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OD REDAKCJI
Nowe na rynku wydawniczym czasopismo
(Półrocznik) „Promocja zdrowia i ekologia”
poświęcone jest w głównej mierze problematyce promocji zdrowia oraz związanej z nią
szeroko 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, cukrzycę (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 zakresie dokument Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
określa pięć obszarów decydujących o promocji zdrowia społeczeństwa. Są to:
1) Budowanie prozdrowotnej polityki w narodowych programach zdrowia
2) Tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu
3) Szersza reorientacja placówek służby zdrowia
4) Rozwijanie indywidualnych umiejętności dbania o zdrowie
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
rzędzie wpływu zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wody
i gleby) na skażenia upraw służących do produkcji żywności. Chęć zysku przeważa nad troską o zachowanie równowagi w przyrodzie, jakbyśmy zapominali, że sami jesteśmy jej częścią. W trosce o zrównoważony rozwój, nie możemy zapomnieć o podstawowym 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 Promocji Zdrowia (KWSPZ) z siedzibą w Krakowie pragnie poprzez swoje czasopismo pełniej przyczynić się do realizacji misji Uczelni, a w tym przede wszystkim do popularyzacji dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Uczelni. Poprzez
czasopismo chcemy się także otworzyć na środowiska akademickie w Polsce oraz za granicą.
Promocję zdrowia rozumiemy bardzo szeroko. Na każdym
z prowadzonych kierunków studiów zarówno licencjackich,
magisterskich jak i podyplomowych będzie możliwość prezentowania osiągnięć naukowo-badawczych i koncepcji programowych.
Warunki merytoryczne jak i redakcyjne przyjęcia prac do
druku określa „Regulamin wydawniczy’’ drukowany w każdym numerze czasopisma, a także zamieszczony na stronie internetowej KWSPZ.
							
				
Redaktor Naczelny
		
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
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FROM THE EDITOR
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 primarily
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
factors of biological and social nature. An important, in this
regard, 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 programs
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 contamination 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 nature – what we will generate should give
a possibility of decay into substances possible to be used in
another production process. 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
Health 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 postgraduate 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
		
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
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POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE
WEDŁUG METODY „BP” W ZESPOLE CIEŚNI
KANAŁU NADGARSTKA (Z.C.K.N.)
Physitherapeutic Procedures According
To „BP” Method In Carpal Tunnel
syndrome (CTS)
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Prywatne Centrum Rehabilitacji
BEATA PRUSZKOWSKA

Streszczenie / Abstract

Zespół cieśni kanału nadgarstka (z.c.k.n.) jest jedną
z najczęściej występujących neuropatii. Szacuje się, że dotyczy on 1 % ogółu populacji i ok. 5 % osób pracujących.
Zespół cieśni kanału nadgarstka definiowany jest jako konflikt pomiędzy strukturami anatomicznymi, a nerwem pośrodkowym (nerwus medianus) na poziomie nadgarstka, co
objawia się obrzękiem zapalnym oraz bólem w okolicy nadgarstka i ręki. Przyczyną z.c.k.n. są zmiany przeciążeniowe
i zwyrodnieniowe związane z pracą zawodową wykonywaną
ręką. Celem publikacji jest przedstawienie sposobu rehabilitacji oraz prewencji w z.c.k.n. Przedstawiony algorytm leczenia zachowawczego z.c.k.n. zawiera opis środków i metodykę postępowania fizjoterapeutycznego. Jest to autorska metoda pod nazwą „BP” (od nazwiska autorki metody – Beaty Pruszkowskiej), której skuteczność została wielokrotnie potwierdzona w praktyce.

The carpal tunnel syndrome (C.T.S.) is one of the most
common form of neuropathy. It is estimated to affect 1% of
the population in general, and around 5% of working population. C.T.S. can be defined as a conflict between anatomical structures and the median nerve (nerwus medianus) at a wrist level, what results in pain, inflammation
and swelling around the wrist and hand. The root cause of
the C.T.S. may be defined as strain and degenerative changes caused by the type of work performed by the affected
hand. The aim of this publication is to introduce a method
of rehabilitation and prevention of C.T.S. The algorithm
of C.T.S. conservative treatment presented below contains
a description of the measures and methodology of physiotherapeutic treatment. It is an authorial method under the
name „BP” 1 (from the name of the author – Beata Pruszkowska) the effectiveness of which has been repeatedly proven in practice.

Słowa kluczowe: ezespół cieśni kanału nadgarstka,
rehabilitacja ręki.

Key words: the carpal tunnel syndrome, hand rehabilitation.

Wstęp
Zespół cieśni kanału nadgarstka
należy do jednej z najczęściej występujących neuropatii [2]. Biorąc pod
uwagę przyczyny tego schorzenia należy prognozować, że problem będzie
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ciągle narastał. Z tych powodów warto
poszukiwać skutecznych form leczenia
zachowawczego z wykorzystaniem tanich i łatwo dostępnych środków fizjoterapii wspomaganych jedynie farmakologią. Z przesłanek powyższych
wynika cel artykułu, a jest nim przed-

stawienie algorytmu postępowania fizjoterapeutycznego w z.c.k.n. – ujętego w metodę pod nazwą „BP” (od nazwiska autorki metody – Beaty Pruszkowskiej).
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Budowa anatomiczna nadgarstka
Nadgarstek składa się z ośmiu
różnokształtnych kości, ułożonych
w dwóch szeregach. W szeregu bliższym występują kości: 1- łódeczkowata, 2- księżycowata, 3- trójgraniasta
i 4- rochowata. Natomiast w szeregu
dalszym znajdują się kości: 5- czworoboczna większa, 6- czworoboczna
mniejsza, 7- główkowata oraz 8- haczykowata (ryc. 1).

Po stronie grzbietowej nadgarstek
jest wypukły i pokryty ścięgnami prostowników ręki. Powierzchnia dłoniowa jest wklęsła i wytwarza bruzdę
nadgarstka. Wyniosłość promieniowa nadgarstka jest utworzona przez
guzek kości łódeczkowatej oraz guzek kości czworobocznej większej. Po
stronie łokciowej wznosi się kość grochowata i haczykowata, które wspólnie tworzą wyniosłość łokciową nadgarstka. Między obiema wyniosłościa-

mi rozpięty jest troczek zginaczy, który
jest utworzony przez połączenie włókien więzadła poprzecznego nadgarstka z włóknami powięzi przedramienia
przechodzącej w rozścięgno dłoniowe.
Jest to pasmo tkanki łącznej włóknistej, które zamyka bruzdę nadgarstka i przekształca ją w kanał nadgarstka [11]. Przez kanał ten biegną ścięgna zginaczy palców i nerw pośrodkowy (ryc. 2).
Opis Stawów
Staw promieniowo – nadgarstkowy
(staw bliższy ręki)

Ryc. 1. Kości nadgarstka

Staw promieniowo – nadgarstkowy powstaje przez połączenie kości promieniowej z szeregiem bliższym kości nadgarstka. Staw ten ograniczają następujące więzadła: 1- więzadło poboczne promieniowe nadgarstka, 2- więzadło poboczne łokciowe nadgarstka, 3- więzadło dłoniowe promieniowo – nadgarstkowe,
4- więzadło grzbietowe promieniowo
– nadgarstkowe, 5- więzadło łokciowo – nadgarstkowe dłoniowe, 6- więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka,
7- więzadło łukowate grzbietowe nadgarstka.
Staw śródnadgarstkowy
(staw dalszy ręki)
Staw ten utworzony jest przez
pierwszy i drugi szereg kości nadgarstka. Ruchy w stawie śródnadgarstkowym polegają na zginaniu i prostowaniu ręki.

Ryc. 2. Ręka z więzadłem poprzecznym

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Stawy międzynadgarstkowe.
Stawy międzynadgarstkowe występują między sąsiadującymi ze sobą
kośćmi w pierwszym i drugim szeregu nadgarstka (np. między kością łódeczkowatą a księżycowatą, między
kością czworoboczną większa mniejszą itp.). Więzadła stawów sródnadgarstkowych oraz stawów międzynad-
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garstkowych łączą poszczególne kości
nadgarstka. Występują one w postaci:
1- więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe, 2- więzadła międzynadgarstkowe grzbietowe, 3- więzadła międzynadgarstkowe międzykostne.
Stawy nadgarstkowo-śródręczne
Stawy nadgarstkowo-śródręczne tworzą powierzchnie stawowe kości drugiego szeregu nadgarstka i powierzchnie stawowe końców bliższych kości
śródręcza. Stawy te ograniczają następujące więzadła: 1- więzadło nadgarstkowo-śródręczne dłoniowe i grzbietowe, 2- więzadło nadgarstkowo-śródręczne międzykostne.
Staw nadgarstkowo-śródręczny
kciuka
Staw nadgarstkowo-śródręczny
kciuka powstaje przez połączenie podstawy pierwszej kości śródręcza z kością czworoboczną większą.
Staw promieniowo-łokciowy bliższy
Staw promieniowo-łokciowy bliższy jest stawem obrotowym. Główkę
stawową tworzy obwód stawowy głowy kości promieniowej, panewkę –
wcięcie promieniowe kości łokciowej
i więzadło pierścieniowate.
Staw promieniowo-łokciowy dalszy
Staw promieniowo-łokciowy dalszy tworzy głowa kości łokciowej z jej
obwodem stawowym i panewka, którą jest wcięcie łokciowe kości promieniowej. Do dolnej powierzchni głowy kości promieniowej przylega trójkątny krążek stawowy. Jego dalsza powierzchnia przylega do kości nadgarstka. Oddziela on jamę stawu promieniowo-łokciowego dalszego od
jamy stawu promieniowo-nadgarstkowego [3].
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Działanie mięśni na stawy
nadgarstka
Na ruchy stawów nadgarstka najsilniej działają zginacze (praca ich jest
prawie równa pracy zginaczy w stawie
łokciowym), gdy tymczasem działanie prostowników ręki wynosi tylko 2/5 pracy zginaczy. Najsilniejszymi zginaczami dłoniowymi ręki są
zginacz powierzchowny palców oraz
zginacz głęboki palców, znacznie słabiej działają zginacz długi kciuka, zginacz promieniowy nadgarstka jak
również zginacz łokciowy nadgarstka, najsłabiej zgina dłoniowo odwodziciel długi kciuka. Zgięcie grzbietowe ręki najsilniej wykonuje prostownik palców, słabiej pracują prostownik promieniowy długi nadgarstka
oraz prostownik promieniowy krótki
nadgarstka, najsłabiej zaś prostownik
wskaziciela, prostownik długi kciuka. Odwodzenie łokciowe jest spowodowane współdziałaniem prostownika łokciowego nadgarstka i zginacza
łokciowego nadgarstka. Odwodzenie
promieniowe wykonuje głównie prostownik promieniowy długi nadgarstka. Jest on wspomagany przez następujące mięśnie: prostownik promieniowy krótki nadgarstka, odwodziciel długi kciuka, prostownik długi
kciuka, prostownik wskaziciela i zginacz promieniowy nadgarstka. Działanie trzech ostatnich mięśni jest nieznaczne.
Staw
nadgarstkowo-śródręczny
kciuka jest objęty ze wszystkich stron
pierścieniem mięśni. Działają na niego nie tylko mięśnie przyczepiające
się do kości śródręcza, ale pośrednio
również te mięśnie, które kończą się
na pierwszym i drugim paliczku kciuka. Należy odróżnić cztery grupy mięśni współdziałających, które wywołują
cztery ruchy dokoła dwóch głównych
osi. Dla ruchu odwodzenia stanowią
je: odwodziciel długi i krótki kciuka
oraz częściowo zginacz krótki kciu-

ka. Dla przywodzenia: mięsień międzykostny grzbietowy, przywodziciel
kciuka, prostownik długi kciuka, przeciwstawiacz kciuka i częściowo zginacz
krótki kciuka. Grupę przeciwstawiającą kciuk tworzą mięśnie: zginacz długi i krótki kciuka, przywodziciel oraz
przeciwstawiacz kciuka. Ruchy odprowadzania wykonują: prostownik długi
i krótki kciuka oraz odwodziciel długi kciuka [3].
Naczynia i nerwy stawów ręki
Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest
przeważnie słabsza, jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej,
łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy międzykostnej przedniej. Sieć
grzbietowa jest utworzona przez gałązki tętnic promieniowej, łokciowej,
międzykostnej przedniej i tylnej.
Unerwienie stawów ręki pochodzi po stronie dłoniowej z nerwu międzykostnego przedniego (gałęzi nerwu pośrodkowego), po stronie grzbietowej głównie od nerwu międzykostnego tylnego (od nerwu promieniowego)
i od gałęzi grzbietowej nerwu łokciowego [11].
Zespół cieśni kanału nadgarstka
(z.c.k.n.)
Po raz pierwszy w historii medycyny ta jednostka chorobowa została
opisana w 1913 r. przez Marie i Foixa [8]. W języku angielskim choroba
jest znana pod nazwą: „carpal tunnel
syndrome”. Współcześnie z.c.k.n. definiowany jest jako konflikt – ciasnota
kanału pomiędzy strukturami nerwowymi, a otoczeniem nerwu. Głównie
dotyczy to nerwu pośrodkowego (nerwus medianus) na poziomie nadgarstka oraz ścięgien i mięśni:
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1. m. zginacz palców powierzchowny (m. flexor digitorum superficialis),
2. m. zginacz palców głęboki (m.
flexor digitorum profundus),
3. m. zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus),
4. m. zginacz nadgarstka promieniowy (m. flexor carpi radialis).
Nerw pośrodkowy odpowiada za
unerwienie zarówno czuciowe jak i ruchowe ręki [7].
Nerw pośrodkowy utworzony jest
z korzeni nerwów rdzeniowych od C5
do Th1 (ryc. 3, 4).

Ryc. 3. Schemat ideowy unerwienia ruchowego i czuciowego ręki, S.R. – splot ramienny utworzony przez
korzenie brzuszne C5, C6, C7, C8, Th1 ; U.R. – unerwienie ruchowe (mięśniowe), N.P. – nerw pośrodkowy, U.C. – unerwienie czuciowe (skórne)

Ryc.4. Schemat anatomiczny unerwienia ruchowego i czuciowego ręki
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Objawy kliniczne
Z.c.k.n. cechują następujące objawy:
1. obrzęk zapalny nerwu i tkanek
go otaczających,
2. mrowienie w nadgarstku i okolicach palców od I-III,
3. zanik mięśni kłębu,
4. ból w okolicy nadgarstka i palców (ogólnie ręki) [6, 8, 9, 15].
Etiologia (przyczyny)
Do z.c.k.n. dochodzi na skutek
zmian przeciążeniowo – zwyrodnieniowych. Głównymi czynnikami ryzyka są obciążenia wielokrotnie powtarzanego ruchu ręki i nadgarstka w czasie pracy, zaburzenia ergonomiczne,
praca przy komputerze, choroby ogólnoustrojowe, zaburzenia hormonalne,
podwyższony wskaźnik BMI, zaburzenia ukrwienia okolicy kanału nadgarstka, zmiany wysiękowe lub urazy.
Z.c.k.n. jest jedną najczęściej występujących chorób zawodowych (neuropatia) u osób wykonujących prace ręczne obciążające nadgarstekzwiązane z powtarzalnością ruchów. Liczną grupę z czynnikiem ryzyka z.c.k.n.
stanowią pracownicy przemysłu ciężkiego i budownictwa, urzędnicy, rolnicy, krawcowe, pielęgniarki i lekarze
dentyści [6, 8, 13, 15].
Zmniejszenie przestrzeni kanału nadgarstka doprowadza do ucisku
na nerw pośrodkowy, a w konsekwencji do zaburzenia w odżywianiu tkanek, co skutkuje wtórnym obrzękiem
i nasileniem dolegliwości. Stan zapalny dotyczy głównie pochewek i ścięgien mięśni zginaczy [7, 12]. Wskutek przedłużającego się ucisku dochodzi do zmian niedokrwiennych w nerwie, a następnie stopniowego obumierania aksonów, zaniku czucia w obszarze unerwionym oraz wtórnego zaniku mięśni unerwianych przez nerw
pośrodkowy [8, 15].
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Diagnostyka
W diagnostyce wykorzystujemy badanie podmiotowe (wywiad),
przedmiotowe i badania laboratoryjne. Z badań laboratoryjnych najczęściej wykorzystuje się test neurofizjologiczny EMG, RTG, USG, RM [12],
oraz różne testy neurologiczne. RTG –
dłoni i nadgarstka ma charakter przeglądowy i może wnieść pewne informacje co do charakteru urazu. W nerwach zmienionych chorobowo prędkość przewodzenia spada w stosunku
do strony zdrowej [2].
Epidemiologia
Zespół cieśni kanału nadgarstka
(z.c.k.n) jest najczęstszą neuropatią
uciskową. Zaburzenia te dotyczą według dostępnych danych 1% ogólnej
populacji i 5% populacji pracujących,
a z badań potwierdzonych klinicznie i elektrofizjologicznie obliczono
na 2,7%. Występuje częściej u kobiet.
Kobiety są dwukrotnie bardziej narażone na rozwój zespołu cieśni kanału nadgarstka. U mężczyzn w związku
z przeciążającą pracą wzrasta częstość
występowania schorzenia [4, 5, 8].
Z danych Biura Pracy i Statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy – NIOSH w USA wynika, że zespół cieśni kanału nadgarstka stanowił naczelne ryzyko zawodowe lat 90, było to około 50% wszystkich urazów związanych z pracą [5].

