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Wp³yw zró¿nicowanych metod rehabilitacji na poziom lêku
u chorych na astmê oskrzelow¹
ROMAN NOWOBILSKI
II Katedra Chorób Wewnêtrznych CM UJ, ul.Skawiñska 8, 31-066 Kraków
Instytut Rehabilitacji AWF w Krakowie
Chorzy na astmê, o umiarkowanym i ciê¿kim przebiegu, wykazuj¹ niejednokrotnie wysoki poziom depresji, lêku oraz
przewra¿liwienie na punkcie swojego zdrowia. Wielu ciê¿ko chorych na astmê oskrzelow¹ jest pesymistycznie nastawionych
co do mo¿liwoci poprawy swojego stanu zdrowia oraz manifestuje ucieczkê w chorobê. Zaburzenia nastroju u tych chorych
koreluj¹ z przewlek³¹ hipoksemi¹ i stopniem zaawansowania procesu chorobowego. Dusznoæ, lêk to g³ówne powody skarg
chorych na astmê oskrzelow¹.
Autor sformu³owa³ nastêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹: Nowoczesna, kompleksowa, interdyscyplinarna rehabilitacja,
obejmuj¹ca swoim zakresem dzia³ania tak¿e psychikê chorego na astmê oskrzelow¹, oparta na metodach relaksacji i d³u¿szego
kontaktu z terapeut¹, da lepszy efekt terapeutyczny, ni¿ standardowa rehabilitacja. Badaniom poddano 60 losowo wybranych
chorych na astmê oskrzelow¹, w stopniu od lekkiego do ciê¿kiego, w wieku od 21 do 75 lat, leczonych w trybie ambulatoryjnym.
Chorzy ci przydzieleni byli do jednej z dwóch grup charakteryzuj¹cych siê odmiennym typem prowadzonej rehabilitacji.
Wykonano u nich nastêpuj¹ce badania: wywiad chorobowy, spirometriê podstawow¹, pomiar szczytowego przep³ywu wydechowego, pulsoksymetiê, pomiar dusznoci (skala odczuæ subiektywnych Borga oraz skala wizualno - analogowa). Poziom lêku
okrelano przy u¿yciu Kwestionariusza Spielbergera, poziom depresji okrelono stosuj¹c Inwentarz Becka. Stopieñ neurotyzmu oraz ekstrawersji - introwersji okrelano stosuj¹c Inwentarz Eysencka. Chorzy byli poddawani rehabilitacji przez okres 10
dni. Stosowano dwa typy rehabilitacji: standardow¹ rehabilitacjê oddechow¹ (45 min.) oraz rehabilitacjê wzbogacon¹ o elementy treningu relaksacyjnego (1,25 godz.). Wy¿sza skutecznoæ prowadzonej rehabilitacji pulmonologicznej, zawieraj¹cej elementy treningu relaksacyjnego, by³a znacz¹co skorelowana ze stopniem ciê¿koci przebiegu astmy oskrzelowej (F=9,08; df=1,56;
p=0,004) oraz ekstrawertyczn¹ osobowoci¹ badanych pacjentów i ich wrodzon¹ sk³onnoci¹ do reakcji lêkowych (F=4,28;
df=1,52; p=0,04).
S³owa kluczowe: rehabilitacja pulmonologiczna, astma oskrzelowa, lêk, depresja, relaksacja, psychologia kliniczna.

Zdaniem Szczeklika, Obok kardiologii, choroby
uk³adu oddechowego s¹ tym dzia³em interny, w którym
rehabilitacja poczyni³a najwiêksze postêpy, staj¹c siê pe³noprawnym, wa¿nym i skutecznym elementem leczenia.
(...) Niestety, w naszym kraju znajomoæ rehabilitacji oddechowej jest jeszcze ograniczona; praktykuje siê j¹ nierzadko tylko w jednostkach wysokospecjalistycznych. [1]
Wed³ug American Thoracic Society: Rehabilitacjê pulmonologiczn¹ mo¿na okreliæ jako sztukê postêpowania
medycznego, polegaj¹c¹ na umiejêtnoci opracowania
indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmuj¹cego dok³adne rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukacjê [2,3].
Zasadniczym celem rehabilitacji pulmonologicznej
chorych na astmê oskrzelow¹ jest poprawa jakoci ich
¿ycia, zale¿na przede wszystkim od zmniejszenia nasilenia objawów choroby, st³umienia lêku zwi¹zanego z dusznoci¹ i wiadomoci¹, ¿e choroba ma przewlek³y i postêpuj¹cy charakter [2,3]. W literaturze specjalistycznej

