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Анотація. У статті наведено результати аналізу структурно-функціональних порушень після пер-
винної екстраплевральної торакопластики в 40 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень. Вияв-
лено зміни м'язово-кісткового апарату грудної клітки, хребта, плечового поясу, порушення функцій вну-
трішньогрудних органів, які стали основою індивідуального добору засобів і методів фізичної реабілітації 
хворим у ранньому й пізньому післяопераційному періодах. 
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Постановка проблеми. В останні десятиріччя в Україні склалася вкрай загрозлива епі-

деміологічна ситуація з туберкульозу, і 1995 року набула ознак епідемії [1, 3], яка дотепер не 
має тенденції до зменшення. Здебільшого спостерігається туберкульоз легень. Він уражує 
молодих і зрілого віку людей, викликає тимчасову або постійну втрату працездатності, при-
зводить до інвалідності, скорочує життя, що робить проблему туберкульозу актуальною не 
тільки з медичної точки зору, але і соціально-економічної. Тому в державі створено Націона-
льну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2007–2011 рр. і накреслено за-
ходи щодо реалізації та підвищення її ефективності [3]. 

Туберкульоз потребує тривалого лікування, і у випадках безуспішного консервативного 
лікування при важких клінічних формах захворювання, нерідко спричинених хіміорезистент-
ними мікобактеріями [8, 15], вирішального значення набуває хірургічне втручання. Істотне 
зростання в останнє десятиріччя кількості таких хворих й з іншими важкими формами на ту-
беркульоз легень стало причиною збільшення частоти застосування в лікуванні зазначеного 
контингенту торакопластичних операцій [8, 9]. 

Торакопластичні операції є досить травматичними, технічно складними. Під час опера-
ції перетинаються значні м’язові масиви, видаляються фрагменти ребер. Порушення реберно-
го каркасу внаслідок торакопластики при несприятливому перебігу можуть стати причиною 
системних змін скелетно-м’язового апарату, функцій внутрішньогрудних органів, спровоку-
вати виникнення післяопераційних ускладнень, загрозливими серед яких є пневмонія, ателек-
тази і тромбоемболія. Це, в сукупності значно погіршує стан хворих і в деяких випадках мо-
жуть привести до небезпечних для життя наслідків. 

Для нівелювання негативних наслідків хірургічного втручання, поліпшення якості ліку-
вання в комплексному відновному процесі застосовується активне ведення в післяоперацій-
ному періоді з використанням методів функціональної терапії, де провідна роль належить фі-
зичній реабілітації [6, 7, 16]. 

Аналіз науко-методичної спеціальної літератури щодо застосування фізичної реабіліта-
ції при торакопластичних операціях показав, що трапляються поодинокі повідомлення про 
використання лікувальної гімнастики й масажу для запобігання ранніх післяопераційних 
ускладнень [2, 4, 10]. У них з практичної точки зору викладено потребу призначення цих за-
собів, проте відсутнє обґрунтування застосування спеціальних фізичних вправ, масажу та ін-
ших засобів на базі результатів аналізу структурно-функціональних змін, спричинених тора-
копластичною операцією. Тому детальне вивчення змін функцій травмованих м'язів і таких, 
що виникли з втратою частини з них і фрагментів ребер є об'єктивною потребою для науково 
обґрунтованого добору спеціальних фізичних вправ, засобів, форм і методів фізичної реабілі-
тації. Реальне застосування цих заходів відповідно до стану хворого поліпшать якість ліку-
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вання, що співпричетне до загальнодержавного напрямку підвищення ефективності методів 
боротьби з туберкульозом. 

Мета – визначити структурно-функціональні порушення у хворих після первинної екс-
траплевральної торакопластики, і на основі виявлених анатомо-функціональних змін та нау-
ково обґрунтувати і підібрати для них засоби та методи фізичної реабілітації. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось на базі відділення торакальної хі-
рургії ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН 
України”, м. Київ. У дослідженні брало участь 40 чоловіків віком від 25до 55років. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної 
спеціальної літератури; соціологічні: вивчення історій хвороб, аналіз методики виконання 
оперативного втручання, опитування, анкетування; педагогічні: педагогічне спостереження, 
медико-біологічні: огляд, пальпація, антропометрія, гоніометрія, динамометрія, човниковий 
тест (Shuttle Walking Test), рентгенографія, комп'ютерна спірографія, електрокардіографія. 

