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TIP BHASTRIKA, KAPALABHATI ŞI UDDYANA BANDHA ASUPRA 

TEMPERATURII CORPORALE

Frunze Rodica
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Actualitatea problemei şi descrierea situaţiei în domeniul de cercetare

Dezvoltarea sanocreatologiei a determinat necesitatea elaborării metodelor de 
in uenţare dirijată a funcţiilor organelor şi sistemelor de organe cu scopul formării şi 
menţinerii sănătăţii. Una din posibilităţile de a modi ca dirijat funcţiile unor organe 
şi sisteme de organe este de a le in uenţa indirect, modi când funcţiile altora (ex.: 
modi carea funcţiei sistemului cardio-vascular prin modi carea respiraţiei). 

Majoritatea tehnicilor respiratorii contemporane („respiraţia holotropă”, „rebirt-
hing”, „vivation”, etc.) îşi au originea în  practicile respiratorii ezoterice care au ca 
scop transformarea statutului ontologic al existenţei umane, în cadrul cărora modi ca-
rea dirijată a respiraţiei este una din metodele psihosomatice obligatorii de transforma-
re pozitivă a stării conştiinţei şi statutului  zic al organismului. Ele sunt prezente în şa-
manismul extatic, iudaismul mistic, isihasm, su sm, taosism, buddism, confucianism şi 
îndeosebi yoga. Tehnicile respiratorii speci ce, ce prezintă yoga pranayama (sanscrită 
„prana” - forţă vitală şi „ayama”- reţinere, reglare) sunt: hiperventilaţiile (kapalab-
hati, bhastrika), respiraţia profundă (uddjai), pauzele respiratorii, respiraţia alternantă 
prin ori ciile nazale (nadi shodhana), manipulările speci ce abdominale efectuate pe 
parcursul pauzelor respiratorii (uddyana bandha, nauli), etc. şi sunt utilizate, atât pentru 
modi carea stării de conştiinţă, cât şi în scop terapeutic în yogaterapie pentru efectul 
lor de in uenţare sanogenă a stării  ziologice a diferitor organe şi sisteme de organe. 

Şi, deşi nu există su ciente date experimentale despre acţiunea acestor tipuri de 
respiraţie asupra organismului, adepţii yoga sunt convinşi de efectul lor bene c, atât 
asupra conştiinţei, cât şi asupra statutului  ziologic al organismului. 

Boris Sacharow [1] menţionează bhastrika (respiraţia profundă forţată) drept cel 
mai e cace exerciţiu respirator, ce permite inspiraţia unei cantităţi sporite de oxigen 
şi care poate   utilizat în tratamentul maladiilor pulmonare (tuberculozei, astmului 
bronşic), în reglarea funcţiei cardiace după efort  zic şi stres psihoemoţional excesiv, 
în pro laxia cancerului etc. 

Iyengar B.K.S [2] scrie că bhastrika activează şi forti că  catul, splina, pancreasul 
şi muşchii abdominali, ameliorează digestia, usucă sinusurile nazale şi elimină 
guturaiul. 

Swami Sivananda [3] este de părerea că bhastrika tratează procesele in amatorii 
din regiunea gâtului, nasului şi cutiei toracice şi, de asemenea, ameliorează digestia şi 
elimină bolile cauzate de excesul de bilă, gaze şi mucus. 

Swami Satyananda Saraswati [4] consideră că bhastrika provoacă puri carea căilor 
respiratorii superioare şi a plămânilor. Андрэ ван Лисбет [5] descrie mecanismele 
ei de in uenţă asupra organismului şi consideră că efectul pozitiv al bhastrika este 
asigurat de saturaţia sângelui cu oxigen şi modi carea pH-ului sanguin şi a conţinutului 
de СО

2
. 
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Altui exerciţiu respirator - kapalabhati (expiraţii scurte, forţate şi rapide, efectuate 
prin contractarea muşchilor abdominali cu fanta glotică întredeschisă şi însoţite de 
inspiraţii libere şi pasive) i se atribuie o importanţă deosebită in pranayama. 

Swami Sivananda [3] consideră că acest tip de respiraţie puri că sistemul respirator 
şi căile nazale, elimină spasmul bronşic, ameliorând accesele de astm bronşic; dezvoltă 
plămânii şi tratează tuberculoza; normalizează funcţia cardiacă, ameliorând semni cativ 
circulaţia sanguină şi tonizând sistemul respirator. 

