KONZÍLIUM

BRONCHIÁLNA ASTMA
A ŠPORTOVÁ AKTIVITA
Dušan Meško
Klinika telovýchovného lekárstva UK JLF a MFN, Martin
Kvalita života správne liečeného, kontrolovaného a stabilizovaného pacienta-astmatika pri individuálnom prístupe sa môže
stať plnohodnotnou v oblasti pracovnej a záujmovej i vďaka športovému tréningu. Pri preskripcii pohybovej aktivity je veľmi
dôležitá spolupráca pacienta, individuálne poučenie vo vzťahu k zaťažovaniu a „získanie“ pacienta pre pravidelné športovanie (adherencia k tréningovému programu). Nevyhnutná je edukácia správneho dýchania počas cvičenia a edukácia
v oblasti rozpoznania príznakov zhoršovania stavu, bronchospazmu indukovaného cvičením. Samozrejmosťou je poučenie
pacienta o dôležitosti pravidelnej liečby astmy, užívaní liekov pred športovaním, ako aj o správnej akútnej inhalačnej liečbe
počas záchvatu pri športovaní.
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V článku prezentujeme informácie súvisiace s individuálnym posudzovaním pre odporúčanie rekreačnej úrovne športovania ako
súčasť liečebného režimu pacientov s bronchiálnou astmou. Prípadné posúdenie zaradenia takéhoto pacienta do organizovaného
športu spadá do kvalifikačnej kompetencie
lekára s atestáciou v odbore telovýchovné lekárstvo (v spolupráci s pneumológom, imuno-alergológom).
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Úvod
Ešte pred približne dvomi desaťročiami sa
odporúčanie/predpisovanie športovej aktivity
pacientom s astmou považovalo za nerozumné, ak nie nezodpovedné. Z dôvodu možného
vyprovokovania bronchospazmu až astmatického záchvatu sa pacientom odporúčali skôr
jemné, nenáročné pohybové aktivity a vyvarovanie sa vyššej fyzickej námahe. Deti a mládež boli vyraďované z pravidelnej školskej
telesnej výchovy a ich záujmy o športovanie
„vytláčané“ na perifériu. Pri dramatickom posune poznatkov o mechanizmoch ochorenia
a z nich vyplývajúcich liečebných stratégií
astmy, jej symptómy môžu byť dnes veľmi účinne kontrolované vo väčšine prípadov. Aj z týchto dôvodov sa väčšine pacientov s astmou dá
odporúčať primeraná pravidelná pohybová aktivita. Štúdie potvrdzujú, že športovanie najmä
vytrvalostného aeróbneho typu môže zlepšiť
priebeh samotného ochorenia (1, 2, 3, 4, 5).
Iné výskumy poukázali na to, že astmatici, ktorí
pravidelne športovali mali menej exacerbácií,
bolo možné im znížiť dávky liekov a menej
chýbali v škole, alebo zamestnaní (6). Ak majú
astmatici primeranú fyzickú kondíciu a nemajú významnú obštrukciu dýchacích ciest, ich
odpoveď na fyzické zaťažovanie je porovnateľná s priemernou populáciou, hodnoty ich
maximálnej srdcovej frekvencie a ventilácie,

tlak krvi a pracovná kapacita sú v rozpätí hodnôt referenčného rozsahu (7). Naopak,
astmatici so sedavým spôsobom života majú
pri rovnakom fyzickom zaťažení v porovnaní
s netrénovanou populáciou neastmatikov vyššie hodnoty laktátu a tendenciu k acidóze (8).