Ryc. 5. Test Phalena

Objaw Tinnela – ręka pacjenta
zgięta nieco grzbietowo, podparta, położona na stole (w supinacji). Opukujemy opuszkami palców środkowego
lub wskazującego okolicę kanału nadgarstka na wysokości fałdu zgięciowego wzdłuż przebiegu nerwu pośrodkowego. Parastezje i ból promieniujący
do ręki oraz przedramienia świadczą
o występowaniu z.c.k.n (ryc. 6).

Ryc. 6. Badanie objawu Tinnela

Test uciskowy Durkana – przedramię pacjenta zgięte do kąta 30 stopni w supinacji, zaciśnięcie nadgarstka
na poziomie kanału w miejscu ponad
nerwem pośrodkowym i oczekiwanie
na pojawienie się objawów chorobowych w ciągu 30 sekund (ryc. 7).

Testy neurologiczne
Test Phalena – pacjent opiera łokcie o stół i pozostaje w czasie ok. 1 minuty z rękami zgiętymi w kierunku
dłoniowym. W trakcie ucisku dochodzi do parestezji w obszarze nerwu pośrodkowego – w z.c.k.n. dolegliwości
nasilają się znacznie (ryc. 5).

Ryc. 7. Test uciskowy Durkana
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Formy leczenia
W zależności od stanu klinicznego leczenie jest zachowawcze z udziałem farmakologii lub operacyjne (chirurgiczne). W zakresie farmakoterapii
zastosowanie znajduje:
1. aspiryna, która działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo
i przeciwbólowo,
2. ibuprofen lub paracetamol,
z silniejszych w działaniu leków
prednison (syntetyczny kortykosteryd).
Program leczenia zachowawczego w metodzie Beaty Pruszkowskiej
(określanej jako metoda „BP”) składa się z następujących elementów:
1. mobilizacje tkanek miękkich
(masaż poprzeczny),
2. mobilizacje bierne (stawowe)
stawów ręki ze szczególnym
uwzględnieniem stawu nadgarstkowego,
3. kinezyterapia: ćwiczenia czynne
wolne kończyny górnej,
4. fizykoterapia: ultradźwięki – nadźwiękawianie okolicy kanału
nadgarstka,
5. kinesiotaping.

Ryc. 8. Masaż poprzeczny

Ryc. 12. Trakcja kciuka II

Ryc. 9. Masaż kłębu kciuka

Ryc.10. Masaż punktowy

Ryc. 13. Trakcja kciuka III

Techniki i metodyka
Ryc.14. Trakcja stawu nadgarstkowego I

Mobilizacje tkanek miękkich
1. Masaż poprzeczny – jako mobilizacja funkcjonalna tkanek
miękkich (mięśni kłębu, kłębika i innych struktur okołostawowych) – połączony z ruchem
zgięcia grzbietowego nadgarstka – powtarzany do uzyskania
wyraźnego rozluźnienia (ryc. 8).
2. Masaż samego kłębu kciuka
(ryc. 9).
3. Masaż punktowy – punktowe
ugniatanie połączone z rozcieraniem centrum kłębu kciuka.
(ryc.10)
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Ryc. 11. Trakcja kciuka I

Mobilizacje bierne
1. Trakcja stawowa kciuka w trzech
różnych kierunkach – w osi
i mimoosiowo (ryc. 11, 12, 13).
2. Trakcja stawu nadgarstkowego
poprzez chwyt za rękę z przytrzymaniem drugą ręką przedramienia (blisko stawu nadgarstkowego) i podobnie jak przy
trakcji kciukiem mają miejsce
ruchy w trzech różnych kierunkach (ryc. 14, 15, 16).

Ryc.15. Trakcja stawu nadgarstkowego II

Ryc.16. Trakcja stawu nadgarstkowego III
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3. Mobilizacja w pozycji zgięcia
grzbietowego stawu nadgarstkowego
(przed granicą napięcia końcowego) –
wykonuje się ruchy rotacji zewnętrznej (ryc. 17).

Kinesiotaping
Technika tapingu dla zespołu cieśni kanału nadgarstka [1, 10, 14]
1. Aplikacja mięśniowa – nałożenie aplikacji na rozciągnięty
mięsień (ryc. 21),
2. Mobilizacja przestrzenna nadgarstka – pozycja nadgarstka neutralna, aplikacja plastra
w zakresie maksymalnie 50 %
jego rozciągliwości (ryc. 22).

Ryc.17. Ruchy rotacji zewnętrznej

Wszystkie elementy powtarzane są
(10-20x) do uzyskania efektu wyraźnego rozluźnienia.
Kinezyterapia
Ćwiczenia czynne wolne kończyny górnej
1. Ćwiczenie zgięcia grzbietowego ręki przy wyproście kończyny górnej z końcowym zatrzymaniem ruchu i lekką trakcją
w stawie ramiennym (ryc. 18).
2. Ćwiczenie zgięcia dłoniowego
połączonego ze zgięciem palców oraz przedramienia w stawie łokciowym z końcowym zatrzymaniem ruchu (ryc. 19).

Ryc.19. Ćwiczenie zgięcia dłoniowego

3. Ćwiczenie zgięcia grzbietowego
ręki przy zgięciu kończyny górnej z końcowym zatrzymaniem
ruchu i lekką trakcją w stawie
ramiennym (ryc. 20).
Ilość powtórzeń: 10 – 15x w serii.

Ryc. 21. Aplikacja mięśniowa

Ryc. 22. Mobilizacja przestrzenna nadgarstka

Opis przypadku

Ryc. 20. Ćwiczenie zgięcia grzbietowego ręki

Pacjent: kobieta lat 43, zawód:
rolnik.
Rozpoznanie: Zespół cieśni kanału nadgarstka.
Pacjentka odbyła serię sesji terapeutycznych wykonanych zgodnie
z założeniami metody w ilości 15x.
Pacjentka prowadziła „dzienniczek”, w którym opisywała efekty terapii.

Fizykoterapia
Ultradźwięki – nadźwiękawianie
okolicy kanału nadgarstka w dawce do
0,5 W/cm², czas trwania około 5 minut.
Ryc. 18. Zgięcie grzbietowe ręki
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Objawy
Drętwienie dłoni praktycznie cały
czas. Bez względu na pozycję ręki,
cały czas odczuwane jest mrowienie,
a w czasie prac w gospodarstwie, polu
i domu odczuwanie bólu jest dokucz-
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liwe. Nawet próby rozluźnienia rąk
nie przyniosły poprawy. Spanie tylko na wznak z rękoma luźno na biodrach. Pozycja boczna tylko na chwilę,
drętwienie, mrowienie rąk powoduje
przebudzenie.
31 sierpień 2016 r. – I sesja terapeutyczna. Poprawa sprężystości w dłoni. W czasie pracy drętwienie obu dłoni (duże mrówki). Każda
zmiana pozycji dłoni tj. w stan opuszczenie w dół przynosi ulgę. Wygląda to tak, że w czasie pracy grabiami
często trzeba robić maleńkie przerwy.
Przez resztę dnia nie odczuwam mrowienia rąk, ewentualnie lekkie mrowienie. Noc bez żadnych dolegliwości,
nawet można spać na boku.
1 września 2016 r. Rano lekkie
mrowienie rąk podczas pracy w zagrodzie. Każde opuszczenie rąk przynosi
ulgę. W ciągu dnia coraz rzadsze mrowienia i coraz słabsze. Poprawa komfortu pracy dłoni. Wieczorem uczucie
obolałych dłoni. W nocy mrowienie
obu rąk przerywa sen.

4 września 2016 r. Rano lekkie
uczucie mrowienia w obu rękach. Do
południa uczucie mrowienia przychodzi i odchodzi. Ręce mrowią nawet
podczas pozycji stojącej (w kościele)
z założonymi rękoma przed sobą. Ułożenie wzdłuż tułowia przynosi ulgę. Po
południu mrowienia są rzadsze, prawie nieodczuwalne. Poprawa komfortu pisania. Noc spokojna, bez przebudzeń.
5 września 2016 r. – III sesja terapeutyczna. Po przebudzeniu lekkie
uczucie mrowienia. Drętwienie rąk
na kierownicy. W czasie prac w gospodarstwie powraca pulsacyjne lekkie mrowienie ( to nie jest już drętwienie). W czasie pisania nie muszę robić
przerw i odkładać długopisu. Po powrocie do domu ręce przesortowały
i zaworkowały około 2 tony ziemniaków bez żadnych mrowień. Wieczorem uczucie zmęczenia dłoni było odczuwalne. Noc spokojna.

2 września 2016 r. – II sesja terapeutyczna. Rano cierpnięcie rąk przy
pracy w oborze i w domu. Praca widłami i obieranie ziemniaków. Drętwienie
rąk na kierownicy. Bezpośrednio po terapii brak poprawy. Ręce cierpną na
kierownicy w drodze do domu. Wieczorem stopniowe ustępowanie mrowienia. Noc spokojna bez przebudzeń.

6 września 2016 r. Rano po przebudzeniu lekkie uczucie zmęczonych rąk, jakby lekka blokada stawów.
W czasie pracy lekkie mrowienie – coraz rzadsze. Ogólnie mrowienie rąk
jest coraz słabsze z dnia na dzień. Po
południu praktycznie wcale nie odczuwam mrowień. Gimnastykuję dłonie i nadgarstki. Praca przy biciu świni. Uczucie jakby dłonie były mocniejsze. Wieczorem lekkie mrowienie
w okolicach łopatki na plecach.

3 września 2016 r. Rano lekkie
mrowienie ręki po przebudzeniu. Przy
pracy naprzemienne mrowienie rąk.
Ulgę przynosi opuszczenie rąk na dół,
tj. wzdłuż tułowia. Poprawia się komfort pisania, z tym też były ogromne
problemy. W ciągu dnia lekkie mrowienia – coraz słabsze. Wieczorem
uczucie obolałych, zmęczonych dłoni.
Noc spokojna, bez przebudzeń.

7 września 2016 r. – IV sesja terapeutyczna. Rano jak co dzień, naprzemienne mrowienie rąk podczas
pracy – praca z widłami, grabiami.
Każdorazowe opuszczenie rąk przynosi ulgę. W drodze na terapię i z powrotem ręce cierpną na kierownicy.
Dziś nie ma takiej poprawy jak wcześniej. Po południu ręce cierpną mocniej przy wiązaniu sznurka na supeł-
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ki (wiązanie szynek). Wieczorem lekka poprawa. Przy krojeniu nożem słoniny brak dolegliwości. Noc spokojna,
bez przebudzeń.
8 września 2016 r. Rano po przebudzeniu jeszcze na łóżku mrowienie
rąk. Przy oporządzaniu zwierząt (praca
widłami) jest dzisiaj większe mrowienie, nawet cierpnięcie. Przy pisaniu
jest większe uczucie drętwienia. Ogólnie cały dzień jest większe mrowienie,
nawet drętwienie. Wieczorem uczucie
zmęczenia całych rąk od ramion. Dłonie mrowieją.
9 września 2016 r. – V sesja terapeutyczna Rano bardzo źle. Wszystko
jest obolałe, tzn. kręgosłup, nogi ciężkie, ręce jakby poobijane. Ból kręgosłupa szyjnego promieniujący na lewą
stronę. Ogólnie nie mogę się rozkręcić, ale pomału wracam do normalności. Ręce drętwieją na kierownicy. Po
szyciu na maszynie dokucza lewa ręka.
Po kilku godzinach odczuwam jakby
znowu zmniejszyły się tzw. ataki mrowienia. Samopoczucie poprawia się.
Wieczorem tylko trochę mrowią dłonie, nawet przy szyciu jest lepiej. Noc
spokojna.
10 września 2016 r. Poranek lepszy od wczorajszego. Ręce lekko zmęczone ale mocne. Przy kopaniu ziemniaków przez jakiś czas pojawia się
uczucie ukłucia w prawym nadgarstku. Jest to ból pulsujący ale intensywny. Znika po prawie godzinie. Jest
jeszcze lekka blokada na wysokości
kręgosłupa szyjnego z prawej strony.
Po południu i wieczorem komfort jest
zadowalający, tzn. mrowienia są rzadsze i słabsze. Noc spokojna.
11 września 2016 r. Rano przy
oporządzaniu ręce mrowiły przy pracy
z widłami. Skrobanie ziemniaków bez
zakłóceń. W kościele ręce dużo mniej
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dokuczały. Po południu było spokojnie, bez mrowień. Wieczorem przy pisaniu czułam mrowienie, w trakcie pisania trochę ustępowało. W czasie siedzenia na kanapie częściej drętwieje
lewa ręka, ale każda zmiana i ruch ręką
przynoszą ulgę. Wieczorem podparcie
głowy na ręce, lewa ręka cierpnie.
12 września 2016 r. – VI sesja
terapeutyczna Rano mrowienie rąk –
lewa bardziej. Przy pracy ręce mrowieją, ale każdy ruch ręką sprawia że dolegliwości ustępują. Skrobanie ziemniaków na obiad bez kłopotów. Ręce
mrowieją na kierownicy w drodze do
i z powrotem z terapii. Zakres dłoni
jest dużo większy, poprawia się komfort życia, np. jest lepsza chwytalność
ziemniaków, nie wypadają z rąk i jakby więcej można wziąć ziemniaków
do ręki. Zauważyłam lepszą plastyczność dłoni. Po południu dolegliwości
są mniejsze. Wieczorem tylko przy jedzeniu słonecznika czuje lekkie mrowienie rąk.
13 września 2016 r. Rano dłonie są obolałe, jakby otępiałe, mrowią, ale są mocniejsze. Lewa ręka dużo
bardziej dokucza. Przy mieleniu mięsa
około godziny 11:00 jest dużo lepiej.
Ręka kręcąca korbą trochę drętwieje.
Po południu zanikają albo można powiedzieć coraz rzadziej pojawiają się
„mrówki”. Odczuwam mrowienie rąk
przy długim podpieraniu głowy. Dłuższa chwila utrzymywania rąk w tej pozycji jeszcze doprowadza do drętwienia. Noc spokojna.
14 września 2016 r. – VII sesja terapeutyczna Rano ręce są „ok”. Lekkie
mrowienie przy widłach. Dłonie mają
coraz większy zakres uchwytu. Jest widoczna poprawa. Ręce nie mrowią na
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kierownicy w drodze na terapię i z powrotem. Lekko mrowią przy pisaniu.
Przy kopaniu ziemniaków na kombajnie nie odczuwam żadnych dolegliwości. Lekkie mrowienie przy grabieniu. Ogólnie poprawia się komfort życia i pracy.
15 września 2016 r. Rano lekkie
mrowienie rąk. Od godziny 10:00 do
17:00 kopanie ziemniaków na kombajnie, bez żadnych ale to żadnych
dokuczliwości. Wieczorem obieranie
i sortowanie też bez problemu. „SUPER”! Jest radość i strach by mrowienie nie wróciło jutro.
Podsumowanie
Jak już na wstępie wspomniano
z.c.k.n. jest najczęstszą mononeuropatią z ucisku. Występuje u osób wykonujących pracę manualną obciążająca nadgarstek, związaną z powtarzalnością ruchów (chwytanie i utrzymywanie narzędzi, ustawienie ręki i nadgarstka, chwyt pensetowy). Często powtarzane ruchy ręki zwłaszcza zginania i prostowania powodują ocieranie się ścięgien o siebie, wzrost ciśnienia w kanale nadgarstka, a w konsekwencji powstanie stanu zapalnego.
Grupy zawodowe z czynnikami ryzyka to: pracownicy korzystający z myszy lub klawiatury komputerowej, kasjerzy, monterzy, pracownicy biurowi,
robotnicy budowlani, kierowcy ciężarówek, operatorzy maszyn, monterzy,
spawacze, krawcowe, pielęgniarki, stomatolodzy. W leczeniu dysfunkcji narządu ruchu mają zastosowanie różnorakie środki fizjoterapii przedstawione w opisanej metodzie. Metoda „BP”
może w znaczący sposób usprawnić
procesy terapeutyczne oraz umożli-

wić procesy zdrowienia, ma zastosowanie w leczeniu zachowawczym, jak
również w przywracaniu pełnej funkcji ręki po zabiegu chirurgicznym.

