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Широке розповсюдження травм верхньої кінці-
вки, складна анатомія та підвищені вимоги до коор-
динації та тонких рухів потребують тривалої реабі-
літації та визначення нових підходів до проведення 
фізичної терапії при їх травматичних ушкодженнях. 

Мета – визначення ефективності програми 
фізичної терапії за динамікою показників структури 
та функції у хворих з посттравматичною контракту-
рою променево-зап’ясткового суглоба. 

Обстежено 56 осіб з постіммобілізаційною кон-
трактурою променево-зап’ясткового суглоба. Їх 
було поділено на дві групи: контрольну (займались 
згідно принципів поліклінічної реабілітації) та групу 
порівняння (займались за розробленою програмою 
фізичної терапії - авторська комбінація теплого 
вологого компресу у поєднанні із постізометричною 
релаксацією м’язів передпліччя та китиці; масаж 
китиці, променево-зап’ясткового суглоба, перед-
пліччя, плеча; функціональне тренування перед-
пліччя, китиці; лікування положенням за допомо-
гою динамічних ортезів; кінезіологічне тейпування). 
Ефективність програми оцінювали в динаміці порі-
вняння стану здорової та травмованої рук за ре-
зультатами визначення інтенсивності больового 
синдрому, амплітуди рухів у променево-зап’яст-
ковому суглобі, обхватних розмірів, китичної дина-
мометрії, тесту з кілочками та дев’ятьма отворами 
(Nine-hole peg test). 

Посттравматичний постіммобілізаційний синд-
ром променево-зап’ясткового суглоба характеризу-
вався погіршенням показників структури та функції: 
болем в спокої та при рухах, набряком китиці, про-
менево-зап’ясткового суглоба, передпліччя, конт-
рактурою променево-зап’ясткового суглоба, зни-
женням сили китиці, погіршенням спритності рухів 
пальців. 

Впровадження розробленої програми фізичної 
терапії покращувало стан пацієнтів за всіма дослі-
джуваними параметрами статистично значуще кра-
ще (р<0,05), ніж загальна поліклінічна програма. 

Травма кісток передпліччя призводить до вира-
женого порушення якості життя та соціального фу-
нкціонування внаслідок обмеження функціональ-
них можливостей передпліччя та китиці. Розробле-
на програма фізичної терапії дозволяє мінімізувати 
можливість виникнення віддалених ускладнень, 
відновити працездатність в найкоротші терміни, що 
має важливе соціально-економічне значення для 
пацієнта та для держави в цілому. 

Ключові слова: перелом, променево-
зап’ястковий суглоб, фізична терапія. 
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Вступ. Частота травм і захворювань опорно-
рухового апарату в даний час має тенденцію до 
зростання як в Україні, так і за її межами. В нашій 
державі інвалідність внаслідок травм займає третє 
місце після захворювань системи кровообігу та 
новоутворень [1, 2].  

Рука в силу своєї специфіки як органу праці та, 
особливо, дистальні її відділи, які відповідають за 
складні координаційні рухи, дрібну моторику, часто 
піддається пошкодженням у повсякденній, вироб-
ничій та побутовій діяльності людини. В Україні 
травми верхніх кінцівок посідають друге місце се-
ред усіх травм кістково-м’язової системи та стають 
причиною інвалідності у 30% випадків (зокрема, 
травми китиці - 13% випадків) [3].  

Причинами, що приводять до первинної інвалі-
дності внаслідок пошкоджень променево-зап’ястко-
вого суглоба (ПЗС), як правило, є: хибні суглоби – 
1,5%, незрощені переломи – 5,1%, контрактури – 
87,6%, анкілози – 5,1% [3, 4]. Саме функціональна 
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спроможність ПЗС у значній мірі визначає маніпу-
ляційні можливості китиці, адже через ПЗС прохо-
дить сухожилки згиначів та розгиначів пальців ки-
тиці, що здійснюють дрібну моторику. 

