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Мета роботи: аналіз застосування ЛФК як складової фізичної реабілітації при анкілозуючому 

спондилоартриті.  

Методи дослідження – теоретичний аналіз літературних джерел.  

Анотація. Анкілозуючий спондилоартрит (АС) – найважча форма анкілозуючого суглобового 

процесу, який часто стає причиною інвалідності. Невизначеність етіології патологічного процесу 

призводить до недостатньо ефективного лікування даного захворювання. Так, незважаючи на запропо-

новані чисельні методики його лікування, засобів, які б повністю вилікували АС не існує. Найважливі-

шим у даному випадку є стабілізувати захворювання, не дати йому розвиватися далі. Цього можна до-

сягти за допомогою комплексного консервативного лікування, основним завданням якого є спрямова-

ність на підтримку мінімальної активності процесу і збереження задовільної функції суглобів і хребта. 

При тривалому комплексному лікуванні вдається зменшити больовий синдром і покращити загальний 

стан хворого. Однак потрібно зазначити, що лікування АС більшою мірою залежить від активності і зу-

силь самої людини. Фізична активність особи, хворої на АС – основна умова лікування АС. Через це в 

лікуванні АС важливе місце відводиться ЛФК. Систематичні заняття ЛФК дають можливість довше 

зберігати відносно хороший функціональний стан і здатність працювати, навіть не зважаючи на те, що 

захворювання не було діагностовано на початковій стадії.  
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Постановка проблеми. Анкілозуючий спондилоартрит (АС) – найважча форма анкілозу-

ючого суглобового процесу, який часто стає причиною інвалідності. На сьогодні АС виявлено у 

2,6% всього населення світу. Поширеність АС в Україні становить 18,6 на 100 тис. населення [1]. 

Причини виникнення АС і його подолання вивчаються багатьма науковими інститутами світу, в 

числі яких інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України та інститут ревматології 

РАМН. Невизначеність етіології патологічного процесу призводить до недостатньо ефективного 

його лікування. Тому незважаючи на запропоновані чисельні методики лікування даного захво-

рювання, засобів, які б повністю вилікували АС не існує [1]. У зв’язку з цим надалі залишається 

актуальним пошук медикаментозного лікування і реабілітаційних засобів, які б ефективно попе-

реджали або сповільнювали запальний процес в суглобах і зв’язках хребта, наслідком якого є 

формування анкілозів і деформацій.  

Мета роботи: аналіз застосування ЛФК як складової фізичної реабілітації при анкілозую-

чому спондилоартриті.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел.  

Результати дослідження та їх обговорення. Анкілозуючий спондилоартрит – тип прогре-

суючого артриту, який призводить до хронічного запалення хребта і крижово-клубових з’єднань. 

АС вважають системним захворюванням. Так, хоча першими при АС ушкоджуються зв’язки і 

суглоби осьового скелету, запалення, спричинене АС, також може поширитись і на інші суглоби 

(плечові, кульшові, колінні, гомілковостопні) та органи (очі, серце, легені). При ураженні хребта 

зменшення його фізіологічних вигинів спричинене затвердінням міжхребцевих зв’язок та 

запальними реакціями в міжхребцевих суглобах, що призводить до утворення хребцями єдиного 

блоку. В кінцевому результаті відбувається повне їхнє зростання між собою (анкілоз). Якщо про-

цес вчасно не взяти під контроль, то у хворого може настати виражена тугорухливість хребта, аж 

до його повного знерухомлення[1, 3, 8]. На сьогодні невідомо засобів, які могли б повністю вилі-

кувати АС. Найважливішим у даному випадку є стабілізувати захворювання, не дати йому роз-

виватися далі. Цього можна досягти за допомогою комплексного консервативного лікування, 

основним завданням якого є спрямованість на підтримку мінімальної активності процесу і збере
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ження задовільної функції суглобів і хребта. При тривалому комплексному лікуванні вдається 

зменшити больовий синдром і покращити загальний стан хворого. Однак потрібно зазначити, 

що лікування АС більшою мірою залежить від активності і зусиль самої людини, оскільки меди-

каментозна терапія не завжди призводить до повної ремісії. Фізична активність особи, хворої на 

АС – основна умова лікування АС [2, 6]. Через це в лікуванні АС важливе місце відводиться 

ЛФК. Регулярні заняття фізичними вправами не дозволяють хребцям зростатися між собою. Са-