W metodzie „BP” wykorzystano
następujące techniki fizjoterapeutyczne:
1. mobilizacje tkanek miękkich
w formie masażu poprzecznego
i punktowego,
2. mobilizacje stawowe (bierne
i czynno-bierne),
3. mobilizacje tkanki nerwowej
(neuromobilizacje),
4. fizykoterapię – ultradźwięki zastosowane w małych dawkach
ok. 0,5 W/cm² mające działanie przeciwbólowe i zwiększające szybkość przewodzenia nerwów obwodowych,
5. kinesiotaping – aplikacja mięśniowa ma wpływ na pracę mięśni poprzez ich detonizację oraz
redukcję bólu, przy zastosowaniu aplikacji na nadgarstek uzyskujemy mobilizację przestrzenną nadgarstka,
6. koncepcję integracji funkcjonalnej F.O.I., P.N.F.
Dodatkowo zastosowanie ma również leczenie miejscowe – zastosowanie 2-3x dziennie
NLPZ w postaci żeli lub maści.
Głównym celem metody jest przywrócenie optymalnej funkcji nadgarstka
i ręki.

Adres do korespondencji
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Streszczenie / Abstract

Pozytywny wpływ aktywności ruchowej na nasze zdrowie znano już w starożytności. Z czasem lekarze odkrywali
szerszy zasięg oddziaływania ruchu na zdrowie, tak w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. Wojciech Oczko
(1537-1599) z największym przekonaniem twierdził, że:
„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”. Wiktor Dega (18961995) potwierdzając lecznicze walory ruchu, podkreśliłrolę posługującego się nim: „Ruch jako lek nie ma substancji,
ani opakowania. Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa. Przekazanie go choremu wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym”. Sportowcy
należą do tej grupy osób, którzy najczęściej są wymieniani
jako „wyleczeni”. Ponownie współzawodniczący ze sprawnymi czynią to uczestnicy paraolimpiady i to na tak wysokim poziomie, że odbierają brązowy i srebrny medal wśród
olimpijczyków (zdrowych).
Celem pracy jest ukazanie sylwetki wybitnych sportowców, którzy nie tylko zaleczyli skutki urazu/choroby, ale
osiągnęli sukcesy sportowe.

The positive impact of motor activity on our health
was known as early as the antiquity. With the passage of
time physicians discovered a continually broader influence of mobility on human health, both in its positive and
negative aspect. Wojciech Oczko (16th century) was absolutely convinced about the truth of his view that „Motor
activity may substitute all medicines but no medicine will
replace motor activity”. Wiktor Dega (20th century), while confirming the therapeutic value of motor activity, emphasized the role of the person applying it: „Motor activity as a medicine has no substance or wrapping. The substance of this medicine is the idea born from science and
experience. Its application requires true mastery. Administering it together with personality and warm-heartedness
to the patients makes it irreplaceable”. Athletes are among
those persons who are most frequently mentioned as “cured” and competing again which the healthy ones. The
goal of this paper is to outline the personalities of eminent
athletes who not only overcame the effects of illnesses or
injuries, but also achieved the best results at sport.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność ruchowa, rehabilitacja, osobowość społeczna, dezintegracja pozytywna, motywacja hubrystyczna, leczenie ruchem, sport
olimpijski.

Key words: tmobility impairment, rehabilitation, social behavior and personality, positive disintegration,
hubristic motivation, kinesitherapy, olympic sport.

Wprowadzenie
Pozytywny wpływ aktywności ruchowej na nasze zdrowie znano już
w starożytności. Z czasem lekarze odkrywali szerszy zasięg oddziaływania ruchu na zdrowie, tak w aspek-
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cie pozytywnym, jak i negatywnym.
W. Oczko (1537-1599) z największym przekonaniem wyrażał taki pogląd, twierdząc, że: „Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ru-

chu”. W. Dega otwierając I Krajowy
Zjazd Absolwentów Uczelni Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji (Poznań 1962, 22-24.XI),
potwierdzając lecznicze walory ruchu,
podkreślił rolę posługującego się nim:
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„Ruch jako lek nie ma substancji, ani
opakowania. Substancją tego leku jest
pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa. Przekazanie go
choremu wraz z osobowością i sercem czyni ten lek niezastąpionym”
[13]. Sportowcy należą do tej grupy
osób, którzy najczęściej są wymieniani
jako „wyleczeni”, ponownie współzawodniczący ze sprawnymi sportowcami, którym jako zwycięzcom od czasów antycznej Grecji przysługuje status herosa.
Psychospołeczne podstawy
rehabilitacji
Człowiek, jako istota bio-psychospołeczna, gdy doświadcza niespodziewanej zmiany, zwłaszcza negatywnej (urazu, choroby) uświadamia sobie
rozdźwięk między dotychczasowym
obrazem siebie, a zaistniałym, czyli
nową wizją przyszłości, w tym i reakcją otoczenia na siebie.
Szczepański [12] charakteryzuje
osobowość społeczną czterema składnikami: kulturowym ideałem, rolą
społeczną, jaźnią subiektywną i jaźnią odzwierciedloną. Trzeci i czwarty składnik są wewnętrznymi regulatorami realizacji dwóch pierwszych.
„Przedstawione oddzielnie elementy
osobowości stanowią jedną całość, jeden system funkcjonalny, zintegrowaną całość struktury i funkcji”. Autor
dopowiada: „Osobowość, w której wewnętrzne konflikty zostają rozwiązane
i opanowane nazywamy osobowością
zintegrowaną lub normalną”.
Jankowski [4] twierdzi, że „…
dezintegracja związana z załamaniem
się systemu wartości jednostki, utratą wiary w siebie, a wyrażająca się objawami nerwicy i lękiem może być
punktem wyjścia takiego przekształcenia osobowości, które prowadzi do
rozwoju”. Autor dodaje, że „…czyn-

niki wtórne, które są związane ze społecznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania inwalidy,
przeważają nad przyczynami pierwotnymi”.
Dąbrowski [3] zakłada, że „od dezintegracji negatywnej (właściwej dla
stanu tuż po uświadomieniu sobie nowej sytuacji), pod wpływem racjonalnej rehabilitacji, można przejść – i bardzo wielu osiąga ten poziom – do dezintegracji pozytywnej, która jest procesem rozwojowym, znamionującym
drogę do wtórnej integracji”.
Dezintegracja pozytywna jest wielopoziomowa – w przeciwieństwie
do psychologicznej i jednopoziomowej – cechuje ją: świadomość, samoświadomość, samokontrola, plastyczność psychiczna, koncepcje kreatywne, brak lub słabość elementów stereotypowych, automatycznych.
W działalności człowieka – np.
pracy, nauce, sporcie – amatorskim
po olimpijski – dąży się do uzyskania
wyższego poziomu: wiedzy, sprawności motorycznej, aby osiągnąć przyjęty (lub narzucany „w szkole”) cel.
Uruchamia się motywacja – np. poprawić kondycję, umiejętności pływania, aby dorównać lub nawet przewyższyć poziom kolegi. W ten sposób
potwierdzamy wzrost własnej ważności. Jest to motywacja [5]. Motywacja hubrystyczna, jak i przyjęty model
doskonałości tkwią implicite w sporcie. Formalnie dążenie sportowca do
uzyskania „minimum olimpijskiego”
– na ogół zwyżkującego – jest warunkiem uczestnictwa w igrzyskach [11].
Czy wysłuchanie hymnu swojego kraju nie jest przeżyciem godnym wysiłku na treningu? Czy znalezienie się
na podium nie mówi – zawodnikowi i widowni: kto jest najlepszy w tej
konkurencji? A powitanie zwycięzcy
w kraju?
Czy ktoś, komu „uratowano”
zmiażdżoną kończynę górną, nie pra-
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gnie udowodnić, że „z pomocą jednej kończyny górnej” – można dobrze
biegać? Czy dziewczynka usprawniona po skutkach choroby Heinego-Medina nie pragnie udowodnić, że na
bieżni jest tak samo szybka jak na boisku do koszykówki? Czy przy tej okazji, nie demonstruje się swojego charakteru [5]? Czy będąc niemal kaleką
nie można pokazać wirtuozerii piłkarskiej?
Cel badań
Celem pracy jest ukazanie sylwetki
wybitnych sportowców, którzy nie tylko zaleczyli skutki urazu/choroby, ale
osiągnęli sukcesy sportowe – odznaczone medalami olimpijskimi.
W ten sposób pragniemy ukazać lecznicze walory ruchu, jak i rolę
rozbudzenia motywacji do pracy nad
sobą, czyli autorewalidacji prowadzącej do wiary w siebie, w swoje możliwości i dostarczenia wzoru dla niepełnosprawnych o słabej (jeszcze) motywacji.
Metoda badań
Studium indywidualnych przypadków – jako przyjęta metoda badań (a nie „metoda indywidualnych
przypadków”) – wynika z faktu, że pogromcy obojga płci nie tylko wyleczyli się z doznanych urazów, chorób, posługują się protezą, nauczyli się posługiwać pozostałą kończyną – wzorując
się na innych osobach już samodzielnych [8]. Taki przykład dał gimnastyk
USA na I. Ol. w 1904 r. George Eyser
[6]. Aktualnie czynią to uczestnicy paraolimpiady i to na tak wysokim poziomie, że odbierają brązowy i srebrny medal wśród olimpijczyków (zdrowych).
Podstawową techniką badawczą
była analiza dokumentów m.in. albumów olimpijskich, prac o charakterze

17

monografii, wywiadów – drukowanych, czasopism z zakresu kultury fizycznej, zbiorów internetowych.
Praca lokuje się w problematyce pedagogiki specjalnej. Poziom poznania bohaterów jest raczej skromny
– poza osiągnięciami sportowymi, co
nakazuje pracę uznać za pilotaż.
Herosa (w sporcie) można widzieć
w każdym olimpijczyku (obojga płci),
który/a spełniają warunki zakwalifikowania się do udziału w igrzyskach.
Trzech/trzy najlepszych/najlepsze honoruje się medalami.
Sylwetki pogromców herosów
Prezentowani pogromcy – w liczbie 19 (12 mężczyzn i 7 kobiet) –
uprawiali różne dyscypliny – letnie,
całoroczne (gimnastyka, pływanie,
szermierka), doświadczyli różnych zaburzeń sprawności motorycznej z racji
bezpośredniego działania, czy z racji
choroby. Większość pogromców herosów doświadczyła uszczerbku w zakresie narządu ruchu, w tym i do tego
stopnia, że niezbędna była amputacja,
albo – w przypadku niedorozwoju –
kończynie sprawnej „powierzyć dwie
funkcje”. „W sporcie człowiek niepełnosprawny może najłatwiej przekroczyć barierę zahamowań psychicznych
i fizycznych, jaka dzieli go z ludźmi
zdrowymi” – twierdzą znawcy przedmiotu [1].
Manoel Francisco Dos Santos
(Brazylijczyk)
Znany jako Garrincha, piłkarz
nożny, mistrz świata w 1958 i 1962 r.
Urodził się 28 X 1933 r. w miejscowości Pau Grande, w stanie Rio de Janeiro, w rodzinie wielodzietnej. Do szkoły chodził tylko jeden rok. Grę w piłkę zaczynał na ulicy. Uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii,
szczególnie za umiejętności dryblingu. Rozegrał 581 meczów klubowych

18

i strzelił 232 bramki. Pięćdziesiąt razy
reprezentował Brazylię, w tym na mistrzostwach świata w 1958, 1962
i 1966 r. Kariera zawodnicza Garrinchy obejmuje lata 1953-1972. Paradoksem jest, że w magicznym uprawianiu dryblingu dopomagało mu kalectwo – lewa noga była wygięta na
zewnątrz, a prawa do środka i krótsza o 6 cm. „Były równoległe, tak jakby wypchnął je w tę samą stronę powiew wiatru …” [1]. Pierwszym jego
klubem był S. C. Pau Grande, klub
fabryczny, gdzie pracował. Od 1950
r. grał w klubie Vasco da Gama, a od
1953 w Botafogo, zmarł 20 I 1983 r.
[1].
Wilma Rudolph (Amerykanka)
Urodziła się 23 V 1940 r. w rodzinie wielodzietnej w Clarksville (stan
Tennessee). W czwartym roku życia
zachorowała na chorobę Heinego-Medina. Przeszła też zapalenie płuc, świnkę, szkarlatynę, ospę wietrzną (była
„wcześniakiem”). Lewa kończyna dolna zaczęła tracić masę, powstawały deformacje. Przez dwa lata matka jeździła z nią do szpitala oddalonego o 60
km. W ósmym roku życia, dzięki masażom rodziców i rodzeństwa, mogła chodzić bez kul. Mając 11 lat grała w koszykówkę z braćmi. W 12-tym
roku życia osiągnęła sprawność dającą pełną samodzielność. Lekką atletykę zaczęła uprawiać w 1955 r. (za
sprawą trenera drużyny uniwersyteckiej). Afroamerykanka. Na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne
(1956) – jako 16-latka – zdobyła brązowy medal w sztafecie 4x400m. Na I.
Ol. w Rzymie (1960) – „Czarna Gazela” zdobyła 3 złote medale: na 100
m, 200 m i w sztafecie 4 x 400m. Mając 22 lata przeszła na „sportową emeryturę”. Pracowała jako trener, a później w banku. Zmarła w 54-tym roku
życia – 12 XI 1994 r. [6].

George Eyser (Amerykanin)
Urodził się 31 VIII 1871 r. w Kiel
(Niemcy). Dołączył do klubu gimnastycznego w Saint Louis Concordia
Turnverein. W młodości przejechał go
pociąg, miażdżąc lewą nogę, którą amputowano powyżej kolana. Nie zarzucił uprawiania sportu, przeciwnie, postanowił uczestniczyć w I. Ol. w Saint
Louis (1904). Program igrzysk zakładał rozłożenie ćwiczeń w długim czasie – gimnastyka 1 i 2 lipca – pierwsza część i druga 29 października. Eyser uczestniczył w obu częściach zmagań gimnastycznych. Za ćwiczenia
w pierwszej części uzyskał 10-te miejsce za dziesięciobój oraz 71 za wielobój. Indywidualny trójbój lekkoatletyczny ukończył na ostatniej pozycji. W drugiej części zawodów w ciągu jednego dnia zdobył sześć medali. Po igrzyskach olimpijskich Eyser
kontynuował starty w drużynie Concordia – miał udział w zwycięstwie
w międzynarodowych zawodach drużynowych we Frankfurcie (1908), rok
później w krajowych zawodach w Cincinnati [6].
Rafer Johnson (Amerykanin)
Pokonał ułomność fizyczną i osiągnął sukces olimpijski. W dzieciństwie
uległ poważnemu wypadkowi. Przenośnik taśmowy zmiażdżył i rozszarpał
mu nogę, ale nie stracił nogi – poruszał się o kulach przez jeden rok. Wynikiem 8392 punkty ustanowił nowy
rekord olimpijski w dziesięcioboju,
samo chodzenie w kolcach sprawiało
mu trudność [6].
Bill Nieder (Amerykanin)
W młodości grał w baseball i koszykówkę. W wieku 19 lat nabawił się
kontuzji kolana. Zespołowe gry sportowe „zamienił” na lekką atletykę. Na
I. Ol. w Melbourne (1956) zdobył
srebrny medal w pchnięciu kulą, a w
Rzymie (1960) – złoty. Jako pierwszy
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„przekroczył” odległość 20 m. Trzykrotnie pobijał rekord świata. Po igrzyskach porzucił lekką atletykę na rzecz
boksu, ale bez sukcesu. Powrót do lekkiej atletyki nie powiódł mu się [10].
James „Jim” Abbot (Amerykanin)
Urodził się 16 IX 1967 r. we Flint
w stanie Michigan. Urodził się bez
prawej ręki. Szybko pozbył się protezy
jako dziecko. Gry w baseball nauczył
się od ojca – grając z nim na podwórku. Musieli wymyślić sposób na rzucanie i chwytanie piłki tą samą ręką.
(Do perfekcji doprowadził przekładanie rękawicy na lewą rękę zaraz po wykonaniu rzutu). Przez trzy lata (19851988) grał w drużynie Uniwersytetu
Michigan. W 1987 r. otrzymał nagrodę J.ESullivanna, przyznawaną najlepszym amatorskiemu sportowcowi Stanów Zjednoczonych. W 1988 r. na I.
Ol. w Seulu – gdzie baseball znalazł się
w programie – drużyna USA – z James’em Abbott’em w składzie – zdobyła
złoty medal. W 1989 r. zaczęła się jego
kariera w major League Baseball. Grał
w drużynach Kalifornia Angels, New
York Yankees, Chicago White Sox
i Milwaukee Rewers. W 1999 r. przeszedł na “sportową emeryturę”, zostając mówcą motywacyjnym. Jego dewizy życiowe to:
• zawsze należy myśleć optymistycznie o rzeczach, które się
robi,
• pozytywne nastawienie wymaga determinacji, uporu, niepozwalania na to, by ograniczenia
hamowały rozwój w kierunku,
w którym chcemy pójść [14].
Károly Takács (Węgier)
Strzelec, trzykrotny uczestnik
I. Ol. (1948, 1952, 1956). Urodził
się 21 I 1910 r. w Budapeszcie. Służył w armii. Pod koniec lat 30-tych
był jednym z najlepszych strzelców,
przygotowywał się do I. Ol. w Tokio
w 1940 r. W 1938 r., w trakcie ćwi-

czeń wojskowych, granat eksplodował
w jego prawej ręce – rozrywając ją na
strzępy. Jako sportowiec wysokiej klasy nie pogodził się z zakończeniem kariery – przecież ma drugą rękę sprawną! Kontynuował trening w tajemnicy i w odosobnieniu. W 1939 r. zdobył tytuł mistrzowski, ku podziwowi
obserwatorów, którzy znali jego dramat. Nie przerwał treningów w latach
wojny. Zakwalifikował się na I. Ol.
w Londynie. W 1948 r. w wieku 38
lat zdobył olimpijskie złoto, a wyczyn
ten powtórzył na I. Ol. w Helsinkach
(1952). Zmarł 5 I 1976 r. [6].

padkowi drogowemu, w wyniku którego amputowano mu lewą kończynę
dolną poniżej kolana. Uprawiał piłkę
wodną. W wieku 18 lat pierwszy raz
wystąpił na igrzyskach olimpijskich
(1928) i zdobył srebrny medal. Na kolejnych igrzyskach (1932 i 1936) wywalczył z drużyną złote medale. Trzykrotnie (1931, 1934, 1938) zdobywał
mistrzostwo Europy w piłce wodnej.
W pływaniu uczynił to w 1931 r. na
1500 m stylem dowolnym. Mistrzem
kraju był 25-krotnie na dystansach od
400 do 15000 m stylem dowolnym.
Zmarł tragicznie 10 IX 1946 r. [10].

