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Nowe na rynku wydawniczym czasopismo (Półrocznik) 
„Promocja zdrowia i ekologia” poświęcone jest w głównej mie-
rze problematyce promocji zdrowia oraz związanej z nią szero-
ko pojętej ekologii człowieka i żywności.

Postęp cywilizacyjny wyrażający się głównie postępem 
technicznym przynosi wiele korzyści dla ludzi ale i człowiek 
a także środowisko w którym on żyje, „płaci’’ za to ogromną 
cenę. W odniesieniu do człowieka konsekwencją tą jest często 
utrata zdrowia, a niekiedy również życia. Odnosi się to przede 
wszystkim do chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy 
m.in.: choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu 
oddechowego, udary mózgu, choroby przemiany materii, cu-
krzycę (szczególnie typu II), alergie, bóle kręgosłupa, nerwice, 
depresję i wiele innych.

Zdrowie człowieka uwarunkowane jest szeregiem różnych 
czynników natury biologicznej i społecznej. Ważny w tym za-
kresie dokument Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
określa pięć obszarów decydujących o promocji zdrowia społe-
czeństwa. Są to:

1) Budowanie prozdrowotnej polityki w narodowych pro-
gramach zdrowia

2) Tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu
3) Szersza reorientacja placówek służby zdrowia
4) Rozwijanie indywidualnych umiejętności dbania o zdro-

wie
5) Tworzenie programów społecznych na rzecz ochrony 

zdrowia
Postęp cywilizacyjny bardzo często w ostatnich latach staje 

w konflikcie z prawami natury. Dotyczy to w pierwszym rzę-
dzie wpływu zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wody i gle-
by) na skażenia upraw służących do produkcji żywności. Chęć 
zysku przeważa nad troską o zachowanie równowagi w przyro-
dzie, jakbyśmy zapominali, że sami jesteśmy jej częścią. W tro-
sce o zrównoważony rozwój, nie możemy zapomnieć o podsta-
wowym prawie przyrody – to, co wytworzymy powinno dać 
możliwość rozkładu na substancje możliwe do wykorzystania 
w kolejnym procesie produkcyjnym. Dlatego WHO wskazuje 
produkcję żywności ekologicznej jako środek umożliwiający 
poprawę jakości życia.

Wydawca czasopisma czyli Krakowska Wyższa Szkoła Pro-
mocji Zdrowia (KWSPZ) z siedzibą w Krakowie pragnie po-
przez swoje czasopismo pełniej przyczynić się do realizacji mi-
sji Uczelni, a w tym przede wszystkim do popularyzacji dorob-
ku naukowego i dydaktycznego pracowników Uczelni. Poprzez 
czasopismo chcemy się także otworzyć na środowiska akade-
mickie w Polsce oraz za granicą.

Promocję zdrowia rozumiemy bardzo szeroko. Na każdym 
z prowadzonych kierunków studiów zarówno licencjackich, 
magisterskich jak i podyplomowych będzie możliwość prezen-
towania osiągnięć naukowo-badawczych i koncepcji progra-
mowych.

Warunki merytoryczne jak i redakcyjne przyjęcia prac do 
druku określa „Regulamin wydawniczy’’ drukowany w każdym 
numerze czasopisma, a także zamieszczony na stronie interne-
towej KWSPZ.

          Redaktor Naczelny

The new magazine on the publishing market (six-monthly) 
”Promotion of health and ecology” is devoted mainly to health 
promotion issues and broadly defined ecology of human and 
food that is related to them.

The progress of civilization, expressing itself mainly in 
terms of technological progress, gives people many benefits, 
but both the people and the environment in which they live 
‚pay’ a great price for it. With regard to the humans, the result 
is often loss of health, and sometimes of life. This applies pri-
marily to civilization diseases, which include among others: 
cardiovascular diseases, cancers, respiratory diseases, strokes, 
metabolic diseases, diabetes (especially type II), allergies, back 
pains, neuroses, depression and many others. 

Human health is conditioned by a number of different fac-
tors of biological and social nature. An important, in this re-
gard, document of the World Health Organization (WHO) 
defines five areas crucial for promoting public health. These 
are:

1) Building a pro-health policy in national health pro-
grams

2) Creating environments advantageous for health
3) A broader reorientation of health care facilities
4) Developing personal skills of health care
5) Creating social programs in favour of health care
The progress of civilization in recent years is very often in 

conflict with the laws of nature. This applies primarily to the 
impact of environmental pollution (air, water and soil) on con-
tamination of crops used for food production. The desire for 
profit outweighs the concern to preserve balance in nature, as 
if we were forgetting that we are a part of it. In the concern 
about sustainability we cannot forget about the basic law of na-
ture – what we will generate should give a possibility of decay 
into substances possible to be used in another production pro-
cess. That is why the WHO indicates organic food production 
as a means that enables improvement of the quality of life.

The editor of the magazine, namely Cracow School of He-
alth Promotion (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, 
KWSPZ), headquartered in Krakow, wants to use its magazine 
to fully contribute to the mission of the School, especially to 
popularize the academic and didactic achievements of the 
School staff. Through the magazine we also want to be open to 
academic communities in Poland and abroad.

We understand health promotion in a very broad sense. In 
each of our subjects, of either undergraduate, graduate or po-
st-graduate studies, it will be possible to present the academic 
and research achievements and program concepts.

The subject matter and editorial conditions of accepting 
papers for publication are defined by „Publishing terms and 
conditions” printed in every issue of the magazine and also 
available on the website of KWSPZ. 

          Editor-in-Chief

FroM tHe eDItoroD reDaKcjI
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System Nano-Knife wykorzystuje nieodwracalną elek-
troporację (IRE). Polega to na wykorzystaniu działania prą-
du elektrycznego do niszczenia ognisk nowotworowych, 
bez efektu termicznego. Główną zaletą tego zabiegu jest za-
chowanie w całości struktur kolagenowych, takich jak ner-
wy czy naczynia krwionośne. W artykule został scharaktery-
zowany ten zabieg oraz przedstawiono wymagania dotyczą-
ce włączenia do leczenia oraz jego zalety i wady.

Słowa kluczowe: nowotwór, leczenie, elektroporacja. 

The Nano-Knife equipment uses irrevisible electropora-
tion (IRE) is relatively new method which applies electric 
current to destroy tumor foci without causing thermal ef-
fect. The main advantage of this treatment is behavior of 
the whole collagen structure such as nerves or blood vessels. 
In this article this treatment has been characterized and pre-
sented requirements for inclusion in the treatment and its 
advantages and disadvantages.

Key words: cancer, treatment, electroporation. 

nano–kniFe przySzŁościĄ onkoLoGii? 
nano-Knife – the future of oncology?
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu

oKSana puGacH

1

Wprowadzenie

Terapia onkologiczna stawia za cel 
niszczenie komórek nowotworowych. 
Do tego zadania wykorzystuje się naj-
częściej takie metody jak: chemiotera-
pia, radioterapia, leczenie chirurgicz-
ne, które polega albo na wykonaniu 
operacji radykalnej (miejscowej, blo-
kowej), operacji oszczędzającej, palia-
tywnej albo operacji przerzutów [1, 
2]. Rzadziej stosuje się krioterapię, 
gdzie wykorzystuje się temperaturę 
poniżej -40˚C. Innym zabiegiem jest 
zabieg z wykorzystaniem wysoko-in-
tensywnej ogniskowej ultradźwięko-
wej ablacji (HIFU), gdzie temperatura 
przekracza 60˚C. Jednakże zabiegi te 
nie działają selektywnie w stosunku do 
różnych struktur (np. nerwów, naczyń 
krwionośnych, czy też cewki moczo-
wej) a przez to mogą powodować lo-
kalne uszkodzenia zdrowych struktur. 
Dochodzi do pochłaniania temperatu-
ry przez naczynia sąsiadujące z ogni-

skiem nowotworowym, co może wy-
wołać zaburzenie działania poprzez 
pochłonięcie części bodźca, a co pro-
wadzi do niedostatecznego leczenia. 
Oprócz tego istnieje niebezpieczeń-
stwo chybnięcia chociażby o milimetr 
podczas wykonywania zabiegu co 
może doprowadzić do uszkodzenia 
ważnych struktur znajdujących się 
w sąsiedztwie [1, 2].

Nano-Knife – nieodwracalna 
elektroporacja

Nano-Knife, to ablacja komórko-
wa bez uzyskania efektu cieplnego na 
tkance zabiegowej. Zabieg polega na 
wykorzystaniu zmiennego pola elek-
trycznego przepływającego przez ściśle 
określony obszar. Wykorzystuje się 
różnej wielkości elektrody, dobierając 
je do rozmiaru i kształtu każdego no-
wotworu. Wykorzystuje się napięcie 
w zakresie 1500-3000 V i natężenie 20 
i 40 A. Wykonuje się 90 pulsów o dłu-

gości 70 µs [2, 3]. Przed zabiegiem 
wykonuje się szczegółową diagnostykę 
obrazową z wykorzystaniem tomogra-
fii komputerowej, rezonansu magne-
tycznego z użyciem kontrastu albo 
USG transrektalnego. Pacjent jest uło-
żony w pozycji, w której nowotwór 
będzie najlepiej widoczny. Aby okre-
ślić wielkość, kształt i dokładne umiej-
scowienie nowotworu, który będzie 
poddany usunięciu, tworzony jest 
przestrzenny obraz leczonej zmiany. 
Pozwala to na dokładne ustawienie 
przyrządów Nano-Knife. W przypad-
ku raka stercza wykonywana jest prze-
zkroczowa biopsja stercza z zastosowa-
niem płytki do brachyterapii i pobiera 
się oznakowane wycinki w odstępach 
5-milimetrowych. Tak tworzy się spe-
cyficzną mapę stercza. W trakcie za-
biegu aplikuje się 2 albo więcej sond 
w kształcie igieł naokoło miejsca które 
ma być leczone. Ułożenie igieł jest 
kontrolowane z pomocą USG lub to-
mografii komputerowej. W polu po-

Streszczenie / Abstract
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między urządzeniami tworzy się pole 
elektryczne generujące krótkie impul-
sy elektryczne, które powodują po-
wstanie nieodwracalnych porów 
w błonie komórkowej powodując jej 
przepuszczalność i w ostateczności 
przyczyniając się do naturalnej śmierci 
komórek poprzez rozpad i usunięcie 
przez układ limfatyczny chorego. Za-
bieg jest minimalnie inwazyjny i prze-
prowadza się go w znieczuleniu ogól-
nym. Samo leczenie z wykorzystaniem 
pola elektrycznego trwa do 10 minut 
a pacjent może opuścić szpital jeszcze 
w tym samym dniu. Odbudowa no-
wych zdrowych komórek przez orga-
nizm trwa 30-90 dni [3, 4, 5, 6, 7]. 
Zabieg jest najbardziej skuteczny oraz 
najczęściej stosowany w przypadku le-
czenia trudno dostępnych obszarów 
narządów miąższowych oraz gdy loka-
lizacja guza jest skomplikowana. 
Przede wszystkim wykonuje się go na 
takich narządach jak wątroba, trzust-
ka, płuca, nerki czy prostata [3, 6]. 
Aby móc włączyć pacjenta do leczenia 
metodą Nano-Knife należy spełnić 
parę warunków. Mężczyzna musi mieć 

potwierdzone występowanie raka pro-
staty przy pomocy badania histopato-
logicznego, objętość gruczołu nie 
może być większa jak 40 ml, PSA (z 
ang. Prostate-Specific Antigen) wyj-
ściowe zawarte we krwi musi być po-
niżej 20 ng/ml, a suma Gleasona po-
winna zawierać się w przedziale: 2-7 
[6]. 

Podsumowanie 

Zabiegi z wykorzystaniem systemu 
Nano-Knife mogą być stosowane  
w przypadku osób, które nie kwalifi-
kują się do tradycyjnych zabiegów on-
kologicznych, gdyż byłyby niebez-
pieczne albo przyniosły niesatysfak-
cjonujące efekty. W trakcie zabiegu 
nie wytwarza się efekt termiczny. 
Umożliwia to leczenie ognisk nowo-
tworowych znajdujących się w sąsiedz-
twie nerwów, naczyń krwionośnych 
oraz innych krytycznych struktur 
dzięki bardzo dużej precyzji urządze-
nia oraz niszczenia tylko uszkodzo-
nych struktur komórkowych. Bardzo 
ważne jest również, że po wykonaniu 

następuje szybka rekonwalescencja. 
Wadą jest to, że koszty zabiegów Na-
no-Knife są wysokie, a usługa ta jest 
dostępna tylko w pięciu ośrodkach 
w Polsce rozmieszczonych w czterech 
miastach: Warszawie, Bydgoszczy, 
Krakowie i Częstochowie [1, 6, 8, 9].
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Wstęp. Długotrwała pozycja siedząca wywołuje prze-
ciążenia i wpływa negatywnie na krążki międzykręgowe, 
stawy międzykręgowe, więzadła oraz mięśnie. 

Cel: Celem przeprowadzonych badań była ocena sku-
teczności masażu wykonywanego w miejscu pracy, poprzez 
określenie jego wpływu na zakres ruchomości odcinka szyj-
nego kręgosłupa oraz występowanie dolegliwości bólowych.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 27 osób 
(w tym 15 kobiet i 12 mężczyzn), w wieku od 23 do 44 lat. 
Byli to pracownicy biurowi z dwóch firm z Krakowa. Prze-
prowadzono serię 10 dwudziestominutowych masaży, z czę-
stotliwością 2 razy w tygodniu. Przed i po zakończeniu za-
biegów dokonano pomiaru zakresu ruchomości w odcinku 
szyjnym kręgosłupa, przeprowadzono badanie ankietowe 
oraz oceniono stopień nasilenia bólu i sztywności.

Wyniki: Po serii masaży zaobserwowano istotnie zwięk-
szenie zakresu ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa, 
z wyjątkiem zgięcia bocznego w prawo. Częstotliwość wy-
stępowania bólu po aplikacji zabiegów uległa zmniejszeniu. 
Odczucia, jakie towarzyszyły badanym w trakcie i po masa-
żu charakteryzowały się wysokim stopniem zadowolenia, 
zrelaksowania i rozluźnienia mięśni. Zaobserwowano także 
istotną statystycznie różnicę w poziomie odczuwania bólu 
i sztywności mięśni w skali VAS przed i po masażu. 

Wnioski. Masaż Work-site istotnie wpływa na poprawę 
zakresu ruchomości zgięcia, wyprostu, zgięcia bocznego 
w lewo oraz rotacji w prawo i w lewo odcinka szyjnego krę-
gosłupa, a także powoduje istotne zmniejszenie nasilenia 
bólu i sztywności mięśni u pracowników biurowych. Pod 
wpływem masażu wystąpiło znaczne zmniejszenie uciążli-
wych odczuć towarzyszących pracy takich jak: stres, zmę-
czenie, napięcie psychofizyczne.

Słowa kluczowe: przeciążenia kręgosłupa, masaż 
Work-site, skala VAS, ruchomość szyjnego odcinka 
kręgosłupa.

 Introduction. Prolonged sitting position causes overlo-
ad and has a negative impact on the intervertebral discs and 
joints, ligaments and muscles. The aim of the study was to 
examine the effectiveness of massage in the workplace by 
comparing ranges of motion of the cervical spine and the 
assessment of reported pain.

Material and methods. The study involved 27 people 
(including 15 women and 12 men), aged 23 to 44 years. 10 
series of 20-minute massages were performed twice a week. 
A range of motion tests of the cervical spine and survey re-
search were conducted as well as severity of pain and stiff-
ness were assesed before and after the completed treatment. 

Results. A significant increase in the range of motion of 
the cervical spine excluding neck lateral flexion to the right 
was observed after a series of massages. After the massage 
a significant reduction in muscle pain was observed. Thro-
ughout and after the series of massages, the employees expe-
rienced a feeling of lightness, tension release and feeling re-
laxation. A significant difference in the perception of pain 
level and muscle stiffness in a VAS scale were observed be-
fore and after the massage. 

Conclusions. Work-site massage significantly improves 
the range of motion of cervical spine in flexion, extension, 
lateral flexion to the right and rotation to the right and left. 
It also markedly reduces the feeling of pain and degree of 
muscle stiffness in office workers. The usage of massage si-
gnificantly reduced the bothersome sensations associated 
with work such as stress, fatigue and psychophysical ten-
sion. 

Key words: spine overload, Work-site massage, 
VAS, range of motion of the cervical spine.
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Wstęp

Cywilizacja XXI wieku, a właści-
wie rozwój komputeryzacji, wymaga 
od człowieka przystosowania się do 
siedzącego trybu życia. Szacuje się, że 
około 70% osób wykonuje siedzącą 
pracę biurową. Osiem na dziesięć osób 
skarży się na silne dolegliwości bólowe 
kręgosłupa, wywołane pozostaniem 
w pozycji statycznej przez większą 
część dnia [1].

Problemy bólowe związane z dłu-
gotrwałym przyjmowaniem pozycji 
siedzącej mogą mieć różne podłoże: 
od zaburzeń w napięciu mięśniowo-
powięziowym, uszkodzeń więzadeł, 
krążków międzykręgowych, drażnie-
nia struktur nerwowych, po dysfunk-
cje stawowe. Presja środowiska oraz 
własne ambicje przyczyniają się do 
wzmożonego stresu, który zwiększa 
napięcie i tak już przeciążonych mię-
śni. Prowadzi to także do obciążeń 
psychicznych, pogorszenia relacji 
z współpracownikami, chronicznego 
zmęczenia [2, 3]. Dlatego masaż biu-
rowy Work-site idealnie wpasowuje się 
w miejsce pracy. Jego twórcą jest Da-
vid Palmer. Zabieg ten wywodzi się od 
tradycyjnego masażu japońskiego 
Amma oraz łączy w sobie techniki po-
chodzące z różnych rodzajów terapii: 
masażu klasycznego, relaksacyjnego, 
akupresury, mobilizacji, czy terapii 
punktów spustowych. Wykonywany 
jest na siedząco na specjalnie do tego 
zaprojektowanym krześle i aplikowany 
jest na kark, barki, kończyny górne, 
stawy nadgarstkowe, dłonie, obszar 
pomiędzy łopatkami, odcinek piersio-
wy i lędźwiowy kręgosłupa. Odbywa 
się on przez ubranie, bez potrzeby roz-
bierania się i stosowania środków po-
ślizgowych, co znacznie zmniejsza po-
ziom skrępowania osoby poddającej 
się masażowi [4, 5]. Dzięki normaliza-
cji tonusu mięśniowego i zwiększeniu 
ukrwienia, czyli poprawie funkcji od-

żywczej możliwe jest wydłużenie czasu 
pracy mięśni. Pracownik biurowy 
uwolniony od dolegliwości bólowych 
jest w stanie pracować wydajniej 
i efektywniej [4]. Masaż ma również 
działanie profilaktyczne, gdzie poprzez 
rozluźnienie tkanek miękkich zwięk-
sza się zakres ruchomości w stawach 
oraz elastyczność danych włókien, li-
kwidowany jest dysbalans mięśni, po-
wodując zmniejszenie urazów i prze-
ciążeń [6]. Poprawiając samopoczucie 
wpływa również na ogólną atmosferę 
w pracy, odpręża, zwiększa chęć do 
działania oraz przyczynia się do ogól-
nej poprawy finansowej miejsca pracy 
poprzez zmniejszenie ilości zwolnień 
danego pracownika. Jest również do-
skonałą formą edukacyjną, gdzie pod-
czas odpoczynku od pracy można 
zwrócić uwagę na inne sfery życia i zdro-
wia pracowników. 

Cel pracy

Celem przeprowadzonych badań 
była ocena skuteczności masażu wyko-
nywanego w miejscu pracy, poprzez 
określenie jego wpływu na zakres ru-
chomości szyjnego odcinka kręgosłu-
pa i występowanie dolegliwości bólo-
wych. 

Pytania badawcze: 
1. Czy wystąpiła poprawa zakresu 

ruchomości odcinka szyjnego kręgo-
słupa po masażu aplikowanym na 

mięśniach: pochyłych szyi, czworo-
bocznym, dźwigaczach łopatki, pod-
potylicznych oraz prostowniku grzbie-
tu?

2. Czy po masażu zmniejszył się 
stopień nasilenia bólu i sztywności 
oceniany skalą VAS?

3. Czy zmniejszyła się częstotli-
wość występowania bólu u osób bada-
nych? 

4. Jakie dodatkowe odczucia towa-
rzyszące pracy mogą się zmniejszyć 
pod wpływem masażu? 

Materiał i metody badań
W badaniu wzięło udział 27 osób, 

w tym 15 kobiet i 12 mężczyzn, w wie-
ku 23-44 lat (średnia wieku wynosiła 
28,7±8,0). Byli to pracownicy biurowi 
z dwóch firm z Krakowa. Wszyscy ba-
dani przebywali w miejscu pracy w po-
zycji siedzącej przed komputerem od 6 
do 11 godzin dziennie (średnio 
8,0±1,1 godzin dziennie) (Tab. 1). 
Osoby zostały poinformowane o prze-
ciwwskazaniach do wykonywania ma-
sażu Work-site oraz o celu i przebiegu 
eksperymentu. 

Badanie składało się z trzech eta-
pów. Na początku dokonano linijnego 
pomiaru zakresu ruchomości odcinka 
szyjnego kręgosłupa oraz poproszono 
o wypełnienie kwestionariusza ankie-
ty. Następnie wykonano serię 10 dwu-
dziestominutowych masaży, z często-
tliwością dwa razy w tygodniu. Po za-

Tab.  1. Charakterystyka badanych osób
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kończeniu zabiegów badani ponownie 
odpowiedzieli na pytania zawarte w  
kwestionariuszu ankiety oraz przepro-
wadzono powtórny pomiar zakresu 
ruchomości. 

Taśmą antropometryczną zmierzo-
no zakresy ruchów zgięcia, wyprostu, 
skłonów bocznych i rotacji, zgodnie 
z metodologią wykonywania pomia-
rów dostępną w piśmiennictwie [7]. 
Do oceny stopnia nasilenia dolegliwo-
ści bólowych oraz odczucia sztywności 
zastosowano wizualno-analogową ska-
lę VAS (ang. Visual Analogue Scale). 
Na prostej linii poziomej o długości 
10 cm badany zaznaczał pionową kre-
ską miejsce odpowiadające natężeniu 
występującego bólu. Wynik odczyty-
wano mierząc (w centymetrach) odle-
głość od początku skali do miejsca za-
znaczonego przez respondenta. War-
tość „0” oznaczała brak doznań bólo-
wych, a „10” to ból maksymalny „nie 
do wytrzymania”. Analogicznie skalę 
VAS zastosowano do oceny odczucia 
sztywności [8, 9]. Kwestionariusz an-
kiety był skonstruowany przez autora. 
Zawierał on pytania odnoszące się do 
topografi i, częstotliwości, charakteru, 
nasilenia i czasu pojawienia się bólu 
w pozycji siedzącej. Uwzględniono 
w nim również pytania o stopień nasi-
lenia bólu i sztywności, a także o do-
datkowe odczucia w trakcie i po masa-
żu. 

Masaż Work-site był wykonywany 
na specjalnym krześle przez wykwalifi -
kowanego w tym zakresie terapeutę. 
Tempo masażu było umiarkowane, a in-
tensywność bodźca dostosowana do 
odczuć pacjenta. Poszczególne techni-
ki głaskania, rozcierania, ugniatania, 
rozciągania i ucisków były aplikowane 
na mięśnie: podpotyliczne, pochyłe 
szyi, obręczy barkowej, czworoboczny, 
prostownik grzbietu, dźwigacze łopat-
ki, prostowniki i zginacze nadgarstka 
[4, 5].

Dane zostały przedstawione za po-

mocą średniej arytmetycznej i odchy-
lenia standardowego. Do oceny prób 
zależnych zastosowano test t-Studen-
ta. Różnice uznawano za istotne staty-
stycznie, jeśli poziom prawdopodo-
bieństwa testowego był niższy od zało-
żonego poziomu istotności (p<0,05) 
[10].

Wyniki

Po zastosowanej serii masaży na-
stąpiła statystycznie istotna poprawa 
w zakresie ruchomości zgięcia, wypro-
stu, zgięcia bocznego w lewo, rotacji 
w prawo oraz rotacji w lewo (Tab.  2).

Wyniki badania ankietowego prze-
prowadzonego przed zastosowaniem 
serii masaży wykazały, że dolegliwości 
bólowe u badanych osób najczęściej 
były zlokalizowane w odcinku szyj-
nym kręgosłupa (62,96% odpowie-
dzi). Ból w odcinku lędźwiowym krę-
gosłupa oraz bóle głowy stanowiły ko-
lejno 40,74% i 37,04% udzielanych 
odpowiedzi (Ryc. 1).

U zdecydowanej większości bada-
nych pozycja statyczna nasila dolegli-
wości bólowe (Ryc. 2).

Największa ilość badanych 
(51,85%) podała, że dolegliwości bó-
lowe występują po 3-4 godzinach od 

Tab.  2. Zakres ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa przed i po serii zabiegów.

   * p<0,05

Ryc. 1. Lokalizacja bólu.
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rozpoczęcia pracy. Natomiast 
u 33,33% respondentów ból pojawia 
się po 5-6 godzinach pracy w pozycji 
siedzącej (Ryc. 3).  

Na pytanie o odczucia sztywności 
(w obrębie mięśni lub stawów) w cza-
sie przebywania w pozycji siedzącej, 
badani odpowiedzieli, że najczęściej 
obejmują one okolice karku (66,67% 
odpowiedzi) i barków (44,44% odpo-
wiedzi) (Ryc. 4).

Odpowiedzi ankietowanych na 
pytanie o odczucia, jakie towarzyszyły 
im w trakcie i po masażu charaktery-
zowały się wysokim stopniem zadowo-
lenia i zrelaksowania. Badani przyzna-
li, że masaż wpływał rozluźniająco na 
mięśnie. Dolegliwości bólowe w trak-
cie zabiegu występowały u 14,81% 
osób. Przyczyną tego stanu mogło być 
duże napięcie mięśni, jak również za-
stosowana terapia punktów spusto-
wych. Natomiast po masażu badani 
nie zgłaszali żadnych odczuć bólowych 
(Ryc.5-6).

Kolejne pytanie w kwestionariuszu 
ankiety było pytaniem otwartym i do-
tyczyło zadowolenia z pracy po masa-
żu. 25 badanych (92,59%) stwierdzi-
ło, że lepiej im się pracowało, a w swo-
ją odpowiedź uzasadnili m.in. zwięk-
szeniem stanu relaksu i zmianą pozy-
cji. Tylko 2 osoby przyznały, że praco-
wało im się gorzej przez wzmożoną 
senność (Tab. 3).

Porównując odpowiedzi udzielone 
przed i po aplikacji serii masaży doty-
czące częstotliwości występowania 
bólu, można zaobserwować zmniejsze-
nie dolegliwości. Wyjątek stanowi 
stwierdzenie „kilka razy w miesiącu”, 
gdzie procentowa ilość odpowiedzi 
uległa zwiększeniu, ponieważ do tej 
grupy dołączyły osoby, które przed ba-
daniem odczuwały ból częściej (Ryc. 
7).

Analizując stopień nasilenia bólu 
i sztywności mięśni według skali VAS, 
zaobserwowano istotne statystycznie 
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zmniejszenie dolegliwości u badanych 
osób po wykonaniu serii masaży. Śred-
nia różnica w poziomie odczuwania 
bólu wynosiła 1,84 punktu, natomiast 
w przypadku stopnia nasilenia sztyw-
ności 1,92 punktu (Tab. 4).

