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WYDOLNOŒÆ WYSI£KOWA DZIECI
CHORYCH NA ASTMÊ
WORKING CAPACITY IN CHILDREN WITH ASTHMA

Anna Stañczyk, Jaros³aw Wlaz³owski, Katarzyna Ha³adaj,
Danuta Chlebna-Sokó³
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii UM w £odzi

Streszczenie: Astma atopowa jest chorob¹, która mo¿e zaburzaæ zdolnoœci wysi³kowe pacjentów. Konsekwencj¹ tego faktu mo¿e byæ pogorszenie przebiegu choroby i zwiêkszona predyspozycja do powysi³kowego skurczu oskrzeli.
Celem pracy by³a ocena poziomu wydolnoœci wysi³kowej dzieci leczonych w Poradni Alergologicznej
przy Klinice Propedeutyki Pediatrii UM w £odzi. Badaniami objêto 27 dzieci z astm¹ ³agodn¹ i epizodyczn¹. Grupê porównawcz¹ stanowi³o 33 zdrowych dzieci. Wykonano test wysi³kowy na bie¿ni ruchomej wg protoko³u Bruca, oceniaj¹c maksymalne poch³anianie tlenu (VO2 max), maksymalne têtno pracy
(HF) oraz czas trwania wysi³ku. Stwierdzono istotnie ni¿sz¹ wartoœæ VO2 max oraz czasu trwania wysi³ku
u dzieci z astm¹ (odpowiednio: 39,39 ml/kg/min. vs 47,97 ml/kg/min. oraz 9,79 min. vs 14,60 min.) Równie¿
HFmax by³o ni¿sze u dzieci z astm¹, aczkolwiek ró¿nica nie by³a znamienna statystycznie.
Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹ na wyraŸnie gorsz¹ wydolnoœæ wysi³kow¹ dzieci chorych na astmê, co nale¿y
wi¹zaæ z ich mniejsz¹ codzienn¹ aktywnoœci¹ ruchow¹. W celu poprawy wydolnoœci wysi³kowej tej grupy pacjentów wskazane jest tworzenie grup rehabilitacyjnych dla dzieci z astm¹.
S³owa kluczowe: astma, wydolnoœæ wysi³kowa, test Bruca, maksymalne poch³anianie tlenu, têtno maksymalne
Abstract: Atopic asthma is a disease which may cause disorders of working capacity. This may result in deterioration in the patients’ condition and increased susceptibility to exercise induced bronchospasm. The aim of the
study was to assess the level of physical exercise efficiency in children treated at the Outpatient Clinic of
Allergy, Pediatric Propedeutics Clinic, Medical University of £ódŸ. We examined 27 children with mild or
episodic asthma and a control group of 33 healthy children. The treadmill effort test according to Bruce’s
protocol was performed to evaluate the maximum oxygen uptake (VO2 max), maximum heart rate (HF) and
the time of physical effort. The VO2 max value and the time of physical effort in children with asthma were
significantly lower (39,39 ml/kg/min vs 47,97 ml/kg/min and 9,79 min vs 14,60 min, respectively). Also, HF
max was lower in children with asthma; however, the difference was non-significant.
The results of the study indicate markedly lower working capacity in children with asthma, which is associated
with their reduced everyday physical activity. In order to improve the working capacity in this group of patients,
it is advisable to organise a special physical exercise programme for children with asthma.
Key words: asthma, working capacity, Bruce’s test, maximum oxygen uptake, maximum heart rate

Wstêp
Astma atopowa jest jedn¹ z chorób, która w istotny sposób
zmniejszaæ mo¿e zdolnoœci wysi³kowe chorego dziecka (15). Wynika to zarówno z utrudnionego pobierania tlenu w
czasie wysi³ku, szczególnie w okresie zaostrzeñ choroby, jak
równie¿ z obecnoœci powysi³kowego skurczu oskrzeli. Obydwa te zjawiska wywo³uj¹ uczucie dusznoœci i w konsekwen-
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cji zniechêcaj¹ dziecko do wykonywania wysi³ków fizycznych. Dlatego dzieci chore na astmê, boj¹c siê klinicznych
nastêpstw aktywnoœci ruchowej, unikaj¹ jej, co prowadziæ
mo¿e do obni¿enia wydolnoœci wysi³kowej. Z kolei ni¿sza
wydolnoœæ wysi³kowa sprzyja czêstszemu i ³atwiejszemu wyzwalaniu powysi³kowej obturacji oskrzeli (6-8).
Wspó³czesne metody leczenia farmakologicznego astmy,
a szczególnie mo¿liwoœæ zapobiegania powysi³kowemu

