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Мета дослідження: вивчення консолідованого впливу курортної реабілітації із використанням 

засобів фізичної реабілітації у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки.  

Завданням дослідження було вивчення впливу засобів фізичної реабілітації, а саме комплексу 

спеціальних вправ лікувальної гімнастики і сполучнотканинного масажу в санаторно-курортній реабі-

літації хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки.  

Методи дослідження: обстежено вплив факторів курортної і фізичної реабілітації у хворих на 

виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки в стадії неповної ремісії. Всім хворим на початку і 

наприкінці курсу лікування проводились клініко-лабораторні дослідження, фіброгастродуоденоскопія, 

інтрагастральна РН-метрія.  

Анотація. Підтверджується позитивний вплив фізичної реабілітації на процес заживлення вираз-

ки і нормалізації секреторної, моторно-евакуаторної функції гастро-дуоденального відділу шлунково-

кишкового тракту. 
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Постановка проблеми. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки відноситься 

до найбільш поширених захворювань системи травлення і залишається важливою медичною і со-

ціально-економічною проблемою сучасного періоду. За даними різних авторів, близько 10 – 15% 

дорослого населення протягом життя хворіє виразками шлунку та дванадцятипалої кишки. Однак 

реальна кількість людей з ризиком розвитку виразки є ще більшою і становить 40 – 50%. В Украї-

ні виникнення виразкової хвороби складає 70 випадків на 10000 населення і перевищує 4 мільйо-

ни чоловік [4]. 

У сучасних джерелах щодо генезу виразкової хвороби доведено, що провідною ланкою 

розвитку виразкової хвороби є інфікування хворих мікроорганізмами Helicobacter pilory. Вважа-

ється, що 95% хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки є Helicobacter 

pilory–позитивними. Патогенез виразкоутворення в шлунку і дванадцятипалій кишці, як і раніше, 

розглядається з точки зору дисбалансу між агресивними факторами шлункового вмісту і захисни-

ми можливостями слизової оболонки при превалюванні перших і ослабленні других [6]. Саме на 

цій концепції базуються сучасні підходи противиразкової медикаментозної терапії, яка включає 

як обов’язковий компонент антисекреторні і антигелікобактерні препарати. В розвитку виразко-

вої хвороби суттєва роль належить розладу механізмів регуляції на різних рівнях: від гастродуо-

денальної системи до корково-підкоркових взаємовідношень, які здійснюють інтеграцію діяльно-

сті вісцеральних систем організму [3]. 

Незважаючи на розробку і ефективність нових методів консервативного лікування, часто-

та розвитку рецидивів і ускладнень цього захворювання не зменшується, а спектр негативних 

наслідків антигелікобактерної терапії досить великий, що проявляється порушенням різних фун-

кцій і систем організму. Різноманітні клінічні прояви виразкової хвороби вказують на неоднорід-

ність цього захворювання, що пов’язано з різнонаправленими порушеннями регуляторних меха-

нізмів. Підвищення ефективності лікування виразкової хвороби може бути досягнуте в тому ви-

падку, якщо в комплекс реабілітаційних заходів будуть включені методи і засоби, які здатні від-

новити порушені механізми адаптивної регуляції і саморегуляції на різних рівнях.  

Мета дослідження. Вивчення консолідованого впливу курортної реабілітації із використан-

ням засобів фізичної реабілітації у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки.  

Методи та організація дослідження. Дослідження проведені у 100 хворих на виразкову 

хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки у стадії неповної ремісії, із них 71% чоловіків і 29% жі-

нок віком від 19 до 50 років. Тривалість хвороби становила від 1 до 20 років. Діагноз виразкової 
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хвороби базувався на клінічному, інструментальному і лабораторному методах обстеження. Всім 

хворим на початку і наприкінці курсу лікування проводились клініко-лабораторні дослідження, 

фіброгастродуоденоскопія. Функціональний стан шлунка вивчався інтрагастральною РН-метрі-

єю, фракційним дослідженням його вмісту по Н.І Лепорському і методом базального ацидотесту 

з наступним обчисленням “коефіцієнта евакуації” шлункового вмісту. Про функціональний стан 

дванадцятипалої кишки судили за даними аналізу дуоденального вмісту і рівня внутрідуоденаль-

ного тиску, виміряного апаратом Вальдмана. Всі хворі пройшли курс санаторно-курортного ліку-

вання, який включав: щадно-тренуючий режим, дієту №1, внутрішній прийом вуглекислої гідро-

