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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

INFLUENŢA RESPIRAŢIEI DIRIJATE KAPALABHATI ASUPRA 
MICROCIRCULAŢIEI SANGUINE

Frunze Rodica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM

Actualitatea problemei şi descrierea situaţiei în domeniul de cercetare.

Odată cu dezvoltarea sanocreatologiei problema modi cării dirijate a funcţiilor 
organismului în scopul forti cării sănătăţii omului a devenit de o importanţă deosebită 
şi poate   rezolvată numai în cazul elaborării metodelor ce ar permite schimbarea 
direcţionată a activităţii organelor şi sistemelor vitale ale organismului. În acest scop 
actualmente sunt studiate metodele şi tehnicile respiratorii utilizate atât în cultura 
occidentală, cât şi cea orientală.  Cele mai cunoscute tehnici respiratorii occidentale, 
utilizate cu scopul modi cării statutului psihic şi  zic sunt: „respiraţia holotropă”
(greacă “holos”- întreg şi  “trepein”- ce se mişcă, direcţionează) – respiraţie 
profundă forţată sau  liberă, efectuată cu scopul modi cării stării de conştiinţă [1]; 
„rebirthing” (engl. „rebirth”- renaştere) – respiraţie circulară cu inspiraţie voluntară 
şi expiraţie pasivă, realizată pentru depăşirea traumelor natale, integrarea conştiinţei şi 
eliminarea tulburărilor psiho-emoţionale [2]; „vivation” (de revitalizare, sărbătorire 
a vieţii) -  respiraţie liberă, fără pauze inspiratorii şi expiratorii, efectuată pentru 
depăşirea patternurilor de suprimare corporale profunde [3]; „gimnastica respiratorie 
paradoxală Strelnikova” - inspiraţie nazală forţată cu constricţia porţiunii superioare 
a cutiei toracice în scopul tratamentului maladiilor preponderent respiratorii [4]; 
„metoda lichidării volitive a respiraţiei profunde Buteiko” - antrenament de  stabilire 
a unei pauze automate după expiraţie şi eliminarea hiperoxiei în scopul tratamentului 
maladiilor somatice [5].

Majoritatea tehnicilor respiratorii sus menţionate îşi au originea în  practicile 
respiratorii ezoterice care au ca scop transformarea statutului ontologic al existenţei 
umane, în cadrul cărora modi carea dirijată a respiraţiei este una din metodele 
psihosomatice obligatorii de transformare pozitivă a stării conştiinţei şi statutului  zic 
al organismului. Ele sunt prezente în şamanismul extatic, iudaismul mistic, isihasm, 
su sm, taosism, buddism, confucianism şi îndeosebi yoga. Tehnicile respiratorii 
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speci ce, ce prezintă yoga pranayama (sanscrită „prana” - forţă vitală şi „ayama”- 
reţinere, reglare) sunt: hiperventilaţiile (kapalabhati, 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. 

Swami Sivananda [6] 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 Sarasvati [7] menţionează că kapalabhati puri că căile nazale 
şi sinusurile frontale şi, de asemenea, este unica manipulaţie utilă în eliminarea 
trombozei cerebrale. Андрэ ван Лисбет [8] 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. 

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. [9] au determinat ca kapalabhati provoacă o creştere a 
activităţii simpatice cu o reducere a celei vagale, iar Stancak A. et al. [10, 11] - 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. [12] 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. [13] – creşterea concentraţiei de hormon somatotrop şi cortisol după realizarea 
hiperventilaţiei pe parcursul a 3 minute. 

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 [14]. 

Janakiramaiah N. et al. [15] au demonstrat că respiraţia ritmică forţată cu diver-
să frecvenţă respiratorie este e cace în melancolie (67%), comparativ cu tratamentul 
electroconvulsivant (93%) şi imipramină (73%). Bhattacharya S. et al [16] 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 creş-
terea concentraţiei serice de superoxid dismutază), iar Fluge T. et al. [17] au determinat 
că după practicarea exerciţiilor respiratorii are loc ameliorarea parametrilor volumului 
expirator forţat şi capacitatea vitală la persoanele suferinde de astm bronşic. 
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Metodele de cercetare

Studiul in uenţei respiraţiei de tip kapalabhati asupra organismului a fost efectuat 
pe voluntari tineri şi sănătoşi, care în prealabil au fost instruiţi în realizarea acestui tip 
de pattern respirator. 