Swami Satyananda Saraswati [4] menţionează că kapalabhati puri că căile nazale şi 
sinusurile frontale şi, de asemenea, este unica manipulaţie utilă în eliminarea trombozei 
cerebrale. 

Андрэ ван Лисбет [5] este de părerea că acest exerciţiu respirator ameliorează 
circulaţia cerebrală, tonizează toate organele cavităţii abdominale prin masarea lor 
prin intermediul muşchiilor abdominali şi diafragmei, activează procesul de digestie, 
ameliorează peristaltismul, preîntâmpină balonarea şi elimină constipaţia. 

Iyengar B.K.S [2] menţionează că kapalabhati are aceleaşi efecte curative ca şi 
bhastrika.

O importanţă deosebită în yoga i se acordă manipulării abdominale – uddyana 
bandha (pauză expiratorie însoţită de crearea presiunii negative în torace şi abdomen prin 
expirarea profundă şi totală şi ridicarea diafragmei ca rezultat al relaxării musculaturii 
abdominale). 

O menţiune a acestei manipulări din sec. XV de către Свами Сватмарама: 
„Uddyana este leul ce omoară elefantul morţii. Cel ce practică regulat uddyana bandha
nu îmbătrâneşte, iar daca este bătrân din nou devine tânăr” [31]. Iyengar B.K.S [27] 
consideră că această manipulare activizează diafragma şi tonizează organele abdominale, 
activizează digestia şi elimină toxinele din tractul gastrointestinal. 

Swami Satyananda Saraswati [4] menţionează că uddyana bandha tonizează toate 
organele cavităţii abdominale, normalizează secreţia suprarenalelor şi stimulează plexul 
solar. 

Swami Sivananda [3] consideră că această manipulare este o măsură de pro laxie 
a maladiilor digestive şi a tractului uro-genital, de asemenea, este o măsură de a reţine 
îmbătrânirea şi degradarea.

Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, efectul  ziologic şi potenţialul 
sanogen al diferitor tipuri de respiraţie a devenit o temă de interes deosebit pentru 
cercetătorii atât din domeniul  ziologiei cât şi medicinei. 

Astfel,  Raghuraj P. et al. [6] au determinat ca kapalabhati provoacă o creştere a 
activităţii simpatice cu o reducere a celei vagale, iar Stancak A. et al. [7, 8] - o creştere 
relativă a undelor de frecvenţă joasă EEG după acest tip de respiraţie şi sporire a FCC 
aproximativ cu 9 bătăi/minut, a TA sistolice cu aproximativ 15 mmHg şi TA diastolice 
cu aproximativ 6 mmHg. 

Desai B. et al. [9] au stabilit diminuarea ureei sanguine şi creşterea creatininei şi 
tirozinei după 1 minut de efectuare a respiraţiei kapalabhati (frecvenţa de 120 resp./
min), presupunând că în aşa mod se activează mecanismele de decarboxilare şi oxidare 
ce provoacă o calmare a centrelor respiratorii, iar Djarova T. et al. [10] – creşterea 
concentraţiei de hormon somatotrop şi cortisol după realizarea hiperventilaţiei pe 
parcursul a 3 minute. 
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A fost studiat efectul tipului de respiraţie kapalabhati asupra funcţiilor congnitive 
(timpului de reacţie (TR), timpului de reacţie vizual (TRV), timpului de reacţie auditiv 
(TRA)) şi s-a determinat o diminuare semni cativă a TRV şi TRA ce a semni cat o 
ameliorarea a performanţelor sensoro-motorii [11]. 

Janakiramaiah N. et al. [12] au demonstrat că respiraţia ritmică forţată cu diversă 
frecvenţă respiratorie este e cace în melancolie (67%), comparativ cu tratamentul 
electroconvulsivant (93%) şi imipramină (73%). 

Bhattacharya S. et al [13] au efectuat un studiu în care au demonstrat că pranayama
are efectul de ameliorare a statutului antioxidant al practicanţilor (prin descreşterea 
semni cativă a radicalilor liberi şi creşterea concentraţiei serice de superoxid dismutază), 
iar Fluge T. et al. [14] au determinat că după practicarea exerciţiilor respiratorii are loc 
ameliorarea parametrilor volumului expirator forţat şi capacitatea vitală la persoanele 
suferinde de astm bronşic. 