карбонатно-натрієвої мінеральної води Поляна Купіль температури 42 – 45ºС за 45 хвилин до 

прийому їжі по 150 мл. 3 рази на день і через 60 хвилин після прийому їжі по 100 мл. 3 рази на 

день, мінеральні ванни, кліматотерапію. Хворі були поділені на дві групи. Основну (першу групу) 

складали 50 хворих на виразкову хворобу в стадії неповної ремісії, у яких в комплекс санаторно-

курортного лікування додатково входили засоби фізичної реабілітації, а саме лікувальна гімна-

стика та сполучнотканинний масаж. Комплекс лікувальної фізкультури хворих першої групи 75% 

основної частини становили вправи, які спрямовані на покращення моторно-евакуаторної фун-

кції пілородуоденального відділу, крово- і лімфообігу в органах черевної порожнини, зміцнення 

м’язів живота і тазового дна з підвищенням внутрішньочеревного тиску в поєднанні з дихальни-

ми вправами і вправами на розслаблення. Проводили сполучнотканинний масаж спини, живота, 

застосовуючи прийоми подовженого, короткого і довгого штриха, які спрямовані на активізацію 

обмінних процесів і нормалізацію тонусу м’язів даного сегменту. Тривалість масажу 30 хвилин, 

на курс 10 – 12 процедур. Другу групу складали 50 хворих у стадії неповної ремісії, у яких для по-

рівняння у комплекс лікувальної гімнастики входили вправи для всіх м’язових груп з предмета-

ми, з невеликими обтяженнями, для зміцнення м’язів черевного пресу, тазового дна, повороти ту-

луба в поєднанні з дихальними вправами. Також застосовували класичний і сегментарно-рефлек-

торний масаж нижньогрудних і поперекових спинномозкових сегментів. Тривалість масажу 15 – 

20 хвилин, на курс 10 – 12 процедур. Комплекс фізичної реабілітації був спрямований на віднов-

лення порушених механізмів адаптивної регуляції і саморегуляції на різних рівнях від гастродуо-

денальної системи до корково-підкоркових взаємовідношень, нормалізацію моторно-евакуатор-

ної функції шлунка і дванадцятипалої кишки. Лікувальну фізичну культуру застосовувалим у 

таких формах: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна фізкультура, лікувальна ходьба. У ком-

плекс лікувальної гімнастики, яка проводилась протягом 35–40 хвилин, крім загальнорозвиваю-

чих вправ, використовувались спеціальні вправи, які виконувались з різних вихідних положень. 

Реабілітаційний масаж призначали для покращення функцій ЦНС і вегетативної нервової систе-

ми, нормалізації секреторної і моторнорї діяльності шлунка, регенеративних процесів. Призна-

чення лікувальної ходьби, теренкуру, кліматотерапії – це адаптація до психологічних і фізичних 

навантажень, відновлення працездатності пацієнта, а також покращання психоемоційного стану. 

Результати дослідження та їх обговорення. При ендоскопічному обстежені гастродуо-

денальної зони у 6-ти (12,0%) пацієнтів першої групи та в 5-ти (10,0%) – другої виявлений еро-

зивний гастродуоденіт, помірно виражений гастродуоденіт – відповідно у 26,0% і 30,0% хворих. 

У 74,0% хворих першої групи та у 70,0% другої групи констатовано рубцеву деформацію цибули-

ни дванадцятипалої кишки та ознаки вираженого гастродуоденіту. Це означає, що до початку 

лікування вираженість супутнього гастриту та дуоденіту, виявлених при ФГДС, були приблизно 

однаковими. В результаті проведених реабілітаційних заходів кращі показники виявлені у хворих 

першої групи. Помірно виражений гастродуоденіт виявлений у 4,0% хворих першої групи і у 16,0% 

другої групи. Виражений гастродуоденіт – відповідно у 12,0% і 26,0% обох груп. Більш вагомі 

результати отримані у пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, у яких виявлена 

рубцева деформація цибулини дванадцятипалої кишки та ознаки вираженого гастродуоденіту.  