coraz czêciej przedstawia siê problemy psychiczne, socjalne, spo³eczne, z którymi borykaj¹ siê pacjenci z chorobami uk³adu oddechowego, w tym chorzy na astmê
oskrzelow¹ [4-16]. Belloch i wsp. podkrelali wp³yw cech
osobowoci chorego na astmê oskrzelow¹ na przebieg tej
choroby [10]. Berezin i wsp. wykazali, ¿e poziom lêku
i depresji u chorych na astmê oskrzelow¹ jest istotnie skorelowany z nasileniem patologicznych zmian w funkcjonowaniu ich uk³adu oddechowego [14]. Wed³ug Walickiego, trudnoci w leczeniu i prowadzeniu rehabilitacji oddechowej chorych na astmê oskrzelow¹ potêgowane s¹
przez znaczne zmiany psychiczne u tych chorych: lêk,
depresjê, apatiê [16]. Zagadnienia lêku u chorych na astmê oskrzelow¹ znajduj¹ coraz szersz¹ reprezentacjê w literaturze specjalistycznej; coraz czêciej podkrela siê koniecznoæ prowadzenia dzia³añ maj¹cych na celu redukcjê nasilenia negatywnych odczuæ emocjonalnych u chorych na astmê oskrzelow¹.
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Zagadnienia patogenezy astmy oskrzelowej, w tym
okrelenie znaczenia nasilenia lêku w jej powstawaniu,
nurtuj¹ wielu badaczy problemu; jak do tej pory nie uda³o
siê jednak jednoznacznie okreliæ roli natê¿enia odczuæ
lêkowych w etiologii astmy oskrzelowej. Prezentowany
artyku³ jest równie¿ g³osem w tej dyskusji; aczkolwiek lêk
zosta³ tu potraktowany nieco instrumentalnie, a wiêc
nie tylko jako wartoæ poznawcza sama w sobie, ale równie¿, a nawet przede wszystkim jako czu³y wskanik
porównania skutecznoci dwóch ró¿nych programów rehabilitacji.
Celem pracy by³o zbadznie czy nowoczesna, kompleksowa, interdyscyplinarna rehabilitacja, obejmuj¹ca
swoim zakresem dzia³ania tak¿e psychikê chorego na astmê oskrzelow¹, oparta na metodach relaksacji i d³u¿szego kontaktu z terapeut¹, da lepszy efekt terapeutyczny,
ni¿ klasyczna rehabilitacja, obejmuj¹ca swoim dzia³aniem
standardowe zabiegi fizjoterapeutyczne, pozbawione najczêciej elementów relaksacji i czêsto maj¹ce bezosobowy charakter.

W badanej próbie, pod wzglêdem liczebnoci,
dominowa³y kobiety, stanowi¹c 2/3 ogó³u badanych
chorych. Klasyfikacji stopnia ciê¿koci astmy dokonano
w oparciu o Raport 2. Grupy Ekspertów National Heart,
Lung and Blood Institute, którego podstawê stanowi m in.
intensywnoæ leczenia farmakologicznego (ryc. 2) [17].