ме це забезпечує збереження рухливості хребта. Систематичні заняття ЛФК дають можливість 

довше зберігати відносно хороший функціональний стан і здатність працювати, навіть не зва-

жаючи на те, що захворювання не було діагностовано на початковій стадії. Також ЛФК допома-

гає розробити тугорухливість в хребті, зберігаючи цим його функціональну здатність. Якщо ж 

рухливість в хребті вже різко обмежена і сподівань на її відновлення немає, ЛФК сприяє розвит-

ку компенсаторних можливостей за рахунок неушкоджених відділів хребта та допомагає покра-

щити вентиляцію легень, яка порушується внаслідок уражень реберно-хребцевих і грудинно-

реберних з’єднань [7]. А як відомо, недостатня вентиляція легень сприяє виникненню легеневих 

інфекцій. Окрім цього під впливом фізичних вправ покращується загальний і місцевий крово- і 

лімфообіг, транспорт кисню і поживних речовин кров'ю та виведення продуктів обміну, що 

сприяє затуханню запальних змін. 

Застосування ЛФК повинне базуватися на суворих показах, на вмілому дозуванні у зв’язку зі 

станом хворого, з врахуванням форми і стадії захворювання, характеру його протікання та наявних 

вісцеральних ушкоджень. Методика лікувальної гімнастики залежить від активності процесу, 

виразності больового синдрому, типу деформації хребта і стану серцево-судинної та дихальної 

систем. В період, коли рухливість хребта і суглобів не повністю втрачена, лікувальна гімнастика 

повинна бути спрямована на збільшення рухливості в уражених відділах хребта і суглобах 

кінцівок, компенсаторне збільшення рухливості в неушкоджених відділах хребта, зміцнення м'язів 

спини і кінцівок, покращення функції зовнішнього дихання і серцево-судинної системи [4, 5, 6]. 

ЛФК при лікуванні АС почали застосовувати ще в минулому столітті. Так, А.М. Каптєлін 

(1970) та Jenrich W (1974) рекомендували пацієнтам з АС заняття ЛФК проводити щоденно, з 

виконанням спеціального комплексу вправ хоча б 1 раз в день. Оскільки у осіб, хворих АС, 

окрім зменшення рухливості в хребті і уражених суглобах, визначається атрофія м’язів спини, 

сідниць, спостерігається загальна слабкість, то даний комплекс вправ мав обов’язково містити 

дихальні вправи, вправи для зміцнення м’язово-суглобового апарату спини, нахили і повороти 

хребта в різних площинах, а також вправи для збереження амплітуди рухів в кульшових, 

колінних, плечових та ліктьових суглобах. Дихальні вправи та вправи для дрібних м’язових груп 

повинні чергуватися з вправами для більших м’язових груп та суглобів. Гуобіс Г. (1980) наголо-

шував, що при проведенні ЛФК необхідно старатись забезпечити виконання пасивних і актив-

них рухів у всіх відділах хребта, намагаючись з кожним днем збільшувати їх амплітуду [2].  

Fellmam N. (1969) вважав досить ефективними при лікуванні АС вправи в басейні, верти-

кальні (підвісні) ванни без додаткового навантаження, плавання, а також волейбол і ходу на ли-

жах. Він стверджував, що можливість поєднання плавання, лиж і волейболу є ідеальною комбі-

нацією для профілактики скутості і формування кіфозу хребта.  

Кравченко А.А (1983) додав до форм ЛФК при лікуванні АС спортивні ігри (теніс, бадмін-

тон) і веслування, прогулянки і дозовану ходьбу. Також він наголошував, що всі види рухової 

активності при АС повинні проводитись в щадному або щадно-тренуючому режимі – без пере-

навантаження, але й без надмірного заощадження. При виборі режиму до уваги потрібно брати 

загальний стан здоров’я пацієнта, його вік, наявність ускладнень та супутніх захворювань.  

Епіфанов В.М. (1987) пропонує в комплекс ЛФК включати загальнорозвиваючі вправи для 

кінцівок і спеціальні рухи для збільшення мобільності як всього хребта, так і окремих його відді-

лів (нахили, повороти, згинання, ротації у всіх відділах хребта в поєднанні з рухами рук і ніг) у 

вихідному положенні стоячи і лежачи, в колінно-ліктьовому положенні і сидячи. Вправи для 

кульшового суглобу повинні носити вільний маховий характер. Також застосовуються різнома-

нітні дихальні вправи, спрямовані на збільшення екскурсії грудної клітки і зміцнення основних і 

допоміжних дихальних м'язів. Всі динамічні вправи повторюються багаторазово. Темп виконан-



Лікувальна фізична культура як складова фізичної реабілітації…  317 

ня вправ – повільний і середній. Між вправами роблять паузи для відпочинку і дихальних вправ, 

вправи на розслаблення. У вихідному положенні стоячи вправи виконуються біля гімнастичної 

стінки. Тривалість занять за Епіфановим В.М. 15-35 хв. щоденно.  

