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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ

ε τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια» αναφερόµαστε σε
µια νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από µειωµένη ροή αέρα στους αεραγωγούς (απόφραξη),
η οποία είναι συνήθως προοδευτική
και σχετίζεται µε µια παθολογική
φλεγµονώδη αντίδραση των πνευµόνων στην εισπνοή τοξικών σωµατιδίων ή αερίων (Brewis, 1996).
Οι ανακριβείς και µεταβα λλόµενοι ορισµοί της ΧΑΠ δυσκολεύουν τον προσδιορισµό της νοσηρότητας και της θνησιµότητας
λόγω της ασθένειας αυτής στις ανεπτυγµένες και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι πιο πολλές διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την
επίπτωση, τη νοσηρότητα και τη
θνησιµότητα της ΧΑΠ προέρχονται από τις ανεπτυγµένες χώρες.
Ακόµη όµως και σε αυτές τις χώρες
η συλλογή αξιόπιστων επιδηµιολογικών δεδοµένων είναι µια διαδικασία δύσκολη και µε µεγάλο κόστος.
Τα υπάρχοντα δεδοµένα σχετικά µε
τη συχνότητα εµφάνισης της νόσου
δεν αρκούν για να αξιολογήσουν το
βαθµό εξάπλωσης της ΧΑΠ, καθώς
συνήθως η ασθένεια είναι δύσκολο
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί σήµερα ένα
από τα µεγαλύτερα παγκόσµια προβλήµατα Υγείας και συνιστά την τέταρτη κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιµότητας στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Υπολογίζεται ότι τρία εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο
λόγω της πάθησης αυτής και ότι ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί δραµατικά στο
µέλλον, ενώ προβλέπεται ότι το 2020 η ΧΑΠ θα καταλάβει την πέµπτη θέση όσον αφορά στην παγκόσµια προκαλούµενη οικονοµική επιβάρυνση από
ασθένειες, σύµφωνα µε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε από την Παγκόσµια
Τράπεζα και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Ωστόσο, η ΧΑΠ δεν έχει
καταφέρει µέχρι σήµερα να τύχει ανάλογης αποτελεσµατικότητας από τις
οµάδες υγείας και τους κυβερνητικούς παράγοντες. Ένα από τα κύρια προβλήµατα είναι η ελλιπής πληροφόρηση όσον αφορά τις αιτίες και τον επιπολασµό της ΧΑΠ, ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Παρότι το κάπνισµα είναι ο κύριος παράγων κινδύνου, πολλά θα πρέπει να µάθουµε σχετικά µε τις άλλες αιτίες που προκαλούν την ασθένεια καθώς και σχετικά µε
τις στρατηγικές πρόληψης και αντιµετώπισης της νόσου. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να συγκεντρωθούν πληροφορίες, µέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, σχετικά µε τις τρέχουσες αντιλήψεις για
τους µηχανισµούς παθογένειας της νόσου όσο και τα διαθέσιµα στοιχεία
σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα άσκησης σε ασθενείς µε ΧΑΠ
και τα απορρέοντα οφέλη.
Λέξεις κλειδιά: Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), παθογένεια, παθοφυσιολογία, πνευµονική αποκατάσταση, άσκηση.

να διαγνωστεί προτού εµφανιστούν
κλινικά συµπτώµατα και εξελιχθεί
η νόσος σε σχετικά προχωρηµένο στάδιο. Επιπλέον, τα δεδοµένα
θνησιµότητας δεν αντανακλούν το
βαθµό σοβαρότητας της ΧΑΠ, καθώς η ασθένεια είναι πιο πιθανό να

αναφέρεται ως ένας από τους συνυπάρχοντες παρά ως ο κύριος παράγων θανάτου, ή ακόµη µπορεί να
µην αναφέρεται καθόλου (Mannino
et al, 1997).
Σε σχετική µελέτη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO)
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και της Πα γ κόσµιας Τράπεζας
(Murray & Lopez, 1996), που πραγµατοποιήθηκε για να προσδιοριστεί
παγκοσµίως η οικονοµική επιβάρυνση για τις διάφορες ασθένειες, η
συχνότητα εµφάνισης της ΧΑΠ εκτιµήθηκε σε 9,34/1000 στους άνδρες και 7,33/1000 στις γυναίκες.
Εν τούτοις οι εκτιµήσεις αυτές περιλαµβάνουν όλες τις ηλικίες κάτι που σηµαίνει ότι η αληθινή συχνότητα εµφάνισης στις µεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. Η συχνότητα εµφάνισης
της ΧΑΠ είναι µεγαλύτερη σε χώρες όπου το κάπνισµα υπήρξε στο
παρελθόν ή ακόµη παραµένει πολύ
συχνό, ενώ είναι χαµηλότερη σε χώρες όπου το κάπνισµα είναι λιγότερο συχνό ή η ανά άτοµο συνολική
κατανάλωση καπνού είναι χαµηλή.
Τα διαθέσιµα επιδηµιολογικά
στοιχεία, αν και περιορισµένα, δείχνουν ότι η νοσηρότητα της ΧΑΠ
αυξάνει µε την πάροδο της ηλικίας και είναι µεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες (National Heart, Lung, and Blood Institute, 1998). Η ΧΑΠ ευθύνεται για
ένα σηµαντικό αριθµό επισκέψεων
στον ιατρό, επισκέψεων στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών και
νοσηλείας. Αποτελεί σήµερα την
τέταρτη πιο συχνή αιτία θανάτου
στον κόσµο, ενώ προβλέπεται ότι
στις ερχόµενες δεκαετίες θα παρατηρηθεί περαιτέρω αύξηση στη συχνότητα εµφάνισης και στη θνησιµότητα λόγω ΧΑΠ (Murray & Lopez, 1996). Στις Ηνωµένες Πολιτείες η συχνότητα θανάτου λόγω ΧΑΠ
είναι πολύ χαµηλή σε ηλικίες µικρότερες των 45 ετών, αλλά η συχνότητα αυτή γίνεται πιο σηµαντική αυξανοµένης της ηλικίας και τελικά αποτελεί την τέταρτη ή πέµπτη πιο
συχνή αιτία θανάτου σε ηλικίες άνω
των 45 ετών (National Heart, Lung,
and Blood Institute, 1998).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΠ
Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από
χρόνια φλεγµονή σε όλη την έκταση των αεραγωγών, του πνευµονικού παρεγχύµατος και του πνευµονικού αγγειακού δικτύου. Η χρόνια
φλεγµονή χαρακτηρίζεται από αύξηση των µακροφάγων, των Τ λεµφοκυττάρων (κυρίως των CD8 +)
και των ουδετερόφιλων. Τα ενεργοποιηµένα, λόγω φλεγµονής, κύτταρα εκκρίνουν µια ποικιλία µεσολαβητικών ενώσεων – συµπεριλαµβανοµένων του λευκοτριενίου Β4
(LTB4) (Hill et al 1999), της ιντερλευκίνης 8 (IL-8) (Keatings et al, 1996; Yamamoto et al 1997; Pesci et
al, 1998), του παράγοντα νέκρωσης
των καρκινικών κυττάρων α (TNFa) (Keatings et al, 1996; Mueller et
al, 1996) και άλλων – οι οποίες είναι
ικανές να καταστρέφουν τις πνευµονικές δοµές. Επιπλέον της φλεγµονής δύο άλλες διαδικασίες που
φαίνεται ότι είναι σηµαντικές στην
παθογένεια της ΧΑΠ είναι η διαταραχή της ισορροπίας πρωτεασών
και αντι-πρωτεασών στον πνεύµονα και το οξειδωτικό στρες.
Η φλεγµονή στους πνεύµονες
προκαλείται λόγω της έκθεσης σε εισπνεόµενα βλαβερά σωµατίδια ή αέρια. Το κάπνισµα µπορεί να προκαλέσει φλεγµονή και να καταστρέψει
απευθείας τους πνεύµονες (Hunninghake & Crystal, 1983; Wright
et al 1983; Mullen et al, 1985; Ollerenshaw & Woolcock, 1992). Παρά δε τα σχετικά λιγότερα διαθέσιµα δεδοµένα όσον αφορά άλλες αιτίες, φαίνεται ότι και άλλοι παράγοντες είναι δυνατόν να προκαλέσουν
µια παρόµοια διαδικασία δηµιουργίας φλεγµονής (Von Essen et al 1995;
Monn & Becker, 1999; Salvi et al,
1999). Πιστεύεται δε ότι η φλεγµονή αυτή µπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει στην ανάπτυξη ΧΑΠ.
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ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Οι παθολογοανατοµικές µεταβολές στον πνεύµονα έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αντίστοιχων
φυσιολογικών µεταβολών οι οποίες
είναι χαρακτηριστικές της νόσου. Ως
τέτοιες αναφέρονται η υπερέκκριση
βλέννης, η δυσλειτουργία του κροσσωτού επιθηλίου, η µείωση της ροής
του αέρα, η υπερδιάταση των πνευµόνων, οι διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων, η πνευµονική υπέρταση
και τέλος η πνευµονική καρδία. Οι επιπλοκές αυτές κατά την εξέλιξη της
ασθένειας συνήθως εµφανίζονται µε
τη σειρά που αναφέρθηκαν.
Η υπερέκκριση βλέννης και η
δυσλειτουργία του κροσσωτού επιθηλίου έχουν ως αποτέλεσµα το
χρόνιο βήχα και τη παραγωγή πτυέλων. Τα συµπτώµατα αυτά µπορεί
να υπάρχουν για πολλά χρόνια πριν
αναπτυχθούν άλλα συµπτώµατα ή
λειτουργικές διαταραχές.
Η µείωση της ροής του εκπνεόµενου αέρα, η οποία µετράται µε τη
σπιροµέτρηση, αποτελεί την χαρακτηριστική λειτουργική µεταβολή
της ΧΑΠ και είναι κριτικής σηµασίας για τη διάγνωση της νόσου. Η
παρουσία µιας FEV1< 80% της προβλεπόµενης τιµής σε συνδυασµό µε
µια τιµή του λόγου FEV1/FVC< 70%
επιβεβαιώνει την παρουσία µειωµένης ροής του αέρα, η οποία οφείλεται κυρίως στη µόνιµη καταστροφή
των αεραγωγών που έχει ως αποτέλεσµα αύξηση της αντίστασης αυτών. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς,
Πνεύµονα και Αίµατος και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2001)
προτείνει µια απλή κατάταξη του
βαθµού σοβαρότητας της ασθένειας
σε πέντε στάδια, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Η διαχείριση της
ΧΑΠ σε µεγάλο βαθµό καθοδηγείται από τη συµπτωµατολογία δεδοµένου ότι η σχέση µεταξύ του βαθµού µείωσης της ροής του αέρα και
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
της παρουσίας συµπτωµάτων είναι
ατελής. Για το λόγο αυτό η προτεινόµενη σταδιοποίηση αποτελεί µια
προσέγγιση που στοχεύει στην πρακτική υλοποίηση και θα πρέπει να
θεωρηθεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και ως µια πολύ γενικευµένη έν-