Dyskusja

W niniejszej pracy wykazano, iż 
masaż Work-site wykonywany w miej-
scu pracy wpływa na poprawę zakresu 
zgięcia, wyprostu, zgięcia bocznego 
w lewo, rotacji w prawo i w lewo od-
cinka szyjnego, a także powoduje 
zmniejszenie nasilenia odczuć bólo-
wych i stopnia sztywności. W pi-

śmiennictwie dotyczącym oddziały-
wania masażu biurowego na stan psy-
chofi zyczny pracowników można za-
obserwować różnorodność badań na-

ukowych [11-14]. Sisko i wsp. zajmo-
wali się oceną zakresu ruchomości krę-
gosłupa przed masażem oraz po jego 
zakończeniu za pomocą goniometru. 
Zgięcie boczne (średnia pomiędzy po-
miarami prawej i lewej strony) w od-
cinku szyjnym zwiększyło się o 28,8%, 
a wyprost o 12,7% w porównaniu 
z wartościami sprzed masażu [11]. Te 
wyniki wykazały większą poprawę od 
zaprezentowanych w niniejszej pracy, 
gdzie różnica w zakresie zgięcia bocz-
nego wynosiła 8,5%, a dla wyprostu 

5,2%. Katz i wsp. w swoim badaniu 
oceniali poziom natężenia bólu, na-
pięcia mięśni oraz stopień zrelaksowa-
nia u 19 pielęgniarek, stosując 
10-punktową skalę VAS. Pomiary wy-
konywano podczas ośmiu zabiegów, 
przed oraz po masażu. Wyniki analizo-
wano przy użyciu testu Wilcoxona. 
Przed masażem średni poziom bólu 
wynosił 1,72 punktu, a napięcia 3,12, 
natomiast po zabiegu kolejno 0,35 
i 0,43 punktu [12]. W pracy własnej 
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zaobserwowano także znaczący spadek 
poziomu odczucia bólu (przed masa-
żem 3,71, po serii masaży 1,87) oraz 
sztywności (przed 3,92, po 2,00). Z ko-
lei inni badacze przeprowadzili ekspe-
ryment z udziałem 60 osób pracują-
cych na oddziale kardiologicznym, 
których podzielono na 3 grupy. Pierw-
sza składała się z 25 osób i efektyw-
ność masażu była mierzona po 5 tygo-
dniach. Do drugiej włączono również 
25 osób, ale zabiegi były wykonywane 
przez 10 tygodni. Natomiast trzecia 
stanowiła grupę kontrolną, bez aplika-
cji masażu [13]. Wyniki badań wła-
snych porównano z grupą drugą, ze 
względu na taką samą ilość przeprowa-
dzonych zabiegów. W badaniach Kel-
ler i wsp. średni poziom odczuwania 
bólu w skali VAS zmniejszył się o 1,2 
stopnia, natomiast napięcia i dyskom-
fortu o 1,5 stopnia [13]. W pracy wła-
snej średnia różnica w stopniu odczu-
wania bólu pomiędzy pomiarami wy-
nosiła 1,8 stopnia, a sztywności 1,9. 

Stres, pobudzenie ruchowe, drażli-
wość czy frustracja świadczą o nad-
miernie aktywnym układzie współ-
czulnym. Wykonanie masażu znacznie 
zmniejsza dodatkowe uciążliwości to-
warzyszące pracy. Potwierdzeniem tej 
tezy były badania przeprowadzone 
przez Day i wsp. na pracownikach 
urzędowych. Zastosowano w nich 
20-stopniową skalę Bartona, w której 
pytano o zniechęcenie, znużenie oraz 
frustrację. Mierzono również ciśnienie 
skurczowe i rozkurczowe krwi przed 
i po masażu. Po 4 tygodniach zanoto-
wano spadek ciśnienia skurczowego 
o 16,2 mmHg oraz rozkurczowego 
o 14,0 mmHg. Świadczy to o aktywa-
cji układu przywspółczulnego, który 
odpręża i uspokaja organizm [15]. En-
gen i wsp. analizowali wpływ masażu 
na stan psychofizyczny u 38 pielęgnia-
rek. U 78,95% badanych wzrósł kom-
fort pracy po zabiegach, spowodowa-
ny zmniejszeniem dolegliwości bólo-
wych, obniżeniem stresu i napięcia 

[16]. Natomiast w badaniach wła-
snych 92,59% osób stwierdziło, że le-
piej im się pracuje, ze względu na 
zwiększenie stopnia relaksu, zmianę 
pozycji ciała i poprawę samopoczucia. 
Kolejnym eksperymentem koncentru-
jącym się na ocenie efektywności ma-
sażu Work-site było badanie przepro-
wadzone przez Field i wsp. z udziałem 
50 osób. W grupie eksperymentalnej 
wykonywany był 15-minutowy masaż 
biurowy, dwa razy w tygodniu przez 
pięć tygodni. Natomiast w grupie 
kontrolnej aplikowano jedynie techni-
ki relaksacyjne. Autorzy artykułu ba-
dali uczestników za pomocą  EEG, 
w którym zaobserwowano, że po serii 
masaży nastąpiło zwiększenie wartości 
delta, sugerując zwiększoną relaksację. 
Dla weryfikacji stwierdzenia, iż masaż 
zwiększa efektywność pracy, w powyż-
szych badaniach poproszono o rozwią-
zanie krótkich matematycznych obli-
czeń przed i po zabiegu. W grupie eks-
perymentalnej zaobserwowano popra-
wę w zakresie bezbłędności i szybkości 
udzielania odpowiedzi [17]. W niniej-
szej pracy nie były wykonywane tego 
typu zadania, jednak w celu sprawdze-
nia wydajności pracy posłużono się 
wynikami z kwestionariusza ankiety. 
92,59% respondentów uznało, że po 
masażu odczuwali subiektywną popra-
wę efektywności pracy. Ćwirlej i wsp. 
analizowali najczęstsze umiejscowienie 
dolegliwości bólowych wśród 53 pa-
cjentów z bólami kręgosłupa o charak-
terze przeciążeniowym. Lokalizacja 
bólu przedstawiała się w następujący 
sposób: w odcinku szyjnym kręgosłu-
pa 47%, w odcinku piersiowym 60%, 
a w odcinku lędźwiowym 66% [18]. 
W pracy własnej ukazany był nieco 
inny rozkład dolegliwości bólowych 
(odcinek szyjny kręgosłupa 62,96 %, 
odcinek piersiowy 25,93%, a odcinek 
lędźwiowy 40,74%). Słabą stroną ni-
niejszych badań mogła być niewielka 
liczba badanych oraz brak grupy kon-
trolnej. Kolejnym elementem ograni-

czającym był dobór grupy – przepro-
wadzone one zostały na osobach zdro-
wych. Ponadto, wśród pracowników 
nie zweryfikowano, po której stronie 
mają ustawiony monitor komputera. 
Aspekt ten mógł wpływać na wyniki 
uzyskane podczas pomiaru ruchomo-
ści odcinka szyjnego kręgosłupa. Naj-
większym czynnikiem ryzyka wystą-
pienia bólu wśród osób wykonujących 
pracę umysłową jest przyjmowanie 
nieprawidłowej pozycji siedzącej przez 
długi czas, co wpływa negatywnie na 
krążki międzykręgowe, stawy między-
kręgowe, więzadła oraz mięśnie. Bar-
dzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, 
a jedną z jej form może być masaż 
Work-site. Konieczne są dalsze bada-
nia niezbędne do jednoznacznego po-
twierdzenia skuteczności tego rodzaju 
zabiegów przeprowadzanych w miej-
scu pracy.

Wnioski

1. Masaż Work-site wpływa na po-
prawę zakresu zgięcia, wyprostu, zgię-
cia bocznego w lewo oraz rotacji w pra-
wo i w lewo w odcinku szyjnym krę-
gosłupa, dzięki zastosowaniu odpo-
wiednich chwytów na mięśnie: pochy-
łe szyi, czworoboczny, dźwigacze ło-
patki, podpotyliczne oraz prostownik 
grzbietu.

2. Masaż Work-site wpływa na 
zmniejszenie odczuć bólowych i sztyw-
ności u pracowników biurowych. 

3. Masaż Work-site wpływa na 
zmniejszenie częstotliwości występo-
wania dolegliwości bólowych.

4. Masaż wykonywany w miejscu 
pracy znacznie zmniejsza uciążliwe 
odczucia takie jak stres i zmęczenie, 
napięcie mięśniowe. Wpływa także na 
zwiększenie stopnia zrelaksowania się 
oraz poprawę samopoczucia. 
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Marihuana, to roślina pozyskiwana z konopi siewnych, 
pochodząca najprawdopodobniej z Azji Środkowej. W chiń-
skiej i hinduskiej medycynie ludowej wykorzystywano prze-
ciwbólowe, przeciwbiegunkowe oraz psychotropowe działa-
nie marihuany. Natomiast w starożytnym Egipcie wykorzy-
stywano ją głównie jako środek odurzający. Marihuana od 
wielu lat budzi wiele kontrowersji w środowiskach medycz-
nych. Są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy stosowania 
tej rośliny w terapii onkologicznej. Wśród pacjentów budzi 
zainteresowanie, nadzieję, ale również lęk i obawy. W pracy 
omówiono rolę marihuany w terapii onkologicznej. Przed-
stawiono wyniki badań na temat skuteczności i działania 
marihuany w onkologii. 

Słowa kluczowe: nowotwory, leczenie, kannabinoidy.

Marijuana is a plant extracted from hemp, coming pro-
bably from Central Asia. The Chinese and Indian folk me-
dicine used analgesic, antidiarrheal and psychotropic effects 
of marijuana. However, in ancient Egypt it was used main-
ly as an intoxicant. Marijuana many years raises a lot of con-
troversy in medical circles. There are both supporters and 
opponents of the use of this plant in the treatment of can-
cer. Among patients is of interest, hope, but also anxiety 
and fear. The article discussed the role of marijuana in the 
treatment of cancer. The results of studies on the effective-
ness and operation of marijuana in oncology.

Key words: cancer, treatment, kannabinoids.
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3

Wprowadzenie 

Marihuana (z łac. Cannabis sati-
va), to roślina pozyskiwana z konopi 
siewnych. Pochodzi najprawdopodob-
niej z Azji Środkowej. Klasyfikacja bo-
taniczna rośliny tworzyła wiele kon-
fliktów, dlatego ostatecznie została za-
kwalifikowana do oddzielnej rodziny 
konopiowatych. Jest rośliną jedno-
roczną. Na ryc. 1. zaprezentowano li-
ście marihuany.

Marihuana daje złudne działanie 
odprężające oraz przejściową euforię. 
Pierwsze wzmianki na temat tej rośli-
ny pojawiły się w historii około dwa-
naście tysięcy lat temu. Hodowana 

Streszczenie / Abstract

Ryc.1. Liście marihuany.
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była wówczas dla wytrzymałych włó-
kien, wykorzystywanych w produkcji 
lin i płótna, natomiast z nasion produ-
kowano z nich olej jadalny, wyrabiano 
leki. Marihuana od stuleci w różnych 
kulturach była stosowana do leczenia 
malarii, jaskry, zaparć, nadciśnienia, 
astmy oskrzelowej, oraz bólów reuma-
tycznych [2, 3].

W chińskiej i hinduskiej medycy-
nie ludowej wykorzystywano przeciw-
bólowe, przeciwbiegunkowe oraz psy-
chotropowe działanie marihuany. Na-
tomiast w starożytnym Egipcie wyko-
rzystywano ją głównie jako środek 
odurzający. Na rycinie 2 przedstawio-
no sposób zażywania marihuany w sta-
rożytności.

Ryc. 2. Starożytny sposób zażywania marihuany. 

Marihuana jest najczęściej stoso-
wanym na świecie środkiem odurzają-
cym. Najczęstszym sposobem jej zaży-
wania jest palenie w postaci „skrętów” 
lub w postaci tzw. fajki wodnej. Bada-
nia wskazują, że w 2006 roku liczba 
osób zażywających marihuanę wynosi-
ła 166 milionów. Polska należy do 
państw, w których odsetek palących 
ten „miękki” narkotyk wynosi praw-
dopodobnie około 1-5% populacji 
w wieku pomiędzy 15 a 64 rokiem ży-
cia [2, 5].

Możliwości zastosowania 
marihuany w terapii onkologicznej 

Marihuana od wielu lat budzi bar-
dzo dużo kontrowersji w środowisku 
medycznym. Jest tyle samo przeciwni-
ków jak i zwolenników stosowania tej 
rośliny w terapii onkologicznej. Wśród 
pacjentów również budzi ogromne za-
interesowanie, nadzieję, ale również 
lęk i obawy. Obecnie stosowanie lecz-
niczej marihuany jest legalne między 
innymi w Austrii, Argentynie, Belgii, 
Czechach, Danii, Hiszpanii, Niem-
czech, Słowacji, w Stanach Zjednoczo-
nych (24 stany), Szwajcarii i Włoszech 
[4, 6, 7, 8]. 

Marihuana mimo wielu kontro-
wersji jakie wokół niej krążą, przynosi 
pewne korzyści, takie jak np. zmniej-
szenie bólu, lęku, uczucia niepokoju, 
zapobieganie śmierci uszkodzonych 
neuronów, tłumienie nudności i wy-
miotów, wzmaganie apetytu. Te wła-
ściwości są niezwykle istotne i ważne 
dla osób chorujących na nowotwory, 
ale również dla osób cierpiących na 
brak apetytu i spadek masy ciała, na 
przykład wskutek anoreksji. Między 
innymi z tego powodu próbowano wy-
odrębnić substancje biologicznie czyn-
ne z surowca Cannabis sativa, które 
mogłyby znaleźć zastosowanie w tera-
pii. Pierwszą taką substancją był tetra-
hydrokannabinol, który został wyizo-
lowany w latach 60. ubiegłego wieku. 
Działa na znajdujące się w mózgu i w 
organach obwodowych receptory kan-
nabinoidowe CB1 i CB2 [4, 6, 7, 8]. 
Na rycinie 3 przedstawiono wzór 
strukturalny tetrahydrokannabinolu.

Ryc. 3 Wzór strukturalny tetrahydrokannabinolu. 

Poznanie tego wzoru pozwoliło na 
odkrycie oraz syntezę wielu innych 
pochodnych z grupy kannabinoidów. 
Obecnie znanych jest ponad czterysta 
związków, z czego około siedemdzie-
siąt to kannabinole. Konopie jako je-
dyne wytwarzają te unikatowe sub-
stancje. Szereg przeprowadzonych ba-
dań wykazało, że w wielu organizmach 
żywych, łącznie z człowiekiem, docho-
dzi do biosyntezy endogennych związ-
ków naśladujących w działaniu kanna-
binoidy. Te produkowane między in-
nymi przez układ nerwowy naturalne 
substancje zostały nazwane endokan-
nabinoidami (z gr. endo – wewnątrz, 
z łac. marihuana – Cannabis sativa). 
W organizmie człowieka nie tylko po-
wstają endokannabinoidy, ale istnieje 
także złożony układ endokannabino-
idowy (EKAN), który ma swój aktyw-
ny udział w kontroli wielu procesów 
fizjologicznych. W skład tego układu 
wchodzą: endokannabinoidy, recepto-
ry, które odpowiadają za ich działanie, 
a także enzymy związane z biosyntezą 
i degradacją endokannabinoidów. Na-
leży pamiętać, że układ endokannabi-
noidowy jest istotnym układem regu-
lującym wiele funkcji ustroju, a jego 
działanie jest zmieniane przez stoso-
wanie marihuany [6, 7, 8]. Marihuana 
uruchamia naturalny układ endokana-
binoidowy poprzez aktywację recepto-
rów kannabinoidowych CB1 (zlokali-
zowanych przede wszystkim w mózgu, 
ale również w tkance tłuszczowej, mię-
śniach szkieletowych, wątrobie) oraz 
CB2 (zlokalizowanych między innymi 
w układzie immunologicznym). 
W taki sposób może poprawiać zabu-
rzenia związane z niewystarczającą ak-
tywacją funkcji endokannabinoido-
wych. Jednak niektóre zaburzenia 
mogą być spowodowane przez zbyt 
długie pobudzenie układu endokan-
nabinoidowego. Istnieją przypuszcze-
nia, że receptory czy enzymy układu 
kannabinoidowego mogą być punk-
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tem uchwytu działania dla nowych le-
ków, które są stosowane w różnych 
wskazaniach klinicznych, takich jak: 
ból, immunosupresja, choroby naczyń 
obwodowych, nasilenie lub hamowa-
nie apetytu. W ostatnich latach wyka-
zano, że endokannabinoidy mają ak-
tywny udział w nieznanym wcześniej 
systemie komunikacji między neuro-
nami. Naukowcy snują przypuszcze-
nia, że całkowite zrozumienie tych 
procesów może przyczynić się do opra-
cowania skutecznych metod leczenia 
lęku, bólu (szczególnie w przebiegu 
nowotworzenia), uszkodzeń mózgu 
i wielu innych schorzeń [6, 7, 8]. Na 
ryc. 4 przedstawiono schemat działa-
nia marihuany.

Szereg badań wskazuje, że kanna-
binole mogą zmniejszać rozprzestrze-
nianie się komórek nowotworowych. 
Kannabinole odznaczają się dużym 
bezpieczeństwem jeżeli chodzi o tok-
syczność związków. Nie ma praktycz-
nie możliwości śmiertelnego przedaw-
kowania, a możliwe działania niepożą-
dane mieszczą się w zakresie obowią-
zujących norm. Pierwszym w historii 
lekiem na bazie substancji występują-
cych w marihuanie był Sativex, produ-
kowany w formie aerozolu, stosowany 
w celu łagodzenia bólu w chorobach 
nowotworowych oraz bólów neuropa-
tycznych rozmaitego pochodzenia [9, 
10]. Badania kliniczne przeprowadzo-

ne w 2008 roku na Uniwersytecie Ka-
lifornijskim w Davis, wykazały łago-
dzenie neuropatycznego bólu różnego 
pochodzenia po zastosowaniu wyso-
kich, jak również niskich dawek dymu 
z konopi. Pacjenci byli zakwalifikowa-
ni do badania w przypadku nie reago-
wania na standardową terapię prze-
ciwbólową. Podobne badania przepro-
wadzone dwa lata później, również 
wykazały znaczne zmniejszenie się od-
czuwania bólu przez pacjentów, ale 
ukazały także poprawę jakości snu 
oraz obniżenie uczucia niepokoju  u pa-
cjentów z uporczywym bólem, u któ-
rych konwencjonalne terapie nie dały 
rezultatu. Wszelkie informacje podane 
w literaturze wskazują, iż stosowanie 

preparatów z marihuany w przypadku 
przewlekłego bólu jest powszechnie 
znane. W latach 70. zaobserwowano, 
że kannabinoidy działają hamująco na 
rozmnażanie komórek nowotworo-
wych. Badania pokazały, że działają 
one na rożne linie komórkowe i na 
wiele różnych sposobów. Wiedza na 
temat przeciwnowotworowego działa-
nia marihuany bardzo szybko się po-
większa. Wyniki przeprowadzonych 
dotychczas badań wykazują, iż CBD 
ma działanie antynowotworowe za-
równo w badaniach in vitro, jak rów-
nież in vivo, co może wskazywać na 
możliwość stosowania CBD jako leku 
w leczeniu chorób nowotworowych.

Kannabinoidy działają hamująco 
na angiogenezę (tworzenie naczyń 
krwionośnych) oraz inwazje nowo-
tworów. Aktywne są różne kannabino-
idy syntetyczne, niezależnie od posia-
danych właściwości psychotropowych. 
Jedne z przeprowadzonych badań wy-
kazały, że komórki ludzkiego czernia-
ka (przeszczepione na myszy) posiada-
ją receptory CB1 i CB2, których po-
budzenie hamuje wzrost, proliferację, 
angiogenezę a także przerzuty, oraz co 
ważne nasila śmierć apoptotyczną. Po-
przez aktywację receptororów CB2, 
THC hamuje się np. proliferację ludz-
kiego raka sutka. Lista nowotworów, 
których rozwój hamuje THC ciągle 
się wydłuża, w związku z czym można 
mieć nadzieję, że doświadczenia w tym 
kierunku kiedyś zaowocują powsta-
niem nowych, skutecznych metod le-
czenia nowotworów.

Wykazano także, że kannabinole 
mają działanie synergistyczne biorąc 
pod uwagę właściwości przeciwnowo-
tworowe. Zwrócono uwagę na to, że 
kombinacja kannabinoli, które wystę-
pują w roślinie wykazała dużo korzyst-
niejsze działanie w leczeniu nowotwo-
rów aniżeli zastosowanie wyizolowa-
nych związków pojedynczo. Na skutek 
tych badań, wielu naukowców jest 
zdania, że kannabinoidy mogą stano-
wić nową klasę leków przeznaczonych 
do walki z nowotworami, które opóź-
niają ich wzrost, hamują angiogenezę 
a także mogą zapobiegać przerzutom 
[10, 11, 12, 13].

Podsumowanie

Badania przeprowadzane nad ma-
rihuaną wykazują, że jest dość obiecu-
jącym i przynoszącym pozytywne wy-
niki „lekiem” w walce z nowotworami. 
Stosowanie marihuany w terapii on-
kologicznej wymaga pełnej akceptacji 
środowiska medycznego oraz uregulo-
wań prawnych.

Ryc. 4. Schemat działania marihuany.
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W artykule został omówiony Bisfenol A, jako substan-
cja stanowiąca potencjalne zagrożenie w opakowaniach uży-
wanych do kontaktu z żywnością. Praca przedstawia szcze-
gółową charakterystykę Bisfenolu A oraz opis wyników sze-
regu badań prowadzonych nad jego działaniem.

Słowa kluczowe: Bisfenol A, opakowania żywności, 
materiały do kontaktu z żywnością, zagrożenia, nie-
bezpieczeństwo.

The article was discussed Bisphenol A as a substance re-
presents a potential threat to the packaging used for food 
contact. The paper presents a detailed description of Bi-
sphenol A and description of the results of several different 
studies conducted over its operation.

Keywords: Bisfenol A, food packaging, food con-
tact materials, threat, danger.
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4

Wstęp 

Wiele substancji chemicznych, 
które uwalniają się z opakowań, stwa-
rza bardzo poważny problem dla bez-
pieczeństwa żywności oraz dla zdrowia 
jej konsumentów. Jedną z takich sub-
stancji jest Bisfenol A, który został od-
kryty w 1891 roku przez rosyjskiego 
chemika Aleksandra Dianina, jako 
produkt kondensacji acetonu i dwóch 
cząsteczek fenolu. W poniższej pracy 
zostały przedstawione zagrożenia zwią-
zane z Bisfenolem A, który używany 
jest przy produkcji materiałów opako-
waniowych oraz wyrobów przeznaczo-
nych do kontaktu z żywnością, a także 
w wypełnieniach dentystycznych oraz 
kosmetykach. Przedstawiono również 
obecne stanowisko i działania podjęte 
przez Komisję Europejską oraz EFSA, 
które miały na celu ocenę zagrożenia, 
jakie Bisfenol A stanowi dla zdrowia 
i życia człowieka [1,2].

Bisfenol A (w skrócie BPA) to na-
zwa zwyczajowa dla 2,2-bis (4-hy-
droksyfenylo) propanu, należącego do 
grupy fenoli. Jest to organiczna sub-
stancja chemiczna, używana przy pro-
dukcji tworzyw sztucznych np. polie-
strów. Doskonałym przykładem polie-
strów są poliwęglany oraz żywice 
epoksydowe, które znajdują swoje za-
stosowanie w produkcji tworzyw i wy-
robów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. Bisfenol A bywa również 
wykorzystywany jako przeciwutle-
niacz i inhibitor w procesach polime-
ryzacji wybranych tworzyw sztucz-
nych, np. polichlorku winylu. Jest sła-
bo rozpuszczalny w wodzie, natomiast 
dobrze rozpuszczalny np. w roztwo-
rach wodorotlenków litowców, w ace-
tonie, metanolu itd. W wyglądzie 
przypomina lekko brązowy lub biały 
proszek. Jego wzór sumaryczny 
C15H16O2 [1, 3, 4].

 

Wzór strukturalny Bisfenolu-A

Zastosowanie Bisfenolu A

Poliwęglany (Bisfenol A) są stoso-
wane w wielu, różnych produktach, 
które są przeznaczone do kontaktu 
z żywnością np. w butelkach i pojem-
nikach wielorazowego użytku, a także 
opakowaniach do przechowywania 
żywności. Kiedyś Bisfenol A był rów-
nież używany w produkcji butelek do 
karmienia niemowląt i małych dzieci. 
Poliwęglany, w produkcji których uży-
wany jest BPA, są tworzywami termo-
plastycznymi. Mają wiele pozytyw-
nych cech i właściwości, które pozwa-
lają upodobnić tworzywo sztuczne do 
szkła. Jego zaletami są lekkość (są lżej-
sze niż szkło) i łatwiejsze w użytkowa-
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niu (np. są mniej podatne na wszelkie 
uszkodzenia mechaniczne). Poliwęgla-
ny odznaczają się dobrą przeźroczysto-
ścią oraz wysoką odpornością na tem-
peraturę. Wytrzymują temperaturę 
nawet do 260°C. Niektóre pochodne 
Bisfenolu A (np. eter diglicydowy Bis-
fenolu A) są stosowane w produkcji 
powłok epoksydowych, które są wyko-
rzystywane do pokrywania wewnętrz-
nych powierzchni puszek metalowych, 
w których przechowuje się m.in. na-
poje bezalkoholowe (np. napoje ener-
getyzujące), alkoholowe (np. piwo) 
oraz warzywa (np. kukurydza konser-
wowa, groszek konserwowy itd.). Po-
włokami epoksydowymi powlekane są 
także wnętrza cystern oraz zbiorników 
wykorzystywanych do transportu mle-
ka oraz wody pitnej. Zadaniem we-
wnętrznej powłoki polimerowej jest 
ochrona żywności przed niechcianym 
oddziaływaniem jakie może zajść po-
między metalem, z którego wykonana 
jest puszka, a żywnością w niej prze-
chowywaną [1, 3].

Materiały wykonane z tworzyw 
sztucznych przeznaczone do kontaktu 
z żywnością mogą również negatywnie 
reagować z produktami spożywczymi, 
co w dużej mierze zależy m.in. od wła-
ściwości danego materiału, użytego 
środka spożywczego, temperatury 
i czasu przechowywania, sposobu ob-
róbki termicznej żywności, czasu eks-
pozycji na promieniowanie UV. 
W konsekwencji może to przyczynić 
się do wędrówki małocząsteczkowych 
składników opakowania do żywności, 
a następnie do migracji tej substancji 
do organizmu człowieka. Przykładem 
substancji, które mogą uwalniać się  
z opakowań wyprodukowanych z two-
rzyw sztucznych, są substancje wyj-
ściowe np. monomery, dodatki i sub-
stancje pomocnicze, które były używa-
ne podczas procesu produkcji i prze-
twórstwa tworzyw sztucznych. Warto 
również zauważyć, że same substancje, 

które są stosowane przy produkcji 
tworzyw sztucznych mogą posiadać 
zanieczyszczenia (substancje dodane 
w sposób niezamierzony), które nie 
zawsze można wykryć [3].

