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ВПЛИВ ПРОЦЕСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ НА 
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ. Єва ШЕЛІГА. Жешувський Університет , Медичний Відділ - Інститут Фі-
зіотерапії, Спеціалізований Відділ туберкульозу і легеневих захворювань в Жешуві, ПОЛЬЩА 

Анотація. Астма – це дуже тяжка хвороба,що характеризується довгим перебігом і схильністю до 
рецидивів. Хворі на астму кожного разу боряться з проблемами фізичного,психічного і суспільного ха-
рактеру. Ця хвороба є невиліковною, але завдяки правильному комплексному лікуванню,можна досягти 
оздоровчого ефекту. Видимі результати дає дихальна гімнастика. 

Це спеціальні вправи,які поліпшують роботу дихальних м'язів,крім того вони дозволяють доклад-
ніше дізнатись про особисті дихальні резерви і фізичну витривалість. 

Метою досліджень було оцінювання 15 денної програми дихальної реабілітації, яка призначена 
для пацієнтів із діагностованою бронхіальною астмою за допомогою апарата Волдин. 

Досліджувалися 27 осіб, хворих на бронхіальну астму, які госпіталізовані у Відділ Алергології і 
Пульмонології Спеціалізованого відділення туберкульозу і легеневих захворювань у Жешуві. Пацієнти 
взяли участь у програмі реабілітації, яка охоплювала вивчення хворих, кінезитерапію і фізикотерапію. 

 На підставі статистики дослідження, можна ствердити, що відгуки пацієнтів за 15 днів пульмоно-
логічної реабілітації були позитивними, а їхнє самопочуття набагато поліпшилось. 

Висновки 
1. Реабілітація пацієнтів із бронхіальною астмою є інтегральною частиною цілісного процесу лі-

кування.  
2. Вивчення відгуків пацієнтів із бронхіальною астмою є головним підтвердженням позитивної дії 

лікування. 
 

Ключові слова Дихальна реабілітація,бронхіальна астма,апарат Волдин 
 

Wstęp. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, cechującą się długoletnim 
przebiegiem i skłonnością do nawrotów. Przewlekłemu procesowi zapalnemu towarzyszy nadrea-
ktywność oskrzeli, prowadząca do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ści-
skania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem [1, 3, 14]. 
Epizodom towarzyszy zwykle rozlane, zmienne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi odde-
chowe, często ustępujące samoistnie lub pod wpływem leczenia [15, 19, 25]. Skurcz oskrzeli po-
wstaje najczęściej w wyniku kontaktu z alergenem jak również pod wpływem wysiłku, zmiany 
powierza oraz emocji. Spośród alergenów najważniejszą rolę odgrywają alergeny wziewne (kurz 
domowy, pyłki roślin, pleśń, antygeny zwierzęce), znacznie rzadziej czynnikiem doprowadzającym 
do duszności jest alergen pokarmowy lub lek [16, 17, 19].  

W zasadzie jest to choroba nieuleczalna, jednak dzięki prawidłowemu leczeniu farmakolo-
gicznemu i fizjoterapii można kontrolować jej przebieg i ograniczyć jej negatywne skutki.  

Cel. Celem podjętych badań była ocena programu 15-dniowej rehabilitacji oddechowej stoso-
wanej u pacjentów ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową z użyciem aparatu Voldyne. 

Materiał i metoda.Badaniem objęto 27 pacjentów (7 mężczyzn, 20 kobiet) Specjalistycznego 
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, którzy mieli zdiagnozowaną astmę oskrzelową. Przed 
rozpoczęciem programu fizjoterapii przeprowadzono badanie na aparacie pomiarowym Voldyne, po 
czym badani zostali poddani 15-dniowemu programowi rehabilitacji oddechowej w warunkach 
szpitalnych składający się z: 

1) edukacji chorego: objaśnienia celowości ćwiczeń rehabilitacyjnych, omówienia technik 
wskazanych ćwiczeń, nauki samokontroli i samooceny podczas wykonywania ćwiczeń 