Stopieñ 4, 23,3 %

Stopieñ 2, 51,7 %

Stopieñ 3, 25,0 %

Stopieñ ciê¿koci astmy

MATERIA£ I METODYKA
Badaniami zosta³a objêta grupa 60 chorych na astmê oskrzelow¹ (Asthma bronchiale), leczonych w trybie ambulatoryjnym w II Katedrze Chorób Wewnêtrznych
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Struktura p³ci i wieku podana zosta³a w tab. I oraz
na ryc. 1.
Tabela I. Struktura próby pod wzglêdem wieku

P³eæ

rednia Min

Max

Rozstêp Odchylenie
standardowe

Kobiety

49,68

30,00

73,00

43,00

12,18

Mê¿czyni

49,90

21,00

75,00

54,00

15,78

18
16

Liczba obserwacji

14
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8
6
4
2
0

10

20
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Badanych chorych podzielono losowo na dwie
grupy charakteryzuj¹ce siê odmiennym typem prowadzonej rehabilitacji (tab. II); grupa pierwsza objêta zosta³a
poszerzonym programem rehabilitacji, czyli rehabilitacj¹
z elementami relaksacji, z wykorzystaniem treningu
autogennego Schultza. Istota tego treningu polega na
dowolnym rozlunieniu okrelonych miêni; rozlunienie
napiêcia miêniowego daje w rezultacie stan równowagi
emocjonalnej i tonizuje reakcje wegetatywne [18]. Grupa
druga zosta³a objêta standardowymi zabiegami rehabilitacji
bez elementów relaksacji.
Tabela II. Liczebnoæ grup o odmiennym typie prowadzonej
rehabilitacji
Typ rehabilitacji

WIEK
20

Ryc. 2. Struktura stopni ciê¿koci astmy w badanej próbie

60

WIEK

Ryc. 1. Liczebnoæ w przedzia³ach wieku

70

80

123Oczekiwane
Normalny

Liczebnoæ

%

Rehabilitacja bez relaksu

28

46,67

Rehabilitacja z relaksem

32

53,33

Razem

60

100,00

Metody
Jako zmienne niezale¿ne g³ówne uznano typ
rehabilitacji:
1. Rehabilitacja oddechowa z elementami relaksacji
(trening autogenny Schultza) [18];
2. Rehabilitacja oddechowa bez relaksacji.
Jako zmienne zale¿ne oceniano nastêpuj¹ce cechy:
Poziom lêku-stanu, mierzony skal¹ Spielbergera, przy u¿yciu kwestionariusza STAI ARKUSZ X-1 [19,20]. Badanie wykonywano w dniu podjêcia rehabilitacji oraz po jej
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zakoñczeniu tj. po 10 dniach. Dodatkowo, jednokrotnie,
w pierwszym dniu badañ, dokonano pomiaru wybranych
parametrów. Oceniano poziom depresji (oszacowany na
podstawie Inwentarza Becka-Beck Depression Inventory), stopieñ dusznoci (pomiaru dusznoci dokonano stosuj¹c 10-stopniow¹ skalê odczuæ subiektywnych Borga
oraz skalê wizualno-analogow¹  visual analoque scale [21], poziom wysycenia krwi têtniczej tlenem (pulsoksymetria) [21], wybrane parametry spirometryczne okrelaj¹ce stopieñ obturacji drzewa oskrzelowego. Analizowano dwa parametry spirometryczne: natê¿on¹ objêtoæ
wydechow¹ 1-sekundow¹ (FEV1) i szczytowy przep³yw
wydechowy (PEF). Wykonywano spirometriê podstawow¹. Dodatkowo jednorazowo wykonano pomiar poziomu
lêku - jako cechy, Kwestionariusz samooceny, STAI, ARKUSZ X-2 [19,20].
Jako czynniki osobowoci oceniano stany: zrównowa¿enia - niezrównowa¿enia, czyli neurotycznoci (N)
oraz ekstrawersji-introwersji (E), stosuj¹c Inwentarz Osobowoci H.J.Eysencka (Maudsley Personality Inventory) w autoryzowanej adaptacji M.Choynowskiego [22].
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przypisaæ wy³¹cznie ró¿nicom w typie prowadzonej rehabilitacji, a nie farmakoterapii.

