
STRESZCZENIE 

 

Rak płuca jest najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwy w naszym kraju. 

Szansą na całkowite wyleczenie jest wczesne rozpoznanie choroby, a podstawową metodą 

leczenia RP o typie niedrobnokomórkowym jest chirurgia. Fizjoterapia jest bezpieczną formą 

wspomagającą jej przebieg zarówno przed jak i po operacji. Okres pobytu pacjenta w szpitalu 

wiąże się z dużym stresem i obawami co do efektów leczenia. Dlatego świadome 

przygotowanie i nastawienie chorego (zarówno psychiczne, fizyczne jak i wydolnościowe) do 

czekającej go terapii może wpłynąć na poprawę wyników leczenia i jakość życia w tym 

trudnym dla niego czasie. 

W dostępnej literaturze ukazało  się dużo  badań, w których autorzy przedstawiają  

efekty  rehabilitacji  oddechowej,  jako terapii uzupełniającej u pacjentów po operacjach 

resekcyjnych miąższu płucnego, lecz nadal z powodu braku jasno określonych wytycznych 

fizjoterapia przedoperacyjna nie jest rutynowym ani standardowym postępowaniem 

w  większości szpitali w Polsce. 

Powyższe okoliczności uzasadniły podjęcie badań własnych na temat „Wpływu 

fizjoterapii przed i pooperacyjnej na wydolność oddechową oraz jakość życia pacjentów 

z   rakiem płuca poddanych zabiegom torakochirurgicznym”, a ich celem była: 

1. ocena efektów rodzaju zastosowanej fizjoterapii na dolegliwości bólowe oraz wydolność 

oddechową pacjentów z RP poddanych leczeniu operacyjnemu z  uwzględnieniem 

zastosowanej techniki zabiegowej 

2. analiza oceny jakości życia w zależności od zastosowanej rehabilitacji i sposobu 

wykonania zabiegu chirurgicznego 

3. udowodnienie zasadności wprowadzenia ustandaryzowanego postępowania 

rehabilitacyjnego nie tylko po, ale i przed zabiegiem operacyjnym. 

Badaniami objęto 60 pacjentów leczonych operacyjnie w latach 2019-2020 z  powodu 

nowotworów płuc w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytetu Medycznego 

w    Lublinie. Wszyscy chorzy poddani byli programowi rehabilitacji standardowej- jedynie 

pooperacyjnej lub rozszerzonej- przed i pooperacyjnej. 

W grupie znalazło się 29 kobiet i 31 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 48,33% i 51, 

67% ogółu badanych osób. Średnia wieku wynosiła 64,15 ± 10,60 lat.  

Wśród pacjentów najliczniejszą grupę (22 osoby; 36,67%) stanowiły osoby, u  których 

rozpoznano raka gruczołowego. Dziewiętnastu pacjentów miało zdiagnozowanego raka 

płaskonabłonkowego, co stanowiło nieco ponad 31% ogółu badanych. Rak wielkokomórkowy 



został stwierdzony u 3 osób, natomiast rakowiak u  dwóch chorych, podobnie jak rak 

drobnokomórkowy. Dwunastu pacjentów miało rozpoznane guzy łagodne: guz zapalny 

(5  osób), hamartoma (4 osoby), gruźliczak (3  osoby). 

Z uwagi na pandemię i kłopoty z doborem grupy badawczej zdecydowano się na 

włączenie do analizy również i pacjentów z guzami łagodnymi, a nie tylko z rakiem płuca. 

Należy zaznaczyć, że byli to pacjenci, u których podejrzewano RP w okresie 

przedoperacyjnym. Ich diagnostyka i przygotowanie odbywały się tak jak pacjentów 

z  rakiem płuca. W odległym badaniu pooperacyjnym (uzyskiwanym na ogół 3 tygodnie po 

zabiegu) okazało się, iż były to guzy nienowotworowe. Fakt ten nie zaburza jednak obrazu 

całości, gdyż technika i sposób leczenia operacyjnego tych guzów był taki sam jak 

w  przypadku raka płuca. 