Wpływ Bisfenolu A na zdrowie 
człowieka

Po wielu latach od wprowadzenia 
Bisfenolu A na rynek przemysłowy 
jako utwardzacz tworzyw sztucznych, 
dopiero niedawno rozpoczęto badania 
nad możliwością jego migracji z opa-
kowań do produktów. W przebiegu 
wielu badań dowiedziono, że Bisfenol 
A może rozpuszczać się w płynie znaj-
dującym się w opakowaniu, np. w wo-
dzie, soku, napoju czy też mleku prze-
znaczonym dla niemowląt. Badania 
wykazały, że istnieje dużo większe ry-
zyko zanieczyszczenia produktu przez 
BPA w wyższych temperaturach (np. 
podczas podgrzewania produktu przed 
spożyciem w kuchence mikrofalowej). 
W przypadku cieczy kwaśnych lub za-
sadowych, przy częstym użytkowaniu, 
np. kilkukrotnym przemywaniu wodą 
następuje wypłukiwanie BPA z mate-
riału. [3, 5, 6].

Narażenie na niebezpieczne działa-
nie następuje w wyniku spożycia po-
karmu lub napojów zawierających 
BPA, ale również przez używanie za-
nieczyszczonych tą substancją kosme-
tyków, ze względu na jej łatwą przeni-
kalność przez skórę. Dzięki badaniom 
przeprowadzonym przez Daniela Zal-
ko z Krajowego Instytutu Badań Agro-
nomicznych w Tuluzie (INRA – Insti-
tut Nationale de la Recherche Agro-
nomique) oraz jego zespół dowiedzio-
no, że Bisfenol A może być transpor-
towany oraz metabolizowany przez 
skórę. Na samym początku, do ekspe-
rymentu wykorzystano świńskie ucho 
oraz oznaczony radioaktywnie BPA. 
Wówczas wykazano, że aż około 65% 
tej substancji przeniknęło przez skórę. 

W dalszym badaniu został użyty frag-
ment skóry ludzkiej, oczywiście dużo 
mniejszy aniżeli ucho świni. W tym 
przypadku ilość Bisfenolu A, która zo-
stała przetransportowana w głąb skóry 
była zatrważająca – 46%. Naukowcy 
sugerują się, że kasjerki pracujące 
w marketach, a szczególnie te będące 
w ciąży, powinny zachowywać szcze-
gólną ostrożność choćby poprzez czę-
ste mycie rąk. Doświadczenia pokazu-
ją bowiem, że w czasie dotykania para-
gonu suchą, czystą dłonią, na palcach 
pozostaje od 0,2 do 6 mikrogramów 
Bisfenolu A. Natomiast kiedy tę samą 
czynność wykonamy tłustymi, bądź 
mokrymi palcami wartość ta wzrasta 
aż dziesięciokrotnie, a szkodliwa sub-
stancja może utrzymywać się na skórze 
nawet do 2 godzin. Można więc zało-
żyć, że to, co nie zostanie wchłonięte 
w skórę, można z powodzeniem prze-
transportować w głąb organizmu po-
przez układ pokarmowy czy też odde-
chowy [7, 19].

Natomiast inne badania wykazały, 
że niebezpieczeństwo narażenia na 
długotrwałe działanie Bisfenolu A kry-
je się również w miejscu, przez które 
codziennie przychodzi tysiące osób. 
Zwrócono także uwagę, na to że ka-
sjerki pracujące w supermarketach 
mają znacząco wyższy poziom BPA 
w moczu, w porównaniu z innymi 
osobami. Okazało się, że Bisfenol 
A znajduje się na powierzchni papieru, 
przeznaczonego do drukarek termicz-
nych. W taki sposób drukowane są 
przeróżne materiały m.in. paragony, 
faksy, a także bilety wstępu czy wydru-
ki z bankomatów [5].

W jednym z przeprowadzonych 
badań nad działaniem BPA wykazano 
przenikanie tej substancji (w ilości 
ok.4-23 µg z jednej puszki) do pro-
duktów spożywczych i płynów, oraz 
wykazano, że w podobnych ilościach 
Bisfenol A uwalnia się z wypełnień 
dentystycznych w jamie ustnej do ślin. 
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Z kolei w innych badaniach porówna-
no przenikanie BPA z butelek poliwę-
glanowych, aluminiowych (pokrytych 
wewnętrz żywicą epoksydową), a także 
butelek, dla których nie została odno-
towana obecność Bisfenolu A w za-
wartości opakowania. Stężenie BPA 
przenikającego z butelek poliwęglano-
wych w temperaturze pokojowej wy-
nosiło od 0,2 do 0,3 mg/l. W butel-
kach aluminiowych, powlekanych 
wartość była zmienna w zależności od 
producenta i wynosiła w granicach 
0,08 do 1,9 mg/l [5, 6].

Zanieczyszczenia Bisfenolem A nie 
zostały wykryte natomiast w produk-
tach przechowywanych w butelkach 
wyprodukowanych z kopoliestru Tri-
tan, w butelkach z niepowlekanej stali 
nierdzewnej, a także w butelkach alu-
miniowych pokrytych tworzywem 
EcoCare. Wyniki badania pokazują, że 
alternatywne materiały mogą być 
przeznaczone do produkcji opakowań 
wolnych od Bisfenolu A, tzw. BPA 
FREE [5,6]. W najnowszych przepro-
wadzonych badaniach oceniono za-
wartość Bisfenolu A w produktach 
spożywczych i zauważono, że stężenie 
Bisfenolu A wynosi w granicach od 
0,23 do 65,0 ng/g w 63 na 100 próbek 
poddanych analizie. Wśród przebada-
nych próbek były m.in. zielona fasola 
w puszce, konserwy warzywne oraz 
mięsne, a także świeży indyk, czy mie-
szanki dla niemowląt. Zostało także 
przeprowadzone badanie statystyczne 
wśród Amerykanów powyżej szóstego 
roku życia, z którego wynika, że 95% 
badanych osób ma wykrywalne ilości 
BPA w moczu, kształtujące się na śred-
nim poziomie 1,36 µg/g [7, 8]. Prze-
prowadzono także badania na zawar-
tość BPA w smoczkach. Wyniki wyka-
zały, że BPA ma zdolność migracji 
z plastikowych tarczek dziecięcych 
smoczków do silikonu i lateksu smocz-
ka, skąd bez problemu może przedo-
stać się do organizmu dziecka. Produ-

cenci materiałów przeznaczonych dla 
niemowląt oraz małych dzieci mają 
obecnie obowiązek ścisłej kontroli za-
wartości używanych związków do pro-
dukcji smoczków, butelek dla dzieci, 
tzw. „kubków-niekapków”, oraz pu-
szek, które służą do przechowywania 
mleka w postaci płynnej lub w prosz-
ku [10].

Większość prowadzonych badań 
nad szkodliwością BPA prowadzona 
jest na zwierzętach laboratoryjnych 
(głównie szczurach), jednak wielolet-
nie doświadczenia naukowców poka-
zują, że zazwyczaj to, co szkodzi labo-
ratoryjnym szczurom szkodzi, również 
zdrowiu człowieka. Wyniki badań 
przeprowadzonych na samcach szczu-
rów wskazują na możliwość wystąpie-
nia różnych zaburzeń także u męż-
czyzn. W czasie badań wykonanych 
w okresie prenatalnym i okołoporodo-
wym, ekspozycja szczurów laborato-
ryjnych na BPA skutkowała przyro-
stem masy prostaty wraz z obniżeniem 
wielkości najądrzy, a także spadkiem 
objętości produkowanej spermy. Na-
tomiast w wyniku narażenia na Bisfe-
nol A osobników  w okresie wzrostu 
i dojrzewania stwierdzono spadek po-
ziomu testosteronu, a także liczby pro-
dukowanych plemników [11]. 

Przeprowadzone badania potwier-
dziły, że osobami najbardziej narażo-
nymi na przyswajanie Bisfenolu A z 
powietrza są przede wszystkim pra-
cownicy chińskich fabryk, gdzie wy-
korzystuje się ten związek w procesie 
produkcyjnym. Wyniki wykonanego 
badania potwierdziły istotną zależność 
pomiędzy zwiększoną ilością BPA 
w moczu, a zmniejszeniem popędu 
płciowego związanego przede wszyst-
kim ze zwiększoną trudnością w osią-
gnięciu erekcji, zmniejszoną siłą wy-
trysku oraz obniżonym poziomem 
ogólnego zadowolenia z życia seksual-
nego. Najniebezpieczniejszym powi-
kłaniem, do jakiego może dojść po 

długiej ekspozycji na Bisfenol A, jest 
rozwój raka prostaty. Wykazano rów-
nież, że zwiększona podaż tej substan-
cji, nawet w ilości nanomolowej, ma 
zdolność do stymulowania namnaża-
nia się komórek nowotworowych [12, 
13]. Prace dotyczące substancji wywo-
łującej zaburzenia endokrynologiczne 
obecnej w butelkowanej wodzie pitnej 
wykazały, że ponad 90% populacji jest 
narażone na toksyczne działanie BPA 
[14]. Produkty przeznaczone do bez-
pośredniego kontaktu z żywnością, ze 
względu na możliwą migrację Bisfeno-
lu A, mogą stanowić bardzo ważne 
źródło zanieczyszczenia żywności sub-
stancjami (EDCs – endocrine disrup-
ters), które zaburzają prawidłowe 
funkcjonowanie układu hormonalne-
go u dzieci i osób dorosłych [2, 14]. 
Badania na zwierzętach laboratoryj-
nych wykazały, że istnieje zwiększone 
ryzyko uwalniania EDC’s, (do których 
zalicza się Bisfenol A), z produktów 
z poliwęglanu oraz wyrobów pokry-
tych powłokami epoksydowymi. Ze 
względu na rozwijający się organizm 
Bisfenol A stanowi ogromne niebez-
pieczeństwo dla niemowląt i małych 
dzieci. Może u nich (a także u osób 
dorosłych narażonych na długotrwałą 
eksplorację na BPA) wywołać m.in. 
zaburzenia w homeostazie układu hor-
monalnego; zaburzenia w wydzielaniu 
i transporcie hormonów, szkodliwe 
działanie na układ odpornościowy 
i nerwowy, obniżoną płodność, przed-
wczesne poronienia i porody, nad-
mierną pobudliwość, szereg wad wro-
dzonych u dzieci (np. niedorozwój 
mózgu), zwiększone ryzyko zachoro-
wań na nowotwory, wzrost ryzyka za-
chorowań na raka piersi, macicy, pro-
staty, a także otyłość, cukrzycę schizo-
frenię, depresję i chorobę Alzheimera, 
a także choroby układu pokarmowego 
[3, 15, 16, 17].
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Regulacje prawne dotyczące 
Bisfenolu A

 
1 marca 2010r wszedł w życie za-

kaz używania Bisfenolu do produkcji 
butelek dla dzieci. Zakaz jest efektem 
obaw związanych z niekorzystnym 
wpływem tej substancji na stan zdro-
wia niemowląt. Podstawą prawną tego 
zakazu jest dyrektywa 2011/8/EU, 
która od 1 czerwca 2011 r. zabrania 
zarówno sprzedaż jak i import na ry-
nek unijny butelek dziecięcych zawie-
rających tę substancję [18]. W stycz-
niu 2015 roku, EFSA opublikowało 
swój najnowszy, kompleksowy raport 
nt. ponownej oceny narażenia na BPA 
i jego toksyczności. Eksperci EFSA 
stwierdzili, że Bisfenol A nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia konsumentów 
w każdym wieku (w tym nienarodzo-
nych dzieci, niemowląt i młodzieży) 
na obecnych poziomach ekspozycji. 
Pomimo to, eksperci EFSA zdecydo-
wali się znacznie zmniejszyć bezpiecz-
ny poziom BPA z 50 ug / kg mc / dobę 
do 4 ng / kg mc / dobę [18]. Od kilku 
lat na terenie Unii Europejskiej wpro-
wadzane są ograniczenia w stosowaniu 
BPA, jednak nie dotyczy to firm z Da-
lekiego Wschodu, głównie z Chin.

Jak prawidłowo rozpoznać 
produkty wolne od BPA?

Najprostszym sposobem jest 
sprawdzenie oznaczenia np. na dnie 
butelki (gdyż tutaj powinien znajdo-
wać się znak widoczny dla nas „gołym 
okiem”) jeszcze podczas zakupów 
w sklepie. Produkty, które zawierają 
Bisfenol A, w tym przede wszystkim 
plastiki poliwęglanowe, można dosyć 
łatwo zidentyfikować po oznaczeniu 
„PC 7” (PC – oznacza plastik poliwę-
glanowy, z języka angielskiego Poly-
carbonate Plastic) na opakowaniach 
lub po umieszczonej cyfrze „7” w trój-
kącie. Produkty całkowicie wolne od 

Bisefenolu A powinny posiadać napis: 
„BPA FREE” lub też „Nie zawierają 
Bisfenolu A” itp., przy których two-
rzeniu wykorzystano np. bezpieczny 
Polipropylen (oznaczenie PP – poli-
propylene), oznaczone są symbolem 
„05 PP” znajdującym się w trójkącie. 
Jeśli natomiast kupowany przez nas 
produkt (np. butelka wody, opakowa-
nie na żywność) nie posiada na swoich 
elementach poszukiwanych przez nas 
symboli lub posiada nieznane nam 
oznaczenia, powinniśmy szukać infor-
macji o nich na jego ulotce, bądź opa-
kowaniu. Możemy również zwrócić się 
z zapytaniem i prośbą o ewentualne 
wyjaśnienia bezpośrednio do produ-
centa opakowania. Jeżeli natomiast 
nie znajdziemy odpowiednich infor-
macji możemy podejrzewać iż do pro-
dukcji tego produktu użyto Bisfenol 
A i wówczas powinniśmy unikać jego 
zakupu. Szczególnie jeżeli zakup, któ-
rego chcemy dokonać jest przeznaczo-
ny dla małych dzieci i niemowląt. [5, 
6] Ryciny poniżej przedstawiają ozna-
czenie, jakiego powinniśmy unikać 
aby nie mieć kontaktu z BPA.

 

Ryc. 1 Oznakowanie obecności BPA w produkcie 

Podsumowanie

Coraz większa popularność wyro-
bów z tworzyw sztucznych powoduje 
co raz szersze rozpowszechnienie się 
BPA. Bisfenol A, w długotrwałym 
kontakcie lub w nieprawidłowym sto-
sowaniu produktów z jego udziałem, 
może powodować skutki szkodliwe 
dla ludzkiego organizmu, szczególnie 
dla niemowląt i małych dzieci. Zostało 
to potwierdzone wieloma badaniami 
oraz decyzją EFSA ze stycznia 2015 
roku o obniżeniu dawki toksycznej. 
W związku z decyzją o wycofaniu Bis-
fenolu A w 2010 roku z produkcji bu-
telek dla niemowląt, bardzo wielu pro-
ducentów wycofało produkcję artyku-
łów dla niemowląt i małych dzieci 
z jego użyciem, w obawie o szkodliwe 
działanie. Podsumowując jeżeli mamy 
wybór pomiędzy produktem, do wy-
tworzenia którego użyto Bisfenolu 
A podejrzewanego, a produktem do 
uzyskania którego użyto bezpiecznych 
materiałów wybierajmy rozsądnie.
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Wstęp. Podstawowymi czynnikami długiego życia są 
dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną jak również odpo-
wiednia dieta, co zapewnia ciału doskonałą kondycję oraz 
dobry stan zdrowia. Celem pracy była ocena zachowań 
zdrowotnych związanych z żywieniem uczniów wybranych 
małopolskich szkół ponadgimnazjalnych 

Materiał i metody badań. Badania przeprowadzono 
wśród 200 uczniów (100 uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i 100 uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tar-
nowskiej) w wieku 17-19 lat. Metodą badań był sondaż dia-
gnostyczny. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. 
Do analizy wyników badań wykorzystano nieparametrycz-
ny test niezależności Chi-kwadrat.

Wyniki. Dziewczęta ze szkoły promującej zdrowie 
w stosunku do pozostałych respondentów odznaczały się 
obowiązkowością w spożyciu pierwszych (p=0,023) i dru-
gich śniadań (p=0,000). Około 62% ogółu ankietowanych 
twierdzi, że spożywa owoce i warzywa od czasu do czasu, 
36% codziennie oraz 2% nie spożywa owoców i warzyw. 
Około 60% ankietowanych jest zdania, że sposób odżywia-
nia wpływa na samopoczucie i stan zdrowia.

Wnioski. Młodzież ponadgimnazjalna ma świadomość 
pozytywnego wpływu odżywiania na samopoczucie i stan 
zdrowia. Częstość zjadania pierwszych i drugich śniadań 
jest wyższa w przypadku młodzieży reprezentującej szkołę 
realizującą program „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Słowa kluczowe: edukacja, Szkoła Promująca Zdro-
wie, żywienie.

Introduction. The basic factors of long lives there is 
care of health, physical proficiency as well as proper diet, 
that provide of body perfect form and practicability of he-
alth. The aim of my work was to assess health behaviours 
connected with nutrition in students from secondary scho-
ols chosen in the district of Małopolska. 

Material and research methods. Research obtained 
200 students (100 students from the Secondary School no 
1 in Dąbrowa Tarnowska and 100 students from the Secon-
dary School no 2 in the same town) aged 17-19. Research 
method was diagnostic survey. The material collected was 
analysed on the basis of the nonparametric test of indepen-
dence. 

Results. The girls from school of promoting health in 
comparison with the other respondents ate first (p=0,023) 
and second (p=0,000) breakfasts and lunches absolutely re-
gularly. Near 62% of whole questionnaired affirms that fru-
it and vegetables eating occasionally, 36% daily and 2% not 
eating fruit and vegetables. Near 60% of questionnaired 
thinks that manner of nutrition have effects frame of mind 
and state of health. 

Conclusions. Young people has consciousness of influ-
ence of positive nutrition on frame of mind and state of he-
alth. Frequency of eating first and second breakfasts is hi-
ghest in case of young people representing school realizing 
program ”School Promoting Health”.

Key words: education, School Promoting Health, 
health, nutrition. 

zacHoWania żyWienioWe 
ucznióW SzkóŁ ponaDGimnazjaLnycH 
nutrition behaviours in students 
from secondary schools
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
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Wstęp

Podstawowymi czynnikami długie-
go życia są dbałość o zdrowie, spraw-
ność fizyczną jak również odpowiednia 
dieta, co zapewnia ciału doskonałą 
kondycję oraz dobry stan zdrowia. Ży-
wienie powinno stanowić istotny ele-
ment promocji zdrowia w szkole. Prze-
mawia za tym wiele argumentów, a do 
najważniejszych należą: wysokie 
współczynniki zgonów spowodowa-
nych chorobami metabolicznymi, cy-
wilizacyjnymi, wzrost uzależniania 
młodzieży od alkoholu, tytoniu, czy 
też innych używek, oraz coraz większy 
odsetek osób młodych z nadwagą. Na-
leży pamiętać, iż jedynie prawidłowo 
skomponowana dieta umożliwia czło-
wiekowi prawidłowe funkcjonowanie. 
Dlatego podstawowe zadania szkoły 
w zakresie zdrowego odżywiania po-
winny w główniej mierze koncentro-
wać się na przedstawieniu zasad żywie-
nia w profilaktyce chorób [1]. Eduka-
cja żywieniowa powinna być adresowa-
na do osób w każdym wieku, lecz naj-
większe potrzeby w tej kwestii mają 
dzieci i młodzież, która to zwraca 
szczególną uwagę na smak, estetyczny 
wygląd i miejsce w których odbywa się 
spożywanie posiłków. Ze względu na 
fakt, że rodzina nie zawsze wprowadza 
odpowiednie nawyki żywieniowe 
szczególną rolę w tym procesie zajmuje 
środowisko szkolne [2]. Woynarowska 
[3] zwraca uwagę na racjonalny sposób 
żywienia, który można nazwać opty-
malnym, prawidłowym, lub zdrowym 
żywieniem, a więc takim, który zaspo-
kaja potrzeby biologiczne, psychiczne 
i społeczne człowieka, umożliwia osią-
gnięcie pełnego rozwoju fizycznego. 
Spożywanie i przyswajanie pokarmu 
jest podstawową biologiczną potrzebą 
każdego człowieka, lecz należy pamię-
tać o umiarkowaniu w jedzeniu oraz 
spożywaniu posiłków w odpowiednich 
odstępach czasu, o stałych porach. Pro-

wadzone przez wielu autorów badania 
i ich wyniki przedstawiają błędy w spo-
sobie żywienia młodzieży. Do najczęst-
szych zalicza się zmniejszenie liczby 
posiłków, zwykle z powodu opuszcza-
nia śniadań, drugich śniadań lub kola-
cji. Spożywanie słodyczy, słodkich ga-
zowanych napojów, przekąsek podyk-
towane jest często reklamą oraz wpły-
wem rówieśników zwłaszcza w czasie 
pobytu w  szkole [4, 5]. Przeciętny 
młody człowiek ma wiele możliwości 
zdobycia informacji o zdrowiu, odpo-
wiedniej diecie, której oddziaływania 
są szczególnie istotne w okresie dora-
stania. Tematyka zdrowotna staje się 
bardziej popularna nie tylko w kręgach 
naukowych, jest również w kulturze 
masowej (czasopisma, telewizja, Inter-
net). Zalecenia dietetyczne są szczegól-
nie ważne w odniesieniu do młodzieży. 
Racjonalne żywienie w tym okresie ży-
cia staje się warunkiem prawidłowego 
rozwoju i osiągnięcia zdrowia w doro-
słym życiu [6].

Celem pracy była ocena zachowań 
zdrowotnych związanych z żywieniem 
uczniów wybranych szkół ponadgim-
nazjalnych.

Pytania badawcze:
1.  Czy zdaniem młodzieży ponad-

gimnazjalnej sposób odżywiania 
się wpływa na samopoczucie i 
stan zdrowia?

2.  Jak młodzież ponadgimnazjalna 
ocenia stan własnego zdrowia?

3.  Jakie zachowania zdrowotne 
związane z odżywianiem obser-
wuje się wśród badanych 
uczniów?

Materiał i metody badań 

Badania przeprowadzono wśród 
200 uczniów uczęszczających do wy-
branych szkół ponadgimnazjalnych, w 
tym 100 uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 im. T. Ko-
ściuszki (Grupa I) w Dąbrowie Tar-
nowskiej (50 dziewcząt i 50 chłop-
ców) i 100 uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 (Grupa II) im. 
K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tar-
nowskiej: 50 dziewcząt i 50 chłopców. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 (ZSP 1) w Dąbrowie Tarnowskiej 
realizowany był program: „Szkoła Pro-
mująca Zdrowie”. 

Wiek respondentów zawierał się w 
przedziale: 17-19 lat. Wśród respon-
dentów było 43,5% siedemnastolat-
ków, 43,5% osiemnastolatków i 13% 
dziewiętnastolatków (Ryc. 1). 

 W grupie I było 27 dziewcząt i 10 
chłopców wieku 17 lat, 23 dziewczęta 
i 28 chłopców w wieku 18 lat oraz 12 
chłopców w wieku 19 lat. W grupie II 
były 22 dziewczęta i 28 chłopców 

45.0%

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

5.0%

0.0%

         17 lat                       18 lat                        19 lat 
Ryc. 1. Wiek respondentów.
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w wieku 17 lat, 19 dziewcząt i 17 
chłopców w wieku 18 lat oraz 9 dziew-
cząt i 5 chłopców w wieku 19 lat. 

Metodą badań był sondaż diagno-
styczny. Do badań wykorzystano au-
torski kwestionariusz ankiety, w której 
pytano o wpływ odżywiania się na sa-
mopoczucie i stan zdrowia, ocenę wła-
snego stanu zdrowia, zjadanie śniadań, 
najczęściej wypijane napoje, częstość 
spożywania owoców, warzyw i słody-
czy. Do analizy wyników badań wyko-
rzystano nieparametryczny test nieza-
leżności Chi-kwadrat. Analizowano 
zależności zmiennych mających cha-
rakter danych jakościowych. Wyni-

kiem testu statystycznego jest prawdo-
podobieństwo testowe (p), którego ni-
skie wartości świadczą o istotności sta-
tystycznej rozważanej zależności. 
W pracy przyjęto następujące reguły:

− gdy p<0,05 występowanie staty-
stycznie istotnej zależności (*);

− gdy p<0,01 występowanie wyso-
ko istotnej statystycznie zależności 
(**);

− gdy p<0,001 występowanie bar-
dzo wysoko istotnej statystycznie za-
leżności (***) [7].

Wyniki

Większość ankietowanych jest 
zdania, że sposób odżywiania się wpły-
wa na samopoczucie i stan zdrowia. 
Uważa tak po 66% dziewcząt i chłop-
ców z grupy I oraz około 60% dziew-
cząt i chłopców z grupy II (Tab.  1). 

Nie odnotowano statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a ro-
dzajem odpowiedzi na pytanie 
o wpływ odżywiania na samopoczucie 
i stan zdrowia (Tab.  1).

Około 30% dziewcząt z grupy I, 
54% dziewcząt z grupy II, 44% chłop-

ców z grupy I oraz 46% chłopców 
z grupy II – swój stan zdrowia uznaje 
za bardzo dobry. Około 68% dziew-
cząt z grupy I, 44% dziewcząt z grupy 
II, 56% chłopców z grupy I oraz 50% 
chłopców z grupy II – swój stan zdro-
wia uznaje za dobry. Około 2% dziew-
cząt grupy I, 4% dziewcząt z grupy II 
oraz 2% chłopców grupy II – ocenia 
swój stan zdrowia jako zły (Tab.  2). 

Nie odnotowano statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a su-
biektywną oceną stanu własnego zdro-
wia (Tab.  2).

Przed wyjściem do szkoły zawsze 
śniadanie spożywa jedynie 35% ogółu 
ankietowanych. Około 43% ogółu re-
spondentów deklaruje, że czasami zja-
da śniadanie, natomiast 18% ogółu 
badanych twierdzi, że nie je śniadania 
(Tab.  3). 

Analizując wyniki dokładniej 
można zaobserwować, że około 43% 
dziewcząt z grupy I zawsze zjada śnia-
danie, 33% nigdy a 24% czasami zja-
da śniadanie w domu. Około 42% 
chłopców z grupy I czasami zjada śnia-
danie przed wyjściem do szkoły, 32% 
zawsze zjada śniadanie, natomiast 
26% twierdzi, że nigdy nie je śniada-

nia przed wyjściem do szkoły. Około 
60% dziewcząt z grupy II czasami zja-
da śniadanie w domu, 28% dziewcząt 
z tej grupy zawsze spożywa śniadanie, 
a 12% – nigdy. Około 44% chłopców 
grupy II czasami spożywa śniadanie, 
38% chłopców zawsze a 18% nigdy 
nie je śniadania w domu (Tab.  3). 

Analiza testem Chi-kwadrat wska-
zuje na występowanie statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a ro-
dzajem udzielanych odpowiedzi. 
Większość dziewcząt z grupy I zjada 
śniadanie zawsze a większość dziew-

Tab.  2. Ocena stanu własnego zdrowia.

Tab.  1. Wpływ odżywiania się na samopoczucie i stan zdrowia.
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cząt z grupy II – czasami (Tab.  3). 
Około 58% ogółu respondentów 

deklaruje, że zawsze spożywa drugie 
śniadanie w szkole, 34% ogółu czasa-
mi zjada drugie śniadanie a 7% ogółu 
badanych nie je drugiego śniadania w 

szkole (Tab.  4).
Analizując wyniki dokładniej 

można zaobserwować, że około 66% 
dziewcząt z grupy I zawsze spożywa 
drugie śniadanie w szkole, 28% czasa-
mi, natomiast 6% nigdy nie je drugie-

go śniadania. Około 72% chłopców z 
grupy I zjada drugie śniadanie w szko-
le, 14% nie spożywa drugich śniadań i 
14% czasami spożywa drugie śniada-
nie. Około 62% dziewcząt grupy II 
czasami zjada drugie śniadanie, 32% 

zawsze spożywa drugie śniadanie, a 
6% nie je drugiego śniadania w szkole. 
Około 64% chłopców z grupy II zjada 
drugie śniadanie w szkole, 32% czasa-
mi a 4% nigdy nie je drugiego śniada-
nia (Tab.  4). 