Результати дослідження та їх обговорення. Первинна екстраплевральна торакопла-
стика виконана у 40 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, методика якої поля-
гала в такому [12, 13]. Задньо-боковим доступом досягається перший м’язовий шар представ-
лений трапецієподібним м'язом та найширшим м'язом спини, які частково розтинаються від-
повідно в нижньому й верхньому відділах. При цьому трапецієподібний м’яз травмується 
більш суттєвіше. Наступний другий шар – великий і малий ромбоподібні та верхній задній 
зубчастий м’язи перетинаються повністю для отримання достатнього доступу до ребер. Далі 
східчасто видаляються відрізки IV–VII ребер від лінії поперечних відростків хребта до серед-
ньо-задньої аксилярних ліній та проводиться резекція I – III ребер – до хрящових частин. За-
гальний вигляд скелета грудної клітки після оперативного втручання подано на рис. 1. 

Необхідно зазначити, що з видаленням I ребра втрачають своє прикріплення передній та 
середній драбинчастий м’язи, а II ребра –. задній драбинчастий та передні зубчасті м’язи. Од-
ночасно з видаленням ребер гублять свою скоротливу функцію відповідні міжреберні м’язи. 
Наприкінці операції пересічені м’язи ушивали пошарово й відновлювали цілісність великого 
й малого ромбоподібних м’язів, трапецієподібного та найширшого м’яза спини. При цьому 
лопатка зміщувалася латерально та вперед з помірною пронацією, заповнюючи утворений 
дефект реберного каркасу і створюючи необхідний колапс легені.  

 

 
 

Рис.1. Схема скелета грудної клітки.  
Темним позначені ділянки І – VII ребер, що видаляються  

під час часткової екстраплевральної верхньо-задньої торакопластики 
 

Підсумовуючи викладене можна констатувати, що після екстраплевральної верхньо-
задньої торакопластики виникають значні дефекти кісткового й м'язового апарату грудної 
клітки. З боку скелета через видалення відрізків ребер порушується каркасність грудної клі-
тки, змінюється положення лопатки; з'являється асиметрія частин верхнього плечового поясу, 
зміна положення хребета та розподіл навантаження на нього. Все це викликає обмеження 
об’єму рухів грудної клітки, рухливості кінцівки на боці виконаної операції і у верхній части-
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ні хребта. Унаслідок таких порушень створюються умови для розвитку контрактур, деформа-
ції грудної клітки, викривлення хребта, виникнення кривошиї. 

Одночасно з анатомо-динамічними змінами кісткового апарату після екстраплевральної 
верхньо-задньої торакопластики відбуваються переміни в діяльності м'язового апарату. Фун-
кція міжреберних, драбинчастих, верхнього заднього та переднього зубчастих м’язів пору-
шуються істотно й повне поновлення не очікується. Функції інших м’язів пересічних і уши-
тих у процесі операції знижуються, особливо в ранньому післяопераційному періоді, але вони 
можуть відновитися в адекватному об’ємі. Однак для реального прогнозу і його реалізації 
щодо імовірності відновлення функцій м'язів ушкоджених під час операції, об'єктивного до-
бору засобів і методів фізичної реабілітації необхідно визначити природний обсяг функції 
кожного з них і прагнути їх досягти. 

Трапецієподібний м'яз. Функція: скорочуючись всіма пучками, м'яз наближує лопатку 
до хребетного стовпа; скорочуючись верхніми пучками, піднімає лопатку, а нижніми – опу-
скає її. При фіксації лопатки обидва трапецієподібні м'язи тягнуть голову назад, а при однобі-
чному скороченні м'яз нахиляє голову у відповідну сторону.  

Найширший м'яз спини. Функція: приводить плече до тулуба й тягне верхню кінцівку 
назад до серединної лінії, обертаючи її усередину. При закріпленій верхній кінцівці наближає 
до неї тулуб або бере участь у зсуві нижніх ребер нагору при дихальному русі, виконуючи 
функції допоміжного дихального м'яза.  

Великий ромбоподібний м'яз, малий ромбоподібний м'яз. Функція: наближають лопатку 
до хребта по косій лінії, що спрямовується до середини й нагору. 

Передній зубчастий м'яз. Функція: тягне лопатку вперед, а при фіксованій лопатці піді-
ймає ребра та розширює грудну порожнину, є допоміжним при акті вдиху. 

Передній драбинчастий м’яз. Функція: при закріпленому хребті піднімає I ребро догори; 
при закріпленій грудній клітці й при односторонньому скороченні нахиляє шийний відділ 
хребта у свій бік, а при двобічному – нахиляє його вперед. 