2) fizykoterapii: inhalacja z leków rozszerzających oskrzela /wszyscy chorzy mieli zalecane 
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3) leki i dawki przez lekarza pulmonologa / z grup: antycholinergiczne, B2 mimetyki długo i 
krótko działające, mukolityki, sterydy wziewne, drenaż ułożeniowy, wspomagany oklepywaniem, 
wibracją oraz uciskiem ścian klatki piersiowej. masaż dla rozluźnienia mięśni oddechowych, w celu 
ułatwienia odkrztuszania i zapobiegania przykurczom. 

4) kinezyterapii: ćwiczeń oddechowych, mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy 
układu oddechowego, uaktywnienie pracy przepony, zwiększenie siły mięśni oddechowych, pobu-
dzenie do efektywnego kaszlu. ćwiczeń ogólnousprawniających 

Program zawierał: 
1. Zestaw ćwiczeń porannych wykonywanych na sali chorych: inhalacje z zalecanych 

leków, drenaż ułożeniowy w łóżku, oklepywanie, ćwiczenia oddechowe wykonywane z terapeutą – 
czas ćwiczeń 10 -15 min.  

2. Ćwiczenia prowadzone w pracowni fizjoterapii, czas trwania ok. 45min., ćwiczenia od-
dechowe przeponowe, przeponowe z oporem, ze wspomaganiem wydechu, ćwiczenia uruchamiające 
klatkę piersiową w zestawie bloczkowym, ćwiczenia uruchamiające obręcz barkową przy retorze, 
ćwiczenia oddechowe z użyciem opaski nieelastycznej, ćwiczenia ogólnie usprawniające z laską gi-
mnastyczną i taśmą thera-band, trening na rowerze stacjonarnym. 

3. Zestaw ćwiczeń popołudniowych wykonywanych na sali chorych: inhalacje zalecanych 
leków, drenaż ułożeniowy w łóżku chorego, ćwiczenia oddechowe takie same jak w zestawie poran-
nym. 

Postępowanie w takim schemacie było prowadzone przez 15 dni.Po tym okresie wykonywano 
ponowną ocenę wydolności układu oddechowego. 

Charakterystyka badanej zbiorowości. Badanie dotyczyło 27 pacjentów, z czego 20 stano-
wiły kobiety (około 75%). Wiek pacjentów zawierał się w przedziale 49-80 lat przy średniej wyno-
szącej 67 lat i odchyleniu standardowym 10 lat. 

Wyniki.Pacjentów poddano badaniu przed i po zakończeniu 15-dniowej rehabilitacji. W po-
niższej tabeli przedstawione zostały statystyki opisowe dla wartości wyjściowych i ich odniesień do 
normy. Wartości VOLDYNE przed rehabilitacją w zależności od wieku przedstawiono na wykresie 
rozrzutu (Rys. 1). 
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Tabela 1 
Wartości VOLDYNE przed rehabilitacją w zależności od wieku przedstawiono  

na wykresie rozrzutu 
 

VOLDYNE  
(przed rehabilitacją) 

x  Me Min Max Q25 Q75 s 

wartości surowe 1602 1500 500 2500 1000 2000 535 
w % normy 82% 83% 37% 129% 71% 97% 23% 

 

W podobny sposób przeanalizowano rozkład wartości po rehabilitacji. Porównanie z warto-
ściami przed rehabilitacją sugeruje jednoznacznie, iż stan pacjentów zdecydowanie się poprawił. 
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Na podstawie zestawienie statystyk opisowych dla bezwzględnych i względnych zmian bada-

nego parametru można stwierdzić, iż wyniki uległy zdecydowanej poprawie. U żadnej osoby nie 
zanotowano spadku wartości VOLDYNE natomiast u większości zaobserwowano wzrost parame-
trów. Poprawa pacjentów jest istotna statystycznie, a wnioski można uogólniać na większą popu-
lację. Wartość prawdopodobieństwa testowego w teście t Studenta dla prób zależnych jest wysoce 
istotna statystycznie (p < 0,001), jednakże z uwagi na występujące odstępstwa od normalności 
rozkładu zmian VOLDYNE w wyniku rehabilitacji zastosowano także kontrolnie test Wilcoxona, 
który dał identyczne wyniki.  

