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Funkcja mięśni oddechowych w astmie

Mięśnie oddechowe, aby zapewnić prawidłową wentylację
w przypadku choroby układu oddechowego, muszą się
odpowiednio zaadaptować [1].

Upośledzenie wentylacji w astmie jest następstwem nie
tylko zwężenia światła drzewa oskrzelowego w wyniku
skurczu mięśni gładkich oskrzeli, obrzęku błony śluzowej,

zalegania wydzieliny, ale również zaburzenia pracy mięśni
oddechowych przez zbyt duże obciążenie oddechowe. Stan
ten może dodatkowo pogarszać kondycję osób chorujących
na ciężką postać astmy [2].

Praca mięśni oddechowych u zdrowych osób

Mięśnie oddechowe należą do mięśni prążkowanych. Charak-
teryzują się jednak odmiennymi cechami niż inne mięśnie
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a b s t r a c t

This article discusses the impact of changes in the respiratory system as a result of
asthma on the function of respiratory muscles. It describes thoroughly the action of the
respiratory muscles among healthy people and disorders that occur in the case of
asthma. Hereinafter, it presents the correlation between the dysfunction of the respira-
tory muscles and body posture among children with asthma.
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szkieletowe. Mięśnie oddechowe mają wyższą odporność na
zmęczenie i większą pojemność oksydacyjną, dzięki czemu
mogą nieustannie pracować przez całe życie. Mięśnie szkiele-
towe pracują przede wszystkim przeciw grawitacji, podczas
gdy mięśnie odpowiedzialne za wentylację pracują przeciw
oporowi wytwarzanemu przez płuca. Praca mięśni oddecho-
wych może być zależna lub nie od woli człowieka, co również
odróżnia je od pozostałych mięśni szkieletowych [3, 4].

Mięśnie oddechowe należą do czterech grup, które różnią
się funkcją i mechanizmem działania [5]:
! przepona
! mięśnie międzyżebrowe
! dodatkowe mięśnie wdechowe
! mięśnie brzucha.

Mięśnie te najczęściej klasyfikuje się ze względu na
udział w procesie oddychania na:
! oddechowe właściwe
! oddechowe dodatkowe.

W tabeli I przedstawiono podział mięśni oddechowych ze
względu na udział w procesie oddychania.

Właściwe mięśnie oddechowe zawsze biorą udział
w procesie wentylacji i jako jedyne są włączane podczas
spokojnego oddychania. Mięśnie dodatkowe włączają się do
wentylacji w momencie zwiększonego zapotrzebowania na
tlen, np.: podczas wysiłku fizycznego lub w przypadku
stanów chorobowych płuc [3, 5].

Czynność mięśni oddechowych, zwłaszcza mięśni dodat-
kowych, w procesie wentylacji nie jest nigdy jednoznaczna.
Mięśnie wentylacyjne w procesie oddychania nie mają tylko
funkcji wdechowej lub wydechowej. Dlatego zakwalifikowa-
nie mięśni do jednej z tych grup może być mylące [3].

Mięśnie oddechowe właściwe

Mięśnie oddechowe właściwe są odpowiedzialne jedynie za
wdech. W stanie spoczynku wydech jest aktem biernym,
w związku z czym w tej grupie nie ma mięśni, które są
odpowiedzialne za wydech [6].

Przepona
Wśród mięśni oddechowych właściwych najważniejszym
jest przepona. Około 70–80% siły wdechowej jest genero-
wane przez akcję samej przepony [3].

Przepona zbudowana jest z włókien mięśniowych, które
przyczepiają się do wyrostka mieczykowatego mostka,
dolnych żeber (od 7. do 12.) oraz trzech pierwszych kręgów
lędźwiowych kręgosłupa. Włókna te w górnej części kopuły

przepony zbiegają się w centrum ścięgniste. Funkcjonalnie
przeponę dzieli się na trzy części: żebrową, mostkową oraz
lędźwiową. Największy ruch przepony zachodzi w tylno-
-bocznych częściach, gdzie włókna mięśniowe są najdłuższe
[4]. Podczas spokojnego oddechu przepona, kurcząc się,
obniża kopułę i zwiększa ciśnienie wewnątrzbrzuszne. Głęb-
szy oddech wymaga stabilizacji od strony mięśni brzucha,
które, kurcząc się, działają stabilizująco na centrum ścięg-
niste. Dalszy skurcz części żebrowej przepony, przy ustabili-
zowanym centrum ścięgnistym, powoduje uniesienie
i rotację na zewnątrz dolnych żeber (Ryc. 1) [4].