Середній драбинчастий м’яз. Функція: при закріпленому хребті піднімає  
I ребро догори; при закріпленій грудній клітці нахиляє шийний відділ хребта вперед. 
Задній драбинчастий м’яз. Функція: при закріпленому хребті піднімає II ребро; при за-

кріпленій грудній клітці й двобічному скороченні нахиляє шийний відділ хребта вперед. 
М’язи ребер:  
- довгі й короткі м'язи підіймачі ребер. Функція: піднімають ребра і беруть участь в 

акті дихання; 
- зовнішні міжреберні м'язи. Функція: піднімають ребра і сприяють вдиху; 
- внутрішні міжреберні м'язи. Функція: опускають ребра, і сприяють видихові; 
- найглибші міжреберні м'язи. Функція: опускають ребра (синергісти внутрішніх між-

реберних м'язів); 
- підреберні м'язи. Функція: опускають ребра і сприяють видиху; 
- поперечний м'яз грудної клітки. Функція: опускає ребра (синергіст внутрішніх між-

реберних м'язів). 
Порівнюючи функції названих м'язів до операції з такими, що сталися після хірургічно-

го втручання, можна констатувати таке. Повніше відновлення діяльності виникає в тих пере-
січених м'язах, цілісність яких була повністю відновлена. Це стосується великого й малого 
ромбоподібних м’язів, трапецієподібного та найширшога м’яза спини. Вони переважно забез-
печують рухи й адекватне положення плечового поясу на стороні операції та шийного відділу 
хребта й голови. Однак, враховуючи пересічення й ушивання цих м’язів та зміну положення 
лопатки, відновлення їх повноцінної функції потребує застосування цілеспрямованих, парви-
льно орієнтованих, точно здійснюваних властивих кожному з них рухів, не виключаючи їх 
зміцнення.  

Менш сприятливі перспективи повноцінного відновлення складаються у групі м'язів, 
що втратили одне з місць прикріплення у зв'язку з резекцією ребер та їх сегментів. Це стосу-
ється до зубчастих, драбинчастих м’язів та м’язів ребер, які з-через анатомічний дефекту 
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втратили значну частину функцій. Виникає функціональна недостатність у забезпеченні при-
таманних таким м'язам рухам, питання з утриманням положення голови, спостерігаються іс-
тотні погіршення дихальних екскурсій ребер і грудної клітки. 

Відсутність частини ребер і ушкодження м'язів обумовлюють порушення цілісності ка-
ркасу грудної клітки, сплющення її оперованої половини, породжує асиметричність наванта-
ження на верхню частину грудного відділу хребта. Зміна положення лопатки та функціональ-
на недостатність травмованих м’язів, що забезпечують її участь у рухах плечового поясу, зу-
мовлюють опущення плеча на боці операції, викривлення хребта у верхньому грудному та 
нижньому шийному його відділах.  

Викликані хірургічним втручанням навзанані біомеханічні порушення м'язово-кістко-
вого апарату потребують своєчасного застосування комплексу коригувально-компенсаторних 
реабілітаційних заходів для зменшення від'ємних наслідків операції. У протилежному випад-
ку ці зміни фіксуються й доводять до вираженої деформації грудної клітки, контрактур, ско-
ліозу, кривошиї, значної атрофії м'язів грудної клітки і спини. 

Природно, що описані структурно-функціональні зміни м'язово-кісткового апарату, які 
викликані торакопластичною операцією, призводять до значних змін у діяльності внутріш-
ньогрудних органів, про що свідчать рентгенографічні дані, спірографічні та електрокардіо-
графічні дослідження хворих. У майже половини оперованих зареєстровано різної глибини 
функціональні порушення й низькі резерви кардіо-респіраторної системи, інтегральним по-
казником яких була реакція на фізичне навантаження у вигляді виконанні тесту або фрагмен-
тів човникової 10 м ходьби [15]. 

Особливо суттєве порушення функцій спостерігалося з боку легень. Зафіксовано різке 
зменшення дихального об'єму, резервних об'ємів вдиху і видиху, фактичної та форсованої 
ЖЄЛ, тривалості проб зі затримкою дихання; експіраторне й інспіраторне порушення та нері-
вномірність побудови дихальних циклів на фоні збільшення ЧД. Своєю чергою порушення 
цілісності грудної стінки знижує тканинний опір і призводять до збільшення залишкової мі-
сткості легенів, гіповентиляції, утворення ателектазів. 