Для зміцнення м'язів тулуба пропонується застосовувати статичні вправи в положенні лежачи 

на спині і животі (підніманні і утримання ніг, розгинання спини і ніг в кульшових суглобах і т. д.) [4]. 

В ході прогресування захворювання знижується загальна рухова активність осіб, хворих на 

АС, а деформація грудної клітки і хребта різко знижує функцію серцево-судинної і дихальної 

систем, тому в заняттях лікувальною гімнастикою збільшують число загальнорозвиваючих і ди-

хальних вправ. Таким чином активізуються екстракардіальні фактори кровообігу і покращується 

функція зовнішнього дихання. Спеціальні вправи для зміцнення м’язів тулуба і коригуючі впра-

ви виконуються тільки лежачи. При повному знерухомленні одного відділу хребта необхідно 

спробувати скомпенсувати загальну рухливість хребта за рахунок мобілізації суміжних відділів. 

Також зміцнюють м'язи плечового поясу і верхніх кінцівок, що допоможе особі, хворій АС пере-

суватися з допомогою милиць. При анкілозі кульшових суглобів виробляється новий стереотип 

ходи: крок здійснюється за рахунок повороту тазу і тулуба. Функціональний стан м'язів тулуба 

підтримується ізометричним напруженням м'язів спини і кінцівок [4]. Лікувальна фізкультура 

повинна проводитись обережно, починаючи з малих об’ємів рухів до систематичних занять 

гімнастикою 1-2-3 рази на день по 30-40 хвилин.  

Мухін В.М. (2000) пропонує у лікарняний період ЛФК призначати після затихання гострих 

проявів і переходу захворювання в підгостру фазу під час постільного режиму. ЛФК застосову-

ють у формах лікувальної і ранкової гігієнічної гімнастики, самостійних занять по декілька разів 

на день. Комплекси складаються з простих загальнорозвиваючих, дихальних статичних та дина-

мічних вправ і спеціальних вправ на розслаблення м’язів. При виконанні вправ варто уникати 

посилення болючості, тому що рефлекторно збільшується напруження м’язів і зменшується 

амплітуда руху. Тривалість заняття з лікувальної гімнастики 10-15 хв.  

У напівпостільному режимі вводять вправи з предметами, невеликим обтяженням і опо-

ром, махові рухи. Використовують вправи на розслаблення прикладні, а також такі, що, у разі 

необхідності, формують компенсаційні рухи. Тривалість заняття з лікувальної гімнастики 25-

30 хв. Самостійні заняття проводяться 8-10 разів на день по 5-8 хв. 
Вільний руховий режим передбачає використання вправ загальнорозвиваючого характеру 

для всіх м’язових груп. Застосовуються дихальні і спеціальні вправи з предметами, на приладах, 
у розслабленні, махові. Обов’язковим компонентом занять є вправи побутового і професійного 
характеру. В заняття включають ускладнену ходьбу з переступанням предметів різної висоти і 
об’єму, вправи на координацію рухів, елементи спортивних ігор. Рекомендуються вправи у воді. 
Тривалість заняття з лікувальної гімнастики 30-35 хв. 

ЛФК у післялікарняний період повинна мати наступні завдання: відновлення нормального 
механізму руху або стабілізація; підвищення сили і витривалості м’язів, загальне зміцнення орга-
нізму; стимуляція діяльності серцево-судинної і дихальної систем; покращення і підтримання 
фізичної працездатності пацієнтів і адаптація до побутових і виробничих навантажень[5]. 

Основою комплексів лікувальної гімнастики і самостійних занять є спеціальні вправи, які 
забезпечують максимальне збереження функції. Використовують активні рухи, махові рухи з 
обтяженням і без, вправи на зміцнення слабких м'язів і розтяг м'язово-зв'язкового апарату. Уни-
кати появи болю. Рекомендують гідрокінезотерапію, ходьбу, рухливі ігри, теренкур, прогулянки. 
Потрібно уникати підйомів важких речей, стрибків [5]. 