Wydolnoœæ wysi³kowa dzieci...
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skurczowi oskrzeli, pozwalaj¹ w znacznym stopniu zniwelowaæ wp³yw choroby na zdolnoœci wysi³kowe pacjentów.
A obowi¹zuj¹ce wytyczne dotycz¹ce postêpowania leczniczego w astmie zalecaj¹ wdra¿anie programów sportowych
jako istotnej sk³adowej planu przewlek³ego leczenia (9-11).
Ocena wydolnoœci wysi³kowej dzieci z astm¹ mo¿e byæ
niezbêdna do opracowywania indywidualnych programów
rehabilitacyjnych dla tych pacjentów.

Cel pracy
Celem pracy by³a ocena poziomu wydolnoœci wysi³kowej dzieci leczonych z powodu astmy w Poradni Alergologicznej przy Klinice Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu
Medycznego w £odzi.

Materia³ i metody
Badaniami objêto 27 dzieci w wieku od 6 do 18 lat (12
± 3,6) choruj¹cych na astmê atopow¹. Wiêkszoœæ dzieci
(96%) chorowa³a na astmê epizodyczn¹ i ³agodn¹. Tylko
jeden pacjent mia³ rozpoznan¹ astmê umiarkowan¹.
Grupê porównawcz¹ stanowi³o 33 dzieci uznanych za zdrowe, w tym samym przedziale wiekowym (12,1 ± 3,0 lata) (tab. 1).
U wszystkich badanych przeprowadzono test wysi³kowy
na bie¿ni ruchomej wed³ug protoko³u Bruca, zgodnie z którym, wielkoœæ obci¹¿enia zmienia³a siê co 3 minuty. Próbê
przerywano, kiedy dziecko zg³asza³o zmêczenie uniemo¿liwiaj¹ce kontynuacjê wysi³ku lub/i osi¹gnê³o nale¿ne têtno
maksymalne. Têtno maksymalne (HF max) wyliczano wed³ug wzoru 220-wiek w latach (12, 13).
Oceniono wartoœæ maksymalnego poch³aniania tlenu
(VO2 max), maksymalne têtno pracy (HF max) oraz czas
trwania wysi³ku. VO2max oznaczano metod¹ poœredni¹
na podstawie wartoœci têtna pracy i wielkoœci obci¹¿enia.
Obliczenia przeprowadzano automatycznie z u¿yciem programu komputerowego obecnego w systemie Sensor Medics.
Ponadto u 11 dzieci z astm¹ wykonano oznaczenie stê¿enia kwasu mlekowego w surowicy przed i po wysi³ku. Badanie wykonywano u¿ywaj¹c krwi ¿ylnej, metod¹ enzymatyczn¹, wykorzystuj¹c zestawy firmy Roche Hitachi.
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono testem T-Studenta
dla zmiennych niezale¿nych.

Wyniki
Wartoœæ maksymalnego poch³aniania tlenu uzyskana
przez dzieci z astm¹ wynosi³a 39,39 ± 9,19 ml/kg/min. Natomiast dzieci zdrowe osi¹gnê³y VO2max równe 47,97 ± 7,63
ml/kg/min. Ró¿nica pomiêdzy grupami by³a istotna statystycznie (p= 0,0002) ( ryc. 1). Równie¿ czas trwania wysi³ku
by³ wyraŸnie ró¿ny w poszczególnych grupach. Dla dzieci
z astm¹ wynosi³ on 9,79 ± 3,04 min. zaœ dla dzieci zdrowych 14,60 ± 3,29 min. Wspó³czynnik istotnoœci statystycznej by³ w tym przypadku na poziomie 0,00001 (ryc. 1).
Ocena maksymalnego têtna pracy ujawni³a, ¿e dzieci z astm¹
osi¹gnê³y ni¿sze têtno w porównaniu do dzieci zdrowych, aczkolwiek bez istotnych ró¿nic miêdzy grupami (ryc. 1). Analiza
indywidualnych zapisów têtna pracy wykaza³a, ¿e a¿ 17 pacjentów choruj¹cych na astmê (63%) przerwa³o próbê przed
osi¹gniêciem nale¿nego têtna maksymalnego.
Wykonane pomiary poziomu kwasu mlekowego ujawni³y w grupie badanych dzieci jego wyraŸny i znamienny
wzrost pod wp³ywem wysi³ku, z wartoœci spoczynkowej
14,79 ± 5,45 mg/dl do powysi³kowej 27,03 ± 13,65 mg/dl
(p= 0,021) (ryc. 2).