δειξη της προσέγγισης για την αντιµετώπιση της ασθένειας.
Στην προχωρηµένη ΧΑΠ, η καταστροφή των περιφερειακών αεραγωγών και του παρεγχύµατος, καθώς και οι διαταραχές της πνευµονικής κυκλοφορίας µειώνουν την ικα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κατάταξη της ΧΑΠ µε βάση την βαρύτητα

(National Institutes of Health, National Heart, Lungand Blood Institute, 2001)

Στάδιο

Χαρακτηριστικά

0: Σε κίνδυνο

Φυσιολογική σπιροµετρία
Χρόνια συµπτώµατα (βήχας, παραγωγή πτυέλων)

1: Ήπια ΧΑΠ

FEV1/FVC< 70%
80% > FEV1 ³ 70% της προβλεπόµενης τιµής
µε ή χωρίς χρόνια συµπτώµατα (βήχας, παραγωγή
πτυέλων)

2: Μέτρια ΧΑΠ

FEV1/FVC< 70%
70% > FEV1³ 50% της προβλεπόµενης τιµής
µε ή χωρίς χρόνια συµπτώµατα (βήχας, παραγωγή
πτυέλων, δύσπνοια)

3: Σοβαρή ΧΑΠ

FEV1/FVC< 70%
50% > FEV1 ³ 30% της προβλεπόµενης τιµής
µε ή χωρίς χρόνια συµπτώµατα (βήχας, παραγωγή
πτυέλων, δύσπνοια)

FEV1/FVC< 70%
FEV1 < 30% της προβλεπόµενης τιµής ή FEV1 < 50%
4: Πολύ Σοβαρή
της προβλεπόµενης τιµής συνοδευόµενο από αναΧΑΠ
πνευστική ανεπάρκεια ή κλινικά συµπτώµατα δεξιάς
καρδιακής ανεπάρκειας
Όλες οι τιµές FEV1 αναφέρονται σε τιµές FEV1 µετά από βρογχοδιαστολή
FEV1: βίαια εκπνεόµενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο
FVC: βίαια εκπνεόµενη ζωτική χωρητικότητα
Aναπνευστική ανεπάρκεια: µερική αρτηριακή πίεση οξυγόνου (PaO2) µικρότερη
από 8.0 kPa (60 mmHg) µε ή χωρίς αρτηριακή πίεση CO2 (PaCO2) µεγαλύτερη
από 6.7 kPa (50 mmHg) αναπνέοντας αέρα στο επίπεδο της θάλασσαςΌλες οι
τιµές FEV1 αναφέρονται σε τιµές FEV1 µετά από βρογχοδιαστολή
FEV1: βίαια εκπνεόµενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο
FVC: βίαια εκπνεόµενη ζωτική χωρητικότητα
Aναπνευστική ανεπάρκεια: µερική αρτηριακή πίεση οξυγόνου (PaO2) µικρότερη
από 8.0 kPa (60 mmHg) µε ή χωρίς αρτηριακή πίεση CO2 (PaCO2) µεγαλύτερη
από 6.7 kPa (50 mmHg) αναπνέοντας αέρα στο επίπεδο της θάλασσας
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νότητα του πνεύµονα για ανταλλαγή αερίων προκαλώντας υποξαιµία
και αργότερα υπερκαπνία. Η πνευµονική υπέρταση που αναπτύσσεται αργότερα κατά την εξέλιξη
της ΧΑΠ (Στάδιο IV: Πολύ σοβαρή
ΧΑΠ) είναι η κυριότερη καρδιαγγειακή επιπλοκή της ΧΑΠ και συνδέεται µε την ανάπτυξη πνευµονικής
καρδίας καθώς και µε φτωχή πρόγνωση (Mac Nee, 1994).