Застосування засобів фізичної реабілітації вплинуло і на функціональний стан шлунка і 

дванадцятипалої кишки. Рівень рН тіла шлунка підвищився з 1,2±0,05 до 1,5±0,08 (Р<0,002). За 

даними фракційного дослідження, також відзначалось зниження кислотності шлункового вмісту 

натще (Р<0,05) і після стимуляції (Р<0,001). Дебіти загальної соляної кислоти зменшилися як у 
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міжтравний (Р<0,05), так і в стимульований (Р<0,01) періоди секреції. За даним базального аци-

дотесту, коефіцієнт евакуації вмісту шлунка знизився з 3,6±0,33 до 2,5±0,24 (Р<0,01). Рівень рН 

дуоденального вмісту підвищився з 6,1±0,16 до 6,5±0,15 (Р>0,05). Рівень гідростатичного тиску 

знизився з 297±7,28 до 262±7,08 мм вод.ст. (Р<0,001). Покращання або нормалізація екзокринної 

функції підшлункової залози відзначались у 90% випадків. У хворих, які обмежилися тільки сана-

торно-курортною реабілітацією, також спостерігались позитивні зрушення, але менш виражені. Рі-

вень рН тіла шлунка підвищився у них з 1,3±0,06 до 1,5±0,08 (Р<0,05), дуоденального вмісту – з 

6,2±0,14 до 6,5±0,12 (Р>0,05). Коефіцієнт евакуації вмісту шлунка знизився з 3,3±0,19 до 2,7±0,20 

(Р<0.05). Внутрідуоденальний тиск зменшився з 279±8,98 до 256±7,23 мм вод.ст. (Р<0,05). Покра-

щання або нормалізація екзокринної функції підшлункової залози спостерігалась у 70% хворих. 

Висновки 

Таким чином, використання засобів фізичної реабілітації в комплексі санаторно-курортно-

го лікування значно активізує крово- і лімфообіг та трофічні процеси слизової оболонки гастро-

дуоденальної зони, нормалізуються секреторна і моторно-евакуаторна функції шлунка і кишечни-

ка, кортико-вісцеральні взаємовідносини та психоемоційний стан хворих на виразкову хворобу 

шлунка і дванадцятипалої кишки. Краші показники виявлені у хворих першої групи. 

Провівши порівняльне обстеження, можемо рекомендувати включати в комплекс реабілі-

таційних заходів для хворих на виразкову хворобу у стадії неповної ремісії фізичні вправи. Пере-

важна більшість вправ основної частини заняття з лікувальної фізкультури повинна бути спрямо-

вана на активізацію порушеної моторно-евакуаторної функції пілородуоденального відділу, кро-

во-, і лімфообігу і обмінних процесів в органах черевної порожнини, зміцнення м’язів живота з 

вправами на розслаблення, а також сполучнотканинний масаж.  
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ИЗ ОПЫТА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

Феликс ФИЛАК  

 

Ужгородский национальный університет 

 

Целью исследования является изучение консолидированного влияния курортной реаби-

литации с использованием средств физической реабилитации у больных язвенной болезнью же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. Заданием обследования было изучение влияния способов 

физической реабилитации, а именно комплекса специальных упражнений лечебной гимнастики 

и соединительнотканного массажа в санаторно-курортной реабилитации.  

Методы обследования: обследовано влияние факторов курортной и физической реабили-

тации у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии неполной 

ремиссии. Всем больным в начале и в конце курса лечения проводились клинико-лабораторные 

обследования, фиброгастродуоденоскопия, интрагастральная РН-метрия.  

Аннотация. Подтвердждается положительное влияние физической реабилитации на про-

цесс заживления язвы и нормализации секреторной, моторно-эвакуаторной функций гастродуо-

денального отдела желудочно-кишечного тракта. 
 

Ключевые слова: язвенная болезнь, физическая реабилитация. 

 

 

 

FROM EXPERIENCE OF PHYSICAL REHABILITATION  

OF PATIENS WITH STOMACH AND DUODENUM ULCER 

 

Felix FILAK  

 

Uzhhorod National University 

 

The goal of research was studying of consolidated influence of health resort and physical rehabi-

litation on stomach and duodenum ulcer patients.  

The task of inspection was studying influence of ways of physicalrehabilitation, namely a complex 

of special exercises of medical gymnastics and a connecting fabric of massage in sanatorium rehabilitation.  

Methods of inspection: the influence of resorts and physical of the patients who suffer from 

ulcer of stomach and duodenum in the phase of remission was monitored.  

Abstract. All the patient in the beginning and at the end of course of treatment carried out(spent) clinic-

laboratory inspections, gastroscopy, Рh-test. It̀ s confirmed that physical rehabilitation has positive effect on 

process of ulcer closing and normalization of secretory function in gastroduodenal part of digestion organs. 
 

Key words: ulcer disease, Helicobacter pylori, physical rehabilitation. 