Sir Murray Halberg (Nowozelandczyk)
Urodził się 7 VII 1933 r. w Eketahuna. Jako młodzieniec grał w rugby. W wieku 17 lat w trakcie meczu
doznał poważnej kontuzji, w wyniku której lewa kończyna górna została trwale uszkodzona, w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie najprostszych czynności. Rok po doznaniu kontuzji zaczął systematycznie
biegać, pod opieką wybitnego trenera
A. Lydiarda. Po zdobyciu mistrzostwa
Nowej Zelandii w biegu na 1 milę,
zakwalifikował się do Igrzysk Imperium Brytyjskiego i Wielkiej Brytanii
(1954), na których zdobył 5 miejsce.
Na I. Ol. w Melbourne (1956 był 11ty, w biegu na 1500 m. Igrzyska Imperium Brytyjskiego i W.B. w 1958 r. zakończył złotym medalem w biegu na
3 mile, a powtórzył ten wyczyn 4 lata
później. Na I. Ol. w Rzymie (1960)
zdobył złoty medal w biegu na 5000
m, a na I. Ol. w Tokio (1964) na dystansie 10000 m był 7-my. W 1963 r.
M. Halberg utworzył fundusz wspierający rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej [6].

Ildikó Ujlaki-Rejtő (Węgierka)
Urodziła się 11 V 1937 r. w Budapeszcie. Od urodzenia była osobą głuchoniemą. W wieku 15 lat rozpoczęła
„przygodę” z floretem. W trakcie treningów komunikowała się z trenerem,
czytając instrukcje spisywane przez
niego na papierze w trakcie przerw.
Pierwszy tytuł mistrzowski zdobyła
mając 19 lat. Uczestniczyła w pięciu
igrzyskach olimpijskich – zdobywając na każdych trofeum (1960, 1964,
1968, 1972, 1976): w Tokio 2 złote,
w Rzymie, Meksyku i Monachium – 3
srebrne, w Meksyku i Montrealu – 2
brązowe. Była mistrzynią świata juniorek (1956-1957), mistrzynią Węgier (1958), mistrzynią świata (1963)
i mistrzynią świata Weteranów (powyżej 60 r. ż. – w 1999 r.). Wraz z drużyną pięciokrotnie stawała na olimpijskim podium. W 1964 r. zdobyła złoty medal w zmaganiach indywidualnych, a w roku 1968 – medal brązowy [10].

Oliviér Halassy (Węgier)
Urodził się 31 VII 1909 r. w Budapeszcie. W dzieciństwie uległ wy-
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Lis Hartel (Dunka)
Urodziła się 14 III 1921 r. w Kopenhadze. W wieku 22 lat zdobyła mistrzostwo Danii w ujeżdżaniu (1943
r.). W 1944 r., w trakcie ciąży, zachorowała na chorobę Heinego-Medina.
Dotknął ja paraliż. Po wielu miesią-
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cach rehabilitacji odzyskała władzę we
wszystkich częściach ciała poza obszarem poniżej kolan, który na stałe został sparaliżowany. Mimo problemów
ze zdrowiem i wbrew zaleceniom lekarzy, kontynuowała treningi, w trakcie
których musiała być wsadzana i zsadzana z konia. Po trzech latach rehabilitacji przystąpiła do mistrzostw Skandynawii w jeździectwie. W 1952 r. została wytypowana do reprezentowania
Danii na I. Ol. w Helsinkach. Po jeździe, która zapewniła Lis Hartel srebrny medal, Henri Saint Cyr – złoty medalista – pomógł jej zejść z konia i zaniósł na podium. Po zdobyciu drugiego „olimpijskiego srebra” (Melbourne
1956), wraz ze swym terapeutą ufundowała pierwsze w Europie centrum
terapii z wykorzystaniem koni. Zmarła 12 II 2009 roku [15].
Neroli Fairhall (Nowozelandka)
Nowozelandzka łuczniczka, pierwsza paraplegiczka w historii, która wzięła udział w I. Ol. (Los Angeles 1984), złota medalistka Igrzysk
Wspólnoty Narodów (Brisbane w Australii 1982), uczestniczka czterech paraolimpiad (1972, 1980, 1988, 2000).
Urodziła się 26 VIII 1944 r. w Christchurch, tamże zmarła 11 VI 2006
r. Mając 22 lata uległa wypadkowi
w trakcie jazdy motocyklem. Przez
21 godzin leżała z uszkodzonym rdzeniem kręgowym na miejscu wypadku. Została sparaliżowana od pasa
w dół, do końca życia musiała korzystać z wózka inwalidzkiego. Uprawianie sportu zaczęła od rzutu dyskiem
i wyścigów na wózkach – w tych dyscyplinach startowała na paraolimpiadach w 1976 i 1980 roku – program
poszerzyła o łucznictwo, zdobywając złoty medal. Na igrzyskach w Los
Angeles (1988) „szum medialny” wokół wózka inwalidzkiego nie pomógł
jej psychice – uplasowała się na 35 pozycji. Skomplikowana operacja barku

20

(1994) – mimo startu na paraolimpiadzie w Sydney (2000) – przyspieszyła przejście na „sportową emeryturę” (2001) i podjęcie pracy trenerskiej
w rodzinnym Christchurch [2].
Harold Connolly (Amerykanin)
Urodził się 1 VIII 1931 r. w Somerville (USA). Wywodził się z rodziny
robotniczej. Podczas porodu doszło do
uszkodzenia splotu ramiennego, stąd
rozwój lewej kończyny górnej uległ
upośledzeniu (krótsza o 10 cm). Lekkoatleta, w swoim czasie był najlepszym młociarzem. Brał udział w czterech olimpiadach, siedmiokrotnie poprawiał rekord w ciągu dziewięciu lat,
jednak zdobył olimpijskie złoto tylko
raz – w 1956 roku. Poślubił Olgę Fikotovą – dyskobolkę z Czechosłowacji, którą poznał podczas igrzysk. Po
zakończeniu kariery sportowej został
nauczycielem. Działał na rzecz sportu niepełnosprawnych. Przyznał się,
że w czasie gdy był zawodnikiem zażywał środki dopingujące. Jako sportowiec nie mógł „opanować swoich nerwów” [10].
Tamas Darnyi (Węgier)
Urodził się 3 VI 1967 r. w Budapeszcie. W wieku 6 lat przejawiał potencjał pływaka. W 1982 roku podczas „bitwy” śnieżkami nieszczęśliwie został trafiony w oko. W klinice
w Kolonii uratowano mu wzrok. Od
połowy lat osiemdziesiątych XX wieku Darnyi był najlepszym pływakiem
stylem zmiennym na basenach świata,
pierwszy pokonał granicę dwóch minut dystansie 200 m. W Seulu w 1988
r. stanął na starcie jako rekordzista
świata na 200 i 400 m. stylem zmiennym i na obydwu dystansach zdobył
złoty medal. Cztery lata później powtórzył ten wyczyn (w Barcelonie)
i dodatkowo poprawił rekord olimpijski na 400 m stylem zmiennym. Po
zdobyciu mistrzostwa Europy w 1993

roku (400 metrów stylem zmiennym)
zakończył karierę [10].
Michael Burton (Amerykanin)
W wieku 13 lat potrąciła go ciężarówka – doznał obrażeń biodra i nogi.
Diagnoza lekarska – Może tylko pływać. Osiem lat później – na I. Ol.
w Meksyku (1968) zdobył dwa złote
medale na dystansie 400 i 1500 m. Na
kolejnych I. Ol. w Monachium (1972)
był niepokonanym na dystansie 1500
m – wywalczył największą w historii
pływania przewagę 18,4 sekundy
Walter Davis (Amerykanin)
Gdy miał 8 lat, lekarze zdiagnozowali u niego polio i przez kolejne pięć
lat był przykuty do wózka inwalidzkiego. Przed I. Ol. w Helsinkach poruszał
się wyłącznie o kulach. W 1952 r. miał
204 cm wzrostu. Zwyciężył w skoku
wzwyż wynikiem 204 cm [6].
Natalie du Toit (Republika Południowej Afryki)
Urodzona
29.01.1984
roku
w Kapsztadzie, karierę pływacką rozpoczęła w wieku 14 lat, startując
w Igrzyskach Wspólnoty Narodów
w Kuala Lumpur (1998). W 2001 r.
po porannym treningu, jadąc skuterem na szkolne zajęcia, została najechana na lewą nogę; uraz był szeroki, podudzie amputowano. Po trzech
miesiącach leczenia wróciła na basen.
Niespełna dwa lata po wypadku startowała w Igrzyskach Wspólnoty Narodów, gdzie zdobyła dwa złote medale, na 50 i 100 metrów stylem dowolnym. Została uhonorowana nagrodą Davida Dixona, przyznawaną
najbardziej niesamowitemu sportowcowi igrzysk. W 2003 roku, konkurując z pełnosprawnymi sportowcami
na Igrzyskach Afro-Azjatyckich, zdobyła 2 medale – srebrny na 800 metrów i brązowy na 400 metrów stylem dowolnym. Jeszcze w tym samym
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roku na Igrzyskach afrykańskich zdobyła medal złoty na dystansie 800 m
stylem dowolnym. Na Igrzyskach Paraolimpijskich (Ateny – 2004 rok)
zdobyła 5 medali złotych i 1 srebrny.
W Pekinie (2008) wywalczyła 5 medali złotych. Natalie jest mówcą motywacyjnym, swoje doświadczenia życiowe przekazuje na odczytach w więzieniach, kościołach, szkołach i innych
środowiskach [2].

W 2013 r. została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia
sportowe i za promowanie polski na
arenie międzynarodowej. W 2008 r.
otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Ta wybitna sportsmenka udziela się na „różnych frontach” działalności dobroczynnej wśród
osób niepełnosprawnych, uzależnionych, zagubionych [16].

Natalia Partyka (Polka)
Urodzona 27 lipca 1989 r.
w Gdańsku. Pomimo swej niepełnosprawności (urodziła się bez prawego przedramienia) rywalizuje w zawodach z zawodniczkami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Natalia Partyka oraz zawodniczka z RPA Natalie du Toist są jedynymi olimpijkami,
które wystąpiły podczas IO w Pekinie 2008 jak i Paraolimpiadzie 2008.
Obecnie jest zawodniczką klubu KTS
SPAR – zamek Tarnobrzeg. Zajmuje
92. Miejsce w światowym, 31. w europejskim rankingu.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe:
a) Zdobywczyni Pucharu ETTU
z drużyną KTS Tarnobrzeg (2015),
b) Drużynowa Mistrzyni Polski
w sezonie 2014/2015 (z KTS Tarnobrzeg),
c) Brązowa medalistka Mistrzostw
Europy drużynowo w 2010 r.,
d) 3-krotna mistrzyni paraolimpijska w grze pojedynczej w klasie C10
w 2004, 2008, 2012),
e) 2-krotna srebrna medalistka paraolimpijska w grze drużynowej z reprezentacją Polski w 2004 i w 2008,
f ) 3-krotna medalistka Mistrzostw
Polski w grze pojedynczej z zawodniczkami pełnosprawnymi (2007,
2008, 2009),
g) 2-krotna mistrzyni polski w grze
podwójnej z zawodniczkami pełnosprawnymi (2008, 2009).

Podsumowanie
Przedstawione sylwetki mistrzów
olimpijskich, którzy doświadczyli zaburzenia, bądź utracili samodzielność motoryczną – częściową, a nawet w pełni (jak się później okazało czasowo), sami lub z rodzicami po
pierwsze: nie zgodzili się na amputację (kończyny) – o ile tkwiła w nich
wola podjęcia „walki” o zachowanie
nawet niesprawnej kończyny (górnej – M. Helberg; dolnej – R. Jonson; obu nóg – W. Rudolph), amputowane podudzie zastąpić protezą (O. Halassy; G. Eyser); rozwinąć
sprawność w kończynie górnej bez
ręki, a „sprawną” wzbogacić o nową
umiejętność bazując na koordynacji
i szybkości (przekładanie rękawicy na
rękę sprawną – J. Abbott). N. Partyka – tenisistka stołowa gra lewą ręką
i to na poziomie olimpijskim. O. Halassy stracił podudzie, ale z powodzeniem mistrzowskim grał w piłkę wodną i pływał na dłuższych dystansach.
M. Burton mimo uszkodzenia biodra
i nogi zdobywał złote medale w pływaniu. L. Hartel mimo niesprawnych nóg poniżej kolan – kontynuuje ulubiony sport, chociaż potrzebuje pomocy przy wejściu i zejściu z konia. Strzelec (K. Takács) mimo utraty prawej ręki, nie załamał się – lewą
rękę „wyćwiczył” do absolutnej „pewności”. Przerwy wojenne nie przeszkadzały mistrzowi w utrzymywa-
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niu wysokiej formy – osiągnął cel. T.
Darnyi po odzyskaniu wzroku (w latach osiemdziesiątych XX w.) był najlepszym pływakiem stylem zmiennym. „Garrincha” – mimo ewidentnego kalectwa podudzi – dopracował
się takiej techniki operowania piłką,
że przeciwnicy nie mogli mu jej odebrać.
Każdy z zaprezentowanych pogromców herosów (zdrowych, sprawnych zawodników) miał silną motywację – nie poddawać się stanowi psychospołecznemu zaistniałemu po urazie/chorobie a „wolno przychodzące”
efekty rehabilitacji dodawały im motywacji do kontynuowania usprawniania.
Rodzice młodocianych nie tylko organizowali im terapię/rehabilitację, ale sami i ze starszym rodzeństwem – poinstruowani przez terapeutę – zamieniali się w „domowych terapeutów” (W. Rudolph). Ojciec J. Abbotta nie tylko uczył go podstaw techniki gry, ale wspólnie dopracowali metodę przekładania rękawicy po rzucie
na lewą rękę.
Dorośli sportowcy ćwiczyli z terapeutą i sami, bo nie stracili nadziei na
powrót do sportu.
Garrincha nie otrzymał pomocy
od rodziców – nie widzieli potrzeby,
więc „adaptował” ułomność nóg do
gry na podwórku i na boisku w przyszłości – uczynił to znakomicie. B.
Nieder zmienił dyscyplinę sportu –
z gier sportowych na lekką atletykę.
Czy można sobie wyobrazić młodych i dojrzałych sportowców, którzy
bez wiary w odzyskanie sprawności
wytrwale trenują? Czy można się im
dziwić, że się nie poddali losowi (uraz,
choroba), a przeciwnie, postanowili się sprawdzić w tej samej czy innej
dyscyplinie? Dostrzegana poprawa
sprawności motorycznej wzmacniała
motywację do dalszej pracy nad sobą,
a ta nie tylko prowadziła do odzyska-
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nia samodzielności sprawnościowej,
ale i powrotu na stadion, do „zmierzenia się” ze zdrowymi, ciągle startującymi w zawodach (Natalie du Toit).
Ci sportowcy, zwłaszcza zdobywcy złotego medalu we współzawodnictwie ze zdrowymi, są/byli żywym wzorem dla osób unikających pokazania
się publicznie, unikających podjęcia
treningu będąc na wózku, czy pływania mając protezę.
Ci niepełnosprawni, którzy zaakceptowali swoją sytuację, szybciej integrują się ze sprawnymi. Sport może
urozmaicić im życie i doprowadzić do
wiary w siebie.
Okazuje się, że nie wszyscy „zdrowi” sportowcy godzą się z przegraną z niepełnosprawnymi, np. łucznikami. Takiej akcji przeciw łuczni-

kom na wózku na I. Ol. w Los Angeles (1984) doświadczyła przedstawicielka Nowej Zelandii Neroi Fairhall.
W Polsce w 1970 r. na Mistrzostwach
Polski w Łodzi wśród mężczyzn najlepszymi okazali się niepełnosprawni:
Tomasz Leżajski – 2275 pkt. (ustanowił dwa rekordy w strzelaniu 2x70 m
z 584 pkt. oraz w wieloboju Ł2AB).
Wojciech Szymańczyk – 2264 pkt.
i przedstawiciel zdrowych – 2009 pkt.
[4]. W. Szymańczyk trzykrotnie był
mistrzem Polski (1971, 1973, 1974)
w wieloboju indywidualnym. W obu
przypadkach „troskliwi” łucznicy sugerowali, aby wózkowicze startowali
wśród swoich.
Lekkoatleta Oscar Pistorius (Republika Południowej Afryki) biegał na
protezach z włókna węglowego – „po-

noć szybciej niż zdrowi”? Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie był
najszybszy [9]. Jeszcze większe sukcesy
notuje posługująca się protezami podudzi od drugiego roku życia – wygrywa w biegach krótkich w paraolimpiadach i na wybiegu pokazowym modelek, a także w roli aktorki filmowej – A. Mullins [7]. Lektura 19-tu
przypadków, nie w pełni przedstawiona w wykorzystywanych źródłach, pozwala utwierdzić tezę o leczniczej wartości ruchu.
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OPARTEJ NA DZIAŁANIU WIBRACJI
A New Idea For Physical Activity
Based On Vibrations
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Streszczenie / Abstract