Наведені дані вказують на значні зміни легеневої вентиляції та бронхіальної прохідно-
сті, наслідком яких є розвиток гіповентильованих ділянок і застійних явищ у легенях. У них 
знижується дренажна здатність бронхів, затримується відходження мокротиння. Виникають 
порушення дифузії газів в альвеолярно-капілярному комплексі, зміни співвідношень газооб-
мінних і гемодинамічних процесів, гіпоксія і гіпоксемія, зниження діяльності кардіореспіра-
торної системи в цілому [5, 8, 11, 13]. При незастосуванні енергійних заходів з поліпшення, 
передусім, вентиляційної функцій легень і трахеобронхіального дерева, стимуляції компенса-
торно-пристосувальних реакцій, імовірно розвиваються післяопераційнц ускладнення у ви-
гляді ателектазу, бронхітів, гіпостатичної пневмонії, легенево-серцевої недостатності, тром-
боемболії. 

Таким чином, після первинної екстраплевральної торакопластики у хворих виникають 
переважно на боці операції істотні біомеханічні і, природно функціональні зміни. Значно по-
рушуються рухи усічених ребер і безповоротно втрачаються вони з видаленням І та ІІ ребер, 
що разом з перетинанням великої кількості м'язів суттєво позначається на дихальних екскур-
сіях грудної клітки. Одночасно істотно порушуються рухи плеча на оперованій стороні вна-
слідок зміни положення лопатки та травмування м’язів, що її рухають. Часткова втрата ціліс-
ності реберного каркасу, м'язові рухові недоліки викликають асиметричність грудної клітки і 
з'являється викривлення хребта з порушенням рухів особливо в шийній його частині.  

Описані структурно-фукціональні зміни в організмі хворих після первинної екстраплев-
ральної торакопластики вимагають невідкладних, патогенетично обґрунтованих відновних 
заходів, серед яких чільне місце посідає фізична реабілітація. Вона після операції на стаціона-
рному етапі використовувалася в ранньому й пізньому післяопераційному періодах для зме-
ншення негативних наслідків хірургічного втручання і відновлення або компенсації частково 
чи повністю втрачених функцій. Застосовувалася лікувальна фізична культура (ЛФК), лікува-
льний масаж, фізіотерапія.  
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Ранній післяопераційний період. Руховий режим суворо постільний і постільний. Вико-
ристовувалися ЛФК у формі лікувальної гімнастики, індивідуальних (самостійних) завдань; 
лікувальний масаж, фізіотерапія. Протипоказання до призначення окремих засобів, окрім за-
гальних, такі: значне зміщення середостіння та порушення ритму серцевої діяльності, коро-
нарного чи мозкового кровообігу, спонтанний пневмоторакс, підшкірна емфізема, яка зростає 
кровохаркання. 

Завдання ЛФК: відновлення повного дихання, поліпшення вентиляції легень, дренажної 
здатності бронхів і відкашлювання; активізація легеневого і периферичного крово- і лімфобі-
гу, діяльності серцево-судинної системи; профілактика післяопераційних ускладнень, стиму-
ляція регенеративних процесів; сприяння перебудові організму, формування тимчасових ком-
пенсаторних реакцій; підвищення нервово-психічного і загального тонусу хворого. 

Заняття фізичними вправами в суворо постільному руховому режимі дуже обмежені че-
рез загальний стан організму, у тому числі наявності дренажу в підлопатковому просторі. Всі 
дії спрямовано на запобігання ранніх післяопераційних ускладнень, передусім, з боку дихаль-
ної системи. Застосовується лікування положенням, створюючи хворому певні положення в 
ліжку, які сприяють оптимальним умовам дихання, протидіють асиметричному розміщенню 
плечей у фронтальній площині, деформації грудної клітки й викривленню хребта. Погодинно 
хворому рекомендувалося робити декілька глибоких дихальних рухів, спонукаючи його до 
відкашлювання мокротиння з обов'язковою фіксацією прооперованої половини грудної кліт-
ки руками реабілітолога чи медсестри. Це запобігає надмірному її струсові й робить відкаш-
лювання менш болісним. Допускаються рухи в дистальних відділах кінцівок та короткочасне 
помірне ізометричне напруження їх м'язів, що доповнює заходи з запобігання тромбоемболі-
ям. При проблемах виконання рухів ногами використовувався лікувальний масаж задньої по-
верхні гомілки, стегна та сідниць. 