Nie je dobré, že astmatici majú tendenciu byť
skôr neaktívni, s malým záujmom o pravidelnú
pohybovú aktivitu (9). Vyplýva to najmä z ich
obáv a strachu, nedostatočnej, alebo neúplnej
informovanosti a z nesprávneho manažmentu
samotného ochorenia (10). Ich obavy môžu
byť zmenšené napríklad ilustráciou veľkého
počtu detských a dospelých pacientov, ktorí
športujú na rekreačnej úrovni, alebo jedincami, ktorí sa stali špičkovými športovcami a ich
výkonnosť nie je obmedzená ich ochorením
(11). Sú viaceré dôkazy, že ak astma nie je
stabilizovaná a adekvátne liečená, tolerancia
aj na malú fyzickú námahu sa redukuje, naopak pri správnom manažmente astmy aj pri
závažnejšej astme sú pacienti schopní športovať a v niektorých prípadoch aj súťažne (2,
5, 12, 13, 14, 15). Napríklad v roku 1984 na
olympijských hrách z 597 amerických športovcov malo 67 astmu indukovanú cvičením (EIA),
avšak dokumentovanú chronickú astmu len 26
z nich. Napriek tomu získali spolu 41 medailí, z toho 15 zlatých (14). 22,4 % vrcholových
športovcov amerického tímu na zimnej olympiáde v Nagane v roku 1998 a 16,7 % na letnej
olympiáde v Atlante 1996 malo astmu (15).
To je tiež dôkazom, že generácia dnešných
olympionikov je už generácia astmatikov, ktorí
športovú aktivitu mali lekárom odporúčanú ako
súčasť liečby astmy.
Astma indukovaná cvičením
Špecifický prístup vyžadujú pacienti
s astmou indukovanou cvičením (EIA – exercise-induced asthma) (2, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20,

21), aj keď iní autori uvádzajú ako výstižnejší
pojem bronchospazmus indukovaný cvičením
(EIB – exercise-induced bronchospasm) (22,
23, 24, 25, 26). Takáto astma (bronchospazmus), ak nie je stabilizovaná, adekvátne kontrolovaná a liečená, má negatívny vplyv na
výkonnosť pacienta a na radosť z pohybu (27).
Zaujímavý je údaj o odhade, že 12–15 % populácie má niektoré symptómy EIA a prípadná
„astma“ môže zostať nediagnostikovaná (2, 14,
27, 28). Prevalencia EIA medzi športovcami
dosahuje až 11 % (29).
Príznaky a mechanizmus vzniku
astmy indukovanej cvičením
Fyzické cvičenie je jedným zo známych
spúšťačov, hlavne pozáťažovej bronchokonstrikcie. Krátkodobé intenzívne zaťaženie
v trvaní do 2 minút vedie všeobecne k bronchodilatácii. Prakticky všetci astmatici majú
jej príznaky najmä počas aeróbneho/vytrvalostného zaťaženia dostatočnej intenzity a trvania – čím vyššia intenzita zaťaženia, tým závažnejší bronchospazmus (30, 31). Objavuje
sa zvyčajne na úrovni submaximálneho zaťaženia (70–85 % maximálnej spotreby kyslíka)
v trvaní viac ako 6–8 minút. Mnohí prakticky
bezpríznakoví pacienti majú skúsenosť s EIA
(tlak v hrudníku, pískanie v hrudníku, dýchavica, kašeľ, tlak v epigastriu, bolesti v hrudníku,
nauzea počas zaťaženia, neadekvátna únava)
(32, 33, 53). Symptómy EIA sa objavujú typicky po 8–10 minútach intenzívneho športovania
sa môžu zhoršiť po jeho ukončení (zvýraznenie pozáťažového bronchospazmu). Epizódy
sa upravujú zvyčajne spontánne do 30–60 minút po ukončení športovania, cvičenie nezvyšuje reaktivitu dýchacích ciest a neindukuje
dlhodobé zhoršenie ventilačných funkcií (34).
