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Анотації:
Мета: скласти програму фізичної 
реабілітації для реконвалесцен-
тів після негоспітальної пневмонії, 
що сприяє нормалізації показників 
функції зовнішнього дихання. За-
вданнями дослідження була оцінка 
динаміки спірографічних показни-
ків в період реконвалесценції не-
госпітальної пневмонії. Матеріал: 
в дослідженні прийняли участь 28 
жінок у віці від 19 до 24 років з діа-
гнозом: реконвалесцент після поза-
лікарняної пневмонії. Результати: 
установлено позитивний вплив 
лікувальної гімнастики на основі 
танцювальної аеробіки; ранкової 
гігієнічної гімнастики; лікувально-
го масажу та фізіотерапевтичного 
лікування на показники легеневих 
об’ємів, вентиляції легень та брон-
хіальної прохідності за даними 
спірографічного дослідження. Ви-
сновки: в періоді реконвалесценції 
негоспітальної пневмонії рекомен-
дується застосовувати фізичну ре-
абілітацію, що включає лікувальну 
гімнастику на основі танцювальної 
аеробіки, ранкову гігієнічну гімнас-
тику, лікувальний масаж, фізіоте-
рапевтичне лікування. Це спри-
яє підвищенню функціональних 
можливостей кардіо-респіраторної 
системи, неспецифічного імунітету 
та рівня загальної фізичної працез-
датності.

Калмыкова Ю.С., Юрко Н.В. Анализ эф-
фективности физической реабилитации 
по данным спирографических показа-
телей при негоспитальной пневмонии в 
период реконвалесценций. Цель: соста-
вить программу физической реабилитации 
для реконвалесцентов после внебольничной 
пневмонии, способствующую нормализации 
показателей функции внешнего дыхания. За-
дачами исследования была оценка динами-
ки спирографических показателей в период 
реконвалесценции негоспитальной пневмо-
нии. Материал: в исследовании принима-
ли участие 28 женщин в возрасте от 19 до 
24 лет с диагнозом: реконвалесцент после 
негоспитальной пневмонии. Результаты: 
установлено положительное влияние ле-
чебной гимнастики на основе танцевальной 
аэробики; утренней гигиенической гимна-
стики; лечебного массажа и физиотерапев-
тического лечения на показатели легочных 
объемов, вентиляции легких и бронхиаль-
ной проходимости по данным спирографи-
ческих исследований. Выводы: в периоде 
реконвалесценции негоспитальной пневмо-
нии рекомендуется применять физическую 
реабилитацию, которая включает лечебную 
гимнастику на основе танцевальной аэро-
бики, утреннюю гигиеническую гимнастику, 
лечебный массаж, физиотерапевтическое 
лечение. Это способствует повышению 
функциональных возможностей кардио-ре-
спираторной системы, неспецифического 
иммунитета и уровня общей физической ра-
ботоспособности.

Kalmykova Y.S., Yurko N.V. 
Analysis of the effectiveness of 
physical rehabilitation according 
spirographic indicators in 
community-acquired pneumonia 
during convalescence. Purpose: 
to make a program of physical 
rehabilitation for convalescents after 
community-acquired pneumonia, 
promotes normalization of respiratory 
function. The objectives of the study was 
to evaluate the dynamics spirographic 
indicators during convalescence 
community-acquired pneumonia. 
Material: the study involved 28 women 
aged 19 to 24 years with a diagnosis 
of community-acquired pneumonia 
after convalescent. Results: the 
positive influence of physiotherapy 
based dance aerobics; morning 
hygienic gymnastics; therapeutic 
massage and physical therapy on 
indicators of lung volumes, ventilation 
and bronchial patency according 
spirographic research. Conclusion: 
in community-acquired pneumonia 
during the convalescence period 
recommended physical rehabilitation, 
which includes curative gymnastics 
based on dance aerobics, morning 
hygienic gymnastics, massage 
therapy, physiotherapy. It improves the 
functionality of the cardiorespiratory 
system, nonspecific immunity and 
overall physical performance level.
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Вступ.1