Aktywność fizyczna jest podstawą dobrego samopoczucia, przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, zapobiega wielu chorobom, wzmacnia więzi
społeczne oraz poprawia jakość życia. VIBROSWING SYSTEM (smovey®) prezentuje nową ideę aktywności fizycznej,
opartą na działaniu wibracji. Unikalny projekt urządzenia,
który łączy współczesną wiedzę z tradycyjną chińską akupresurą, dając niezwykłe efekty oddziałujące nie tylko na
ciało, ale i umysł. Drgania połączone z tradycyjnym treningiem oporowym, pozwalają osiągnąć lepsze efekty w wydajności nerwowo- mięśniowej niż w tradycyjnym treningu siłowym. Ćwiczenia ze smovey® znalazły zastosowanie,
zarówno w grupie młodych odbiorców, w tym sportowców
jak również u osób starszych, niepełnosprawnych i chorych
przewlekle. W opinii wielu lekarzy i fizjoterapeutów wspomagają również terapię konwencjonalną w niektórych chorobach neurodegeneracyjnych, onkologicznych, układu
kostno-stawowego oraz w otyłości.

Physical activity is the foundation for well-being and
improves physical as well as mental health, preventing
many diseases, strengthening social bonds and improving
quality of life. The VIBROSWING SYSTEM (smovey®)
presents a new idea for physical activity based on vibrative actions. The unique design of the device, which combines contemporary knowledge from traditional Chinese acupressure and shows extraordinary results, affects not only
the body but also the mind. Vibrations along with traditional resistance training allow to achieve better results in
neuromuscular performance than traditional strength training. Exercises using smovey® have found implementation
not only among young recipients, including athletes as well
as the elderly, but also among the disabled and chronically ill. In the opinion of many doctors and physiotherapists, they also support conventional therapy in certain neurodegenerative and oncological diseases, osteoarticular system disorders and obesity.

Słowa kluczowe: smovey, wibracje, aktywność
fizyczna, seniorzy, dzieci, niepełnosprawni.

Key words: smovey, vibrations, physical activity, seniors, children, the handicapped.

Wstęp
Podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej, bez względu na
wiek powoduje poprawę wydolności i sprawności fizycznej. Młode osoby poprzez aktywność fizyczną pragną

utrzymać zgrabną sylwetkę, poprawić
napięcie mięśni, zwiększyć płynność
ruchu. Osoby w wieku dojrzałym podejmują aktywność fizyczną głównie, by poprawić sprawność i ogólną wydolność organizmu, zwiększyć
siłę mięśni, polepszyć koordynację ru-
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chową i równowagę, aby zminimalizować ryzyko urazów i kontuzji. Działalność tego typu pozwala wyrównać
braki i zniwelować obciążenia związane z pracą zawodową i szeroko pojętymi obowiązkami życiowymi współczesnego człowieka, przyczyniając się tym
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samym do odzyskania „dynamicznej
równowagi wewnętrznej”. Osoby starsze natomiast upatrują w aktywności fizycznej możliwości pozwalające
opóźnić procesy starzenia się, zwłaszcza, jeśli chodzi o wydolność fizyczną
i sprawność motoryczną [18].
Aktywność fizyczna jest podstawą dobrego samopoczucia, przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, zapobiega wielu chorobom, wzmacnia więzi społeczne oraz poprawia jakość życia. Ponadto dostarcza wielu korzyści ekonomicznych, a także jest nieodłącznym
elementem zrównoważonego środowiska. Społeczności, które propagują
podejmowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej poprzez zwiększanie
do niej dostępności oraz tworzenie jak
najszerszych możliwości bycia aktywnym w czasie całego życia, mogą uzyskać więcej takich korzyści Karta Toroncka [11].
Oferta różnorodnych zajęć ruchowych dla różnych grup wiekowych,
w tym osób w starszym wieku stała się
obecnie elementem działań wielu instytucji. Propagowanie aktywności fizycznej ukierunkowanej na osiąganie
korzyści zdrowotnych stało się wytyczną w wielu krajach, a idea starzenia się
w zdrowiu bez współistniejących chorób z zachowaniem pełnej sprawności
umysłowej i ruchowej wymaga nowego potraktowania zagadnienia aktywności fizycznej.
VIBROSWING SYSTEM (smovey®) prezentuje nową ideę aktywności fizycznej, opartą na działaniu wibracji. Unikalny projekt urządzenia,
który łączy współczesną wiedzę z tradycyjną chińską akupresurą, dając niezwykłe efekty oddziałujące nie tylko
na ciało, ale i umysł. Drgania połączone z tradycyjnym treningiem oporowym, pozwalają osiągnąć lepsze efekty w wydajności nerwowo-mięśniowej
niż w tradycyjnym treningu siłowym.

24

Duża gama ćwiczeń z VIBROSWING
SYSTEMEM opracowana przez wiodących trenerów z Austrii ma zastosowanie zarówno u osób młodych, sportowców, ale także u osób starszych,
niepełnosprawnych i chorych przewlekle. W Polsce idea ćwiczeń z VIBROSWING SYSTEMEM pojawiła się w roku 2012 w rekreacji, a od
2015 roku, w AWF Kraków wprowadzony do ćwiczeń z osobami starszymi, zawodnikami z różnych dyscyplin
sportu oraz w grupie osób niepełnosprawnych (choroba Parkinsona).
Specyfika treningu wibracyjnego
Trening wibracyjny znany jest już
od czasów starożytnych, służył głównie do masażu i leczenia [13]. Starożytni Grecy używali wibracji do celów zdrowotnych. W celu przyśpieszenia leczenia urazów, owijali materiałem tę część ciała, która była okaleczona. Elastyczna guma była połączona z materiałem oraz piłą do przekazywania drgań mechanicznych. W XVI
wieku, Japończycy uzyskiwali drgania z perkusji, wykorzystując do relaksu i sztywnych mięśni. W 1880 roku,
posługiwali się maszynami wibracyjnymi takimi jak, krzesło, platformy
i urządzenia ręczne w celu przywrócenia zdrowia pacjentów cierpiących
na zaparcia, bóle głowy i pleców. Trening wibracyjny również był wykorzystywany przez radzieckich olimpijczyków i kosmonautów, w celu zapobiegania zanikom mięśni. Już pod koniec
XIX wieku zaczęto przeprowadzać doświadczenia i interesować się zjawiskiem drgań. Nastąpił nawrót zainteresowania w posługiwaniu się techniką i terapią wibracyjną. Ostatnie badania na temat wibracji potwierdziły, że
w wyniku takiego oddziaływania następuje zwiększenie aktywności i siły
mięśni, zwiększenie temperatury wewnątrz mięśni, a także działanie pre-

wencyjne przeciw urazom i skuteczne wykorzystanie w rehabilitacji. Pomimo coraz częstszego wykorzystania
zjawiska wibracji, można zauważyć
jeszcze braki w wiedzy na temat rezultatów fizjologicznych, mechanizmów
działania, efektów klinicznych i szerszego znaczenia dla dokładnego zastosowania terapeutycznego [4].
Trening wibracyjny to jedna z najnowszych form aktywności fizycznej.
Stosowana w sporcie, fitnessie, medycynie i rehabilitacji oraz dla poprawy
zdrowia. Do takich ćwiczeń wykorzystuje się platformę wibracyjną, która
dzieli się na pionową, poziomą i mieszaną. Platformy wibracyjne generują wibracje w różny sposób. Pierwszą
możliwością jest przemieszczanie się
drgań w górę i w dół. Drugą formą
dostarczania drgań jest sposób w górę,
w dół, do przodu, do tyłu i na boki.
Trzecim sposobem jest przesyłanie balansujących drgań [23].
Istotą treningu wibracyjnego jest
wykorzystanie wibracji o odpowiednich częstotliwościach i zmiennych
amplitudach drgań. Działanie wibracji
zależy od czterech zmiennych: przyśpieszenia (a), odkształcenia (D), czasu (t) i częstotliwości (Hz) [4]. Wpływ
drgań zależy od amplitudy i częstotliwości drgań. Kiedy wywołane wibracje docierają do mięśni, zmuszają do szybszej pracy w zmianie długości, czyli działają na rozciąganie mięśnia [3, 20].
Istnieją różnice w stosowaniu wibracji. Można wyróżnić dwie metody,
bezpośrednie i pośrednie. Zastosowanie drgań można przekazywać pośrednio czyli do całego ciała, wykorzystując platformę wibracyjną. Druga metoda, to bezpośrednie stosowanie wibracji na mięsień, czy ścięgno, za pomocą odpowiednich połączeń [4].
Pozytywnych efektów drgań jest
bardzo wiele, ale jeszcze brakuje badań
na temat zależności dawki częstotliwo-
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ści drgań (Hz) a konkretnym zastosowaniem [4]. W badaniach Ebersbach
[6] udowodniono, że pacjenci z chorobą Parkinsona polepszyli swoją efektywność w czynnościach codziennych
aż o 38% po 3 tygodniach zastosowania wibracji [4].
Efekt wibracji, jaki uzyskuje się
dzięki smovey® jest aktualnie badany
i obserwowany, jednak na podstawie
przeprowadzonych badań dotyczących oddziaływania platformy wibracyjnej na organizm człowiek stwierdzono: wibracje mogą być przydatne
w celu poprawy funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, poprzez
ćwiczenia mięśni szkieletowych ukierunkowanych na rozwój siły. W badaniach, które trwały 6 tygodni, wzięło
udział 10 kobiet z nadwagą. Wibracje
spowodowały spadek ciśnienia skurczowego w tętnicy ramiennej i aorcie [7, 8, 20]. Korzystny wpływ wibracji na system sercowo-naczyniowy
jest widoczny przez miejscowe zmiany
zwiększenia przepływu krwi po drganiach biernych zarówno w górnej jak
i dolnej części ciała. Te badania wykazały, że wibracje mają pozytywny
wpływ na siłę mięśni, jak i również na
układ krążenia, u osób starszych i chorych [14, 16, 20 ].
Trening wibracyjny pojawił się też
jako użyteczna forma ćwiczeń dla poprawy ogólnego stanu zdrowia. Najnowsze badania sugerują, że ćwiczenia wibracyjne mogą sprzyjać poprawie siły mięśni u osób starszych [1, 2,
15, 20, 26]. Tym bardziej, że w wielu obserwacjach wykazano, że zmniejszenie siły mięśni i masy mięśniowej,
wzrasta wraz z wiekiem a także u osób
ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi [9, 10, 19, 20]. Do chwili obecnej
przedstawiono wiele badań dotyczących zmian w układzie krążenia, układzie hormonalnym w tkance kostnej
i tkankach miękkich.
Prowadzono również obserwacje

na temat wpływu wibracji na stabilność postawy ciała. [20, 27, 28]. Wielu naukowców zajmuje się badaniami
oceny stabilności postawy ciała i korzyściami treningu wibracyjnego na
sprawność fizyczną osób starszych.
Runge [22] zbadał równowagę dynamiczną 34 starszych osób, realizując
z nimi 6-miesięczny trening wibracyjny. Trening polegał na 6-minutowych wibracjach (27 Hz), 3 razy w tygodniu. Po 6 miesiącach został przeprowadzony test „wstawania z krzesła”
i wykazał poprawę równowagi o 18%
[21, 22].
Charakterystyka i historia smovey®
Smovey® jest to nowatorski przyrząd treningowy, który pochodzi z Austrii, jego pełna nazwa to VIBROSWING SYSTEM. Zdaniem pomysłodawców przyrząd ten daje ogromne
możliwości wielostronnego treningu
zdrowotnego. Smovey® to dwa pierścienie o eliptycznym kształcie (zdj.
1). Wewnątrz każdego pierścienia
znajdują się cztery stalowe kulki. Kiedy porusza się nimi w różnych płaszczyznach, to cztery kulki rozpoczynają się swobodnie poruszać w ich wnę-
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trzu (zdj. 2). Powoduje to, że cały pierścień zaczyna drgać i wytwarzają się
wibracje. Wywołane drgania poprzez
stalowe kulki odczuwane są nie tylko
na powierzani dłoni, ale też przenoszą się w głąb tkanek. Ciężar jednego
pierścienia smovey® wynosi 0,5 kg, a w
trakcie ruchu (jak twierdzą pomysłodawcy i producenci urządzenia) może
wzrosnąć nawet do 5 kg [24].
Wynalazcą systemu smovey® jest
Johann „Salzhans” Salzwimmer znany
jako tenisista i narciarz z 50 lat, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona w latach 90-tych. Pogodził się
z rozwijającą chorobą, która coraz bardziej utrudniała mu życie w czynnościach codziennych, ale zawsze starał
się być aktywnym fizycznie. Zauważył on, że objawy drżenia są mniej nasilone, po grze w tenisa. Johann zaczął analizować ruchy rakiet w rękach
graczy. Naśladując ruchy wahadłowe
forhendu i backhandu, podczas uderzenia piłeczki uznał, że ma to duży
wpływ na jego stan zdrowia. Zaczął
intensywnie maszerować z rakietami
w dłoniach, ale nie zauważył pożądanego efektu, jak podczas gry i po jej
zakończeniu. Po jakimś czasie, Johann
Salzwimmer wykonał rakietę, na czub-

