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Objawy astmy wykazują dużą 
zmienność zarówno sponta-
niczną, jak i pod wpływem 

leczenia (1). Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) szacuje, że na ast-
mę choruje już 300 milionów ludzi 
na świecie, a do 2025 roku zachoruje 
kolejne 100 milionów. W Polsce z ast-
mą zmagają się 4 miliony osób. Na ast-
mę częściej (około 3-4 razy) chorują 
mieszkańcy miast (2). Czynnikami ma-
jącymi wpływ na ryzyko wystąpienia 
astmy są czynniki osobnicze (głównie 
genetyczne) oraz czynniki środowi-
skowe (klimatyczne, dym tytoniowy). 
Najważniejszymi mechanizmami zwę-
żającymi drogi oddechowe u chorych 
na astmę są: skurcz mięśni gładkich 
w ścianach oskrzeli, obrzęk ścian 
oskrzeli, naciek zapalny, przebudowa 
i pogrubienie ścian dróg oddechowych 
oraz nadmierna objętość śluzu w dro-
gach oddechowych. Innym efektem, 
do którego prowadzą zmiany zapalne 
i przebudowa ścian oskrzeli, jest nad-
reaktywność oskrzeli, czyli zwiększona 
ich skłonność do reagowania skurczem 
w warunkach narażenia na różne bodź-
ce (3-5). Astma o podłożu alergicznym 
charakteryzuje się występowaniem 
alergenu jako czynnika wywołującego 
napad astmy. Alergeny można podzie-
lić na wewnątrz- i zewnątrzdomowe 
oraz pokarmowe. Szczególnie nega-
tywnie oddziałują alergeny roztoczy 
kurzu domowego, zarodniki grzybów 
pleśniowych, pyłki roślin, alergeny 
zwierząt domowych (6). Zakażenie 
wirusami może być również przyczyną 
zaostrzeń astmy oskrzelowej. Wśród 
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wirusów szczególną rolę odgrywają rhi-
nowirusy (RV), które wywołują zakaże-
nia przez cały rok, jednak najczęściej 
powodują zaostrzenia astmy u dzieci 
na początku roku szkolnego, określa-
ne jako „jesienna epidemia astmy”. 
Częstym objawem nadreaktywności 
oskrzeli jest ich skurcz w wyniku wy-
siłku. Najbardziej podatni są pacjenci 
młodzi, uprawiający intensywnie sport. 
U takich pacjentów może to być jedy-
ny objaw choroby, a zarazem problem 
do rozwiązania. Astma wczesnodzie-
cięca odnosi się na ogół do dzieci 
małych – do 6 r.ż. Taka granica wieku 
jest uzasadniona możliwościami wy-
konania standardowych badań czyn-
nościowych potwierdzających rozpo-
znanie. Pierwsze objawy astmy często 
pojawiają się wcześnie, już w okresie 
niemowlęcym, najczęściej pod posta-
cią nawracających incydentów obtu-
racji w przebiegu zakażeń wirusowych 
układu oddechowego (7, 8). W ciężkiej 
postaci astmy występują stałe, mniej 
lub bardziej wyrażone zaburzenia 
przepływu powietrza w drogach od-
dechowych, co stale zakłóca jakość 
życia, normalną aktywność fizyczną 
i sen oraz często prowadzi do gwał-
townych napadów duszności, mimo 
stosowania wysokich dawek GKS sys-
temowych. Astma taka charakteryzu-
je się dużą zmiennością FEV1 i PEF, 
przekraczającą 30%, i zwykle niewiel-
kimi wartościami FEV1 – mniejszymi 
od 60% wartości należnej (9). Astma 
powinna być możliwie systematycz-
nie kontrolowana. Podstawowym ele-
mentem takiej kontroli jest wywiad, 