Верхня кінцівка є багатоланцюговою біомеханіч-
ною системою, елементи якої функціонально взає-
мопов'язані. Тому ураження тою чи іншої ланки бу-
дуть призводити до порушення функції всієї руки в 
цілому. Причинами таких порушень можуть бути 
стійкий больовий синдром, несправжні суглоби, вад-
ні установки в суглобах внаслідок неправильно зро-
щених переломів, виражені контрактури суглобів 
верхньої кінцівки, нейротрофічні порушення [5, 6]. 

Переважна кількість (до 98,5%) хворих з пато-
логією кисті лікується амбулаторії і лише близько 
1,5% в стаціонарі. При цьому в звичайних стаціона-
рах надається переважно, ургентна допомога, а в 
спеціалізованих відділеннях виконуються реконст-
руктивно-відновні операції. Фактично всі пацієнти з 
посттравматичною патологією верхньої кінцівки, і, 
особливо, її дистальних відділів, потребують реабі-
літаційних заходів [4, 6, 7, 8].  

Отже, складна анатомія та підвищені вимоги 
до координації та тонких рухів верхньої кінцівки є 
причиною неповного відновлення її функції у постт-
равматичному періоді, а поліструктурність уражен-
ня, неповноцінне лікування та неповноцінність у 
проведенні реабілітації погіршують прогноз. Тому 
відновлення функції верхньої кінцівки після травми 
відбувається повільно, потребує тривалої реабілі-
тації та визначення нових підходів до проведення 
фізичної терапії (ФТ). 

Метою дослідження було визначення ефекти-
вності програми фізичної терапії за динамікою по-
казників структури та функції у хворих з посттрав-
матичною контрактурою ПЗС. 

Матеріал та методи дослідження. В процесі 
дослідження обстежено 56 осіб з постіммобіліза-
ційною контрактурою ПЗС після консервативного 
або оперативного лікування складних переломів 
кісток нижньої третини передпліччя з поліструктур-
ним ушкодженням тканин ділянки ПЗС (відкритих 
та/або зі зміщенням, та/або багатоуламкових, та/
або внутрішньосуглобових, які потребували мета-
лоостеосинтезу та/або скелетного витяжіння та/
або мали ускладнений перебіг загоєння). Критерії 
накладеної іммобілізації – від основи пальців до 
середини або верхньої третини передпліччя. Пер-
винне обстеження пацієнтів було проведено у ран-
ньому постіммобілізаційному періоді (2-3 день піс-
ля закінчення іммобілізації). 

Пацієнтів було поділено на дві групи: групу 
порівняння (ГП, 29 осіб – 16 чоловіків та 13 жінок 
віком 41,6±4,7 роки), в якій була проваджена відно-
вна програма згідно принципів поліклінічної реабі-

літації (масаж, терапевтичні вправи, застосування 
преформованих фізичних факторів – електрофо-
рез, електростимуляція м’язів передпліччя) [6]. 
Основну групу (ОГ, 27 осіб – 15 чоловіків, 12 жінок 
віком 38,1±3,4 роки) склали особи, які проходили 
реабілітацію за розробленою програмою ФТ. 

Розроблена програма ФТ тривала 2 місяці, 
відповідала амбулаторно-поліклінічному етапу ре-
абілітації, впроваджувалась впродовж постіммобі-
лізаційного та відновного періодів та складалась з 
наступних компонентів: 

− Авторська комбінація застосування теплого 
вологого компресу на основі термопакету у 
поєднанні із постізометричною релаксацією 
м’язів передпліччя та китиці [9]; 

− Масаж китиці, ПЗС, передпліччя, плеча: лім-
фодренажний у ранньому постіммобілізацій-
ному періоді; в подальшому – щадно-
тонізуючий та тонізуючий, з елементами 
рухів у ПЗС; 

− Терапевтичні вправи: функціональне трену-
вання м’язів передпліччя, китиці на основі 
діагностованих порушень (послідовно за 
полегшеним (щадним), щадно-тренувальним 
та тренувальним режимами); 