Część żebrowa przepony współpracuje z mięśniami mię-
dzyżebrowymi oraz mięśniami oddechowymi dodatkowymi.
W wyniku ich wspólnego skurczu dochodzi do obniżenia
przepony oraz uniesienia klatki piersiowej. Natomiast praca
części lędźwiowej przepony ma mniejszy bezpośredni
wpływ na wdechowe ustawienie klatki piersiowej [4].

Ruch klatki piersiowej i brzucha podczas spokojnego
wdechu jest wynikiem ciśnienia generowanego przez skurcz
przepony. Kiedy przepona kurczy się, a centrum ścięgniste

Tabela I – Podział mięśni oddechowych ze względu na udział w procesie oddychania [3, 5]
Table I – Distribution of respiratory muscles due to participation in the process of respiration [3, 5]

MIĘŚNIE ODDECHOWE WŁAŚCIWE MIĘŚNIE ODDECHOWE DODATKOWE

przepona mm. mostkowo-obojczykowo-sutkowe
mm. międzyżebrowe zewnętrzne mm. piersiowe większe
mm. międzyżebrowe wewnętrzne – część przymostkowa mm. piersiowe mniejsze
mm. pochyłe mm. zębate przednie

mm. zębate tylne górne i dolne
mm. dźwigacze żeber
mm. czworoboczne
mm. brzucha (poprzeczny, prosty, skośne zewnętrzne oraz wewnętrzne)
mm. poprzeczne klatki piersiowej

Ryc. 1 – Fizjologiczne ruchy wdechowe spowodowane
skurczem przepony
Fig. 1 – Physiological inspiratory movements caused by
contraction of the diaphragm
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się obniża, dochodzi do zwiększenia ciśnienia wewnątrz-
brzusznego, które powoduje ruch brzucha w przód i na boki,
oraz do spadku ciśnienia wewnątrzpłucnego, co powoduje
zassanie powietrza (wdech) z powiększeniem wymiarów
klatki piersiowej.

W trakcie wydechu przepona wraca do swojego kopula-
stego kształtu – jama brzuszna oraz klatka piersiowa wra-
cają do pozycji wyjściowej (zmniejszają swoje wymiary) [7].

Mięśnie międzyżebrowe
W procesie spokojnej wentylacji mięśnie międzyżebrowe
zewnętrzne oraz część przymostkowa mięśni międzyżebro-
wych wewnętrznych są odpowiedzialne za wdech [8]. Części
międzykostne mięśni międzyżebrowych wewnętrznych biorą
udział w fazie wydechowej. Jednak przy zwiększonej wentyla-
cji minutowej mięśnie te mogą być aktywne w obu fazach
oddychania [9]. W związku z powyższym, praca mięśni
międzyżebrowych może unosić klatkę piersiową lub ją obni-
żać. Aktywacja mięśni międzyżebrowych ma kierunek z góry
do dołu, co oznacza, że rekrutacja tych mięśni w procesie
oddychania rozpoczyna się w górnych przestrzeniach między-
żebrowych. W miarę zwiększania zapotrzebowania na tlen
włączają się do oddechu niższe partie klatki piersiowej [9].

Główne znaczenie w procesie spokojnego wdechu mają
mięśnie przymostkowe (przymostkowa część mięśni mię-
dzyżebrowych wewnętrznych), które należą do mięśni odde-
chowych właściwych. Działanie tych mięśni na klatkę pier-
siową podczas wdechu przejawia się rotacją w stawach
mostkowo-żebrowych, dzięki czemu dochodzi do uniesienia
żeber [10].

Ponadto mięśnie przymostkowe stabilizują klatkę pier-
siową w trakcie zmniejszającego się ciśnienia wewnątrz-
płucnego, co spowodowane jest akcją wdechową przepony.
Mechanizm ten zapobiega podczas wdechu niekorzystnym
ruchom (do wewnątrz) górnej części klatki piersiowej [3].

Mięśnie pochyłe
Mięśnie pochyłe należą do właściwych mięśni oddecho-
wych, które aktywne są podczas spokojnej wentylacji.