Минвалеев Р.С. et al. [15] au stabilit că uddyana bandha provoacă o creştere a 
tonusului sistemului nervos parasimpatic şi diminuare a celui simpatic. 

Singh S. et al. [16] au determinat că practica pranayama şi yoga-asana are o 
in uenţă bene că asupra indicilor insulinei serice, glucozei sanguine şi pro lului 
lipidic la indivizii suferinzi de tipul II de diabet zaharat.

Şi, deşi n-au fost depistate în literatura ştiinţi că contemporană studii consacrate 
impactului respiraţiei forţate asupra temperaturii şi circulaţiei sanguine, datele 
bibliogra ce existente mărturisesc despre posibilitatea existenţei unei asemenea 
in uenţe.

Metodele de cercetare

Studiul in uenţei pattern-urilor respiratorii bhastrika, kapalabhati ;i uddyana 
bandha asupra organismului a fost efectuat pe voluntarul A., care în prealabil a fost 
instruit în realizarea acestor  tipuri de manipulaţii respiratorii. 

Respiraţia forţată de tip bhastrika a fost efectuată cu frecvenţa de cca 60 cicluri 
respiratorii pe minut şi a constat din inspiraţie şi expiraţie forţate, profunde şi rapide, 
efectuate datorită deplasării maximale ale diafragmei, mobilizând peretele abdominal 
prin contracţia musculaturii lui – la inspiraţie peretele abdominal era deplasat în exterior, 
iar la expiraţie era retras. Fanta glotică este menţinută deschisă, ce permitea inspiraţia 
şi eliminarea unei cantităţi sporite de aer ( g. 1). Au fost efectuate 5 seturi de respiraţii, 
care au constat din 10, 20, 30, 40 şi 50 cicluri de respiraţie bhastrika. Între seturile de 
cicluri a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute.

Respiraţia forţată de tip kapalabhati  a fost efectuată cu frecvenţa de cca 100-120 de 
cicluri respiratorii pe minut şi a constat din expiraţie forţată şi rapidă, efectuată pe contul 
contracţiei musculaturii abdominale şi toracice păstrând fanta glotică întredeschisă, 
astfel creând presiune pozitivă în căile respiratorii superioare şi turbulenţă a aerului 
expirat. Inspiraţia a fost spontană şi liberă. Au fost efectuate 5 seturi de respiraţii, care 
au constat din 10, 20, 30, 40 şi 50 cicluri de respiraţie kapalabhati . Între seturile de 
cicluri a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute. 

Manipularea abdominală uddyana bandha a constat dintr-o pauză expiratorie de 
durată maximal posibilă, efectuată după o expiraţie profundă şi totală, închiderea fantei 
glotice ( g. 1) pentru prevenirea inspiraţiei, şi ca rezultat crearea presiunii negative în 
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abdomen şi torace, ridicarea diafragmei şi retracţia peretelui abdominal relaxat ( g. 2). 
Inspiraţia ulterioară a fost efectuată lent, liber şi spontan. Au fost efectuate 4 seturi de 
manipulări abdominale, care au constat din 1, 3, 5, şi 8 cicluri de uddyana bandha. Între 
seturile de cicluri a fost menţinută o pauză de cca 20 de minute.

Termogramele au fost înregistrate iniţial, până la realizarea respiraţiei dirijate, 
imediat după realizarea seturilor de respiraţie şi după o pauză de 10 minute.

Termogra a infraroşie computerizată, care conform conceptelor existente 
în neuroangio ziologia clinică este o metodă de evaluare complexă integrală a 
microcirculaţiei şi metabolismului ţesuturilor, a fost realizată cu termografului „IRTIS 
– 2000ME” (ÎRL „Irtis”, Rusia). Toate investigaţiile au fost efectuate la temperatura 
aerului de cca 20-22°C, excluzându-se sursele de căldură directe, umiditatea relativă de 
40-70%; viteza curenţilor de aer  ind nu mai mare de 0,25 m/sec, astfel minimalizându-
se riscul unui eventual angiospasm re ex ca urmare a temperaturii joase şi curenţilor de 
aer şi evitând temperaturile mai înalte de 25°C care determină diminuarea contrastului 
termogramelor. Cu 20 min. până la realizarea investigaţiilor pielea persoanelor 
investigate a fost eliberată de îmbrăcăminte. Termogramele au fost analizate prin 
intermediului programului specializat IRPreview (ÎRL „Irtis”, Rusia), înregistrându-
se modi cările de temperaturi maximale, minimale şi medii în zonele de hipotermii şi 
hipertermii.

