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Актуальність обраної теми. Вертебральні переломи є найбільш 
поширеними остеопоротичними переломами, проте лише 40 % з них 
супроводжуються клінічними проявами. Переломи часто виникають 
спонтанно, падіння є їх безпосередньою причиною лише в 25 % випадків. 
Наявність одного або декількох переломів хребців призводить до 
п’ятикратного збільшення ризику виникнення нового перелому хребця, що в 
свою чергу знижує якість життя, збільшує захворюваність та смертність. 

Регулярна фізична активність розглядається як важливий метод 
первинної профілактики більшості хронічних захворювань та станів, зокрема, 
прискореного біологічного старіння, передчасної смерті, саркопенії, 
остеопорозу та його ускладнень. 

Встановлено, що при розробці програм реабілітації надзвичайно 
важливим є індивідуальний підхід, оскільки значний вплив на фізичну 
активність хворих мають вік, супутня патологія, кількість та локалізація 
остеопоротичних, зокрема, вертебральних переломів. Проте існуючі в 
літературних джерелах загальноприйняті програми фізичної реабілітації 
обмежені використанням у жінок з остеопоротичними переломами загалом і 
не адаптовані для пацієнтів з вертебральними переломами зокрема.  

На сьогоднішній день недостатньо вивченим залишається вплив 
комплексних програм фізичної реабілітації з комбінацією фізичних вправ 
аеробної, анаеробної, ізометричної та координаційної направленості в 
лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з остеопоротичними 
переломами тіл хребців. Не вивчені особливості клінічного перебігу 
вертебрального больового синдрому, функціональної активності та якості 
життя хворих з переломами тіл хребців залежно від кількості й локалізації 
вертебральних переломів та віку обстежених. Мало вивченими залишаються 
питання прихильності до занять за різними програмами фізичної реабілітації 
та їх довготривала безпечність. Відсутні дані щодо ефективності існуючих 
програм фізичної реабілітації залежно від віку хворих, особливостей їх 
тілобудови та супутніх захворювань, а також кількості та локалізації 
остеопоротичних деформацій. 

Зважаючи на вищезазначене, актуальним є розробка нових 



індивідуалізованих програм фізичної реабілітації для хворих з 
остеопоротичними переломами тіл хребців, яка відповідатиме потребам 
пацієнтів і є безпечною при тривалому використанні.  

Тому дисертаційне дослідження Рибіної Олени Сергіївни «Фізична 
реабілітація жінок старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл 
хребців», безперечно, є актуальним науковим дослідженням у вдосконаленні 
теорії і практики фізичної реабілітації. Актуальність цього дослідження чітко 
обґрунтована автором і підтверджується сучасним станом досліджуваної 
проблеми. 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційне 
дослідження проведено згідно з планом виконання науково-дослідної роботи 
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії 
медичних наук України» на 2015-2017 рр. за темою «Розробка та 
впровадження комплексної системи діагностики, лікування й профілактики 
системного остеопорозу та його ускладнень у населення України на різних 
рівнях надання медичної допомоги» (номер державної реєстрації 
0115U000613) та на 2018-2019 рр. за темою «10-річний ризик та частота 
остеопоротичних переломів у населення України: вікові та регіональні 
особливості» (номер державної реєстрації 0118U100273). Роль автора 
полягала в обґрунтуванні, розробці та впровадженні комплексної програми 
фізичної реабілітації жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 
повнота їх викладу в опублікованих працях. Результати досліджень 
Рибіної Олени Сергіївни носять об`єктивний характер, підтверджуються 
обсягом вибірки, дизайном дослідження та використанням адекватних 
методів математичної статистики. Рекомендації та висновки випливають зі 
змісту дисертаційної роботи, добре аргументовані численними 
дослідженнями і достатнім обсягом проаналізованих фактичних матеріалів. 

У дослідженні брали участь 283 жінки з остеопорозом у 
постменопаузальному періоді. 