O tom, či EIA indukuje oneskorenú alergickú
reakciu po 4 a viac hodinách od začiatku prí-
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Medikamentózna intervencia
vo vzťahu k rekreačnému
športovaniu
Adekvátne použitie inhalačných beta-2-adrenergných agonistov s dlhým účinkom pri
EIA pred zaťažením sa považuje za metódu
voľby, ktorá v kombinácii s chronickým podávaním inhalačných kortikosteroidov redukuje
až eliminuje symptómy EIA u viac ako 90 %
pacientov a zlepšuje toleranciu voči pohybovej aktivite pre všetky vekové kategórie (38,
39, 40, 41, 42, 43). Nádejné sa javia aj modifikátory leukotriénov (Zafirlukast, Zileuton),
ktoré môžu nahradiť inhalačné kortikosteroidy
vo vybraných prípadoch. Tieto lieky sú náde1 / 2005
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jou pre liečbu pacientov, u ktorých sú známe
spúšťače alergickej reakcie pri exacerbácii ich
astmy (43, 44, 45, 46, 47). V zálohe sú individuálne aj kromoglykát dvojsodný a nedokromil sodný.
Pravidlá pre preskripciu
pohybovej aktivity pri
bronchiálnej astme
Pred individuálnou preskripciou pohybovej aktivity a samotným začatím športovania
je potrebné podrobné alergo-imunologické,
alebo pneumologické vyšetrenie (klinické,
laboratórne, funkčné) (2, 11, 31, 48). Astma
ako taká má byť stabilizovaná a pod dlhodobou klinickou kontrolou (vrátane peak flow
a FEV1 monitoringu), účinne liečená, spolu
so snahou eliminácie/vyvarovania sa spúšťačov. U ľudí stredného a staršieho veku, ktorí
boli predtým inaktívni, sa odporúča záťažové
testovanie na posúdenie funkčnej výkonnosti
kardiovaskulárneho systému. Veľmi dôležitá je
spolupráca pacienta, individuálne poučenie vo
vzťahu k zaťažovaniu a „získanie“ pacienta pre
pravidelné športovanie (adherencia k tréningovému programu) vrátane edukácie správneho
dýchania počas cvičenia a edukácie v oblasti
rozpoznania príznakov zhoršovania stavu
a bronchospazmu indukovaného cvičením (11,
48, 49). Samozrejmosťou je poučenie o pravidelnej liečbe astmy, užívaní liekov pred športovaním, ako aj správnej akútnej inhalačnej
liečbe počas záchvatu pri športovaní. Športujúci astmatik má mať z pohybu radosť, nesmie
ho vykonávať nasilu, mal by si v spolupráci so
svojim lekárom dávkovať tréningovú dávku
podľa individuálnej tolerancie zaťaženia.
Všeobecné odporúčanie športovej aktivity
pri bronchiálnej astme s postupným trvaním
športovej aktivity 30–40 minút pri 60–80 %
maximálnej srdcovej frekvencie 3–5 krát týždenne po prísnom individuálnom posúdení
môže patriť do účinného manažmentu liečby
bronchiálnej astmy. Tieto hodnoty sú potenciálne cieľové a cesta k nim môže trvať aj mesiace, niektorí pacienti ich nemusia dosiahnuť
vôbec. Na prvých miestach pri rozhodovaní
o odporúčaní športovania pacientovi sú vždy
individuálny prístup, postupnosť, zosúladenie
typu alergie a prostredia pre športovanie. Nie
je však nezvyčajné, že už po 6 týždňoch individuálne predpísaného cvičenia môže dôjsť
k výraznému zlepšeniu fyzickej výkonnosti
a funkčnej kapacity. Individuálna maximálna
srdcová frekvencia sa orientačne určí keď sa
odčíta vek pacienta od hodnoty 220 (napr.
55 ročný pacient, jeho orientačná individuálna maximálna srdcová frekvencia bude
220 - 55 = 165, tréningová srdcová frekvencia
by sa u neho mala pohybovať orientačne medzi 100–130 pulzami za minútu).