− Лікування положенням за допомогою індиві-
дуальних динамічних ортезів для ПЗС, виго-
товлених з низькотемпературного пластику; 

− Кінезіологічне тейпування передпліччя та 
китиці із використанням лімфодренажної, 
м’язової, послаблюючої, функціональної 
технік для посилення та закріплення ефек-
тів, отриманих в процесі амбулаторних фізі-
отерапевтичних сеансів; 

− Індивідуальні рекомендації щодо залучення 
ураженої кінцівки до повсякденних побуто-
вих та професійних дій. 

Перевагами розробленої програми є індивіду-
альний функціональний підхід на основі виявлених 
змін та визначення коротко- та довготривалих ці-
лей реабілітації; поєднання класичних та сучасних 
реабілітаційних методик; економічна доступність; 
легкість відтворення в умовах будь-якої реабіліта-
ційної установи.  

У процесі дослідження застосовували ряд тес-
тів, що дали можливість оцінити такі компоненти 
Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) як 
стан структури та функції: визначення інтенсивнос-
ті больового синдрому за візуальною аналоговою 
шкалою (ВАШ) (в спокої та при рухах), амплітуди 
рухів у ПЗС (згинання, розгинання, відведення, 
приведення,) пронація та супінація передпліччя), 
обхватних розмірів (середина долоні, ПЗС, нижньої 
третини передпліччя), китичної динамометрії. Тес-
ти проводили за методикою [10] з відповідним оці-
нюванням результатів.  

Функціональну здатність ПЗС також оцінювали 
за результатами виконання тесту з кілочками та 
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дев’ятьма отворами (Nine-hole peg test) [11, 12], що 
оцінює спритність рухів пальців під час виконання 
повсякденної активності. За допомогою секундомі-
ру реєстрували час (в секундах) від початку встав-
ляння хворим дев’яти дерев'яних кілочків в отвори 
дерев'яної пластини-бази з дев'ятьма отворами до 
його завершення; також оцінювали час, що витра-
чався на вставляння одного кілочка.  

Ефективність розробленої програми ФТ оціню-
вали в динаміці до та після впровадження програ-
ми ФТ за результатами порівняння стану здорової 
та травмованої верхніх кінцівок у кожного пацієнта. 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
(розрахунок середнього арифметичного значення  

 та середнього квадратичного відхилення (S); 
оцінка достовірності отриманих показників за кри-
терієм Стьюдента) здійснювали за допомогою про-
грами «Microsoft Excel» 5.0. Критичний рівень зна-
чимості при перевірці статистичних гіпотез у дано-
му дослідженні приймали рівним 0,05. 

Результати дослідження. Посттравматичний 
постіммобілізаційний синдром ділянки ПЗС харак-
теризувався вираженим погіршенням показників 
структури та функції. 

У пацієнтів після зняття іммобілізації в ділянці 
ПЗС визначався слабкий біль в спокої, при рухах – 
помірно-сильний (рис. 1). Біль є однією з основних 
суб’єктивних ознак, що характеризує порушення 

структури тканин; страх болю заважає виконувати 
рухи та погіршує реабілітаційний прогноз. В той же 
час цей симптом виражено покращує комплаєнт-
ність пацієнтів [14].  

Вимірювання обхватних розмірів дало можли-
вість об’єктивізації залишкового набряку тканин 
внаслідок застою рідини в тканинах (за рахунок 
стискання іммобілізаційною пов’язкою), травматич-
них запальних явищ. Крім того, набряк заважає 
повноцінно виконувати рух у суглобі. У всіх обсте-
жених пацієнтів був виявлений значний набряк 
ПЗС із розповсюдженням на китицю та нижню тре-
тину передпліччя (табл. 1).  