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι βασικοί στόχοι ενός προγράµµατος πνευµονικής αποκατάστασης
είναι η ελαχιστοποίηση της απόφραξης των αεραγωγών, η βελτίωση της
αναπνευστικής λειτουργίας, η µείωση των συµπτωµάτων, η βελτίωση
της ικανότητας για άσκηση, η βελτίωση της συναισθηµατικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των
ασθενών, όπως και η αύξηση της φυσικής και συναισθηµατικής συµµετοχής τους στις καθηµερινές δραστηριότητες (San Pedro, 1999; Gary,
2000; Guell et al, 2000; Ringbaek et
al, 2000). Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η πνευµονική αποκατάσταση καλύπτει ένα εύρος προβληµάτων που δεν σχετίζονται µόνο µε την πνευµονική δυσλειτουργία συµπεριλαµβανοµένων της
µείωσης της φυσικής κατάστασης
λόγω έλλειψης άσκησης, της σχετικής κοινωνικής αποµόνωσης, των
µεταβαλλόµενων καταστάσεων ψυχικής διάθεσης (ειδικότερα κατάθλιψη), της µυϊκής αδυναµίας και της απώλειας βάρους. Η παρέµβαση αποκατάστασης ρυθµίζεται ανάλογα µε
τα προβλήµατα και τις ανάγκες του
κάθε ασθενή χωριστά και εφαρµόζεται από µια πολυσύνθετη οµάδα
που απαρτίζεται από επαγγελµατίες
διαφόρων ειδικοτήτων από τον χώρο της υγείας όπως ιατρό πνευµονολόγο, φυσικοθεραπευτή, γυµναστή,
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διαιτολόγο, φαρµακοποιό, ψυχολόγο, ψυχίατρο, κοινωνική λειτουργό,
κ.ά. Με βάση όλες αυτές τις αρχές,
η “American Thoracic Society” έχει
υιοθετήσει τον ακόλουθο ορισµό: Η
πνευµονική αποκατάσταση είναι ένα
πολυσύνθετο πρόγραµµα φροντίδας
για ασθενείς µε χρόνια αναπνευστική δυσλειτουργία, το οποίο σχεδιάζεται εξατοµικευµένα για να µεγιστοποιήσει τη φυσική και κοινωνική
απόδοση και αυτονοµία.
Σε ιδανικές συνθήκες ένα εµπεριστατωµένο πρόγραµµα αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαµβάνει προγράµµατα άσκησης, διατροφικές συµβουλές, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση του ασθενή (Brooks et al, 1999; San Pedro,
1999; Ringbaek et al, 2000). Αρκετές µελέτες έχουν αποδείξει ότι ένα
τόσο καλά οργανωµένο πρόγραµµα που προσαρµόζεται στις ανάγκες
του κάθε ασθενή µπορεί να βελτιώσει τη λειτουργική ικανότητα για άσκηση, να µειώσει τα συµπτώµατα
δύσπνοιας και κόπωσης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών µε ΧΑΠ σε όλα τα στάδια της ασθένειας (Berry et al, 1999; Brooks
et al, 1999). Ωφέλειες έχουν αναφερθεί από προγράµµατα αποκατάστασης που έγιναν σε εσωτερικούς ή
εξωτερικούς ασθενείς νοσοκοµείων,
ιατρείων και κατ’ οίκον (Goldstein et
al 1994; Wijkstra et al, 1994; Guell
et al 2000). Σύµφωνα µε τον FuchsCliment (1999) τα προγράµµατα αποκατάστασης που πραγµατοποιούνται ενδονοσοκοµειακά έχουν παρόµοια οφέλη µε αυτά που γίνονται
εξωνοσοκοµειακά µε τη διαφορά ότι κοστίζουν περισσότερο και οι βελτιώσεις µπορεί να παρατηρηθούν σε
πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα 2-3
εβδοµάδων. Τα οικονοµικά οφέλη
που απορρέουν από τη συµµετοχή
των ασθενών σε τέτοια προγράµµατα αποκατάστασης τώρα αρχίζουν

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Προτεινόµενες θεµατικές ενότητες των εκπαιδευτικών συνεδρίων
(American Thoracic Society, 1999)

l Ανατοµία, φυσιολογία, παθολογία
l Φαρµακολογία, οξυγονοθεραπεία
l ∆ύσπνοια / αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, τεχνικές απόχρεµψης
l ∆ιατήρηση ενέργειας / ρυθµός
l ∆ιατροφικές συµβουλές
l ∆ιακοπή καπνίσµατος
l Αντιµετώπιση καθηµερινών δυσκολιών
l Εύρεση εναλλακτικών πλάνων δράσης
l Αντιµετώπιση άγχους
l Kαθορισµός στόχων και αποτελεσµάτων
l Η άσκηση ως θεραπευτικό µέσο
l Σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων / σεξουαλικότητα
l Τα οφέλη της φυσικής δραστηριοποίησης
l Αναπνευστική φυσικοθεραπεία (τεχνικές βρογχικής παροχέτευσης,
χαλάρωσης, αντιµετώπισης της δύσπνοιας κ.α.)
να ερευνώνται, ωστόσο έχουν ήδη
αναφερθεί µειώσεις στη συχνότητα
εισαγωγής σε νοσοκοµεία, στη διάρκεια παραµονής στα νοσοκοµεία,
στο ρυθµό εµφάνισης των εξάρσεων
της νόσου, στη συχνότητα επισκέψεων γενικών θεραπευτών στο σπίτι και στη χρήση βρογχοδιασταλτικών φαρµάκων (Gallefoss & Bakke,
1999; Young et al, 1999; Griffiths et
al, 2000; Guell et al, 2000).
Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από τα προγράµµατα άσκησης για τα
οποία γίνεται λόγος εκτενέστερα παρακάτω, εξίσου σηµαντικό ρόλο σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πνευµονικής αποκατάστασης έχει και η
ενσωµάτωση προγραµµάτων εκπαίδευσης, ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης. Η εκπαίδευση των
ασθενών αποτελεί κεντρικό άξονα
των προγραµµάτων αποκατάστασης
των ασθενών µε ΧΑΠ, αλλά δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική από µόνη της στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής ή της φυσικής απόδοσης χωρίς

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ Γ' – ΤΕΥΧΟΣ 3 – NOEMBΡΙΟΣ 2004

την ταυτόχρονη ύπαρξη των άλλων
στοιχείων που απαρτίζουν το πρόγραµµα (Toshima et al, 1990). Οι θεµατικές ενότητες που καλύπτονται
µέσω της εκπαίδευσης των ασθενών
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Όσον αφορά στην ψυχολογική
παρέµβαση στα πλαίσια των προγραµµάτων πνευµονικής αποκατάστασης, αυτή µπορεί να γίνει µε τη
µορφή τακτικών εκπαιδευτικών συνεδριών ή συζητήσεων κατά οµάδες
εστιάζοντας στην αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων όπως το άγχος, κατάθλιψη, αποµόνωση κ.α. Οδηγίες για προοδευτική µυϊκή χαλάρωση, µείωση του στρες και έλεγχο
του πανικού µπορεί να βοηθήσουν,
ώστε να µειωθεί η δύσπνοια και το
άγχος (Renfroe, 1988). Εξαιτίας των
επιδράσεων της ασθένειας στο οικογενειακό περιβάλλον, ενθαρρύνεται
η συµµετοχή των µελών της οικογένειας του ασθενή στις οµάδες στήριξης των προγραµµάτων πνευµονικής αποκατάστασης (American Th15
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oracic Society, 1999).
Εξίσου σηµαντικός σε ένα πρόγραµµα πνευµονικής αποκατάστασης είναι και ο ρόλος της διατροφικής υποστήριξης των ασθενών, καθώς η διατροφή αποτελεί για τους ασθενείς µε παθήσεις των πνευµόνων
έναν ανεξάρτητο παράγοντα πρόβλεψης της επιδείνωσης της υγείας
και της αύξησης της θνησιµότητας
(Landbo et al, 1999). Έχει εκτιµηθεί
ότι περισσότεροι από το 40% των ασθενών µε ΧΑΠ έχουν χάσει το 10%
ή και περισσότερο του ιδανικού σωµατικού τους βάρους. Η έκταση του
προβλήµατος είναι πολύ µεγάλη, αν
αναλογιστεί κανείς ότι η απώλεια
κατά 10% από το ιδανικό σωµατικό βάρος σχετίζεται µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης της νόσου (Hodgkin
et al, 1997). Επίσης, έρευνες αναφέρουν ότι οι ασθενείς µε ΧΑΠ που
χάνουν βάρος παρουσιάζουν µικρότερο ρυθµό επιβίωσης από αυτούς
που δεν χάνουν βάρος (Vandenbrug et al, 1967). Τα ακριβή αίτια απώλειας βάρους στους ασθενείς µε
ΧΑΠ δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά παράγοντες όπως το αυξηµένο ενεργειακό κόστος της αναπνοής και η
µειωµένη πρόσληψη τροφών εξαιτίας της δύσπνοιας ενδεχοµένως να
ευθύνονται για τον υποσιτισµό των
ασθενών (Celli, 1997).
Η δίαιτα που προτείνεται στη βιβλιογραφία σε ασθενείς µε ΧΑΠ περιλαµβάνει αυξηµένη πρόσληψη λιπών και χαµηλή πρόσληψη υδατανθράκων εξαιτίας του µειωµένου αναπνευστικού πηλίκου που προκαλεί η
πρόσληψη υδατανθράκων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η συµπληρωµατική λήψη ηλεκτρολυτών και ιδιαίτερα φωσφόρου, ασβεστίου, καλίου και µαγνησίου, καθώς έχει βρεθεί ότι τα χαµηλά επίπεδα των συγκεκριµένων ηλεκτρολυτών σχετίζονται µε µειωµένη λειτουργία των
αναπνευστικών µυών, ενώ η ανα16