www.meduca.sk

Pravidlá pre športovanie pri
bronchiálnej astme
Platia tu všeobecné pravidlá pre športovanie. Pred pohybovou aktivitou je potrebné
asi 10-minútové zohriatie organizmu (ľahká
aktivita, chôdza, strečing a pod.), rovnaká
ľahká aktivita sa odporúča aj po skončení
športovania na ochladenie organizmu. Pri
začatí športovania u predtým inaktívnych ľudí
je potrebná postupnosť zaťažovania v čase,
frekvencii a intenzite. Pacient si subjektívne
ťažkosti monitoruje a v prípade provokovania
ťažkostí s dýchaním počas športovania je
vhodné druh, trvanie, frekvenciu a intenzitu
zaťažovania modifikovať a konzultovať s lekárom (50). Ak sa vyvinú príznaky astmy počas
športovania, pacient by sa nemal pokúšať ich
prekonať pokračovaním v cvičení. V prípade
závažnejších ťažkostí počas športovania, alebo ak ťažkosti neustúpia do 15–20 minút od
použitia inhalačných prípravkov, pacient by
mal vyhľadať lekársku pomoc. Rovnako má
pacient vynechať športovanie v obdobiach,
ktoré sú pre neho výraznejšie alergizujúce (sezónne ťažkosti), má subjektívne ťažkosti (napr.
pískanie v hrudníku) alebo ak testovanie peak
flow-metrom ukazuje na pokles pľúcnych funkcií (51). U pacientov s podozrením na astmu
indukovanú zaťažením je vhodné použiť 15–30
minút pred tréningom aj inhalačné beta-agonisty s krátkym účinkom. V týchto prípadoch
sa tiež odporúča asi pol hodinu pred vlastným
intenzívnejším tréningom zaťažiť organizmus
cvičením v trvaní okolo 15–20 minút s nízkou
intenzitou zaťaženia pod úrovňou prahu spúšťania EIA (52). Pri perzistujúcej bronchiálnej
astme indukovanej zaťažením, ktorej príznaky
počas športovania pretrvávajú aj napriek dodržaniu pravidiel a liečby, odporúča sa zmena
pohybovej aktivity na krátkodobejšiu, ale intenzívnejšiu (napr. tenis, basketbal), prípadne
opakovanú s krátkymi prestávkami na zotavenie (intervalový tréning), ktorá však nezabezpečuje taký aeróbny účinok a úžitok, ako pri
kontinuálnom vytrvalostnom zaťažení.
Počas mrazivých dní je vhodné využiť na
športovanie uzavreté priestory. Ak sa predsa
len športuje v otvorenom chladnom/zimnom
prostredí, odporúča sa prekrytie úst a nosa,
dýchanie cez nos (zohriatie a zvlhčenie vdychovaného vzduchu, ale pozor na omrzliny).
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znakov u niektorých pacientov sú protichodné
názory (35). Asi v polovici prípadov s EIA sa
vyskytuje tzv. refraktérna fáza, ktorá nastúpi
asi do 30–60 minút po začiatočných intenzívnejších príznakoch EIA a trvá 30–120 minút – ak je cvičenie realizované v uvedenom
čase refrakcie, bronchokonstrikcia býva výrazne nižšia, takže fyzická námaha v tomto
období je lepšie tolerovaná (36). Tieto fázy
bývajú intermitentné a nedajú sa predpovedať. Ako možné mechanizmy vzniku refraktérnej fázy sa uvádzajú uvoľňovanie adrenalínu
a noradrenalínu, ktoré účinkujú ako prirodzený bronchodilatátor, uvoľnenie endogénnych
protektívnych prostaglandínov a vyčerpanie
mastocytov. Hoci presné mechanizmy vzniku EIA sú nejasné, väčšina štúdií poukazuje
na zmeny v teplote a vlhkosti vzduchu, ktorý
prichádza do dýchacích ciest z chladného
okolia, keď cvičenie skončí, dochádza k dilatácii a hyperémii na úrovni bronchiálnych ciev
(heat-exchange theory), hyperémia môže viesť
k bronchospazmu (8, 36, 37). Počas zaťaženia teplota v dýchacích cestách klesá ako sa
zvyšuje frekvencia dýchania počas námahy
pre stúpajúce nároky na kyslík. Tachypnoe
počas námahy môže zvýšiť odparovanie vody z povrchu bronchiálnej mukózy (water loss
theory), čo môže viesť k degranulácii mastocytov a kontrakcii hladkej svaloviny – najmä pri
oneskorenej zápalovej reakcii (36, 37). Ďalšie
názory vravia o bronchospazme spôsobenom
poklesom teploty povrchu bronchov prúdiacim
vzduchom, čo tiež môže spúšťať hyperemickú
reakciu v snahe zohriať dýchacie cesty. Iným
typom odpovede pri EIA je tzv. neskorá odpoveď, ktorá nastupuje 3–12 hodín po začatí cvičenia a prejavuje sa nevýrazným zhoršením
symptómov (najmä kašeľ, piskoty, dýchavica).