У постільному режимі вирішуються фактично всі ті завдання ЛФК, які наведені вище. 
Особливістю занять лікувальною гімнастикою в ранньому післяопераційному періоді є вико-
ристання дихальних вправ з акцентом на видих і діафрагмальне дихання, застосування посту-
рального дренажу. Все це зменшує гіповетиляцію легень, поліпшує бронхіальну прохідність і 
відходження мокротиння. До комплексу лікувальної гімнастики додаються рухи для дисталь-
них відділів кінцівок, які спрямовані на поліпшення периферичного кровообігу 

Лікувальний масаж призначався одночасно з ЛФК. Протипоказання для його застосу-
вання переважно такі самі, як і для ЛФК, але є деякі додаткові, а саме: захворювання і ушко-
дження шкіри, запалення лімфатичних судин. 

Завдання лікувального масажу: сприяння відходженню мокротиння і ліквідації застій-
них явищ у легенях, підвищення тонусу дихальної мускулатури, запобігання післяоперацій-
ним ускладненням; зменшення больових відчуттів; активізація периферичного кровообігу, 
обмінних і регенеративних процесів. Застосовувався сегментарно-рефлекторний і класичний 
масаж тулуба й кінцівок. При маніпуляціях на грудній клітці виконувався непрямий масаж 
легенів у щадному режимі і проводилися легкі вібрації та постукування при відкашлюванні. 
Постійно приділялася увага масажеві руки з боку виконаної операції та масажу нижніх кінці-
вок для стимуляції екстракардіального кровообігу й профілактики тромбоемболії. Лікуваль-
ний масаж у ранньому післяопераційному періоді має щадний характер. 

Фізіотерапія використовувалася з першого дня після операції. Її завдання – запобігти 
інфекції, зменшувати біль; стимулювати кашельний рефлекс, поліпшувати бронхіальну про-
хідність і легеневу вентиляцію; запобігати післяопераційним ускладненням, активізувати ле-
геневий і периферичний крово- і лімфообіг. Застосовувалась інгаляції аерозолю зі знеболюва-
льними та відхаркувальними засобами, лазеро- і киснева терапія. 

Пізній післяопераційний період. Руховий режим напівпостільний і вільний. Використо-
вувалися ЛФК у формі лікувальної і ранкової гігієнічної гімнастики, самостійних занять, лі-
кувальної ходьби і надалі підіймання сходами; лікувальний масаж, фізіотерапія. 

Завдання ЛФК в напівпостільному руховому режимі: стимуляція компенсаторних і при-
стосувальних процесів; поліпшення прохідності бронхіального дерева, легеневої вентиляції, 
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запобігання плевральних зрощень; поліпшення діяльності серцево-судинної і дихальної сис-
тем, обміну і регенерації; формування рухливого післяопераційного рубця, збільшення екс-
курсій і виправлення грудної клітки, протидія порушенням постави,  

Особливістю занять у цьому руховому режимі є вертикалізація хворого й часткове ви-
конання фізичних вправ у положенні стоячи, використання дихальних і вправ для загального 
розвитку у рівному співвідношенні, ходьба в межах палати, а згодом – відділенням.  

Завдання ЛФК у вільному руховому режимі: удосконалення діяльності серцево-судин-
ної і дихальної систем; зміцнення м'язів тулуба, відновлення рухів у плечовому суглобі, кори-
гування деформацій грудної клітки, викривлень хребта; становлення постійних компенсацій, 
реадаптація до стереотипних навантажень побутового характеру. 

Особливістю занять у цьому руховому режимі є застосування коригувальних вправ для 
усунення асиметрії частин грудної клітки, викривлень хребта, розвитку навички правильної 
постави. Використовуються симетричні вправи, що врівноважують м'язовий тонус на опук-
лому й увігнутому боці хребта, на координацію, з невеликим обтяженням. Розширюється діа-
пазон лікувальної ходьби у вигляді прогулянок у повільному й середньому темпі, підніманні 
сходами. 

Лікувальний масаж у пізньому післяопераційному періоді інтенсифікується у зв'язку з 
поліпшенням загального стану, видаленням дренажу з підлопаткового простору і загоєнням 
післяопераційної рани. Він спрямований на поліпшення легеневої вентиляції, периферичного 
й у малому колі крово- і лімфообігу; скорочувальної здатності й тонусу м'язів, ліквідації ат-
рофії м'язів тулуба. Застосовуються відповідні енергійніші прийоми класичного і сегментар-
но-рефлекторного масажу, звертаючи увагу на функціональні зміни в організмі й ділянках, 
що масажуються. 