WYNIKI
Sprawdzono za³o¿enie, o normalnoci rozk³adów
testem Lilleforsa. G³ówne zmienne zale¿ne, tj. poziom lêkustanu w badaniu pocz¹tkowym i poziom lêku-stanu w badaniu koñcowym, nie wykazywa³y odchyleñ od normalnoci. Ka¿dorazowo sprawdzano te¿ za³o¿enie homogenicznoci (testem Levenea), uzyskuj¹c, w zdecydowanej
wiêkszoci wypadków, informacjê o spe³nianiu przez dane
tego za³o¿enia.
Analiza statystyczna, miêdzygrupowa wykaza³a, ¿e
w badaniu pocz¹tkowym, nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic w wartociach wybranych parametrów,
charakteryzuj¹cych grupê poddan¹ rehabilitacji z relaksacj¹ i grupê poddan¹ rehabilitacji bez relaksacji.
Nie stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy
w wartociach lêku-stanu przed i po rehabilitacji w grupach o odmiennym typie prowadzonej rehabilitacji (F=2,41;
df=1,58; p=0,13).
Nie wykazano istotnych statystycznie ró¿nic miêPrzebieg i organizacja badañ
dzygrupowych w wartociach lêku-stanu przed i po rehaKa¿dy chory objêty by³ badaniami przez okres bilitacji w grupach mê¿czyzn i kobiet (F=0,001; df=1,56;
10 dni. Badania prowadzone by³y codziennie, w okresie
p=0,99). P³eæ nie wp³ywa³a na wielkoæ zmiany lêku-staod maja do listopada 1998 roku. Czas rehabilitacji by³ cile nu przed i po rehabilitacji, ani jako efekt g³ówny (F=0,15;
okrelony; dla grupy poddanej rehabilitacji z elementami
df=1,56; p=0,70), ani nie wchodzi³a w interakcjê z grup¹.
relaksacji wynosi³ 75 minut, dla grupy objêtej rehabilitacj¹
Stosuj¹c technikê porównañ zaplanowanych wybez relaksacji wynosi³ 45 minut.
kazano, ¿e istnieje istotna statystycznie zale¿noæ (F=4,28;
W ramach standardowej rehabilitacji oddechowej df=1,52; p=0,04) pomiêdzy wartociami lêku-stanu, na
stosowano: zabiegi toalety drzewa oskrzelowego (drena¿
pocz¹tku i na koñcu prowadzonej rehabilitacji o odmiendynamiczny, æwiczenia efektywnego kaszlu, æwiczenia
z dodatnim cinieniem wydechowym), æwiczenia koryguj¹ce wzór oddechowy (wyd³u¿enie wydechu, wydech Tabela III. Analiza miêdzygrupowa istotnoci ró¿nic
w wartociach wybranych parametrów
przez zasznurowane usta), trening przepony trening pomocniczych miêni wydechowych i æwiczenia koordynarednia arytmetyczna
Poziom
cji oddechu.
Parametr
Grupa
Grupa
istotnoci
bez relaksu z relaksem

Analiza statystyczna
Zastosowano jednoczynnikow¹ wielorak¹ analizê
wariancji (MANOVA) z powtarzanymi pomiarami, z analiz¹ kowariancji. G³ównym celem analizy by³o sprawdzenie, czy ró¿ne metody rehabilitacji oddechowej ró¿ni¹
siê od siebie pod wzglêdem swojej skutecznoci w ³agodzeniu subiektywnych objawów astmy, a cile mówi¹c
lêku-stanu mierzonego skal¹ Spielbergera [19,20]. Problemem tej analizy by³ fakt, ¿e oprócz rehabilitacji pacjenci
jednoczenie otrzymywali leczenie farmakologiczne. W³¹czono wiêc intensywnoæ leczenia farmakologicznego jako
kowariant do analizy kowariancji, i w ten sposób wyeliminowano ten czynnik z interesuj¹cych nas efektów. Taka
analiza dawa³a pewnoæ, ¿e je¿eli wykryje siê istotne statystycznie ró¿nice w obni¿eniu wartoci poziomu lêku-stanu w analizie miêdzygrupowej, to bêdzie mo¿na je