Пневмонія – це поліетіологічне вогнищеве захво-
рювання легенів із залученням у патологічний про-
цес респіраторних відділів з обов’язковою наявністю 
внутрішньо-альвеолярної запальної ексудації [2, 3, 4, 
12, 16, 19, 20]. Захворюваність на пневмонію серед 
дорослих у розвинених країнах становить 3-16% на 
рік, при цьому, за оцінками фахівців, приблизно у 
60% випадків захворювання залишається нерозпіз-
наним [5, 6, 7]. У зв’язку із сформованою ситуацією 
Американське та Канадське торакальне товариство ін-
фекціоністів, а також Центри з контролю та профілак-
тики захворювань США в 2001 р. запропонували нові 
рекомендації для діагностики та антибіотикотерапії 
пневмонії [15, 17]. Але тільки за допомогою антибі-
отикотерапії неможливо досягти швидкої ліквідації 
запального процесу в легенях, несприятливого пере-
бігу та ускладнень пневмонії. З метою повного від-
новлення морфологічної структури та функції органів 
дихання, активізації діяльності серцево-судинної та 
інших систем організму, адаптації до фізичних наван-
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тажень є обов’язковим застосування засобів фізичної 
реабілітації у періоді реконвалесценції. Але серед 
великої кількості наукових праць з проблеми засто-
сування засобів фізичної реабілітації при пневмонії 
не знайдено загальноприйнятих методик лікувальної 
гімнастики та лікувального масажу. Існуючі методики 
не враховують функціональний стан дихальної, веге-
тативної нервової системи та ступінь толерантності 
серцево-судинної системи до фізичного навантажен-
ня хворих. Є суперечливі дані з приводу застосування 
методик контролю та регуляції фізичних навантажень 
відповідно загального стану реконвалесцентів після 
пневмонії, тобто не здійснюється оптимальний педа-
гогічний контроль при проведенні занять лікувальної 
гімнастики [9, 11, 13]. 

Таким чином, усе вищезазначене обумовлює необ-
хідність розробки та оцінки ефективності програми 
фізичної реабілітації, що сприяла би відновленню 
функціонального стану дихальної системи та підви-
щенню фізичної працездатності реконвалесцентів 
після пневмонії.

Робота виконувалась за пріоритетним напрямком, 
згідно з законом України «Про пріоритетні напрям-
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ки розвитку науки та техніки» за номером 3.5. «На-
уки про життя, новітні технології профілактики та 
лікування найбільш розповсюджених захворювань» 
в межах пріоритетного тематичного напрямку 3.5.29. 
«Створення стандартів і технології впровадження здо-
рового способу життя, технології підвищення якості 
та безпечності продуктів харчування».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: скласти програму фізичної 

реабілітації для реконвалесцентів після негоспіталь-
ної пневмонії, що сприяє нормалізації показників 
функції зовнішнього дихання. 

Завданнями дослідження була оцінка динаміки 
спірографічних показників у реконвалесцентів після 
негоспітальної пневмонії.

Методи дослідження. Дослідження проводилося з 
вересня 2013 року по березень 2014 року на базі Ха-
рківської міської студентської лікарні. В основу дослі-
дження покладено клініко-функціональне обстеження 
28 жінок у віці від 19 до 24 років з діагнозом: рекон-
валесцент після позалікарняної пневмонії. Вони були 
довільно розділені на дві групи: основна група – 14 
осіб (середній вік – 20,11 років); контрольна група – 
14 осіб (середній вік – 20,15 років).

Функція зовнішнього дихання досліджувалась за 
допомогою даних спірографії (визначалися дихаль-
ний об’єм (ДО), життєва ємність легень (ЖЄЛ), час-
тота дихання (ЧД), хвилинний об’єм дихання (ХОД), 
максимальна вентиляцію легень (МВЛ), форсована 
життєва ємність легень (форсована ЖЄЛ) та мак-
симальна об’ємна швидкість дихання під час вдиху 
та видиху(V вд., V вид.)) та результатів проведення 
гіпоксичних проб: проба Штанге та Генчі [10]. До-
слідження проводилися на апаратно-програмному 
комплексі СПІРОКОМ (Національний аерокосмічний 
університет «ХАІ», НТЦ радіоелектронних медичних 
приборів і технологій «ХАІ-МЕДИКА», м. Харків).