πλήρωσή τους βελτιώνει τη λειτουργία τους (Celli, 1997). Πολλά και µικρά γεύµατα την ηµέρα µπορούν να
βοηθήσουν στην κάλυψη των θερµιδικών αναγκών και στην αποφυγή µειωµένης πρόσληψης τροφών
λόγω δύσπνοιας. Σε µια πρόσφατη µετα-ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η διατροφική υποστήριξη από µόνη της δεν έχει καµία επίδραση στη
βελτίωση των ανθρωποµετρικών παραµέτρων, στη λειτουργία των πνευµόνων ή στη λειτουργική ικανότητα
για άσκηση (Ferreira et al, 2000). Ωστόσο, ο αριθµός σχετικών διαθέσιµων ερευνών για ανάλυση είναι πολύ µικρός και χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα σε αυτόν τον τοµέα.
Οι παθοφυσιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες που
επιδρούν στους ασθενείς µε ΧΑΠ
συνοψίζονται στο σχηµατικό διάγραµµα του Σχήµατος 1. Κάθε άτοµο που πάσχει από αυτήν την πάθηση γίνεται λιγότερο ενεργητικό και
κατά συνέπεια επιδεινώνεται η φυσική του κατάσταση. Υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό µπορεί να σχετίζεται µε παραγωγή γαλακτικού οξέος ακόµη και σε χαµηλούς ρυθµούς
έργου, που συνδέεται µε µια αύξηση
στη απαίτηση αερισµού και αυξηµένη δύσπνοια. Αυτοί οι παράγοντες
περιορίζουν ακόµη περισσότερο την
ικανότητα για άσκηση και οδηγούν
σε κοινωνική αποµόνωση, φόβο, άγχος και κατάθλιψη. Το σύνολο όλων
αυτών των φυσιολογικών και ψυχολογικών διαταραχών έχει σαν αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη ανικανότητα για άσκηση, δηµιουργώντας έτσι
έναν «φαύλο κύκλο» ακινησίας και
απώλειας της φυσικής κατάστασης
όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.
Η πνευµονική αποκατάσταση, ως
*V

µια γενική στρατηγική θεραπείας, έχει στόχο να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο βελτιώνοντας τη λειτουργική ικανότητα µέσω προγραµµάτων άσκησης. Τα οφέλη από την άσκηση είναι τα εξής: α) επανάκτηση
της φυσικής κατάστασης µε µείωση
της παραγωγής γαλακτικού οξέος
και ελάττωση των απαιτήσεων αερισµού, β) απευαισθητοποίηση στη δύσπνοια και γ) βελτίωση της ικανότητας αερισµού των πνευµόνων µέσω
του ελαττωµένου ρυθµού αναπνοών
και της µείωσης του λόγου V D/V T*.
Επιπροσθέτως, η ψυχοκοινωνική επίδραση της ανικανότητας περιορίζεται µέσα από τις οµάδες ψυχοθεραπείας. Στο σύνολο, ο συνδυασµός
των φυσιολογικών και ψυχολογικών
ωφελειών δηµιουργούν έναν «ευνοϊκό κύκλο» επαναπόκτησης της φυσικής κατάστασης και βελτίωσης
της ικανότητας για άσκηση σε ασθενείς που συµµετέχουν σε πρόγραµµα
πνευµονικής αποκατάστασης.
Σε φυσιολογικά άτοµα ο φυσιολογικός νεκρός χώρος σε ηρεµία ανέρχεται σε 20-30% του V T ή η σχέση νεκρού χώρου προς τον αναπνεόµενο όγκο αέρα (V D/VT ) ισούται µε
20-30%. Σε πνευµονοπαθείς ο λόγος
αυτός σε µια ήρεµη αναπνοή µπορεί
να αυξηθεί πάνω από 30% γεγονός
που σηµαίνει ότι µικρό µέρος του αέρα που αναπνέεται παίρνει µέρος
στην ανταλλαγή αερίων (Πατάκας,
1986; Υψηλάντης, 1999).
Κατά τη διάρκεια της άσκησης
φυσιολογικά η σχέση V D/V T ελαττώνεται κύρια λόγω της µεγάλης αύξησης του VT. Αντίθετα, στους χρόνιους αποφρακτικούς συχνά η σχέση V D/V T ή δεν µεταβάλλεται ή ελαττώνεται σχετικώς λιγότερο από
ό,τι φυσιολογικά (Younes, 1990).