Astma oskrzelowa jest 
zespołem objawów ujawniających 
się na skutek zwężenia dróg 
oddechowych, spowodowanych 
głównie skurczem mięśni gładkich 
oskrzeli, obrzękiem błony 
śluzowej i zwiększonym 
wydzielaniem śluzu. 
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w trakcie którego należy zwrócić 
uwagę na kaszel i świsty występujące 
w nocy lub nad ranem, prowokowane 
wysiłkiem fizycznym, zimnym powie-
trzem, śmiechem i dymem tytonio-
wym. U części chorych (szczególnie 
u dzieci) możemy obserwować tylko 
niektóre objawy, np. napady suche-
go, męczącego kaszlu, nasilające się 
nocą, występujące przy wysiłku lub 
po kontakcie ze specyficznymi aler-
genami i niespecyficznymi czynnika-
mi drażniącymi oskrzela, np. spaliny 
samochodowe (10). Podstawą diagno-
styki w astmie oskrzelowej są badania 
czynnościowe układu oddechowego. 
Badanie spirometryczne w astmie obej-
muje określenie wartości wskaźników: 
FEV1 (natężona objętość wydechowa 
jednosekundowa), FVC (natężona po-
jemność życiowa płuc), PEF (szczyto-
wy przepływ wydechowy), FEV1%FVC 
(wskaźnik Tiffeneau) oraz wskaźników 
drobnych dróg oddechowych (MEF) – 
w zależności od cyfr podanych obok 
– 25, 50, 75 – jest to względna ilość 
powietrza, która pozostaje jeszcze 
do wydmuchnięcia. Najczęściej oce-
nia się MEF 50, co oznacza przepływ 
dla połowy FVC (11, 12). W przypadku 
diagnostyki astmy oskrzelowej u dzieci 
szczególnie często wykonywany jest 
test prowokacji oskrzeli wysiłkiem fi-
zycznym. Powysiłkowy skurcz oskrzeli 
(EIB – Exercise-Induced Bronchoconstric-
tion) występuje u ok. 40% dzieci cho-
rych na astmę oskrzelową. Obniżenie 
FEV1 powyżej 10% traktowane jest 
jako wynik nieprawidłowy, natomiast 
różnice przekraczające 15% upoważ-
niają do rozpoznania powysiłkowego 
skurczu oskrzeli. U chorych niesto-
sujących GKS wziewnych lub syste-
mowych obniżenie FEV1 o 10-25% 
określane jest jako łagodne, o 25-50% 
– jako umiarkowane, a powyżej 50% – 
jako ciężkie (13). Tlenek azotu NO jest 
markerem zapalenia dolnych dróg 
oddechowych, a pomiar jego stężenia 
w powietrzu wydychanym jest jednym 
z dostępnych badań diagnostycznych 
w monitorowaniu i terapii astmy 
oskrzelowej. Pomiary dokonywane 
w czasie rzeczywistym uzyskiwane 
są za pomocą techniki pojedynczego 

oddechu – pacjent wdycha powietrze 
wolne od tlenku azotu do poziomu 
maksymalnego wdechu (całkowitej po-
jemności płuc), a następnie wydycha 
powietrze z prędkością 50 ml/s (pod 
kontrolą oporu urządzenia i zwrotnej 
informacji wyświetlanej na monitorze 
urządzenia w formie graficznej) przez 
około 6 s. Manewr jest powtarzany 
3-krotnie, co zapewnia powtarzalność 
wyników (14). Astmy oskrzelowej nie 
można wyleczyć, ale można ją skutecz-
nie kontrolować. W jej patogenezie 
istotną rolę odgrywają czynniki gene-
tyczne i środowiskowe. Oddziaływanie 
tych ostatnich powoduje, że choroba 
przebiega inaczej u każdego pacjenta. 
Przyjęty w dokumencie GINA (Global 
Initiative for Asthma, Światowa Inicja-
tywa Zwalczania Astmy) z 2011 roku 
algorytm leczenia zależny od stopnia 
intensywności w astmie jest logicznym 
sposobem postępowania lekarskiego. 
Zasady farmakoterapii sprowadzają się 
najogólniej do oceny stopnia kontroli 
choroby, stosowania indywidualnego 
leczenia, utrzymania pełnej kontroli 
przez jak najdłuższy czas oraz mody-
fikacji leczenia, w zależności od zdefi-
niowanego stopnia kontroli. 

Fizjoterapia w astmie oskrzelowej 
przede wszystkim ma zapobiec utra-
cie prawidłowej czynności oddychania 
i deformacjom w układzie oddecho-
wym oraz w układzie mięśniowo-pod-
porowym, mającym pośredni wpływ 
na mechanikę oddychania. Ważne jest, 
aby nauczyć pacjenta żyć z powstałą 
niewydolnością oddechową i skom-
pensować ją w możliwie największym 
stopniu (16). Do najważniejszych ele-
mentów rehabilitacji w astmie oskrze-
lowej należy kinezyterapia oddecho-
wa, czyli stosowanie ćwiczeń mających 
na celu korekcję zaburzonego mecha-
nizmu oddychania, zwiększenie lub 
zachowanie istniejących możliwości 
wentylacyjnych. Najważniejsze w re-
habilitacji są ćwiczenia oddechowe 
(modyfikujące fazę wydechową oraz 
ćwiczenia przepony z obciążeniem) 
oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. 
Kolejnymi ważnymi elementami reha-
bilitacji oddechowej są drenaż ułoże-
niowy i nauka efektywnego kaszlu. 

