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Роман Сарапук

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАВАННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ЗАПАЛЕНЬ ЛЕГЕНЬ
Мета. Встановити вплив занять плаванням на відновлення функціональних резервів кардіореспіраторної системи після перенесених запальних захворювань легень. Методи. У дослідженні взяли
участь 50 осіб (12 жінок і 38 чоловіків, середній вік 42,01±1,29 років) після завершення стаціонарного лікування з приводу запальних захворювань легень в пульмонологічному відділенні Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру. За погодженням з лікуючими лікарями вони були скеровані у санаторії “Алмаз” і “Кристал (м. Трускавець) де основним групам (ОГ) у кількості 25 осіб чоловічої і 6 жіночої статі було створено умови для щоденних занять плаванням протягом 18 днів. Тривалість кожного
заняття складала 45 хвилин, а обсяг фізичного навантаження – 400–800 м при ЧСС 120-140 уд/хв.
Контрольні групи протягом перебування в санаторії плавання не використовували. Для оцінки основних
показників функції зовнішнього дихання використовувався комп’ютерний спірометр Mіcrospіro HІ-501.
Визначення загальної фізичної працездатності здійснювали за допомогою проби Джеймса. Обстеження
здійснювали двічі (до початку і після завершення циклу занять плаванням). Результати. Порівняльний
аналіз змін середніх значень дихального об’єму і життєвої ємності легень контрольної й основної групи
чоловіків свідчить про те, що в основній групі ці показники зовнішнього дихання перевищують дані групи контролю на 10,9% і 4,0% відповідно (р<0,05). Аналіз засвідчує, Щодо жінок, то величини дихального об’єму та життєвої ємності легень основної групи наприкінці занять зросли у порівнянні з групою
контролю на 5,0% і 12,4% відповідно. Вірогідні зміни виявлені також і в показниках хвилинного об’єму
дихання, форсованого об’єму дихання та пікової швидкості видиху як у чоловіків, так і в жінок. Висновок. Застосування плавання у відновному періоді осіб, які перенесли запальні захворювання дихальної
системи забезпечує нормалізацію функціонування як дихальної, так і серцево-судинної системи, що
опосередковано свідчить про нормалізацію механізмів нейрогуморальної регуляції функцій організму.
Ключові слова: плавання, запальні захворювання легень, функціональний стан.
Aim. To establish the influence of swimming on the restoration of functional reserves of the cardiorespiratory system after inflammatory lung diseases. Methods. The study involved 50 people (12 women and 38
men, mean age 42.01 ± 1.29 years) after inpatient treatment for inflammatory lung disease in the pulmonology
department of the Ivano-Frankivsk Regional Phthisiopulmonology Center. In agreement with the attending
physicians, they were sent to the sanatoriums “Diamond” and “Crystal” (Truskavets) where the main groups of
25 males and 6 females were created conditions for daily swimming for 18 days. The duration of each session
was 45 minutes, and the amount of physical activity – 400–800 m at a heart rate of 120–140 b/m. Control groups
were not used during their stay in the swimming sanatorium. A computer spirometer was used to assess the main
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indicators of external respiration function Mіcrospіro HІ-501. Determination of total physical performance was
performed using a James test. The survey was performed twice (before and after the cycle of swimming).
Results. A comparative analysis of changes in the mean values of tidal volume and vital capacity of the lungs of
the control and main group of men shows that in the main group, these indicators of external respiration exceed
the control group by 10.9% and 4.0%, respectively (р<0,05). The analysis shows that for women, the values of
tidal volume and vital capacity of the lungs of the main group at the end of classes increased compared to the
control group by 5.0% and 12.4%, respectively. Probable changes were also found in both minute tidal volume,
forced tidal volume, and peak expiratory rate in both men and women. Conclusion. The use of swimming in the
recovery period of persons who have suffered from inflammatory diseases of the respiratory system provides
normalization of the functioning of both respiratory and cardiovascular systems, which indirectly indicates the
normalization of the mechanisms of neurohumoral regulation of body functions.
Keywords: swimming, inflammatory lung diseases, functional state.

Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень. В Україні
хвороби органів дихання вже стали одними з найпоширеніших захворювань і становлять 26,5% серед усіх вперше зареєстрованих недуг. В абсолютних цифрах це біля
7,8 млн осіб. Щодо Прикарпаття, то на даний час 0,4 млн людей страждають на запальні захворювання легень (ЗЗЛ), і ця патологія є четвертою за значимістю причиною
смерті, а в структурі загальної інвалідності займає 21,5% [1, 3, 8]. Серед основних
причин, що сприяють розвитку цих патологічних станів виділяють такі: малорухливий
спосіб життя, нераціональне харчування, хронічне стомлення, інтоксикація організму,
алкоголізм, наявність осередків хронічної інфекції [6,7], а відтак зниження імунобіологічних властивостей організму.
Хвороби органів дихання характеризуються різноманіттям клініко-морфологічних проявів, що обумовлено великою кількістю етіологічних чинників, що призводять
до розвитку недуг цих органів, віковими особливостями, структурно-функціональним
станом легень [2, 10].
Не зважаючи на величезну кількість фармакологічних та нефармакологічних засобів лікування ЗЗЛ, не вдається істотно покращити та призупинити зниження функції
зовнішнього дихання, уникнути персистенції системного запалення, загальмувати
розвиток численних серйозних несприятливих генералізованих ефектів [4].
Відомо, що для удосконалення структурно-функціонального потенціалу органів
дихання успішно використовуються найрізноманітніші засоби фізичної культури серед
яких є і плавання, яке визнано одним з найефективніших чинників щодо формування
функціональних резервів апарату зовнішнього дихання [4, 5, 8, 9].
Мета дослідження – встановити вплив занять плаванням на відновлення функціональних резервів кардіореспіраторної системи після перенесених запальних захворювань легень.
Методи. У дослідженні взяли участь 50 осіб (12 жінок і 38 чоловіків, середній
вік 42,01±1,29 років) після завершення стаціонарного лікування з приводу запальних
захворювань легень в пульмонологічному відділенні Івано-Франківського обласного
фтізіопульмонологічного центру. За погодженням з лікуючими лікарями вони були
скеровані у санаторії “Алмаз” і “Кристал” (м. Трускавець) де основним групам (ОГ) у
кількості 25 осіб чоловічої і 6 жіночої статі було створено умови для щоденних занять
плаванням протягом 18 днів. Тривалість кожного заняття складала 45 хвилин, а обсяг
фізичного навантаження – 400–800 м при ЧСС 120–140 уд/хв. Контрольні групи протягом перебування в санаторії плавання не використовували.
Для оцінки основних показників функції зовнішнього дихання використовувався
комп’ютерний спірометр Mіcrospіro HІ-501. Визначення загальної фізичної працездатності здійснювали за допомогою проби Джеймса. Обстеження здійснювали двічі (до
початку і після завершення циклу занять плаванням).
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Результати дослідження. Дані функціонального обстеження наведені в табл. 1.
Як видно з даної таблиці, за період перебування в санаторіях як в контрольній, так і в
основній групах відбулося вірогідне зменшення ЧСС в стані спокою. При цьому в основній групі величина цих змін, завдяки занять плаванням, досягла вірогідно суттєвіших змін, порівняно з групою контролю. Аналогічні зміни відбулися і щодо частоти
дихання. Сукупність цих функціональних змін привела до покращення фізичної
працездатності за показниками проби Джеймса (див. табл. 1).
Таблиця 1
Результати функціонального обстеження пацієнтів із ЗЗЛ
після впровадження реабілітаційної програми
Після завершення
До початку занять
Показник
плаванням
КГ, n=25
ОГ, n=25
ЧСС, уд/хв
85,1±0,5
80,2±0,6*
78,3±0,4*
ЧД, д.р./хв
29,1±0,9
24,5±0,6*
21,7±0,4*
Проба Джеймса
Примітка. * – р<0,05.