D : φυσιολογικός νεκρός χώρος, το τµήµα του αναπνεόµενου αέρα που δεν παίρνει

µέρος στην αναταλλαγή αερίων, V T: αναπνεόµενος όγκος αέρα, δηλαδή ο όγκος του
αέρα που εισέρχεται στους πνεύµονες µετά από µια ήρεµη εισπνοή (Πατάκας, 1986).
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Σχήµα 1. Ο «φαύλος κύκλος» της ακινησίας και της απώλειας της φυσικής κατάστασης (στα αριστερά) που προβλέπεται σε ασθενείς µε ΧΑΠ. Προγράµµατα πνευµονικής αποκατάστασης (στα δεξιά) δηµιουργούν έναν «ευνοϊκό κύκλο»
φυσικών και ψυχολογικών ωφελειών που οδηγούν στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας (Cooper, 1995).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ
Τα άτοµα που πάσ χουν από
ΧΑΠ έχουν περιορισµένη ικανότητα εκτέλεσης σωµατικής προσπάθειας, ακόµη και χαµηλής επιβάρυνσης, όταν υπάρχει µέτρια ή σοβαρού βαθµού αναπνευστική ανεπάρκεια. Η συστηµατική άσκηση
στους ασθενείς αυτούς δεν αποτελεί θεραπευτικό µέσο της ίδιας της
πάθησής τους, αλλά βελτιώνει την
ικανότητά τους για παραγωγή σωµατικού έργου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αρκετών ερευνών
φαίνεται ότι όλοι οι ασθενείς µε
ΧΑΠ ωφελούνται από τη συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης
και παρατηρείται βελτίωση τόσο όσον αφορά στην αντοχή κατά την άσκηση όσο και στα συµπτώµατα δύσπνοιας και κόπωσης (Guell et al, 2000; Troosters
et al, 2000 ; Jassens et al, 2000 ;
Finnerty et al, 2001). Πιο συγκεκριµένα, έχουν παρατηρηθεί παρόµοια οφέλη από την άσκηση µεταξύ ασθενών ήπιας, µέτριας και σοβαρής µορφής ΧΑΠ χωρίς σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους όσον
αφορά στη µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, στη µέγιστη ικανότητα απόδοσης έργου, στη φυσιολογική
λειτουργία και στην ποιότητα ζωής (Berry et al, 1999; Vogiatzis et
al, 1999), τα οποία µπορούν να διατηρηθούν 18-24 µήνες µετά την έναρξη του προγράµµατος (Guell et
al, 2000; Troosters et al, 2000). Η
συµµετοχή των ασθενών σε προγράµµατα άσκησης παρέχει µια ιδανική ευκαιρία σε αυτούς να µάθουν τα όρια των ικανοτήτων τους
για φυσική δραστηριοποίηση, να εξασκηθούν και να χρησιµοποιούν
µεθόδους-τεχνικές για να ελέγχουν
τη δύσπνοιά τους.
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Τόσο η δοκιµασία κόπωσης, όσο και η αρχική φάση των προγραµµάτων αποκατάστασης είναι
προτιµότερο να γίνονται σε νοσοκοµειακή µονάδα ή σε ειδικά κέντρα για την αποτελεσµατικότερη
αξιολόγηση της πνευµονικής λειτουργίας, τη συστηµατική επίβλεψη της καταβαλλόµενης προσπάθειας και την λεπτοµερή παρακολούθηση των αρρώστων. Τα προγράµµατα άσκησης πρέπει να είναι
ασφαλή για την υγεία, όσο το δυνατόν επαρκή για τη βελτίωση της
φυσικής κατάστασης των ασκουµένων και αποδεκτά από τους ίδιους
τους αρρώστους (Wikgren, 1997).
Τα προγράµµατα αυτά σκόπιµο
είναι να συνδυάζονται µε παράλληλη αναπνευστική φυσικοθεραπεία πολυεστιακή ως προς τις τεχνικές, τους σκοπούς και τα οφέλη
(San Pedro, 1999; Ringbaek et al,
2000). Επιπλέον, στο αρχικό στάδιο της συµµετοχής στα προγράµµατα άσκησης πιθανόν να κριθεί αναγκαία η επικουρική χρήση οξυγόνου προκειµένου να διευκολύνεται η προσπάθεια του ασκούµενου
κατά την άσκηση. Η τακτική αυτή εφαρµόζεται συνήθως στις περιπτώσεις εκείνες όπου η σοβαρότητα της πάθησης είναι τέτοια, ώστε κατά τη διάρκεια της άσκησης
να προκαλείται υποξαιµία ή σε περίπτωση που η υποξαιµία ήδη υπάρχει στην κατάσταση ηρεµίας,
όταν δηλαδή PaO2 (µερική πίεση
οξυγόνου) < 60 mmHg αναπνέοντας αέρα στο επίπεδο της θάλασσας ή SaO2 (κορεσµός αιµοσφαιρίνης) < 90% (National Institutes of
Health, National Heart, Lung and
Blood Institute, 2001).
Σε γενικές γραµµές, ο σχεδιασµός των προγραµµάτων άσκησης για ασθενείς µε ΧΑΠ βασίζεται στις θεµελιώδεις αρχές άσκησης που ισχύουν για τον υγιή πλη-

θυσµό. Θα πρέπει να έχουν εξατοµικευµένο χαρακτήρα και να οδηγούν στην αύξηση του βαθµού ανοχής στη µυϊκή προσπάθεια και στη
βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης σωµατικού έργου . Στόχος τους
είναι να καταστήσουν τους ασθενείς αυτούς ικανούς να εκτελούν σε
επαρκή βαθµό τις δραστηριότητες
της καθηµερινής τους ζωής, χωρίς
την εµφάνιση έκδηλης δύσπνοιας.
Για να επιτευχθεί αυτό επιδιώκεται
η αύξηση της δύναµης και η βελτίωση της λειτουργικότητας των αναπνευστικών µυών παράλληλα µε
τη βελτίωση της λειτουργίας των υπόλοιπων µυών, ώστε να προκαλείται µείωση της κατανάλωσης οξυγόνου (Brooks et al, 1999; American Thoracic Society, 1999).
Η ένταση, η διάρκεια, η συχνότητα και το είδος της άσκησης εξαρτώνται από τη σοβαρότητα
της πάθησης βάσει των αποτελεσµάτων των δοκιµασιών κόπωσης
και σπιροµέτρησης (ACSM, 1995).
Στην αρχική φάση συνήθως εκτελούνται αερόβιες ασκήσεις χαµηλής επιβάρυνσης και κινητοποίησης των µεγάλων µυϊκών οµάδων
που να συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση καθηµερινών δραστηριοτήτων, όπως το απλό βάδισµα, ανέβασµα κλιµάκων, ποδηλασία και
τρέξιµο σε µικρές εντάσεις, καθώς
και διατάσεις και ασκήσεις ελαστικότητας (ACSM, 1995; Vogiatzis
et al, 1999; Guell et al, 2000; Ringbaek et al, 2000; Troosters et al, 2000; Troosters et al, 2001). Με την
πάροδο του χρόνου, καθώς βελτιώνεται η ικανότητα των ασθενών να
εκτελούν µυϊκό έργο, αυξάνεται
προοδευτικά η ένταση και η διάρκεια της άσκησης.
Συγκεκριµένα, η διάρκεια του
προγράµµατος άσκησης σε κάθε συνεδρία µπορεί να κυµανθεί από 20-30 λεπτά (Guell et al,
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2000) µέχρι και 1 ώρα (Vogiatzis
et al, 1999; Ringbaek et al, 2000;
Troosters et al, 2000; Troosters et
al, 2001). Ωστόσο αρκετοί είναι οι
ασθενείς που κατά την έναρξη της
συµµετοχής τους σε πρόγραµµα αερόβιας προπόνησης δεν µπορούν
να ασκηθούν για παραπάνω από
5-10 λεπτά συνεχόµενης προσπάθειας, εξαιτίας της εµφάνισης δύσπνοιας, δυσφορίας στα κάτω άκρα ή άλλων συµπτωµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται να
εναλλάσσονται περίοδοι άσκησης
και ξεκούρασης µέχρι να µπορεί ο
ασθενής να αντέχει στην κόπωση
(ACSM, 1995).
Για τον καθορισµό της έντασης
της αερόβιας άσκησης προτείνεται να προσδιορίζεται στο 5060% της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου που έχει επιτευχθεί κατά την αρχική δοκιµασία κόπωσης, ή στο 60% της µέγιστης ταχύτητας βάδισης κατά την εξάλεπτη
δοκιµασία βάδισης (Guell et al, 2000; Vogiatzis et al, 1999; Casaburi
et al, 1991; Ries et al, 1995). Παρά
το γεγονός ότι η άσκηση στα συγκεκριµένα επίπεδα έντασης είναι
επιτεύξιµη για µια σηµαντική µερίδα ασθενών, ωστόσο αρκετοί ασθενείς δεν µπορούν να την ανεχτούν
(Maltais et al, 1997; Maltais et al, 1996). Εναλλακτική µέθοδος άσκησης για αυτούς τους ασθενείς αποτελεί η διαλειµµατική µέθοδος, η
οποία περιλαµβάνει περιόδους άσκησης υψηλής έντασης (περίπου
στο 80-85% της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου) διάρκειας 2-3 λεπτών που εναλλάσσονται µε ίσης
χρονικής διάρκειας περιόδους ξεκούρασης ή χαµηλής έντασης (3540% της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου). Σε υγιή άτοµα η διαλειµµατική µέθοδος προκαλεί παρόµοιες
προσαρµογές µε αυτές της συνεχούς (Poole & Gaesser, 1985; De-