Działanie tych mięśni powoduje uniesienie mostka oraz
górnej części klatki piersiowej. Mięśnie pochyłe są aktywne
od początku wdechu i ich działanie zwiększa się w miarę
pogłębienia wentylacji. Wspólne napięcie wszystkich mięśni
pochyłych w późnej fazie wdechowej pozwala na wytworze-
nie większej siły niż skurcz przepony, której działanie
słabnie w trakcie fazy wdechu [11].

Mięśnie pochyłe pracują również jako stabilizatory klatki
piersiowej. Mięśnie pochyłe razem z mięśniami przymostko-
wymi przeciwdziałają paradoksalnym ruchom górnej części
klatki piersiowej, spowodowanym przez spadające ciśnienie
wewnątrzpłucne [11].

Mięśnie oddechowe dodatkowe

Mięśnie, które łączą klatkę piersiową z obręczą barkową,
głową, kręgosłupem lub miednicą, można sklasyfikować
jako mięśnie oddechowe dodatkowe. Mięśnie te włączają się
do wdechu lub wydechu w sytuacjach stresowych oraz
takich, jak zwiększenie aktywności fizycznej lub podczas
choroby.

Przy ustabilizowanym tułowiu mięśnie oddechowe
dodatkowe przesuwają kręgosłup, ramiona, głowę oraz
miednicę w kierunku tułowia. W czasie zwiększonej wenty-
lacji klatka piersiowa może stać się mobilnym segmentem
ciała. Mięśnie oddechowe dodatkowe w trakcie wdechu
powiększają wymiary klatki piersiowej. Podczas wydechu
unoszą przeponę do góry, a klatkę piersiową ,,wciągają’’ do
wewnątrz [3].

Wśród mięśni oddechowych dodatkowych wyróżniamy
mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe, mięśnie pier-
siowe, mięśnie zębate, mięśnie czworoboczne oraz mięśnie
brzucha. Główną funkcją tych mięśni jest utrzymywanie
postawy ciała. U zdrowych osób w procesie oddychania
biorą udział tylko w przypadku zwiększonego zapotrzebowa-
nia na wentylację [5].

Mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe biegną od
mostka i obojczyka, w kierunku wyrostka sutkowatego kości
skroniowej. Obustronne działanie tych mięśni powoduje
zgięcie odcinka szyjnego kręgosłupa. Przy ustabilizowanej
głowie przez mięsień czworoboczny, obustronne działanie
mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych podciąga klatkę
piersiową do góry, powiększając jej wymiar w górnej części.
W związku z tym, mięśnie te biorą udział w końcowej fazie
maksymalnego wdechu [11].

Funkcja mięśni piersiowych w procesie wentylacji jest
uzależniona od ułożenia kończyny górnej oraz stabilizacji
obręczy barkowej.

Część mostkowo-żebrowa mięśnia piersiowego więk-
szego, przy ustabilizowanej obręczy barkowej, unosi górną
część klatki piersiowej. Część obojczykowa mięśnia piersio-
wego większego, w zależności od ułożenia kończyny górnej,
może brać udział we wdechu lub wydechu. Kiedy ramię
ustawione jest poniżej poziomu obojczyka, część obojczy-
kowa mięśnia piersiowego większego pracuje jako mięsień
wydechowy, obniżając mostek oraz górne żebra. Uniesienie
ramienia ponad poziom obojczyka sprawia, że mięsień
piersiowy większy pracuje jako mięsień wdechowy, podno-
sząc mostek i górne żebra.

Z kolei mięsień piersiowy mniejszy unosi trzecie, czwarte
oraz piąte żebro w trakcie pogłębionego wdechu [3].

Wśród mięśni oddechowych dodatkowych z tylnej grupy
tułowia znajdują się mięśnie: zębate tylne górne i zębate
tylne dolne oraz mięśnie dźwigacze żeber.

Hipotetyczna funkcja mięśni zębatych tylnych górnych
i dolnych w procesie oddychania oparta jest na ich anato-
micznym przebiegu. Mięsień zębaty tylny górny ma unosić
żebra, a zębaty tylny dolny obniżać żebra i stabilizować
przeponę. Jednak pojawiły się badania, przeprowadzone
z użyciem EMG, kwestionujące ich udział w procesie wenty-
lacji [12].

Mięśnie brzucha (mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie
skośne brzucha wewnętrzne i zewnętrzne oraz mięsień
prosty brzucha) są mięśniami wydechowymi, a także mięś-
niami zginającymi i rotującymi tułowie.