Результати дослідження.
Первинне обстеження реконвалесцентів після 

перенесеної позалікарняної пневмонії проводилось 
протягом 2-4 днів після виписки хворих зі стаціона-
ру. Проведене первинне спірографічне дослідження 
показало, що в результаті перенесеного інфільтра-

тивного процесу в легенях у обстежених хворих обох 
груп відбулося зниження деяких показників функції 
зовнішнього дихання. Як видно з таблиці 1, у хворих 
основної та контрольної групи показники легеневих 
об’ємів та показники легеневої вентиляції (ХОД, ЧД, 
V вд., V вид.) були зниженими. 

Збільшення ЧД в обох групах має компенсаторний 
характер у зв’язку з розвитком патологічного проце-
су в легенях та зменшенням функціонуючої легеневої 
тканини. Показники ЖЕЛ і ДО у жінок обох груп зна-
ходяться у межах нормальних значень, але на нижній 
границі норми, що може бути наслідком низького рів-
ня тренованості, або перенесеного патологічного ін-
фільтративного процесу в легенях. Підвищення рівня 
ХОД до 6,30±0,16 л/хв. в основній групі і до 6,28±0,05 
л/хв. в контрольній групі пов’язано з мобілізацією 
компенсаторних механізмів (гіпервентиляція є фізі-
ологічною мірою захисту проти гіпоксії) внаслідок 
розвитку патологічного процесу в легенях.

Низькі показники об’ємної швидкості форсовано-
го видиху та вдиху (3,01±0,07 л/с в ОГ та 2,94±0,02 
л/с в КГ) є наслідком зниження можливостей дихаль-
ної мускулатури у реконвалесцентів після пневмонії. 
Показники форсованої ЖЄЛ та МВЛ в основній та 
контрольній групах була в межах нормальних зна-
чень, що свідчить про відсутність порушень нервової 
регуляції функції зовнішнього дихання, погіршення 
бронхіальної прохідності, зниження еластичності ле-
геневої тканини та зменшення енергетичних можли-
востей дихальної системи у обстежених пацієнтів.

Досліджуючи показники гіпоксичних проб, ми ді-
йшли висновку, що вони були зниженими внаслідок 
розвитку астено-вегетативного синдрому у реконва-
лесцентів після перенесеної пневмонії: час затримки 
дихання на вдиху в основній групі складав 16,79±0,22 
с та 16,50±0,25 с в контрольній групі (р<0,05). Час за-
тримки дихання на видиху в основній групі складав 
14,37±0,23 с, в контрольній – 14,44±0,18 с (р<0,05).

З метою підвищення функціональних можливос-
тей кардіо-респіраторної системи, укріплення дихаль-
них м’язів, збільшення екскурсії грудної клітки та 
діафрагми, збільшення життєвої ємності легенів, 
нормалізація дихального акту і вентиляції легенів, 

Таблиця 1
Спірографічні показники хворих основної та контрольної груп при первинному дослідженні (М+m)

Показники Норма
Групи обстежених

t рОсновна група, 
n=14

Контрольна група, 
n=14

Частота дихання (ЧД), дих. рух./хв. 6-18 18,64±0,29 18,71±0,22 0,20 >
Життєва ємність легень (ЖЄЛ), л 2,50-4,00 2,66±0,05 2,59±0,05 0,93 >
Форсована життєва ємність легень, л 2,20-3,70 2,42±0,07 2,42±0,06 0,02 >
Максимальна вентиляція легень (МВЛ), 
л/хв. 50-70 60,99±1,28 60,43±1,16 0,32 >

