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lazdzyca zarostowa tQtnic konczyn dolnych ( AO- arteriosclerosis obliterans) jest 
a przyczyn^niedokrwienia konczyn dolnych. Nastqpstwem progresji choroby jest 

ienie mozliwosci marszowych pacjentow wplywaj^ce na ich zycie codzienne, a nawet 
iztw o. Leczenie m iazdzycy zarostowej tQtnic konczyn dolnych op iera  si? na 

sp: • miu zachowawczym i ewentualnym leczeniu chirurgicznym. Poniewaz koniecznosc 
s : ' cj i chirurgicznej zachodzi jedynie u okolo 2 % pacjentow leczenie nieinwazyjne 
. -~ najwazniejszym dzialaniem leczniczym [1]. Do metod leczenia zachowawczego 

—y : redukcjQ czynnikow ryzyka (palenie tytoniu, cukrzyca, hiperlipidemia, nadcisnienie 
leczenie farmakologiczne, kompresoterapiQ, fizykoterapiQ. W ostatnich czasach trwaj^. 

by nad zastosowaniem terapii genowej w terapii tego schorzenia [1,2].
: : istawQ leczenia zachowawczego, obok eliminacji czynnikow ryzyka, stanowi wysi- 

;zny [1]. Z cwiczeh ruchowych najwi^cej korzysci odnoszq. pacjenci w 1 i 2 okresie 
: enia wg skali Fontaine’a oraz rekonwalescenci po zabiegach naczyniowych. Miar^ 
: sci takiej terapii jest wydluzenie dystansu chromania wzglqdnego i bezwzglQdnego, 

-•reme natQzenia bolu [3,4,6,20-23], zwiqkszenie szczytowej pojemnosci oddechowej, 
oowrot wskaznika kostka/ramiQ (ABI- anckle brachial index) do wartosci spoczyn- 
-^ykonanymwysilkufbjVjH,!!].

rchanizm klinicznej poprawy po treningu fizycznym nie jest w pelni zrozumialy. 
r_ ; sie dzialanie mechanizmow zwiqkszaj^cych metabolicznq. wydolnosc oksydatywn^ 

:h miQsni, poprawiaj^cych technikq chodzenia i tolerancjQ chromania [24,25], 
2 acych gQstosc wlosniczek oraz wywoluj^cych zmiany reologiczne krwi i zmiany w 

o««r — r ucji [1,13,18]. Przykladem nieprawidlowo przebiegaj^cych zmian w pracumcych
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miQsniach u pacjentow z AO s^zm iany w ich tlenowym metabolizmie p0legaj3.ce na zwiek- 
szonej produkcji, acylowanej kamityny gdy miqsnie S3, niedokrwione. Nawracaj3.ce epizoc 
chromania prowadz^u tych pacjentow do akumulacji acylokamityny [26].

Malo prawdopodobny wydaje siQ wplyw tej terapii na ograniczenie zmian miazdzvc: - 
wych w glownym pniu tQtniczym zajqtej konczyny, czy tez na rozwoj kr^zenia oboczneg: 
[11,27,28], poniewaz w przeprowadzonych badaniach nie odnotowano znacz^cego wzrc.z- 
spoczynkowej wartosci ABI,ani wzrostuprzeplywukrwi wkonczynach [10,19,29]. Wykaz^- 
no, ze mirno istnienia niepodwazalnego zwi^zku mi^dzy wydluzeniem dystansu chromania . 
zastosowaniem leczenia farmakologicznego і kinezyterapii to generalnie srednia wartosc A3 
nie wzrasta ( pomimo poprawy wydolnosci marszowej і stanu czynnosciowego pacjentc 
[30]. Rozwazaj^c mechanizm zmian zachodz^cych podczas treningu marszowego brano ter 
pod uwagQ, iz wydluzenie dystansu chromania wi^ze siQ z poprawy metabolizmu miQsnioweg 
і dodatkowo z zaangazowaniem podczas chodu miQsni lez^cych bardziej proksymalnie, k t::: 
nie S3 dotkniQte niedokrwieniem, takjak to mamiejsce u osob ktore zmuszone S3, korzysti. 
protez konczyn dolnych [18,31].

Najprawdopodobniej w wyniku prowokowanego marszem niedokrwienia aplikowar. 
go pacjentom w sposob systematyczny і przewlekly, dochodzi do sumowania siQ kaTz 
mechanizmow a efektem tego jest obserwowana poprawa subiektywna і obiektywna.

Najbardziej spektakulamym efektem pracy miQsniowej jest wydluzenie dystansa 
chromania, ktore w przeprowadzanych badaniach waha siQ do 72-746 % [32]. Та roznorodr.; -... 
wynikow zalezy od intensywnosci, czasu trwania і czQstosci treningu.

Do niedawna zalecano glownie trening marszowy przeprowadzany w ten sposob. ar 
czynnikiem limituj^cym kolejne etapy marszu bylo pojawienie siqbolu w lydce. Oznacz_ 
to, iz pacjent przerywa wysilek fizyczny na etapie dystansu chromania wzglQdnego [6] a  : 
dopuszczaj3_c do pojawienia siQ tzw. bolu maksymalnego, po wyst3pieniu ktorego chon - і 
moze juz kontynuowac pracy miqsniowej. Ostatnie doniesienia wskazuj3. jednak, ze bye m; ze 
bardziej skuteezne S3, te programy cwiczeniowe w ktorych chory wykonuje cwiczenia fiz> ;z r . 
do osi3gni$cia bolu maksymalnego [33].