17,6±1,4

19,6±1,15

27,5±0,13*

У табл. 2 представлені результати спірографічного дослідження чоловіків. Порівняльний аналіз змін середніх значень дихального об’єму (ДО) і ЖЄЛ контрольної й
основної групи свідчить про те, що в ОГ ці показники зовнішнього дихання перевищують дані КГ на 10,9% і 4,0% відповідно (р<0,05).
Таблиця 2
Показники функції зовнішнього дихання у чоловіків основної і контрольної груп до і
після завершення перебування в санаторії
Показники

Чоловіки ОГ
(n=19)
початок
кінець
56,88±1,43
76,05±1,39*●

Чоловіки КГ
(n=19)
початок
кінець
58,15±1,68
65,12±1,56*

ЖЄЛ, % від належної
Об’єм форсованого видиху 1,
55,80±1,81
68,50±1,85 *●
54,36±1,76
60,55±1,59
% від належного
Пікова швидкість видиху, %
56,04±2,08
65,28±1,73*●
55,68±2,12
58,89±1,93
від належної
Дихальний обєм, л
0,47±0,13
0,53±0,12* ●
0,48±0,17
0,49±0,14
11,03±0,72
8,67±0,47*●
10,96±0,60
9,75±0,57
Хвилинний об’єм дихання, л
Примітки: достовірність різниці показників у порівнянні з такими до початку занять плаванням
* – р<0,05; достовірність різниці показників у порівнянні з такими у КГ: ● – р<0,05.

Особливості змін середніх значень показників зовнішнього дихання у жінок наведені в табл. 3. Аналіз засвідчує, що величини дихального об’єму та ЖЄЛ у осіб
жіночої статі ОГ наприкінці занять зросли у порівнянні з групою контролю на 5,0% і
12,4% відповідно. Вірогідні зміни виявлені також і в показниках хвилинного об’єму
дихання (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Показники функції зовнішнього дихання у хворих на ЗЗЛ жінок обох груп на початку і
наприкінці дослідження
Показники ФЗД
Жінки ОГ
Жінки КГ
(n=6)
(n=6)
початок
кінець
початок
кінець
ЖЄЛ (% від належної)
55,35±2,19
75,33±1,02*●
56,40±1,97
62,93±0,71*
52,98±2,06
65,39±1,09*●
52,14±1,84
57,10±0,67*
Об’єм форсованого видиху 1, % від належного
Пікова швидкість ви51,22±2,31
60,07±1,21*●
52,23±1,94
54,62±1,82
диху, % від належної
Дихальний обєм, л
0,47±0,14
0,52±0,14*●
0,46±0,14
0,47±0,14
11,05±0,81
8,97±0,55*●
11,15±0,72
10,09±0,45
Хвилинний об’єм дихання, л
Примітка: достовірність різниці показників у порівнянні з такими до програми:
* – р <0,05; достовірність різниці показників у порівнянні з такими у КГ: ● – р <0,05

Дискусія. У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація, пов’язана із
значною кількістю запалень легень, які є наслідком багатьх чинників, але водночас й
впливу на організм вірусу Covid-19. Як бачимо, одне тільки медикаментозне лікування
не приносить бажаного ефекту і тому є стійка потреба застосування немедикаментозного впливу, особливо засобів фізичної культури [6]. Як засвідчують результати нашого дослідження, використання плавання забезпечує швидке відновлення структурнофункціонального потенціалу легень після запальних процесів в дихальній системі. Як
зазначає В.І. Ляшенко та співавт. [4] – вода при певній температурі сприяє розслабленню м’язів і відновленню взаємодії їх при згинанні та розгинанні кінцівок, створює
умови розвантаження хребта і фізіологічні передумови для динамічних рухів грудної
клітки під час дихання. У воді покращується координація рухів, збільшується сила м’язів спини, грудної клітки та черевного пресу, формується правильне дихання і покращується функція серцево-судинної системи. Плавання створює умови для відновлення
функціонального стану цілого організму [8]. В той же час засоби плавання, маючи
надзвичайно широкий механізм дії та відновний ефект до останнього часу використовуються в основному тільки для відновлення уражень опорно-рухової системи з вираженими функціональними порушеннями та міофасціальним больовим синдромом [7].
Висновок. Застосування плавання у відновному періоді осіб, які перенесли запальні захворювання дихальної системи забезпечує нормалізацію функціонування як
дихальної, так і серцево-судинної системи, що опосередковано свідчить про нормалізацію механізмів нейрогуморальної регуляції функцій організму.
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