Analiza testem Chi-kwadrat wska-
zuje na występowanie statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a ro-
dzajem udzielanych odpowiedzi. Naj-
częściej drugie śniadanie spożywają 

uczniowie z grupy I (szczególnie chłop-
cy). Najrzadziej drugie śniadanie jedzą 
dziewczęta z grupy II (Tab.  4).

Połowa dziewcząt grupy I najczę-
ściej pije wodę mineralną, 38% soki 
owocowe, 28% dziewcząt pije słodkie 

napoje gazowanie. Najwięcej chłopców 
z grupy I (46%) deklaruje, iż pije wodę 
mineralną, 42% soki owocowe, 36% 
słodkie napoje gazowane. Około 36% 
dziewcząt grupy II najczęściej pije soki 
owocowe, 36% pije wodę mineralną 

a 32% – słodkie napoje gazowane. 
Chłopcy z grupy II najczęściej piją 
słodkie napoje gazowanie (48%), wodę 
mineralną (28%) i soki (26%) (Tab.  
5). 

Nie odnotowano statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a rodza-
jem preferowanych napojów (Tab.  5).

Około 62% ogółu ankietowanych 
twierdzi, że spożywa owoce i warzywa 

Tab.  3. Zjadanie śniadania przed wyjściem z domu do szkoły.

Tab.  4. Zjadanie w szkole drugiego śniadania.

Tab.  5. Napoje najczęściej wypijane w szkole.
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czasami, 36% codziennie a 2% nie 
spożywa owoców i warzyw (Tab.  6). 

Analizując wyniki dokładniej 
można zaobserwować, że około 64% 
dziewcząt z grupy I spożywa owoce i wa-
rzywa od czasu do czasu a 36% co-
dziennie. Około 62% chłopców z gru-
py I spożywa owoce czasami, 36% co-
dziennie a 2% nie spożywa owoców 
i warzyw. Około 68% dziewcząt z gru-
py II spożywa owoce i warzywa czasa-
mi a 38% codziennie. Około 54% 
chłopców z grupy II spożywa owoce 
i warzywa czasami, 42% codziennie 
a 4% nie spożywa owoców i warzyw 
(Tab.  6). 

Nie odnotowano statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a czę-
stotliwością spożycia owoców i wa-
rzyw (Tab.  6).

Większość (67% ogółu ankietowa-
nych) twierdzi, że spożywa słodycze 
czasami. Do codziennego spożywania 
słodyczy przyznaje się 25% ogółu re-
spondentów, natomiast 7% ogółu ba-
danych podaje, że nie spożywa słody-
czy (Tab.  7). 

 

Analizując wyniki dokładniej 
można zaobserwować, że około 62% 
dziewcząt z grupy I spożywa słodycze 
od czasu do czasu, 34% codziennie 
a 4% deklaruje, że nie spożywa słody-
czy. Około 74% chłopców z grupy I spo-
żywa słodycze od czasu do czasu, 24% 
codziennie, natomiast 2% nie spoży-
wa słodyczy. Około 72% dziewcząt 
grupy II spożywa słodycze od czasu do 
czasu, 18% codziennie, a 10% w ogó-
le nie spożywa słodyczy. Około 60% 
chłopców z grupy II deklaruje spoży-
wanie słodyczy od czasu do czasu, 
26% codziennie, natomiast 14% nie 
spożywa słodyczy (Tab.  7). 

Nie odnotowano statystycznie 
istotnych zależności między przynależ-
nością do poszczególnych grup a czę-
stotliwością spożycia słodyczy (Tab.  
7).

Dyskusja

Na podstawie badań własnych 
można stwierdzić, że młodzież ponad-
gimnazjalna ma świadomość pozytyw-
nego wpływu odżywiania się na samo-
poczucie i stan zdrowia. Częstość zja-

dania pierwszych i drugich śniadań 
jest wyższa w przypadku młodzieży re-
prezentującej szkołę realizującą pro-
gram „Szkoła Promująca Zdrowie”. 
Młodzież w szkole pije soki owocowe, 
wodę mineralną lub słodkie napoje ga-
zowane. Większość twierdzi, że owoce 
i warzywa zjada od czasu do czasu. Po-
dobnie jest w przypadku słodyczy. 
Większość ankietowanych ma świado-
mość pozytywnego wpływu odżywia-
nia się na samopoczucie. Z kolei wyni-
ki badań Wojtaś i Kołłajtis-Dołowy 
[8], przeprowadzonych w grupie 210 
uczniów w warszawskich szkół wska-
zują, że choć podstawa programowa 

edukacji jest pod względem meryto-
rycznym odpowiednia, to jednak 
uczniowie reprezentują niski poziom 
podstawowej wiedzy żywieniowej. 
Zdecydowana większość (95% bada-
nych) nie uzyskała nawet połowy moż-
liwych do zdobycia punktów, zarazem 
też ani jedna osoba nie miała bardzo 
dobrej wiedzy. Stwierdzono niedosta-
teczną znajomość wartości energetycz-
nej produktów i zapotrzebowania 
energetycznego dla nastolatków, źró-
deł składników pokarmowych, a także 

Tab.  6. Częstotliwość spożywania owoców i warzyw.

Tab.  7. Częstotliwość spożywania słodyczy.
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podstawowych zaleceń żywieniowych. 
Badania przeprowadzone przez Mar-
cysiak [9] wśród 899 uczniów wybra-
nych szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych w mieście 
i na wsi wykazały, że osoby otyłe, z nad-
wagą i zagrożone otyłością stanowiły 
18% badanych. W badanej grupie do-
minowały przeciętne zachowania ży-
wieniowe, korzystniejsze wśród dziew-
cząt oraz wśród uczniów zamieszka-
łych w środowisku wiejskim. Ponad 
20% badanych przyznało, że nigdy nie 
spożywało śniadania przed wyjściem 
z domu, a zaledwie 26% ankietowa-
nych deklarowało regularne spożywa-
nie posiłków, dlatego istnieje pilna po-
trzeba uświadamiania dzieci i mło-
dzieży o wpływie korzystnych zacho-
wań żywieniowych na zdrowie [9, 10].

Aby zwiększyć poziom świadomo-
ści zdrowotnej społeczeństwa należy 
podnieść efektywność edukacji zdro-
wotnej. W sposób szczególny powinna 
ona być adresowana do dzieci i mło-

dzieży, czyli grupy, wśród której najła-
twiej jest kształtować postawy i nawy-
ki zdrowotne. Okres dorastania stano-
wi najlepszy czas na odpowiednie kre-
owanie rozwoju młodego człowieka, 
które umożliwi mu zadeklarowanie się 
w kwestiach zdrowia na całe życie. 
Trzeba przekazać wiedzę młodemu 
pokoleniu w taki sposób, aby dbało 
ono nie tylko o zdrowie własne, ale 
także o zdrowie otaczającego je społe-
czeństwa [11, 12, 13]. Żeby proces 
edukacji zdrowotnej młodzieży uznać 
za w pełni zrealizowany, należy dostar-
czyć jej stosownej wiedzy, adekwatnej 
do stopnia rozwoju uczniów. Młody 
człowiek poszerza zakres swojej wiedzy 
na temat zdrowia poprzez zbieranie 
przykładów z otaczającego go środo-
wiska, wzorów zachowań i obserwację 
tego, co dzieje się wokół niego [14, 
15]. W tym celu niezbędne staje się 
propagowanie i angażowanie kolej-
nych szkół w program „Szkoła Promu-
jąca Zdrowie”. 

Wnioski

1. Młodzież ponadgimnazjalna ma 
świadomość pozytywnego wpływu 
odżywiania się na samopoczucie i stan 
zdrowia.

2. Większość ankietowanych swój 
stan zdrowia ocenia jako dobry.

3. Częstość zjadania pierwszych i  
drugich śniadań jest wyższa w przy-
padku młodzieży reprezentującej szko-
łę realizującą program „Szkoła Promu-
jąca Zdrowie”. Większość ankietowa-
nych, za wyjątkiem chłopców ze szko-
ły nie realizującej programu „Szkoła 
Promująca Zdrowie” najczęściej pije 
soki owocowe i wodę mineralną. 
Większość respondentów owoce i wa-
rzywa oraz słodycze spożywa od czasu 
do czasu.
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Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagad-
nień dotyczących etiologii, etiopatogenezy, diagnostyki 
i programów korekcji wad postawy ciała. Jedną z najcięż-
szych wad postawy ciała ( niekiedy budowy ) jest skolioza. 
Głównym zagadnieniem w zakresie etiologii było wskazanie 
na kryteria ,które pozwalają na odróżnienie skoliozy funk-
cjonalnej od skoliozy strukturalnej (często idiopatycznej). 
Przedstawiono wybrane (ważniejsze) teorie powstawania 
i rozwoju skolioz idiopatycznych. W zakresie diagnostyki 
omówiono najnowsze sposoby komputerowej oceny posta-
wy ciała i stóp. Omówiono systemy: Postrometr – S, ( Śli-
wy), MediMouse, Zebris, Mora, Diers, Videografia 2 D. 
W zakresie programowym nowością jest wprowadzenie ele-
mentów terapii manualnej ( mobilizacji ) do programów 
korekcji wad postawy ciała oraz zwrócenie uwagi na rolę sta-
wów krzyżowo-biodrowych w patomechanizmie dysfunkcji 
kręgosłupa i miednicy. Pracę napisano w oparciu o doświad-
czenia własne autora i przegląd literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: wady postawy ciała, diagnostyka, 
korekcja, skoliozy

The aim of this article is to present selected issues con-
cerning the etiology, etiopathogenesis, diagnosis and cor-
rection programs of poor posture. One of the most serious 
bad postures (sometimes posture construction) is scoliosis. 
The main issue in terms of etiology was an indication of the 
criteria that enable distinguishing functional scoliosis from 
structural scoliosis (often idiopathic). The paper presents 
important theories of the formation and development of 
idiopathic scolioses. In terms of diagnostics, the latest me-
thods of computer evaluation of body posture and feet were 
discussed. The following systems were discussed: Posturo-
meter – S (by W. Śliwa), MediMouse, Zebris, Mora, Diers, 
2 D videography. A novelty is the introduction of elements 
of manual therapy (mobilization) into the programs of poor 
posture correction and drawing attention to the role of sa-
croiliac joints in the pathomechanism of spine and pelvis 
dysfunction. The paper was written based on the author’s 
own experience and a review of the literature.

Keywords: poor posture, diagnostics, correction, 
scolioses

etioLoGia, DiaGnoStyka i proGramy 
korekcji WaD poStaWy ciaŁa 
etiology, diagnosis and correction 
programs of poor posture
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
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Streszczenie / Abstract

6

Wstęp
 
Częstość występowania wad posta-

wy ciał u dzieci i młodzieży to ciągle 
aktualny problem, tak pod względem 
społecznym jak i profilaktyczno-ko-
rekcyjnym. Istnieje szereg czynników, 
które sprzyjają temu problemowi, są 
to między innymi: styl życia i związane 
z nim nawyki, niska aktywność fizycz-
na, środowisko zarówno to przyrodni-
cze jak i wychowawcze.

Celem artykułu jest przedstawie-

nie wybranych zagadnień dotyczących 
etiologii, etiopatogenezy, diagnostyki 
i programów korekcji wad postawy 
ciała w świetle literatury przedmiotu 
z uwzględnieniem aktualnych dylema-
tów w tym zakresie. 

 Etiologia i etiopatogeneza
 
Wady postawy ciała są w zdecydo-

wanej większości wadami nabytymi. 
Spowodowane są trzema grupami 
czynników: 1) morfologicznych, 2) fi-

zjologicznych, 3) środowiskowych 
[12, 24]. W sferze morfologicznej do-
chodzi do dystonii mięśniowej i ogra-
niczenia ruchomości, w sferze fizjolo-
gicznej – brak nawyku prawidłowego 
„trzymania się”, a w sferze środowisko-
wej, brak właściwych nawyków higie-
nicznych w życiu codziennym, nauce, 
pracy i wypoczynku.

Nie bez znaczenia jest zjawisko hi-
pokinezy czyli zbyt niska aktywność 
fizyczna dzieci i młodzieży. Sprzyja 
temu sedenteryjny tryb życia wymu-
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szony przez postęp techniczny (kom-
puter, Internet). W tej sytuacji pro-
blem społeczny jakim są wady posta-
wy ciała nie będzie malał, a wręcz 
przeciwnie z każdym rokiem będzie 
narastał.

Omawiając zagadnienie etiologii 
wad postawy ciała należy dokonać 
pewnego rozgraniczenia. Dotyczy to 
głównie bocznego skrzywienia kręgo-
słupa (skolioz). O ile takie wady po-
stawy ciała jak; wady pleców czy wady 
klatki piersiowej mają jasno określone 
przyczyny, to ze skoliozami jest pe-
wien problem. Należy jednak usilnie 
starać się odróżnić skoliozy funkcjo-
nalne od strukturalnych, te ostatnie 
w większości przypadków uznawane są 

za idiopatyczne. Skoliozy funkcjonal-
ne należy zaliczyć do wad postawy cia-
ła ale skolioz strukturalnych już nie – 
to złożona o skomplikowanym pato-
mechanizmie wada budowy ciała mo-
gąca być uznana za jednostkę choro-
bową.

Rozważając przyczynę powstawa-
nia i rozwoju skolioz funkcjonalnych 
przez Karskiego – określanych jako 
skoliozy tzw. idiopatyczne należy przy-
znać profesorowi Karskiemu rację, 
kiedy twierdzi, że są one pochodne od 
przebytej we wczesnym dzieciństwie 
dysplazji stawu biodrowego. To tłu-
maczy też niekorzystne proporcje wy-
stępowania tego typu skolioz na nie-
korzyść dziewcząt, które są zdecydo-

wanie częściej dotknięte dysplazją tego 
stawu niż chłopcy. Od siebie dodam, 
że całkowite wyleczenie dysplazji sta-
wu biodrowego jest niezmiernie rzad-
kie czego przyczyną jest uznanie, że 
wyleczenie z dysplazji stawu ma miej-
sce wtedy gdy na obrazie RTG lub 
USG staw oceniono jako w normie, 
a pominięto ocenę tkanek miękkich 
(okołostawowych), które powodują 
powstanie przykurczy, o których pisze 
Karski [10].

 Aby zrozumieć patomechanizm 
powstawania tego typu skolioz należy 
wyjaśnić rolę stawu krzyżowo-biodro-
wego w zespole kompleksu miednicz-
no – lędźwiowego. Staw krzyżowo – 
biodrowy to wyjątkowy pod wieloma 



31Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

względami staw. Staw ten utworzony 
jest przez kość krzyżową i kości bio-
drowe. W stawie tym nie występują 
ruchy czynne, występują natomiast 
ruchy bierne określane jako; nutacja 
i kontrnutacja [7]. Staw ten narażony 
jest często na zablokowanie.

Zablokowanie to paradygmat z za-
kresu terapii manualnej, jest to dys-
funkcja stawowa o charakterze czyn-
nościowym (odwracalnym), której 
usunięcie wymaga zastosowania mobi-
lizacji. Objawami zablokowania są:  
1) ograniczenie ruchomości w stawie,
2) ból (choć nie zawsze odczuwalny), 
3) upośledzenie gry stawowej, 
4) zmieniony – najczęściej twardy 
opór końcowy [14, 16]. Zagadnienie 
etiologii w oczywisty sposób łączy się 
z epidemiologią (częstością występo-
wania). Z niepokojem obserwuję do-
niesienia o rzekomej powszechności 
występowania skolioz. Problem wyni-
ka z faktu, że w wielu publikacjach, 
m.in.; Nowotny [21], Wilczyński [25] 
tzw. postawę skoliotyczną utożsamia 
się ze skoliozą rzeczywistą.

Według mnie należy przyjąć nastę-
pujące rozumowanie; postawa skolio-
tyczna to błąd terminologiczny ale  
i oczywiście rzeczowy. Termin postawa 
skoliotyczna został po raz pierwszy 
w Polsce użyty przez Chrzanowską 
i Chojnackiego [4] i zdefiniowany 
jako postawa ciała oceniona metodą 
punktowania powyżej 5 punktów z za-
awansowaną skoliozą [15]. Dla rozpo-
znania skoliozy konieczne jest określe-
nie kąta skrzywienia, strony wygięcia 
łuku (pierwotnego) oraz wskazanie na 
odcinek kręgosłupa w którym ten łuk 
występuje. W sytuacji w której nie 
określamy tych elementów ale poja-
wiają się objawy skoliozy trzeciorzędo-
we, powinniśmy postawić diagnozę – 
skolioza śladowa.

Istnieje duże prawdopodobień-
stwo jej pojawienia się na przykład 
w okresie skoku wzrostowego i w przy-

padku takim należy zalecić obserwację 
badanego za ½ roku (lub za 1 rok 
w innej sytuacji wzrostowej).

Diagnostyka

Diagnostyka to pierwsze z pięciu 
ogniw prakseologicznego modelu 
działania. Diagnostyka służy do roz-
poznania wady z jednej strony z dru-
giej stanowi sposób oceny efektów 
różnych form terapii.

Istnieją zasadniczo dwie grupy me-
tod badania i oceny postawy ciała, jej 
wad. Pierwszy określany jako subiek-
tywny (oglądowy) oraz drugi określa-
ny jako obiektywny czyli pomiarowy 
(z użyciem aparatury rejestrująco – 
pomiarowej). W tym miejscu należy 
zastrzec, że obiektywizm w badaniach 
( lub jego brak ) to cecha niezależna od 
sposobu badania lecz od powtarzalno-
ści – rzetelności wyniku [15]. Do oce-
ny oglądowej potrzebna jest dobra 
znajomość rozwoju biologicznego 
człowieka (zagadnień aksjologii) 
w tym procesu posturogenezy oraz ba-
dania ortopedycznego. Ciągle za naj-
bardziej przydatne dla oceny wad po-
stawy ciała w tej pierwszej grupie me-
tod uznaje się metody punktowania 
(w różnych modyfikacjach) oraz me-
tody sylwetkowe (np. Browna i Wo-
lańskiego).

Współcześnie wraz z rozwojem 
techniki pojawiają się co raz doskonal-
sze metody komputerowe. Wśród no-
woczesnych metod pomiarowych po-
stawy ciała wyróżnia się metody kon-
taktowe i bezkontaktowe ( bez kon-
taktu z ciałem). Do tych pierwszych 
należą; Posturometr –S (Śliwy), Medi-
Mouse oraz Zebris (Ryc. 1).

Wśród metod bezkontaktowych 
wyróżnia się; urządzenie Diers forma-
tic III 4D, metoda fotogrametrii – 
Mora czy Videografia 2 D ( Ryc. 2, 3, 
4).

Zachodzi pytanie czy stosując me-

tody pomiarowe z wykorzystaniem 
programów komputerowych mamy 
do czynienia z metodą postawy ciała 
w pełnym tego słowa znaczeniu czy 
tylko ze sposobem pomiarów określo-
nych parametrów czy to liniowych czy 
kątowych.

Na pytanie to odpowiedzieć trzeba 
negatywnie (nie jest to jeszcze meto-
da). Aby uzyskać metodę potrzebny 
jest w programie układ odniesienia do 
norm, a to nie jest takie proste. Opra-
cowanie norm to zagadnienie trudne 
zarówno organizacyjnie (odpowiednio 
liczna reprezentacja populacji) jak i z 
punktu widzenia metodologicznego. 
Norma musi bowiem uwzględniać 
szereg kategorii, m.in.; płeć, wiek, typ 
budowy somatycznej. Z tych wzglę-
dów nowoczesne metody pomiarowe 
nie dają jednoznacznej oceny postawy 
ciała – diagnozy, nie są też porówny-
walne ze sobą ze względu na użycie 
różnych markerów [6]. Urządzenia 
pomiarowe mogą być dobrze wyko-
rzystane dla potrzeb dokumentacji 
wyników kolejnych badań (monitoro-
wania) i tym samym oceny kształto-
wania się określonych cech postawy 
i budowy ciała.

Ryc. 1. Pozycja wyjściowa do pomiaru 
(www.posmed.).
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W ocenie stóp wykorzystuje się 
nowoczesne fotopodoskopy (typu 3 
D) oraz różnego rodzaju maty tenso-
metryczne do oceny sił nacisku (Ryc. 
5). Niezależnie od uzyskania obrazu 
podeszwowej części stopy wykorzystu-
je się obiektywne, rzetelne i trafne 
wskaźniki ich budowy, a za takie ucho-
dzą: wskaźnik kątowy Clarke’a, wskaź-
nik Ky (Stritera–Godunowa) – dla 
oceny wysklepienia podłużnego 
i wskaźnik Wejsfloga (Wwp) – dla 
oceny wysklepienia poprzecznego.

 Ryc. 5. Strony podeszwowe stóp z wrysowanymi 
łukami podłużnymi i odzwierciedleniem 

obciążenia (www.koordynacja).

Ryc. 2. Diers formetric III 4D (www.diers.de).

Ryc. 3. Model grzbietu i kręgosłupa (www.diers.de).

Ryc. 4. Podstawowy wydruk na podstawie analizy wiązki światła (www. koordynacja).
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W tym fragmencie artykułu pra-
gnę powrócić do problemu istotnego 
dla rozpoznania skolioz funkcjonal-
nych i strukturalnych. Zagadnienie to 
jest niezmiernie istotne zarówno   
z punktu widzenia epidemiologii wy-
stępowania skolioz jak i z punktu wi-
dzenia sposobów korekcji i leczenia. 
Podstawą metodyczną kwalifikacji do 
określonej kategorii skolioz są nastę-
pujące cechy skrzywienia:

 Dla skolioz funkcjonalnych:
a) niewielki kąt skrzywienia w oce-

nie sposobem Cobba,
b) słaba progresja (nasilająca się je-

dynie w okresie intensywnego wzra-
stania),

c) pierwotny łuk skrzywienia usy-
tuowany w odcinku lędźwiowym krę-
gosłupa (według Karskiego najczęściej 
wygięty w lewą stronę) z odpowiedzią 
kompensacyjną lub jeszcze bez w po-
staci łuku wyrównawczego,

d) wał mięśniowy jako odpowied-
nik garbu żebrowego,

e) skośność miednicy, asymetria 
fałdów pośladkowych oraz możliwe 
zablokowanie w stawach krzyżowo-
biodrowych,

f ) dodatnie objawy w testach ,m.
in.; teście Patricka, w trójfazowym te-
ście przeprostu ( TFTP ) w fazie II, te-
ście Derbolowskiego i innych testach 
pochodzących z obszaru terapii manu-
alnej [12, 26]. 

g) dająca się określić przyczyna 
oraz dodatnie testy diagnostyczne we-
dług Karskiego [11, 17].

Dla skolioz strukturalnych:
a) pierwotny łuk występuje w od-

cinku piersiowym kręgosłupa,
b) szybko pojawia się łuk wyrów-

nawczy (niekiedy więcej niż jeden),
c) obserwujemy duże tempo nara-

stania progresji, dotyczy to zarówno 
kąta skrzywienia jak i kąta rotacji i tor-
sji co powoduje powstanie ostrego gar-
bu żebrowego,

d) nie można określić przyczyny 
skoliozy.

Cechy te są do ustalenia przy po-
wtórnym badaniu w odstępie 1 roku 
w okresie stabilnego wzrostu i ok. ½ 
roku w okresie intensywnego wzrasta-
nia.

Ocena stóp
Ocena stóp dzieci i młodzieży po-

mimo olbrzymiego postępu w bada-
niach ciągle jest problemem trudnym. 
Zastosowanie nawet tych samych 
wskaźników charakteryzujących bu-
dowę stopy przynosi różniące się (czę-
sto istotnie statystycznie) wyniki [1, 
19, 20]. Wynika to z różnic dotyczą-
cych precyzyjnego określenia wieku 
badanych i przyjętych norm. Należy 
prowadzić dalsze badania i dla wieku 3 
– 6 lat określić normy nie w układzie 
rocznym ale półrocznym a nawet 
kwartalnym. Decyduje o tym szybkie 
tempo rozwoju wysklepienia podłuż-
nego stopy w tym okresie.

Programy i metody korekcji wad 
postawy ciała

  
Do realizacji zadań korekcyjnych 

wykorzystuje się głównie ćwiczenia 
ruchowe pochodzące z systematyki 
ćwiczeń korekcyjnych i leczniczych. 
Systematyka ta obejmuje następujące 
rodzaje ćwiczeń;

1) Ćw. oddechowe
2) Ćw. ogólnorozwojowe
3) Ćw. specjalne
4) Ćw. elongacyjne
5) Ćw. antygrawitacyjne
6) Ćw. odruchu prawidłowej po-

stawy ciała
7) Gry i zabawy o charakterze ko-

rekcyjnym
8) Pływanie korekcyjne
Ponadto programy wzbogaca się 

o pływanie, elementy tańca, ćwiczenia 
jogi i stretchingu. Z metod kinezytera-
peutycznych najczęściej wykorzysty-
wane są: metoda biofeedbacku, meto-

da Klappa, metoda Hoppe, metoda 
Dobosiewicz, metoda Harężlaka, me-
toda Białek.

W dalszej części artykułu poruszę 
zagadnienia, które pojawiły się w do-
niesieniach naukowych w ostatnich la-
tach i nie zawsze jeszcze znajdują po-
wszechne uznanie i zastosowanie 
w praktyce. Kwestia pierwsza to „obec-
ność’’ terapii manualnej w procesie 
korekcji wad postawy ciała. Terapia 
manualna określana także terminem 
osteopatia czy chiropraktyka – to dzie-
dzina fizjoterapii, która zajmuje się 
stawami człowieka [14]. Stawy a w 
szczególności stawy kręgosłupa odgry-
wają bardzo istotną rolę w funkcjono-
waniu narządów nie tylko ruchu (ko-
ści, stawy i mięśnie) ale i narządów 
wewnętrznych (serce, płuca, nerki 
i inne narządy). Dzieje się tak dlatego, 
że kanałem kręgowym przebiega rdzeń 
kręgowy od którego odchodzą na ob-
wód nerwy rdzeniowe w liczbie 31 
par. Nerwy rdzeniowe są połączone  
z układem nerwowym autonomicz-
nym i stąd wynika ich powiązanie z na-
rządami wewnętrznymi. Zburzenia 
funkcjonowania stawów na gruncie 
terapii manualnej określa się termi-
nem zablokowanie lub za Hartmanem 
dysfunkcją somatyczną [8]. Zabloko-
wanie w stawach kręgosłupa (najczę-
ściej w postaci dyskopatii) wpływa na 
czynność narządów wewnętrznych 
i upośledza ich funkcjonowanie, czę-
sto sugeruje to chorobę danego narzą-
du wewnętrznego. Dla postawy ciała 
jednym z najważniejszym stawów jest 
staw krzyżowo-biodrowy ( pisałem już 
o tym w części poświęconej diagnosty-
ce ). Staw ten narażony jest na zablo-
kowanie i ma związek z powstawa-
niem i rozwojem skoliozy „typu Kar-
skiego’’ [10]. Problem ten podejmo-
wała w swoim doktoracie Marianna 
Białek [2] stwierdzając u ponad 60 % 
badanych (na n=215) zablokowanie 
tego stawu. Pisząc skolioza „typu Kar-
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skiego’’ mam na uwadze ten rodzaj 
skolioz, które Karski określa jako tzw. 
idiopatyczne. W mojej opinii Karski 
popełnia błąd natury i merytorycznej 
i terminologicznej gdyż tego typu sko-
liozy powinny być zakwalifikowane do 
kategorii skolioz funkcjonalnych i są 
pochodną dysplazji stawu biodrowe-
go.