Zdjęcie 1. VIBROSWING SYSTEM (smovey®)
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Zdjęcie 2. Działanie smovey®

ku, której zainstalował wąż ogrodowy,
a w nim metalowe kulki. Po wielu próbach i obserwacjach razem z przyjacielem stworzyli zamknięte koło, prototyp smovey®, w którym umieścili stalowe kulki, generujące wewnątrz spiralnego węża wibracje, co w konsekwencji spowodowało, że ćwiczenia
z tak skonstruowanym urządzeniem
wpłynęło na poprawę stanu zdrowia
Johanna.
Od tego momentu urządzenie do
ćwiczeń zaczęło przekształcać się aż do
końcowego modelu smovey® (zdj. 1),
a także wzrastało zainteresowanie nowatorską, a zarazem prostą formą ruchu [24].
Wpływ smovey®na organizm
Aktualnie prowadzone są badania
na temat terapeutycznej skuteczności smovey®, niemniej jednak niezależnie od braku szerszych doniesień naukowych na temat terapeutycznej skuteczności smovey® ćwiczenia z użyciem VIBROSWING SYSTEM zostały potwierdzone pozytywnym oddziaływaniem na całe ciało i psychikę. Zaobserwowano, że następuje zde-
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cydowana aktywacja układu mięśniowego. Dzieje się tak dzięki wibracjom,
które jako bodziec mechaniczny pobudzają zarówno odruchy bezwarunkowe jak i warunkowe w organizmie
człowieka. Odruchy takie jak, skurcze i zmiana napięcia mięśni, krążenie
krwi i limfy, oraz wydzielanie odpowiednich hormonów. Te czynności, są
możliwe dzięki pracy układu nerwowego autonomicznego lub somatycznego. Bez pobudzenia, mięśnie wykonują zmiany napięcia w stałym rytmie, a przy pobudzeniu angażują się
bardziej, więc wpływ wibracji mobilizuje mięśnie do zwiększania ich siły,
wytrzymałości i poprawienia sprawności. Dodatkowo wibracje wpływają na
zwiększenie elastyczności i wytrzymałości ścięgien, wiązadeł i innych struktur okołostawowych. Podczas skurczu
mięśni dochodzi do większego napięcia więzadeł i ścięgien, a w chwili rozkurczu do zmniejszenia tego napięcia.
Nacisk wibracji powoduje, że są bardziej odporne na przeciążenia. Lepiej
ukrwiona jest również chrząstka stawowa, zwiększa się krążenie płynu
stawowego, co powoduje że jest ona
bardziej odporna na różnego rodza-

ju przeciążenia. Trening ze smovey®
poprawia napięcie i sprężystość skóry. Dzieje się tak, dzięki oddziaływaniu bodźców w postaci wibracji, które mobilizują organizm do produkcji
kolagenu, będącego składnikiem ścięgien, a także mającego wpływ na elastyczność skóry. Również wibracje docierają do mięśni głębokich i aktywują mięśnie do spalania tłuszczu. Tak,
więc trening ze smovey® pozwala na
poprawę metabolizmu, przyczynia się
do ujędrnienia tkanek i może zwiększać wydatek energetyczny wspomagając redukcję masy ciała. Przez aktywność fizyczną ze smovey® usprawnia się pracę układu limfatycznego
i krążenia krwi. Przy aktywnym przepływie płynu limfatycznego dochodzi do lepszego oczyszczenia organizmu z produktów przemiany materii, a także wyeliminowania wirusów,
czy bakterii. W efekcie poprawy krążenia krwi dochodzi do zlikwidowania
toksycznych substancji przemiany materii, czego wynikiem jest oczyszczenie organizmu, oraz transport składników odżywczych i tlenu. Dodatkowo,
przez ruch zwiększa się gęstość mineralna kości, które są lepiej odżywione
i odporniejsze na złamania, co może
spowolnić rozwijanie się osteoporozy.
Dzięki treningowi ze smovey® nie tylko następuje poprawa pracy całego organizmu, ale także samopoczucia, poprzez podwyższone wydzielanie endorfin, tzw. hormonów szczęścia [24].
Rekomendacje medyczne
Na temat zastosowania przyrządu
smovey®, dotyczącego oddziaływania
wibracji na organizm ludzi zdrowych
jak i chorych, głównie osób starszych
przeprowadza się coraz więcej badań.
Obserwacje ortopedów wykazały korzystny wpływ u pacjentów ćwiczących ze smovey®, ze schorzeniem układu ruchu, na efektywność ich ruchów.
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Podczas ćwiczeń, kiedy wprowadza się
np. wymachy rąk z ruchem nóg, pobudza się obie połowy mózgu, poprawia się koordynacja, a także koncentracja. Zwłaszcza ze względu na starzenie się sygnału czuciowego u osób starszych, zręczność i koordynacja mają
duże znaczenie. Według opinii prof.
dr Hansa Tilschera oraz dr Christopha
Michlmayra: „ze smovey® łatwo można osiągnąć poprawę postawy, a tym
samym odciążenie kręgosłupa. Dzięki temu możliwe jest odciążenie dystalnych stawów, ponieważ przyjmują
one bardziej centralne położenie. Jest
to istotne zwłaszcza w odniesieniu do
ramion” [24].
Smovey® znalazło swoje zastosowanie, wspomagając terapię konwencjonalną w niektórych chorobach
neurologicznych. Przy użytkowaniu
smovey® przy takich chorobach jak;
stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera i Parkinsona, w opinii neurologów, zainteresowanych tą formą terapii ruchowej w przypadku pacjentów
objętych chorobami neurodegeneracyjnymi wynika, że po systematycznych zajęciach z użyciem smovey® nastąpiło polepszenie funkcjonowania
układu motorycznego i nerwowego.
Według specjalisty w zakresie choroby
Parkinsona dr Dietera Volca: „podstawowym objawem choroby Parkinsona
jest drżenie. W praktyce okazało się,
że wibracje, które powstają w wyniku
przesuwania się 4 kulek w żłobionej
osłonie, osiągają częstotliwość ok. 60
Hz, a zatem częstotliwość, która standardowo występuje w organizmie. Pacjenci informują, że wówczas drżenie
na pe ien czas znacznie ustępuje” [24].
Przeprowadzono również badania na temat możliwości realizacji, akceptacji i długotrwałości programu ruchowego z wykorzystaniem smovey®
u pacjentów onkologicznych [5]. Jak
pokazują wyniki, odnośnie akceptacji
systemu smovey® po roku trwających

obserwacji, uczestnicy wypowiadali się
pozytywnie. Ponadto dokonano porównania siły statycznej dłoni zarówno w dominującej jak niedominującej
ręce i w obu przypadkach zauważono
istotną jej poprawę. Przeprowadzono
również badania ankietowe na temat
jakości życia (QOL, SF-36 Health Survey) i stwierdzono poprawę wydajności i funkcji ruchowych, zdrowia mentalnego, funkcji emocjonalnych i społecznych, witalności, a także zmniejszenie bólu fizycznego.
Podsumowanie
Reasumując wszystkie walory
i zalety nowatorskiej metody smovey®,
jako nowego trendu, szeroko praktykowanego w Austrii, Szwajcarii, Francji, Niemczech i innych krajach europejskich wprowadzony do Polski
przez Małgorzatę Szymczyk [25] dzięki intensywnej współpracy z dr Joanna Gradek [17] staje się skutecznym i wysoce akceptowanym urządzeniem generującym wibracje, zarówno
do różnych zajęć ruchowych jak i terapii w różnych dziedzinach rehabilitacji. Obserwując coraz szersze grono
użytkowników smovey® ich zadowolenie jak i łatwość użytkowania można
się pokusić o stwierdzenie, iż jesteśmy
świadkami powstawania nowej formy
szeroko pojętej aktywności fizycznej.
Łatwość i skuteczność ćwiczeń daje
możliwość podnoszenia kondycji jak
i sprawności ogólnej także osobom,
które dotychczas z różnych względów
nie podejmowały takich działań.
VIBROSWING SYSTEM, jako
oferta dla zainteresowanych z kręgu
grup osób niepełnosprawnych (także na wózkach inwalidzkich, staje się
niezwykle atrakcyjnym wsparciem dążeń do zachowania i poprawy sprawności zarówno ruchowej jak i mentalnej. Ponadto zgłaszane przez uczestników (zarówno starszych jak i młod-
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szych) swoiste rozweselenie jak i ochocza chęć kontynuacji zajęć, przypisywane zachodzącym procesom biochemicznym wywoływanych wibracjami
staje się bardzo ważnym faktorem ułatwiającym przeprowadzanie długoterminowych programów zarówno rehabilitacyjnych jak i aktywizujących.
Wielu trenerów austriackich
i szwajcarskich poszerza ofertę o różnorodne formy ćwiczeń zwanych smoveyFIT’N’DANCE jak i smoveyRUN
kierowanych do osób poszukujących
bardziej intensywnych form zastosowania VIBROSWING SYSTEMU.
Warto też zwrócić uwagę na smoveyAQUA czyli ćwiczenia w wodzie
dla wszystkich grup wiekowych, które mogą poprawić sprawność fizyczną
przy równoczesnym odciążeniu kręgosłupa i pozostałych stawów. SmoveyAQUA, dla osób wymagających rehabilitacji jest nie tylko bezbolesną formą ćwiczeń, ale poprzez właściwości
fizyczne wody powoduje pozytywne
zmiany w układzie sercowo – naczyniowym.

Zdjęcie 3. Johann „Salzhans” Salzwimmer
z Małgorzatą Szymczyk i Joanną Gradek
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Zdjęcie 4. Zajęcia ze smoveyAQUA

Wszystkie formy zastosowania VIBROSWING SYSTEM, czyli smovey® pokazują uniwersalność tej formy
ćwiczeń, dające możliwości zajęć ruchowych w każdych warunkach (indoor i outdoor) jak i okolicznościach(osoby zdrowe jak i chore). Staje się to
w wielu przypadkach niezwykle ważnym aspektem przy równoczesnym

stworzeniu świetnej zabawy! Właśnie niepowtarzalne działanie wibracji
uwalniające u uczestników także szereg
procesów mentalnych, ale też skuteczne aktywowanie układu limfatycznego,
a tym samym procesów detoksykacji
organizmu wpływa na zupełnie nową
definicję aktywności fizycznej. Wspominane zajęcia grupowe, ale też nie-

powtarzalność wyglądu smovey®, także przy indywidualnym użytkowaniu
w terenie daję okazję do wzmożonych
kontaktów towarzyskich.

Adres do korespondencji
Address for correspondence
asiagradek@interia.pl

Zdjęcie 5. Automasaż za pomocą smovey® w grupie osób niepełnosprawnych
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Streszczenie / Abstract

Osteoporoza jest chorobą układową szkieletu, która
charakteryzuje się niską masą kostną, zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej oraz zwiększoną łamliwością kości. Według najnowszego raportu z 2010 roku
w krajach Unii Europejskiej osteoporozę rozpoznano u 22
milionów kobiet. Wyniki analiz wskazują że wśród najczęściej podawanych czynników ryzyka osteoporozy obok
wieku, płci, małej wartość wskaźnika masy ciała, jest także
niski poziom aktywności fizycznej.
Tymczasem regularnie podejmowana aktywność fizycznej i właściwe obciążenie mechaniczne szkieletu ma
istotny wpływ na przebudowę tkanki kostnej. Należy jednak podkreślić, że w każdym przypadku warunkiem takiego korzystnego działania jest jednoczesna odpowiednia do
wieku i zapotrzebowania podaż witaminy D, a także właściwa kaloryczność posiłków i zrównoważony bilans energetyczny.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli aktywności fizycznej w profilaktyce osteoporozy u kobiet jako
jednego z ważniejszych czynników modelujących przebudowę i metabolizm tkanki kostnej. Praca ma charakter poglądowy, została napisana na podstawie kwerendy polskiej
i zagranicznej literatury naukowej.

Osteoporosis is a systemic skeletal disease, characterized
by low bone mass, microarchitecture disorders of bone tissue and increased bone fragility. According to the latest report from 2010, in the countries of the European Union
osteoporosis was diagnosed in 22 million women. The results of analyses indicate that among the most frequent risk
factors of osteoporosis, apart from age, gender, low body
mass index, there is also a low level of physical activity.
Yet regular physical activity and proper mechanical load
of the skeleton has
a significant influence on remodelling of bone tissue. It
should be emphasised, however, that in each case a condition of such beneficial effect is the supply of vitamin D (simultaneous and appropriate to the age) as well as proper caloric value of meals and energy balance.
The aim of this work is to present the role of physical
activity in the prevention of osteoporosis in women as one
of the most important factors modelling the reconstruction
and metabolism of bone tissue. The work has an illustrative
nature, it has been written on the basis of a query of Polish
and foreign scientific literature.

Słowa kluczowe: osteoporoza, wytrzymałość kości,
aktywność fizyczna.

Key words: osteoporosis, bone resistance, physical
activity.
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Wstęp
Jednym z wielu problemów zdrowotnych dzisiejszych czasów jest osteoporoza, stanowiącą poważny problem
medyczny i społeczny [26]. Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) w 1996
roku zdefiniowała osteoporozę jako
chorobę układową szkieletu, która
charakteryzuje się niską masą kostną,
zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej oraz zwiększoną łamliwością kości [48]. W roku 2001 grupa
ekspertów National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health (NIH) w USA na podstawie analizy 2449 pozycji literatury
z lat 1995-1999 opracowała nową definicję, stwierdzającą, że osteoporoza
jest chorobą szkieletu charakteryzującą się obniżoną wytrzymałością kości,
co powoduje zwiększone ryzyko jej
złamania [47]. Obecnie pomiary gęstości mineralnej kości (BMD – bone
mineral den sity) opierają się na pięciu metodach diagnostycznych (tab.
1). Zgodnie z zaleceniami WHO badanie BMD metodą absorpcjometrii podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego pozostaje podstawowym narzędziem w diagnostyce osteoporozy. Wartość BMD podawana w g/cm2 przedstawiana jest
jako wskaźnik T (T-Score) wyrażający liczbę odchyleń standardowych
(standard deviation, SD) od punktu
odniesienia, jakim jest szczytowa masa
kostna [30]. W zależności od wielkości T-Score WHO dokonało podziału
chorych na podgrupy (tab. 2).
W 2000 roku International Osteoporosis Foundation (IOF) uznało, że
miejscem pomiaru BMD powinien
być kręgosłup lędźwiowy (L1-L4)
lub bliższy koniec kości udowej, przy
czym zaleca się wykonywanie badań
jednocześnie w obu miejscach szkieletu [33]. Według najnowszego raportu z 2010 roku w krajach Unii Euro-

pejskiej osteoporozę rozpoznano u 22
milionów kobiet [26]. W Polsce na
osteoporozę choruje około 7% kobiet w wieku 45-54 lat, około 25%
kobiet w wieku 65-74 lat i aż 50%
kobiet w wieku 75-84 lat. Mimo, że
choroba ta dotyczy głównie kobiet, to
diagnozuje się ją również u mężczyzn,
a nawet dzieci, choć nie są to przypadki częste [55].
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W świetle doniesień piśmiennictwa, głównym objawem nierzadko
zaawansowanej już osteoporozy jest
tak zwane złamanie osteoporotyczne
lub inaczej niskoenergetyczne [30].
W skali światowej w 2000 roku zanotowano 9 milionów złamań, z czego blisko 40% miało miejsce w Europie [29]. Powszechnie uznaje się,
że złamania nadgarstka, kręgosłupa
i bliższego odcinka kości udowej na-

Tabela 1. Metody diagnostyczne osteoporozy [31]

Tabela 2. Kategorie diagnostyczne gęstości mineralnej kości [30].
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leżą do najczęstszych, związanych z tą
chorobą [32]. Wyniki analiz przeprowadzone przez ekspertów WHO pod
kierownictwem Kanisa [34] w 2008
roku wskazują, że wśród najczęściej
podawanych czynników ryzyka osteoporozy obok wieku, płci, małej wartość wskaźnika masy ciała, czyli BMI
(body mass index) poniżej 20 kg/m2,
obciążenia genetycznego, palenia papierosów, obniżenia poziomu estrogenów, reumatoidalnego zapalenia stawów, alkoholizmu, diety niskowapniowej jest także niski poziom aktywności fizycznej. Tymczasem dowody
naukowe wskazują, że odpowiednio
dobrane ćwiczenia fizyczne prowadzą
do zwiększenia gęstości mineralnej kości, zmniejszając tym samym ryzyko
złamań [52].
Celem niniejszej pracy było
przedstawienie roli aktywności fizycznej w profilaktyce osteoporozy u kobiet jako jednego z ważniejszych czynników modelujących przebudowę
i metabolizm tkanki kostnej. Praca ma
charakter poglądowy, została napisana
na podstawie kwerendy polskiej i zagranicznej literatury naukowej.
Czynniki wpływające na
prawidłowy rozwój i metabolizm
tkanki kostnej
Tkanka kostna począwszy od
okresu neonatalnego aż po późną starość jest aktywna metabolicznie i podlega procesowi ciągłej przebudowy. Proces ten dotyczy zarówno wielkości oraz kształtu kości, jak
i wewnętrznego przestrzennego ułożenia beleczek kostnych, co ostatecznie wpływa na ich wytrzymałość mechaniczną. Z fizjologicznego punktu widzenia największy przyrost masy
kostnej występuje w okresie wzrostu
i dojrzewania płciowego organizmu.
W tym czasie dochodzi do intensywnego rozwoju długości i grubości kości
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[16, 38]. Aby procesy te mogły zachodzić prawidłowo, a rozwijający się organizm osiągnął odpowiednią budowę układu szkieletowego, muszą zostać zaangażowane mechanizmy regulujące prawidłowy przebieg remodelowania kostnego. Do czynników mających kluczowe znaczenie dla tego procesu zaliczyć należy hormony takie
jak: parathormon, kalcytonina, hormon wzrostu, hormony tarczycy oraz
męskie i żeńskie hormony płciowe
tj. androgeny i estrogeny. Regulujący
wpływ na metabolizm kostny wywierają również aktywny metabolit witaminy D3, interleukiny, transformujący czynnik wzrostu, insulinopodobne
czynniki wzrostu I i II, leptyna, czynnik martwicy nowotworów oraz interferon [24]. Należy podkreślić, że niemniej ważne znaczenie w procesie prawidłowego rozwoju kości oprócz wyżej wymienionych czynników odgrywa również aktywność ruchowa [20].
Wpływ aktywności fizycznej na układ
kostny określa znane biologiczne prawo Wollfa i Delpecha, zgodnie z którym stwierdza się, że kość rośnie prawidłowo pod wpływem równomiernie rozłożonego nacisku (statycznego
i dynamicznego) i pociągania. Nadmierny nacisk powoduje zahamowanie wzrostu kości, natomiast nadmierne pociąganie jej pobudzenie. Według
Alwis i wsp. [1] największy wzrost
BMD po ćwiczeniach fizycznych obserwuje się przed osiągnięciem szczytowej masy kostnej (PBM – peak bone
mass) około 20 roku życia. Badania
przeprowadzone przez Linden i wsp.
[44] wykazały, że wydłużenie standardowych lekcji wychowania fizycznego do 200 minut tygodniowo spowodowało u dzieci w wieku szkolnym
wzrost BMD średnio o około 3-7 %
w zależności od badanej okolicy szkieletu w stosunku do grupy ćwiczącej 60
minut tygodniowo.
W okresie zrównoważonego meta-

