
Практичне заняття №2 
 

Вікові особливості системи дихання. 

Оцінка функціонального стану дихальної  системи дітей та підлітків. 

 

Мета заняття: ознайомитися з віковими особливостями дихальної системи, 

оволодіти методами оцінки функціонального стану дихальної системи дітей та підлітків.  

Обладнання: секундомір або годинник із секундною стрілкою, спірометр, спирт, 

паперові серветки. 

 

Хід роботи 

 
Завдання 1. Визначити реальну та належну ЖЄЛ. 

ЖЄЛ визначається за допомогою спiрометра. Продезинфiкувати спиртом мундштук 

спiрометра, встановити його шкалу на "0". Пiсля 2-3 максимальних вдихiв зробити 

максимальний вдих. Взяти мундштук в рот i зробити максимальний видих у спiрометр (при 

цьому нiс затиснути пальцями або спеціальним затискачем). Зафiксувати покази спiрометра. 

Вимiрювання провести тричi, знайти середнє значення ЖЄЛ. Розрахувати власне належне 

значення ЖЄЛ за формулами:  

для чоловiкiв    нЖЄЛ = (27,63 – 0,112 • В) • ДТ – 500 (мл); 

для жiнок          нЖЄЛ = (21,78 – 0,001 • В) • ДТ – 300 (мл). 

Визначити, яку величину від належного становить ваш фактичний (визначений) показник 

ЖЄЛ. Для цього необхідно провести розрахунки за формулою: 

(ФЖЕЛ / НЖЕЛ) * 100 % 

де ФЖЕЛ – фактична (визначена) величина ЖЕЛ, мл; 

НЖЕЛ – належна (розрахована) величина ЖЕЛ, мл. 

На основі отриманих результатів, зробити висновок, враховуючи наступне: якщо 

фактична (визначена) величина ЖЄЛ становить 85% або більше від належної, це свідчить 

про нормальний функціональний стан дихальної системи, що відповідає фізіологічній нормі; 

менше 85 % – недостатня функція дихання. 

Завдання 2. Визначити дихальний об’єм (ДО).  
Обстежуваний робить 10 спокійних вдихів-видихів через спірометр. Для отримання 

величини ДО показник спірометра розділяють на 10. 

Завдання 3. Визначити резервний об’єм видиху (РО вид.).  
Після чергового спокійного видиху обстежуваного просять зробити  максимальний 

видих у спірометр. За шкалою спірометра визначають РО вид. 

Завдання 4. Обчислити резервний об’єм вдиху (РО вд.). 
Максимальний об’єм повітря, яке можна вдихнути додатково після спокійного вдиху. 

Для цього необхідно від величини ЖЄЛ відняти суму дихального об’єму та резервного 

об’єму видиху. 

Завдання 5. Визначити залишковий об’єм (ЗО).  

Це об’єм повітря у легенях після максимального видиху. Для визначення ЗО повітря 

прямих методів поки що немає, тому використовуються побічні, як наприклад, вимірювання 

концентрації індикаторних газів (гелій, азот). Вважають, що в нормі ЗО складає 25-30% від 

величини ЖЄЛ. 

Отримані результати порівняти із результатами в групі. 

Завдання 6. Визначити екскурсію грудної клітки.  

Для цього у обстежуваного необхідно визначити окружність грудної клітки при 

максимальному вдиху та максимальному видиху. Дослідник проводить сантиметрову стрічку 

безпосередньо через пахви, при цьому обстежуваний повинен вільно опустити руки вздовж 



тіла. У здорових молодих чоловіків різниця між окружністю грудної клітки у положенні 

вдиху та видиху повинна складати 7-9 см, а у жінок – 5-8 см.  

Завдання 7. Провести проби з затримкою дихання. 

Проба з затримкою дихання під час вдиху (проба Штанге).  

Проба виконується в положенні сидячи. Досліджуваний повинен зробити глибокий 

(але не максимальний) вдих і затримати дихання якомога довше (стискаючи ніс пальцями). 

Тривалість часу перерви у диханні відлічують секундоміром. У момент видиху секундомір 

зупиняють. У здорових, але нетренованих осіб час затримки дихання коливається у межах 

40-60 с у чоловіків та 30-40 с у жінок. У спортсменів цей час збільшується до 60-120 с у 

чоловіків і до 40-95 с у жінок. 

Проба з затримкою дихання під час видиху (проба Генчі).  

Зробивши звичайний (не надмірний) видих, досліджуваний затримує дихання. 

Тривалість перерви у диханні відзначається секундоміром. Секундомір зупиняють в момент 

вдиху. Час затримки дихання у здорових нетренованих осіб коливається в межах 25-40 с у 

чоловіків і 15-30 с– у жінок. У спортсменів спостерігають значно вищі показники (до 50-60 с 

у чоловіків і 30-50 с у жінок). 

Зазначимо, що функціональні проби з затримкою дихання характеризують насамперед 

функціональні здібності серцево-судинної системи, крім цього проба Штанге відображає 

стійкість організму до нестачі кисню. Спроможність до тривалої затримки дихання залежить 

певним чином від функціонального стану та потужності дихальних м’язів. При проведенні 

вищенаведених проб слід мати на увазі, що вони не завжди є цілком об’єктивними, оскільки 

ще в значній мірі залежать від вольових якостей досліджуваного, а це в деяких випадках 

знижує практичну значущість даних проб.  

Завдання 8. Вивчення вiкових особливостей функцiї системи органiв дихання. 
За допомогою таблиці (табл.1) розглянути змiни ДО, ХЄД, ЧД, ЖЄЛ та тривалостi 

затримки дихання з вiком. Записати таблицю в зошит. Зробити висновок про вiковi змiни 

функцiональних можливостей дихальної системи. 

Таблиця 1. 

Вікові показники зовнішнього дихання людини 

Вік 
Дихальний  

об’єм, мл 

Хвилинна  

ємність 

дихання, мл 

Частота 

дихання, 

на хв 

Життєва ємність 

легенів, мл 

Час затримки 

дихання, с 

Ново- 

народжені 
15-20 600-700 40-60 – - 

1 рік 60-80 2000-2700 35 – - 

5 років 120-160 3500-3900 24 1100-1200 - 

8 років 180-240 3600-4200 22 1300-1600 32 

12 років 250-300 4300-5000 19 2000-2200 39 

14 років 280-370 4800-5400 18 2700-3200 40 

дорослі 400-500 6000-7000 16 3500-5000 55-60 

 