Usunięcie zablokowania stawu wy-
maga zastosowania mobilizacji. Mobi-
lizacja może mieć charakter „gry sta-
wowej’’ – określona wtedy jest jako 
mobilizacja bierna (niekiedy jako ma-
nipulacja) lub może polegać na ru-
chach czynnych o specyficznych ce-
chach tych ruchów (także w formie 
automobilizacji. W ten sposób pro-
blem skolioz ale tylko funkcjonalnych 
powiązany jest z terapią manualną.

Trudno oczekiwać od placówki 
oświatowej, że posiadać będzie kadrę 
uprawnioną do wykonywania mobili-
zacji biernych (kompetencje te posia-
dają fizjoterapeuci). W tej sytuacji pla-
cówki te w programie ćwiczeń mają do 
dyspozycji mobilizacje czynne oraz 
metody kinezyterapeutyczne posiada-
jące mocne akcenty mobilizacyjne. Do 
metod tych zalicza się w pierwszym 
rzędzie metodę Urszuli Hoppe [9, 22], 
także metodę Yumeiho czy hatha-jogę 
[13, 16, 24, 26].

Poruszając problem trudności 
w korekcji skolioz – szczególnie tych 
strukturalnych (idiopatycznych) pra-
gnę się odnieść do przyczyn tej sytu-
acji. W mojej opinii przyczyna ta ma 
związek z teoriami powstawania i roz-
woju tych skolioz (Tab.  1). Literatura 
opisuje wiele teorii w tym „teorię za-
burzeń równowagi napięć mięśnio-
wych’’. Teoria ta w mojej opinii nie jest 
prawdziwa, czynnik mięśniowy rzadko 
jest przyczyną skoliozy. Pośrednim do-
wodem na to jest fakt, że nie udaje się 
uzyskać ewidentnej korekcji skrzywie-
nia pomimo, że wzmocniono mięśnie 
do bardzo wysokiego poziomu. Także 

oddziaływanie elektrostymulacyjne na 
mięśnie nie daje satysfakcjonujących 
efektów korekcji skolioz struktural-
nych. W mojej opinii zdecydowanie 
większą wagę powinno się poświęcić 
teorii zmian krzywiczych (wrodzo-
nych) w ostatnich latach całkiem zba-
gatelizowanej, pytanie czy słusznie? 
Skoliozy tego pochodzenia dają się 
wykryć już ok. 7 miesiąca życia czyli 
jeszcze przed pionizacją i chodem. 
Dziedziczenie skolioz strukturalnych 
także nie budzi wątpliwości.

Etiopatogeneza bocznych skrzy-
wień kręgosłupa to zagadnienie nie-
zmiernie skomplikowane. Świadczy 
o tym fakt, że z samej tylko bazy da-
nych PubMed/Medline uzyskano bli-
sko 4000 doniesień na ten temat [18]. 
Z przyjęcia określonej teorii powsta-
wania i rozwoju skolioz wynikają zało-
żenia metod i programów ich korekcji.

Poruszę jeszcze jeden problem po-
wszechnej krytyki ćwiczeń symetrycz-
nych w korekcji skolioz. Krytyka ta 
nie ma podstaw w badaniach nauko-
wych ,jest spekulacją biomechaniczną 
i wynika z „optyki” widzenia układu ,a 
nie z rozważań nad mechanizmami fi-
zjologicznymi potwierdzonymi bada-
niami naukowymi. Chwała i wsp. [5] 
na podstawie badań elektromiogra-
ficznych dowodzą podobnej skutecz-
ności zarówno ćwiczeń symetrycznych 
jak i asymetrycznych w korekcji sko-
lioz.

Zakończenie

 Reasumując należy stwierdzić, że 
mamy do czynienia z trzema grupami 
wad:

1) Wady postawy ciała, proste 
i złożone o znanej etiologii najczęściej 
nabyte nawykowe,

2) Skoliozy funkcjonalne (nabyte 
o znanej etiologii),

3) koliozy strukturalne o nieznanej 
etiologii (wrodzone i dziedziczne).

W tej pierwszej grupie wad naj-

ważniejszym zadaniem jest kształto-
wanie nawyku prawidłowej postawy 
ciała oraz wzmocnienie mięśni postu-
ralnych. Kształtowanie nawyku prawi-
dłowej postawy ciała Całka – Lizis [3] 
uznaje za podstawę wszystkich kolej-
nych działań korekcyjnych. W proce-
sie tym wyodrębnia 4 fazy: 

1) uświadomienia wady, 
2) korekcji lokalnej, 
3) wytrzymałości posturalnej, 
4) automatyzacji nawyku.
 Druga grupa wad to skoliozy 

funkcjonalne. W celu skutecznej ich 
korekcji wymagane jest usunięcie za-
burzeń w kompleksie miedniczno-lę-
dźwiowym z wykorzystaniem mobili-
zacji i usunięciem przykurczy w stawie 
biodrowym.

Skoliozy strukturalne wymagają 
zastosowania złożonego programu ko-
rekcji uwzględniającego oddziaływa-
nie na wszystkie trzy płaszczyzny ciała 
jak to ma miejsce w metodzie Zalesz-
czuka i Łęczyńskiego – (metoda „pre-
sio’’) [27], czy w metodzie Sastre (ina-
czej FED) [23] oraz często wykorzy-
stania ortez.
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Starzenie się społeczeństw jest jednym z najbardziej wi-
docznych zjawisk demograficznych współczesności. Ozna-
cza konieczność tworzenia właściwych rozwiązań funkcjo-
nalnych, związanych z opieką medyczną i postępowaniem 
rehabilitacyjnym dla osób starszych. Geriatria jest uznawa-
na obecnie za bardzo ważny dział medycyny, rzutujący na 
potrzeby i możliwości opieki fizjoterapeutycznej. Senior, 
będąc pacjentem i podmiotem systemu świadczeń leczni-
czych, wymaga zgoła innego traktowania, niż osoby młod-
sze, jak i kompleksowego podejścia do jego problemów 
zdrowotnych. Celem artykułu jest ukazanie rzeczywistych 
uwarunkowań tego podejścia, związanych z oceną bieżące-
go stanu opieki geriatrycznej w Polsce.

Słowa kluczowe: geriatria – wiek starczy – opieka 
geriatryczna – opieka fizjoterapeutyczna

The ageing process is one of the most prominent con-
temporary demographic phenomena. This means the need 
to create the appropriate functional solutions associated 
with the medical care and rehabilitation proceedings for the 
elderly. Geriatric is currently considered a very important 
department of medicine, projecting the needs and possibi-
lities of physiotherapy care. Senior, being patient and ope-
rator system medicinal benefits, require completely diffe-
rent treatment, as well as its comprehensive approach to he-
alth problems. Aim of this article is to show the real circum-
stances of this approach, related to the assessment of the 
current state of geriatric care in Poland.

Keywords: geriatrics – old age – geriatric care – 
physiotherapy care

pacjent – „Senior” jako przeDmiot 
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of rehabilitation in the context of the 
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Streszczenie / Abstract

Wstęp

Starzenie się jest zjawiskiem, które 
obecnie zdominowało socjologiczno-
demograficzny opis wielu obszarów 
życia. Seniorzy stanowią jedną z naj-
większych grup w każdym społeczeń-
stwie, a ich liczba, w związku z proce-
sem starzenia się społeczeństw, wska-
zuje na znaczenie tej grupy zarówno 
dla funkcjonowania państwa, jak i sze-

regu działań, związanych, chociażby 
z opieką medyczną i rehabilitacją, ad-
resowanych do tych osób. 

Skala procesu starzenia się współ-
czesnych społeczeństw, również w Pol-
sce, jeszcze bardziej uwypukla pilną 
potrzebę rozwoju geriatrii zarówno 
jako dziedziny nauki, jak i obszaru 
praktycznej realizacji jej postulatów. 
Z danych GUS wynika, że osoby po-
wyżej 65 roku życia stanowią obecnie 

niemal 15% ogółu społeczeństwa. 
Prognozowana wielkość tej grupy 
w 2035 roku została oszacowana przez 
GUS na ponad 23%, a w 2050 roku 
już na ponad 30% [26].

Celem artykułu jest ukazanie pro-
blemów związanych z możliwościami 
rehabilitacji osób starszych, warunko-
wanymi systemowymi rozwiązaniami 
w zakresie opieki geriatrycznej w Pol-
sce.
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Problematyka starzenia, z racji jej 
znaczenia dla życia społecznego, jest 
obecnie postrzegana wielowymiarowo, 
co odpowiada ogólnie przyjmowane-
mu holistycznemu modelowi postrze-
gania zdrowia [19, 24]. Jej znaczenie 
podkreśla sam fakt odrębnego trakto-
wania gerontologii, jak i gerontoprofi-
laktyki czy „rehabilitacji gerontolo-
gicznej” rozumianej jako profilaktyki 
starzenia się [11]. Celem tak rozumia-
nej gerontoprofilaktyki powinno być 
takie przekształcanie procesu starze-
nia, związanego z naturalnymi mecha-
nizmami ontogenezy, którego skut-
kiem będzie „starzenie optymalne”, 
definiowane jako zdolność do funk-
cjonowania w wielu dziedzinach życia 
[11]. W związku z nieuchronnym pro-
cesem starzenia się organizmu czło-
wieka i jego uwarunkowaniami wy-
różniono także różne sposoby starze-
nia nazywane torami starzenia. Były 
to: tor korzystny (optymalny, zdro-
wy), tor zwykły oraz chorobowy [8]. 
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej 
pożądanym sposobem starzenia był 
pierwszy z wyróżnionych torów starze-
nia, związany ze sprawnością psychofi-
zyczną organizmu i optymizmem ży-
ciowym oraz aktywnością jednostki. 
Ten tor starzenia gwarantował jedno-
stce zachowanie w maksymalnie dłu-
gim czasie wystarczającej sprawności, 
samodzielności życiowej i poczucia ist-
niejącej dobrej jakości życia. Zwykłe 
starzenie przejawiało już obecność ty-
powych dla tego okresu zmian i cho-
rób, wynikających ze zmęczenia orga-
nizmu i jego naturalnej eksploatacji 
w ciągu życia. Najmniej pożądanym 
torem starzenia jest starzenie chorobo-
we, w które wpisana została duża licz-
ba schorzeń, liczne upośledzenia róż-
nych funkcji narządów i zmysłów 
człowieka. W efekcie prowadziło to do 
coraz większej niesamodzielności i po-
czucia znacznego obniżenia jakości ży-
cia [8].

Choroba zmienia dotychczasowe 
postrzeganie siebie jako człowieka 
zdrowego, sprawnego, samowystar-
czalnego, wolnego w działaniu i reali-
zującego własne cele życiowe. Czło-
wiek zostaje postawiony w obliczu ko-
nieczności oceny swoich rzeczywistych 
możliwości życia, zmienionych przez 
chorobę, przy czym im bardziej jest 
ona uciążliwa i im bardziej obciąża 
człowieka, tym ocena ta jest niższa, ro-
dząc w jednostce frustrację, gniew czy 
zakłopotanie. Doświadczenie choroby 
przewlekłej wymusza zmianę dotych-
czasowych wartości, a także zmianę 
poczucia sensu życia, który nierzadko 
trzeba odnajdywać na nowo. Stwier-
dzonym faktem jest także to, że mię-
dzy zdrowiem, a poczuciem sensu ży-
cia i dobrostanu psychicznego istnieje 
istotny związek [2]. Optymizm, zado-
wolenie z siebie przyspieszają proces 
zdrowienia, wpływając na zapobiega-
nie chorobom i długość życia. Poczu-
cie bezsensu życia, przygnębienie czy 
smutek odwrotnie wpływają na stan 
zdrowia, niosąc ryzyko różnych cho-
rób, będących potwierdzeniem reakcji 
zachodzących w organizmie w związ-
ku z przejawianymi postawami i od-
czuciami, w tym głównie stresem. Po-
czucie sensu życia w tym kontekście 
należy traktować jako jeden z głów-
nych elementów tzw. dobrostanu du-
chowego, dobrego stanu psychiczne-
go, a zarazem zdrowia fizycznego czło-
wieka [21].

W związku z problematyką starze-
nia nie tylko są ujmowane zagadnienia 
natury socjologicznej, ale i kwestie 
medyczne, ekonomiczne czy psycho-
logiczne. Wszystkie one warunkują 
możliwość szerokiego opisu zarówno 
grupy społecznej, jaką stanowią ludzie 
starsi, jak i ukazywania najistotniej-
szych dla niej problemów. To globalne 
ujęcie procesów starzenia i jego konse-
kwencji pozwala na ukazanie jego 
skutków zarówno w sferze indywidu-

alnego życia jednostki, jak i w sferze 
społecznej [10]. W związku z tym tak-
że, coraz częściej zwraca się uwagę na 
odrębność tej grupy społecznej, a zara-
zem potrzebę odrębnego traktowania 
fizjoterapii, adresowanej do tych osób. 
Coraz częściej wskazuje się na potrze-
bę wyodrębnienia z fizjoterapii tzw. 
„fizjoterapii geriatrycznej”, opartej na 
najważniejszych założeniach samej fi-
zjoterapii, jak i wiedzy medycznej, 
istotnej dla opisu zjawisk związanych 
ze starzeniem się [12].

Warto uwzględnić w tym miejscu, 
że koniecznym aspektem opisu pro-
blematyki starzenia się musi być od-
niesienie do kwestii zdrowia fizyczne-
go i aktywności fizycznej, rzutującej 
nie tylko na sprawność fizyczną i zdro-
wie, ale też na sprawność psychiczną 
osób starszych [8]. Zagadnienia te na-
leży potraktować jako niezbędną pod-
stawę do kompleksowej charaktery-
styki zagadnień, będących przedmio-
tem opisu w niniejszej publikacji. 
W związku z tym należy podkreślić, że 
jednym z warunków osiągania dobre-
go zdrowia i poczucia dobrostanu psy-
chofizycznego musi być nie tylko 
umiejętność odczytywania różnych 
sygnałów ostrzegawczych organizmu, 
ale doskonalenie autosystemów regu-
lacyjnych organizmu poprzez świado-
mie podejmowaną aktywność fizycz-
ną. To właśnie aktywność fizyczna jest 
uznawana za najlepszy sposób dosko-
nalenia tych systemów [8]. Odpo-
wiednio dobrany wysiłek fizyczny 
wpływa pozytywnie na funkcjonowa-
nie organizmu człowieka starszego, 
jak i na jego zdrowie psychiczne. Lu-
dzie starsi bardzo chętnie zazwyczaj 
podejmują różne formy tej aktywno-
ści, widząc w tym szansę nie tylko na 
poprawę swego stanu zdrowia, ale tak-
że nawiązanie nowych relacji między-
ludzkich i poprawę dobrostanu psy-
chicznego [7]. Ogromną rolę w pro-
mowaniu tej aktywności fizycznej 
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wśród seniorów odgrywają Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku (UTW), które 
w Polsce istnieją od połowy lat sie-
demdziesiątych (pierwszy UTW po-
wstał w 1975 roku w Warszawie przy 
Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego, a jego założycielką 
była Halina Szwarc) [7]. UTW moż-
na też traktować jako istotną formę 
uczestnictwa ludzi starych w  życiu 
społecznym [6]. Obecnie w Polsce 
funkcjonuje ponad 420 takich placó-
wek, co potwierdza akceptację tej for-
my rozbudzania aktywności osób star-
szych przez samych zainteresowanych 
i udowadnia znaczenie UTW dla pro-
pagowania zdrowego stylu życia oraz 
aktywizacji psychofizycznej osób star-
szych. Powyższe jest szczególnie ważne 
w związku z tym, że badania przeko-
nują, iż wraz z wiekiem aktywność fi-
zyczna znacząco maleje mimo coraz 
powszechniejszej świadomości w za-
kresie jej znaczenia dla profilaktyki 
zdrowia i optymalnego starzenia się 
[10, 11].

Starość – klasyfikacja terminu  
i specyfika pacjenta starszego
 
Osoby starsze to podmiot działań 

i zainteresowania gerontologii oraz ge-
riatrii jako dziedzin zajmujących się 
starzeniem oraz związanymi z nim 
procesami psychofizjologicznymi, me-
dycznymi i społecznymi [3]. Od wpro-
wadzenia pojęcia gerontologii, jak i ge-
riatrii minęło już ponad sto lat, nie-
mniej, liczne problemy, implikowane 
przez ten okres w życiu człowieka i z 
nim związane w dalszym ciągu są nie-
rozwiązane lub też rozwiązywane 
w sposób marginalny bądź niekompe-
tentny. Pojęcie „gerontologii” (od 
greckiego „gerontos” – starość”) dla 
oznaczenia dziedziny nauki, zajmują-
cej się starością zaproponował Ilia 
Miecznikow, zastępca dyrektora Insty-
tutu Pasteura w Paryżu w 1903 roku. 

Pojęcie „geriatrii” jako dziedziny me-
dycyny zostało wprowadzone w 1909 
roku przez amerykańskiego lekarza 
Ignacego L. Naschera, uznanego póź-
niej za pioniera nowoczesnej geriatrii 
[3].

Według filozofów ze szkoły pitago-
rejskiej starość to ostatnia z czterech 
faz w życiu człowieka, zawarta między 
60 a 80 rokiem życia [15]. Inny z po-
działów życia wydłuża wskaźnik wieku 
dla okresu starości i klasyfikuje ją 
w oparciu o kryterium wieku 75 lat, 
przy czym wyróżnia wczesną starość 
(do 75 roku życia) i późną starość (po-
wyżej tego wieku) [14]. W ujęciu 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) okres starości został opisany 
jeszcze w inny sposób, bowiem wyod-
rębniono cztery grupy: wiek przed-
starczy (45-49 lat), wiek starzenia się 
(wczesna starość) – między 60 a 74 ro-
kiem życia, wiek starczy (późna sta-
rość), przypadający między 75 a 89 ro-
kiem życia oraz długowieczność (od 
90 roku życia)[13]. Stosowane kryte-
rium demograficzne i statystyczne de-
finiuje najczęściej osoby w wieku star-
szym jako osoby w wieku od 65 roku 
życia [27].

Na podstawie przytoczonych wy-
żej ujęć klasyfikujących starość wydaje 
się, że najsłuszniejszym i najbardziej 
uniwersalnym może być opisywanie 
starości na podstawie kryterium 
WHO, bowiem najbardziej różnicuje 
ono okres starości i uwzględnia jego 
coraz dłuższy czas trwania. Aspekt me-
dyczny nakazuje spojrzenie na starość 
w kontekście fizjologicznych zmian, 
zachodzących w organizmie człowieka 
w związku ze starzeniem się. Geriatria 
po pediatrii i medycynie wieku śred-
niego, (dojrzałego), poprzedzającego 
okres starości stała się „ostatnią z tria-
dy podstawowych dyscyplin medycz-
nych” [3]. Jako obszar wiedzy wskazu-
je ona również na istotne kwestie zwią-
zane z funkcjonowaniem i organizo-

waniem opieki fizjoterapeutycznej 
i rehabilitacji osób starszych [12].

Nie ulega wątpliwości, że pacjent-
senior, czyli osoba w wieku powyżej 
65 roku, wymagająca właściwej opieki 
medycznej i fizjoterapeutycznej to pa-
cjent szczególny na tle pozostałych 
grup wiekowych. Naturalne procesy, 
zachodzące w organizmie człowieka 
w związku ze starzeniem się, dotykają 
wszystkich obszarów funkcjonalnych 
i struktury ludzkiego ciała. Fakt ten 
już w starożytności sprzyjał określaniu 
starości jako „nieuleczalnej choroby” 
(„Senecetus morbus insanabilis est”) 
[4]. Już w 1933 roku w jednym z pod-
ręczników psychiatrii Jakob Frostig 
wskazał też na tempo procesów starze-
nia jako czynnik wysoce subiektywny: 
„Tempo starzenia się nie jest u wszyst-
kich równe (...) Są ludzie, którzy aż do 
najpóźniejszych lat życia cieszą się 
czerstwością ciała i świeżością umysłu, 
są tacy, u których procesy wsteczne 
starzenia prowadzą stosunkowo szyb-
ko do zgrzybiałości psychicznej i fi-
zycznej” [5].

W 1965 roku szkocki geriatra Ber-
nard Isaacks wskazał typowe dla staro-
ści obciążenia i nazwał je mianem „fi-
larów geriatrycznych”. Były to: zmniej-
szenie aktywności neuro-mięśniowej, 
zmniejszenie reaktywności układu ser-
cowo-naczyniowego i dokrewnego, 
postępujące ograniczenie wyższych 
czynności nerwowych, upośledzenie 
funkcji zwieraczy oraz niekorzystne 
skutki przewlekłej terapii lekowej [4]. 
Opisane w wyszczególnionych zmiany 
fizjologiczne, związane z wiekiem, 
wskazywały jednoznacznie na złożo-
ność starości i konieczność postrzega-
nia tego wieku jako pewnego zespołu 
objawów, układających się w określo-
ną sekwencję (syndrom zespołów star-
czych). Do już wymienionych zabu-
rzeń funkcji organizmu włączono po-
garszające się zdrowie i narastającą 
chorobowość przy współistnieniu wie-
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lu jednostek chorobowych, a także 
zwiększającą się niesprawność. 

Pacjent w starszym wieku to oso-
ba, u której współistnieją różne choro-
by, często wielonarządowe i przewle-
kłe, a towarzyszą im różne i niejedno-
rodne objawy, co utrudnia także pro-
ces postępowania medycznego i wła-
ściwej opieki [12]. Wielochorobo-
wość, zwana też polipatologią, jest jed-
ną z typowych cech pacjentów star-
szych. Współistnienie różnych jedno-
stek chorobowych wynika z samego 
procesu starzenia się, ale też jest konse-
kwencją leczenia wielu chorób, które 
wcześniej nie były rozpoznawane, 
ograniczając pozornie liczbę chorób 
występujących u danej osoby [23]. 
Wielochorobowość utrudnia, oczywi-
ście, proces leczenia danego pacjenta, 
uniemożliwia często dobranie skutecz-
nych leków dla danej choroby, co 
w sytuacji wyizolowanego jej występo-
wania nie sprawiałoby większych trud-
ności.

Z funkcjonowaniem osób w pode-
szłym wieku wiąże się też problem 
upadków, uznawanych za główną 
przyczynę różnego rodzaju urazów 
w tym wieku i będących jednym z naj-
ważniejszych problemów funkcjono-
wania osób starszych [18]. Ich przy-
czyny wynikają zarówno z naturalnych 
czynników endogennych, związanych 
z fizjologią organizmu człowieka, jak 
i z występowaniem wielu chorób, ale 
mają również przyczynę w wielu czyn-
nikach natury zewnętrznej (otoczenia 
osób starszych). Każda choroba, po-
garszając ogólny stan osoby starszej, 
może przyczynić się do zwiększenia ry-
zyka upadku, którego konsekwencje 
mogą być nawet śmiertelne [1]. Upad-
ki stanowią problem dnia codzienne-
go, a ich skutki odnoszą się do wielu 
sfer życia, zarówno sprawności fizycz-
nej, jak i kondycji psychicznej osób 
starszych. Są też istotną przyczyną 
śmiertelności osób starszych [16].

Powyższe uwagi wskazują, że oso-
ba starsza postrzegana w perspektywie 
opieki medycznej jako pacjent wyma-
ga zgoła innego podejścia, aniżeli inne 
grupy wiekowe. Stawia to przed geria-
trią i opieką geriatryczną jako dziedzi-
nami zajmującymi się osobami star-
szymi i ich leczeniem zupełnie od-
mienne zadania [22]. Trzeba również 
stwierdzić, że nie istnieje jeden wzo-
rzec starości i jedna uogólniająca defi-
nicja, w pełni adekwatna do wszyst-
kich przykładów odpowiadających 
kryteriom starości i procesowi starze-
nia się, co także utrudnia stworzenie 
jednolicie obowiązującego wzorca po-
stępowania leczniczego wobec osób 
starszych. Różnice, jakie są widoczne 
między różnymi osobami, będącymi 
w tym samym wieku, a zaliczanymi do 
grupy ludzi starych, wiążą się z ich 
osobowością, stylem życia, miejscem 
społecznym i wieloma innymi cecha-
mi rzutującymi ostatecznie na jakość 
ich egzystencji. Oznacza to, że grupa 
ludzi starszych może być znacznie 
zróżnicowana pod kątem funkcjonal-
nych właściwości organizmu, posiada-
nych umiejętności oraz stanu funkcjo-
nowania poszczególnych organów i na-
rządów [20].

 
Opieka geriatryczna – założenia, 

potrzeby i realizacja w Polsce

Szereg zmian, zachodzących we 
wszystkich układach organizmu czło-
wieka w okresie starości, rzutuje na 
powstawanie wielu chorób przewle-
kłych i urazów różnego rodzaju, co 
wskazuje na potrzebę obejmowania tej 
grupy pacjentów stałą opieką, dosto-
sowaną do ich specyfiki oraz potrzeb. 
Rodzi to także oczywiste kierunki roz-
woju postępowania rehabilitacyjnego 
i usprawniania osób starszych, realizo-
wanego przez fizjoterapeutów. 

Pojęcie opieki geriatrycznej należa-
łoby tu zdefiniować jako komplekso-

wą opiekę, przeznaczoną dla osób star-
szych, związaną z diagnozowanymi dla 
tego wieku problemami oraz funkcjo-
nalnymi właściwościami organizmu. 
W ścisłym ujęciu, przyjętym przez 
Polskie Towarzystwo Gerontologicz-
ne, jest to kompleksowe świadczenie 
udzielane przez zespół geriatryczny 
[17]. Na opiekę tę składa się szereg 
działań, związanych zarówno z prowa-
dzeniem właściwego postępowania 
leczniczego, diagnozą aktualnego sta-
nu funkcjonalnego osoby starszej, jak 
i jej edukacją, odpowiadającą potrze-
bom promocji zdrowia. Opieka ta po-
winna być również możliwie najbar-
dziej dostosowana do potrzeb i oczeki-
wań osoby starszej, przyjmując zarów-
no kształt opieki realizowanej w spo-
sób stacjonarny, jak i ambulatoryjny 
[12]. Celowym w realizacji tej opieki, 
jak i przyjętym dla niej standardów, 
jest wykorzystywanie tzw. całościowej 
oceny geriatrycznej, dającej pełną in-
formację na temat aktualnego stanu 
funkcjonalnego i psychicznego osoby 
starszej [17, 29].

Opieka geriatryczna z założenia 
ma stanowić najwłaściwszy model po-
stępowania terapeutycznego w odnie-
sieniu do osób starszych. Umożliwia 
ona bowiem realizację kompleksowo 
rozumianego procesu terapii, nasta-
wionej na osiągnięcie określonych dla 
niej celów, ściśle związanych zarówno 
z konkretną jednostką chorobową oraz 
problemami zdrowotnymi osób star-
szych, jak i z ogólną psychofizyczną 
i społeczną ich rehabilitacją. Rozwią-
zania, istniejące na świecie, zwłaszcza 
w krajach Unii Europejskiej (UE), ta-
kich jak Szwecja, potwierdzają, że mo-
del taki może być z powodzeniem re-
alizowany, a opieka geriatryczna przy-
nosi także wymierne korzyści ekono-
miczne dla całego systemu opieki 
zdrowotnej [28]. Właściwie realizowa-
na opieka nad osobami starszymi musi 
uwzględniać tworzenie interdyscypli-
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narnych zespołów z udziałem lekarzy, 
pielęgniarek, fizjoterapeutów, psycho-
logów, specjalistów terapii zajęciowej 
czy terapeutów środowiskowych [17].