bolizmu kostnego oddziaływanie wysiłku fizycznego na BMD jest niewielkie. Szczególnego znaczenia nabiera okres po 40 roku życia, gdzie obserwuje się systematyczny spadek gęstości mineralnej kości. Zjawisko to
w początkowej fazie dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn i wynosi około 0,3-0,5 % rocznie. U kobiet w okresie menopauzy i przez około 10 lat po wygaśnięciu czynności gonad ubytek BMD zwiększa się do 2-3
% rocznie [22]. Badania przeprowadzone przez Saravi i Sayegh [51] dowiodły, że w tym przypadku celem podejmowania aktywności fizycznej jest
utrzymanie gęstości mineralnej kości na dotychczasowym poziomie lub
spowolnienie jej fizjologicznej utraty.
Z powyższego wynika że wielkość osiągniętej szczytowej masy kostnej w okresie dzieciństwa i młodości
ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego
w wieku podeszłym.
Prawa adaptacji kości do obciążeń
mechanicznych
Zdolność adaptacji tkanki kostnej
do zewnętrznych obciążeń mechanicznych jest od bardzo dawna przedmiotem badań naukowych. Pierwszym
uczonym, który zajmował się analizą
struktury tkanki kostnej był niemiecki
anatom Wollf (1892). Zgodnie z jego
hipotezą, zmiany struktury tkanki następują w sposób optymalny, co oznacza, że kość, przy zadanym obciążeniu, powinna uzyskać odpowiednią
wytrzymałość mechaniczną przy możliwie jak najmniejszej masie własnej.
Powyższą hipotezę rozwinął w 1895
roku niemiecki chirurg Roux, który
jako pierwszy opisał mechanizm funkcjonalnej adaptacji kości. Przypuszczał
on, że rolę sensorów mechanicznych
pełnią komórki kostne, które w zależności od wielkości bodźca mecha-
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nicznego, miałyby odpowiednio inicjować i kontrolować proces przebudowy tkanki kostnej [27]. Prace Wolffa i Rouxa wytyczyły kierunek badań
na wiele następnych lat. Jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęły się pojawiać prace, mające większe
znaczenie dla obecnego stanu wiedzy
w tej dziedzinie [27]. W 1964 roku
Frost wysunął teorię mechanostatu,
według, której można przewidzieć jak
będą aktywowane procesy remodelowania.
W teorii tej definiuje się minimalne efektywne odkształcenia, jakie muszą zostać przekroczone, aby
zaczęły zachodzić procesy adaptacyjne kości [18]. Uściślając swoją hipotezę Frost zaproponował przyjęcie pewnego przedziału, w którym zawarte są
wartości odkształceń charakteryzujące
stan równowagi biologicznej, tak zwanej „martwej ciszy”. Dla wartości odkształceń poniżej tego zakresu adaptacja prowadzi do redukcji masy kostnej zaś powyżej tego przedziału zachodzi przyrost tkanki i wzrost masy kości. Według Frosta przedział równowagi zawiera się pomiędzy wartościami

800µε a 1500µε. Wartości odkształceń przekraczające wartość 4000µε
powodują powstawanie mikrouszkodzeń, co prowadzi do wzmożonego remodelowania i tworzenia kości porowatej. Natomiast przekroczenie odkształcenia krytycznego równego 15000µε prowadzi do zniszczenia
struktury kości (ryc. 1).
Ostatnie lata przyniosły nowe
spojrzenie na zrozumienie mechanizmu leżącego u podstaw korzystnego oddziaływania obciążenia mechanicznego na metabolizm kostny. Zjawisko, dzięki któremu energia mechaniczna zamieniana jest na bodźce elektryczne z następowymi odpowiedziami biologicznymi określane jest mianem mechanotransdukcji [28]. Mechanotransdukcja zależy od ścisłego
współdziałania osteoblastów, czyli komórek kościotwórczych oraz osteocytów, które przekazują sygnały mechaniczne osteoblastom, a także innym
typom komórek kości, wpływając jednocześnie na regulację ich procesów
anabolicznych i katabolicznych [46].
Badania z wykorzystaniem modelu
hodowli 3D fragmentu kości belecz-

kowej in vitro dotyczące procesu mechanicznej odporności kości, przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmu przesyłania sygnałów z osteocytów do osteoblastów. Wykazano,
że zastosowanie dynamicznych obciążeń fragmentu 3D kości beleczkowej,
pomimo niskiego poziomu przepływu
pożywki hodowlanej zawierającej substancje odżywcze, wpływa na przeżycie
osteoblastów, jak również osteocytów
zamkniętych w jamkach mineralizowanej kości, dzięki obecności pomiędzy tymi komórkami połączeń typu
Gap [12]. Badania histopatologiczne
potwierdziły, że połączenia typu Gap
są kanałami odpowiadającymi za przekazywanie sygnałów regulujących proliferację, różnicowanie oraz apoptozę.
Kanały te pośredniczą także w utrzymaniu właściwej homeostazy tkankowej warunkującej przebudowę i regenerację kości, zaś na poziomie komórkowym prawidłową osteoblastogenezę i osteoklastogenezę. Aktywacja połączeń typu Gap w komórkach kości podlega regulacji przez hormony
PTH, 1,25- (OH)2 D3 oraz czynniki anaboliczne BMP2, PGE2 (ryc. 2).

Ryc. 1. Model opisujący proces wzrostu i utraty masy kostnej [17] (modyfikacja własna ).
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Ryc. 2. Rola komunikacji międzykomórkowej z udziałem połączeń typu Gap [13].

Dokładny mechanizm mechanotransdukcji w tkance kostnej nie jest
poznany. Uważa się, że pod wpływem
zewnętrznego obciążenia mechanicznego dochodzi do deformacji macierzy kostnej. Dużą rolę wydaje się odgrywać naprężenie ścinające wytworzone przez przepływ płynu w lakunach pod wpływem obciążenia mechanicznego [45]. Badania wskazują,
że pulsujący przepływ płynu jest bardziej skuteczny niż stały nacisk hydrostatyczny, co wskazuje na większą rolę
bodźców dynamicznych w mechanotransdukcji [40]. Zakłada się, że dzięki aktywacji określonych cząstek adhezyjnych na powierzchni komórki dochodzi do aktywowania szlaków
białkowych i czynników transkrypcyjnych genów białek odpowiedzialnych za przebudowę tkanki kostnej.
Białka te i czynniki mogą obejmować
między innymi GMP, białkową kinazę GII oraz białka szoku termicznego
-1 i -2 (HSP -1, -2) towarzyszące intergrynom ß3 [7]. Naprężenie ścinające powoduje również wzrost aktywności śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOS), w następstwie czego wzrasta wytwarzanie tlenku azotu (NO),
kolejnego czynnika regulującego re-
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modeling kostny. Pod wpływem obciążenia mechanicznego dochodzi także do wzrostu aktywności cyklooxygenazy COX -2 i wzrostu syntezy prostaglandyny PGE2 i nasilenia ekspresji receptora EP2 w błonie komórkowej osteocytów [4, 5]. Prostaglandyna zwiększa syntezę koneksyny Cx43,
składnika złączy szczelinowatych, ale
także białka strukturalnego tak zwanych półkanałów, które są podobne do złączy szczelinowatych, ale nie
mają kontaktu z sąsiadującymi komórkami [19]. Otwarcie półkanałów
umożliwia transfer PEG2 z osteocyta
do lakuny i oddziaływanie autokrynne za pośrednictwem receptora EP2
i EP4 [50]. W efekcie dochodzi do aktywacji szlaku sygnałowego zależnego
od cAMP i kinazy Akt [39]. Kinaza ta
hamuje apoptozę, a także współdziała
ze szlakiem sygnałowym Wnt powodując fosforylację kinazy 3ß syntazy
glikogenu (Glikogen Synthase Kinase – 3ß, GSK – 3ß), tym samym prowadząc do wzrostu stężenia ß-kateniny w osteocycie [2, 9].
Przegląd wyników badań na temat
wpływu aktywności fizycznej na gęstość mineralną kości

W dostępnej literaturze można
znaleźć wiele doniesień na temat terapeutycznych walorów aktywności fizycznej. Sprzyja ona prawidłowemu
rozwojowi i mineralizacji kośćca, harmonijnemu rozwojowi mięśni i utrzymaniu prawidłowej postawy ciała,
przez co zminimalizowane jest ryzyko
przeciążeń poszczególnych elementów
układu ruchu i wcześniejszych zmian
zwyrodnieniowych [3]. Według Stangela i wsp. [54] podczas podejmowania aktywności fizycznej na kość działają dwa typy obciążenia mechanicznego: siły wywierane przez kurczące
się mięśnie (joint force reaction, JFR)
i siły zależne od działania siły grawitacji (grounu force reaction, GFR).
Zdaniem autorów najsilniejszy efekt
osteogenny obserwuje się po ćwiczeniach o umiarkowanej intensywności,
w których działają zarówno siły JFR
jak i GFR. Borer i wsp.[10] stwierdzili, że próg aktywności osteogennej
u kobiet przy zastosowaniu ćwiczenia
fizycznego, jakim jest chodzenie, wystąpił przy prędkości około 6 km/h
i częstości tętna wynoszącej około
80% tętna maksymalnego właściwego dla wieku. W odniesieniu do progu wentylacyjnego (VT) i pułapu tlenowego (VO2max) próg ten wyniósł
odpowiednio 115% i 74%. Z kolei
inni autorzy badający tę problematykę udowodnili, że kobiety, które pokonują dystans około 1,6 kilometrów dziennie mają lepszą gęstość mineralną kości niż kobiety, które chodzą mniej. Wzrost prędkości chodzenia z 1 do 3 m/s powoduje zwiększenie siły reakcji podłoża o 50% [14].
W 2001 roku opublikowano badania
oceniające wpływ aktywności fizycznej na gęstość mineralną kości u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
Autorzy poddali analizie trzy grupy
kobiet: kobiety niećwiczące, kobiety
umiarkowanie aktywne fizycznie (rekreacja ruchowa powyżej 90 minut ty-
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godniowo) oraz kobiety uprawiające
w przeszłości sport wyczynowy, nadal
aktywne fizycznie. Badacze na podstawie uzyskanych wyników wykazali, że kobiety ćwiczące umiarkowanie
miały wyższe BMD niż kobiety prowadzące siedzący tryb życia oraz kobiety uprawiające sport wyczynowy
[25]. Potwierdza to wysunięty z badań Stangela i wsp. [54] wniosek o korzystnym wpływie umiarkowanej aktywności fizycznej na gęstość mineralną kości. Podobnie Lewis i wsp. [44]
w swoich badaniach zaobserwowali, że
u kobiet w wieku 50-73 lat uprawiających umiarkowaną aktywność fizyczną
dwa razy w tygodniu przez 8 miesięcy
BMD wzrosła o 3,5% w porównaniu
ze spadkiem o 2,7% w grupie kontrolnej. Zależność ta potwierdzona została także w badaniach Kemmlera i wsp.
[36] którzy wykazali korzystny wpływ
ćwiczeń ogólnorozwojowych, prowadzonych przez 38 miesięcy 2-3 razy
w tygodniu na utrzymanie wyższych
wartości gęstości kości u kobiet w wieku 52-58 lat. W 2013 roku Roghani i wsp. [49] opisali korzystne zmiany markerów obrotu kostnego (BALP
i NTX) po sześciu tygodniach submaksymalnych ćwiczeń aerobowych
u kobiet z osteoporozą. Również hiszpańscy badacze De Matos i wsp. [15]
wykazali wzrost gęstości kości u kobiet po 12 miesiącach ćwiczeń siłowych w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Wyniki powyższych badań są
zgodne z doniesieniami innych autorów [42]. W badaniach tych wspomniani autorzy podkreślają fakt, iż
istotna jest nie tylko systematyczność
w podejmowaniu aktywności fizycznej ale również odpowiedni dobór
obciążenia. Potwierdzeniem tej tezy
są wyniki eksperymentu Kerra i wsp.
[37] którzy przeprowadzili badania
w dwóch grupach kobiet poddanych
12-miesięcznemu treningowi z dużym
i małym obciążeniem. Stwierdzili oni

wzrost wartości gęstości kości w krętarzu, trójkącie Warda i okolicy dystalnej kości promieniowej w grupie ćwiczącej z dużym obciążeniem. W grupie wykonujących ćwiczenia z małym obciążeniem i dużą liczbą powtórzeń nie stwierdzono zmian w żadnej
badanej okolicy w stosunku do wartości wyjściowych. Natomiast w grupie kontrolnej kobiet niećwiczących
zaobserwowano wyraźny spadek gęstości kości w badanych miejscach.
Jak wynika z doniesień Greya i wsp.
[21] bez względu na rodzaj wykonywanych ćwiczeń, niezwykle ważnym
czynnikiem mającym wpływ na skuteczność treningu fizycznego w profilaktyce osteoporozy jest zachowanie
przerw pomiędzy kolejnym powtórzeniami tego samego ćwiczenia w cyklu.
W badaniach doświadczalnych wykazano, że zastosowanie 10 powtórzeń
tego samego ćwiczenia z przerwą pomiędzy powtórzeniami trwającą 10 sekund pozwoliło na uzyskanie takiego samego efektu osteogennego, jak
w przypadku 100 powtórzeń następujących bezpośrednio jedno po drugim,
przy nasileniu i przy 2 razy większej
częstotliwości bodźca. Mechanizm korzystnego działania przerwy pomiędzy
powtórzeniami nie jest w pełni wyjaśniony. Najprawdopodobniej wiąże się
to z hydrodynamiką przepływu płynu w systemie lakun i kanalików kostnych. W modelu matematycznym wykazano, że kolejne obciążenie mechaniczne, zastosowane bezpośrednio po
pierwszym ćwiczeniu osłabia przepływ
płynu w lakunach o ponad 45%. Odpowiednio długa przerwa pozwala na
powrót właściwości płynu do stanu
wyjściowego i tym samym umożliwia
ponowne maksymalne pobudzenie
komórek kostnych. Stwierdzono także, że dzięki zastosowaniu przerwy dochodzi do zdecydowanie większej synchronizacji odpowiedzi osteocytów na
bodźce mechaniczne (nawet do 90%)
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oraz poprawy transportu czynników
sygnałowych pomiędzy komórkami.
Stosowanie przerw powoduje także
obniżenie progu mechanowrażliwości,
późniejsze wysycenie odpowiedzi osteogennej przy wzrastającej intensywności ćwiczeń oraz zmniejsza liczbę powtórzeń ćwiczenia konieczną dla osiągnięcia konkretnej odpowiedzi osteogennej [22, 53].
Podsumowanie
W ostatnich latach obserwuje się
znaczny wzrost populacji ludzi starszych [35]. Sytuacja ta wywołana jest
zarówno spadkiem liczby urodzeń,
jak i wzrostem średniej długości życia [23]. Na skutek fizjologicznego
procesu starzenia następuje stopniowe zmniejszanie sprawności i wydolności fizycznej organizmu. Proces ten
jest związany między innymi z postępem zmian inwolucyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, zaburzeniami w przekazie bodźców na poziomie struktur nerwowo-mięśniowych
(powodujących zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej), zmniejszeniem siły i elastyczności tkanki mięśniowej, pojawianiem się zmian zwyrodnieniowych w obrębie układu stawowego oraz obniżaniem gęstości
masy kostnej [41, 56]. Konsekwencją tych zmian jest zwiększone ryzyko
upadków i złamań kości, a w następstwie pogorszenie jakości życia, uzależnienie od otoczenia, a nawet śmierć
z powodu zaistniałych powikłań układowych. W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabierają działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie
zachorowalności i wydłużenie w czasie
sprawności fizycznej osób starszych
oraz poprawę jakości ich życia.
Regularnie podejmowana aktywność fizyczna i właściwe obciążenie mechaniczne szkieletu ma istotny
wpływ na przebudowę tkanki kostnej.
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Należy jednak podkreślić, że w każdym przypadku warunkiem takiego
korzystnego działania jest jednoczesna odpowiednia do wieku i zapotrzebowania podaż witaminy D, a także właściwa kaloryczność posiłków
i zrównoważony bilans energetyczny [8]. Według obliczeń wykonanych
przez Bergera, osoba w ciągu 65 lat
życia spożywa około 1,6 tony białka,
blisko 2 tony tłuszczu i około 10 ton
węglowodanów. Jednocześnie dostarcza z żywnością około 0,5 tony różnych składników mineralnych. W sumie spożywa ponad 70 ton żywności
i płynów [6]. Prawidłowe żywienie jest
jednym z nielicznych modyfikatorów
rozwoju, na który możemy aktywnie
i skutecznie oddziaływać [29]. Pogląd
ten znalazł odzwierciedlenie w oficjalnych zaleceniach dotyczących profilaktyki osteoporozy przygotowanych
przez Instytut Żywności i Żywienia
w ramach realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy program przeciwdziałania chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia
i aktywności fizycznej POL-HEALTH
na lata 2007-2011” (tab. 3).
W świetle powyższego nasuwa się wniosek ze rekreacyjna aktyw-
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ZAPOMNIANY MASAŻYSTA,
PIONIER MASAŻU IZOMETRYCZNEGO
– DR MICHAŁ SIEKIERZYŃSKI
A Forgotten Masseur, A Pioneer Of Isometric
Massage – dr Michał Siekierzyński

5

Szkoła Masażu BIO-RELAX w Krakowie
LESZEK MAGIERA

Streszczenie / Abstract

W artykule został przedstawiony biogram dr Michała
Siekierzyńskiego, pioniera metodyki masażu izometrycznego w Polsce, specjalisty rehabilitacji ruchowej, odnowy
biologicznej i masażu sportowego, autora opracowań z zakresu masażu sportowego, gorącego orędownika naturalnych i orientalnych metod leczenia, człowieka o wielu pasjach.