Tabela 2 
Wpływ płci na stan zdrowia pacjentów i efekty rehabilitacji 

 
VOLDYNE (po 

rehabilitacji) 
x  Me Min Max Q25 Q75 s 

wartości 1744 1750 700 2750 1150 2100 555 
w % normy 90% 89% 48% 135% 74% 104% 24% 

  
W kolejnym kroku analizy porównano stan zdrowia kobiet i mężczyzn. Analizie poddano war-

tości względne (% odniesienie do norm). Z uwagi na bardzo małą liczność obu grup (w szczegól-
ności mężczyzn) zastosowano nieparametryczny test Manna-Whitneya w wersji dokładnej. W żad-
nym przypadku nie uzyskano wyniku świadczącego o wpływie płci na poziom badanego parametru 
bądź efekty rehabilitacji.  
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Tabela 3 
Wpływ wieku i wzrostu na stan zdrowia pacjentów i efekty rehabilitacji 

 

VOLDYNE (w % normy) 
przed rehabilitacją po rehabilitacji zmiana Płeć 

x  s Me x  s Me x  s Me 
kobiety 86% 24% 85% 94% 25% 99% 8% 9% 6% 

mężczyźni 74% 18% 81% 79% 18% 85% 5% 3% 4% 
p 0,2635 0,1164 0,4640 

 

W kolejnej tabeli zamieszczono współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy wzrostem 
i wiekiem a surowymi i odniesionymi do normy wartościami VOLDYNE. Oznaczono statystycznie 
istotne korelacje – dotyczyły one jedynie związku pomiędzy wzrostem a wartościami VOLDYNE 
przed i po rehabilitacji. Ta zależność nie jest jednak w żadnym stopniu zaskakująca, gdyż pow-
szechnie wiadomo, iż wyniki badań spirometrycznych zależą od wzrostu (co jest zresztą uwzględ-
nione w normach). 

Wiek nie wpływał w żaden sposób na dokonane pomiary. Co prawda w próbie można zauwa-
żyć słabą korelację ujemną pomiędzy wiekiem a efektami rehabilitacji (wraz z wiekiem efekty reha-
bilitacji bardzo nieznacznie się obniżają), ale nie jest ona istotna statystycznie, więc wynik może być 
zupełnie przypadkowy.  

 

VOLDYNE 
wartości surowe % normy Cecha 

przed 
rehabilitacją 

po 
rehabilitacji zmiana przed 

rehabilitacją 
po 

rehabilitacji zmiana 

wiek -0,18 -0,26 -0,36 0,02 -0,04 -0,32 
wzrost 0,54* 0,54* 0,04 0,04 -0,03 -0,15 
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Wnioski. 
1. Rehabilitacja pacjentów z astmą oskrzelową jest integralną częścią całego procesu lecz-

niczego. 
2. Edukacja pacjentów z astmą oskrzelową jest głównym czynnikiem decydującym o efe-