Główną funkcją oddechową tych mięśni jest udział
w natężonym wydechu. Podczas wydechu mięśnie te pocią-
gają żebra do wewnątrz, w kierunku doogonowym. Mięśnie
brzucha, zwiększając ciśnienie w jamie brzusznej, powodują
uniesienie przepony w kierunku klatki piersiowej i zwięk-
szają objętość i szybkość wydechu.
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Mięśnie brzucha, chociaż uważane są za dodatkowe
mięśnie wydechowe, mają jeszcze inną rolę w procesie
oddychania, związaną z wdechem. Zwiększone ciśnienie
wewnątrzbrzuszne unosi przeponę, rozciągając biernie
włókna żebrowe przepony. Zmiana ta przygotowuje układ
oddechowy do kolejnego wdechu, optymalizując stosunek
długości do napięcia włókien przepony i zwiększając wydaj-
ność wdechu. Ponadto mięśnie brzucha działają stabilizu-
jąco na jamę brzuszną podczas wdechu [13].

W trakcie zwiększonego zapotrzebowania na wentylację
mięśnie brzucha biorą czynny udział także w fazie wdecho-
wej [3].

Astma a praca mięśni oddechowych

Astma, jako choroba przewlekła, wymusza na układzie
oddechowym odpowiednie adaptacje, które dotyczą również
mięśni oddechowych. Największe zmiany obserwowane są
u osób z ciężką postacią astmy [2, 14, 15].

Najważniejsze zmiany w astmie, które wpływają na
funkcję mechanizmu wentylacji, to:
– nagła obturacja oskrzeli, która zmniejsza przepływ wyde-
chowy w drogach oddechowych,

– stale postępująca przebudowa (remodeling) w obrębie
drzewa oskrzelowego,

– przewlekła obturacja oskrzeli i wynikająca z tego hiperin-
flacja(rozdęcie płuc) [5].
Hiperinflacja związana jest ze zwiększeniem czynnościo-

wej pojemności zalegającej, co może wpływać na obniżenie
spoczynkowego ułożenia przepony [15, 16]. W konsekwencji
w cięższych postaciach chorób obturacyjnych aktywność
przepony w większym stopniu pociąga dolne żebra do
środka, niż powoduje obniżenie kopuł przepony – przepona,
kurcząc się, wykonuje ruchy wydechowe klatki piersiowej
(Ryc. 2) [16–18].

Zwiększenie czynnościowej pojemności zalegającej zmie-
nia wymiary klatki piersiowej, co może spowodować skróce-
nie mięśni wdechowych oraz upośledzić ich zdolność do
generowania ciśnienia wdechowego [18, 19]. W badaniach
przeprowadzonych przez Lopesa i wsp., stwierdzono zmniej-
szoną ruchomość klatki piersiowej u osób chorujących na
astmę, co może być związane ze skróceniem długości
mięśni ściany klatki piersiowej. Zmiana ta może zwiększać
obciążenie dodatkowych mięśni oddechowych [20, 21].

W astmie dochodzi do ograniczenia przepływu wydecho-
wego, w związku z czym w trakcie oddychania najbardziej
obciążone są mięśnie wydechowe. Osoby chore na astmę
wykazują przerost dodatkowych mięśni oddechowych, które
odpowiedzialne są głównie za wydech [1]. Ponadto w astmie
zwiększa się udział mięśni wdechowych w trakcie całego
cyklu oddechowego, również w trakcie wydechu [16, 20].

U zdrowych osób główną rolę w procesie spokojnego
oddychania odgrywa sama przepona. Inne mięśnie klatki
piersiowej włączają się do wdechu w momencie zwiększo-
nego zapotrzebowania na tlen. U osób chorych na astmę
zwiększa się udział mięśni klatki piersiowej już w procesie
spokojnej wentylacji. Obserwuje się zwiększoną aktywność
mięśni pochyłych, mięśni czworobocznych oraz mięśni
mostkowo-obojczykowo-sutkowych, co w konsekwencji pro-
wadzi do uniesienia górnych żeber i zmniejszenia odległości

między podstawą głowy a górną częścią klatki piersiowej
[22]. Ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha są zabu-
rzone. W trakcie wentylacji w większym stopniu pracuje
klatka piersiowa, przy czym nie obserwuje się zwiększenia
aktywności mięśni brzucha, szczególnie podczas końcowej
fazy wydechu. Zmiana ta zaburza prawidłowe ruchy odde-
chowe przepony oraz brzucha (Ryc. 2) [15].