Figura 1. Fanta glotică în:
a) repaos, b) bhastrika, c) kapalabhati şi d) 
uddyana bandha

Figura 2. Uddyana bandha

Analiza rezultatelor obţinute

Până în prezent lipseşte informaţia bazată pe date experimentale referitor la 
particularităţile modi cării temperaturii corporale şi circulaţiei sanguine la realizarea 
respiraţiei forţate (bhastrika, kapalabhati) şi a manipulării abdominale (uddyana 
bandha). Radiaţia termică a diferitor zone ale corpului este direct dependentă de 
starea de repleţiune sanguină şi, deci, de nivelul şi caracterul circulaţiei sanguine, 
care este determinat de starea funcţională a ţesuturilor şi organelor corespunzătoare 
[17, 18], iar temperatura suprafeţei corporale oglindeşte funcţiile viscerale [19]. 
Astfel, termogra a permite aprecierea sumară a proceselor circulatorii şi metabolice 
din zonele studiate.
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a) Impactul ciclurilor de inspiraţii şi expiraţii dirijate (bhastrika) asupra 
temperaturii corpului, în dependenţă de numărul acestora

În tab. 1 şi tab. 2 sunt prezentate termogramele părţii anterioare şi posterioare ale 
corpului persoanei examinate A., înregistrate până şi după realizarea respiraţiei forţate 
bhastrika.

La persoana examinată A. s-a determinat o diminuare a temperaturilor minimale, 
maximale şi medii cu 0.2-1.0°C comparativ cu cea iniţială în regiunea nazală după toate 
seturile (10, 20, 30, 40 şi 50 respiraţii) de bhastrika, ceea ce se datorează ventilaţiei 
sporite prin ori ciile nazale. Diminuarea temperaturii a fost direct proporţională cu 
numărul de respiraţii efectuate (cu excepţia t° minimale 31.36°C la efectuarea a 40 
de cicluri de bhastrika) şi a variat de la 0.29-0.56°C, după efectuarea a 10 cicluri de 
respiraţie, până la 1.0-1.9°C după efectuarea a 50 de respiraţii bhastrika (tab. 1). 

În regiunea cervicală a avut loc creşterea temperaturii minimale cu 0,42°C după 
10 respiraţii comparativ cu temperatura iniţială, cu 0,47°C după 20 cicluri, cu 0,56°C 
după 30 cicluri, cu 0,78°C după 40 şi cu 0,76°C după 50 cicluri; creşterea temperaturii 
maximale respectiv cu 0,22°C, 0,23°C, 0,3°C, 0,4°C şi 0,57°C şi temperaturii medii, 
direct proporţionale cu numărul de cicluri respiratorii efectuate, de la 0,22°C după 
efectuarea a 10 cicluri de bhastrika, până la 0,63°C după 50 de cicluri (tab. 1).  

Tabelul 1. Termogramele regiunii anterioare a corpului la persoana examinate 
A. iniţial şi după realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri  de respiraţie forţată bhastrika 

Iniţial După 10 cicluri După 20 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 32,45°C
Max: 33,74°C
Med: 33,27°C
Regiunea cervicală:
Min: 32,55°C
Max: 34,15°C
Med: 33,39°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,52°C
Max: 34,00°C
Med: 33,28°C

Regiunea nazala:
Min: 31,89°C
Max: 33,45°C
Med: 32,77°C
Regiunea cervicală:
Min:32,97°C
Max:34,37°C
Med:33,61°C 
Regiunea abdominală:
Min:32,39°C
Max:33,85°C
Med: 33,20°C

Regiunea nazala:
Min: 31,66°C
Max: 33,17°C
Med: 32,44°C
Regiunea cervicală:
Min:33,02°C
Max:34,38°C
Med:33,75°C
Regiunea abdominală:
Min:32,05°C
Max:33,68°C
Med: 32,93°C
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După 30 cicluri 40 cicluri 50 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 31,21°C
Max: 33,13°C
Med: 32,08°C
Regiunea cervicală:
Min:33,11°C
Max:34,45°C
Med:33,95°C
Regiunea abdominală:
Min:31,56
Max: 33,36
Med: 32,56

Regiunea nazala:
Min: 31,36°C
Max: 32,83°C
Med: 32,00°C
Regiunea cervicală:
Min:33,33°C
Max:34,55°C
Med:34,01°C
Regiunea abdominală:
Min: 31,45°C
Max: 33,22°C
Med: 32,42°C

