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Мета дослідження – розробити методику лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень. 

Виходячи з даної мети ми поставили такі завдання: 

1. Вивчити механізм лікувальної дії фізичних вправ при туберкульозі легень. 

2. Розробити комплекси вправ для лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень. 

Методи дослідження – аналіз науково-методичної літератури, спостереження, експеримент. 

В статті висвітлено механізм лікувальної дії фізичних вправ та характеристику рухових режимів 

при туберкульозі легень. Запропоновано комплекси фізичних вправ ЛФК. 
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Постановка проблеми. Туберкульоз – хронічне інфекційне захворювання, що уражає різні 

органи і системи людського організму; найбільш часто виникають стійкі патологічні зміни в легенях. 

Збудник туберкульозу – мікобактерія туберкульозу (МБТ), стара назва – бактерія Коха 

(БК). Зараження туберкульозом проходить в основному аерогенним шляхом – це відбувається у 

осіб, які довгий час знаходяться в контакті з хворим мікобактеріовиділювачем і мають порушен-

ня зовнішнього бар’єрного захисту організму (шкіра, слизова бронхів). Туберкульоз легень може 

проходити як гострий процес, або частіше хронічний, протягом багатьох років.  

Туберкульоз продовжує залишатися глобальною проблемою сьогодення як в Україні, так 

і в інших країнах світу. Хвороба, яка супроводжує людство упродовж його існування, досі не по-

долана. Туберкульоз веде себе агресивно, вражаючи всі вікові та соціальні групи населення. 

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), більш ніж третина населен-

ня земної кулі інфікована мікобактеріями туберкульозу. В 1997 році захворіло 7,96 млн. людей, 

включаючи 3,52 млн. осіб з бактеріовиділенням, 16,2 млн. хворіють, 1,87 млн. померло від ту-

беркульозу. За прогнозами ВООЗ, протягом наступного десятиріччя у світі передбачається 

90 млн. нових випадків туберкульозу, причому більшість з них складають особи найбільш пра-

цездатного і репродуктивного віку – від 20 до 50 років. У багатьох частинах світу, як і в Україні, 

ця недуга вийшла з-під контролю, тому в квітні 1993 року ВООЗ проголосила туберкульоз 

глобальною небезпекою [7]. 

Проблема туберкульозу є недостатньо вивченою і вимагає самої уваги різних спеціалі-

стів. Особлива роль відводиться реабілітації хворих туберкульозом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Клінічна картина легеневого туберкульозу ду-

же різноманітна. Туберкульоз легенів протікає як гострий процес, частіше у вигляді хронічного, 

протягом багатьох років. При цьому буває субфебрильна (невелика) температура тіла, пітли-

вість, порушення апетиту, біль різної локалізації, іноді задишка, кашель, кровохаркання, підви-

щена збудливість нервової системи. 

Дослідження актуальних питань туберкульозу органів дихання проводяться багатьма 

інституціями і вченими, які приходять до одного висновку: актуальність проблеми висвітлена 

питаннями етіопатогенезу, імунітету і алергії, патоморфозу сучасного туберкульозу. Викладені 

критерії активності туберкульозного процесу, особливості діагностики, протікання і лікування 

основних форм туберкульозу. У виданні Б.П. Ященка [10] детально викладені актуальні питання 

хіміотерапії туберкульозу. Велике значення надається особливостям туберкульозу легень у осіб 

похилого і старечого віку. 

Велике дослідження було проведене Кректуном О.В. [3], Александровським Б.П., Барен-

боймом А.М. [1] про методи диференційної діагностики у „фтизіатрії” та поширення туберку-

льозу на територіях України та Білорусі. 
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Класифікації, патогенезу та етіології туберкульозу органів дихання присвячена ціла 

низка публікацій. 

Цінним дослідженням у галузі розробки методів діагностики та попередження розвитку 

туберкульозних процесів є праця Пилипчука Н.С., Молоткова В.Н., Андрущенко Е.В. [6], в ре-

зультаті якої з’явилися нові концепції розвитку діагностичних та профілактичних методів. 