Дане дослідження об’єднувало два фрагменти залежно від поставлених 
задач: 
1. одномоментне клінічне дослідження (230 жінок) для вивчення вікових 
особливостей показників функціонального тестування, вертебрального 
больового синдрому та якості життя хворих з остеопорозом та 
вертебральними переломами. Також, для аналізу параметрів вертебрального 
больового синдрому, фізичної активності та якості життя осіб у 
постменопаузальному періоді з вертебральними переломами залежно від їх 



кількості та локалізації. Крім того, для оцінки рівня фізичної активності в 
минулому та на момент обстеження у хворих з переломами тіл хребців. 
2. проспективне 7-ми місячне клінічне дослідження (53 жінки) для 
визначення показників фізичної активності при застосуванні розробленої 
комплексної програми фізичної реабілітації, щоб оцінити її ефективність та 
безпечність у жінок старших вікових груп залежно від їх віку, кількості та 
локалізації вертебральних переломів і впровадити її у клінічну практику. 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць. З них 
5 праць опубліковано у фахових виданнях України, 3 з яких включено до 
міжнародної наукометричної бази, 2 публікації у наукових періодичних 
виданнях інших держав, 7 публікацій апробаційного характеру, 3 публікації 
додатково відображають наукові результати дисертації. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 
•вперше виявлені особливості параметрів вертебрального больового 

синдрому, фізичної активності та якості життя осіб у постменопаузальному 
періоді з вертебральними переломами залежно від їх кількості та локалізації;  

•вперше на підставі показників вертебрального больового синдрому, 
фізичної активності та якості життя науково обґрунтовано та розроблено 
комплексну програму фізичної реабілітації у жінок старших вікових груп з 
остеопоротичними переломами тіл хребців, яка складається з трьох періодів. 
Визначальними особливостями комплексної програми фізичної реабілітації є 
наявність базового (фізичні вправи різної спрямованості в поєднанні з 
дихальними вправами та лікувальним масажем) та варіативного (додаткове 
дозоване корсетування, тренажер степпер (міні) з урахуванням віку хворих, 
кількості й локалізації вертебральних переломів) компонентів; 

•вперше доведено ефективність, безпечність та високу прихильність до 
виконання комплексної програми фізичної реабілітації у жінок старших 
вікових груп з переломами тіл хребців при її використанні протягом семи 
місяців для зменшення вираженості больового синдрому в хребті, 
покращення фізичної активності та якості життя при стабільності основних 
гемодинамічних показників організму; 

•доповнена інформаційна база даних щодо вікових особливостей 
вертебрального больового синдрому та фізичних можливостей. Виявлено 
достовірний вплив віку на показники варіабельності вертебрального 
больового синдрому у поперековому відділі хребта та фізичних можливостей 
(сагітальні та бокові нахили тулуба, кистьова динамометрія, час затримки 
дихання) в осіб без вертебральних переломів при відсутності подібного 
впливу в жінок з вертебральними переломами відповідно до Міжнародної 
класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  



•розширено й доповнено знання щодо ефективності й безпечності 
системи фізичної реабілітації у профілактиці та лікуванні хворих з 
остеопоротичними вертебральними переломами та вплив її окремих методів 
у жінок старших вікових груп. 

Практична значущість роботи: результати дослідження впроваджені 
у практику роботи відділення вікових змін опорно-рухового апарату ДУ 
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ), у 
навчальний процес кафедри терапії і геріатрії НМАПО ім. П. Л. Шупика (м. 
Київ), зокрема при викладанні циклу лекцій ТУ «Актуальні питання 
геронтології і геріатрії», у навчальний процес кафедри фізичної терапії та 
ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту 
України (м. Київ), зокрема у практичні заняття та лекційні курси з 
дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія при травмах та захворюваннях 
опорно-рухового апарату», у практику роботи КП «Червоноградська 
центральна міська лікарня Червоноградської міської Ради» (м. Соснівка 
Львівської обл.), у практику роботи відділення реабілітації хворих після 
травм і операцій на опорно-руховому апараті клінічного санаторію 
«Жовтень» (м. Київ), що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Оцінка змісту дисертації, її основних положень та ідентичності 
змісту автореферату. Структурні компоненти дисертаційної роботи 
складаються зі вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій, 
списку використаної літератури (200) та додатків (11). Загальний обсяг 
роботи становить 231 сторінку, вміщує 39 таблиць та 7 рисунків. 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, 
предмет, мету й завдання дослідження; вказано етапи його організації та 
використані методи; розкрито наукову новизну та практичну значущість 
роботи; показано особистий внесок автора у спільно опубліковані наукові 
праці, описано сферу апробації результатів дослідження, зазначено кількість 
публікацій. 