Regiunea nazala:
Min: 30,55°C
Max: 32,74°C
Med: 31,66°C
Regiunea cervicală:
Min: 33,31°C
Max: 34,72°C
Med: 34,02°C
Regiunea abdominală:
Min: 31,42°C
Max: 33,29°C 
Med: 32,43°C

În rezultatul realizării tipului de respiraţie forţată bhastrika s-a constatat o 
diminuare a temperaturilor minimale (-0,13-1,1°C), maximale (-0,15-0,78°C) şi 
medii (-0,08-0,86°C) în regiunea abdominală comparativ cu temperatura iniţială din 
această regiune (tab. 1).

În regiunea posterioară a fost înregistrată o diminuare a temperaturii minimale, 
maximale şi medii direct proporţională cu numărul de respiraţii bhastrika realizate, 
respectiv, pentru 10 respiraţii t°

min 
cu 0,35°C,  t°

max 
cu 0,09°C, t°

med 
cu 0,11°C, pentru 

20 de respiraţii t°
min 

cu 0,56°C,  t°
max 

cu 0,20°C, t°
med 

cu 0,33°C, pentru 30 de cicluri 
respiratorii t°

min 
cu 1,22°C,  t°

max 
cu 0,39°C, t°

med 
cu 0,84°C, pentru 40 de respiraţii 

- t°
min 

cu 1,38°C,  t°
max 

cu 0,48°C, t°
med 

cu 0,98°C şi pentru 50 de cicluri respiratorii 
bhastrika - t°

min 
cu 2,13°C,  t°

max 
cu 0,6°C, t°

med 
cu 1,01°C (tab. 2).

Concluzie: impactul respiraţiei forţate bhastrika constă în modi carea pattern-
ului termogra c prin diminuarea temperaturii în regiunile nazală şi abdominală şi 
creşterea nesemni cativă a ei în regiunea cervicală anterioară. 

b) Impactul ciclurilor de expiraţii dirijate efectuate cu fanta glotică 
întredeschisă şi urmate de inspiraţii spontane (kapalabhati) asupra temperaturii 
corpului, în dependenţă de numărul acestora. În tab. 3 şi tab. 4 sunt prezentate 
termogramele părţilor anterioare şi posterioare ale corpului înregistrate până şi după 
realizarea respiraţiei forţate kapalabhati de către persoana examinată A. 
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Tabelul 2. Termogramele regiunii posterioare a corpului la persoana A. iniţial şi după 
realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată bhastrika

Iniţial După 10 cicluri După 20 cicluri

Regiunea posterioară:
Min:32,07°C
Max:34,68°C
Med:33,65°C

Regiunea posterioară:
Min:31,72°C
Max:34,59°C
Med:33,54°C

Regiunea posterioară:
Min:31,51°C
Max:34,48°C
Med:33,32°C

Regiunea posterioară:
Min:30,85°C
Max:34,29°C
Med:32,81°C

Regiunea posterioară:
Min:30,69°C
Max:34,20°C
Med:32,67°C

Regiunea posterioară:
Min:29,94°C
Max:34,08°C
Med:32,64°C

După realizarea respiraţiei forţate kapalabhati la persoana A. s-a înregistrat în 
regiunea nazală o diminuare a temperaturii minimale (cu 1,56°C, 1,94°C, 1,03°C, 
1,36°C şi 1,6°C respectiv după 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri respiratorii), diminuare a 
temperaturii maximale (cu 0,02°C după 10 cicluri respiratorii, 0,21°C după realizarea a 
20 de respiraţii, 0,15°C după 30 de respiraţii, 0,8°C după 40 de respiraţii şi 0,64°C după 
50 de respiraţii kapalabhati) şi ca rezultat, scăderea temperaturii medii a acestei regiuni 
(cu 0,52°C după 10 cicluri, 0,69°C după 20, 0,62°C după 30 de respiraţii forţate, 1,05°C 
după 40 de cicluri şi 1,2°C după 50 de cicluri respiratorii kapalabhati) (tab. 3).