Odhaduje sa, že zaťaženie v trvaní 4–5 minút
by nemalo provokovať spustenie EIA. Tiež je
dôležité odlíšiť, či sa jedná o chronickú astmu
s exacerbáciami indukovanými cvičením, alebo ide o solitárny výskyt bronchospazmu indukovaného cvičením (2).

Vhodnosť športov pri
bronchiálnej astme
Športy relatívne horšie tolerované astmatikmi (astmogénnejšie aktivity s vysokou
minútovou ventiláciou a/alebo spojené so studeným suchým vzduchom): dlhé bicyklovanie
(vrátane vynútenej polohy hrudníka a exhalátov), behy na dlhé trate, bežecké lyžovanie na
dlhé trate, ľadový hokej (problém môže byť vo
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výparoch z umelých ľadových plôch), basketbal, pozemný hokej, futbal (prašnosť), rýchlokorčuľovanie, horolezectvo a vysokohorská
turistika (redší, studenší vzduch). Športové
potápanie tvorí samostatnú kapitolu horšie tolerovaných aktivít z viacerých dôvodov a vyššieho počtu intenzívnejších spúšťačov záchvatu dýchavice. Pri prístrojovom potápaní sú to
najmä dýchacie zmesi (nitrox, trimix) v spojení
s výraznejšou fyzickou aktivitou. Astma je najčastejšou príčinou neudelenia spôsobilosti pre
športové potápanie zo strany telovýchovných
lekárov. Menšie riziká (najmä vdýchnutie vody)
a menej prísne kritériá platia pri posudzovaní
vhodnosti tzv. šnorchlovania.
Športy relatívne dobre tolerované
astmatikmi: plávanie (problém ale môže
byť s čistotou vody v bazéne a prítomnosťou
chlóru a jeho reaktantov vo vode a vzduchu,
inak sa EIA pri plávaní prakticky nevyskytuje,
beh, jogging, rýchla chôdza, turistika, tenis,
zjazdové lyžovanie, volejbal, behy na krátke trate, squash, golf, baseball, gymnastika,
vzpieranie, wrestling, kanoistika, veslovanie,
krasokorčuľovanie a ľadový hokej na otvorenom priestranstve. Zaujímavým prostredím
pre športovanie môže byť jaskynný komplex,
kde sa EIB tiež prakticky nevyskytuje).
Lepší celkový liečebný efekt pre astmatika
majú tzv. prevažne aeróbne aktivity (dlhšie trvajúci cyklický pohyb), hoci, ako je uvedené vyššie,
súčasne môžu byť tieto aktivity astmogénnejšie.
Uvádza sa, že beh vo voľnej prírode je astmogénnejší v porovnaní s behom na bežiacom páse, bicyklovaním na stacionárnom bicykli, alebo
plávaním. Vodné pary navyše zvlhčujú sliznice
a zachytávajú alergény (pele, prach). Pri cyklických pohybových aktivitách sa optimálne zaťažujú a rozvíjajú dýchacie svaly, zvyšuje sa ich
sila a nacvičuje sa správny typ dýchania. Pre
všetky vekové kategórie, a zvlášť pre starších
a menej výkonných pacientov je vhodným doplnkom vytrvalostného tréningu joga (relaxačné
techniky, optimalizácia redukcie a odbúravania
stresu, nácvik správneho dýchania).