У першому розділі дисертації «Роль різних методів фізичної 
реабілітації та фізичної активності в профілактиці та лікуванні 
системного остеопорозу та його ускладнень» відображено дані 
проведеного дисертантом аналізу літератури про поширення, механізми 
виникнення, діагностику, клінічні прояви та фізичну реабілітацію жінок 
старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл хребців. 
Визначено фактори ризику виникнення вертебральних переломів у жінок в 
постменопаузальному періоді. Підкреслено, що вони значно погіршують 
якість життя та негативно позначаються на фізичному та функціональному 
стані. Важливу роль відводять оптимізації рухової активності та 



немедикаментозним методам лікування, вважаючи їх обов’язковим 
компонентом комплексної терапії. Зазначено, що у літературних джерелах 
наведені численні фізичні вправи, які ефективні для осіб з остеопорозом, 
зокрема й для жінок у постменопаузальному періоді. Проте ці програми були 
створені для осіб з системним остеопорозом загалом й не були адаптовані 
для пацієнтів з вертебральними переломами, зокрема. 

Підкреслено, що існуючи традиційні програми не мають достатнього та 
довготривалого впливу на стан здоров’я жінок. Зроблено висновок, що 
ефективними будуть індивідуалізовані програми фізичної реабілітації для 
жінок старших вікових груп, якщо вони враховують вік, стать, кількість та 
локалізацію вертебральних переломів, одночасно спрямовані на зміну 
звичок, поведінки, навколишнього середовища та підтримку мотивації до 
виконання реабілітаційних заходів. У зв’язку з цим розробка нових і 
вдосконалення стандартних програм фізичної реабілітації продовжує 
залишатися актуальним завданням. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано й 
обґрунтовано систему взаємодоповнювальних методів дослідження, 
адекватних об’єкту, предмету, меті й завданням дослідження. Матеріали 
роботи отримані під час проведення досліджень за участю 283 жінок на базі 
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» та 
Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу. У 
дисертаційній роботі використовували адекватні методи дослідження. що 
відповідають даній категорії хворих. Проведено теоретичний аналіз даних 
науково-методичної літератури, анкетування, функціональне тестування, 
використовували двохенергетичну рентгенівську денситометрію та 
загальноприйняті математично-статистичні методи аналізу. 

У третьому розділі «Показники вертебрального больового синдрому, 
фізичної активності та якості життя в жінок у постменопаузальному 
періоді з остеопоротичними переломами тіл хребців залежно від їх 
кількості, локалізації та віку обстежених» представлено клініко-
анамнестичні дані обстежених осіб, вікові особливості показників больового 
синдрому в хребті (за допомогою 11-складової цифрової рейтингової шкали), 
фізичної активності (за допомогою функціонального тестування) та якості 
життя (за допомогою анкети Roland-Morris Disability Questionary, EuroQol-
5D) в жінок у постменопаузальному періоді залежно від наявності 
вертебральних переломів, їх кількості та локалізації. Представлено показники 
задоволеності та прихильності до виконання розробленої комплексної 
програми фізичної реабілітації за 5-бальною шкалою Likert (через один 
місяць (І період), три (всього чотири) (ІІ період) й наступні три (всього сім) 



(ІІІ період) місяці спостереження). 
Отримані дані стали підґрунтям для визначення спрямованості та 

розробки програми фізичної реабілітації 
У четвертому розділі «Розробка комплексної програми фізичної 

реабілітації для жінок старших вікових груп з остеопоротичними 
переломами тіл хребців» Олена Сергіївна експериментально обґрунтовує 
комплексну програму фізичної реабілітації, спрямовану на зменшення 
вертебрального больового синдрому, покращення фізичної активності та 
якості життя жінок різного віку (від 50 до 84 років) незалежно від кількості 
та локалізації вертебралних переломів. 