(p)

Poziom lêku-stanu: STAI X-1

42,79

42,97

0,95

Poziom lêku-cechy: STAI X-2
Poziom depresji:
Inwentarz Becka
Stopieñ neurotycznoci (N)
Stopieñ ekstrawersji
Stopieñ dusznoci:
Skala Borga

49,25

45,97

0,22

15,46
26,75
24,14

15,09
26,22
26,78

0,89
0,85
0,29

1,71

2,25

0,19

17,50

26,71

0,11

77,21

80,58

0,58

85,15

80,18

0,49

97,04

96,56

0,22

Stopieñ dusznoci:
Skala VAS w %
Natê¿ona objêtoæ wydechowa
1-sekundowa (FEV1) w %
Szczytowy przep³yw
wydechowy (PEF) w %
Wysycenie krwi têtniczej
tlenem (StcO2) w %
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nym typie, w grupach chorych, charakteryzuj¹cych siê
wysokim poziomem wartoci lêku-cechy oraz wysokimi
wartociami wymiaru: ekstrawertyzm. Zale¿noæ tê ilustruje rycina 3.

Zale¿noæ tak¹ wykazano równie¿ u chorych maj¹cych
niskie wartoci szczytowego przep³ywy wydechowego
(PEF) (F=9,08; df=1,56; p=0,004). Zale¿noæ tê ilustruje
rycina 5.
44

52
50

42

48
40
Lêk - stan

Lêk - stan

46
44
42

38

36

40
34
38
36

Badanie pocz¹tkowe

Badanie koñcowe

Grupa
bez relaksu
Grupa
z relaksem

Ryc. 3. Zmiany w wartoci lêku-stanu po rehabilitacji z relaksem
i bez relaksu u chorych z wysokim poziomem lêku cechy
i wysokimi wartociami wymiaru - ekstrawertyzm

Nie wykazano natomiast takiej zale¿noci w porównywanych grupach chorych charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem lêku, jako cechy i bêd¹cych introwertykami (F=0,01; df=1,23; p=0,92). Nie stwierdzono tak¿e
istotnych statystycznie zale¿noci (F=0,02; df=1,23;
p=0,96) pomiêdzy zmianami w wartociach lêku-stanu na
pocz¹tku i na koñcu przeprowadzonych badañ, w grupach chorych cechuj¹cych siê niskim poziomem lêku 
cechy i bêd¹cych ekstrawertykami.
Stosuj¹c technikê porównañ zaplanowanych wykazano istnienie statystycznie istotnej zale¿noci (F=4,81;
df=1,56; p=0,03) pomiêdzy zmianami w wartociach lêkustanu, mierzonego na pocz¹tku i na koñcu badañ, a typem
prowadzonej rehabilitacji, w odniesieniu do chorych cechuj¹cych siê niskimi wartociami natê¿onej objêtoci
wydechowej 1-sekundowej (FEV1), (wartoci poni¿ej
redniej arytmetycznej). Zale¿noæ tê ilustruje rycina 4.
41
40

32

Badanie pocz¹tkowe

Badanie koñcowe

Grupa
bez relaksu
Grupa
z relaksem

Ryc. 5. Zmiany w wartoci lêku-stanu po rehabilitacji z relaksem
i bez relaksu u chorych z niskimi wartociami PEF