Гоніометрія є основним методом реабілітацій-
ного обстеження, що визначає ступінь постіммобі-
лізаційної контрактури. За його результатом у хво-
рих з травмою кісток передпліччя виявлено вира-
жене зменшення амплітуди рухів у ПЗС – згинання, 
розгинання, відведення (ліктьове) та приведення 
(променеве), а також помірне обмеження пронації 
та супінації передпліччя (табл. 2). 

При вимірюванні сили китиці 
становлено, що внаслідок іммо-
білізації її сила була зменшена 
на 41,41±1,45% у порівнянні із 
здоровою у пацієнтів ГП та на 
42,83±1,35% - у осіб ОГ (р>0,05). 

Результати виконання Тесту з 
кілочками та дев’ятьма отвора-
ми, який характеризує спритність 
рухів китиці під час побутових та 
виробничих маніпуляцій, показав 
зниження швидкості майже втри-
чі у пацієнтів обох груп у порів-
нянні із результатом здорової 
руки (табл. 3).  

За результатами впроваджен-
ня реабілітаційних програм вияв-
лено наступні результати. 

( )x

Рис. 1. Динаміка больового синдрому в ділянці ПЗС під впливом програми 
ФТ, бали 

Примітки: ° – статистична значуща різниця відносно показника травмова-
ної руки до ФТ (р<0,05); ● – статистична значуща різниця відносно відповід-
ного показника ГП (р<0,05)  

Таблиця 1 – Динаміка обхватних розмірів сегментів 
верхньої кінцівки під впливом програми ФТ  ±x S( )

Різниця обхватів 
хворої та здорової 
рук на рівні сегме-

нту, см 

ГП ОГ 

до ФТ після ФТ до ФТ після ФТ 

Середина долоні 3,66± 
±0,19 

0,61± 
±0,04° 

3,76± 
±0,18 

0,68± 
±0,04° 

ПЗС 4,35± 
±0,13 

1,95± 
±0,10° 

4,46± 
±0,15 

1,32± 
±0,09°● 

Нижня третина 
передпліччя 

3,58± 
±0,12 

2,02± 
±0,07° 

3,67± 
±0,13 

1,37± 
±0,08°● 

Примітки: ° – статистична значуща різниця відносно 
показника травмованої руки до ФТ (р<0,05); ● – статистич-
на значуща різниця відносно відповідного показника ГП 
(р<0,05). 
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Больовий синдром у ділянці ПЗС під впливом 
реабілітації зменшився в обох досліджуваних гру-
пах. В спокої він практично не визначався, був на-
явний тільки в одиничних випадках. В той же час 
провокація рухом виявила, що структурне віднов-
лення повноцінніше відбулося у пацієнтів ОГ, 
оскільки в них інтенсивність болю за ВАШ була 
статистично значуще меншою, ніж у осіб ГП 
(р<0,05) (рис. 1). 

У віддаленому постіммобілізаційному періоді 
різниця обхвату може бути зумовлена посттравма-
тичною кістковою деформацією, залишковими за-
пальними явищами, атрофією м'язів, хронічними 
судинними та неврологічними змінами. Динаміка 
обхватів сегментів кінцівки показала кращий вплив 
на модифіковані фактори з цього переліку розроб-
леної програми ФТ: хоча різниця на рівні середини 
долоні була відсутньою, але ділянки ПЗС та перед-
пліччя були більш симетричними у осіб ОГ 
(табл. 1). 

Динаміка результатів гоніометричного обсте-
ження також показала переваги розробленої про-
грами. У пацієнтів ОГ визначено нормалізацію ру-
хів пронації / супінації та статистично значуще пок-
ращення рухів згинання / розгинання та відведен-
ня / приведення ПЗС у порівнянні із особами ГП 
(р<0,05), хоча і не було досягнуто нормалізації, 
очевидно внаслідок складного вихідного характеру 
ушкоджень (табл. 2). 

Китична динамометрія показала покращення в 
обох групах: різниця показників сили між здоровою 
та травмованою руками зменшилась у ГП до  
30,22±1,32%, в ОГ – до 19,69±0,81% (р<0,05). 