ktywności leczenia.  
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Dyskusja. Chorzy na astmę oskrzelową często unikają wysiłku fizycznego w obawie przed 
sprowokowaniem napadu duszności. W konsekwencji pacjenci tacy odznaczają się zwykle gorszą 
wydolnością [6, 16, 30, 3]. Wykazano jednak że, wraz z poprawą sprawności fizycznej osoby chore 
na astmę zgłaszają, że lepiej znoszą objawy choroby [2], a wystąpienie u nich powysiłkowego skur-
czu oskrzeli może ulec zmniejszeniu lub być normalnie kontrolowane przy zastosowaniu odpo-
wiedniej farmakoterapii [16, 14]. Nie ma więc podstaw by pacjenci tacy nie uczestniczyli w zaję-
ciach ruchowych. Większość chorych na astmę dobrze toleruje trening submaksymalny w postaci 
jazdy rowerem, zatem jest to jedna z form wysiłków, która śmiało może być wykorzystana w reha-
bilitacji tych chorych [20]. Uzyskane przez Stańczyk-Przyłuska [31] badania wskazują, iż poprzez 
rehabilitację ruchowa uwzględniającą odpowiednio zaprogramowany trening fizyczny można wpły-
nąć na wydolność chorych i poprawić tolerancję ich organizmu na wysiłek. Potwierdzenie tego znaj-
dujemy w innych publikacjach [26, 3].  

U astmatyków pogorszenie stanu zdrowia związane jest z infekcjami. Ćwiczenia rehabilita-
cyjne mogą zmniejszyć zapadalność na ostre infekcje dróg oddechowych a zatem i częstotliwość 
napadów duszności [11, 18]. Dodatkowo odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne stanowią istotny 
element profilaktyki występowania wad postawy u dzieci chorych [34]. 

W pracy dokonano oceny stanu funkcjonalnego układu oddechowego za pomocą aparatu Vol-
dyne. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzamy, iż wydolność oddechowa pacjentów ze 
zdiagnozowaną astmą oskrzelową, w skutek prowadzonej terapii, uległa statystycznie istotnej popra-
wie. 15-dniowy program rehabilitacji obejmujący edukację chorego, kinezyterapię i fizykoterapię 
przyczynił się do poprawy parametrów oddechowych. W grupie badanych u większości chorych 
uzyskano poprawę. Nie było osób, u których wyniki uległyby pogorszeniu. 

Podobne badania przeprowadziła Mercedes R. Meneses Terr. [7]. Po zastosowaniu 3-mie-
sięcznego programu rehabilitacji u chorych wyraźnie zmniejszyła się częstotliwość i intensywność 
napadów duszności. U połowy pacjentów wyniki badań spirometrycznych poprawiły się o ponad 
15% od wartości początkowych. 90% badanych tolerowało dobrze ćwiczenia oddechowe i ogólno-
kondycyjne. Dodatkowo pacjenci wykazywali większe zaufanie w odniesieniu do wykonywania 
aktywności fizycznej. Zmniejszyła się także ilość zażywanych przez nich leków.  

Pozytywne efekty zastosowania rehabilitacji oddechowej potwierdza także Boris Andino [5]. 
U pacjentów grupy badanej odnotowuje znaczny spadek częstotliwości występowania ataków astmy, 
a także objawów duszności w nocy, czego nie zaobserwowano w grupie kontrolnej. Poprawie uległa: 
natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, oraz maksymalny przepływ wdechowy dla 25% 
i 75% FVC. Są to parametry kluczowe dla oceny chorób przebiegających z obturacją dróg odde-
chowych. Za skutecznością rehabilitacji oddechowej, wyrażającej się poprawa parametrów spirome-
trycznych, przemawiają także wyniki opublikowane w pracach Rąglewskiej i Janiak [26, 9] 

Wpływ procesu rehabilitacji należy również rozpatrywać w odniesieniu do stanu emocjonal-
nego pacjenta. Astma zakwalifikowana została do grupy chorób psychosomatycznych, w patome-
chanizmie i przebiegu której znacząca rolę przypisuje się bodźcom nerwowo-psychicznym [27, 22, 
25, 29]. Jest to jednocześnie choroba przewlekła, niejednokrotnie doprowadzająca do stanów depre-
syjnych, lękowych oraz zmian osobowości [22, 17, 23, 24, 13]. Towarzyszące chorobie napady 
duszności budzą lęk i wyzwalają poczucie bezradności. Pacjent mający problem z opanowanie ob-
jawów zaawansowanej astmy żyje w ciągłym stresie i poczuciu zagrożenia. Z kolei te negatywne 
emocje potęgowane katastroficznym myśleniem, nasilają ataki duszności i błędne koło się zamyka 
[16, 17, 32]. To wszystko połączone z objawami klinicznymi typu duszność, kaszel, odksztuszanie 
zaburza funkcjonowanie astmatyka w rodzinie i społeczeństwie oraz pogarsza jego jakość życia [16, 
10]. Dlatego tak ważne są tutaj działania nakierowane na poprawę samopoczucia chorych. 

