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Czy wysiłek fizyczny może korzystnie wpływać 
na przebieg astmy

Can the physical exercise have positive influence on asthma
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Streszczenie

Wysiłek fizyczny należy do najczęstszych czynników powodujących na-
silenie objawów astmy. Występowanie powysiłkowego skurczu oskrzeli, 
zwłaszcza u pacjentów nie poddanych właściwemu leczeniu przeciwza-
palnemu może nasilać proces zapalny. W ostatnich latach pojawiło się 
kilka doniesień, których wyniki wskazują, że połączenie prawidłowego 
leczenia farmakologicznego z odpowiednio dobranym programem ćwi-
czeń fizycznych może korzystnie wpływać na objawy, przebieg astmy, 
ograniczać proces zapalny i przebudowę oskrzeli.

Słowa kluczowe: astma, wysiłek fizyczny, alergiczny proces zapalny, 
przebudowa oskrzeli

Summary

Physical exercise belongs to the most common factors causing asthma 
exacerbations. Presence of postexercise bronchoconstriction, especially 
among patients without proper anti-inflammatory treatment, may 
exacerbate asthma inflammation. Recently, a few publications have 
appeared which show that the combination of proper pharmacological 
treatment with physical exercise program may have positive influence on 
asthma, decrease airway inflammation and remodeling.
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Wysiłek fizyczny należy do czynników, które najczęściej 
powodują nasilenie objawów astmatycznych. Kaszel, świsty 
i duszności nasilające się po wysiłku fizycznym należą do ty-
powych objawów astmy. Ograniczenie aktywności fizycznej 
związane jest z pogorszeniem kontroli astmy.

W ostatnich latach opublikowano kilka doniesień, któ-
rych autorzy oceniali wpływ regularnego wysiłku fizyczne-
go zarówno na przebieg astmy, nasilenie objawów oraz na 
wybrane wskaźniki aktywności procesu zapalnego. Część 
z tych badań przeprowadzono u dzieci chorych na astmę.

W badaniach opublikowanych przez Gunay i wsp. po-
równano 3 grupy dzieci: chore na astmę (leczenie farma-
kologiczne oraz wysiłek fizyczny), chore na astmę (leczenie 
farmakologiczne) oraz dzieci zdrowe. Oceniano stężenie 
metaloproteazy – 9 (MMP9), leukotrienu E4, endoteliny-1 
(ET-1) oraz malonylodialdehydu (MDA – wskaźnik nasilenia 
stresu oksydacyjnego). Przez 8 tygodni część dzieci chorych 
na astmę trenowała jazdę na rowerze (2 razy w tygodniu 
przez 1 godzinę). Wysiłek poprzedzony był rozgrzewką 
i prowadzony w takim natężeniu aby nie dopuścić do powy-
siłkowego nasilenia astmy. W obu grupach dzieci chorych 
na astmę po zastosowanym leczeniu farmakologicznym 

obserwowano spadek LTE4, MMP9 i MDA. Jedynie w gru-
pie objętej programem wysiłku fizycznego obserwowano 
istotny statystycznie spadek stężenia ET-1. Może to wiązać 
się z korzystnym wpływem regularnego wysiłku fizycznego 
na proces zapalny charakterystyczny dla astmy [1].

Również trening pływacki (zastosowany przez 6 tygodni 
3 razy w tygodniu po 50 minut: 10 minut rozgrzewki, 30 
minut treningu i 10 minut roztrenowania) u 7-12 letnich 
dzieci chorych na astmę regularnie leczonych okazał się 
skutecznym nie farmakologicznym postępowaniem tera-
peutycznym. Wykazano korzystny wpływ na parametry 
spirometryczne, pomiary PEF oraz stopień ciężkości astmy. 
W badaniu tym nie oceniano wpływu na proces zapalny [2].