Питання організаційних аспектів туберкульозу в Україні піднімали на наукових конфе-

ренціях Александровський Б.М., Петренко В.І. [1,5]. 

У багатьох працях лікарів-фтизіатрів Рожанського Р.А., Романченка М.М., що опубліко-

вані в „Українському пульмонологічному журналі”, висвітлені питання про роль централізова-

ного контролю в лікуванні вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень [4]. 

Цінні наукові дослідження ефективності та рентабельності протитуберкульозних заходів 

вивчаються багатьма дослідниками і спеціалістами з об’єднання „Фтизіатрія і пульмонологія”, 

які публікуються в збірниках наукових праць. 

Досить повно висвітлюються методи діагностики, зокрема роль рентгенівської 

комп’ютерної томографії при діагностуванні туберкульозу легень у методиках лікарів-науковців 

інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України Петренка В.І. [5], 

Хоменка А.Г. [9]. 

Часто з’являються публікації в збірниках наукових праць і тез конференцій про екста-

корпоральні методи боротьби з медикаментозними ускладненнями у хворих на туберкульоз 

легень, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти [8]. 

Мета дослідження – розробити методику лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень. 

Виходячи з даної мети ми поставили такі завдання: 

1. Вивчити механізм лікувальної дії фізичних вправ при туберкульозі легень. 

2. Розробити комплекси вправ для лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень. 

Методи дослідження – аналіз науково-методичної літератури, спостереження, експеримент. 

Результати дослідження та їх обговорення. Механізми лікувальної дії фізичних вправ 

ґрунтовно вивчені й описані багатьма дослідниками [2], які виділяють п'ять основних механізмів 

впливу фізичних вправ на організм хворого: 

- покращення загального стану здоров'я хворого, удосконалення координації діяльності 

всіх систем і органів; 

- підвищення захисних функцій (властивостей) організму, а також його резистентності; 

- покращення функції зовнішнього дихання (посилення вентиляції легень, нормалізація 

газообміну); 

- відновлення механізму правильного дихання; 

- покращення функції серцево-судинної системи.  

Протипоказана лікувальна фізкультура хворим з гострим і підгострим перебігом легене-

вого туберкульозу, а також коли він ускладнений плевритом, кровохарканням, туберкульозом 

кишечнику, нирок, кісток; при спалахові процесу; з дисемінованими формами туберкульозу; при 

підготовці хворого до штучного пневмотораксу і перепалювання спайок. 

В комплексному лікуванні хворих туберкульозом легень проведення ЛФК визначалось 

трьома варіантами режимів:  

перший лікувальний режим проводиться в гострому періоді захворювання під час 

спалахів і загострень (період декомпенсації) в умовах строгого ліжкового режиму і повного фі-

зичного та душевного спокою. Лікувальна фізична культура в цьому режимі не призначалася. Із 

тонізуючих засобів в період зниження температури до норми проводилось обтирання тіла водою 

кімнатної температури після чого з обов'язковим 20-хвилинним відпочинком лежачи; 

другий режим проводиться при затиханні процесу наступаючої субкомпенсації захворю-

вання в умовах відносного спокою і обережного переходу від ліжкового до кімнатного режиму. 

Використовувалась аеротерапія, короткочасні прогулянки, ранкова гігієнічна гімнастика; 

третій режим проводиться в період одужання і стійкої компенсації. Для нього характерне 

чергування спокою і фізичних навантажень, використовувалась аеротерапія, прогулянки, еле-

менти лікувальної фізичної культури, працетерапія.  
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Чим більше у хворих були виражені порушення легеневої вентиляції і газообміну, тим 

більше місця ми відводили на заняттях ЛФК спеціальним дихальним вправам – з тренованим 

подовженим видихом, діафрагмальним диханням і зміцненням дихальної мускулатури. 

По мірі покращення стану до них добавляли загальнорозвиваючі вправи, ще пізніше – до-

зовану ходьбу.  

В системі реабілітаційних методів при туберкульозі легень нами активно використовувались 

різні засоби і форми лікувальної фізичної культури, які надавали не тільки місцеву, але й загальну 

дію на макроорганізм, змінювали його реактивні властивості і підвищували опірність організму. 