Najnowsze wyniki kontroli prze-
prowadzonej przez Najwyższą Izbę 
Kontroli (NIK) w tym zakresie wska-
zują jednak, że model, wdrażany w Pol-
sce, jest daleki od istniejących wzor-
ców opieki geriatrycznej w Europie. 
Na zupełnie innym miejscu lokuje to 
również sprawność i skuteczność reali-
zowanego procesu fizjoterapeutyczne-
go, nie mającego podparcia w kom-
pleksowo realizowanej diagnozie i le-
czeniu geriatrycznym, które powinny 
stanowić jego podbudowę.

Wskaźnik lekarzy geriatrów w Pol-
sce czy liczby oddziałów geriatrycz-
nych na tle wielu europejskich danych 
czyni z Polski kraj znajdujący się dale-
ko w tyle za pozostałymi członkami 
UE [28]. Niestety, Polska na tle in-
nych krajów UE pozostaje daleko  

w tyle, czego wyznacznikiem jest licz-
ba 0,16 geriatrów na 100 tys. miesz-
kańców w wieku 65+, podczas, gdy 
w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, 
Belgii czy Czechach jest to ponad 1,1-
1,3 tych specjalistów na 10 tys. miesz-
kańców w wieku 65+. Niekwestiono-
wanym liderem wdrażania standardów 
opieki geriatrycznej pozostaje Szwecja, 
gdzie osiągnięto wskaźnik ponad 4 ge-
riatrów na 10 tys. mieszkańców tej ka-
tegorii wiekowej i niemal 8 tych spe-
cjalistów w przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców ogółem [28]. Na wykre-
sie 1 ukazano dane obrazujące wskaź-
nik liczby lekarzy geriatrów w Polsce 
na tle krajów Europy.

Brak rozwiniętego systemu lecz-
nictwa, poświęconego geriatrii, dziwi 
tym bardziej, że od 2004 roku geria-
tria jest uznawana za priorytetową 
dziedzinę medycyny w Polsce1. Zosta-
ły przyjęte w tym zakresie właściwe 
standardy oraz programy rozwoju tzw. 

polityki senioralnej, dzięki którym po-
dejmowane działania powinny przy-
nieść spodziewane efekty w postaci 
poprawy jakości świadczeń medycz-
nych adresowanych do osób starszych 
[25].

Konsekwencją tego faktu jest rów-
nież to, że realizujący podstawowe 
świadczenia opieki zdrowotnej w Pol-
sce Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ) nie ma obecnie warunków fi-
nansowania opieki medycznej w spo-
sób odrębny dla osób starszych. Nie 
ma warunków i możliwości rozliczania 
świadczeń medycznych dla pacjenta 
z wielochorobowością, typową dla 
osób starszych. Pacjenci ci najczęściej 
leczeni są na szpitalnych oddziałach 
wewnętrznych, gdzie jednak otrzymu-
ją pomoc związaną wyłącznie z okre-
śloną jednostką chorobową, co nie 
obejmuje geriatrycznego modelu le-
czenia i nie wdraża przyjętych standar-
dów procedury tzw. Całościowej 

Wykres 1. Opieka geriatryczna w Polsce na tle wybranych krajów Europy według kryterium liczby geriatrów [9].

 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2003 r. 
w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe, Dz. U. 
2004, Nr 1, poz. 7; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 
maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za prioryteto-
we, Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 709; Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych 

dziedzin medycyny, Dz. U. 2012, poz. 1489; Zarządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. ge-
riatrii, Dz. Urz. MZ Nr 11, poz. 41; Zarządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. ge-
rontologii, Dz. Urz. MZ Nr 13, poz. 87 z póź. zm.
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Opieki Geriatrycznej [29]. Zawyża to 
koszty procedur medycznych, a jedno-
cześnie nie przyczynia się do uspraw-
niania modelu opieki nad pacjentem 
starszym [28]. Pacjent 65+, opuszcza-
jący szpital, kierowany na rehabilita-
cję, nie jest wcale kompleksowo dia-
gnozowany, a jego rehabilitacja tym 
samym zostaje nastawiona na realiza-
cję krótkotrwałych i pozornych celów, 
bez możliwości osiągnięcia trwałych 
rezultatów w dłuższej perspektywie, 
przekładających się na podniesienie 
sprawności funkcjonalnej osoby star-
szej, wydłużenia jej życia i zwiększenia 
poczucia dobrostanu psychicznego.

Dane, zebrane przez NIK w jej ak-
tualnym raporcie na temat opieki me-
dycznej nad osobami w wieku pode-
szłym, są zatrważające i nie rokują wła-
ściwego rozwoju opieki geriatrycznej, 
co tym samym wskazuje na fakt, że 
prawa pacjenta starszego do otrzyma-
nia kompleksowej i adekwatnej dla 
niego opieki medycznej są w Polsce 
fikcją (Wykres 2). To wszystko nie 
stwarza właściwych warunków do roz-
woju opieki fizjoterapeutycznej adre-
sowanej do pacjentów w wieku star-
szym.

Podsumowanie

Skala procesów starzenia we 
współczesnych społeczeństwach i licz-
ba osób starszych są wyznacznikiem 
zastosowania koniecznego podejścia 
do tej grupy społecznej, opartego na 
odrębnie dla niej stworzonych kryte-
riach i zasadach. Stworzona w tym 
celu opieka geriatryczna, mająca sta-
nowić pewien „złoty standard” postę-
powania wobec osób starszych, z zało-
żenia powinna być najlepszym sposo-
bem terapeutycznego oddziaływania, 
aktywizacji osób starszych i ich 
usprawniania.

Podmiotowość pacjenta w wieku 
starszym, pozornie ulokowana w cen-
trum zainteresowania polityki zdro-
wotnej i społecznej, realizowanej przez 
instytucje państwa oraz system opieki 
zdrowotnej w Polsce, jest w obecnych 
warunkach realizowana dość wąsko. 
Mimo istniejących wytycznych i stan-
dardów, stworzonych przez odpowied-
nie podmioty i instytucje (Polskie To-
warzystwo Gerontologiczne, Mini-
sterstwo Zdrowia), opieka geriatrycz-
na w Polsce daleko odbiega od norm 
realizowanych w innych krajach UE. 
Stworzony system opieki medycznej, 

jak i fizjoterapeutycznej nie jest w sta-
nie zaspokoić kluczowych potrzeb 
osób starszych w zakresie komplekso-
wo rozumianej opieki geriatrycznej. 

Związane z wiekiem starszym tzw. 
„wielkie zespoły geriatryczne” stano-
wią problem, z którym jednak pań-
stwo jako świadczeniodawca opieki 
geriatrycznej w przeważającej części, 
powinno się uporać. Wiąże się to, 
oczywiście z demografią i skalą proce-
su starzenia się rozwiniętych społe-
czeństw. Na dzień dzisiejszy należy 
jednak stwierdzić, że w obecnym sys-
temie brak możliwości zorganizowa-
nia rzeczywistej opieki geriatrycznej 
i włączenia w jej obszar postępowania 
fizjoterapeutycznego w takim zakresie, 
by odpowiadało to obowiązującym 
standardom terapii. 

  

Wykres 2. Opieka geriatryczna w Polsce na tle krajów Europy według kryterium liczby łóżek geriatrycznych [9].
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Praca prezentuje przegląd wyników badań nad wpły-
wem magnezu na owadobójcze grzyby i nicienie używane 
jako biopreparaty dla biologicznej ochrony roślin upraw-
nych przed szkodnikami owadzimi. W glebach zanieczysz-
czonych chemicznie te pożyteczne mikroorganizmy zmniej-
szają swoją aktywność owadobójczą. Stwierdzono, że jony 
magnezu działają synergistycznie i wzmacniają żywotność 
i patogeniczność grzybów i nicieni owadobójczych. Nawet 
300 krotne skażenie gleby jonami metali ciężkich ponad ich 
zawartość naturalną nie powoduje zahamowania owadobój-
czej aktywności grzybów i nicieni hodowanych na pożyw-
kach z dodatkiem jonów magnezu w stężeniach 160 do 450 
mg/dcm3. Beauveria bassiana okazała się najbardziej odpor-
nym grzybem owadobójczym na jony metali ciężkich, a ma-
gnez stymuluje wzrost i zdolność do bioakumulacji. Ma-
gnez w dawce 160 mg/dcm stymuluje istotnie patogenicz-
ność grzybów owadobójczych takich jak B. bassiana, Isaria 
(=Paecilomyces) fumosorosea, I. (=Paecilomyces) farinosus 
oraz Metarhizium anisopliae, a także nicieni Steinernema 
feltiae i Heterorhabditis bacteriophora. Magnez zwiększa 
reprodukcję owadobójczych nicieni. Gleba skażona sub-
stancjami ropopochodnymi też osłabia zdolności patoge-
niczne nicieni. Nawożenie magnezem zwiększa ich żywot-
ność i skuteczność w zwalczaniu szkodników.

Słowa kluczowe: biopreparaty, detoksykacja, che-
miczne zanieczyszczenia, magnez

This paper presents an overview of the results of research 
on the effect of magnesium on entomopathogenic fungi 
and nematodes used as biopreparations for biological crop 
protection against insect pests. In the chemically contami-
nated soils, these beneficial microorganisms reduce their 
entomopathogenic activity. It has been found that magne-
sium ions act synergistically and they enhance the vitality 
and pathogenicity of entomopathogenic fungi and nemato-
des. Even 300-fold soil pollution by heavy metal ions above 
their natural content does not inhibit the entomopathoge-
nic activity of fungi and nematodes cultured on media con-
taining magnesium ions in concentrations of 160 to 450 
mg/dm3. Beauveria bassiana turned out to be the entomo-
pathogenic fungus most resistant to heavy metal ions and 
magnesium stimulates growth and ability to bioaccumula-
te. Magnesium in a dose of 160 mg/dm3 significantly sti-
mulates the pathogenicity of entomopathogenic fungi such 
as B. bassiana, Isaria (= Paecilomyces) fumosorosea, I. (=Pa-
ecilomyces) farinosus and Metarhizium anisopliae, as well 
as nematodes Steinernema feltiae and Heterorhabditis bac-
teriophora. Magnesium increases the reproduction of ento-
mopathogenic nematodes. Soil contaminated with petro-
leum derivatives also weakens the pathogenic abilities of ne-
matodes. Magnesium fertilization increases their vitality 
and effectiveness in fighting pests.

Key words: biopreparations, chemical pollutants, 
detoxication, magnesium.

maGnez DLa ocHrony oWaDoBójczycH 
mikroorGanizmóW W GLeBacH 
zanieczySzczonycH 
Magnesium for the protection 
of entomopathogenic microorganisms 
in polluted soils
Uniwersytet Rolniczy Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

MaGDalena jaworSKa
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Szkodniki roślin w rolnictwie 
zwalcza się głównie chemicznymi pe-
stycydami, które działają szybko i sku-
tecznie. Jednakże ich ujemne oddzia-
ływanie na środowisko, zdrowie ludzi 
i zwierząt, spowodowało wprowadze-
nie większych restrykcji w tym zakre-
sie. Wycofano z rejestracji te najbar-
dziej toksyczne i wprowadzono biolo-
giczne środki ochrony roślin (ś.o.r), 
wśród których są również bioprepara-
ty mikrobiologiczne zawierające grzy-
by i nicienie owadobójcze [10]. Ich 
sposób działania jest odmienny od 
chemicznych insektycydów. Grzyby 
działają poprzez enzymy, antybiotyki 
i inne związki biochemiczne, zaś owa-
dobójcze nicienie są symbiotycznie 
związanie z chorobotwórczymi dla 
owadów bakteriami i to one „wstrzyk-
nięte” przez nicienie powodują szybką 
śmierć ofiar. Biopestycydy nie są szko-
dliwe dla środowiska, zwierząt i zdro-
wia ludzi, nie wymagają też okresu ka-
rencji i prewencji dla pszczół. Mogą 
być stosowane w każdym czasie, nawet 
w okresie kwitnienia roślin i tuż przed 
zbiorem, co przy chemicznych pesty-
cydach jest zabronione. Jeśli są stoso-
wane do gleby, jak owadobójcze grzy-
by i nicienie, to „oczekują” w sprzyja-
jącej dla nich temperaturze i wilgotno-
ści na swych żywicieli. Większość owa-
dów szkodliwych schodzi do gleby na 
diapauze krótszą lub dłuższą i wtedy 
mogą zostać zabite. W ten sposób na 
całym świecie niszczy się szkodniki 
upraw rolniczych, ogrodniczych, sa-
downiczych i leśnych a nawet szarań-
cze wędrowną [26, 29]. Niestety gleba 
bywa zanieczyszczona nadmiernym 
nawożeniem mineralnym, jonami me-
tali ciężkich, substancjami ropopo-
chodnymi i innymi polutantami. Jak 
wykazały liczne badania [11] grzyby 
i nicienie owadobójcze mogą być wte-
dy mało skuteczne. Dlatego podjęto 
szczegółowe badanie nad możliwością 
ochrony tych pożytecznych mikroor-

ganizmów poprzez nawożenie magne-
zowe [13].

Już dawno temu Lilly i Barnet [25] 
zwracają uwagę na biogenną rolę dla 
grzybów takich metali, jak magnez, 
mangan, potas, żelazo, cynik, miedź, 
wapń, molibden, wanad i skand. Pier-
wiastki te odgrywają ważną rolę w wy-
twarzaniu  zarodników, dojrzewaniu 
i rozwoju strzępek grzybnia a także 
w różnych reakcjach enzymatycznych. 
Mikroorganizmy potrzebują do uzy-
skania pełnej aktywności enzymatycz-
nej między innymi magnezu, miedzi, 
manganu i cynku. Kadm i ołów wy-
mienianie są jako inhibitory zmniej-
szające lub wręcz niszczące aktywność 
enzymatyczną. Inaktywują one enzy-
my łącząc się z grupami sulfhydrolo-
wymi lub w warunkach zasadowych 
utleniając grupę tiolową do dwusiarcz-
ku, a w połączeniu z enzymami tworzą 
nieczynne kompleksy lub związki.

Inni autorzy [8] podkreślają ważną 
rolę jaką metale biogenne odgrywają 
w życiu bakterii i grzybów. Wśród 
tych metali wymieniają między inny-
mi magnez, mangan, miedź i cynk. 
Jony magnezu jako kationy wchodzą 
w skład ADP, ATP, kwasów nukleino-
wych, rybosomów. Współdziałanie 
magnezu z kwasem nukleinowym 
wpływa na stabilizacje struktury rybo-
somów. Kationy manganu u mikroor-
ganizmów zastępują często kationy 
magnezu. Na zbliżone funkcje obu jo-
nów wskazuje fakt, że transport katio-
nów manganu do komórki następuje 
często przez system transportu katio-
nów magnezu. Oba kationy odgrywa-
ją ważną rolę w budowie ścian i błon 
komórkowych. Miedź jako pierwia-
stek biogenny w wielu enzymach od-
grywa rolę w transporcie elektronów 
i tlenu oraz katalizie tych reakcji. Waż-
ną rolę w aktywacji enzymów odgrywa 
też cynk, który pełni również struktu-
ralne funkcje.

Szacując wrażliwość organizmów 

żywych na jony metali [1] podaje się, 
że bakterie wykazują dużą wrażliwość 
na Cd(II), średnią na Cu(II), a małą 
na Pb(II) i Zn(II), zaś zwierzęta cechu-
je średnia wrażliwość na wszystkie wy-
mienione jony metali.

Jak wiadomo toksyczność metali 
ciężkich w dużym stopniu zależy od 
czynników środowiska. Stężenie jakie-
goś jonu metali ciężkich w warunkach 
laboratoryjnych powodujące śmieć or-
ganizmu, w glebie może być nawet 
stymulatorem jego rozwoju. Zależy to 
od formy występowania, jego dostęp-
ności oraz czynników środowiskowych 
omówionych wcześniej [2, 3, 4, 5, 
21].

Badania nad wrażliwością owado-
bójczych grzybów i nicieni związanych 
z symbiotycznymi bakteriami z rodza-
ju Xenorhabdus i Photorhabdus na za-
nieczyszczenie gleby, w tym metale 
ciężkie, wykazały że większość tych 
mikroorganizmów charakteryzuje się 
dużą zdolnością adaptacji do nieko-
rzystnych warunków środowiskowych 
[6, 13,16, 18, 20, 23, 24, 27, 28].

Grzyby owadobójcze (różnych 
szczepów i hodowane w różnych wa-
runkach) introdukowane do gleby 
skażonej metalami ciężkimi w wyso-
kich stężeniach, wielokrotnie przekra-
czających ich normy w glebach rolni-
czych, wykazały się różną reakcją [14]. 
Stwierdzono, że grzyb B. bassiana jest 
najbardziej odpornym grzybem owa-
dobójczym. Stwierdzono również ko-
rzystne ochronne działanie jonów ma-
gnezu i manganu na wzrost grzyba B. 
basiana i jego zdolności do bioakumu-
lacji [16].

Jak już wspomniano wcześniej 
jony metali ciężkich oddziałują na mi-
kroorganizmy owadobójcze w sposób 
synergistyczny lub antagonistyczny 
w zależności od pH gleby [19]. Stwier-
dzono w przypadku owadobójczych 
nicieni, że chociaż nie reagują one bez-
pośrednią śmiertelnością, to ich ak-
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Plant pests in agriculture are fo-
ught mainly with chemical pesticides 
that act quickly and effectively. Howe-
ver, their negative impact on the envi-
ronment, human and animal health, 
resulted in the introduction of greater 
restrictions in this regard. The most 
toxic ones were removed from the re-
gistration and there were introduced 
biological plant protection products 
(PPPs), among which there are also 
microbiological biopreparations con-
taining entomopathogenic fungi and 
nematodes [10]. Their mode of action 
differs from chemical insecticides. 
Fungi work through enzymes, anti-
biotics and other biochemicals, while 
entomopathogenic nematodes are 
symbiotically connected with bacteria 
pathogenic to insects and it is they, 
„injected” by nematodes, that cause 
rapid death of the victims. Biopestici-
des are not harmful to the environ-
ment, animals or human health, and 
they do not require a prevention pe-
riod for bees. They can be used at any 
time, even during flowering and just 
before harvest, which is prohibited 
with chemical pesticides. If they are 
applied to the soil, like entomopatho-
genic fungi and nematodes, they 
„wait” in a favourable temperature 
and humidity for their hosts. Most of 
the harmful insects descend into the 
soil for a shorter or longer diapause, 
and then they can be killed. In this 
way, all over the world, the pests of 
agricultural, horticultural, fruit-gro-
wing and forestry crops and even the 
migratory locust are destroyed 
[26,29]. Unfortunately, the soil is so-
metimes contaminated with excessive 
mineral fertilization, heavy metal ions, 
petroleum derivatives and other pollu-
tants. As shown by numerous studies 
[11], entomopathogenic fungi and ne-
matodes can be ineffective then. That 
is why a detailed research was underta-
ken on the possibility of protecting 

these beneficial microorganisms by 
magnesium fertilization [13].

A long time ago Lilly and Barnet 
[25] highlighted the biogenic role for 
fungi of such metals as magnesium, 
manganese, potassium, iron, zinc, 
copper, calcium, molybdenum, vana-
dium and scandium. These elements 
play an important role in the produc-
tion of spores, maturation and deve-
lopment of hyphae and also in various 
enzymatic reactions. What microorga-
nisms need for full enzymatic activity 
is, among others, magnesium, copper, 
manganese and zinc. Cadmium and 
lead are referred to as inhibitors redu-
cing or even destroying enzymatic ac-
tivity. They inactivate enzymes by jo-
ining sulfhydryl groups or in alkaline 
conditions by oxidizing the thiol gro-
up to disulfide, and in combination 
with enzymes they form inactive com-
plexes or compounds.

Other authors [8] underline the 
important role that biogenic metals 
play in the life of bacteria and fungi. 
Among these metals they mention, 
inter alia, magnesium, manganese, 
copper and zinc. Magnesium ions as 
cations are included in ADP, ATP, 
nucleic acids, ribosomes. Interaction 
of magnesium with nucleic acid in-
fluences the stabilization of the struc-
ture of ribosomes. Manganese ca-
tions in microorganisms often repla-
ce magnesium cations. Similar func-
tions of the two ions are indicated by 
the fact that the transport of manga-
nese cations into the cell often takes 
place through the transport system of 
magnesium cations. Both cations 
play an important role in the con-
struction of cell walls and membra-
nes. Copper as a biogenic element in 
many enzymes plays a role in the 
transport of electrons and oxygen as 
well as in the catalysis of these reac-
tions. An important role in the acti-
vation of enzymes is also played by 

zinc, which serves structural func-
tions as well.

Evaluating the sensitivity of living 
organisms to metal ions [1] it is repor-
ted that bacteria show a high sensitivi-
ty to Cd(II), medium to Cu(II) and 
low to Pb(II) and Zn(II), while ani-
mals are characterized by a medium 
sensitivity to all the mentioned metal 
ions.

As it is known, toxicity of heavy 
metals largely depends on environ-
mental factors. The concentration of 
a heavy metal ion causing death of an 
organism in the laboratory conditions, 
in the soil may even be a stimulator of 
its growth. It depends on the form of 
occurrence, its availability and envi-
ronmental factors discussed earlier [2, 
3, 4, 5, 21].

Studies on the sensitivity of ento-
mopathogenic fungi and nematodes 
connected with symbiotic bacteria of 
the genus Xenorhabdus and Photor-
habdus to pollution of soil, including 
heavy metals, have shown that most of 
these microorganisms have a high ca-
pacity to adapt to adverse environ-
mental conditions [6, 13, 16, 18, 20, 
23, 24, 27, 28].

Entomopathogenic fungi (of va-
rious strains and cultured under diffe-
rent conditions) introduced into the 
soil polluted by heavy metals in high 
concentrations, several times exce-
eding their norms in agricultural soils, 
showed a different reaction [14]. It has 
been found that the fungus B. bassia-
na is the most resistant entomopatho-
genic fungus. Another finding was the 
beneficial protective effect of magne-
sium and manganese ions on the 
growth of the fungus B. bassiana, and 
its ability to bioaccumulate [16].

 As previously mentioned, 
heavy metal ions affect the entomopa-
thogenic microorganisms in a synergi-
stic or antagonistic way, depending on 
the soil pH [19]. It has been found in 
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tywność i reprodukcja są zmniejszone 
[21]. Nicienie przechowywane w wod-
nym roztworze magnezu [22] tak jak 
grzyby owadobójcze hodowane na po-
żywce z magnezem, miały zwiększoną 
biologiczną aktywność. Nawet przy 
10-300 krotnym (!) skażeniu gleby jo-
nami metali ciężkich [9] ponad ich za-
wartość naturalną (Tab.  1.) nicienie 
i grzyby owadobójcze hodowane z ma-
gnezem zdolne są do zabijania owa-
dów (Tab.  2). Magnez dodawany do 
pożywek hodowlanych w stężeniu od 
160 do 450 mg•dcm3 aktywizował 
zdolności patogeniczne badanych 
grzybów i nicieni owadobójczych 
w stosunku do różnych owadów testo-
wych – zarówno gąsienic motyli (Lepi-
doptera) barciaka większego – Galleria 
mellonella L., jak i chrząszczy strą-
kowca grochowego- Bruchus pisorum 
L. oraz oprzędzika pręgowanego – Si-
tona lineatus L. Wyniki zestawione 
w Tab.  3 wskazują nawet na 2-3 krot-
ne zwiększenie skuteczności owado-
bójczej w porównaniu z mikroorgani-
zmami hodowanymi bez dodatku jo-
nów magnezu. Kondycjonowanie 
owadobójczych nicieni w roztworze 
z jonami magnezu powodowało u Ste-
inernema carpocapsae dwukrotnie 
większą reprodukcję larw inwazyjnych 
nicieni w wewnątrz owadów oprzędzi-
ka pręgowanego [20].

W ochronie środowiska rolniczego 
nicienie owadobójcze mogą służyć 
również jako bioindykatory zdrowot-
ności gleby w wypadku jej skażenia 
substancjami ropopochodnymi [7, 
12]. Chociaż nicienie nie reagują silnie 
bezpośrednią śmiertelnością na skaże-
nia gleby, to jednak ich zdolności owa-
dobójcze i reprodukcje ulegają obniże-
niu. Szczególnie uwidacznia się osła-
bienie aktywności życiowej nicieni po 
kontakcie z benzyną (Tab.  4). W dłuż-
szym okresie czasu również olej diesla 
i olej silnikowy preparowany zlepiając 
grudki gleby i odcinając dopływ po-

wietrza tlenowym organizmom jakimi 
są owadobójcze nicienie, powoduje 
2-4 krotnie osłabienie ich patogenicz-
ności [7]. W doświadczeniu laborato-
ryjnym wykazano, że siarczan magne-
zu dodany do gleby skażonej substan-
cjami ropopochodnymi zwiększa ich 
zdolności patogeniczne i reprodukuje 
wewnątrz owadów żywicielskich [12].

Wyniki przedstawionych badań 

wskazują na duże zdolności adaptacyj-
ne owadobójczych mikroorganizmów, 
zwłaszcza po kontakcie z jonami ma-
gnezu. Jest to ważne również dla prak-
tyki rolniczej, gdyż mikroorganizmy 
te są stosowane jako biopreparaty do 
biologicznej ochrony przed szkodni-
kami roślin jako alternatywa dla che-
micznej ochrony. Stosowane są one 
obecnie na całym świecie nie tylko 

Tabela 1. Zawartość metali ciężkich w glebie*1.

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie na poziomie P=0.005 wg testu 
Duncana*1 po transformacji Freeman-Tukey`a lub po transformacji Blissa*2

*1wg. Jaworska M., ”Invterakcja magnezu z jonami metali a aktywność wybranych biopestycy-
dów”, Biul Mag. 4(1), 62-65 (1999).

Tabela 2. Wpływ jonów magnezu na biologiczną aktywność owadobójczych nicieni S. feltiae oraz 
grzybów I. fumoso-rosea (w % śmiertelności owadów testowych) w glebie skażonej jonami metali 

ciężkich*1.
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the case of entomopathogenic nema-
todes that, although they do not react 
by direct mortality, their activity and 
reproduction are reduced [21]. Nema-
todes stored in an aqueous solution of 
magnesium [22] just like entomopa-
thogenic fungi cultured on magne-
sium medium, had increased biologi-

cal activity. Even with a 10- to 
300-fold (!) pollution of soil by heavy 
metal ions [9] above their natural con-
tent (Table 1), entomopathogenic ne-
matodes and fungi cultured with ma-
gnesium are capable of killing insects 
(Table 2). Magnesium added to cultu-
re media in the concentration of 160 

to 450 mg/dcm3 activated pathogenic 
capacity of the tested entomopathoge-
nic fungi and nematodes against va-
rious test insects – butterfly caterpil-
lars (Lepidoptera) of greater wax moth  
- Galleria mellonella L. as well as be-
etles of pea weevil - Bruchus pisorum 
L. and pea leaf weevil– Sitona lineatus 
L. The results summarized in Table 3 
indicate even 2–3-fold increase in the 
entomopathogenic effectiveness com-
pared with microorganisms cultured 
without the addition of magnesium 
ions. Conditioning of entomopatho-
genic nematodes in a solution with 
magnesium ions caused in Steinerne-
ma carpocapsae a doubled reproduc-
tion of invasive larvae of nematodes 
inside the insects of pea leaf weevil 
[20].

