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Сучасні тенденції 

спрямовані на збереження здоров’я людини 
   

         Секція 1 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

 
АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ГІПЕРМОБІЛЬНОСТІ СУГЛОБІВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ  

 

Бакурідзе-Маніна В.Б., Радзецький М.В., Моглко С.П. 
1
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 

м. Дніпро, Україна 

  

Анотація. Представлені результати дослідження по визначенню розповсюдженості 

ступеню виразності гіпермобільності суглобів у студентів медичного ВНЗ. Нормальна 

рухливість у суглобах була у 38,4% студентів, у 39,3% - помірно виражена та значна 

гіпермобільність – у 22,3% студентів, а також більший відсоток позитивних ознак ГМС 

спостерігався у дівчат ніж у хлопців. 

Ключові слова: студенти, гіпермобільність суглобів, критерії Бєйтона. 

 

Вступ. Сучасні науковці вказують 

на те, що недооцінка особливостей 

фізичного стану і рівня здоров’я людини 

може бути однією з причин підвищення 

ризику прояву прихованих захворювань. 

При цьому ці захворювання у більшості 

випадків не діагностуються при 

звичайному медичному огляді, а 

проявляються при інтенсивної м’язової 

діяльності, яка виступає у ролі 

провокуючого фактору [1, 2, 4]. Особливу 

групу ризику при вирішенні питань 

допуску до занять фізичними 

навантаженнями складають особи з 

наявністю малих аномалій розвитку, що 

можуть бути проявом дисплазії сполучної 

тканини (ДСТ) [2, 5]. Одним з найчастіших 

проявів ДСТ є гіпермобільність суглобів 

(ГМС). Під гіпермобільністю суглобів 

розуміють перевищення об’єму рухів в 

одному або декількох суглобах порівняно з 

середньостатистичною нормою [1, 5]. ГМС 

може бути причиною змін у стані опорно-

рухового апарату, супроводжуватися 

порушеннями у функціональних системах 

організму, а також відігравати ведучу роль 

у дезадаптаційних зсувах при фізичному 

навантаженні [2, 3, 4]. 

Мета дослідження. Метою роботи 

було вивчення розповсюдженості 

гіпермобільності суглобів серед студентів 

медичного вузу України. 

Матеріали та методи. Аналіз 

науково-методичної літератури; для 

діагностики наявності та ступеню 

гіпермобільності суглобів використо-

вували критерії Бєйтона [5], де кут 

перерозгинання у суглобах визначався за 

допомогою кутоміра; методи математичної 

статистики (програма STATISTICA 6.1, 

серійний номер AGAR909E415822FA). 

Отримані результати.  
Дослідження проводилось на базі ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України». Нами було обстежено 435 

студентів 1 курсу (111 хлопців і 324 

дівчат), які займалися основній медичній 

групі. Середній вік студентів становив 

17,9±1,2 років, у хлопців – 17,7±1,1 років, а 

у дівчат – 17,9±1,2 років.  

Для дослідження наявності 

гіпермобільності суглобів ми 

використовували критерії Бєйтона. 
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Встановлено, що нормальна рухливість у 

суглобах відзначалася у 38,4% студентів, 

помірно виражена – у 39,3% та значна 

гіпермобільність у суглобах – у 22,3% 

студентів. 

Отримані результати показали, що у 

хлопців (111 осіб – 25,52%) за шкалою 

Бєйтона сума балів становила 3,4±0,2 бали 

та відповідає рухливості суглобів у межах 

норми, у дівчат (324 осіб – 74,48%) 

дорівнювала 4,6±1,4 бали, що достовірно 

вище ніж у хлопців і характеризує помірно 

виражену гіпермобільність суглобів 

(р<0,05). Серед хлопців нормальна 

рухливість суглобів 0-3 бали була у 54,1%, 

4-6 бали – 33,3% та 7-9 балів – 12,6% 

студентів. У обстежених дівчат нормальна 

рухливість у суглобах 0-3 бали була у 

33,0%, 4-6 бали – у 41,4% і 7-9 балів – у 

25,6% студенток. 

Найбільш домінуючими серед 

критеріїв Бейтона, як у дівчат так і у 

хлопців були: пасивне згинання першого 

пальця кисті у бік передпліччя на правій 

кісті (52,3% у хлопців та 65,4% у дівчат), 

пасивне згинання першого пальця кисті у 

бік передпліччя на лівій кісті (52,3% у 

хлопців та 64,2% у дівчат), пасивне 

розгинання п’ятого пальця кисті у п’ястно-

фаланговому суглобі ніж 90º на лівій руці 

(46,9% у хлопців і 65,1% у дівчат). Серед 

дівчат домінував такий критерій, як 

згинання тулуба вперед з фіксованими 

колінними суглобами, торкаючись 

долонями обох рук підлоги (62,7%), а у 

хлопців пасивне розгинання п’ятого 

пальця кисті у п’ястно-фаланговому 

суглобі ніж 90º з обох боків на правій руці 

(44,1%).  

Менш поширеними у дівчат і 

хлопців були такі критерії 

гіпермобільності суглобів, як пасивне 

перерозгинання у ліктьовому суглобі 

понад 10° правої руки (у хлопців 27,9% та 

45,7% у дівчат), пасивне перерозгинання у 

ліктьовому суглобі понад 10° лівої руки 

(хлопці – 32,4% та дівчата – 45,4%), 

пасивне перерозгинання у колінному 

суглобі понад 10° правої ноги (26,1% у 

хлопців та 26,9% у дівчат), пасивне 

перерозгинання у колінному суглобі 10° 

лівої ноги (у хлопців 22,5% та у 28,7% 

дівчат). 

Висновки. Аналіз критеріїв ГМС 

між дівчатами та хлопцями, вказує на 

збільшення відсотка позитивних ознак 

ГМС практично за всіма критеріями у 

дівчат ніж у хлопців (р<0,05), але це не 

стосується критерію – пасивне 

перерозгинання в колінному суглобі правої 

ноги понад 10°. Серед хлопців домінувала 

нормальна рухливість у суглобах, а серед 

дівчат помірно виражена. 
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