Drenaż wymaga znajomości topografii 
segmentów oskrzelowych, co warun-
kuje przyjęcie pozycji ułożeniowych 
przez pacjenta, ułatwiając ewakuację 
wydzieliny, którą wprawia się w drga-
nia przez oklepywania dłonią klatki 
piersiowej. Doprowadza to do ułatwie-
nia jej odkrztuszania, zmniejszenia 
procesów zapalnych i – co najważniej-
sze – poprawy wentylacji płuc (17-19). 
Leczenie uzdrowiskowe wykorzystuje 
m.in. działanie wód mineralnych sto-
sowanych w nebulizacji. Mogą to być 
wody alkaliczne oraz wody solne. 
Działają one wykrztuśnie, rozrzedza-
ją wydzielinę i zwiększają ukrwienie 
błon śluzowych, dlatego tak powszech-
nie i skutecznie są stosowane w lecze-
niu astmy oskrzelowej (20).

Cel pracy
Celem pracy była ocena czynności 
układu oddechowego przeprowadzo-
na w okresie 3-tygodniowej rehabilitacji 
pulmonologicznej. Dodatkowo w tym 
samym czasie za pomocą ankiety oce-
niono subiektywne odczucia pacjentów.

Rehabilitacja
Badaniem objęto 31 chorych na astmę 
oskrzelową leczonych w Wojewódzkim 
Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Isteb-
nej w okresie od sierpnia do września 
2011 r. (tab. 1). Pacjenci z astmą oskrze-
lową zostali poddani 3-tygodniowemu 
cyklowi rehabilitacji pulmonologicz-
nej, który obejmował:
• inhalacje ze środkami rozszerzający-

mi oskrzela i upłynniającymi wydzie-
linę – 10 minut po śniadaniu,

• naukę efektywnego kaszlu z oklepy-
waniem klatki piersiowej w różnych 
pozycjach drenażowych,

• zabiegi fizykoterapeutyczne (naświe-
tlanie klatki piersiowej światłem spo-
laryzowanym Q-Light, filtrem zielo-
nym) – 8 minut,

• ćwiczenia ogólnousprawniające na 
sali gimnastycznej, przeplatane ćwi-
czeniami oddechowymi z akcentem 
na przeponowy tor oddychania – 
30 minut,

• ćwiczenia w terenie, raz dziennie – 
45 minut lub zajęcia Nordic Walking 
– 60 minut.
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Wszystkim chorym aparatem 
LUNTEST 1000 wykonano badania 
czynnościowe płuc z krzywą prze-
pływ – objętość zarówno na począt-
ku, jak i na końcu pobytu. Do oceny 
czynności wentylacyjnej płuc wyko-
rzystano podstawowe parametry ży-
ciowe płuc: FEV1, FVC, PEF, MEF 
50, których skróty szerzej wyjaśnio-
no we wcześniejszej części pracy. 
Dodatkowo każdy pacjent przed te-
rapią i po okresie terapii odpowiadał 
na 5 pytań ankietowych dotyczących 
objawów astmy. Każde z pytań ocenia-
ło objawy w 5-stopniowej skali, gdzie 

0 = brak objawów, a 4 = największe 
nasilenie objawów (ankieta własna). 
Analizę statystyczną przeprowadzono 
testem t-Studenta dla weryfikacji prób 
niezależnych (pytania ankietowe) oraz 
prób zależnych (wyniki badań spiro-
metrycznych). Za poziom istotności 
przyjęto p ≤ 0,05. 

Wyniki
U ocenianych osób z astmą oskrzelo-
wą zaobserwowano istotną poprawę 
subiektywnych odczuć po 3-tygodnio-
wej rehabilitacji pulmonologicznej. 
Największą różnicę w ankiecie odno-

towano w pytaniu dotyczącym często-
ści występowania kaszlu (tab. 1). Oce-
niane wskaźniki wentylacji płuc nie 
zmieniły się po cyklu terapii (tab. 2). 
Warto jednak zauważyć, że rehabilita-
cja ogólnoustrojowa, kinezyterapia, za-
biegi fizykalne, a także leczenie klima-
tyczne (klimat górski) wpływają przede 
wszystkim na poprawę subiektywnych 
odczuć pacjentów.