In the protection of agricultural 
environment entomopathogenic ne-
matodes can also serve as bioindica-
tors of soil health in the event of its 
pollution with petroleum derivatives 
[7, 12]. Although nematodes do not 
react strongly by direct mortality to 
contamination of soil, their entomo-
pathogenic abilities and reproductions 
are reduced. What becomes more ap-
parent is the weakening of vital activi-
ty of nematodes after contact with pe-
trol (Table 4). In the long run, also 
diesel oil and compound motor oil 
sticking together clumps of soil and 
cutting off the air supply for aerobic 
organisms such as entomopathogenic 
nematodes cause 2–4-fold weakening 
of their pathogenicity [7]. In a labora-
tory experiment it has been demon-
strated that magnesium sulfate added 
to soil contaminated with petroleum 
derivatives increases their pathogenic 
abilities and reproduces inside the 
host insects [12].

The results of the presented studies 
indicate high adaptation abilities of  
entomopathogenic microorganisms, 
especially after contact with magne-

 Table 1. The content of heavy metals in soil *1

Table 2. Effect of magnesium ions on the biological activity of the entomopathogenic nematodes S. feltiae 
and fungi I. fumoso-rosea (in % of mortality of the test insects) in soil polluted by heavy metal ions *1

Average values marked with the same letters are not significantly different at the level P=0.005 
according to Duncan’s test*1 after Freeman-Tukey transformation or after Bliss transformation*2

*1According to Jaworska M., ”Interakcja magnezu z jonami metali a aktywność wybranych bio-
pestycydów”, Biuletyn Magnezologiczny. 4(1), 62-65 (1999).
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Tabela 3

Wpływ magnezu na grzyby i nicienie entomopatogeniczne*2
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Table 3

The effect of magnesium on entomopathogenic nematodes and fungi*2

* Average values for a given aspect marked with the same letters  are not significantly different at the level P>0,05.
*2according to Jaworska M., Gospodarek J., „Effect of magnesium on beneficial organisms”, J. Element 14(2): 257-263 (2009)
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w rolnictwie ekologicznym, które nie 
może posługiwać się chemicznymi 
środkami ochrony roślin, ale i w rol-
nictwie konwencjonalnym w progra-
mach integrowanych. Nadmienić na-
leży, że integrowane programy ochro-
ny roślin nakazem Unii Europejskiej 
są obligatoryjne również w Polsce po-
cząwszy od 1.01.2014 r. Ich zadaniem 
jest nie tylko produkcja rolnicza, ale 
przede wszystkim ochrona środowiska 
i zdrowia konsumentów płodów rolni-
czych.

*Średnie oznaczone tymi samymi literami w liniach nie różnią się między sobą istotnie wg testu 
Duncana na poziomie (p<0.005)

*2wg. Gospodarek J., Jaworska M., “Pathogenicity of Steinernema feltiae in oil – polluted soil. 
Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes IOBC/wprs Bulletin Vol. 45, 406 – 408 (2009)

Tabela 4. Śmiertelność (w %) larw owadów testowych Tenebrio mollitor L. przetrzymywanych w glebie 
skażonej ropopochodnymi i w glebie nieskażonej (kontrola) w 6 dniu doświadczenia polowego
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sium ions. This is important also for 
agricultural practice, because these 
microorganisms are used as biologicals 
for biological pest control as an alter-
native to chemical protection. They 
are used around the world today not 
only in organic farming, which cannot 
use chemical pesticides, but also in co-
nventional agriculture in integrated 
programmes. It should be noted that 
the integrated programmes of plant 
protection have been obligatory in Po-
land since January 1, 2014 according 
to the directive of the European 
Union. Their task is not only agricul-
tural production, but primarily pro-
tection of the environment and health 
of consumers of agricultural crops.

*Średnie oznaczone tymi samymi literami w liniach nie różnią się między sobą istotnie wg testu 
Duncana na poziomie (p<0.005)

*2wg. Gospodarek J., Jaworska M., “Pathogenicity of Steinernema feltiae in oil – polluted soil. 
Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes IOBC/wprs Bulletin Vol. 45, 406 – 408 (2009)

Table 4. Mortality (in %) of larvae of test insects  Tenebrio mollitor L. stored in the soil polluted with 
petroleum derivatives and in unpolluted soil (control) on the 6th day of the field experiment

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.
Project supported by a grant from Norway through the Norway Grants and co-financed by Polish Funds.
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Celem badań była ocena zależności pomiędzy parame-
trami postawy ciała a parametrami stabilności posturalnej 
u dzieci w wieku 8 – 9 lat. Badaniami została objęta grupa 
34 uczniów w wieku 8 – 9 lat ze szkół podstawowych z Ko-
wali i Morawicy z województwa świętokrzyskiego. Badania 
zostały przeprowadzone w Laboratorium Posturologii Wy-
działu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Postawę ciała oceniono meto-
dą optoelektroniczną Diers formetric III 4D. Metoda po-
zwala na fotogrametryczną rejestrację wideo powierzchni 
pleców za pomocą procesu stereografii rastrowej. Do oceny 
stabilności posturalnej wykorzystano platformę balansową 
Biodex Balance System. Korelacje między skalami postawy 
ciała i stabilnością posturalną dzieci w wieku 8 lat są istotne 
w kontekście związku między skalą skośność miednicy DL-
DR (mm) a skalami wskaźnik stabilności M/L, % czasu 
w strefie A i % czasu w strefie B. Korelacje między skalami 
postawy ciała i stabilnością posturalną w wieku 9 lat są 
istotne w kontekście związku między skalą odchylenie bocz-
ne VPDM (rms) (mm) a skalami wskaźnik stabilności M/L 
i % czasu w strefie D. Dodatkowo rotacja powierzchni 
(rms) (0) była istotnie skorelowana ze skalą % czasu w kwa-
dracie III.

Słowa kluczowe: postawa ciała, stabilność postural-
na, Diers formetric III 4D, Biodex Balance System

The aim of this study was to evaluate the relationship 
between the parameters of posture and postural stability pa-
rameters in children aged 8-9 years old. The study included 
a group of 34 children aged 8-9 years from primary schools 
in Kowale and Morawica from Świętokrzyskie region. The 
study was conducted at the Posturology Laboratory of Fa-
culty of Medicine and Health Sciences at Jan Kochanowski 
University in Kielce. Posture was assessed by optoelectronic 
method Diers formetric III 4D. The method allows for 
photogrammetric video recording of the back surface using 
a process of raster stereography. To assess the postural stabi-
lity a balance platform Biodex Balance System was used. 
Correlations between the scales of posture and postural sta-
bility of the children aged 8 are relevant in the context of 
the relationship between the scale of the pelvic skewness 
DL-DR (mm) and scales of stability indicator M/L,% of 
the time in zone A and % of the time in the zone B. The 
correlation between scales of posture and postural stability 
at the age of 9 are relevant in the context of the relationship 
between the scale of the lateral deviation VPDM (rms) 
(mm) and scales of indicator of the stability M/L and % of 
the time in the zone D. In addition, surface rotation (rms)
(0) was significantly correlated with the scale of % of the 
time in the square III.

Keywords: body posture, postural stability, Diers 
formetric III 4D, Biodex Balance System
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Wstęp

Występowanie wad postawy 
w wieku rozwojowym ocenia się 
w przybliżeniu na 50 – 60 % popula-
cji, zależnie od regionu Polski. Z regu-
ły są to wadliwe postawy nawykowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na zwiększenie w populacji osób z wa-
dami postawy. Na podstawie danych 
pochodzących z Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(CSIOZ), sporządzonych na postawie 
druku MZ – 11 (sprawozdanie o dzia-
łalności i pracujących w podstawowej 
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej), 
w populacji dzieci i młodzieży w Pol-
sce w roku 2007 zdiagnozowano 417 
831 zniekształceń kręgosłupa, co sta-
nowiło 5,19% populacji w wieku 0 – 
18 lat.

Jedną z najczęstszych wad postawy 
ciała jest skolioza. Według Scoliosis 
Research Society skoliozą jest wygięcie 
kręgosłupa, którego kąt mierzony spo-
sobem Cobba na radiogramie przed-
nio – tylnym wykonanym w pozycji 
stojącej – wynosi minimum 10 stopni 
(Schuenke 2006). Zdaniem Kasper-
czyka (2009) skoliozę stwierdza się 
oceniając jej wielkość, odcinek (pię-
tro) kręgosłupa (C, Th, L) i stronę 
skrzywienia (sin/dex). Dane powinny 
odnosić się do łuku pierwotnego, po-
nieważ łuk wtórny zawsze będzie doty-
czył strony przeciwnej i innego odcin-
ka kręgosłupa. W przypadku wystą-
pienie asymetrii ciała (barków, łopa-
tek, trójkątów talii) można mówić o sko-
liozie śladowej, ponieważ istnieje duże 
prawdopodobieństwo pojawienia się 
skoliozy, zwłaszcza w okresie skoku 
wzrostowego.

Innym zagadnieniem jest postawa 
skoliotyczna, którą Nowotny (2009) 
definiuje jako tendencję odchylenia 
osi kręgosłupa od prostej, związanej 
raczej z niewłaściwym sposobem trzy-
mania się. Postawą skoliotyczną nie 

można jednak nazwać skrzywień dwu-
łukowych, nawet gdy oba kąty są 
mniejsze od 10 stopni, ponieważ poja-
wienie się drugiego łuku jest już wyra-
zem kompensacji rzeczywistego skrzy-
wienia.

Dużą grupę wad postawy stanowią 
także nieprawidłowości w zakresie 
płaszczyzny strzałkowej. Analizując 
wielkość fizjologicznych krzywizn krę-
gosłupa względem pionu spuszczone-
go z guzowatości potylicznej zewnętrz-
nej można ujawnić obecność ewentu-
alnych wad w tej płaszczyźnie – pod 
postacią pleców płaskich (dorsum pla-
num), pleców okrągłych (dorsum ro-
tundum), pleców wklęsłych (dorsym 
concavum) czy pleców okrągło – wklę-
słych (dorsum rotundo – concavum).

Obowiązuje pogląd, że postawa 
ciała rozwija się na prawidłowym pod-
łożu morfologicznym i funkcjonal-
nym. Oznacza to, że niezbędne są tu: 
prawidłowa budowa układu kostno – 
stawowego, właściwa długość i ela-
styczność miękkich elementów około-
stawowych oraz właściwe funkcjono-
wanie mięśni, zwłaszcza mięśni anty-
grawitacyjnych. Mięśnie muszą za-
pewnić równowagę ciała, nawet w wa-
runkach chwiejnych, w jakich znajdu-
je się ciało człowieka w pozycji stoją-
cej. Swoboda, z jaką człowiek utrzy-
muje równowagę w postawie wypro-
stowanej powoduje, że traktujemy ją 
jako coś oczywistego, co nie wymaga 
wysiłku i uwagi. Dopiero w przypad-
ku zaburzeń kontroli równowagi za-
uważamy niestabilność ciała, która  
w skrajnych warunkach może dopro-
wadzić do upadku (Błaszczyk 2004).

Człowiek utrzymuje równowagę 
dzięki pracy mięśni szkieletowych pod 
kontrolą układu nerwowego. Układ 
nerwowy na podstawie otrzymanych 
informacji rekrutuje jednostki moto-
ryczne, dobiera progi pobudzenia po-
szczególnych mięśni, ustala zasady ich 
koordynacji oraz wpływa na charakter 

ruchów za pomocą procesów pobu-
dzania i hamowania (Kuczyński 
2002).

Znacznie bardziej złożonym za-
gadnieniem jest stabilność posturalna, 
która charakteryzuje wszystkie układy 
zaangażowane w utrzymywanie rów-
nowagi. W przypadku ciała człowieka 
stabilnością nazywamy zdolność do 
aktywnego przywracania typowej po-
zycji ciała w przestrzeni, utraconej 
w wyniku działania czynników desta-
bilizacyjnych, którymi mogą być: wła-
sna aktywność ruchowa lub siły ze-
wnętrzne pojawiające się wskutek in-
terakcji z otoczeniem (Błaszczyk 
2004).

Najważniejszym czynnikiem 
umożliwiającym poruszanie się czło-
wieka w warunkach grawitacji jest sys-
tem posturalny, który uzależniony jest 
od sprawnie działającego ośrodkowe-
go układu nerwowego. Dobrze funk-
cjonujący mechanizm odruchu posta-
wy zawiera zależne od siebie składowe, 
tj. prawidłowe napięcie mięśni postu-
ralnych, unerwienie reciprokalne oraz 
wzorce posturalne i motoryczne (Wil-
czyński 2007, Matyja 2012). System 
posturalny przyjmuje bodźce z otacza-
jącego środowiska poprzez receptory 
w narządzie przedsionkowym, narzą-
dzie wzroku i proprioreceptory, które 
są uzupełniane informacjami z mecha-
noreceptorów skóry. Uzyskane infor-
macje są analizowane przez OUN 
a następnie przekazywane na obwód 
do narządów efektorowych.

Wszystkie nieprawidłowości, które 
pojawiają się w funkcjonowaniu ukła-
dów sensorycznych znajdują swoje od-
bicie w zmianach stabilności postawy. 
Za wyznacznik stabilności przyjmuje 
się położenie ogólnego środka ciężko-
ści (COG – ang. center of gravity) 
względem granic pola podparcia (BOS 
– ang. base of support). Liczne bada-
nia dowodzą, że w przypadku zdrowej 
osoby stojącej w modelowym otocze-
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niu bez ruchu w ciągu 1 minuty pro-
jekcja projekcja środka ciężkości 
(COG) wykazuje wahanie w obrębie 
jednego centymetra kwadratowego 
(Wilczyński 2011). Jest to spowodo-
wane każdą aktywnością organizmu, 
np. biciem serca, krążeniem krwi czy 
oddychaniem. Innym źródłem nie-
kontrolowanych przemieszczeń się 
COG jest toniczna aktywność mięśni 
antygrawitacyjnych. Kierunek wy-
chwiań środka ciężkości (ang. postural 
sway) oraz ich szybkość są korygowane 
przez układ nerwowy za pomocą mię-
śni postralnych dopiero wówczas, gdy 
odchylenie COG od położenia rów-
nowagi może zagrozić stabilności.

Wiele badań wykazywało, że oso-
by z wadą postawy charakteryzują się 
gorszą stabilnością posturalną w po-
równaniu z osobami zdrowymi (Wil-
czyński 2007, Nault i wsp. 2002). Ist-
nieje dostatecznie dużo dowodów na 
to, że pomimo znacznej siły i wytrzy-
małości mięśni posturalnych często 
przyjmowana jest nieprawidłowa po-
stawa ciała, a postępowanie korekcyj-
ne nie przynosi oczekiwanych efektów 
(Cieśla 1985, Golema 1981, Nowot-
ny 2008).

Cel badań

Celem badań było analiza zależno-
ści pomiędzy parametrami postawy 
ciała a parametrami stabilności postu-
ralnej u dziewcząt i chłopców w wieku 
8 – 9 lat.

Materiał i metoda

Badaniami została objęta grupa 34 
uczniów w wieku 8 – 9 lat ze szkół 
podstawowych z Kowali i Morawicy 
z województwa świętokrzyskiego. Ba-
dania zostały przeprowadzone w lu-
tym i marcu 2014 roku w Laborato-
rium Posturologii Wydziału Lekar-
skiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersyte-

tu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Pomiary przeprowadzono w godzi-
nach dopołudniowych.

Postawę ciała dzieci oceniono za 
pomocą metody optoelektronicznej 
Diers formetric III 4D. Pomiar umoż-
liwia fotogrametryczną rejestrację wi-
deo powierzchni pleców za pomocą 
procesu stereografii rastrowej (Furian 
i wsp. 2013, Humphries i wsp. 2014, 
Lason i wsp. 2015). Na podstawie 
otrzymanych danych powstaje precy-
zyjny, trójwymiarowy model po-
wierzchni pleców (Hackenberg 2003). 
Istotą urządzenia jest analiza formy 
pleców. Uwzględniając anatomiczne 
i biomechaniczne założenia modelu 
możliwe jest obliczenie stałych punk-
tów anatomicznych, krzywych kręgo-
słupa oraz parametrów przestrzennej 
formy tułowia (Betsch i wsp. 2010, 
2011). Oceniając postawę wykorzy-
stano pomiar Average, który polegał 
na wykonaniu sekwencji 12 zdjęć, 
które zostały uśrednione, a wynikiem 
badania było jedno zdjęcie, którego 
wartość kliniczna jest bardzo wysoka.

Opisując postawę ciała badanych 
wykorzystano następujące parametry:

1. Odchylenie od pionu VP – DM 
mm (trunk imbalance),

Odchylnie od pionu oznacza od-
chylenie boczne punktu pośrodku szyi 
(vertebra prominens) od punktu środ-
kowego między dołeczkami lędźwio-
wymi DL – DR (dimple middle) 
w lewą lub prawą stronę.

2. Skośność miednicy DL – DR 
mm (pelvic tilt),

Skośność miednicy odnosi się do 
różnicy w wysokościach dołeczków lę-
dźwiowych w odniesieniu do płaszczy-
zny poziomej (przekrój poprzeczny). 
Dodatnia wartość oznacza, że dołe-
czek prawy znajduje się wyżej od lewe-
go, wartość ujemna występuje wtedy, 
gdy dołeczek prawy usytuowany jest 
poniżej dołeczka lewego.

3. Skręcenie miednicy DL – DR° 
(pelvic torsion),

Skręcenie miednicy oblicza się 
z wzajemnej torsji i normalnej płasz-
czyzny w punktach dołeczków lędź-
wiowych (komponent pionowy). Przy 
pozytywnej różnicy kątów normalna 
na prawym dołeczku (DR) skierowana 
jest dalej do góry niż na lewym. Na-
zewnictwo: + (dodatni; krzywa DR 
skierowana jest dalej do góry niż na 
DL), – (ujemny; krzywa DR skiero-
wana jest dalej na dole niż na DL).

4. Rotacja powierzchnia (rms)° 
(surface rotation (rms)),

Parametr oznacza średnią wartość 
kwadratową (root mean square) rota-
cji powierzchni na linii symetrii. Na-
zewnictwo: R (dodatni; średnia rota-
cja powierzchni do prawej strony), L 
(ujemny, średnia rotacja powierzchni 
do lewej strony).

5. Odchylenie boczne VPDM 
(rms) mm (latral deviation VPD-
M(rms)),

Jest to średnie odchylenie kwadra-
towe linii środkowej kręgosłupa od li-
nii VP-DM w płaszczyźnie czołowej. 
Nazewnictwo: R (dodatni; średnie od-
chylenie boczne w prawo), L (ujemny, 
średnie odchylenie boczne w lewo).

6. Kąt kifozy ICT – ITL (maks.)° 
(kyphotic angle ICT – ITL (maks.)),

Jest to maksymalny kąt kifozy, 
zmierzony między stycznymi do po-
wierzchni górnego punktu przegięcia 
ICT (punkt najwyższego pozytywne-
go nachylenia powierzchni w obrębie 
szyi, powyżej szczytu kifozy) w pobli-
żu VP i piersiowo – lędźwiowego 
punktu przegięcia ITL (punkt prze-
gięcia piersiowo – lędźwiowy, czyli 
punkt najwyższego negatywnego na-
chylenia powierzchni w obrębie mię-
dzy szczytem kifozy a szczytem lordo-
zy).

7. Kąt lordozy ITL – ITS (maks.)° 
(lordotic angle ICL – ITS (maks.)),

Jest to maksymalny kąt lordozy, 
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zmierzony między stycznymi do po-
wierzchni pirsiowo – lędźwiowego 
punktu przegięcia ITL a dolnym lędź-
wiowo – krzyżowym punktem prze-
gięcia ILS (punkt najwyższego pozy-
tywnego nachylenia powierzchni w ob-
rębie między szczytem lordozy a od-
cinkiem krzyżowym).

8. Kąt skoliozy wyrażony w stop-
niach w skali Cobba (Wilczyński 
2014).

Normy dla fizjologicznych wygięć 
kręgosłupa przedstawia są następujące: 
kąt kifozy: 47°–50°, kąt lordozy: 38°–
42°. Wyniki pomiaru postawy ciała 
w płaszczyźnie strzałkowej zostały po-
równane do norm dr med. H. Ch. 
Harzmana (1998), na których opiera 
się standaryzacja wyników Diers for-
metric III 4D (Harzmann 1999, 
2000, 2001).

Stabilność posturalna została 
sprawdzona przy użyciu platformy ba-
lansowej Biodex Balance System. Te-
stem oceniającym zdolność utrzymy-
wania równowagi był Test Stabilności 
Postawy (ang. Postural Stability Test) 
wykonywany w pozycji obunóż na sta-
bilnym podłożu z oczami otwartymi. 
Czas badania to trzy próby trwające 
20 sekund oddzielone 10 – sekundo-
wą przerwą. Wzrok dziecka w czasie 
pomiaru był zogniskowany na moni-
torze, na którym pojawiła się charak-
terystyczna kropka (COP), będąca 
symbolicznym przedstawieniem środ-
ka masy ciała. Zadaniem badanego 
było tak balansować ciałem, aby krop-
ka (COP) znajdowała się w widocz-
nym na monitorze środku okręgu w  

punkcie przecięcia osi współrzędnych 
(Wiszomirska i wsp. 2013). Parame-
try, które zostały poddane analizie to:

• Całkowity Indeks Stabilności 
(SI) 

Odzwierciedla zmienność położe-
nia platformy od płaszczyzny pozio-
mej wyrażoną w stopniach w czasie 
wszystkich ruchów wykonywanych 
w teście. Wysoka jego wartość świad-
czy o dużej ilości ruchów wykonywa-
nych w czasie testu.

• Przednio/tylny Indeks Stabil-
ności (A/P)

Odzwierciedla zmienność położe-
nia platformy dla ruchów w płaszczyź-
nie strzałkowej wyrażoną w stopniach.

• Przyśrodkowo/boczny Indeks 
Stabilności (M/L)

Odzwierciedla zmienność położe-
nia platformy dla ruchów w płaszczyź-
nie czołowej wyrażoną w stopniach.

• Procent czasu w strefie/kwa-
dracie

Wartości te reprezentują proces 
czasu trwania całego testu, który pa-
cjent spędził w danej strefie/kwadra-
cie.

Strefy celowe A, B, C i D są równe 
co do stopnia pochylenia platformy. 
Wyznaczone są one przez współśrod-
kowe okręgi o środku w centrum plat-
formy.

– Strefa A – od zera do pięciu stop-
ni odchylenia w stosunku do płaszczy-
zny poziomej,

– Strefa B – od sześciu do dziesię-
ciu stopni odchylenia w stosunku do 
płaszczyzny poziomej,

– Strefa C – od jedenastu do pięt-

nastu stopni odchylenia w stosunku 
do płaszczyzny poziomej,

– Strefa D – od szesnastu do dwu-
dziestu stopni odchylenia w stosunku 
do płaszczyzny poziomej.

Kwadraty reprezentują cztery 
ćwiartki wykresu testowego pomiędzy 
osiami X i Y. Dla protokołu „Obunóż” 
(„Both Feed”):

• Kwadrat 1 – prawy przód,
• Kwadrat 2 – lewy przód,
• Kwadrat 3 – lewy tył,
• Kwadrat 4 – prawy tył.
Punktacja pacjenta w tym teście 

zależy od liczby odchyleń od środka, 
co oznacza, że im niższy wynik tym 
lepsza stabilność posturalna.

Analizy wyników przeprowadzono 
za pomocą pakietu statystycznego 
PQStat ver. 1.6.

Związki między skalami analizo-
wano szacując współczynniki korelacji 
rangowych Spearmana., a związki 
między cechami jakościowymi a wie-
kiem badanych analizowano testem 
zależności ch^2 oraz dokładnym te-
stem Fishera.

Za istotne przyjęto prawdopodo-
bieństwo testowe na poziomie p<0,05 
a za wysoce istotne przyjęto prawdo-
podobieństwo testowe na poziomie 
p<0,01 (Sobczyk 2002, Kot i wsp. 
2007).

Wyniki

Badaniami objęto grupę 34 dzieci 
w wieku 8 i 9 lat. W grupie ośmiolat-
ków 62,5% badanych stanowiły 
dziewczęta, a 37,5% chłopcy. Wśród 
dziewięciolatków większa część 61,1% 

Tabela 1. Płeć i wiek w badanej grupie.
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stanowili chłopcy, a 38,9% dziewczęta 
(Tab.   1).

Wysokość (cm) w wieku 8 lat to 
średnio 124,69 z odchyleniem 6,77. 
Mediana rozkładu to 122,5 z zakre-
sem kwartylowym od 121 do 129,5 
oraz całkowitym zakresem od 115 do 
137. Wysokość (cm) w wieku 9 lat to 
średnio 132,61 z odchyleniem 5,55. 

Mediana rozkładu to 133,5 z zakre-
sem kwartylowym od 128 do 137 oraz 
całkowitym zakresem od 121 do 140.

Masa (kg) w wieku 8 lat to średnio 
22,76 z odchyleniem 4,21. Mediana 

rozkładu to 20,9 z zakresem kwartylo-
wym od 19,8 do 26 oraz całkowitym 
zakresem od 17 do 31,1. Masa (kg) 
w wieku 9 lat to średnio 28,96 z od-
chyleniem 4,36. Mediana rozkładu to 
28 z zakresem kwartylowym od 25,8 
do 32,1 oraz całkowitym zakresem od 
22 do 38,6 (Tab. 2).

Średni kąt kifozy u dzieci w wieku 

8 lat to 41,25, a u dzieci 9-letnich to 
średnio 45,39. Analiza fizjologicznych 
skrzywień pokazała, że średni kąt lor-
dozy w wieku 8 lat to 37,5, a w wieku 
9 lat to średnio 37,28. W czasie po-

miaru stabilności posturalnej w obu 
grupach wiekowych zaobserwowano 
w większości wychylenia w płaszczyź-
nie czołowej, oscylowanie ciałem 
w strefie A (czyli od 0 do 5 stopni) 
oraz odchylenia ciała w prawy tył (% 
czasu w kwadracie IV) (Tab. 3).

Analiza kifozy piersiowej pokazała, 
że w grupie dzieci 8-letnich większa 

część badanych (56,25%) prezentowa-
ła prawidłową wartość omawianego 
parametru, 37,5% charakteryzowało 
się spłaszczeniem kifozy, natomiast 
6,25% miała powiększoną kifozę. Po-

Tabela 2. Wysokość i masa dzieci w badanej grupie.

Tabela 3. Analiza wybranych skal dla każdej grupy wiekowej.
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dobną sytuację można było zaobser-
wować u dzieci 9-letnich, gdzie 
66,66% miało prawidłową wartość ki-
fozy, 27,78% miło ją zmniejszoną 
a 5,56% powiększoną.

Ocena lordozy lędźwiowej przed-
stawiała się następująco: wśród dzieci 
8-letnich większość miała prawidłowy 
parametr lordozy (50%), 31,25% cha-
rakteryzowało się zmniejszoną lordo-

zą, a 18,75% zwiększoną. U dzieci 
9-letnich znaczna część osób reprezen-
towała właściwą wartość kąta lordozy 
(77,78%), tylko niewielka część bada-
nych (22,22%) odznaczała się zbyt 
małym wygięciem lordotycznym (Tab. 
4).