Вогнищевий і інфільтративний туберкульоз легень. 

Вибір форм і засобів ЛФК ми визначали за рівнем загальної фізичної підготовки, віком і 

схильностями хворого. Використовували ранкову гігієнічну гімнастику, спортивно-прикладні 

вправи, які хворі виконували самостійно або груповим методом (ходьба, теренкур, лижі, ковза-

ни, веслування, плавання), ігри (волейбол, городки, настільний теніс, бадмінтон). При усіх фо-

рмах туберкульозу виключали максимальні навантаження, перевтому, перегрівання, переохо-

лодження і гіперінсоляцію. Не проводили вправ, які зв'язані з великим підвищенням внутрі-

шньогрудного тиску, з можливістю травм і тривалої вібрації: важка атлетика, футбол, хокей, 

баскетбол, заняття боксом, боротьбою, мотоспортом.  

Якщо в хворих із уперше виявленим туберкульозом симптоми інтоксикації мало вираже-

ні, а зміни в легенях мають переважно продуктивний характер без великих інфільтративних фо-

кусів і розпаду, то ЛФК ми призначали відразу ж після початку специфічної антибактеріальної 

терапії. При ексудативному типі туберкульозного запалення, при масивних інфільтратах типу 

лобіту, при декількох інфільтративних фокусах і розпаді ЛФК призначали через 1,5 місяці після 

початку ефективної антибактеріальної терапії, тобто після виявлення позитивних клініко-рентге-

нологічних зрушень. До цього часу зникли симптоми інтоксикації, зменшились розміри інфіль-

тративних фокусів і порожнин розпаду.  

Регулярне застосування фізичних вправ надавало всесторонню і десенсибілізуючу дію на хворого. 

ЛФК застосовувалось при всіх формах туберкульозу легень, в період затихання гострого 

процесу, активізуючи процеси дезінтоксикації в організмі, виробляючи механізм правильного 

дихання, збільшуючи життєву ємність легень.  

Дисемінований туберкульоз легень. 

ЛФК призначали на ранньому етапі лікування, після ліквідації виражених симптомів 

інтоксикації. 

ЛФК при дисемінованому туберкульозі легень на фоні антибактеріальної терапії сприяла 

загоєнню порожнин розпаду, істотно поліпшила вентиляційну функцію легень і є одним з важ-

ливих засобів патогенетичного лікування і фізичної реабілітації. При переході дисемінованого 

туберкульозу легень у пневмосклероз, цироз верхніх часток і емфізему, спеціальні дихальні 

вправи зберігають своє значення протягом усього життя хворого. 

Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. 

Фізичні вправи (в тому числі дихальні) ми не призначали, за винятком періоду передопе-

раційної підготовки і тих випадків, коли приєднувався астмоїдний бронхіт. Для зменшення і по-

легшення бронхоспастичних проявів застосовували вправи на вольове зменшення об'єму вдиху і 

тренування дихальних пауз на видиху. 

Рухову активність хворих при цій формі туберкульозу обмежували. Хворим проводилась 

аеротерапія в умовах спокою (верандна терапія).  

ЛФК – важливий компонент комплексної терапії, застосовувався для збереження зниже-

них дихальних резервів, поліпшення мікроциркуляції та евакуаторної функції бронхів у циро-

тичній легені, з метою профілактики рецидивуючих бронхітів, поліпшення трофіки дихальної 

мускулатури і корекції деформованої грудної клітки. Основні форми ЛФК – лікувальна гімна-

стика і дозована ходьба. Вибір спеціальних вправ і навантаження визначались суворо індивіду-

ально на основі клінічних, рентгенологічних і функціональних даних. Заняття проводилось 

малогруповим методом чи індивідуально.  
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В комплексному лікуванні лікувальна фізична культура посилювала тканинний обмін, 

покращувала роботу серцево-судинної і дихальної системи, підвищувала нервово-психічний то-

нус та зміцнювала захисні сили організму.  

Заняття проводились після нормалізації температури тіла, зняття симптомів інтоксикації, 

зникнення нічної пітливості, ознобу, підвищеної втомленості. Методика лікувальної фізичної куль-

тури передбачала розподіл навантаження на весь організм, строге дозування фізичних навантажень, 

наростаюче збільшення навантаження, використання в заняттях корегуючих і дихальних вправ. 