Busk et al, 1990), αλλά, µέχρι σήµερα, δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος
της στους ασθενείς µε παθήσεις των
πνευµόνων (Schols et al, 1996).
Ένας άλλος τρόπος για να καθορίσουµε το επίπεδο έντασης της
αερόβιας άσκησης είναι η χρήση
της κλίµακας Borg για την εκτίµηση
της υποκειµενικής αντίληψης της
αίσθησης της δύσπνοιας. Ως γενικός κανόνας αναφέρεται ότι η επιβάρυνση θα πρέπει να είναι τέτοια
ώστε η αντιλαµβανόµενη εκτίµηση
της δύσπνοιας να µην ξεπερνά τους
3-4 βαθµούς της κλίµακας του Borg
για συµµετοχή σε πρόγραµµα αερόβιας άσκησης µε επίπεδο έντασης
στο 50% της µέγιστης πρόσληψης
οξυγόνου και να µην ξεπερνά τους
6 βαθµούς της κλίµακας του Borg σε
ανάλογη άσκηση έντασης στο 85%
της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου που έχει επιτευχθεί στην αρχική δοκιµασία κόπωσης (ACSM,1995; Ringbaek et al, 2000). Εκτός από
την κλίµακα Borg και τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων δοκιµασιών
(κόπωσης, βάδισης, µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου), για τον προσδιορισµό της έντασης της αερόβιας
άσκησης µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν διάφορες κλίµακες
δύσπνοιας, όπως η “Visual analog
scale rating during exercise (VAS)
(American Thoracic Society, 1999).
Άλλες κλίµακες δύσπνοιας όπως:
“Baseline and Transitional Dyspnea Indexes (BDI & TDI)” (Mahler
& Wells, 1988), “Medical Research
Council (MRC) dyspnea questionnaire” (Archibald & Guidotti, 1987),
“the University of California San Diego Shortness of Breath Questionnaire (UCSD-SOBQ)” (Eakin et al,
1996) κ.ά. χρησιµοποιούνται για τη
συνολική εκτίµηση της δύσπνοιας
στην καθηµερινή ζωή του ασθενούς
κατά την εκτέλεση διαφόρων φυσικών δραστηριοτήτων.
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Όσον αφορά στη συχνότητα άσκησης, οι περισσότεροι ερευνητές προτείνουν προγράµµατα αποκατάστασης για ασθενείς µε ΧΑΠ
αποτελούµενα από τουλάχιστον 3
συνεδρίες άσκησης την εβδοµάδα για τη βελτίωση της ικανότητας
για άσκηση και της ποιότητας ζωής
(Guell et al, 2000; Troosters et al,
2000; Troosters et al, 2001), από τις
οποίες οι δύο θα πρέπει να είναι επιτηρούµενες (BTS Statement, 2001).
Μια συχνότητα άσκησης 2 φορές
την εβδοµάδα για 8 συνεχόµενες εβδοµάδες, σύµφωνα µε τους Ringbeak και συν(2000), δεν έχει καµία επίδραση στην απόδοση κατά
την άσκηση και στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε µέτρια βαθµού
ΧΑΠ, ενώ αντιθέτως ο Vogiatzis
(1999) υποστηρίζει ότι η εφαρµογή αερόβιας άσκησης µέτριας έντασης, πραγµατοποιούµενη 2 φορές την εβδοµάδα για 12 συνεχόµενες εβδοµάδες, επιδρά θετικά στη
φυσιολογική ανταπόκριση του οργανισµού ανεξάρτητα από την σοβαρότητα της νόσου. Πιθανόν η αντίθεση αυτή των αποτελεσµάτων
να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Vogiatzis και οι συνεργάτες του (1999)
στην έρευνά τους εφήρµοσαν πρόγραµµα άσκησης αποκλειστικά αερόβιου τύπου, µέτριας έντασης και
συνολικής διάρκειας µιας ώρας σε
κάθε συνεδρία, ενώ στην έρευνα
του Ringbeak και των συνεργατών
του (2000) το πρόγραµµα άσκησης
περιελάµβανε αερόβια άσκηση µικρότερης διάρκειας και έντασης.
Όσον αφορά στο συνολικό χρονικό διάστηµα εφαρµογής των συνεδριών αποκατάστασης, παραµένει άγνωστη η ιδανική διάρκεια,
καθώς δεν έχουν δηµοσιευτεί σχετικές συγκριτικές µελέτες. Σε µια
πρόσφατη έρευνα αναφέρεται ότι
οι βελτιώσεις στη φυσική απόδοση
είναι δυνατόν να εµφανιστούν σε
19
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διάστηµα 4 εβδοµάδων, αλλά για
να παρατηρηθούν βελτιώσεις στην
ποιότητα ζωής των ασθενών πιθανόν να χρειάζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (Green et al, 2001).
Έχει αποδειχθεί ότι τα προγράµµατα αποκατάστασης που πραγµατοποιούνται εκτός νοσοκοµειακής µονάδας και διαρκούν 4-12 εβδοµάδες είναι αποτελεσµατικά,
αλλά προγράµµατα µεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας δεν εµφανίζουν
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητά τους
(BTS Statement, 2001).
Αναφορικά µε το είδος της άσκησης, εκτός από την αερόβια άσκηση, στα περισσότερα προγράµµατα πνευµονικής αποκατάστασης
δίνεται έµφαση στην εξάσκηση της
αντοχής των κάτω άκρων εφαρµόζοντας µεµονωµένα ή σε συνδυασµό άσκηση σε στατικό ποδήλατο, βάδισµα σε τάπητα ή βάδισµα
σε έδαφος. Σύµφωνα µε τον Casaburi (1991), η εξάσκηση της αντοχής των κάτω άκρων προκαλεί σηµαντική αύξηση του χρόνου υποµέγιστης αντοχής, η οποία είναι ανάλογη της εφαρµοζόµενης έντασης. Αυτό σηµαίνει ότι η άσκηση σε
κυκλοεργόµετρο υψηλής έντασης
(60-80 Wmin-1) αυξάνει τον χρόνο αντοχής περισσότερο από ότι η
άσκηση σε χαµηλότερη ένταση (30
Wmin -1). Παρόµοιες βελτιώσεις
στον χρόνο αντοχής και στο µέγιστο ρυθµό έργου µε την εφαρµογή
άσκησης σε εργοποδήλατο, σε τάπητα ή σε συνδυασµό βάδισης και
ποδηλασίας έχουν διαπιστωθεί και
από άλλους ερευνητές (Poole &
Gaesser, 1985; Goldstein et al, 1994; O’ Donnell et al, 1995; Ries et
al, 1995; Maltais et al, 1996; Vallet
et al, 1997)
Η εξάσκηση της αντοχής των άνω άκρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των χεριών κρίνεται εξί20