Kolejną ciekawą pracę oceniającą wpływ wysiłku fi-
zycznego u dzieci chorych na astmę opublikował Onur 
i wsp. Badaniem objęto 30 dzieci w wieku od 8 do 13 lat 
chorych na astmę (nie leczonych wziewnymi glikokortyko-
steroidami) oraz 13 dzieci zdrowych. Do leczenia włączono 
propionian flutikazonu w dawce 250 mcg na dobę oraz 
u połowy badanych program zwiększający wysiłek fizyczny: 
2 razy w tygodniu 1 godzina jazdy na rowerze przez okres 
8 tygodni. Wysiłek poprzedzony był rozgrzewką. Celem 
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pracy była ocena potencjalnie korzystnego wpływu ćwiczeń 
fizycznych na stres oksydacyjny. Autorzy oceniali wskaźniki 
stresu oksydacyjnego (MDA – malonylodialdehyd i całko-
wity tlenek azotu) oraz poziom substancji zmniejszających 
stres oksydacyjny: peroksydazę glutationową (GSH-Px – roz-
kłada nadtlenek wodoru) i dysmutazę ponadtlenkową (SOD 
– rozkłada anion ponadtlenkowy O2-). Farmakoterapia 
w połączeniu z programem ćwiczeń fizycznych znamiennie 
poprawiała parametry spirometryczne, obniżała poziom 
wskaźników stresu oksydacyjnego oraz zwiększała aktyw-
ność enzymów antyoksydacyjnych, co szczególnie wyróż-
niało grupę z wysiłkiem fizycznym [3].

W kolejnej pracy, której wyniki warto przytoczyć, ba-
dania przeprowadzono w grupie dzieci chorych na astmę 
alergiczną leczonych od co najmniej roku wziewnymi gli-
kokortykosteroidami. Połowa badanej grupy została pod-
dana 12 tygodniowemu programowi ćwiczeń fizycznych 
(50 minut 2 razy w tygodniu na sali gimnastycznej). Ćwi-
czenia obejmowały 10-minutową rozgrzewkę (ćwiczenia 
gimnastyczne), 30-35 minut submaksymalnego wysiłku 
(aerobik, trening wytrzymałościowy, ćwiczenia koordy-
nacyjne) oraz 7-10 minut ćwiczeń uspokajających. Aby 
zapobiec powysiłkowemu zaostrzeniu objawów ćwicze-
nia poprzedzano podaniem wziewnych β2-mimetyków. 
Pomiędzy grupą objętą programem aktywności fizycznej, 
a grupą kontrolną nie wykazano istotnych różnic w zuży-
ciu leków przeciwastmatycznych, wynikach parametrów 
stosowanych do oceny procesu zapalnego (stężenie tlenku 
azotu w powietrzu wydychanym – FENO, eozynofilii we krwi 
obwodowej, ECP w surowicy, CRP w surowicy). Różnice 
w parametrach spirometrycznych, ocenie nadreaktywności 
oskrzeli i jakości życia nie były istotne pomiędzy grupami. 
Autorzy sugerują, że trening fizyczny nie nasila procesu 
zapalnego u dzieci chorych na astmę regularnie leczoną 
i kontrolowaną. Nie ma powodu aby wykluczać dzieci chore 
na astmę z wysiłku fizycznego [4].

Pojawia się również pytanie o ewentualny korzystny 
efekt regularnych ćwiczeń fizycznych u chorych na astmę 
o wieloletnim, ciężkim przebiegu.

Turner i wsp. przeprowadzili badania w grupie chorych 
z wieloletnim wywiadem średnio ciężkiej/ciężkiej astmy, 
częstymi zaostrzeniami, o maksymalnie zintensyfikowanym 
leczeniu (średnia wieku 67+/-10lat, FEV1 59+/-16 % war-
tości należnej). Chorzy ćwiczyli w grupach dobranych pod 
względem wydolności fizycznej pod kierunkiem fizykotera-
peutów. Ćwiczenia trwały 80-90 minut. Rozpoczynały się 
od 10-15-minutowej rozgrzewki (wolny marsz w pomiesz-
czeniach o kontrolowanej temperaturze oraz ćwiczenia roz-
ciągające). Następnym elementem był intensywny marsz 
trwający 20 minut, w czasie którego w przypadku poja-
wiania się objawów możliwe były okresy krótkiego odpo-
czynku. Ćwiczenia kończyły się 5-10-minutowym okresem 
uspokojenia, najczęściej był to 150 metrowy spacer do sali 
gimnastycznej, 10 minut jazdy rowerem oraz inne ćwicze-
nia gimnastyczne trwające 45 minut. Intensywność ćwiczeń 
mogła być zwiększana. Ocenę przeprowadzono przed, bez-
pośrednio po, oraz 3 miesiące po 6-tygodniowym okresie 
zwiększonej aktywności fizycznej. Na podstawie uzyska-

nych wyników autorzy wnioskują, że kontrolowany trening 
fizyczny wpływa korzystnie na objawy astmy, aktywność 
fizyczną, podejście emocjonalne oraz odpowiedź na czynni-
ki środowiskowe. Rehabilitacja oddechowa powinna pełnić 
istotną rolę w programie leczenia chorych na cięższe posta-
cie astmy [5].