  Badana grupa została podzielona ze względu na metodę zabiegu na pacjentów 

operowanych metodą klasyczną (torakotomia- 29 pacjentów) oraz metodą małoinwazyjną 

(VATS- 31 pacjentów). Wśród pacjentów operowanych metodą klasyczną znalazło się 

13  kobiet (44,83 %) oraz 16 mężczyzn (55,17%). W grupie pacjentów operowanych metodą 

małoinwazyjną było 16 kobiet (51,61%) i 15 mężczyzn (48,39%).  

Analizując rodzaj zabiegu jakiemu zostali poddani pacjenci stwierdzono, że u  36 

chorych (60%) jako metodę leczenia operacyjnego zastosowano lobektomię. U  siedemnastu 

pacjentów zastosowano klinową resekcję guza, bilobektomia została wykonana u 4 chorych, 

a   pneumonektomia u 3. 

U 22 pacjentów operowanych metodą VATS  wykonano lobektomię, a u 9 klinową 

resekcję guza. U chorych leczonych metodą klasyczną najczęściej wykonywano lobektomię- 

14 pacjentów, a w dalszej kolejności klinową resekcją guza- 8, bilobektomię- 

4  i   pneumonektomię- 3.   

Ze względu na program rehabilitacji pacjenci zostali zakwalifikowani do grupy 

poddawanej rehabilitacji pooperacyjnej i dodatkowej rehabilitacji przedoperacyjnej (grupa I, 

rehabilitacja rozszerzona) lub do grupy standardowej rehabilitacji, nieuwzględniającej 

usprawniania przedoperacyjnego (grupa II). W pierwszej grupie  znalazło się 11 kobiet 

i  18  mężczyzn. W drugiej- 18 kobiet i 13 mężczyzn. 

Ćwiczenia, edukacja i zabiegi rehabilitacyjne prowadzone były przez jednego 

fizjoterapeutę. Pacjenci, po rozmowie z badaczem zapoznawali się z programem badania 

i   podejmowali decyzję co do udziału w nim przez podpisanie świadomej zgody na udział 

w  interwencji. U każdego pacjenta przed przystąpieniem do interwencji przeprowadzony 

został wywiad dotyczący nałogu palenia papierosów.  



Obie grupy chorych wypełniały ankiety oceniające jakość życia wg skali EORTC 

QLQ-C30, wykonywane miały również badanie spirometryczne i  gazometryczne oraz test 

wchodzenia po schodach. Grupa rozszerzona trzy razy- przed rehabilitacją, przed zabiegiem 

i    przy ostatnim badaniu kontrolnym, a grupa standardowa przed operacją i podczas ostatniej 

kontroli. Badanie końcowe odbywało się między 3 a 6 tygodniem od przeprowadzonego 

zabiegu chirurgicznego, a  uwarunkowane było możliwościami logistycznymi i zdrowotnymi 

pacjentów. 

Test wchodzenia po schodach wykonywany był dwu lub trzykrotnie w  zależności od 

grupy terapeutycznej. Każdy z pacjentów miał mierzony czas przejścia. Pomiar ciśnienia 

i  tętna dokonywany był przed i po wysiłku. 

Ćwiczenia wdechowe za pomocą aparatu- trenażera- Triflo pacjenci z obu grup 

wykonywali już od pierwszej doby po zabiegu, do momentu rozdrenowania pięć powtórzeń 

pięć razy na dobę. Badanie natężenia wysiłku oddechowego  przeprowadzane było dwa razy- 

przed zabiegiem oraz w pierwszej dobie po operacji. Dodatkowemu pomiarowi, podczas 

pierwszej wizyty poddani byli uczestnicy rehabilitacji przedoperacyjnej. 

Badanie natężenia subiektywnych odczuć bólowych skalą VAS odbywało się 

w     pierwszej i drugiej dobie pooperacyjnej i polegało na określeniu przez chorego nasilenia 

dolegliwości w skali od 0 do 10. 

Po zabiegu operacyjnym wszyscy pacjenci uczestniczyli również w  standardowych 

ćwiczeniach oddechowych i ogólnousprawniających. Wykonywali je aż do momentu 

opuszczenia oddziału z zaleceniem ich kontynuacji w domu przez okres dwóch tygodni. 