Функціональний підхід у розробці авторської 
програми ФТ також проявися у результатах тесту, 
що свідчив про функціонування передпліччя та 
китиці: швидкість рухів китиці під час виконання 
Тесту з кілочками та дев’ятьма отворами досягла 
діапазону нормальних величин, на відміну від па-
раметрів ГП (табл. 3).  

Обговорення отриманих результатів. ПЗС 
дозволяє китиці, як виконавчому сегменту, прийма-
ти оптимальне положення для хапальної функції. 
За рахунок ПЗС та ротаційного механізму перед-
пліччя китиця має два ступені свободи, а з ураху-
ванням повороту передпліччя навколо поздовжньої 
осі її можна орієнтувати під будь-яким потрібним 
кутом для забезпечення захоплення та утримання 
предмета. Тому відновленню рухомості дистально-
го відділу верхньої кінцівки приділяється чимало 
уваги [4, 14–16]. 

Розгинання пальців та ПЗС - це складний про-
цес взаємодії декількох груп м’язів та їх сухожилків, 
порушення якого потребує диференційованого 
підходу при наданні реабілітаційної допомоги. По-
рушення складної біомеханіки функціонування роз-
гинального апарату пальців при різних травмах, 
діагностичні помилки, особливо при підшкірних 

Таблиця 2 – Динаміка амплітуди рухів ПЗС під впливом програми ФТ  ±x S( )

Амплітуда рухів,  
градуси 

ГП, рука ОГ, рука 

здорова 
хвора 

здорова 
хвора 

до ФТ після ФТ до ФТ після ФТ 

Згинання ПЗС 88,33±0,93 45,59±1,1* 59,89±1,15*° 87,31±1,23 44,79±0,94* 74,45±1,14*°● 

Розгинання ПЗС 79,11±1,15 37,67±0,83* 51,15±1,08*° 78,69±0,94 36,72±1,12* 65,24±1,28*°● 

Відведення ПЗС 30,1±0,66 15,04±0,56* 19,15±0,54*° 29,38±0,65 14,97±0,55* 25,17±0,47*°● 

Приведення ПЗС 20,0±0,38 9,74±0,29* 12,00±0,27*° 19,21±0,38 9,38±0,44* 16,28±0,28°● 

Супінація передпліччя 86,9±0,78 69,48±0,96* 77,85±0,83*° 87,55±0,70 70,97±0,91* 84,03±1,04°● 

Пронація передпліччя 87,8±0,58 69,59±1,01* 78,96±0,91*° 88,14±0,68 69,59±0,98* 85,31±0,91°● 

Примітки: * – статистична значуща різниця відносно показника здорової руки (р<0,05); ° – статистична значу-
ща різниця відносно показника травмованої руки до ФТ (р<0,05); ● – статистична значуща різниця відносно 
відповідного показника ГП (р<0,05). 

Таблиця 3 – Динаміка результатів виконання Тесту з кілочками та дев’ятьма отворами (Nine-hole peg test) під 
впливом програми ФТ  ±x S( )

Час виконання тесту, с 

ГП, рука ОГ, рука 

здорова 
хвора 

здорова 
хвора 

до ФТ після ФТ до ФТ після ФТ 

Вставляння одного кілочка 2,06±0,01 6,47±0,06* 4,94±0,06*° 2,09±0,02 6,53±0,11* 2,52±0,06*°● 

Загальний виконання тесту 18,58±0,10 58,24±0,55* 44,46±0,54*° 18,77±0,16 58,72±1,03* 22,69±0,57*°● 

Примітки: * – статистична значуща різниця відносно показника здорової руки (р<0,05); ° – статистична значуща різ-
ниця відносно показника травмованої руки до ФТ (р<0,05); ● – статистична значуща різниця відносно відповідного 
показника ГП (р<0,05). 