Przewlekłe utrzymywanie się obturacji oskrzeli może
prowadzić do przeciążenia wszystkich mięśni oddechowych,
a także mięśni, które odpowiedzialne są za ich stabilizację
w procesie wentylacji [20].

Należy zaznaczyć, że mięśnie oddechowe mają szereg
innych funkcji, takich jak: utrzymywanie postawy ciała oraz
wykonywanie czynności motorycznych.

Wpływ astmy na postawę ciała

Prawidłowa postawa ciała człowieka to ułożenie poszczegól-
nych segmentów ciała względem siebie z najmniejszym
obciążeniem układu mięśniowego i nerwowego. Postawa
taka charakteryzuje się harmonijnym układem odcinków
ciała w stosunku do osi mechanicznej ciała, co zapewnia jej
optymalną stabilność i minimalny wydatek energetyczny
[23, 24]. Postawa ciała jest cechą indywidualną każdej osoby.
Jest to pozycja ciała, która jest przyjmowana w trakcie
swobodnego stania, siedzenia lub innej pozycji statycznej
[24, 25]. Pozycja statyczna ma zapewnić możliwość wykony-
wania ruchów dynamicznych. Utrzymanie postawy ciała
wymaga pracy mięśni posturalnych przeciw sile grawitacji.

Ryc. 2 – Nieprawidłowe ruchy oddechowe w trakcie wdechu
spowodowane obniżeniem kopuły przepony
Fig. 2 – Abnormal breathing movements during inspiration due
to a reduction in the dome of the diaphragm
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Tabela II – Zmiany w układzie mięśniowym w różnych wadach postawy [3, 22, 27, 33, 34]
Table II – Changes in the muscle in a different posture defects [3, 22, 27, 33, 34]

OPIS WADY MIĘŚNIE ROZCIĄGNIĘTE I
OSŁABIONE

MIĘŚNIE SKRÓCONE I
NAPIĘTE

PLECY OKRAGŁE !nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi m. prostownik grzbietu odcinka
piersiowego

mm. piersiowe większe

!nadmierna kifotyzacja kręgosłupa w odcinku
piersiowym lub w piersiowym i lędźwiowym

mm. przywodzące łopatki- równo-
ległoboczne oraz czworoboczne

mm. piersiowe mniejsze

!wtórnie protrakcja głowy i barków oraz
odstawanie łopatek

m. najszerszy grzbietu mm. zębate przednie

!spłaszczenie przedniej ściany klatki piersiowej

PLECY WKLĘSŁE !nadmierne zwiększenie lordozy lędźwiowej
kręgosłupa

m. prosty brzucha m. prostownik grzbietu
odcinka lędźwiowego
kręgosłupa

!kompensacja: zwiększenie kifozy odcinka
piersiowego

mm. skośne brzucha zewnętrzne mm. czworoboczne lędźwi

!obserwuje się również przodopochylenie
miednicy, wypięty brzuch oraz uwypuklenie
pośladków

mm. skośne brzucha wewnętrzne mm. biodrowo-lędźwiowe

mm. tylnej grupy uda mm. proste ud
mm. pośladkowe wielkie mm. krawieckie

PLECY OKRAGŁO-
-WKLĘSŁE

!hiperkifoza piersiowa z równoczesną
hiperlordozą lędźwiową

m. prostownik grzbietu odcinka
piersiowego

mm. piersiowe większe

!protrakcja głowy i barków mm. przywodzące łopatki –

równoległoboczne oraz
mm. piersiowe mniejsze

!występuje spłaszczenie przedniej ściany
klatki piersiowej, odstawanie łopatek oraz
przodopochylenie miednicy z uwypukleniem
brzucha i pośladków

mm. czworoboczne cz. wstępująca mm. zębate przednie

m. najszerszy grzbietu mm. międzyżebrowe
zewnętrzne

m. prosty brzucha m. prostownik grzbietu
odcinka lędźwiowego
kręgosłupa

mm. skośne brzucha zewnętrzne mm. czworoboczne lędźwi
mm. skośne brzucha wewnętrzne mm. biodrowo-lędźwiowe
mm. tylnej grupy uda mm. proste ud
mm. pośladkowe wielkie mm. krawieckie

