
  

  המטופלי� בשיטת בוטייקו שיפור במצב� של חולי אסתמה
 באסתמה ומביאה להפחתת המינו� גילה שהשיטה משפרת את השליטה הכללית,  בקרב חולי אסתמה המטופלי� בשיטת בוטייקומחקר קנדי

 בשימוש במשאפי סטרואידי�
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 השליטה גילה כי תרגילי נשימה שיפרו את, שבקנדה,  שנער" באוניברסיטת קלגרימחקר
 . של חולי אסתמה במחלת)

 
בדק את ההשפעה של  Respiratory medicine המחקר שהתפרס) בעיתו( הרפואי

משתתפי המחקר היו .  הרפואי הנית( לחולי אסתמההמתווספת לטיפול, הדרכה נשימתית
 המטופלי) בטיפול מונע באמצעות משא8 סטרואידי) ואשר מצב) מבוגרי) חולי אסתמה

 מול הרפיה, )BUTEYKO(תוכניות ההדרכה שנבדקו היו שיטת בוטייקו  .הוגדר יציב
 . ופיזיותרפיה נשימתית

 
מספר .  משתתפי שתי תוכניות ההדרכהשיפור מרשי) נמצא בתו) ששה חודשי) אצל

ושיפור זה , A 70%לפני ההדרכה לכ A40% מכהמשתתפי) שהשיגו שליטה באסתמה גדל
משתתפי קבוצת שיטת בוטייקו נהנו ג) ,  הוא שבנוס8החידוש. היה דומה בשתי הקבוצות
 . במשאפי סטרואידי)מהפחתת המינו( בשימוש

 
 ורנדומליי) המשווי) את שיטת בוטייקו התפרסמו שלושה מחקרי) מבוקרי), לאחרונה

 הוא הראשו( שתוכנ( לבדוק במחקר מבוקר אול) המחקר הנוכחי, לתוכניות אחרות
ומביאה להפחתת   את השליטה הכללית באסתמהורנדומלי הא) שיטת בוטייקו משפרת

שליטה כללית במחלת האסתמה הוגדרה על פי .  במשאפי סטרואידי)המינו( בשימוש
העדר מגבלות בתפקוד :  בחקר האסתמה וכולל את המרכיבי) הבאי)המוסכ) בקנדה

 שימוש במרחיבי סמפונות לטווח קצר לא יותר, לימודי)/  העדרות מעבודה היומיומי או
 ביקור ללא התקפי אסתמה בשעות הלילה וללא החמרה שדרשה, משלוש פעמי) בשבוע

 . רפואי דחו8
 

בשעות הערב במש" , משתתפי) 10A12משתתפי שתי הקבוצות הודרכו בקבוצות של 
 ההדרכה דיווחו המשתתפי) על שלושה חודשי) לאחר סיו). חמישה ימי) ברצ8

ועל , בשבוע שקד) לדיווח,  המחקרכפי שהוגדרה בתחילת, שליטת) הכוללת באסתמה
דיווח דומה התקבל ג) בתו) .  באותו השבועמינו( השימוש במשא8 הסטרואידי) שלה)

 . ששה חודשי)
 

בקבוצת שיטת .  הקבוצות נהנו משיפור משמעותי במצב האסתמה שלה)משתתפי שתי
Aל A44%ומ, A 79%ל A40% עלה מספר המשתתפי) שהשיגו שליטה באסתמה מבוטייקו

 נהנו משתתפי קבוצת שיטת בוטייקו מהפחתה, בנוס8. בקבוצת הביקורת 72%
  .לעומת קבוצת הביקורת, משמעותית במינו( היומי של משא8 הסטרואידי)

 
מחקר .  לאסתמהתוכניות הדרכה אלו הוכחו כמייעלות את הטיפול הרפואי המקובל

 אינטנסיבית הנתנת על או תוכנית הדרכה, מבוקר ורנדומלי זה הראה כי שיטת בוטייקו
 חולי אסתמה מבוגרי) המטופלי) ידי העוסקי) בפיזיותרפיה נשימתית היא לתועלת) של

  .במשאפי סטרואידי)

Page 1 of 1TheMEDICAL �  גרסה להדפסה| אתר הבית של הרופאי� בישראל

08/12/2009http://www.themedical.co.il/ArticlePrintDialog.aspx?itemID=1200