Незважаючи на те, що рухова активність є визначальною ланкою в лікуванні, осіб, хворих 
АС також необхідно навчати методиці релаксації. Окрім ЛФК такі пацієнти повинні навчитися 
м’язовому розслабленню. Також при АС корисно декілька хвилин на день висіти на шведській 
стінці – це розтягує зв’язковий апарат хребта і сприяє покращенню його еластичності. 

Висновки 
Виходячи з огляду літературних джерел можна з впевненістю говорити про актуальність 

на сьогодні пошуку ефективного лікування анкілозуючого спондилоартриту. Особлива увага до 
цього захворювання виправдовується тією центральною роллю, яку відіграє хребет в підтримці і 
рухах всього тіла, а також високою частотою проявів порушень його функції. 
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Встановлено, що основним правилом при лікуванні анкілозуючого спондилоартриту є 

безперервна підтримка рухливості хребта та суглобів і оптимальне використання всіх форм ЛФК 

з метою уникнення утворення анкілозів і деформацій. Виявлено, що несприятливе протікання 

захворювання можливе при несистематичному лікуванні і при не наданні достатньої уваги 

лікувальній фізичній культурі. Оскільки тривалі і систематичні застосування фізичних вправ в 

комплексному лікуванні на ранній стадії захворювання можуть попередити обмеження рухли-

вості хребта, зберегти нормальну поставу і попередити атрофію м’язів спини, тазу та області 

грудей, які найбільше ушкоджуються при даному захворюванні.  
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВНАЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ 

(БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА) 

 

Наталья ПРОКОПОВИЧ  

 

Львовский государственный университет физической культуры 

 

Цель исследования: анализ использования ЛФК как составной физической реабилитации 

при анкилозирующем спондилоартрите. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников.  

Аннотация. Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – наиболее сложная форма анкило-

зирующего суставного процесса, который часто становится причиной инвалидности. Из-за 

неопределенности этиологии данной болезни ее лечение не всегда эффективно. Так, не смотря 

на многочисленные предложенные методики лечения АС, средств, которые бы полностью его 

излечили, пока не найдено. Наиболее важным в данном случае является стабилизация болезни. 

Этого можно достичь при помощи комплексного консервативного лечения, основное задание 

которого – поддержание минимальной активности патологического процесса и сохранение удов-

летворительной функции суставов и позвоночника. При продолжительном комплексном лече-

нии можно уменьшить болевой синдром и улучшить общее состояние пациента. Но нужно заме-

тить, что лечение АС в значительной мере зависит от активности и усилий самой личности. Фи-

зическая активность такого пациента – главное условие лечения АС. В связи с этим в лечении 

АС значительное место отводится ЛФК, систематические занятия которой создают возможность 

дольше сохранять относительно хорошее функциональное состояние и способность работать.  
 

Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, лечебная физическая культура, фи-

зические упражнения.  
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THERAPEUTIC EXERCISE AS A COMPONENT PART  

OF PHYSICAL REHABILITATION IN ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS 

(BEKHTEREV'S ILLNESSES) 

 

Nataliya PROKOPOVYCH 

Lviv State University of Physical Culture 

The aim of research – analysis of the therapeutic use exercise as a component part of physical 

rehabilitation in ankylosing spondyloarthritis. 

Research method – the theoretical analysis of references.  

Abstract. Ankylosing spondyloarthritis is the most complex form of ankylosing articulate pro-

cess, which frequently becomes the reason for impairment. Its treatment is not always effective because 

of an uncertain illness cause in question. Though inspite of suggested numerous techniques of the 

ankylosing spondyloarthritis treatment, complete cure methods have not been found yet. The most 

important in this case is illness stabilization. It can be achieved by means of complex conservative 

treatment. Its basic task is maintenance of the minimal activity of pathological process and preservation 

of joints’ and backbone’s satisfactory function. During the long complex treatment it is possible to re-

duce a painful syndrome and to improve the patient general condition. The ankylosing spondyloarthritis 

treatment depends considerably on the persons activity and efforts. Physical activity of such patient is 

the main condition for ankylosing spondyloarthritis treatment. Thus, significant role in ankylosing 

spondyloarthritis threatment is attributed to regular therapeutic exercise. It helps to maintain fitness and 

abilities to work efficiently. 
 

Key words: ankylosing spondyloarthritis, therapeutic exercise, physical exercises.  