Хвилинний об’єм дихання (ХОД), л/хв. 3,50-5,00 6,30±0,16 6,28±0,05 0,11 >
Дихальний об’єм (ДО), мл 300-900 336,43±6,08 347,71±3,15 1,65 >
Швидкість вдиху (V вд.), л/с 3,5-5,0 3,01±0,07 2,94±0,02 0,96 >
Швидкість видиху (V вид.), л/с 3,3-4,2 2,88±0,02 2,84±0,03 1,18 >
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підвищення неспецифічного імунітету, поліпшення 
психоемоційного стану хворого та підвищення рівня 
загальної фізичної працездатності в основній групі 
хворих ми застосовували програму фізичної реабілі-
тації, що включала лікувальну гімнастику на основі 
танцювальної аеробіки; ранкову гігієнічну гімнасти-
ку; лікувальний масаж за методикою П.Б. Єфименко 
(2013) [8]; фізіотерапевтичне лікування у вигляді сау-
ни з метою тренування теплорегулюючих, адаптацій-
них механізмів. 

Фізичне навантаження на щадному, щадно-трену-
вальному та тренувальному руховим режимах дозува-
лось за складністю рухів, кількістю повторень, амплі-
тудою, темпом виконання.

На щадному руховому режимі використовувалися 
загально-розвиваючі вправи для усіх м’язових груп 
в поєднанні з вправами на силу та гнучкість з метою 
підготовки м’язово-зв’язкового апарату та серцево-
судинної системи до більших фізичних навантажень; 
вправи на тренування вестибулярного апарату; на рів-
новагу; вправи з м’ячем та гімнастичним ціпком з не-
повною, а потім – з повною амплітудою, у середньому 
темпі, з вихідних положень «стоячи», «при ходьбі», 
«сидячи на підлозі» на основі аеробної гімнастики. 
Кількість повторень кожної вправи – 10-14 разів. Ак-
цент робився на вправи для м’язових груп верхнього 
плечового поясу та тулуба. 

Через 0,5 місяця занять при достатньому підви-
щенні загальної фізичної працездатності хворі почи-
нали займатися за програмою щадно-тренувального 
режиму.

На щадно-тренувальному режимі застосовува-
лись фізичні вправи для м’язів верхніх кінцівок та 
плечового поясу, шиї, тулуба з елементами аеробіки 
з повною амплітудою, в середньому темпі, кількість 
повторень – 8-16 разів; вправи на координацію та 
тренування вестибулярного апарату; регламентовані 
дихальні вправи при ходьбі з урахуванням активнос-
ті ВНС; паузи відпочинку та вправи на розслаблення; 
біг, стрибки та підскоки.

На тренувальному режимі застосовувались фізич-
ні вправи для м’язів верхніх кінцівок та плечового по-
ясу, шиї, тулуба з елементами аеробіки з повною амп-
літудою, в середньому та швидкому темпі, кількість 
повторень – 12-16-30 разів; вправи на координацію та 
тренування вестибулярного апарату; регламентовані 
дихальні вправи при ходьбі з урахуванням активнос-
ті ВНС; паузи відпочинку та вправи на розслаблення. 
Усі фізичні вправи виконувалися з вихідних поло-
жень «сидячи на підлозі», «стоячи». При складанні 
комплексів ЛГ акцент робився на об’єднання між со-
бою різних, раніше розучених вправ в хореографічне 
з’єднання; на зміну протягом заняття темпу, ритму, 
напрямку та амплітуди рухів.

У заняттях аеробіки на щадному та щадно-трену-
вальному рухових режимах використовувалася ритмі-
чна музика в стилі «фокстрот», «чарльстон», «танго», 
латиноамериканських ритмів («ча-ча-ча», «самба», 
«рум-ба») на тренувальному режимі – більш швидка 

музика в стилі «диско», «рок-н-рол», «брейк-данс» 
[14].

В контрольній групі хворі займалися лікуваль-
ною фізичною культурою за методикою С.М. Попо-
ва (2005, 2008) [9, 13], отримували фізіотерапевтичне 
лікування у вигляді скипидарних ванн; озокериту на 
міжлопаткову область та Лікувальний масаж за мето-
дикою А.А. Бирюкова (2004) [1]. 