Grupa rozszerzona oprócz wyżej wymienionych procedur w czasie poprzedzającym 

zabieg, poddana była przedoperacyjnej rehabilitacji. Czas jej trwania był różny, zależny od 

wyznaczonego terminu operacji. Pacjenci przeszli wspólny trening z fizjoterapeutą, 

zapoznając się z techniką wykonywania każdego z ćwiczeń. Instruktaż przeprowadzony był w 

szpitalu, a  zalecony zestaw ćwiczeń chorzy wykonywali dwa razy dziennie w warunkach 

domowych. Były to ćwiczenia oddechowe, czynne wolne, aktywujące mięśnie klatki 

piersiowej i stawów barkowych, nauka oddychania przeponowego, nauka kaszlu 

i  odksztuszania, stabilizacja rany. Chorzy nauczeni zostali również ćwiczeń wdechowych 

przy użyciu aparatu Triflo, z  którego korzystali w domu. 

W ramach realizacji projektu zastosowano następujące metody, techniki i  narzędzia 

badawcze: 

•  informacja dla pacjenta 

• formularz zgody pacjenta na udział w badaniu naukowym  



• wywiad dotyczący nałogu palenia papierosów  

• kwestionariusz EORTC QLQ – C30  

• badanie spirometryczne 

• badanie gazometryczne 

• test wchodzenia po schodach  

• trening oddechowy metodą Triflo 

• skala wizualno-analogowa VAS (Visual Analogue Scale) 

            •  instruktaż ćwiczeń oddechowych dla pacjentów leczonych operacyjnie w  Klinice                

Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK4 w Lublinie. 

Badania własne pozwoliły na ocenę efektów rehabilitacji (standardowej 

i  rozszerzonej) na dolegliwości bólowe oraz wydolność oddechową pacjentów poddanych 

leczeniu operacyjnemu RP z uwzględnieniem zastosowanej techniki zabiegowej. Pozwoliły 

również na przeprowadzenie oceny jakości życia w zależności od zastosowanej rehabilitacji 

i  sposobu wykonania zabiegu chirurgicznego. 

Analizy statystyczne wykonano za pomocą programu Statistica™ (Tibco, wersja 

13.3). Otrzymane wyniki zestawiono w 87 tabelach, a ich porównanie zobrazowano na 

23  wykresach.  

Wydaje się, że uzyskane wyniki upoważniają do wyciągnięcia następujących 

wniosków: 

1. W wyniku przeprowadzonej fizjoterapii przedoperacyjnej odnotowano zmniejszenie 

dolegliwości bólowych po zabiegu operacyjnym w porównaniu z grupą poddaną rehabilitacji 

standardowej. 

2. W grupie pacjentów z prowadzoną rehabilitacją przedoperacyjną uzyskano poprawę 

wyników testów wykonanych aparatem Triflo świadczących o polepszeniu mechaniki 

oddychania. 

3. Rehabilitacja rozszerzona wpłynęła na zwiększenie prężności CO2 we krwi  oraz mniejsze 

spadki prężności CO2 w wyniku zabiegu, w porównaniu z grupą poddaną rehabilitacji 

standardowej. 

4. Przedoperacyjna interwencja fizjoterapeutyczna przyczyniła się do lepszej oceny 

funkcjonowania fizycznego i emocjonalnego przez pacjentów oraz lepszej oceny jakości 

życia i stanu zdrowia. 

5. Leczenie operacyjne metodą małoinwazyjną wpłynęło na skrócenie czasu drenażu i   czasu 

jaki upływa od zabiegu do wypisu oraz na zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegu 

w   porównaniu z grupą operowaną metodą klasyczną. 



6. Jakość życia po zabiegu operacyjnym metodą VATS była lepsza w zakresie 

funkcjonowania fizycznego, emocjonalnego, stanu zdrowia oraz rzadsze występowanie 

objawów zmęczenia i   duszności. 

7. Analizując skuteczność zastosowanej fizjoterapii u chorych na raka płuc wskazane jest 

stosowanie w praktyce klinicznej fizjoterapii oddechowej nie tylko po, ale również przed 

zabiegiem operacyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