Була розроблена комплексна програма фізичної реабілітації, яка 
складалася з трьох періодів: І період (1 місяць) − щадний руховий режим, ІІ 
період (2-4 місяці) − щадно-тренувальний руховий режим, ІІІ період (5-7 
місяців) − тренувальний руховий режим. 

Розроблена комплексна програма фізичної реабілітації включала 
базовий та варіативний компоненти. Базовий компонент складався з 
фізичних вправ та лікувального масажу. Варіативний компонент складався з 
фізичних вправ, дихальної гімнастики, лікувального масажу, використання 
тренажера степпер (міні), дозованого корсетування та раціонального 
харчування для обстежених жінок залежно від віку, кількості та локалізації 
вертебральних переломів. 

У п`ятому розділі «Оцінка ефективності комплексної програми 
фізичної реабілітації у жінок старших вікових груп з остеопоротичними 
переломами тіл хребців» встановлено покращення показників фізичної 
активності організму, збільшення обсягу рухів у грудному та поперековому 
відділах хребта, сили м’язів та відповідно їх витривалості, що 
підтверджується результатами тесту «встати зі стільця», 3-, 4- та 15-метрових 
тестів незалежно від віку, кількості та локалізації вертебральних переломів. 

Розроблена комплексна програма фізичної активності є безпечною, що 
підтверджується стабільністю оцінки основних гемодинамічних показників 
(артеріальний тиск, частота серцевих скорочень та дихання) у жінок з 
остеопоротичними переломами тіл хребців, що дозволяє рекомендувати її 
для впровадження у практичну медицину та фізичну реабілітацію для 
використання в жінок старших вікових груп. 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів 
дослідження» охарактеризовано повноту вирішення завдань дослідження, 
узагальнено результати експериментальної роботи. У ході дослідження було 
отримано та висвітлено три групи даних: ті, що підтверджують, ті, що 
доповнюють наявні розробки, та абсолютно нові результати з представленої 



проблеми проведених досліджень. 
Висновки в цілому відповідають отриманим у ході дослідження 

результатам, відображають новизну роботи і її практичну значимість. 
Автореферат дисертації у повному обсязі відображає зміст і 

результати виконаної дослідницької роботи. Суттєвих зауважень щодо змісту 
та оформлення автореферату немає. Зміст автореферату ідентичний 
основним положенням дисертації. Дисертація написана у відповідності до 
вимог МОН України, суттєвих зауважень, які б вплинули на цінність роботи 
та її висновки, немає.  

У цілому, позитивно оцінюючи наукове дослідження Рибіної Олени 
Сергіївни,  в порядку наукової дискусії прошу відповісти на такі питання: 
1. Чи отримували обстежені жінки базисну медикаментозну терапію? 
Якщо так, то яку саме? 
2. Ви використовували функціональні тести які подібні між собою: 3-, 4- і 
15-метровий тест. Для чого? 
3. В літературі є такі дані, що масаж для даних пацієнтів треба починати на 
третій місяць після виникнення вертебрального перелому. Ви пропонуєте 
починати курс масажу через 1,5-2 місяці? Чому? 

Висновок. На підставі викладеного вважаю, що дисертаційна робота 
Рибіної Олени Сергіївни «Фізична реабілітація жінок старших вікових груп з 
остеопоротичними переломами тіл хребців» є самостійним та завершеним 
науковим дослідженням, у якому отримані нові науково обгрунтовані 
результати, відповідає вимогам пп.11, 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 (зі 
змінами) від 24 липня 2013 року, що висуваються до кандидатських 
дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – 
фізична реабілітація. 

 