σου σηµαντική, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής απαιτούν τη χρήση αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της
εκτέλεσης ασκήσεων στις οποίες υποστηρίζονται τα χέρια µε τη χρήση εργόµετρου ή µέσω της εκτέλεσης ασκήσεων µε τη χρήση αλτήρων, µπάρας και ελαστικών ιµάντων κατά τις οποίες δεν υπάρχει στήριξη των χεριών. Και οι δυο
µέθοδοι άσκησης µπορούν να βελτιώσουν αποτελεσµατικά τη µυϊκή
αντοχή των άνω άκρων (Martinez
et al, 1993).
Εκτός από την αντοχή, απαραίτητο στοιχείο των προγραµµάτων
άσκησης στα πλαίσια της πνευµονικής αποκατάστασης αποτελεί και
η βελτίωση της δύναµης, καθώς η
αδυναµία των περιφερειακών µυών
συµβάλλει στον περιορισµό της ικανότητας για άσκηση στους ασθενείς µε ΧΑΠ (Hamilton et al, 1995). Μέχρι σήµερα, ελάχιστες έρευνες έχουν αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων
µυϊκής ενδυνάµωσης σε ασθενείς
µε πνευµονικές παθήσεις και γι’ αυτόν το λόγο δεν έχει προσδιοριστεί
ο ρόλος της στην πνευµονική αποκατάσταση. Ωστόσο, λίγες µελέτες
προτείνουν ότι η εξάσκηση της δύναµης θα µπορούσε να αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος άσκησης των ασθενών. Συγκεκριµένα, σε µια έρευνα (Simpson et
al, 1992) διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς µε ΧΑΠ (FEV1<40% της προβλεπόµενης τιµής) που ασκούνταν
µε ελεύθερα βάρη σε επίπεδο έντασης που προοδευτικά αυξήθηκε από 50 έως 85% της µίας µέγιστης επανάληψης (1ΜΕ) & εκτελούσαν 3
ασκήσεις από 3 σετ των 10 επαναλήψεων, 3 φορές την εβδοµάδα για
8 συνολικά εβδοµάδες, είχαν σηµαντική αύξηση της λειτουργίας των
περιφερειακών µυών (βελτίωση της

µέγιστης εκούσιας συστολής κατά
16-44%) σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που δεν εµφάνισε καµµία
αλλαγή. Παρά το γεγονός ότι στην
πειραµατική οµάδα δεν υπήρξε συνακόλουθη αύξηση στην ικανότητα µέγιστης αντοχής στην άσκηση,
ωστόσο διαπιστώθηκε βελτίωση
του χρόνου άσκησης στο κυκλοεργόµετρο και σηµαντική βελτίωση
στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Σε µια άλλη έρευνα (Clark et al, 1996), κατά την οποία εφαρµόστηκε
πρόγραµµα χαµηλής έντασης (π.χ.
χωρίς επιπρόσθετη αντίσταση) για
τη µυϊκή διατήρηση των ποδιών
και των χεριών, παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς που ακολούθησαν το
πρόγραµµα άσκησης βελτίωσαν το
χρόνο βάδισης και είχαν φυσιολογικές προσαρµογές στην άσκηση.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα µιας πρόσφατης ανασκόπησης
παρόµοιων ερευνών (Storer, 2001)
η συµµετοχή ασθενών µε ΧΑΠ σε
πρόγραµµα προπόνησης της δύναµης των περιφερειακών µυών προτείνεται να γίνεται µε συχνότητα
άσκησης 2-3 φορές την εβδοµάδα δίνοντας έµφαση στην ενδυνάµωση των µεγάλων µυϊκών οµάδων
του κορµού και των κάτω άκρων
(π.χ. ενδυνάµωση πρόσθιων & οπίσθιων µηριαίων, µείζωνος θωρακικού, πλατύ ραχιαίου), χωρίς ωστόσο να παραλείπονται από το πρόγραµµα και µικρότερες µυϊκές οµάδες των άνω άκρων (π.χ. δικέφαλος
βραχιόνιος, δελτοειδής, τρικέφαλος). Αρχικά, το φορτίο της πρόσθετης αντίστασης κυµαίνεται στο
50-60% της µίας µέγιστης επανάληψης (1 ΜΕ) για κάθε άσκηση, όπου θα εκτελείται 1 σετ των 10-12
επαναλήψεων. Προοδευτικά (µετά
από 2-3 εβδοµάδες), αυξάνεται ο αριθµός των σετ σε 2-3 και στη συνέχεια µπορεί να µειωθεί ο αριθµός
των επαναλήψεων σε συνδυασµό µε
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την αύξηση του φορτίου της εξωτερικής αντίστασης. Σύµφωνα µε τον
Storer (2001) ένας µικρότερος παρά
ένας µεγαλύτερος αριθµός επαναλήψεων ανά σετ φαίνεται να γίνεται
καλύτερα ανεκτός από τους ασθενείς µε ΧΑΠ, µε το σύνολο των 6-10
επαναλήψεων ανά σετ να παρουσιάζεται ως το πιο ιδανικό. Το φορτίο αντίστασης για τις ασκήσεις των
κάτω άκρων µπορεί γενικά να αυξάνεται κατά 5-10%, ενώ µια αύξηση της τάξης του 5-7% της 1ΜΕ είναι πιο κατάλληλη για την ενδυνάµωση των άνω άκρων. Εναλλακτικά, ο καθορισµός του φορτίου αντίστασης για κάθε άσκηση µπορεί να
γίνει µε την εκτέλεση ενός αριθµού
µέγιστων επαναλήψεων (π.χ. 8-12
ΜΕ). Για παράδειγµα, στη ζώνη των
8-12 µέγιστων επαναλήψεων (ΜΕ)
το επιλεγόµενο φορτίο αντίστασης
θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εκτελούνται τουλάχιστον 8 επαναλήψεις αλλά όχι περισσότερες από
12 πριν την αποτυχία. Ο προσδιορισµός του φορτίου κατά αυτόν τον
τρόπο προϋποθέτει τη συχνή επαναξιολόγηση της µιας µέγιστης επανάληψης (1ΜΕ). Στην έρευνα
του Storer (2001) διαπιστώθηκε ότι
η σταδιακή αύξηση του φορτίου από 60-70% της 1ΜΕ σε 10-12 µέγιστες επαναλήψεις (ΜΕ) και στη συνέχεια σε 6-8 ΜΕ ήταν καλά ανεκτή
από την πλειοψηφία των ασθενών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δίνεται στους ασθενείς µε ΧΑΠ
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υπέρτασης, οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγουν την εκτέλεση
των µέγιστων επαναλήψεων, αλλά να χρησιµοποιούν µικρότερα
φορτία αντίστασης. Τέλος, αναφορικά µε το διάλειµµα µεταξύ των
σετ, η διάρκειά του κυµαίνεται στο
1 µε 3 λεπτά ή θα πρέπει να είναι
τόση ώστε να διατηρείται ο κορεσµός της αιµοσφαιρίνης σε επίπε-