Повторне обстеження реконвалесцентів прово-
дилось після застосування програм фізичної реабі-
літації протягом двох місяців. Дослідження функції 
зовнішнього дихання виявило покращення спірогра-
фічних показників в основній та контрольній групах 
внаслідок застосування засобів фізичної реабіліта-
ції (табл. 2). Так, в основній групі ЧД зменшилась з 
18,64±0,29 до 9,86±0,29 дих. рух./хв., в контрольній 
– з 18,71±0,22 до 12,43±0,34 дих. рух./хв., що свідчить 
про зменшення проявів астено-вегетативного син-
дрому та підвищення рівня тренованості дихальної 
системи (р<0,001). В результаті застосування комп-
лексної програми фізичної реабілітації спостеріга-
лось статистично значуще збільшення ЖЄЛ в осно-
вній групі на 24,4%, в контрольній – на 17,8%, а також 
збільшення ДО з 336,43±6,08 до 480,29±11,28 мл в ОГ 
та з 347,71±3,15 до 437,57±8,17 мл що є наслідком під-
вищення еластичності легеневої тканини та зменшен-
ня ригідності грудної клітки.

Форсована ЖЄЛ після застосування засобів фізич-
ної реабілітації у реконвалесцентів після пневмонії 
збільшилась в ОГ з 2,42±0,07 до 3,14±0,07 л (р<0,001), 
в КГ – з 2,42±0,06 до 2,88±0,06 л (р<0,05) внаслідок 
зменшення опору потоку повітря в дрібних бронхах. 
Зростання МВЛ до 64,83±0,86 л/хв. в основній і до 
61,31±1,11 л/хв. в контрольній (р<0,05) свідчить про 
підвищення функціональних можливостей зовніш-
нього дихання, покращення нервової регуляції функ-
ції зовнішнього дихання та еластичності легеневої 
тканини, збільшення енергетичних можливостей ди-
хальної системи.

ХОД статистично значуще зменшився в основній 
групі з 6,30±0,16 до 4,40±0,10 л/хв., в контрольній – з 
6,28±0,05 до 5,08±0,09 л/хв. у зв’язку зі зменшенням 
гіпервентиляції, що є фізіологічною мірою захисту 
проти гіпоксії при пневмонії.

В обох групах спостерігалось статистично значу-
ще підвищення об’ємної швидкості форсованого ви-
диху та вдиху внаслідок поліпшення прохідності ди-
хальних шляхів і підвищення можливостей дихальної 
мускулатури.

При порівнянні повторних показників функції зо-
внішнього дихання в ОГ та КГ ми виявили статистич-
но значуще поліпшення досліджуваних показників в 
основній групі, що свідчить про більш ефективний 
вплив засобів фізичної реабілітації на функціональ-
ний стан дихальної системи (табл. 3).

При повторному проведенні гіпоксичних проб ми 
виявили статистично значуще збільшення часу за-
тримки дихання на вдиху та видиху в основній гру-
пі. В контрольній групі динаміка досліджуваних по-
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казників була статистично незначущою. Крім того, в 
основній групі результати проби Штанге відповідають 
задовільним результатам, а проби Генчі – добрим ре-
зультатам. Порівнюючи показники гіпоксичних проб 
у реконвалесцентів основної та контрольної груп при 
повторному дослідженні, ми дійшли до висновку, що 
в основній групі величина часу затримки дихання на 
вдиху та видиху була більшою, ніж в контрольній гру-
пі (р<0,001).

Висновки.
З метою підвищення функціональних можливос-

тей кардіо-респіраторної системи, укріплення дихаль-
них м’язів, збільшення екскурсії грудної клітки та 
діафрагми, нормалізації дихального акту і вентиляції 

легенів, підвищення неспецифічного імунітету, поліп-
шення психоемоційного стану та підвищення рівня 
загальної фізичної працездатності в період реконва-
лесценції після позалікарняної пневмонії рекоменду-
ється застосовувати програму фізичної реабілітації, 
що включає лікувальну гімнастику на основі танцю-
вальної аеробіки; ранкову гігієнічну гімнастику; ліку-
вальний масаж за методикою П.Б. Єфименко (2013); 
фізіотерапевтичне лікування у вигляді сауни.