Možné faktory spustenia astmy
indukovanej cvičením
Faktory, ktoré môžu napomôcť spusteniu
EIA (a ktorých by sa mal športujúci astmatik
vyvarovať): studený suchý vzduch, prachové
častice a polutanty, inhalačné alergény, dymy
(automobily, fajčenie, SO2), plyny a vône (kozmetické výrobky, ozón), lieky (k. acetylsalicylová, beta blokátory, diuretiká, nesteroidné antiflogistiká), respiračné infekty, celková únava,
menštruácia, emočný stres. Potenciálne riziko
sa rozširuje tým, že voda v bazéne môže byť
nadmerne chlórovaná, na trávniku športoviska
sa môžu vyskytovať zvyšky pesticídov, herbicídov, hnojív, nátery športových plôch môžu
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odparovať množstvo škodlivín. Zvláštnu kapitolu tvorí aj stravovanie, posledné ťažšie jedlo
má byť 4–6 hodín pred cvičením. Neodporúča
sa v dlhšom časovom období pred cvičením
jesť zeler, búrske oriešky, morské produkty,
plesňové syry, vaječný bielok, mandle, banány,
ktoré môžu individuálne výraznejšie alergizovať
(v krajnom prípade až anafylaxia) v spojení
s cvičením (17, 22).
Všeobecný a špecifický
efekt a význam pravidelného
rekreačného športovania
Všeobecne účinky orientačne: zlepšená
kondícia, zvýšená tolerancia na fyzické zaťažovanie, fyzická pohoda, bežné denné fyzické
aktivity sa zvládajú v pohode, znižuje sa riziko
vzniku/zhoršenia celého spektra tzv. civilizačných chorôb.
V psychologickej oblasti: sebaúcta, sebadôvera, psychická pohoda, zvýšená tolerancia
na psychický stres.
Špecifický efekt pravidelného rekreačného športovania u astmatikov: rastúca
schopnosť tolerovať určitý stupeň dýchavice
bez pocitu úzkosti, možná redukcia reaktivity
dýchacích ciest a potreby frekvencie, počtu,
alebo dávky užívaných liekov, svalová únava
u trénovaného, pravidelne športujúceho astmatika býva menej zjavná, pacient dokáže
ľahšie zvládnuť aj astmatický záchvat, zlepšuje sa otužilosť a nešpecifická obranyschopnosť.

Circulus vitiosus pri inaktivite
Circulus vitiosus pri inaktívnom životnom
štýle detských/dospelých pacientov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest: pocit
dýchavice pri nižšom stupni zaťaženia v porovnaní so zdravými vedie k redukcii fyzickej
aktivity s následkom poklesu celkovej kondície, čo následne ďalej zvýši dýchavicu aj pri
nižšom stupni zaťaženia a pacient sa stáva
inaktívny aj v očiach zdravých a s týmto pocitom dieťa dorastá do dospelosti. Deti a následne dospievajúci takto získajú postupne
skôr odpor k fyzickej aktivite a aktívne sa jej
vyhýbajú a mnohokrát si vybudujú základy budúcich civilizačných ochorení (obezita, hypertenzia). Spoločnosť na nich môže hľadieť ako
na lenivých, samotárskych, kašľajúcich, zadýchaných a dusiacich sa. Aby precítili zdraví,
aké má asi pocity nekontrolovaný astmatik pri
záchvate alebo fyzickej námahe, mali by skúsiť
napríklad prebehnúť určitý úsek tak, že dýchať
budú len cez slamku. Astmatici leniví nie sú,
len im treba ukázať cestu naspäť k pravidelnému pohybu a na tejto ceste im pomôcť.
Profesionálne a individuálne indikovaná,
postupná a správne vykonávaná športová
aktivita vrátane kvalitnej liečby prináša po
určitom čase pacientovi pocit uvoľnenia, relaxácie a vyplavovania endorfínov („hormónov
šťastia“) spolu s dlhšími bezpríznakovými obdobiami. Kvalita života pacienta-astmatika sa
môže stať plnohodnotnou v oblasti pracovnej
a záujmovej i vďaka športovému tréningu.
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