Celem kolejnego badania była ocena regularnego, kon-
trolowanego wysiłku fizycznego na parametry zapalenia 
eozynofilowego i stężenie FENO u chorych na umiarkowa-
ną i ciężką astmę. Do badania włączano chorych z klinicznie 
stabilną astmą od co najmniej 6 miesięcy na stałej dawce 
leków kontrolujących. Po 3 miesiącach w grupie poddanej 
ćwiczeniom fizycznym obserwowano istotny spadek eozy-
nofilów w plwocinie indukowanej oraz znamienne obniże-
nie FENO. W tej grupie było mniej zaostrzeń astmy, chorzy 
przyjmowali mniej leków doraźnych. Wyniki wskazują, że 
trening fizyczny może stanowić dodatkową formę terapii 
u chorych na astmę [6].

Wpływ regularnego wysiłku na wybrane parametry 
oceny procesu zapalnego w astmie oceniano również na 
modelu zwierzęcym.

Vieira i wsp. przeprowadzili badania na mysim modelu 
astmy. Myszy uczulone ovalbuminą (OVA) rozwinęły proces 
zapalny i remodeling, co wiązało się ze zwiększeniem ilości 
kolagenu (288%), włókien elastycznych (56%), włókien 
mięśni gładkich (380%) oraz składników nabłonka układu 
oddechowego (402%). Grupa badana została poddana 
4- tygodniowemu programowi wysiłkowemu o niewielkim 
(OVA+Low) lub średnim nasileniu (OVA+Mod). Oceniano 
nasilenie procesu zapalnego, remodelingu oraz ekspresję 
cytokin Th1 i Th2.U myszy OVA+Low i OVA+Mod wyka-
zano znamienny spadek eozynofilów w BAL-u (84% i 75%). 
Wykazano również istotne zmniejszenie liczby eozynofilów 
(94% i 58%) i komórek jednojądrzastych w ścianie oskrze-
li. U myszy OVA+Low i OVA+Mod wykazano w ścianie 
oskrzeli znamienny spadek komórek zapalnych wykazu-
jących ekspresję IL-4 (85% i 75%) oraz IL-5 (88% i 89%). 
W grupach OVA+Low i OVA+Mod stwierdzono istotnie 
większą liczbę komórek wykazujących ekspresję IL-10. 
W grupach OVA+Low i OVA+Mod obserwowano znamien-
ne zmniejszenie ilości kolagenu, włókien elastycznych, mięśni 
gładkich oraz grubości nabłonka układu oddechowego [7].

W kolejnym badaniu przeprowadzonym na mysim 
modelu astmy wykazano, że poddanie myszy uczulonych 
owalbuminą wysiłkowi fizycznemu spowodowało zmniej-
szenie zmian charakterystycznych dla procesu remodelingu. 
Obserwowano znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów, 
limfocytów CD3+ i CD4+ oraz ekspresji cytokin Th2. Wy-
kazano  znamienny wzrost ekspresji IL-10, antagonisty 
receptora IL-1 (IL-1ra) oraz zmniejszenie ekspresji czynnika 
transkrypcyjnego NF-κB. Autorzy sugerują, że regularny wy-
siłek fizyczny zmniejsza nasilenie procesu zapalnego oraz 
remodelingu, może to być związane ze wzrostem ekspresji 
IL-10, IL-1ra oraz zmniejszeniem NF-κB [8].

Podsumowanie
Chorzy na astmę powinni być aktywni fizycznie – odpo-

wiedni rodzaj i intensywność ćwiczeń dobierana indywidu-
alnie.
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Leczenie farmakologiczne (przeciwzapalne i doraźne) 
powinno zabezpieczać przed występowaniem lub nasile-
niem objawów po wysiłku.

Połączenie prawidłowego postępowania farmakologicz-
nego z odpowiednio dobranym programem ćwiczeń fizycz-
nych może korzystnie wpływać na objawy, przebieg astmy, 
ograniczać proces zapalny i przebudowę oskrzeli.

Odwrotny efekt (pogorszenie przebiegu, nasilenie zapa-
lenia i remodelingu) może być obserwowany w przypadku 
braku leczenia przeciwzapalnego oraz wywoływaniu powy-
siłkowego skurczu oskrzeli.
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