Analogiczna analiza przeprowadzona dla chorych
maj¹cych wysokie wartoci natê¿onej objêtoci
wydechowej 1-sekundowej (FEV1) (wartoci wy¿sze od
redniej arytmetycznej) wykaza³a, ¿e nie ma istotnej
statystycznie zale¿noci (F=1,45; df=1,56; p=0,23)
pomiêdzy zmian¹ wartoci poziomu lêku-stanu, mierzonego
na pocz¹tku i koñcu badañ, a typem oddzia³ywañ
rehabilitacyjnych. W grupie za chorych z wysokimi
wartociami szczytowego przep³ywu wydechowego (PEF)
(wartoci wy¿sze od redniej arytmetycznej) wynik takiej
samej analizy przedstawia siê nastêpuj¹co: (F<0,001;
df=1,56; p=0,99).
Stosuj¹c technikê porównañ zaplanowanych,
poddano tak¿e analizie uzyskane przez chorych z wysokim
poziomem neurotyzmu, zmiany w wartociach lêku-stanu
mierzonych na pocz¹tku i na koñcu rehabilitacji,
prowadzonej w dwóch wariantach. Nie stwierdzono tutaj
istotnych statystycznie zale¿noci (F=1,39; df=1,56;
p=0,24). Analizê tê poszerzono nastêpnie o czynnik p³ci,
nie uzyskuj¹c równie¿ istotnych statystycznie zale¿noci
(F=2,18; df=1,52; p=0,15).
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Tabela IV. Charakterystyka grup o odmiennym typie prowadzonej
rehabilitacji  wartoæ parametru lêk-stan, pomiar koñcowy

Lêk - stan

38
37
36

Ty p
rehabilitacji

35

Poziom lêku-stanu: STAI X-1
rednia

34
33
32

Badanie pocz¹tkowe

Badanie koñcowe

Grupa
bez relaksu
Grupa
z relaksem

Ryc. 4. Zmiany w wartociach lêku-stanu po rehabilitacji
z relaksem i bez relaksu u chorych z niskimi wartociami FEV 1