Podsumowanie
Należy pamiętać, że astmie oskrzelo-
wej towarzyszy szereg ogólnoustrojo-
wych zmian alergicznych, zapalnych, 
psychospołecznych oraz zaburzeń 
układu kostno-mięśniowego. Zmiany 
te mogą przyczynić się do ograni-
czenia wydolności wysiłkowej i po-
gorszenia ogólnego stanu zdrowia, 
co w efekcie prowadzi do obniżenia 
aktywności społecznej, w przypadku 
dzieci – do absencji szkolnej, a u do-
rosłych – do niezdolności zawodowej. 
Słonka i wsp. (21) prowadzili podobne 
badania dotyczące dzieci leczonych 
steroidami wziewnymi z powodu ast-
my oskrzelowej. Obok oceny postawy 
ciała wykonano pełne badanie spiro-
metryczne, które nie wykazało zabu-
rzeń wentylacji. Wszystkie wartości 
wskaźników wentylacji płuc wynosi-
ły powyżej 80%. Natomiast Stańczy 
i wsp. (22) w swoich badaniach wy-
kazują wyraźnie gorszą wydolność 
wysiłkową dzieci chorych na astmę, 
co należy wiązać z ich mniejszą co-
dzienną aktywnością ruchową. Bada-
nia przeprowadzone w Poradni Aler-
gologicznej UM w Łodzi dowiodły 
istotnie niższą wartość VO2 max oraz 
czasu trwania wysiłku u dzieci z astmą 
w stosunku do grupy dzieci zdrowych. 
Astma nie jest przeciwwskazaniem 
do udziału w aktywności fizycznej. 
Oczywiście dawkowanie wysiłku 
powinno być kontrolowane, a w nie-
których przypadkach wysiłek należy 
poprzedzić podaniem β-mimetyku 
w postaci wziewnej. Prowadzony sys-
tematycznie trening oddechowy może 
wpływać korzystnie na poprawę siły 
mięśni oddechowych u dzieci choru-
jących na astmę oraz u ich zdrowych 
rówieśników. q

Przed Po p v

Występowanie duszności 0,55
±0,89

0,39
±0,56 0,00001 0,81

Częstotliwość wy-
stępowania duszności

0,52
±0,68

0,39
±0,56 0,00054 0,56

Częstotliwość 
występowania kaszlu

1,35
±1,08

0.84
±0,90 0,00001 0,83

Częstotliwość 
występowania świstów

0,71
±0,82

0,65
±0.84 0,00001 0,70

Występowania 
szybkiego zmęczenia

1.35
±0,84

1,16
±0.86 0,00007 0,63

Ogółem 0,96
±1,03

0,75
±0,93 0,00001 0,70

Tab. 3. Średnie wartości oceny subiektywnych odczuć badanych u 31 pacjentów z astmą oskrzelową, przed 
rehabilitacją i po cyklu rehabilitacji pulmonologicznej.
Zauważono istotną poprawę w ocenie subiektywnych odczuć badanej grupy z astmą oskrzelową po cyklu re-
habilitacji. Otrzymano największą korelację w częstotliwości występowania kaszlu (V = 0,83)

Wskaźniki spirometryczne Przed Po p

FEV1 2,88
±0,94

2,82
±0,93 NS

FVC 3,32
±1,05

3,27
±1,05 NS

PEF 5,96
±2,19

5,94
±2,23 NS

MEF50 3,76
±1,34

3,64
±1,39 NS

Tab. 1. Średnie wartości oceny wskaźników spirometrycznych badanych u 31 pacjentów z astmą oskrzelową 
przed rehabilitacją i po cyklu rehabilitacji pulmonologicznej; NS – różnice nieistotne statystycznie.
Nie zauważono znaczących różnic w wynikach oceny wydolności układu oddechowego u grupy pacjentów 
z astmą oskrzelową, po cyklu rehabilitacji w stosunku do wyników przed rehabilitacją

n Wiek
(lata)

Masa ciała
(kg)

Wysokość ciała
(cm)

Dziewczynki 14 13,50
±2,65

51,71
±17,31

155,00
±12,01

Chłopcy 17 13,35
±2,62

55,76
±18,64

163,47
±16,38

Ogółem 31 13,42
±2,59

53,94
±17,87

159,65
±14,97

Tab. 2. Charakterystyka ocenianych dzieci.
Ogółem zbadano 31 dzieci w średnim wieku 13,42 lat, o średniej masie ciała 53,94 kg oraz wysokości ciała 
159,65 cm. Dziewczynki stanowiły 14 osób w średnim wieku 13,5 roku, o średniej masie ciała 51,71 kg oraz 
wysokości ciała równej 155 cm. Pozostałą grupą było 17 chłopców o średniej wieku 13,35 lat, o masie ciała 
55,76 kg oraz wysokości ciała równej 163,47 cm



/ /  3 / 2 0 1 5

27

F I Z J O T E R A P I A  O D D E C H O W A

Piśmiennictwo 
1. Panaszek. B.: Astma oskrzelowa – aktualne standardy diagnostyki 

i terapii oraz perspektywa na przyszłość. „Przew. Lek.”, 2005, 
1: 56. 