 Медичні науки 

 348 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25) 

пошкодженнях сухожилків розгиначів, і, як наслідок 
цього, несвоєчасне та недостатнє за обсягом орто-
педичне лікування даної категорії постраждалих 
часто призводять до стійких деформацій пальців. 
Вважається, що поширеність незадовільних ре-
зультатів лікування та реабілітації у цих хворих 
досягає 50% [14, 15] . 

Відсутність нормалізації амплітуди рухів може 
бути пов’язана із складним клінічним перебігом 
травми, важким ушкодженням зв’язково- сухожил-
кового апарату, неповним анатомічним співпадін-
ням (конгруентністю суглобів). В таких випадках 
метою фізичною терапії є якнайпоівніше покращен-
ня якості життя пацієнта, нормалізацію виконання 
побутових функцій [6, 17]. 

На жаль, недосконалість реабілітаційної систе-
ми в Україні призводить до того, що повноцінну 
реабілітацію під час іммобілізації кісток внаслідок 
переломів (яка могла б прискорити темп функціо-
нального одужання) пацієнти проходять відносно 
зрідка, особливо якщо перебувають в цей період 
не на стаціонарному лікуванні. Тому фізичний те-
рапевт часто вперше контактує з пацієнтом саме 
після зняття гіпсу, корегуючи постіммобілізаційний 
синдром у вигляді контрактури суглобів, атрофії 
м'язів, тощо. 

Фізичний терапевт є саме тим фахівцем, який 
відповідає за повноцінне відновлення функції і, 
наряду із травматологом, в значній мірі визначає 
віддалені наслідки травм кісток в рамках не тільки 
можливості функціонального відновлення, але й 

повноцінності активності та участі осіб (як основних 
критеріїв нормальної життєдіяльності за Міжнарод-
ною класифікацією функціонування (МКФ)) осіб, які 
перенесли травму верхніх кінцівок. Тому створення 
та впровадження в практичну діяльність нових ме-
тодик ФТ з позицій відновлення компонентів нор-
мальної життєдіяльності – структури, функції, акти-
вності, участі – залишається невирішеним питан-
ням реабілітації пацієнтів з травмами ПЗС. 

Висновки. Травма кісток передпліччя призво-
дить до вираженого порушення якості життя та 
соціального функціонування внаслідок обмеження 
функціональних можливостей передпліччя та кити-
ці. Тому обґрунтованим є функціональний підхід до 
створення програми фізичної терапії, що дозволяє 
ліквідувати регіональну посттравматичних контрак-
туру, що виникла в результаті тривалої іммобіліза-
ції ПЗС, пов'язану з акінезією рухового сегмента 
верхньої; зменшити регіональний набряк, пов'яза-
ний з запаленням, акінезією, загальною реакцією 
судин на травму, і; покращує силу та спритність 
рухів китиці та пальців. Це дозволяє мінімізувати 
можливість виникнення віддалених ускладнень, 
відновити працездатність в найкоротші терміни, що 
має важливе соціально-економічне значення не 
тільки для пацієнта, але і для держави в цілому. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у практичному визначенні впливу розробленої 
програми фізичної терапії на показники якості жит-
тя пацієнтів з постіммобілізаційною контрактурою 
ПЗС. 
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УДК 616-001.5+615.8 
ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Бирчак В. М. 
Резюме. Широкое распространение травм верхней конечности, сложная анатомия и повышенные 

требования к координации и тонким движениям требуют длительной реабилитации и определения новых 
подходов к проведению физической терапии при их травматических повреждениях. 

Цель – определение эффективности программы физической терапии по динамике показателей 
структуры и функции у больных с посттравматической контрактурой лучезапястного сустава. 

Обследовано 56 человек с постиммобилизационной контрактурой лучезапястного сустава. Они были 
разделены на две группы: контрольную (занимались согласно принципам поликлинической реабилита-
ции) и группу сравнения (занимались по разработанной программе физической терапии – авторская ком-
бинация теплого влажного компресса в сочетании с постизометрической релаксации мышц предплечья и 
кисти; массаж кисти, лучезапястного сустава, предплечья, плеча функциональная тренировка предпле-
чья, кисти, лечение положением с помощью динамических ортезов; кинезиологическое тейпирование). 
Эффективность программы оценивали в динамике сравнения состояния здоровой и травмированной 
руки по результатам определения интенсивности болевого синдрома, амплитуды движений в лучезапя-
стном суставе, обхватных размеров, кистевой динамометрии, теста с колышками и девятью отверстиями 
(Nine-hole peg test). 