Завдання фізіотерапії, що ставилися в ранньому післяопераційному періоді для ліквіда-
ції гострих проявів операційної травми, в цьому періоді дещо змінилися. Акцент зроблено на 
запобігання й ліквідацію атрофії м'язів, підвищення їхньої скоротливої здатності та сили, за-
побігання атрофії та відновлення функції м'язів. Застосовувалися електростимуляція і УВЧ-
терапія.  

Дослідження показали, що добір і застосування вказаних вище засобів фізичної реабілі-
тації, що базуються на об'єктивних структурно-біомеханічних змінах м'язово-ксткового апа-
рату тулуба і визначених функцій внурішньогрудиних органів, дозволили уникнути найза-
грозливішим післяопераційним ускладненням у ранньому і пізньому післяопераційному пері-
оді і поліпшити загальний стан хворих. 

Висновок. Екстраплевральна торакопластика з приводу туберкульозу легень супрово-
джується розтинами й пересіченнями м'язів, видаленням відрізків і резекцією визначених ре-
бер, що викликає сплющення грудної клітки, обмеження об’єму рухів кінцівки на боці вико-
наної операції і верхній частині хребта, зміщення й суттєве порушення діяльності внутріш-
ньогрудних органів. Створюються умови для розвитку контрактур, деформації грудної кліт-
ки, викривлення хребта, виникнення кривошиї, атрофії м'язів грудної клітки і спини. 

Структурно-біомеханічні зміни м'язово-кісткового апарату після хірургічного втручання 
істотно знизили функції кардіореспіраторної системи про що свідчать спірографічні та елек-
трокардіографічні дані. Майже в половини оперованих зареєстровано різної глибини функціо-
нальні порушення й низькі її резерви. Особливо суттєві зміни спостерігалися з боку легеневої 
вентиляції і дренажної функції бронхів, що може стати причиною післяопераційних усклад-
нень у вигляді ателектазу, бронхітів, гіпостатичної пневмонії, легенево-серцевої недостатності.  

Виявлені структурно-функціональні зміни м'язово-кісткового апарату грудної клітки, 
хребта, плечового поясу, функцій внутрішньогрудних органів, стали основою науково обґру-
нтованого добору засобів і методів фізичної реабілітації хворих у ранньому й пізньому після-
операційному періодах. Застосовувалися ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія, мета, форми 
й методи яких визначалися, видозмінювалися залежно від клінічного перебігу післяоперацій-
ного періоду й загального стану хворих, що дозволило уникнути загрозливих для них після-
операційних ускладнень.  
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Перспектива подальших досліджень полягає в розробці науково обґрунтованої мето-
дики застосування засобів фізичної реабілітації і побудови її програми в лікарняному періоді 
після торакопластичних операцій. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ПОСЛЕ ЕКСТРАПЛЕВРАЛЬНОЙ ТОРАКОПЛАСТИКИ  

ПО ПОВОДУ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ И НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ ИХ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Антонина СПИВАК, Владимир МУХИН 
 

Львовский государственный университет физической культуры 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты анализа структурно функциональных нарушений после экст-
раплевральной торакопластики у 40 больных мультирезистентным туберкулезом легких. Выявленные структур-
но-функциональные изменения мышечно-костного аппарата грудной клетки, позвоночника, плечевого пояса, 
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нарушения функции внутригрудных органов стали основой индивидуального подбора средств и методов физиче-
ской реабилитации больных в раннем и позднем послеоперационном периодах.  

 

Ключевые слова: туберкулез легких, торакопластика, структурно-функциональные нарушения, физичес-
кая реабилитация. 

 
 
 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL IMPAIRMENT  
AFTER EKSTRAPLEVRALNOY THORACOPLASTY  

FOR PULMONARY TUBERCULOSIS AND THE DIRECTION OF CORRECTING THEM  
BY MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION 

 

Antonina SPIVAK Vladimir MYKHIN 
 

Lviv State University of Physical Culture 
 

Annotation. The results of biomechanical disorders analusis in 40 patients with pulmonary tuberculosis MDR af-
ter extrapleural thoracoplasty are presented. The identified structural and functional changes in the muscle-bone unit of the 
chest, spine, shoulder girdle and the intrathoracic organs dysfunction were the basis for individual selection of tools and 
techniques of physical rehabilitation to patients in the early and late postoperative periods. 

 

Key words: pulmonary tuberculosis, thoracoplasty, structural-functional disturbances and physical rehabilitation. 