Dyskusja
Ocena aktywnoœci ruchowej dzieci choruj¹cych na astmê jest przedmiotem wielu badañ (1, 3, 4, 7, 14, 15). Wiêkszoœæ autorów jest zdania, ¿e dzieci z astm¹ maj¹ ni¿sz¹
wydolnoœæ ni¿ ich zdrowi rówieœnicy. Odpowiedzialnym za
ten fakt jest towarzysz¹cy czêsto astmie powysi³kowy skurcz
oskrzeli (2, 6, 10, 16, 17). Badani przez nas pacjenci mieli
znamiennie ni¿szy poziom wydolnoœci (ni¿sza wartoœæ
VO2max, ni¿sze têtno pracy oraz krótszy czas pracy), natomiast u ¿adnego z nich nie zaobserwowano w czasie badania klinicznych cech powysi³kowego skurczu oskrzeli, takich jak kaszel, dusznoœæ czy œwisty.
VO2 max, czyli zdolnoœæ poch³aniania tlenu uwa¿ana
jest za najbardziej obiektywny i miarodajny parametr charakteryzuj¹cy poziom wydolnoœci wysi³kowej. Stanowi ona
podstawê oceny aerobowych zdolnoœci organizmu (18, 19).
Na wielkoœæ VO2max maj¹ wp³yw: sprawnoœæ funkcji uk³adu oddechowego i sercowo-naczyniowego, a tak¿e p³eæ,
wiek, wysokoœæ i masa cia³a. Wed³ug cytowanych przez
Woynarowsk¹ autorów u dzieci 11-letnich oczekiwana wartoœæ VO2max powinna kszta³towaæ siê na poziomie od 45
do 60 ml/kg/min. (18). Uzyskan¹ przez naszych pacjentów
wartoœæ 39,39 ml/kg/min. nale¿y wiêc uznaæ za niedostateczn¹. Podobne s¹ obserwacje van Veldhovena i wsp., którzy badaj¹c 47 dzieci leczonych z powodu astmy w wieku
10 lat, w teœcie na ergometrze rowerowym, stwierdzili u nich
znamiennie ni¿sze VO2max (39,48 ml/kg/min.) w porównaniu do grupy kontrolnej (42,48 ml/kg/min.) (6). O niskiej
Rycina 2. Stê¿enie kwasu mlekowego u dzieci z astm¹ przed
i po wysi³ku.
Kwas mlekowy
*
27,03

30
25
20
mg/dl

Rycina 1. Zachowanie siê wybranych wskaŸników wydolnoœci
u dzieci z astm¹ w odniesieniu do grupy porównawczej.

