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Wstęp
U znacznej części chorych na astmę wysiłek fizyczny może 

powodować nasilenie objawów astmy [1]. Objawy obejmu-
ją kaszel (często dominujący lub jedyny objaw), uczucie cia-
snoty w klatce piersiowej, świsty, brak tchu lub nadmierną 
ilość śluzowej wydzieliny występujące po krótkotrwałym, 
kilkuminutowym, nieprzerwanym wysiłku fizycznym. Nie-
którzy chorzy zgłaszają ból w klatce piersiowej, kaszel po-
jawiający się w szatni („locker room cough”) oraz słabszą 
tolerancję wysiłku. Charakterystyczne jest unikanie aktyw-
ności fizycznej oraz niezdolność do dotrzymania kroku ró-
wieśnikom [2,3].

Przez wiele lat chorych na astmę skazywano na cał-
kowite lub częściowe ograniczenie aktywności fizycznej. 
Poznanie patomechanizmów astmy oraz właściwe postę-
powanie terapeutyczne dają chorym możliwość uczestni-
czenia w zajęciach sportowych, co prowadzi do poprawy 
wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowe-
go. Uprawianie sportu podwyższa próg występowania re-
akcji astmatycznych i zmniejsza ryzyko zaostrzeń astmy.
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Streszczenie

Wysiłek fizyczny może powodować nasilenie objawów astmy. U chorych 
na astmę regularne, rekreacyjne uprawianie sportu nie ma negatywnego 
wpływu na układ oddechowy, poprawia ogólny stan zdrowia i rozwój 
fizyczny. Jest to jednak uwarunkowane prawidłowym leczeniem astmy, 
umiejętnością posługiwania się lekami zabezpieczającymi przed skurczem 
oskrzeli, odpowiednim doborem dyscypliny sportu i warunków w jakich 
wysiłek jest wykonywany. Są to podstawowe elementy warunkujące sku-
teczność postępowania terapeutycznego.
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Summary

Physical exercise may cause exacerbation of asthma symptoms. In pa-
tients with asthma, regular recreational sport does not have a negative 
impact on the respiratory system, but rather improves overall health and 
physical development. However, this requires the proper asthma treat-
ment, the skilful use of bronchospasm-preventing drugs, appropriate 
choice of sport discipline and proper conditions in which it is being prac-
ticed. These are the basic elements necessary to ensure the effectiveness 
of the therapeutic intervention.
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Poza właściwym leczeniem farmakologicznym zasad-
niczym elementem postępowania powinien być właściwy 
dobór szeregu składowych postępowania niefarmakolo-
gicznego.

Zasady postępowania niefarmakologicznego
U chorych na astmę regularne, rekreacyjne uprawianie 

sportu nie ma negatywnego wpływu na układ oddechowy, 
poprawia ogólny stan zdrowia i rozwój fizyczny. Jest to jed-
nak uwarunkowane odpowiednim leczeniem przeciwzapal-
nym, uzyskaniem właściwej kontroli choroby oraz wyborem 
odpowiedniej dyscypliny i warunków uprawiania sportu [3].

Ćwiczenia fizyczne należy rozpoczynać w stabilnym okre-
sie choroby, a zwiększanie wysiłku fizycznego powinno być 
stopniowe. Zajęcia należy zaczynać od 15-30 minutowej 
rozgrzewki, która powinna obejmować ćwiczenia rozciąga-
jące, rozgrzewające mięśnie, wolny bieg oraz krótkie odcin-
ki sprintu. Następnie można rozpocząć normalne ćwiczenia. 
Po ich zakończeniu konieczny jest 10-15 minutowy okres 
uspokajający, w czasie którego wykonuje się stopniowo co 
raz mniej intensywne ćwiczenia rozluźniające [3].
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W 1966 roku McNeill opisał jako pierwszy okres refrakcji 
występujący po intensywnym wysiłku i sugerował, że od-
powiednio przeprowadzona rozgrzewka może zapobiegać 
lub redukować objawy astmy wywołane wysiłkiem [4].

W niektórych przypadkach wysokie stężenie alergenów 
ogranicza możliwość uprawiania pewnych dyscyplin spor-
towych. Sporty halowe są zalecane osobom uczulonym na 
pyłki roślin wiatropylnych, natomiast zajęcia na wolnym po-
wietrzu osobom uczulonym na alergeny roztoczy kurzu do-
mowego. Dla chorych na astmę zalecaną formą aktywności 
fizycznej jest pływanie. Wilgotne powietrze chroni przed 
skurczem dróg oddechowych. Niektóre sporty walki, gry ze-
społowe, chód, jazda na rowerze, tenis również wydają się 
być odpowiednie dla dużej części chorych na astmę. Biegi 
długodystansowe oraz sporty zimowe niosą ze sobą sto-
sunkowo duże ryzyko napadów astmatycznych. Do prze-
ciwwskazanych dyscyplin należą spadochroniarstwo i nur-
kowanie. Należy podkreślić, że astma nie jest powodem do 
rezygnowania z aktywnego trybu życia i uprawiania sportu.