35

Tabelul 3. Termogramele regiunii anterioare a corpului la persoana examinată A.  
iniţial şi după realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată kapalabhati

Iniţial După 10 cicluri După 20 cicluri

Regiunea nazala:
Min: 31,80°C
Max: 33,14°C
Med: 32,38°C
Regiunea cervicală:
Min: 33,14°C
Max: 33,98°C
Med: 33,58°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,53°C
Max: 34,06°C
Med: 33,17°C

Regiunea nazala:
Min: 30,24°C
Max: 33,12°C
Med: 31,86°C
Regiunea cervicală:
Min: 32,98°C
Max: 34,19°C
Med: 33,54°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,46°C
Max: 33,93°C
Med: 33,14°C

Regiunea nazala:
Min: 29,86°C
Max: 32,93°C
Med: 31,69°C
Regiunea cervicală:
Min: 33,01°C
Max: 34,11°C
Med: 33,55°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,52°C
Max: 33,81°C
Med: 33,11°C

În regiunea cervicală anterioară s-a înregistrat o diminuare a temperaturii minimale 
cu 0,13-0,38°C şi o diminuare a temperaturii medii cu 0,03-0,32°C, la fel modi cări 
ale temperaturii maximale sub forma ampli cării ei după realizarea a 10, 20, 30 şi 40 
de cicluri respectiv cu 0,21°C, 0,13°C, 0,1°C şi 0,05°C şi diminuarea după efectuarea 
a 50 de respiraţii forţate kapalabhati cu 0,06°C (tab. 3).

În regiunea abdominală au diminuat atât temperaturile minimale cu 0,01-0,44°C, 
maximale cu 0,13-0,53°C, cât şi cele medii cu 0,03-0,42°C (tab. 3).

În regiunea posterioară s-a înregistrat o majorare a temperaturii minimale după 
realizarea a 10 şi 20 de respiraţii kapalabhati cu 0,05°C şi diminuarea ei după 30, 
40 şi 50 de cicluri respiratorii, respectiv, cu 0,04°C, 0,18°C şi 0,25°C. Temperatura 
maximală a diminuat după toate seturile de cicluri respiratorii cu 0,01-0,23°C, iar cea 
medie a crescut după 10 şi 20 de cicluri de kapalabhati cu 0,02°C şi 0,05°C, a rămas 
neschimbată după realizarea a 30 de respiraţii şi a diminuat după efectuarea a 40 şi 50 
de cicluri respiratorii cu 0,05°C şi 0,16°C (tab. 4).
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Tabelul 3. (continuare)

Regiunea nazala:
Min: 30,77°C
Max: 32,99°C
Med: 31,76°C
Regiunea cervicală:
Min:32,94°C
Max:34,08°C
Med:33,48°C
Regiunea abdominală:
Min:32,27°C
Max:33,61°C
Med:32,93°C

Regiunea nazala:
Min: 30,44°C
Max: 32,34°C
Med: 31,33°C
Regiunea cervicală:
Min:32,89°C
Max:34,03°C
Med:33,42°C
Regiunea abdominală:
Min:32,28°C
Max:33,58°C
Med:32,86°C

Regiunea nazala:
Min: 30,20°C
Max: 32,50°C
Med: 31,18°C
Regiunea cervicală:
Min: 32,76°C
Max: 33,92°C
Med: 33,26°C
Regiunea abdominală:
Min: 32,09°C
Max: 33,53°C
Med: 32,75°C

Tabelul 4. Termogramele regiunii posterioare a corpului la persoana examinată A. 
iniţial şi după realizarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri de respiraţie forţată kapalabhati

Iniţial După 10 cicluri După 20 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,27°C
Max: 34,41°C
Med: 33,44°C

Regiunea posterioară:
Min: 32,32°C
Max: 34,40°C
Med: 33,46°C

Regiunea posterioară:
Min: 32,32°C
Max: 34,33°C
Med: 33,49°C
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După 30 cicluri 40 cicluri 50 cicluri

Regiunea posterioară:
Min: 32,23°C
Max: 34,18°C
Med: 33,44°C

Regiunea posterioară:
Min: 32,09°C
Max: 34,21°C
Med: 33,39°C

Regiunea posterioară:
Min: 32,02°C
Max: 34,27°C
Med: 33,28°C

Concluzie: in uenţa respiraţiei forţate kapalabhati  determină o modi care 
speci că a algoritmului termic prin descreşterea temperaturii în regiunile nazală, 
cervicală anterioară şi abdominală şi nespeci că în regiunea posterioară.

c) Impactul ciclurilor de pauze expiratorii maximale dirijate combinate cu 
crearea presiunii negative în abdomen şi torace şi inspiraţii ulterioare spontane 
(uddyana bandha) asupra temperaturii corpului, în dependenţă de numărul 
acestora

În tab. 5 şi tab. 6 sunt prezentate termogramele părţilor anterioare şi posterioare 
ale corpului a persoanelor examinate A. înregistrate iniţial şi imediat după realizarea 
seturilor formate din 1, 3, 5 şi 8 cicluri de manipulări abdominale uddyana bandha. 