15

*
14,79

10

Tabela 1. Liczba i wiek badanych dzieci.
Liczba
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wydolnoœci wysi³kowej dzieci choruj¹cych na astmê pisz¹
tak¿e Schmidt i wsp. Przyczyn tego zjawiska autorzy upatruj¹ zarówno w fakcie wystêpowania powysi³kowego skurczu oskrzeli, jak i w psychogennym lêku przed wysi³kiem (8).
Równie¿ Nixon zwraca uwagê na obni¿on¹ zdolnoœæ poch³aniania tlenu u dzieci z astm¹ i uznaje to za najistotniejsze i najczêstsze zaburzenie spoœród wszystkich parametrów
wydolnoœci wysi³kowej (1).
Natomiast Boas i wsp. uwa¿aj¹, ¿e nie ma ¿adnych
ró¿nic w poziomie zdolnoœci aerobowych miêdzy dzieæmi zdrowymi i dzieæmi z astm¹. Autorzy ci zbadali 22
ch³opców choruj¹cych na astmê oraz 22 zdrowych. Dzieci z astm¹ uzyska³y co prawda ni¿szy poziom VO2max
(35,8 ml/kg/min.) w porównaniu do grupy kontrolnej (36,8
ml/kg/min.), ale ró¿nice te nie by³y statystycznie istotne,
a obie grupy osi¹gnê³y oko³o 86% wartoœci nale¿nej
VO2max (14).
Podobne wnioski ze swoich badañ wyprowadzi³ Hedlin i wsp., którzy oceniali VO2max u 16 dzieci choruj¹cych na astmê w wieku 10-14 lat i stwierdzili, ¿e za
wyj¹tkiem dwojga dzieci, wszystkie pozosta³e osi¹gnê³y
oczekiwan¹ wartoœæ VO2 max, pomimo wystêpuj¹cych
powysi³kowych reakcji bronchospastycznych (17). Równie¿ Satta uwa¿a, ¿e w okresie bezobjawowym odpowiedŸ na wysi³ek fizyczny u pacjenta z astm¹ przebiega
tak samo jak u osoby zdrowej. Autor ten jest zdania, ¿e
wszystkie parametry wydolnoœci (maksymalne têtno pracy, ciœnienie krwi, VO2max oraz wentylacja minutowa)
osi¹gaj¹ u bezobjawowych astmatyków wartoœci prawid³owe (16).
Interesuj¹ce badania przeprowadzi³ Rasmussen i wsp.,
którzy obserwuj¹c w okresie 10-letnim grupê 757 dzieci,
z których ¿adne w chwili w³¹czenia do programu nie mia³o astmy, stwierdzili znamiennie ni¿szy poziom wydolnoœci u tych, u których w trakcie obserwacji rozwinê³a siê
astma. Uzyskane przez tych autorów wyniki potwierdzi³y
obecnoœæ dodatniej korelacji pomiêdzy niskim poziomem
wydolnoœci wysi³kowej a ryzykiem rozwoju astmy (4).
Czas trwania wysi³ku, czyli zdolnoœæ organizmu do kontynuowania pracy jest najprostsz¹ metod¹ oceny tolerancji
wysi³ku. Badane przez nas dzieci z astm¹ mia³y znamiennie
krótszy czas wysi³ku - 9,79 min. ni¿ dzieci z grupy porównawczej - 14,65 min. Wed³ug Kubickiej, zdrowe dzieci
w wieku 11 lat wykonuj¹ œrednio test wysi³kowy trwaj¹cy
16,5 min. (20). Obserwacje innych autorów wykazuj¹ równie¿ skrócenie czasu wysi³ku, a tym samym obni¿enie tolerancji wysi³ku u dzieci leczonych z powodu astmy (6, 14).
Pomiar maksymalnego têtna pracy osi¹ganego przez
dziecko w czasie wysi³ku jest miar¹ reakcji uk³adu kr¹¿enia na stosowane obci¹¿enia fizyczne. W testach z wysi³kiem maksymalnym (a do takich stosowany przez nas test
Bruca jest zaliczany), têtno pracy powinno osi¹gaæ wartoœæ powy¿ej 200/min. (220-wiek w latach). Nasi pacjenci
wykonywali wysi³ek do momentu odmowy. Badane przez
nas dzieci chore mia³y ni¿sze têtno pracy ni¿ grupa porównawcza. Ró¿nice nie by³y znamienne statystycznie.
Zwraca uwagê fakt, ¿e w grupie badanej a¿ 17 dzieci, czyli 63% przerwa³o wysi³ek przed osi¹gniêciem nale¿nej
wartoœci têtna. Równie¿ w badaniach van Veldhovena
i wsp. dzieci z astm¹ nie osi¹gnê³y maksymalnego têtna
pracy (6). Zjawisko to t³umaczyæ mo¿na faktem niedostatecznej aktywnoœci ruchowej dzieci choruj¹cych na astmê i brakiem wytrenowania. Wielu badaczy zwraca uwagê na wyraŸn¹ niechêæ pacjentów choruj¹cych na astmê
do zajêæ ruchowych oraz towarzysz¹cy im lêk zwi¹zany
z wykonywaniem wysi³ku (1, 3, 7, 11, 14).