PLECY PŁASKIE !zniesienie fizjologicznych krzywizn kręgosłu-
pa

mm. biodrowo-lędźwiowe m. prostownik grzbietu
odcinka piersiowego
kręgosłupa

!tendencja do przeciążania kręgosłupa mm. proste ud mm. równoległoboczne
!wtórnie – spłaszczenie klatki piersiowej mm. czworoboczne lędźwi m. czworoboczny

m. prostownik grzbietu odcinka
lędźwiowego

PROTRAKCJA
GŁOWY
I BARKÓW

!przesunięcie głowy i barków do przodu
względem bocznej osi ciała

mm. równoległoboczne mm. podpotyliczne

!powoduje: zmniejszenie lordozy w dolnej
części oraz zwiększenie lordozy w górnej
części odcinka szyjnego kręgosłupa

m. prostownik grzbietu odcinka
szyjnego kręgosłupa

mm. pochyłe

!prowadzi do zwiększenia kifozy w odcinku
piersiowym kręgosłupa

mm. czworoboczne cz. wstępująca mm. piersiowe większe
i mniejsze

!często występuje wraz z innymi wadami
postawy

mm. mostkowo-obojczy-
kowo-sutkowe
mm. czworoboczne cz.
zstępująca

ODSTAWANIE
ŁOPATEK

!odchylenie od tylnej ściany klatki piersiowej
przyśrodkowego brzegu łopatki lub tylko
dolnego jej kąta

mm. czworoboczne cz. wstępująca mm. piersiowe mniejsze

mm. równoległoboczne mm. dźwigacze łopatek
mm. zębate przednie

Legenda – pogrubioną czcionką zaznaczono mięśnie biorące udział w procesie oddychania
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Głównymi mięśniami utrzymującymi wyprostną pozycję
stojącą są [23, 24, 26]:
! mięśnie karku
! mięśnie grzbietu
! mięśnie pośladkowe
! mięśnie brzucha
! mięśnie kulszowo-goleniowe
! mięsień trójgłowy łydki
! mięsień czworogłowy uda.

Podkreśla się wzajemną korelację ukształtowania po-
stawy ciała i czynności układu oddechowego. Zaburzenie
budowy lub ułożenia elementów ciała powiązanych z klatką
piersiową może negatywnie wpływać na sposób wentylacji.
Szczególnie istotne jest to w przypadku osób dotkniętych
przewlekłymi chorobami układu oddechowego, co dodat-
kowo może pogarszać stan chorego [20, 27–32]. Nieprawidło-
wości postawy ciała, związane ze zmianą krzywizn kręgo-
słupa oraz nieprawidłowym ustawieniem głowy, barków
i klatki piersiowej, stwarzają niekorzystne warunki dla pracy
narządów wewnętrznych, przede wszystkim dla układu
oddechowego, trawiennego oraz krążenia [22, 24, 32].

Na powstanie wady postawy wpływa wiele czynników.
U jej podłoża mogą leżeć choroby, czynniki środowiskowe
oraz inne zaburzenia nawyku prawidłowej postawy wynika-
jące np. ze złego stanu psychicznego dziecka, co niejedno-
krotnie ma miejsce w przewlekłych chorobach układu odde-
chowego. Wady postawy ciała dotyczą przede wszystkim
kręgosłupa, ale nieprawidłowości postawy również kształtu
klatki piersiowej, ustawienia głowy i szyi, ustawienia łopa-
tek, a także stawów kolanowych i stóp [23].

Najczęstsze wady postawy ciała dotyczące górnego tuło-
wia przedstawiono w tabeli II. Jak zaznaczono w tej tabeli,
mięśnie odpowiedzialne za postawę ciała należą również do
grupy mięśni oddechowych. Stąd mogą wynikać wzajemne
zaburzenia w układzie ruchu oraz oddechowym [3].

Dysfunkcje w obrębie postawy ciała mogą wpływać na
czynność układu oddechowego, podobnie zaburzenia
w obrębie dróg oddechowych, zmiany mechanizmu oddy-
chania wywołanego obturacją oskrzeli mogą wpływać na
schemat postawy ciała [16, 29]. Podkreśla się negatywny
wpływ zaburzeń wentylacji na pracę układu mięśniowo-
szkieletowego [31, 32].