Grupa
z relaksem
bez relaksu

37,34
40,79

Minimum Maximum Rozstêp Odchylenie
standardowe

20,00
23,00

66,00
78,00

46,00
55,00

11,02
13,39
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DYSKUSJA
Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹ce na koniecznoæ stosowania kompleksowych i interdyscyplinarnych
programów rehabilitacji oddechowej chorych na astmê
oskrzelow¹, podkrelaj¹ce znaczenie czynników emocjonalnych i osobowociowych w przebiegu choroby i procesie leczenia, dobrze koresponduj¹ z wynikami badañ
innych autorów. Prowadzenie jednak szerokiej dyskusji
nad skutecznoci¹ tego typu programu rehabilitacji oddechowej, u chorych na astmê oskrzelow¹ nie jest mo¿liwe
do zrealizowania w sposób wyczerpuj¹cy temat, bowiem
tego typu programy kompleksowej i interdyscyplinarnej
rehabilitacji chorych na astmê oskrzelow¹ s¹ w literaturze przedmiotu ubogo reprezentowane, stanowi¹ niew¹tpliwie nurt nowatorski.
Analiza uzyskanych wyników badañ, uwidoczni³a
wyranie lepsze rezultaty prowadzonej rehabilitacji oddechowej, wykorzystuj¹cej elementy relaksacji, w grupie
chorych bêd¹cych ekstrawertykami oraz manifestuj¹cych wyrane tendencje do reakcji lêkowych. Otrzymane wyniki badañ zdaj¹ siê mieæ logiczne i racjonalne uzasadnienie. Ekstrawertyk jest bowiem nastawiony na zewn¹trz, podatny jest na bodcowanie zewnêtrzne, jest zewn¹trzsterowny, ulega wp³ywom sytuacyjnym. Nie jest
wiêc niczym zaskakuj¹cym, w wietle powy¿szej charakterystyki, ¿e chory na astmê oskrzelow¹, bêd¹cy ekstrawertykiem, manifestuj¹cy jednoczenie tendencje do reakcji lêkowych, obni¿a poziom lêku w wyniku prowadzonej rehabilitacji z elementami relaksacji. Mnogoæ bodców aplikowanych choremu w tym typie prowadzonej
rehabilitacji, kontrolowana przez terapeutê zewn¹trzsterownoæ doskonale koresponduje z charakterystyk¹ osobnika ekstrawertycznego.
Lepsze rezultaty prowadzonej rehabilitacji oddechowej, wykorzystuj¹cej elementy relaksacji, uzyskano tak¿e w grupie chorych, u których astma przebiega³a w stopniu umiarkowanym i ciê¿kim. W literaturze specjalistycznej prezentowano ju¿ zale¿noci pomiêdzy poziomem lêku,
odczuwanym przez chorych na astmê oskrzelow¹ , a stopniem ciê¿koci przebiegu astmy oskrzelowej u tych chorych [8,9,10]. Lêk jest subiektywn¹ sk³adow¹ jakoci ¿ycia. Wysoki poziom lêku, charakteryzuj¹cy chorych na
astmê w stopniu umiarkowanym i ciê¿kim jest jednym
z podstawowych czynników pogarszaj¹cych ich jakoæ ¿ycia. Jedn¹ z podstawowych potrzeb, jak¹ zg³aszaj¹ ci chorzy jest potrzeba bezpieczeñstwa, opieki, wsparcia. Próbuj¹ oni osi¹gn¹æ równowagê emocjonaln¹, obni¿yæ poziom odczuwanego lêku, niepokoju. Je¿eli wiêc, do standardowego zestawu zabiegów fizjoterapeutycznych, aplikowanych chorym na astmê oskrzelow¹ w stopniu umiarkowanym b¹d ciê¿kim, do³¹czy siê trening relaksacyjny,
którego celem jest uzyskanie optymalnej homeostazy psychofizycznej, to w ten sposób obni¿y siê, równie¿ poziom
lêku odczuwany przez tych chorych, a tym samym poprawi siê jakoæ ich ¿ycia.
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Porównañ skutecznoci programów rehabilitacji
o odmiennym typie, u chorych na astmê oskrzelow¹, dokona³ zespó³ kierowany przez Janiszewskiego. Przez okres
jednego roku stosowali oni zabiegi standardowej rehabilitacji oddechowej w jednej grupie, w grupie drugiej w³¹czyli muzykoterapiê. Badacze zaobserwowali wiêksz¹
skutecznoæ rehabilitacji w grupie chorych poddanych
rehabilitacji z elementami muzykoterapii. Korzystne zmiany
dotyczy³y redukcji lêku, poprawy samopoczucia oraz
zmniejszenia oporów oskrzelowych [23].
K.Walicki wykaza³ szczególn¹ skutecznoæ treningu autogennego Schultza w rehabilitacji chorych pulmonologicznych, w tym równie¿ chorych na astmê oskrzelow¹. Wykaza³ równie¿ koniecznoæ stosowania pozycji
relaksuj¹cych oraz zaleca³ stosowanie muzykoterapii [16].
Fizjoterapeuta realizuj¹cy program rehabilitacji pulmonologicznej u chorego na astmê oskrzelow¹ nie mo¿e
ograniczaæ siê do stosowania tylko kinezyterapii oddechowej i innych zabiegów fizjoterapeutycznych, ale powinien
wp³ywaæ na stan emocjonalny i motywacje chorego, czyli stosowaæ aktywn¹ psychoterapiê. Problem ten poruszali: Janiszewski, Kronenberger, Drozd na ³amach Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, wykazuj¹c przewagê
skutecznoci nowoczesnych technik terapii oddechowej
nad tradycyjn¹ kinezyterapi¹ oddechow¹ [23]. Podobnie
Orlandi i wsp. stwierdzili, ¿e bez odpowiedniej relaksacji,
chory na astmê oskrzelow¹ nie mo¿e wykonywaæ æwiczeñ oddechowych, ani nauczyæ siê technik kontrolowanego oddychania; poza tym rozlunione w nastêpstwie
relaksacji miênie oddechowe zu¿ywaj¹ mniej tlenu ni¿
w stanie skurczu [7].
Reasumuj¹c, stwierdzono, ¿e u chorych na astmê
oskrzelow¹, cechuj¹cych siê wysokimi wartociami lêkucechy1 oraz wysokimi wartociami ekstawertyzmu, nowoczesna, kompleksowa rehabilitacja, oparta na metodach relaksacji i d³u¿szego kontaktu z fizjoterapeut¹ daje
lepszy efekt terapeutyczny, ni¿ rehabilitacja pozbawiona
elementów relaksacji i maj¹ca czêsto bezosobowy charakter.
Poziom lêku-stanu2 chorych, u których astma przebiega w stopniu ciê¿kim, obni¿a siê w sposób zdecydowany pod wp³ywem zabiegów rehabilitacji wzbogaconej
o elementy treningu relaksacyjnego.
Poziom neurotyzmu u chorych na astmê oskrzelo1