W odpowiedzi na powyższy problem leczniczy próbowano włączyć w program rehabilitacji 
oddechowej techniki relaksacji i udowodniono, że tak prowadzona terapia da lepszy efekt u pa-
cjentów będących ekstrawertykami oraz tych u których astma przebiegała w stopniu umiarkowanym 
i ciężkim [23]. 

W ostatnich latach spory nacisk kładzie się na edukację chorego. W przygotowanym przez nas 
programie rehabilitacji również uwzględniliśmy ją jako niezbędny element profilaktyki i komple-
ksowej terapii. Jej znaczenie podkreślają też w swoich publikacjach inni badacze [12, 21]. 
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Podsumowując widzimy jak wiele korzyści może przynieść zastosowanie odpowiedniego pro-
gramu ćwiczeń w procesie leczenia pacjentów z astmą oskrzelową. Pozwala to wnioskować, iż reha-
bilitacja pulmonologiczna stanowi niezbędna i integralna część leczenia tej grupy chorych. 
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Streszczenie. Astma jest to przewlekła choroba charakteryzująca się długim przebiegiem i 
skłonnością do nawrotów. Coraz częściej przedstawia się problemy fizyczne, psychologiczne i 
społeczne, z którymi zmagają się chorzy na astmę. Jest ona nieuleczalna ale dzięki prawidłowemu 
kompleksowemu leczeniu można osiągnąć doskonałe efekty. Znakomite rezultaty przynosi gimna-
styka oddechowa. Są to specjalne ćwiczenia poprawiające wytrzymałość mięśni oddechowych. poza 
tym pozwalają one dokładnie poznać własne rezerwy oddechowe i zdolności do wysiłku fizycznego.  
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Celem podjętych badań byłą ocena 15-dniowego programu rehabilitacji oddechowej stosowa-
nej u pacjentów ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową przy użyciu aparatu Voldyne.  

Badania przeprowadzono na grupie 27 osób z astmą oskrzelową hospitalizowanych w Oddzia-
le Alergologii i Pulmonologii Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. Pa-
cjenci wzięli udział w 15-dniowym programie rehabilitacji, który obejmował edukację pacjenta, 
kinezyterapię oraz fizykoterapię.  

Na podstawie zestawienia statystycznego można stwierdzić, że wyniki pacjentów poddanych 
15-dniowemu cyklowi rehabilitacji pulmonologicznej uległy zdecydowanej poprawie, co potwier-
dzają pomiary aparatem Voldyne. Także sami pacjenci podkreślili, że ich samopoczucie uległo zna-
cznej poprawie. 

Rehabilitacja pacjentów z astmą oskrzelową jest integralną częścią całego procesu leczniczego. 
Edukacja pacjentów z astmą oskrzelową jest głównym czynnikiem decydującym o efektywno-

ści leczenia.  
 

Słowa kluczowe. Rehabilitacja oddechowa, astma oskrzelowa, aparat Voldyne 
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Annotation. Asthma is a chronic disease distinguished by its long course and by tendency to 
recurrence. Physical, psychological and social problems faced by people suffering from asthma are 
being discussed more often nowadays. Asthma is an incurable disease, however thanks to correct and 
comprehensive treatment, excellent results can be achieved. Great results can also be obtained by 
respiratory exercise. That is by special exercise improving the strength of respiratory muscles. More-
over, such exercises enable patients to get to know their respiratory reserves and ability to make 
physical effort. 

 

Key words: respiratory rehabilitation, bronchial asthma, Voldyne device. 