Перспективою подальших досліджень є аналіз ди-
наміки реакції серцево-судинної системи на фізичне 
навантаження в процесі фізичної реабілітації рекон-
валесцентів після позалікарняної пневмонії.

Таблиця 2
Спірографічні показники пацієнтів основної та контрольної груп при первинному та повторному 

дослідженні (М+m)

Показники Норма Первинне 
обстеження

Повторне 
обстеження t р

Основна група, n=14
Частота дихання (ЧД) , дих. рух./хв. 6-18 18,64±0,29 9,86±0,29 21,31 <

Життєва ємність легень (ЖЄЛ), л 2,50-4,00 2,66±0,05 3,31±0,04 10,1 <

Форсована життєва ємність легень, л 2,20-3,70 2,42±0,07 3,14±0,07 7,03 <

Максимальна вентиляція легень (МВЛ), л/хв. 50-70 60,99±1,28 64,83±0,86 2,50 <

Хвилинний об’єм дихання (ХОД), л/хв. 3,50-5,00 6,30±0,16 4,40±0,10 10,33 <

Дихальний об’єм (ДО), мл 300-900 336,43±6,08 480,29±11,28 11,23 <

Швидкість вдиху (V вд.), л/с 3,5-5,0 3,01±0,07 4,34±0,08 12,61 <

Швидкість видиху (V вид.), л/с 3,3-4,2 2,88±0,02 3,72±0,06 12,49 <

Контрольна група, n=14
Частота дихання (ЧД) , дих. рух./хв. 6-18 18,71±0,22 12,43±0,34 15,41 <

Життєва ємність легень (ЖЄЛ), л 2,50-4,00 2,59±0,05 3,05±0,06 5,59 <

Форсована життєва ємність легень, л 2,20-3,70 2,42±0,06 2,88±0,06 5,92 <

Максимальна вентиляція легень (МВЛ), л/хв. 50-70 60,43±1,16 61,31±1,11 0,55 ˃0,05
Хвилинний об’єм дихання (ХОД), л/хв. 3,50-5,00 6,28±0,05 5,08±0,09 12,12 <

Дихальний об’єм (ДО), мл 300-900 347,71±3,15 437,57±8,17 10,26 <

Швидкість вдиху (V вд.), л/с 3,5-5,0 2,94±0,02 3,50±0,04 12,23 <

Швидкість видиху (V вид.), л/с 3,3-4,2 2,84±0,03 3,41±0,04 12,92 <

Таблиця 3
Спірографічні показники пацієнтів основної та контрольної груп при повторному обстеженні (М+m)

Показники Норма
Групи обстежених

t р
ОГ, n=14 КГ, n=14

Частота дихання (ЧД), дих. рух./хв. 6-18 9,86±0,29 12,43±0,34 5,69 <
Життєва ємність легень (ЖЄЛ), л 2,50-4,00 3,31±0,04 3,05±0,06 3,55 <
Форсована життєва ємність легень, л 2,20-3,70 3,14±0,07 2,88±0,06 2,70 <
Максимальна вентиляція легень (МВЛ), л/хв. 50-70 64,83±0,86 61,31±1,11 2,51 <
Хвилинний об’єм дихання (ХОД), л/хв. 3,50-5,00 4,40±0,10 5,08±0,09 5,20 <
Дихальний об’єм (ДО), мл 300-900 480,29±11,28 437,57±8,17 3,07 <
Швидкість вдиху (V вд.), л/с 3,5-5,0 4,34±0,08 3,50±0,04 9,72 <
Швидкість видиху (V вид.), л/с 3,3-4,2 3,72±0,06 3,41±0,04 4,24 <
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