Lêk-cecha jest to wzglêdnie sta³a w³aciwoæ osobowoci sprawiaj¹ca,
¿e jednostka wykazuje tendencjê do reagowania lêkiem w odniesieniu
do obiektywnie nie zagra¿aj¹cych sytuacji. Istotn¹ w³aciwoci¹ lêku
jako cechy jest jego stosunkowo du¿a stabilnoæ w czasie (Sosnowski,
Wrzeniewski, 1983).

2

Lêk-stan charakteryzowany jest jako przemijaj¹ce i zale¿ne od
czynników sytuacyjnych uczucie obawy i napiêcia, któremu towarzyszy
pobudzenie autonomicznego uk³adu nerwowego. W³aciwoci¹ lêkustanu jest zmiennoæ w zale¿noci od dzia³aj¹cych w danej chwili
czynników stresowych i zagra¿aj¹cych (Sosnowski, Wrzeniewski,
1983).
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w¹ nie wp³ywa na ró¿nice w zmianach wartoci lêkustanu, mierzonego na pocz¹tku i koñcu rehabilitacji, prowadzonej zró¿nicowanymi metodami.
P³eæ nie determinuje rodzaju odpowiedzi pacjenta
na zró¿nicowane typy rehabilitacji, mierzonej zmian¹
poziomu lêku-stanu na pocz¹tku i koñcu badañ.

Kwalifikuj¹c chorych na astmê oskrzelow¹ do
danego typu rehabilitacji nale¿y uwzglêdniaæ stopieñ
ciê¿koci przebiegu choroby, cechy osobowociowe
chorego oraz jego sk³onnoci do reakcji lêkowych.
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The influence of different rehabilitation methods on the level of anxiety in patients
with bronchial asthma
ROMAN NOWOBILSKI
Summary
The personality profile of patients with moderate to severe bronchial asthma includes high level of depression, anxiety and health
preoccupation. Many patients with severe bronchial asthma possess pessimistic feelings toward their prognosis and manifest flight into
the illness. Some negative aspects of mood correlate with chronic hypoxia and degree of dysfunction. Dyspnoea and anxiety are chief
complaints of patients with moderate and severe bronchial asthma.
The author framed the following hypothesis: Modern, complex rehabilitation, including emotions of patient with bronchial asthma,
based on relaxation and long-term contact with therapist, gives better therapeutic effect than standard rehabilitation.
Studies involved 60 consecutive and unselected outpatients between the ages of 21 and 75 with bronchial asthma from light to severe.
These patients were assembled into two groups on the basis of pulmonary rehabilitation program.
The study included a structural interview, spirometry, peak flow diary, pulse oximetry, level of dyspnea (expressed with Borg scale and
visual analogue scale). The psychological status was assessed by Spielberger Questionnaire (index of anxiety) and Beck Depression
Inventory BDI-Long Form (index of anxiety).
These medical and psychological parameters were measured before and after the rehabilitation. A level of neuroticism and a level of
introversion-extraversion were measured by Eysenck Inventorty (Maudsley Personality Inventory MPI).
The patients underwent a rehabilitation program for 10 days in two variants; first group underwent a standard pulmonary rehabilitation
(45 min. daily), second group underwent a pulmonary rehabilitation with elements of relaxation (1,25 hr daily).
The final results were significantly associated with asthma severity (F=9.08; df=1.56; p=0.004) and personality traits of extroversion in
combination with high levels of anxiety (F=4.28; df=1.52; p=0.04). Alergia Astma Immunol 2000; 5(2): 129-135
Key words: pulmonary rehabilitation, bronchial asthma, anxiety, depression, relaxation, clinical psychology
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