Орієнтовний комплекс вправ ЛФК при туберкульозі легень 

1. Ходьба в ритм дихання – на рахунок два – вдих, на чотири-шість – видих. 

2. В. п. – стоячи, руки на нижній частині грудної клітки. Піднятись на носки – вдих; опусти-

тись на повну ступню, здавлюючи руками грудну клітку, - видих.  

3. В. п. – стоячи обличчям до гімнастичної стінки, тримаючись руками за рейку на рівні гру-

дей. Зробити повне присідання – видих; повернутись у вихідне положення – вдих. 

4. В. п. – сидячи зверху на гімнастичній лавці, руки в сторони. Повороти тулуба почергово в 

обидві сторони самостійно або за допомогою методиста-реабілітолога. 

5. В. п. – сидячи, опираючись на спинку стільця, руки на животі. Глибоко видихнути, втягу-

ючи живіт і натиснути на нього руками. 

6. В. п. – сидячи, руки на животі. Відвести лікті назад – вдих; зближувати лікті вперед з на-

тисканням пальцями на стінку живота – подовжений, глибокий видих. 

7. В. п. – лежачи на спині. Глибоке діафрагмальне дихання, із збільшенням подовженості видиху. 

8. В. п. – теж саме. Зігнути ноги, обійнявши їх руками, притиснути до грудей – видих; по-

вернутись в вихідне положення – вдих. 

9. В. п. – теж саме. Сісти, нагнутись вперед, стараючись торкнутись руками пальців ніг, - ви-

дих; повернутись в вихідне положення – вдих. 

10. В. п. – лежачи на животі. Прогнутись в попереку з одночасним підніманням ніг і голови 

вверх – вдих; повернутись в вихідне положення, розслабивши м'язи – подовжений видих. 

Висновки 

1. Дослідження виявило, що фізичні вправи, які використовувались у комплексах ЛФК 

активізували крово- і лімфообіг у легенях, сприяли більш швидкому розсмоктуванню ексудату в 

легенях і плевральній порожнині, сприяли встановленню правильних дихальних рухів, збільши-

ли глибину дихання, що, в свою чергу, пожвавлюється газообмін в тканинах, зміцнили нервову 

систему, покращили сон. 

2. Запропонований комплекс фізичних вправ може використовуватись у лікувальній фізич-

ній культурі при туберкульозі легень. 
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МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

 

Анжела НОГАС, Игорь ГРИГУС 

 

Международный экономико-гуманитарный университет 

имени академика Степана Дем’янчука 

 

Цель исследования – разработать методику лечебной физической культуры при тубер-

кулезе легких. 

Исходя из данной цели, мы поставили следующие задачи: 

1. Изучить механизм лечебного воздействия физических упражнений при туберкулезе легких. 

2. Разработать комплексы упражнений для лечебной физической культуры при туберкулезе легких. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, наблюдение, эксперимент. 

Аннотация. В статье освещен механизм лечебного воздействия физических упражнений 

и характеристику двигательных режимов при туберкулезе легких. Предложено комплексы физи-

ческих упражнений ЛФК. 
 

Ключевые слова: туберкулез, двигательный режим, физические упражнения. 

 

 

 

A TECHNIQUE OF MEDICAL PHYSICAL CULTURE AT TUBERCULOSIS OF LUNGS 
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Economics & Humanities named after academician Stepan Demianchuk» 

 

The aim is to develop the methods of the medical physical culture at tuberculosis light. 

The Methods of the study – an analysis scientifically-methodical literature, observation, experiment. 

The task of research: 

1. Study the mechanism of the medical influence of the physical exercises at tuberculosis light. 

2. Develop the complexes of the exercises for medical physical culture at tuberculosis light. 

Abstract. The article the mechanism of medical influence of physical exercises and the descrip-

tion of the motive regimens at tuberculosis of lungs. The complexes of physical exercises are offered LFC.  
 

Key words: tuberculosis, an impellent mode, physical exercises. 