Pomiar stê¿enia kwasu mlekowego jest zale¿ny od poziomu wytwarzania mleczanów i odzwierciedla udzia³ procesów beztlenowych w metabolizmie pracuj¹cych miêœni.
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U dzieci udzia³ procesów anaerobowych w wysi³ku jest
mniejszy ni¿ u doros³ych i wzrasta istotnie dopiero
w okresie pokwitania (19). Poziom kwasu mlekowego
mierzony przed wysi³kiem u naszych pacjentów wynosi³
14,79mg/dl i mieœci³ siê w granicach wartoœci referencyjnych. Natomiast po wysi³ku zwiêkszy³ siê znamiennie, osi¹gaj¹c wartoœæ 27,03mg/dl. Jest to wartoœæ zbli¿ona do granicy progu mleczanowego, a wiêc charakterystyczna dla wysi³ków submaksymalnych. Counil i
wsp. badaj¹c dzieci chore na astmê stwierdzili, ¿e poziom kwasu mlekowego mierzonego w kolejnych minutach po wysi³ku jest u nich ni¿szy ni¿ u dzieci zdrowych. Zjawisko to t³umaczone jest mniejsz¹ produkcj¹
kwasu mlekowego w pracuj¹cych miêœniach, co z kolei
ma byæ konsekwencj¹ mniejszej powysi³kowej odpowiedzi beta-adrenergicznej u dzieci choruj¹cych na
astmê (21). Badane przez nas dzieci z astm¹ uzyska³y
wartoœci powysi³kowe znacznie ni¿sze ni¿ dzieci z badania Counila. Fakt ten wydaje siê dodatkowo potwierdzaæ niski poziom wydolnoœci obserwowanych przez
nas pacjentów.
Meyer i wsp. uwa¿aj¹, ¿e odpowiedzialnoœæ za ma³¹
aktywnoœæ sportow¹ dzieci z astm¹ ponosz¹ ich rodzice
i nauczyciele. Przeprowadzili oni badania w 46 szko³ach w Hamburgu, w których uczestniczy³o 254 nauczycieli. Uzyskane wyniki pokaza³y, ¿e jedynie 60% dzieci
z astm¹ uczestniczy w obowi¹zkowych szkolnych zajêciach sportowych, 12,2% nie uczestniczy w nich w ogóle, zaœ pozostali uczestnicz¹ okresowo. Wiêkszoœæ nauczycieli swoj¹ wiedzê o astmie oceni³a jako doœæ dobr¹, ale tylko 4,7% z nich umia³o zaproponowaæ indywidualny plan zajêæ dla chorych dzieci, który nie prowokowa³by powysi³kowego skurczu oskrzeli (15). Równie¿
polscy autorzy podkreœlaj¹ niedostateczny poziom aktywnoœci fizycznej dzieci i m³odzie¿y zarówno zdrowej,
jak i chorej przewlekle (3, 5, 22, 23).
Astma nie stanowi przeciwwskazania do udzia³u
w zajêciach wychowania fizycznego ani do uprawiania
sportu. U dzieci z astm¹ niezbêdne jest jedynie przeprowadzenie badania lekarskiego poszerzonego o ocenê
wydolnoœci wysi³kowej pacjenta oraz obecnoœci powysi³kowego skurczu oskrzeli. Konieczne jest równie¿ odpowiednie dawkowanie wysi³ku zw³aszcza w czasie rozgrzewki, a w uzasadnionych przypadkach nale¿y wysi³ek
poprzedziæ podaniem β mimetyku ( 3, 11, 23, 24).
Istnieje wiele danych w literaturze potwierdzaj¹cych
pozytywny wp³yw treningów fizycznych na przebieg astmy, poprawê wydolnoœci wysi³kowej oraz zmniejszenie
czêstoœci zaostrzeñ i napadów powysi³kowego skurczu
oskrzeli (1, 3, 6, 7, 8, 11, 25, 26, 27). Liczni autorzy
podkreœlaj¹ równie¿ ogromny wp³yw prawid³owej aktywnoœci ruchowej na psychikê chorych dzieci, odbudowê ich poczucia wartoœci oraz poprawê jakoœci ich
¿ycia (7, 11, 27).

Wnioski
1. Dzieci chore na astmê charakteryzuj¹ siê nisk¹ wydolnoœci¹ wysi³kow¹, za czym przemawiaj¹ niskie wartoœci
VO2max i têtna maksymalnego oraz krótszy czas trwania
wysi³ku.
2. £agodny i epizodyczny przebieg astmy nie wydaje siê
byæ dostatecznym uzasadnieniem dla obserwowanych zaburzeñ w zakresie zdolnoœci wysi³kowych.
3. Spostrze¿enia z przeprowadzonych badañ wskazuj¹
na koniecznoœæ utworzenia grup rehabilitacyjnych dla dzieci chorych na astmê celem poprawy ich wydolnoœci wysi³kowej, a tym samym u³atwienie im pe³nego udzia³u w ¿yciu
szkolnym.
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