дисертації.
Дискусійні положення, недоліки та зауваження
Оцінюючи загалом позитивно дисертаційне дослідження Алзіна
Ходуда «Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз після
стабілізуючих операцій з використанням металевих конструкцій», слід
висловити окремі дискусійні питання та зауваження, оскільки робота не
позбавлена вад, серед яких:
1. При описі рухів тіла автор не завжди дотримується анатомічної
термінології (вигини, скручування, підйомом тулуба).
2. На сторінках 5, 67, 100 автор вказує, що ранній післяопераційний
період тривав 3 місяці, а на сторінці 6 дисертаційної роботи та 10
автореферату, автор зазначає, що «Тривалість періоду становила 12 днів».
Скільки ж тривав ранній післяопераційний період?
3. Потребує пояснення та додаткового обґрунтування чому у
найближчому післяопераційному періоді «застосовували програму фізичної
реабілітації, загальну для хворих основної та контрольної груп».
4. Запропонований автором Комплекс №2 (додаток В) не є програмою
фізичної реабілітації для хворих на поперековий остеохондроз основної
групи в передопераційному періоді, як це зазначає здобувач.
5. До засобів фізичної реабілітації у передопераційному періоді
включено навчальні бесіди з ерготерапією, проте такого засобу фізичної
реабілітації не існує.