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. Înregistrarea indicilor microcirculaţiei 
a fost efectuată iniţial, până la realizarea respiraţiei forţate, imediat după efectuarea 
seturilor de cicluri şi după un repaus de 2 minute .

Starea microcirculaţiei a fost determinată prin metoda laser doppler  owmetriei cu 
utilizarea analizatorului laser ЛАКК – 01 monocanal (ICŞ «ЛАЗМА», Rusia). Sonda 
era  xată cu plasture în regiunea somatovegetativă  ziologic activă P6 (Kongzui) ce 
caracterizează starea morfofuncţională a sistemelor respirator şi cardiovascular [18] (pe 
suprafaţa anterioară la ½ antebraţului stâng). Investigaţiile au fost realizate în încăpere 
la temperatura mediului de +20-22°C, umiditatea relativă a aerului 40-70% şi viteza 
curenţilor de aer nu mai mare de 0,25 m/sec. Curba microcirculaţiei a fost înregistrată 
pe parcursul a 30 de secunde. După înlăturarea artefactelor dopplerogramele au fost 
analizate cu ajutorul programului specializat  LDF-2.20.0.507WL (ICŞ «ЛАЗМА», 
Rusia). Au fost evaluaţi următorii indici: indicele microcirculaţiei (IM), deviaţia standard 
(DS), coe cientul de variaţie a  uxului circulator Kv=DS/IMx100%, amplitudele 
maximale ale ritmului neurogen - α-ritmului foarte lent (A

max
α), vasomotor - ritm 

lent miogen (A
max

LF), respirator (A
max

HF) şi cardiac (A
max

CF), indicele de e cacitate 
al microcirculaţiei (IEM) (ce stabileşte relaţia dintre mecanismele active şi pasive 
de reglare a  uxului sanguin în sistemul microcirculator IEM = A

max
LF/(A

max
HF + 

A
max

CF)), tonusul neurogen TN=(DSxTA
med

)/(A
max

LFxIM), tonusul miogen TM= 
(DSxTA

med
)/(A

max
LFxIM)  şi relaţiei lor sub forma indicelui de şunt IŞ=TM/TN.  

Pentru analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a utilizat metoda Монцевичюте-
Эрингене [19].

Analiza rezultatelor obţinute

Indicii iniţiali ai microcirculaţiei, indicii înregistraţi imediat după realizarea a 10, 
20, 30, 40 şi 50 de cicluri respiratorii forţate kapalabhati şi după 2 minute de repaos 
după  ecare set de 10, 20, 30, 40 şi 50 de respiraţii sunt prezentaţi în tabelul 1.

În rezultatul realizării acestui tip de pattern respirator s-a înregistrat o creştere a IM 
după 10, 20, 30 de cicluri şi imediat după pauzele de 2 minute după realizarea a 40 şi 
50 de cicluri de respiraţie forţată şi diminuarea acestui indice imediat după realizarea 
a 40 şi 50 de cicluri consecutive de kapalabhati comparativ, atât cu IM iniţial de 4,47 
un.perf., cât şi cu parametrii pauzei de 2 minute anterioare 4,73 un.perf. şi 4,82 un.perf. 
(tab. 1). K

v 
şi DS s-au ampli cat imediat după realizarea respiraţiei forţate, ceea ce 

denotă ameliorarea microcirculaţiei datorită sporirii modulaţiei circulaţiei în toate 
diapazoanele de frecvenţă. Deci, 10, 20 şi 30 de cicluri de kapalabhati a provocat, atât  
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creşterea vitezei  uxului sanguin în patul microcirculator, cât şi a K
v , 

DS, iar după 40 şi 
50 de cicluri de kapalabhati, microcirculaţia s-a ameliorat din contul sporirii gradului 
ei de modulare, viteza  uxului sanguin în aceste două seturi a descrescut până la 4,40 
un.perf. după 40 de cicluri şi respectiv 4,31un.perf. după 50 de cicluri respiratorii.

A
max

α, A
max

LF,  A
max

HF,  A
max

CF s-au ampli cat imediat după realizarea a 10, 20, 
30, 40 şi 50 de cicluri de kapalabhati şi au diminuat până la valori comparative cu cele 
iniţiale după 2 minute de repaus (tab. 1).