Astma może prowadzić do zaburzeń proporcji ciała
i zmian w budowie klatki piersiowej oraz tułowia. Postawa
ciała dzieci chorych na astmę różni się od postawy ciała
dzieci zdrowych [20, 21]. Wśród najczęstszych wad postawy
ciała u dzieci chorych na astmę wymienia się: protrakcję
głowy i barków oraz zwiększenie kifozy piersiowej. Badania
Lopesa i wsp. oraz Almeida i wsp. wykazały, że protrakcja
głowy u dzieci chorych na astmę jest większa w porównaniu
z dziećmi zdrowymi [20, 35]. Lopes i wps. wykazali również
protrakcję barków oraz ich większe uniesienie u dzieci
chorych na astmę w porównaniu z grupą kontrolną [20]. Za
przednie przesunięcie głowy i barków prawdopodobnie
odpowiada skrócenie mięśni mostkowo-obojczykowo-sutko-
wych, mięśni piersiowych, czworobocznych i pochyłych
w wyniku przeciążenia pracą oddechową [16].

U dzieci chorych na astmę dochodzi do zniekształceń
klatki piersiowej, takich jak: klatka piersiowa beczkowata
oraz kurza, nierzadko występuje u nich bruzda Harrisona

[36]. Zmiany te nie występują jednak u wszystkich chorych
[22, 37].

W przewlekłej obturacji oskrzeli konsekwencją hiperin-
flacji płuc jest zmniejszenie ruchów oddechowych klatki
piersiowej oraz skrócenie mięśni oddechowych. Ogranicze-
nie ruchomości pociąga za sobą zwiększenie obciążenia
mięśni związanych z klatką piersiową [2]. Dochodzi do
zaburzenia spoczynkowego ułożenia klatki piersiowej.
Wszystkie elementy razem mogą tłumaczyć zmniejszenie
ruchomości klatki piersiowej [20, 22, 35].

Częstymi zaburzeniami dotyczącymi układu mięśniowo-
-szkieletowego u osób chorych na astmę są zaburzenia
ruchomości kręgosłupa oraz klatki piersiowej [20, 35].
W badaniu przeprowadzonym przez Lopesa i wsp. wyko-
nano pomiar ruchomości kręgosłupa za pomocą trzech
testów: testu Shobera, testu Stibora oraz globalnego testu
ruchomości: test palce–podłoga. We wszystkich testach
oceniających ruchomość kręgosłupa wykazano istotnie sta-
tystycznie mniejszą ruchomość u dzieci chorych na astmę
w porównaniu z dziećmi zdrowymi [20]. Ograniczenie
ruchomości kręgosłupa w chorobach obejmujących klatkę
piersiową może być wynikiem kompensacji zmienionej
mechaniki oddychania [3, 20]. Jedna z hipotez mówi
o połączeniu powięziowym przepony z powięzią klatki
piersiowej [33, 35]. W podobnym mechanizmie może zacho-
dzić powiększenie kifozy w odcinku piersiowym kręgo-
słupa. Hipoteza ta potwierdziła się w badaniach przeprowa-
dzonych przez Belli i wsp. na osobach chorujących na
astmę [21]. Zwiększona kifoza piersiowa może być również
wtórnym wynikiem przesunięcia głowy w przód. Protrakcja
głowy i barków, wynikająca ze skrócenia mięśni piersio-
wych mniejszych, może pogłębiać lordozę szyjną, a także
prowadzić do pogłębienia kifozy całego piersiowego
odcinka kręgosłupa [3, 33]. Kompensacją zwiększenia kifozy
piersiowej kręgosłupa jest pogłębienie lordozy lędźwiowej.
Almeid i wsp. w swoich badaniach stwierdzili jej większy
kąt u osób chorych na astmę w porównaniu z osobami
zdrowymi [35].

Podsumowanie

W badaniach dotyczących współzależności układów we-
wnętrznych i układu ruchu podkreśla się wpływ postawy
ciała na funkcję oddychania [29, 38]. Wadliwe ukształtowa-
nie ciała może ograniczać funkcje oddechowe płuc [39].
Dlatego istotne wydaje się wprowadzenie korekcji wad
postawy wśród osób chorych na astmę. Odpowiednio pro-
wadzona fizjoterapia może poprawiać jakość wentylacji
i życia osób chorych na astmę [28, 40].
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