În rezultatul realizării manipulărilor abdominale de uddyana bandha la persoana 
examinată A. s-au înregistrat modi cări ale tabloului termogra c în partea anterioară 
a corpului în regiunile orbitale bilateral, cervicală anterioară, hipocondriacă dreaptă şi 
stângă şi mezogastral (tab. 5).

În regiunile orbitale bilateral s-a semnalat o diminuare a temperaturii. Temperatura 
minimală a scăzut cu 0,08°C după 1 manipulare abdominală, cu 0,59°C după 3, cu 
0,6°C după 5 şi cu 0,71°C după 8 manipulări abdominale, la fel diminuarea temperaturii 
maximale respectiv cu 0,13°C, 0,34°C, 0,63°C, 0,53°C după realizarea a 1, 3, 5 şi 8 
uddyana bandha şi a temperaturii medii cu 0,15°C, 0,52°C, 0,68°C şi 0,7°C (tab. 5).

În regiunea cervicală anterioară temperatura minimală s-a diminuat după 1, 3 şi 5 
manipulări abdominale, respectiv, cu 0,14°C, 0,38°C şi 0,36°C şi s-a majorat după 8 
manipulări cu 0,14°C. Modi cări asemănătoare s-au observat în variaţia temperaturii 
maximale şi medii, care s-au diminuat după 1, 3 şi 5 manipulări abdominale respectiv cu 
0,02°C, 0,15°C şi 0,06°C şi 0,16°C, 0,28°C şi 0,08°C şi s-au majorat după 8 manipulări 
abdominale cu 0,27°C (tab. 5).
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Tabelul 5. Termogramele regiunii anterioare a corpului la persoana examinată A.  
iniţial şi după realizarea a 1, 3, 5 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha

Iniţial
După 1 manipulare 

abdominală
După 3 manipulări 

abdominale
După 5 manipulări 

abdominale
După 8 manipulări 

abdominale

Regiunea orbitală:
Min: 33,87°C
Max: 35,03°C
Med: 34,47°C
Regiunea 
cervicală:
Min: 33,93°C
Max: 34,71°C
Med: 34,33°C
Regiunea 
hipocondriacă:
Min: 33,02°C
Max: 33,54°C
Med: 33,27°C
Regiunea 
mezogastrală:
Min: 32,96°C
Max: 34,21°C
Med: 33,56°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,79°C
Max: 34,90°C
Med: 34,32°C
Regiunea 
cervicală:
Min: 33,79°C
Max: 34,69°C
Med: 34,17°C
Regiunea 
hipocondriacă:
Min: 32,58°C
Max: 33,44°C
Med: 33,08°C
Regiunea 
mezogastrală:
Min: 33,11°C
Max: 34,12°C
Med: 33,60°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,28°C
Max: 34,69°C
Med: 33,95°C 
Regiunea 
cervicală:
Min: 33,55°C
Max: 34,56°C
Med: 34,05°C
Regiunea 
hipocondriacă:
Min: 32,32°C
Max: 33,14°C
Med: 32,71°C
Regiunea 
mezogastrală:
Min: 32,99°C
Max: 34,21°C
Med: 33,48°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,27°C
Max: 34,40°C
Med: 33,79°C
Regiunea 
cervicală:
Min:33,57°C
Max:34,65°C
Med:34,25°C
Regiunea 
hipocondriacă:
Min: 32,38°C
Max: 33,10°C
Med: 32,73°C
Regiunea 
mezogastrală:
Min: 32,84°C
Max: 34,21°C
Med: 33,58°C

Regiunea orbitală:
Min: 33,16°C
Max: 34,50°C
Med: 33,77°C
Regiunea 
cervicală:
Min: 34,07°C
Max:34,98°C
Med:34,60°C
Regiunea 
hipocondriacă:
Min: 32,50°C
Max: 33,19°C
Med: 32,82°C
Regiunea 
mezogastrală:
Min: 33,19°C
Max: 34,42°C
Med: 33,77°C