2. Kuna. P., Kuptyś- Lipińska I., Kupczyk. M.: Ploastma – skuteczny 
program walki z astmą. „Terapia”, 2009; 17 (3); 89.

3. Busse W.W., Lemanske. R.F. Jr.: Astma. „N Engl. J. Med.”, 2001; 
344-350.

4. Droszcz W.: Astma. Zarys patofizjologii. Zasady diagnostyki 
i leczenia. PZWL, Warszawa 2002.

5. Górski P.: Komentarz do artykułu pt. Epidemia astmy. „Med. 
Dypl.”, 2007; 16 (3): 70.

6. Fal A., Pawłowicz R.: Alergia wzrastające zagrożenie 21. wieku. 
„Pediatr. Med. Rodz.”, 2009; 5 (3): 142: 149.

7. Barnes P.J., Godfrey S.: Astma oskrzelowa. Urban & Partner, 
Wrocław 2000. 

8. Brąbowicz A., Emeryk A. i wsp.: Postępowanie diagnostyczne 
i terapeutyczne w astmie oskrzelowej u dzieci. „Alergia Astma 
Immunologia”, 2007; 12 (3): 131.

9. Droszcz W.: Astma trudna. „Terapia”, 2007; (10): 7.
10. Kruszewski J.: Uproszczone oceny stopnia kontroli astmy. 

„Przew. Lek.”, 2007; 10: 22. 
11. Kuna P.: Czym jest astma w świetle współczesnej wiedzy i jak 

można ją wcześnie rozpoznać. „Terapia”, 2009; 17 (3): 22.
12. Grzelewska-Rzymowska J., Mikołajczyk J., Kroczyńska-Ben-

darek J.: Astma w badaniach spirometrycznych. „Pediatr. Med. 
Rodz.”, 2010; 6 (1): 9. 

13. Hildebrand K., Przybyłowski T.: Testy diagnostyczne stosowane 
w rozpoznaniu astmy wysiłkowej. „Terapia”, 2006; 14 (2): 34.

14. Bodzenia-Łukaszczyk A.: Komentarz do artykułu pt. Tlenek 
azotu w powietrzu wydychanym – test do diagnostyki i kontroli 
astmy. „Med. Dypl.”, 2009; 18 (4): 40.

15. Global Initiative for Asthma. http://www.ginastma.com. Data 
dostępu: 19.02.2014 r.

16. Małolepsza K.: Fizjoterapia u dzieci chorujących na astmę 
oskrzelową. „Nowa Pediatr”, 2002; 6 (4): 252.

17. Rąglewska P., Cywińska-Wasilewska G., Barinow-Wojewódzki 
A.: Wpływ ćwiczeń leczniczych na czynność wentylacyjną u osób 
z chorobami obturacyjnymi. „Post. Rehabil.”, 2005; (2): 48.

18. Kadziołka W., Lis A., Bal-Bocheńska M. i wsp.: Rola fizjoterapii 
w przygotowaniu pacjentów z ograniczonymi wartościami spi-
rometrycznymi do planowanych zabiegów resekcyjnych miąższu 
płucnego. „Prz. Med. Uniw. Rzesz.”, 2006; 5 (3): 213.

19. Pirogowicz J., Hoffmann K., Noczyńska A. i wsp.: Czy reha-
bilitacja ruchowa dzieci z astmą to przykra konieczność, czy 
wesoła zabawa? „Farm. Med. Prim. Care. Rev.”, 2006; 8: 446.

20. Dolecki W., Rongies W.: Rehabilitacja w chorobach obturacyj-
nych dróg oddechowych. „Terapia”, 2003; 11 (2): 42.

21. Słonka K., Szczegielniak J., Zaryczański J.: Ocena postawy 
ciała u dzieci z astmą oskrzelową. „Fizjoterapia Polska”, vol. 
5. Nr 2, 2005; 192.

22. Stańczyk A., Wazowski J., Haładaj K. i wsp.: Wydolność wysił-
kowa dzieci chorych na astmę. „Prz. Pediatr.”, 2004; 34 (2): 98.