Посттравматический постиммобилизационный синдром лучезапястного сустава характеризовался 
ухудшением показателей структуры и функции: болью в покое и при движении, отеком кисти, лучезапяст-
ного сустава, предплечья, контрактурой лучезапястного сустава, снижением силы кисти, ухудшением 
ловкости движений пальцев. 

Внедрение разработанной программы физической терапии улучшало состояние пациентов по всем 
исследуемым параметрам статистически значимо лучше (р <0,05), чем общая поликлиническая програм-
ма. 

Травма костей предплечья приводит к выраженному нарушению качества жизни и социального функ-
ционирования вследствие ограничения функциональных возможностей предплечья и кисти. Разработан-
ная программа физической терапии позволяет минимизировать возможность возникновения отдаленных 



 Медичні науки 

 350 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25) 

осложнений, восстановить работоспособность в кратчайшие сроки, что имеет важное социально-
экономическое значение для пациента и для государства в целом. 

Ключевые слова: перелом, лучезапястный сустав, физическая терапия. 
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The Influence of the Physical Therapy Program in the Post-Immobilization Period  
of Rehabilitation on the Dynamics of the Parameters of the Structure  
and Function of the Wrist Joint 
Byrchak V. M. 
Abstract. Widespread injuries of the upper limb, complex anatomy, and great demands on coordination and 

subtle movements require long-term rehabilitation and the definition of new approaches to physical therapy for 
their traumatic injuries. 

The purpose of the study was to determine the effectiveness of the physical therapy program by the dynam-
ics of indicators of structure and function in patients with post-traumatic wrist joint contracture. 

Material and methods. 56 people with post-immobilization contracture of the wrist joint were examined. Pa-
tients were divided into two groups: a comparison group (29 people), in which a rehabilitation program was con-
ducted according to the principles of outpatient rehabilitation (massage, kinesitherapy, the use of preformed 
physical factors). The main group (27 people) consisted of people undergoing rehabilitation according to the 
developed physical therapy program. The developed program lasted 2 months, and was introduced during the 
outpatient rehabilitation phase and consisted of the following components: The author's combination of a warm 
moist compress in combination with post-isometric relaxation of the muscles of the forearm and hand; Massage 
of the wrist, wrist joint, forearm, shoulder; Kinesitherapy: functional training of the muscles of the forearm, wrist; 
Position treatment using individual dynamic orthoses for the wrist joint; Kinesio taping of the forearm and wrist. 

Results and discussion. The effectiveness of the program was evaluated in the dynamics comparing the 
state of a healthy and injured arm according to the results of determining the intensity of the pain syndrome, the 
amplitude of movements in the wrist joint, girth sizes, wrist dynamometry, a Nine-hole peg test. The post-
traumatic post-immobilization syndrome of the wrist joint was characterized by a deterioration in the indicators of 
structure and function: pain at rest and during movement, swelling of the hand, wrist joint, forearm, contracture 
of the wrist joint, decreased hand strength, worsening dexterity of finger movements. 

The introduction of the developed physical therapy program improved the condition of patients in all studied 
parameters statistically significantly better (p <0.05) than the general outpatient program. 

Conclusion. An injury to the bones of the forearm leads to a pronounced violation of the quality of life and 
social functioning due to the limited functionality of the forearm and hand. The developed physical therapy pro-
gram allows us to minimize the possibility of long-term complications, to restore working capacity in the shortest 
possible time, which has important socio-economic importance for the patient and for the state. 

Keywords: fracture, wrist joint, physical therapy. 
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