Postępowanie farmakologiczne
Występowanie powysiłkowego skurczu oskrzeli zależ-

ne jest od nasilenia alergicznego, eozynofilowego procesu 
zapalnego. Opisano korelację pomiędzy ciężkością skurczu 
oskrzeli wywołanego wysiłkiem a eozynofilią we krwi ob-
wodowej oraz indukowanej plwocinie jak również stęże-
niem ECP (eosinophilic cationic protein) w surowicy [5].

W aspekcie wielu nowych doniesień interesująca jest 
ocena wpływu wysiłku fizycznego na nasilenie procesu za-
palnego leżącego u podłoża astmy. Z jednej strony wiele 
danych wskazuje, że wystąpienie powysiłkowego skurczu 
oskrzeli może u części chorych, zwłaszcza nie leczonych 
przeciwzapalnie, prowadzić do jego nasilenia [6-8].

Z drugiej strony przedstawiono wyniki badań, które 
wskazują, że wysiłek fizyczny może mieć korzystny wpływ 
na szereg parametrów związanych z toczącym się w dro-
gach oddechowych procesem zapalnym.

W badaniach na modelu zwierzęcym wykazano, że regu-
larny trening fizyczny ogranicza wykładniki procesu zapal-
nego oraz przebudowy oskrzeli związane z komórkami Th2, 
jak również poprawia mechanikę oddychania. Może to być 
związane ze wzrostem ekspresji IL-10 i IL-1ra oraz zmniejsze-
niem NF-KB [9]. Również w badaniach przeprowadzonych 
u chorych na średnio ciężką i ciężką astmę wykazano, że 
regularny wysiłek fizyczny zmniejsza stężenie tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym oraz eozynofilię w indukowanej 
plwocinie [10]. Regularny wysiłek u dzieci chorych na astmę 
prawidłowo leczonych poprawia wydolność fizyczną i nie 
nasila procesu zapalnego [11].

Należy podkreślić, że powysiłkowe występowanie lub 
nasilenie objawów jest bardzo charakterystyczne dla astmy 
i stanowi wykładnik stopnia kontroli choroby. Poza pod-
stawowym elementem postępowania terapeutycznego w 
astmie jakim jest systematyczne leczenie przeciwzapalne 
wziewnymi glikokortykosteroidami, niezwykle ważne jest 
nauczenie pacjenta posługiwania się inhalatorami, które 
będzie stosował przed zaplanowanym wysiłkiem fizycznym 
lub też przerywał napad duszności.

Lekami najskuteczniej blokującymi skurcz oskrzeli zwią-
zany z wysiłkiem fizycznym są agoniści receptorów ß2-ad-
renergicznych. Wprowadzenie do leczenia astmy długo 
działających preparatów z tej grupy (salmeterol, formo-
terol) istotnie poprawiło jakość życia i tolerancję wysiłku 
przez chorych na astmę [12]. Leki te zabezpieczają przed 
skurczem oskrzeli i mogą być stosowane regularnie co 12 
godzin. Formoterol łączący w sobie szybki początek z dłu-
gim okresem działania może być przyjęty w razie napadu 
duszności. Krótko działające preparaty agonistów recepto-
rów ß2-adrenergicznych (salbutamol, fenoterol) polecane 
są do stosowania przed planowanym wysiłkiem fizycznym 
(15-30 minut) oraz doraźnie w razie napadu duszności [13].

Doustne preparaty teofiliny oraz wziewny bromek 
ipratropium są przez część autorów uważane za leki sku-
teczne w zapobieganiu powysiłkowym objawom ast-
my [14]. Należy je zalecać tylko u wybranych pacjentów,  
w przypadku braku skuteczności innych leków lub występu-
jących przeciwwskazań do ich stosowania.

W piśmiennictwie podkreśla się skuteczność antagoni-
stów receptora leukotrienowego stosowanych zarówno  
w pojedynczej dawce, jak i regularnie, w zapobieganiu 
powysiłkowym objawom astmy [15,16]. Przeprowadzone 
badania porównawcze profilaktycznego działania monte-
lukastu i salmoterolu wykazały, podobną skuteczność obu 
leków w zapobieganiu powysiłkowemu skurczowi oskrzeli 
w pierwszych 3 dniach terapii oraz po 4 i 8 tygodniach sto-
sowania [17,18].

Podsumowanie
Astma nie jest powodem do rezygnowania z aktywne-

go trybu życia i uprawiania sportu. Prawidłowe przeciwza-
palne leczenie astmy, umiejętność posługiwania się lekami 
zabezpieczającymi przed skurczem oskrzeli, odpowiednie 
dopasowanie dyscypliny sportu, warunków w jakich wysi-
łek jest wykonywany, są to podstawowe elementy warun-
kujące skuteczność postępowania terapeutycznego.
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