Valorile IEM au crescut imediat după realizarea ciclurilor consecutive de respiraţie 
forţată kapalabhati şi au diminuat după pauza de 2 minute. Indicii TN şi TM au diminuat 
imediat după realizarea ciclurilor de respiraţie şi s-au ampli cat după intervalul de 
repaus. IŞ s-a micşorat după realizarea a 10 cicluri de kapalabhati până la 0,94 şi a 
crescut după realizarea a 20, 30, 40 şi 50 de cicluri. 

După pauza de 2 minute după realizarea a 10 cicluri de respiraţie IŞ a revenit la 
valoarea iniţială de 1,0, iar în rezultatul efectuării celorlalte seturi de respiraţie valoarea 
sa acrescut comparativ cu valoarea iniţială imediat după realizarea ciclurilor de respiraţie 
forţată (tab. 1). 

În aşa mod, un efect asemănător cu cel al pattern-ului respirator bhastrika
asupra perfuziei (IM) [20] l-a exercitat şi respiraţia forţată kapalabhati, provocând o 
ampli care a acestui indice imediat după realizarea a 10, 20 şi 30 de cicluri respiratorii, 
iar efectuarea a 40 şi 50 de cicluri a determinat valori ale IM similare celor iniţiale 
şi ampli carea lor numai după expirarea pauzei de 2 minute, ce sugerează existenţa 
în cazul realizării a mai mult de 30 de cicluri respiratorii consecutive de kapalabhati
a unei perioade de latenţă premergătoare creşterii perfuziei în patul microcirculator. 
Această perioadă de latenţă a fost însoţită de valori crescute comparativ cu cele 
iniţiale ale Kv şi DS, fapt ce denotă un grad sporit de modulare a microcirculaţiei 
în acest interval de timp. Amplitudinile undei respiratorii au crescut considerabil şi 
după realizarea kapalabhati, la fel ca şi în cazul bhastrika [20], atingând valoarea 
lor maximală după 30 de cicluri respiratorii. Valorile mai puţin ampli cate ale 
amplitudinii acestei unde înregistrate după efectuarea a 40 şi 50 de cicluri comparativ 
cu cele înregistrate după celelalte seturi de cicluri kapalabhati, pot sugera fenomenul 
de oboseală a musculaturii respiratorii secundare şi auxiliare şi diminuarea forţei 
de absorbţie a „pompei respiratorii”. Acest fenomen nu este atât de pronunţat în 
cazul respiraţiei bhastrik [20], comparativ cu kapalabhati, deoarece kapalabhati este 
efectuată cu fanta glotică întredeschisă şi necesită un travaliu mai sporit al musculaturii 
respiratorii pentru depăşirea rezistenţei în căile respiratorii superioare. Ampli carea 
undei cardiace (A

max
CF) a fost înregistrată şi după efectuarea kapalabhati, cu valoarea 

ei maximă după seturile de 10, 20 şi 30 de cicluri respiratorii. La fel ca şi după 
realizarea respiraţiei bhastrik [20], după efectuarea kapalabhati s-a înregistrat o 
ampli care a amplitudei undei miogene (A

max
LF) cu valoarea maximală după 30 de 

cicluri şi o creştere mai puţin notorie după 40 şi 50 de cicluri. Ampli carea amplitudei 
undei neurogene (A

max
α) a fost înregistrată şi în cazul kapalabhati, atingând valoarea 

maximală după 30 de cicluri respiratorii şi a înregistrat o ampli care mai puţin 
pronunţată după realizarea a 40 şi 50 de cicluri, ce s-a manifestat şi asupra indicilor 
tonului neurogen, care au diminuat mai pronunţat după 10, 20 şi 30 de cicluri 
respiratorii. 
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Efectul de ameliorare a indicilor microcirculatori, în special a perfuziei s-a 
manifestat imediat după realizarea seturilor de 10, 20 şi 30 de cicluri respiratorii de 
kapalabhati şi după o perioadă de latenţă de 2 minute după realizarea a 40 şi 50 de 
cicluri respiratorii, şi au menţinut valori crescute comparativ cu cele iniţiale chiar şi 
după pauza de 2 minute.

Concluzie: modi carea sanogenă a microcirculaţiei în rezultatul realizării respiraţiei 
kapalabhati are loc după efectuarea a 10, 20, 30, 40 şi 50 de cicluri, dar efectul maximal 
bene c se înregistrează după efectuarea a 20 şi 30 de cicluri respiratorii şi se păstrează 
după expirarea perioadei de repaos de 2 minute.
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