Nie zmienil si? jednak pogl^d na to, iz podstaw3 sukcesu jest praca wielojniesiqczr.i : 
czQstymi powtorzeniami odpowiednio dhigich sesji, w ci3gu tygodnia. Wykazano, iz mezz- 
leznymi czynnikami, ktore maj'3. wplyw na wydluzenie dystansu chromania S3: marsz ; 
wyst3pienia bolu 0 prawie maksymalnym natQzeniu, marsz jako wyl^czny skladnik program. 
cwiczen ( wprowadzenie cwiczen silowych do programu cwiczen nie wplywa na sprawz:. 
marszow3) [3] oraz dlugotrwalosc takiego procesu rehabilitaeji. Choc pierwsze efekty p r: . 
dzonej kinezyterapii S3, zauwazalne po 12  tygodniach, przeprowadzone badania w ykzzz 
zdecydowan^ przewagQ treningu trwaj^cego 24 tygodnie nad treningiem 12 tygodniov.-.— 
W badaniu Hiatta po 12 tygodniach treningu marszowego wydluzenie dystansu chronzzz.. 
wzglQdnego wynosilo 49 ± 53% podczas gdy przedluzenie treningu do 24 tygodni da a 
wydluzenie tego dystansu о l^cznie 128 ± 99% wartosci wyjsciowej [6]. Dla porownaz:- 
innym badaniu tego samego autora zastosowanie treningu marszowego przez j edynie 6 tyz; z: 1 
spowodowaio wydluzenie dystansu chromania о 10.5%, choc rowniez bylo istotne statystyc z . ; 
W obu badaniach pacjenci wykonywali trening marszowy przez 1 godzinQ dziennie 3 ' « 
tygodniu.

Powszechnie zaleca siQ stopniowo intensyfikowany program cwiczen na biezm r_ ;: .  - 
mej 3-4 razy w tygodniu,. Trening taki trwa okolo godziny і jest przeprowadzany przez c z .  
conajmniej 3-4 miesi^eyf 1,5-17]. Pacjentom z AO zaleca siQ marsz na biezni ruchome : _.
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а ■ гаї a prqdkosci^. і оЬсщгепіет by wykorzystac okolo 5 0% rezerwy rytmu serca. W trakcie 
r s  ra;a marszu prpdkosc і obci^zenie nalezy stopniowo zwi^kszac tak, by osi^gn^c wartosc 
m  : “5% rezerwy pod koniec treningu [34].

Niimo tak korzystnych efektow terapii marszowej nalezy р ат іф ас , iz pacjenci z miaz- 
— . _ konczyn dolnych s^czQSto obci^zeni innymi chorobami ukiadu sercowo-naczyniowe- 
. . :ez zmianami zwyrodnieniowo-zapalnymi ukiadu kostno-stawowego, ktore ogranicza- 
a. ~ : z.iwosc wykorzystania tej metody w rehabilitacji.

Do oceny stopnia poprawy klinicznej pacjentow sluz^ testy marszowe na biezni ruchomej: 
ї - ‘ : s :alym і zmiennym natQzeniu. Aczkolwiek oba protokoly akceptowan^ і szeroko 
* c  ' an^metodyukrwienia konczyn dolnych to jednak ze wzgl^du na mniejszy efekt tzw.

razanego testu obecnie zaleca si$ tQ drug^ formQ badania. Test, w trakcie ktorego dochodzi 
ж zrzan w predkosci jak і stopniu nachylenia biezni do podloza powinien bye szczegolnie 

. ar.y w grupie pacjentow, ktora poddawana jest rehabilitacji z uzyciem biezni ruchomej. 
? — ktorzy nie mog^ wykonywac treningu marszowego na biezni ruchomej і z tego 
жг- :cu  ich kinezyterapia opiera si? na systematycznym powtarzaniu cwiczen marszowych 
s ~ : .v) mog^ bye poddawani ocenie stopnia niedokrwienia na biezni ruchomej z uzyciem

p r - i t  o stalym natQzeniu (V= 3,2 km /h, kqt nachylenia 12%) [17,35].
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Tie treat-ment of all claudicants is: cardiovascular risk factor modification and improvement 
m  ~r. performance. Exercise training has been shown to improve walking ability. Several mecha- 
■Kn have been postulated to increase walking ability from training: a change in the biome- 
r  _• . : f walking, an increase in peripheral blood flow through collateral circulation, reduc-ted 

■ m : '.scosity, improvements in skeletal muscle metabolism.
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Wstçp
e.e nieprawidiowosci w ukladzie oddechowym u chorych poddawanych zabiegom 

gicznym mozna skorygowac przez prawidlowe leczenie fizjoterapeutyczne a takze 
::elegniarskit. Skutecznosc terapii zalezy od znajomosci anatomii і fizjologii klatki 

ej przez zespôl lecz^cy, od rodzaju wykonanego zabiegu chirurgicznego, a takze od 
spomagania pacjenta w okresie pooperacyjnym.