W obu badanych grupach wystą-
piły skrzywienia kręgosłupa. Wśród 
dzieci 8-letnich 56,25% badanych po-
siadało skoliozę, a 43,75% charaktery-
zowało się postawą skoliotyczną. W gru-
pie dzieci 9-letnich znaczną część ba-
danych stanowiły osoby mające sko-
liozę (77,78%), a pozostała część 
(22,22%) posiadała postawę skolio-
tyczną (Tab. 5).

Korelacje między skalami postawy 
ciała i stabilnością posturalną dzieci 
w wieku 8 lat są istotne w kontekście 
związku między skalą skośność mied-
nicy DL-DR (mm) a skalami wskaź-
nik stabilności M/L (wynik), % czasu 
w strefie A i % czasu w strefie B. Pozo-

stałe oszacowane korelacje są nie istot-
ne (Tab. 6).

Korelacje między skalami postawy 
ciała i stabilnością posturalną w wieku 
9 lat są istotne w kontekście związku 
między skalą odchylenie boczne 
VPDM (rms) (mm) a skalami wskaź-
nik stabilności M/L i % czasu w strefie 
D. Dodatkowo rotacja powierzchni 
(rms) (stop.) jest istotnie skorelowana 
ze skalą % czasu w kwadracie III. Po-
zostałe oszacowane korelacje są nie 
istotne (Tab.  7).

Wnioski

1. Korelacje między skalami posta-
wy ciała i stabilnością posturalną dzie-
ci w wieku 8 lat są istotne w kontek-
ście związku między skalą skośność 
miednicy DL-DR (mm) a skalami 
wskaźnik stabilności M/L, % czasu 
w strefie A i % czasu w strefie B. 

2. Korelacje między skalami posta-
wy ciała i stabilnością posturalną 
w wieku 9 lat są istotne w kontekście 
związku między skalą odchylenie 
boczne VPDM (rms) (mm) a skalami 
wskaźnik stabilności M/L i % czasu 
w strefie D. 

3. Dodatkowo rotacja powierzchni 
(rms) (0) była istotnie skorelowana ze 
skalą % czasu w kwadracie III.

Tabela 4. Wartość fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.

Tabela 5. Wartość kąta skrzywienia kręgosłupa wg Cobba.

Tabela 6. Korelacje między skalami postawy ciała i stabilnością posturalną (wiek 8 lat)
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Tabela 7. Korelacje między skalami postawy ciała i stabilnością posturalną (wiek 9 lat).
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międzynarodowa konferencja naukowa 
„ekologiczna żywność i dietetyka – szanse, 
wyzwania i zagrożenia” zakończona sukcesem

KoMunIKaty

W dniach 27 i 28 października br., 
odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa „Ekologiczna żyw-
ność i dietetyka – szanse, wyzwania 
i zagrożenia” w ramach projektu dofi-
nansowanego z Funduszu Stypendial-
nego i Szkoleniowego utworzonego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz środków krajo-
wych: Rozwój Polskich Uczelni pt.: 
„Studia II stopnia: Ekologiczna żyw-
ność i dietetyka”. Dwudniowa konfe-
rencja miała miejsce w Pałacu Poku-
tyńskich przy ul.  Karmelickiej 29  
w Krakowie. Organizatorami konfe-
rencji była Krakowska Wyższa Szkoła 
Promocji Zdrowia. W konferencji 
uczestniczyło blisko 150 osób, byli to 
między innymi pracownicy naukowo 
– dydaktyczni oraz studenci. Specjal-
nym Gościem Konferencji był ekspert 
z Norwegian University of Science 
and Technology – Trondheim Norwey 
– dr inż. Krzysztof Orleański.

Konferencja miała na celu upo-
wszechnianie dorobku projektu na tle 
najnowszych światowych osiągnięć 
i trendów rozwojowych w badaniach 
i nauczaniu na rynku ekologicznej 
żywności i dietetyki. 

W pierwszym dniu Konferencji 
miało miejsce spotkanie zespołu pro-
jektowego. Otwarcia Konferencji do-
konała dr Małgorzata Kwaśniak – 
przewodnicząca Komitetu Programo-
wego, która w swoim wystąpieniu 
podsumowała dotychczasowe działa-
nia związane z realizacją projektu nor-
weskiego oraz przedstawiła kolejne za-
dania.

Drugi dzień Konferencji zaowoco-
wał ogromnym zainteresowaniem. Re-
feraty wygłoszono w ramach trzech se-
sji.

I sesja dotyczyła zagadnień związa-
nych z żywieniem człowieka. Sesji 
przewodniczyli: prof. dr hab. inż. 
Piotr Tomasik i dr Bożena Makowska;

II sesja referatowa poruszała tema-
ty związane z ekologią, ekologiczną 
żywnością i produktami prozdrowot-
nymi. Sesji przewodniczyli: prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Tuszyński i prof. dr 
hab. Tadeusz Kasperczyk;

III sesja była z zakresu szeroko po-
jętej dietetyki. Sesji przewodniczyli: dr 
Małgorzata Kwaśniak i dr inż. Miro-
sław Pysz.

Uczestnicy zachwyceni byli szero-
kim, dobrze dobranym zakresem te-
matycznym konferencji. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się również to-
warzysząca konferencji degustacja se-
rów z serowni zagrodowej „Podłazy” 
Pani Beaty Cichopek.

Konferencja trwała do późnych 
godzin wieczornych, każdej z sesji to-
warzyszyły żywe dyskusje uczestników. 
Spotkanie było okazją do wymiany 
poglądów, uwag i wiedzy na temat 
ekologicznej żywności, zdrowego od-
żywiania i dietetyki.
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relacja z wizyty studyjnej zespołu projektowego 
kWSpz w trondheim (norwegia)

KoMunIKaty

Program wizyty studyjnej obejmował:
1. Zwiedzanie Szpitala Uniwersytec-

kiego w celu zapoznania się z praktykami 
żywienia pacjentów,

2. Wizyta w gospodarstwach rolnych 
i przetwórczych,

3. Udział w konferencji na wydziale 
Technologii Żywności oraz wizyta w Labo-
ratorium Multimedialnym NTNU.

Pierwszy punkt programu obejmował 
wizytę w Szpitalu Uniwersyteckim Św. 
Olafa w Trondheim. Jest to jeden z najno-
wocześniejszym szpitali europejskich, któ-
ry jest zintegrowany z wydziałem lekar-
skim NTNU, w związku z tym naukowcy 
i lekarze mają bezpośredni kontakt i współ-
pracują w zakresie badań naukowych. 
Szpital stosuje najwyższe standardy doty-
czące sposobu żywienia pacjentów, każdy 
pacjenta ma dietę dobieraną indywidual-
nie do swoich potrzeb, co przyspiesza pro-
ces leczenia i zapobiega leczeniu chorób 
cywilizacyjnych. Zespół projektowy zwie-
dził wydział pediatryczny, patologii nowo-
rodków oraz nefrologii, gdzie zapoznał się 
z procedurami planowania żywienia. Na-
stępnie zespół projektowy miał możliwość 
zaznajomić się ze specyfi ką gospodarstwa 
ekologicznego – „Złota droga”, które sku-
pia szereg różnego typu gospodarstw rol-
nych i przetwórczych. Poznano szeroki 
asortyment ekologicznych serów produko-
wanych z mleka krowiego (gospodarstwo 
Gangstad) z dodatkiem: ziół (bazylia, ty-
mianek, oregano, estragon) i czosnku; 
kminku oraz sery z porostem pleśniowym, 
w tym camembert. W gospodarstwie tym 
otrzymuje się również lody z naturalnymi 
dodatkami smakowymi. Odwiedzono tak-
że rzemieślniczą piekarnię specjalizującą 
się w produkcji pieczywa na bazie mąki 
pszennej i żytniej oraz, co nietypowe – 
mąki jęczmiennej i owsianej z udziałem 
nasion (dyni, sezamu, słonecznika i lnu). 
Chleby te powstają w oparciu o tradycyjne 
receptury, które są ściśle strzeżone. Kolej-
nym punktem wizyty był udział w konfe-
rencji naukowej na wydziale Technologii 
Żywności Trondheim Univerity College, 

podczas której Pan Prorektor prof. dr hab. 
Tadeusz Kasperczyk przedstawił strukturę 
i kierunki kształcenia Krakowskiej Wyższej 
Szkoły Promocji Zdrowia. Pani prof. dr 
hab. inż. Elżbieta Pisulewska wprowadziła 
uczestników w tematykę wykorzystania 
leczniczego ziół i nalewek. Pracownicy 
uczelni z Trondheim zaprezentowali pro-
gram kształcenia i specyfi kę ich wydziału, 
a także badania na temat zawartości CLA 
w śmietance i mleku w zależności od miej-
sca wypasu kóz.

Na zakończenie programu pracownicy 
KWSPZ odwiedzili Laboratorium Multi-
medialne NTNU, którego kierownikiem 
jest koordynator projektu Pan dr Krzysztof 
Orleański. W ramach tej wizyty zapozna-
no się z nowoczesnymi metodami wizuali-
zacji przy prowadzeniu wykładów, projek-
cją w „3D” (projekcją sferyczną z użyciem 
specjalnych okularów „Oculus”). Podsu-
mowaniem spotkania był pokaz materiału 
zdjęciowego „3D” z pobytu studyjnego ze-
społu projektowego.

Celem wizyty było zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami techno-
logicznymi stosowanymi w Norwegii oraz wymiana doświadczeń w kształce-
niu studentów z zakresu żywności ekologicznej i dietetyki. 

Od prawej strony stoją: Prof dr hab Tadeusz Kasperczyk, Prof dr hab inż. Elżbieta Pisulewska, dr inż. 
Anna Matusz-Mirlak, dr inż. Paulina Liszka, dr inż. Mirosław Pysz, dr Krzysztof Orleański.
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Skrypt: chemia żywności 
Autor:  prof. dr hab. inż. piotr tomasik 

KoMunIKaty

Uprzejmie informujemy, że ukazał się 
skrypt prof. dr hab. Piotra Tomasika „Che-
mia żywności”. Książka została wydana 
przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji 
Zdrowia.

Podręcznik przeznaczony jest przede 
wszystkim dla studentów dietetyki, a także 
kosmetologii. Tekst zawiera informacje, 
które ułatwiają zrozumienie chemicznych 
aspektów przedmiotu, uczy patrzenia na 
wzory chemiczne i zrozumienia ich „mowy”.

Pozycja ta powstała nie tylko z myślą 
o czytelniku swobodnie poruszającym się 
w problematyce chemicznej ale przede 
wszystkim o czytelniku alergicznie reagu-
jącym na wzory chemiczne.

Autor obiecuje w tym skrypcie 
i w trakcie opartych na tym skrypcie wy-
kładach wyjaśnić to, co wydaje się niezro-
zumiałe. Skrypt zawiera szereg informacji 
potrzebnych każdemu w życiu codzien-
nym, a nieznanych ogółowi i obala pewne 
mity żywieniowe na temat szkodliwości 
czy też nieszkodliwości używek, konser-
wantów i tego co ogólnie nazywa się „che-
mią” wprowadzaną do artykułów spożyw-
czych.

Gorąco zachęcamy do zakupu skryptu 
w naszym Studio Kosmetyki Profesjonal-
nej, ul. Krowoderska 73, Kraków.

 

Chemia żywności
Piotr Tomasik

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowiaia
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Zajmuje się aktywnie dydaktyką  
i badaniami naukowymi od 1959 roku 
pracując jako wizytujący profesor m.in. 
uniwersytetach amerykańskich, włoskich, 
japońskich, chińskich, tajwańskich,  
a także libijskich i zimbabwańskich. 
Jego obecne zainteresowania naukowe 
obejmują  chemiczne i  fizykochemiczne 
modyfikowanie polisacharydów, 
nanotechnologię (nanorurki węglowe, 
białkowe i polisacharydowe, nanoskrobia 

oraz kropki kwantowe), wpływ 
słabych efektów elektrycznych i pola 
magnetycznego na właściwości materii. 
Zajmuje się też psychodietetyką.  
Jest autorem bądź współautorem   
52 książek, rozdziałów  w książkach, 
obszernych  przeglądów oraz   
22 innych artykułów przeglądowych,  
7 podręczników i skryptów, 362 pełnych 
prac badawczych, 15 innych prac  
oraz 62 patentów.

Prof. dr hab. Piotr Tomasik
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
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Celem głównym konferencji jest 
ukazanie pedagogiki zdrowia, jako dys-
cypliny przyszłości podejmującej istotne 
z pedagogicznego punktu widzenia kwe-
stie dla zdrowia współczesnego człowie-
ka w perspektywie historycznej i współ-
czesnej oraz w ujęciu interdyscyplinar-
nym.

Pragniemy ukazać bogactwo dzie-
dzictwa pedagogiki zdrowia oraz współ-
czesne osiągnięcia i problemy stanowią-
ce jej obszary badawcze.

W obliczu aktualnych zagrożeń dla 
zdrowia wszystkich grup wiekowych 
społeczeństwa, konieczne staje się budo-
wanie zasobów dla zdrowia i dobrych 
praktyk w zakresie dbałości o zdrowie. 
Pragniemy omówić dylematy w edukacji 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią i chorobami przewlekłymi.

Przedmiotem naukowego dyskursu 
będzie również obszar kształcenia kadr 
na potrzeby edukacji zdrowotnej.

Warto też postawić pytanie, do ja-
kiego stopnia w postmodernistycznym 

świecie człowiek zdany jest na samo-
dzielne dokonywanie wyborów zdro-
wotnych i rozstrzyganie rodzących się 
w związku z tym dylematów oraz w czym 
i w jaki sposób może mu pomóc pedago-
gika zdrowia?

Proponujemy następujące grupy 
problemowe

1. Historia pedagogiki zdrowia – 
nowe odczytania i inspiracje. 

2. Tożsamość naukowa pedagogiki 
zdrowia. Współczesne koncepcje i kie-
runki rozwoju edukacji zdrowotnej.

3. Metodologia badań pedagogiki 
zdrowia: obszary badawcze, typy i meto-
dy badań.

4. Dydaktyka akademicka wobec 
przygotowania studentów oraz kadr do 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

5. Pedagogika zdrowia wobec zdro-
wotnych problemów dziecka i rodziny.

6. Interdyscyplinarne podejście do 
zdrowia, choroby i niepełnosprawności 
dzieci i młodzieży. 

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: Dr hab. Bożena 

Zawadzka, prof. UJK 
Sekretarz: Dr Tomasz Łączek, Dr 

Anna Przygoda, Dr Joanna Zemlik                                              
Sekretarz tematyczny: Dr Teresa Gu-

muła, Dr Małgorzata Kaliszewska,  
Dr Anna Stawecka
Doktorantki: Mgr Agnieszka Klank, 

Mgr Justyna Klamka

Informacje organizacyjne
• Opłata za udział w konferencji wy-

nosi 350 zł i obejmuje materiały konfe-
rencyjne oraz publikację wystąpienia (po 
uzyskaniu pozytywnej recenzji). Po-
twierdzeniem udziału w konferencji bę-
dzie dokonanie przelewu wymaganej 
kwoty do dnia 30.04.2016r. na konto, 
którego numer zostanie podany w ko-
munikacie 2.

• Zgłoszenie udziału należy przesłać 
do dnia 15.04.2016r. na adres: pedago-
gikazdrowia@ujk.edu.pl. W kolejnym 
komunikacie zostaną podane adresy ho-
teli, w których będzie można zarezerwo-
wać nocleg.

• Wymagania edytorskie zostaną 
przekazane w komunikacie 2.

Serdecznie zapraszamy do Kielc

ii interdyscyplinarna konferencja naukowa 
pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość.
Organizatorzy:
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki 
i Psychologii, Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej
• Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 
2016 roku w budynku UJK CEART w Kielcach, ul. Krakowska 11.
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reGulaMIn wyDawnIczy
 „Promocja zdrowia i ekologia” 

to półrocznik naukowy poświęcony 
problematyce promocji zdrowia i eko-
logii.

Teksty przeznaczone do druku 
będą zakwalifikowane do jednej z na-
stępujących kategorii prac:

− o charakterze naukowo-badaw-
czym,

− poglądowe,
− programowo-metodyczne,
− historyczne,
− kazuistyczne,
− recenzje, sprawozdania, komuni-

katy,
− tłumaczenia,
− listy do Redakcji.
Redakcja przyjmuje do druku pra-

ce oryginalne, dotychczas niepubliko-
wane. W przypadku akceptacji pracy 
do druku Autor zobowiązuje się prze-
kazać prawa autorskie dotyczące dane-
go artykułu na rzecz Wydawcy i od 
momentu akceptacji jest zobowiązany 
do nieujawniania treści artykułu aż do 
jego ukazania się w czasopiśmie. Pu-
blikacja artykułu w innym czasopi-
śmie może nastąpić jedynie za zgodą 
Wydawcy.

Prace nadesłane do druku podle-
gają ocenie recenzentów. Wstępnej 
oceny tekstów dokonuje Redakcja. 
Prace niespełniające podstawowych 
warunków publikacji będą odrzucane 
i odesłane Autorom bez oceny mery-
torycznej. Prace zakwalifikowane do 
druku przez Redakcję będą przekazy-
wane do recenzenta (lub recenzentów 
według uznania Redakcji).

Przyjmuje się następujące oceny 
stosowane przez recenzenta:

1. Polecam do druku bez zastrze-
żeń.

2. Polecam do druku z pewnymi 
poprawkami.

3. Pracę należy przeredagować 
i przekazać ponownie do recenzji.

4. Praca nie kwalifikuje się do dru-
ku.

Oceny z pozycji nr 3 i 4 wymagają 
pisemnego uzasadnienia.

Wydawca nie wypłaca honorariów 
za wydrukowanie prac, z wyjątkiem 
prac zamówionych przez Wydawcę. 
Autor (Autorzy) otrzymują bezpłatnie 
po 1 egzemplarzu czasopisma.

W przypadku nieprzyjęcia pracy 
do druku Redakcja zwraca Autorowi 1 
egzemplarz.

Kolegium Redakcyjne i Wydawca 
w trosce o dobro czytelnika dołożą 

wszelkich starań w celu czytelnego 
i rzeczowego przekazu treści, jednak za 
ewentualne błędy i przeinaczenia mo-
gące pojawić się w druku Kolegium 
Redakcyjne i Wydawca nie ponoszą 
odpowiedzialności.

Reklamy będą publikowane na 
wyłączną odpowiedzialność reklamo-
dawców.

Instrukcja dla Autorów
Pracę należy przesłać w postaci wy-

druku oraz w formie zapisu cyfrowego 
na płycie CD lub DVD na adres Re-
dakcji lub w formie elektronicznej na 
adres e-mailowy Redakcji.

Wydruk w 2 egzemplarzach powi-
nien być wykonany na białym papie-
rze formatu A4 z podwójnym odstę-
pem między wierszami. Zalecany roz-
miar czcionki to 12 pkt. Marginesy 
nie mogą być mniejsze niż 3 cm.

Te same zasady dotyczą formy 
elektronicznej – prace należy przesyłać 
zapisane w formacie .doc, .odt lub .rtf.

W pracy należy uwzględnić:
− imię i nazwisko Autora (Auto-

rów), pierwszy Autor winien podać 
dokładny adres, telefon oraz miejsce 
pracy i zajmowane stanowisko,

− tytuł pracy,
− streszczenie w języku polskim 

i angielskim (objętość ok. 150 słów),
− słowa kluczowe w języku pol-

skim i angielskim (3-5 słów),
− objętość tekstu – do 21 600 zna-

ków; całość pracy (łącznie z tabelami, 
rycinami i piśmiennictwem) przy 
uwzględnieniu niniejszych instrukcji 
nie może przekroczyć objętości 12 
stron A4.

Fotografie (kolorowe lub czarno-
białe) powinny być wykonane na błysz-
czącym papierze o rozmiarze od 13x18 
do 15x20 cm lub przygotowane cyfro-
wo w rozdzielczości min. 225 dpi 
w formacie .tif, .eps lub jpg. Przy zapi-
sie w formacie .jpg należy ustawić kom-
presję obrazka na maksymalną jakość.

Ryciny (kolorowe lub czarno-bia-
łe) powinny być wykonane na kalce 
technicznej lub w formie wydruku 
komputerowego, lub w postaci cyfro-
wej w rozdzielczości min. 225 dpi do 
300 dpi (preferowane).

Fotografie i ryciny należy umiesz-
czać w osobnej kopercie i opatrzyć ty-
tułami i numerami (cyfry arabskie). 
Łączny rozmiar fotografii i rycin w for-
mie cyfrowej przesyłanych e-mailem 
nie może przekroczyć 10 megabajtów.

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo należy umieścić na 

końcu pracy: stosujemy system cyfro-
wy i układ alfabetyczny. 

W przypadku cytowania książek 
należy oprócz autora (autorów ) i tytu-
łu podać wydawcę oraz miejsce i rok 
wydania. 

Przykład:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż 

punktowy i inne metody refleksotera-
pii. Kasper, Kraków 1995.

W przypadku cytowania książek 
pod redakcją należy podać ponadto re-
daktora( redaktorów) i tytuł rozdziału.

Przykład:
Kasperczyk T., Mucha D.: Reflek-

soterapia. [W:] Masaż z elementami 
rehabilitacji. Red.: R. Walaszek, Reh-
med, Kraków 2000.

Nota bibliograficzna cytowanego 
czasopisma powinna zawierać:

− autora (autorów) artykułu,
− tytuł artykułu,
− nazwę czasopisma,
− rok wydania,
− numer czasopisma,
− numer strony (zakres stron).
Przykład:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Stra-

tegie postępowania w terapii manual-
nej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2, s. 
173-178.

Do pozycji zwartych stron nie po-
dajemy. Strony podajemy do wszyst-
kich pozycji w przypadku cytowania, 
ale tylko w tekście.

Pozycje internetowe należy podać 
po pozycjach autorskich z zachowa-
niem kolejnej numeracji.

Przykład:
Źródła internetowe:
1. http://trocisza.wordpress.com./

konserwanty_w_kosmetykach/ (data 
pobrania: 28.08.2010)

Redakcja zastrzega sobie prawo 
dostosowania nadesłanych materiałów 
do potrzeb pisma, dokonywania po-
prawek i skrótów tekstu bez uzgodnie-
nia z Autorem.

Adres Redakcji:

KWSPZ
Al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków 

POLAND
e-mail: sekretariat@kwspz.pl 
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tHe eDItorIal reGulatIonS
”Health promotion and ecolo-

gy” is a six-monthly scientific periodi-
cal dedicated to promoting health and 
ecology issues.

The texts designed for publica-
tion will be classified to one of the 
following paper categories:

− of scientific research character
− based on views
− programmatic-methodological
− historical
− casuistic
− reviews, raports, announcements
− translations
− letters to the Editor
The Editorial Section accepts to 

print only the original papers, so far 
unpublished. In case of approval of 
the work to print, the Author underta-
kes to hand over to the Publisher the 
copyright concerning the given article 
and since the moment of approval 
they are oblidged not to reveal the ar-
ticle content until it is published in 
our periodical. The publication of the 
article in another magazine is possible 
only with the consent of the Editor. 
Papers sent to print are subject to an 
assessment of the reviewers. The Edi-
torial Section takes the preliminary as-
sessment of the texts. Papers that do 
not meet the basic requiremants of the 
publication will be rejected and sent 
back to their Authors without the es-
sential evaluation. Papers accepted for 
publication by the Editorial Board will 
be submitted to the reviewer (or revie-
wers at the discretion of the Editor).

The following evaluations ap-
plied by the reviewer are being ac-
cepted:

1. Recommended to print without 
any reservations

2. Recommended to print with 
some alterations

3. The paper should be re-editted 
and send again to the review

4. Not qualified for printing
Evaluation from the position no. 3 

and 4 require written grounds.
The Editor does not pay any fees 

for printing the papers, except for the 
papers ordered by the Editor.

The Author (Authors) receives one 
copy of the periodical free of charge. 
In case of non-acceptance of the work 
to print the Editor gives back one 
copy to the Author. The Editorial Bo-
ard and the Editor, out of concern for 
the benefit of their reader’s will make 
every effort for the puropse of the cle-

ar and tangible media content, howe-
ver for any errors and distortions that 
may appear in the printing the Edito-
rial Board and the Editor shall not be 
liable. Advertisements will be publi-
shed to the sole reponsibility of the 
advertisers.

Instruction for Authors
The paper must be submitted in 

the form of the printout and in the di-
gital record on a CD or DVD to the 
address of the Editor or in the electro-
nic form to the e-mail address of the 
Editorial Section. The printout in 2 
copies should be made on the white 
A4 paper with the double space be-
tween the lines. The recommended 
font size is 12 points. The margins 
cannot be snaller than 3 cm.

The same principles concern the 
electronic form – the paper should be 
sent in the .doc, .odt. or .rtf format.

In the paper the following sho-
uld be considered:

− full name of the Author (Au-
thors), the first Author should provide 
the exact address, phone number, pla-
ce of employment and a taken posi-
tion

− the title of the paper
− the summary in Polish and En-

glish (the size of about 150 words)
− key words in Polish and English 

(3 – 5 words)
− the volmes of the text – up to 21 

600 of characters
− the whole paper (including ta-

bles, drawings and literature) taking 
into account these instructions may 
not exceed the volumes of 12 A4 for-
mat pages.

Photographs (colour or black and 
white) should be made on the glossy 
paper of size from 13x18 to 15x20 cm 
or digitally prepared at min. 225 dpi 
.tif, .eps or .jpg format. As refers the .
jpg format, the image compression of 
the picture should be set to maximum 
quality.

Drawings (colour or black and 
white) should be made on tracing pa-
per, in the form of a computer printo-
ut or in the digital form in min. 225 
dpi to 300 dpi (preferred) resolution

Photographs and drawings should 
be placed in a spearate envelope and 
label with titles and numbers (Arabic 
numerals). The total size of photogra-
phs and figures in the digital form sent 
by e-mail may not exceed 10 megaby-
tes.

Literature
References should be palced at the 

and of the paper. The titles should be 
numbered according to the order of 
books cited in the paper. When citing 
books, apart from the author(s) and 
the title one should provide the name 
of the publisher and the place and year 
of publication.

Example:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż 

punktowy i inne metody refleksotera-
pii. Kasper, Kraków 1995.

When citing books with the editor 
one should aditionally present the edi-
tor (editors) and the title of the chap-
ter.

Example:
Kasperczyk T., Mucha D.: Reflek-

soterapia [W:] Masaż z elemantami re-
habilitacji. Red.: R.Walaszek, Reh-
med, Kraków 2000.

A bibliography note of the cited 
periodical should cover:

− Author (Authors) of the article
− title of the article
− name of the periodical
− year of publication
− number of the periodical
− number of the page (page range)
Example:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Stra-

tegie postępowania w terapii manual-
nej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2, s. 
173-178.

Pages should be provided to all 
items in case of quoting, but only in 
the text.

The Internet entries must be given 
after the copyright items with a conse-
cutive numbering.

Example:
Internet sources:
1. http://trocisza.wordpress.com/

konserwanty_w_kosmetykach/ (data 
pobrania: 28.08.2010)

The Editorial Section reserves the 
right to adapt the received materials 
for the needs of the periodical, make 
alterations and abstracts of the text wi-
thout the consent of the Author

The address of the Editorial  
Office and the Publisher:

KWSPZ
Al. A. Grottgera 1, 30-035 Kraków 

POLAND
e-mail: sekretariat@kwspz.pl 
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