Tabelul 6. Termogramele regiunii posterioare a corpului la persoana examinată A.  
iniţial şi după realizarea a 1, 3, 5 şi 8  manipulări abdominale uddyana bandha

Iniţial
După 1 manipulare 

abdominală
După 3 manipulări 

abdominale
După 5 manipulări 

abdominale
După 8 manipulări 

abdominale

Regiunea 
posterioară:
Min: 32,74°C
Max: 34,68°C
Med: 33,79°C

Regiunea 
posterioară:
Min: 32,64°C
Max: 34,60°C
Med: 33,69°C

Regiunea 
posterioară:
Min: 32,28°C
Max: 34,36°C
Med: 33,35°C

Regiunea 
posterioară:
Min: 32,25°C
Max: 34,38°C
Med: 33,35°C

Regiunea 
posterioară:
Min: 32,51°C
Max: 34,53°C
Med: 33,53°C
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În regiunea hipocondriacă s-au diminuat atât temperatura minimală şi maximală, 
cât şi cea medie. Temperatura minimală s-a diminuat cu 0,44°C, 0,7°C, 0,64°C şi 
0,52°C, temperatura maximală cu 0,1°C, 0,4°C, 0,44°C şi 0,35°C şi temperatura 
medie cu 0,19°C, 0,56°C, 0,54°C şi 0,45°C respectiv după efectuarea a 1, 3, 5 şi 8 
manipulări abdominale (tab. 5). În regiunea mezogastrală temperatura minimală s-a 
majorat după 1, 3 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha cu 0,14°C, 0,03°C şi 
0,23°C. Temperatura maximală s-a diminuat după setul format dintr-o manipulare 
de  uddyana bandha cu 0,09°C, a rămas neschimbată după 3 şi 5 manipulări şi s-a 
majorat cu 0,21°C după 8 manipulări abdominale. Temperatura medie s-a majorat 
după 1, 3 şi 8 manipulări cu 0,04°C, 0,02°C şi 0,21°C şi s-a diminuat cu 0,08°C după 
3 manipulări abdominale (tab. 5).

În regiunea posterioară în rezultatul realizării uddyana bandha au scăzut atât 
temperaturile minimale şi maximale, respectiv cu 0,1°C, 0,46°C, 0,49°C şi 0,23°C 
şi 0,08°C, 0,32°C, 0,3°C şi 0,15°C, cât şi temperatura medie cu 0,1°C, 0,44°C, 
0,44°C şi 0,26°C, respectiv, după 1, 3, 5 şi 8 manipulări abdominale uddyana bandha
(tab. 6).

Concluzie: uddyana bandha a determinat modi carea tabloului termogra c prin 
diminuarea temperaturii în regiunile orbitale, hipocondriace şi regiunea spatelui.

Realizarea bhastrika şi kapalabhati a determinat modi carea pattern-ului termogra c 
prin diminuarea temperaturii în regiunea nazală, fapt ce este explicat prin circulaţia 
sporită a aerului pe parcursul inspiraţiei şi expiraţiei prin această regiune, în rezultatul 
frecvenţei respiratorii sporite comparativ cu frecvenţa respiratorie uzuală [20, 21]. 
Hipotermia din regiunea abdominală, înregistrată după realizarea acestor două pattern-
uri respiratorii, poate   explicată prin fenomenul de diminuare  a repleţiunii sanguine în 
această regiune, în rezultatul contracţiilor repetate ale musculaturii abdominale pentru 
realizarea respiraţiei [22] şi presupune un efect de antrenament al acestei musculaturi 
pe parcursul realizării acestor tipuri de respiraţie. 

La fel, diminuarea temperaturii în regiunea cervicală anterioară în rezultatul 
efectuării kapalabhati este determinată de implicarea în acest pattern respirator a 
musculaturii anterioare cervicale, ce permite menţinerea fantei glotice întredeschise pe 
parcursul respiraţiei. 

Modi cările apărute în regiunea posterioară pe parcursul realizării acestor trei tipuri 
de respiraţie sunt dependente de gradul de implicare în procesul realizării la diferiţi 
voluntari a musculaturii respiratorii secundare şi auxiliare a regiunii posterioare a 
corpului (m. serratus posterior superior, m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. quadratus 
lumborum). Diminuarea temperaturii în regiunea orbitală în rezultatul realizării uddyana 
bandha sugerează impactul sistemic circulator al acestui tip de pattern respirator.
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