δο µεγαλύτερο της τάξης του 90%
( SaO2 > 90%).
Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν
ότι η δυσλειτουργία των αναπνευστικών µυών συµβάλλει στην εκδήλωση δύσπνοιας (Killian & Jones, 1988), στον περιορισµό της ικανότητας για άσκηση (Gosselink et al, 1996) και στην ύπαρξη υπερκαπνίας
(Begin & Grassino, 1991). Για τον
λόγο αυτόν, εκτός από την ενδυνάµωση των περιφερειακών µυών, τα
προγράµµατα άσκησης των ασθενών µε ΧΑΠ θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνουν εξειδικευµένο τµήµα για τη βελτίωση της δύναµης και αντοχής των αναπνευστικών µυών. Η δύναµη των αναπνευστικών µυών εκτιµάται συνήθως
µετρώντας τη µέγιστη εισπνευστική πίεση (Pimax) (Black & Hyatt, 1969), παρά το γεγονός ότι αποτελεί
µια δοκιµασία που απαιτεί µεγάλη
προσπάθεια. Η προπόνηση των εισπνευστικών µυών εισάγεται αρχικά σε χαµηλές εντάσεις και σταδιακά αυξάνεται η ένταση µέχρι να επιτευχθεί το 60-70% της Pimax. Το
ελάχιστο επίπεδο έντασης που απαιτείται για να επιτευχθούν οι απαραίτητες προσαρµογές είναι 30%
της Pimax (Kim et al, 1993), ενώ η
προτεινόµενη διάρκεια και συχνότητα είναι 2 συνεδρίες των 15 λεπτών ή 1 συνεδρία των 30 λεπτών
την ηµέρα για τουλάχιστον 4-5 φορές την εβδοµάδα (ACSM, 1995).
Παρά το γεγονός ότι η εξάσκηση των εισπνευστικών µυών µε την
ανάλογη επιβάρυνση µπορεί αδιαµφισβήτητα να βελτιώσει τη δύναµη των εισπνευστικών µυών σε
ασθενείς µε ΧΑΠ (Belman & Shadmehr, 1988), ωστόσο παραµένει άγνωστο αν η παρατηρούµενη µείωση των συµπτωµάτων, της ανικανότητας ή της αναπηρίας των ασθενών, που συµµετέχουν σε προγράµµατα πνευµονικής αποκατά-
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στασης, οφείλεται αποκλειστικά
στη βελτίωση της δύναµης των αναπνευστικών µυών ή στην παράλληλη βελτίωση της δύναµης και αντοχής των περιφερειακών µυών.
Υπάρχουν ορισµένες αποδείξεις ότι η βελτίωση της δύναµης των εισπνευστικών µυών σε ασθενείς µε
ΧΑΠ συνοδεύεται από µειωµένη
δύσπνοια και αυξηµένη αντοχή των
αναπνευστικών µυών (Lisboa et al,
1994; Hamilton et al, 1995), αλλά
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για
να αποσαφηνιστούν τα οφέλη από
την άσκηση δύναµης των εισπνευστικών µυών.
Όπως ισχύει στον υγιή πληθυσµό, έτσι και στην περίπτωση εκγύµνασης των ασθενών µε ΧΑΠ
βρίσκει εφαρµογή η αρχή της
µυϊκής αδράνειας. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιδράσεις της άσκησης
διατηρούνται µόνο για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η εφαρµογή της. Ωστόσο άλλοι ερευνητές έχουν αντίθετη άποψη. Σύµφωνα µε τον Griffiths και συν(2000)
οι βελτιώσεις που επιτυγχάνονται
στην ικανότητα αντοχής στην άσκηση και στην ποιότητα ζωής παρουσιάζουν πτωτική πορεία µετά από 6-12 µήνες, ενώ οι Guell (2000)
και Troosters (2000) υποστηρίζουν
ότι τα οφέλη από τα προγράµµατα
αποκατάστασης παραµένουν εµφανή σε διάστηµα ενός έτους ίσως
και παραπάνω, ασχέτως εάν συνεχίζεται η συµµετοχή των ασθενών
σε άσκηση κατά τη φάση διατήρησης. Ωστόσο, η µη πιστή τήρηση
του προγράµµατος άσκησης, που
δίνεται κατά τη φάση συντήρησης /
διατήρησης µετά από την αποπεράτωση του προγράµµατος πνευµονικής αποκατάστασης, πιθανότατα
εξηγεί έως ένα βαθµό τις µειώσεις
που παρατηρούνται στη χρονοµετρούµενη απόσταση και στο χρόνο
αντοχής κατά την άσκηση µήνες ή
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χρόνια αργότερα (Vale et al, 1993;
Ries et al, 1995).
Παρόµοιες διαπιστώσεις έγιναν
στην έρευνα του Wistra και συν(1996) στην οποία αξιολογήθηκαν οι
µακροχρόνιες επιδράσεις ενός προγράµµατος αποκατάστασης στο
σπίτι. Στη συγκεκριµένη έρευνα οι
ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες: α) η πρώτη πειραµατική οµάδα συµµετείχε σε πρόγραµµα πνευµονικής αποκατάστασης διάρκειας
12 εβδοµάδων και στη συνέχεια επισκεπτόταν φυσικοθεραπευτή µια
φορά την εβδοµάδα για 18 συνολικά µήνες, β) η δεύτερη πειραµατική οµάδα ακολούθησε το ίδιο πρόγραµµα πνευµονικής αποκατάστασης, αλλά στη συνέχεια επισκεπτόταν τον φυσικοθεραπευτή µια φορά
το µήνα για 18 µήνες και γ) η οµάδα ελέγχου δεν συµµετείχε σε κανένα πρόγραµµα πνευµονικής αποκατάστασης, αλλά παρακολουθούνταν για 18 µήνες. Παρά το γεγονός
ότι και οι δύο πειραµατικές οµάδες
εµφάνισαν σηµαντική αύξηση τόσο στο µέγιστο ρυθµό έργου κατά τη δοκιµασία κόπωσης, όσο και
στη µετρούµενη απόσταση στην εξάλεπτη δοκιµασία βάδισης µετά
το τέλος του προγράµµατος πνευµονικής αποκατάστασης, η βελτίωση αυτή δεν διατηρήθηκε µετά τους
18 µήνες σε καµία από τις δύο πειραµατικές οµάδες που ακολούθησαν διαφορετική συχνότητα εφαρµογής του προγράµµατος διατήρησης/συντήρησης. Υπήρξε µια συνολική τάση για πτώση της απόδοσης στην εξάλεπτη δοκιµασία βάδισης µετά τους 18 µήνες, αλλά δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο
συχνοτήτων. Σε µια άλλη έρευνα,
στην οποία οι ασθενείς, αφού ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα πνευµονικής αποκατάστασης, συνέχισαν
να ασκούνται στο σπίτι και να επι22

σκέπτονται το πρόγραµµα µια φορά το µήνα, τα οφέλη που αποκοµίστηκαν στην προπόνηση αντοχής
στο δαπεδοεργόµετρο µειώθηκαν
σηµαντικά σε διάστηµα 12 µηνών
(Ries et al, 1995).
Σε καµία από τις παραπάνω επιστηµονικές µελέτες δεν αναφέρθηκαν λεπτοµέρειες σχετικά µε την
πιστή τήρηση της φάσης διατήρησης µετά το πέρας του προγράµµατος πνευµονικής αποκατάστασης.
Επιπλέον, η ιδανική συχνότητα και
ένταση της άσκησης διατήρησης
παραµένουν άγνωστες παράµετροι
και θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισµό τους.
Επιπροσθέτως, ο ρόλος µικρών περιόδων επιτηρούµενης άσκησης µετά από εξάρσεις της νόσου µε στόχο την επιστροφή του ασθενούς στο
αρχικό επίπεδο απόδοσης είναι µια
εναλλακτική πρόταση που δεν έχει επίσης αξιολογηθεί (American
Thoracic Society, 1999).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στον τοµέα της πνευµονικής αποκατάστασης, περισσότερες
πληροφορίες χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση για τον ολοένα
και αυξανόµενο αριθµό ασθενών µε
ΧΑΠ. Ειδικότερα για τον τοµέα της
«συνταγογράφησης» προγραµµάτων Πνευµονικής Αποκατάστασης,
πολλές έρευνες θα πρέπει να διεξαχθούν ακόµη σχετικά µε την ένταση, τη διάρκεια, τον ιδανικό τύπο
άσκησης και τα χαρακτηριστικά επιβάρυνσης κατά τη φάση διατήρησης µετά την ολοκλήρωση των
προγραµµάτων πνευµονικής αποκατάστασης για τους ασθενείς µε
ΧΑΠ, καθώς λίγες είναι οι επιστηµονικές µελέτες που έχουν γίνει µέχρι τώρα στον τοµέα αυτόν.
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