The paper was presented biography by Dr. Michael Siekierzynski, a pioneer methodology massage isometric in Poland, a specialist rehabilitation, wellness and sports massage, author of publications in the field of sports massage, hot
advocate of natural and oriental treatments, a man of many
passions.

Słowa kluczowe: masaż izometryczny, Michał Siekierzyński.

Key words: oisometric massage, Michał Siekierzyński.

Michał Siekierzyński
(1938-2005)
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Michał Siekierzyński urodził się
22 maja 1938 roku w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Zbigniew
Siekierzyński był porucznikiem rezerwy, w 1939 roku został zmobilizowany do armii, z którą wyjechał na
wschód, gdzie zaginął bez wieści. Poszukiwania po wojnie nie przyniosły
rezultatów do dziś. Matka Zofia Janina z domu Postawka w latach 19431944 w Odonowie z ramienia Armii
Krajowej (AK) prowadziła nasłuch radiowy, a następnie informacje w formie pisemnej przekazywała do Działu
Propagandy AK.
Okres okupacji i lata młodzieńcze
spędził w Odonowie koło Kazimierzy
Wielkiej (w majątku rodzinnym Po-

stawka ze strony matki – Dwór Odonowski), w Porębie Dzierżnej koło
Wolbromia (w majątku rodzinnym ze
strony ojca – Dwór Siekierzyńskich)
oraz w Krakowie przy ul. Kremerowskiej. W latach 1946-1952 uczęszczał
do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul.
Szlak 5, a w latach 1952-1955 do II
Liceum Ogólnokształcącego przy ul.
Sobieskiego 9.
Pierwszą jego pasją życiową odziedziczoną po przodkach była jazda konna i lotnictwo szybowcowe. W 1953
roku zajął I miejsce w zawodach modeli samolotowych w Krakowie.
W 1955 roku przeprowadził się
z rodziną (ojczym prof. Jan Dyduszyński otrzymał stanowisko kierow-
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nika Katedry Urządzeń i Aparatury
Przemysłowej Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego Politechniki Warszawskiej) do Warszawy, gdzie
mieszkał najpierw w domkach profesorskich na Woli na osiedlu Jelonki,
a potem rodzina przeprowadziła się na
Bielany i zamieszkała przy ulicy Antoniego Magiery.
W latach 1955-1959 studiował
Geologię na Uniwersytecie Warszawskim i tam też wstąpił do klubu AZS.
W latach 1959-1963 studiował
w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Karola Świerczewskiego w Warszawie. W związku z uzyskaniem bardzo
dobrych wyników w nauce po 2 roku
otrzymał zgodę na podjęcie specjalizacji z rehabilitacji ruchowej.
W latach 1961-1963 odbywał
praktyki kliniczne w Konstancinie
w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej
u prof. Mariana Weissa.
W 1962 roku ożenił się z Barbarą
Otrębowską, a w 1966 roku przyszła
na świat córka Maria, obecnie Gronkowska.
W 1964 roku uzyskał dyplom magistra wychowania fizycznego na podstawie pracy magisterskiej pt. Masaż
sportowy.
Jego pasjami życiowymi były: masaż leczniczy i sportowy, Shiatsu, medycyna orientalna, szybownictwo,
judo, żeglarstwo, narciarstwo, jazda
konna i turystyka górska.
Przygodę szybowcową rozpoczął
w 1953 roku będąc jeszcze uczniem liceum w Krakowie, a następnie kontynuował w Warszawie. W 1956 roku
otrzymał pierwszy diament, a kolejne
dwa diamenty otrzymał w 1963 roku
i został uhonorowany jako 102 polski,
a 348 światowy szybownik Złotą Odznaką Szybowcową z Trzema Diamentami, będącą w owym czasie najwyższym
międzynarodowym odznaczeniem cywilnym przyznawanym szybownikom
za dokonania w sporcie szybowcowym.

W 1969 roku został zwycięzcą
Warszawskich Zawodów Szybowcowych pokonując 22 zawodników.
Swoją przygodę z judo rozpoczął
już na studiach w klubie AZS Shobukai Warszawa Jelonki (późniejszy AZS
AWF Shobukai Warszawa). W 1957
roku uzyskał stopień szkolny (5 KYU
– pas żółty), a w 1965 roku najwyższy stopień szkolny (1 KYU – pas brązowy).
Od 1962 roku prowadził również
w klubie rehabilitację, masaż leczniczosportowy w tym masaż izometryczny
i odnowę biologiczną judoków.
Startował w ogólnopolskich zawodach judo ze zmiennym szczęściem,
kilka walk wygrał. Po osiągnięciu dużych umiejętności z zakresu technik
judo oraz metodologii treningu i medycyny sportu prowadził również treningi z młodymi adeptami judo.
W latach 1963-1966 pracował jako rehabilitant na Oddziale
Urazowo-Otopedycznym w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze w Warszawie u prof. Stefana Łukasika. Oddział był placówką szkoleniową Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich, który przekształcił się w Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii.
W latach 1966-1970 pracował
w AWF Warszawa i współpracował
z pracownikami naukowo-dydaktycznymi: z prof. Łukasikiem, a później
z prof. Haliną Szwarc, prowadząc kursy masażu leczniczego i sportowego
dla studentów wychowania fizycznego
i rehabilitacji.
W 1967 roku uzyskał tytuł doktora nauk o wychowaniu fizycznym na
podstawie rozprawy doktorskiej pt.
Zachowanie się ciepłoty powierzchniowej ciała pod wpływem masażu
ręcznego, wygłoszonej w Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Promotorem był prof. Stefan Łukasik.
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W latach 1970-1973 był Kierownikiem Przychodni Odnowy
Biologicznej i Rehabilitacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)
w Warszawie, odpowiedzialny za organizację procesów odnowy i fizykoterapii w Centralnych Ośrodkach
Przygotowań Olimpijskich (COPO).
Przychodnia znajdowała się na terenie AWF Warszawa przy ul. Marymonckiej 34. W ramach przychodni funkcjonowały gabinety: lekarski, masażu, kinezyterapii i hydroterapii. Zabiegi z zakresu fizykoterapii
(mobilny gabinet) były wykonywane w zależności od potrzeb w gabinecie masażu lub kinezyterapii. Specjalistyczne ćwiczenia pourazowe zawodników prowadzone były na profesjonalnym sprzęcie „Goliat” w pawilonie ćwiczeń dla zawodników kadry narodowej.
Dr Michał Siekierzyński jako pionier nowoczesnej kompleksowej odnowy biologicznej w Polsce dotychczasowe metody oparte głównie na
masażu klasycznym wzbogacił o najnowsze badania z zakresu anatomii
funkcjonalnej, fizjologii, biochemii,
biomechaniki, kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii. Był inicjatorem i wykładowcą kursów doszkalających dla pracowników odnowy biologicznej, masażystów, rehabilitantów
i trenerów sportowych z zakresu masażu sportowo-leczniczego, hydroterapii
i kinezyterapii.
Na użytek odnowy biologicznej
sportowców opracował nowatorską
metodę pt. Masaż izometryczny, określając techniki i czas masażu dla poszczególnych etapów zabiegu: masażu
wstępnego (przygotowawczego), masażu zasadniczego i masażu końcowego. Metodyka masażu została opracowana na podstawie jego doświadczenia w pracy z zawodnikami Sekcji Judo AZS, a później potwierdzona w pracy z zawodnikami ciężarow-
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ców, judoków, zapaśników i lekkoatletów w COPO w Warszawie.
W swoim opracowaniu pt. „Masaż
sportowo-leczniczy w procesach odnowy” na temat masażu izometrycznego
pisze tak: Masaż ten może być stosowany jako zabieg profilaktyczny oraz
w stanach przeciążeniowych u kontuzjowanych zawodników w celu odbudowy masy i siły mięśni, które po urazie ulegały znacznemu osłabieniu. Masaż wykonuje się do momentu uzyskania przez mięsień/mięśnie siły umożliwiającej podjęcie pracy z obciążeniem.
W tymże opracowaniu przedstawił
jego metodykę w następujący sposób:
Masaż ten wykonuje się ręcznie lub za
pomocą wibratorów. Zabieg ten można w pewnym sensie porównać do treningu izometrycznego, jednakże daje
on szybsze efekty. Masaż izometryczny wykonuje się w następujący sposób: 1. Faza przygotowawcza – wykonuje się masaż danego odcinka w sposób klasyczny technikami głaskania,
rozcierania i ugniatania w czasie około 8 minut. 2. Właściwy zabieg – wykonuje się intensywny masaż techniką rozcierania lub wibratorem mięśnia napiętego w skurczu izometrycznym 6 do 10 razy po 5 do 20 sekund, a w przerwach, trwających każda po 30 sekund, wykonuje się techniką wstrząsania rozluźnianie mięśni.
3. Faza końcowa – wykonuje się masaż
klasyczny techniką głaskania, ugniatania i wstrząsania w czasie około 5 minut w celu zmniejszenia powysiłkowego tonusu mięśniowego.
Masaż izometryczny składa się
z kilku kolejnych maksymalnych izometrycznych napięć mięśnia. Od treningu izometrycznego różni się przede
wszystkim masażem tego mięśnia
w napięciu, a również przygotowaniem i zakończeniem zabiegu poprzez
masaż klasyczny [1].
Dr Michał Siekierzyński w latach
1970-1973 w COPO ściśle współ-
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pracował z lek. med. Ireną Lisewską
i magistrami: Andrzejem Ostrowskim,
Konstantym Koseckim, Janiną Szyjkowską, Krystyną Wielską oraz dwoma masażystami. Prowadzili zabiegi
z zakresu odnowy biologicznej, stosując masaże klasyczny, izometryczny, punktowy (akupresura), wirowy,
podwodny oraz kąpiele z wykorzystaniem Soli Iwonickiej i Szlamu Ciechocińskiego. Stosowano również elektropunkturę wykorzystując aparaty do
prądów diadynamicznych. Przygotowywali sportowców kadry narodowej
różnych dyscyplin do najważniejszych
imprez sportowych na świecie. W tym
czasie najbardziej priorytetowe imprezy to zimowa Olimpiada w Sapporo
i letnia w Monachium w 1972 roku.
W Sapporo nawiązał kontakt
z pracownikami odnowy biologicznej
reprezentacji Japonii i uzyskał wskazówki do stosowania zabiegu hydroterapii w godzinach wieczornych, który
miał wpłynąć na doskonałą dyspozycję psychofizyczną zawodnika w dniu
następnym. Komponentami zabiegu
były woda, trociny drzew iglastych,
zestaw 40 ziół oraz enzymy, które wywoływały reakcję egzotermiczną, podgrzewając komponenty do temperatury ok. 50°C. W tak przygotowanej kąpieli zawodnik przebywał ok. 20 minut uzyskując optymalne rozgrzanie
i przekrwienie organizmu, po czym
udawał się na spoczynek nocny. Po
głębokim i spokojnym śnie rano wstawał wypoczęty i pełen wigoru.
Na podstawie doświadczenia zawodowego z zakresu masażu sportowego i odnowy biologicznej ukazały
się jego autorstwa i Janiny Szyjkowskiej opracowania: w 1971 roku pt.
„Masaż sportowo-leczniczy” nakładem Stołecznego Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego, oraz w 1972 roku
pt. „Masaż sportowo-leczniczy w procesach odnowy”, nakładem Polskiego
Związku Krótkofalowców (PZK).

W 1972 roku ukazało się opracowanie autorstwa Michała Siekierzyńskiego i Konstantego Koseckiego pt.
„Masaż punktowy”, w którym autorzy
przedstawili ogólne założenia masażu
punktowego i jego stosowanie w wybranych zespołach chorobowych.
Jego pasja do masażu i procesów
regeneracji oraz zaangażowanie w pracy ze sportowcami nie spotykały się
z entuzjazmem działaczy Polskiej Federacji Sportu, dlatego po Olimpiadzie w Monachium powstał konflikt,
który spowodował, że dr Michał Siekierzyński postanowił wyjechać na
stałe do Austrii. Najpierw mieszkał
w Gaschurn w Dolinie Montafon
(Alpy), gdzie pracował jako masażysta-rehabilitant w Sport Hotel Silvretta oraz spełniał swoje pasje do narciarstwa i turystyki górskiej.
W 1977 roku przeprowadził się do
Lustenau, gdzie pracował w Sport Hotel jako instruktor odnowy biologicznej i fizjoterapeuta. Bardzo szybko rozeszła się wieść po mieście i okolicy, że
jest dobry fachowiec z zakresu masażu sportowego i rehabilitacji, oraz, że
miejscowych sportowców przyjmuje
na masaże i terapię na bardzo korzystnych warunkach.
W Listenau wraz z Sylwią Siekierzyński z d. Grabherr założył drugą rodzinę i miał z nią trojkę dzieci Michała, Claudię i Julię.
W tym czasie współpracował indywidualnie w zakresie odnowy biologicznej z dobrze zapowiadającym
się austriackim narciarzem alpejskim
Marc Girardelli.
W 1977 roku Marc, jako czternastolatek zwyciężył w zawodach Trofeo Topolino, w których startują dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia.
W sezonie 1977/1978 wziął udział
w swoich pierwszych zawodach Pucharu Świata. Od 1981 roku Marc już
reprezentował Luksemburg.
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Wiosną 1979 roku dr Michał
Siekierzyński wygłosił dla regionalnych trenerów i sportowców wykład
pt „Regeneracja w sporcie wyczynowym – masaż – pierwsza pomoc“.
Od tego czasu został opiekunem
sportowców w zakresie odnowy biologicznej i towarzyszył regionalnemu klubowi sportowemu Vorarlberger LA Verband we
wszystkich międzynarodowych
zawodach i mistrzostwach Austrii.
Następnie przeprowadził się
do Höchst nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie na Kirchplatz
1 prowadził prywatną praktykę w Gabinecie REHA – Fizjoterapia – Naturalne Metody Leczenia. W ofercie gabinetu były
zabiegi: masaż leczniczy, Shiatsu, chiropraktyka, kinezyterapia, Fango (okłady z wysoko zmineralizowanego błota leczniczego pochodzenia wulkanicznego),
moxa, terapia czaszkowo-krzyżowa, masaż oddechowy wg
Schmitt`a.
Dr Michał Siekierzyński
opracował autorski program leczenia schorzeń kręgosłupa oparty na szczegółowej diagnostyce, wzorowanej na filozofii tradycyjnej medycyny orientalnej,
uwzględniającą rzetelną diagnostykę: kliniczną, stanów chorobowych, narządową i meridianową. Terapia obejmowała zabiegi masażu leczniczego, Shiatsu,
chiropraktyki, gimnastyki, akupunktury, moxy i terapię czaszkowo-krzyżową.
Doświadczenie
praktyczne
w pracy z pacjentami, rzetelna wiedza
z zakresu różnych form leczenia pozwoliły mu na prowadzenie szkoleń pt. „Terapia kręgosłupa wg Siekierzyńskiego”.
Mieszkając i pracując w Höchst
współpracował w różnymi sekcjami

regionalnych klubów sportowych doradzając w zakresie fizjoterapii, masażu sportowego i odnowy biologicznej.
Był fizjoterapeutą miejscowej drużyny

piłki rowerowej Radball Club Höchst,
która w latach 90-tych odnosiła największe sukcesy. W 1993 roku był też
z tą drużyną na Halowych Mistrzostwach Świata w Hongkongu, gdzie
zdobyła tytuł mistrzowski. W 1997
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roku jego młodsza córka Julia wraz
z drużyną zdobyła wiele tytułów w tej
dyscyplinie sportu.
Bliskość Alp i jeziora Bodeńskiego pozwalała mu na realizowanie swoich pasji życiowych – żeglarstwa i narciarstwa. 18 sierpnia
2005 roku w Höchst, w wieku 67
lat zmarł na atak serca dr Michał
Siekierzyński, pionier metodyki
masażu izometrycznego w Polsce,
specjalista rehabilitacji, odnowy
biologicznej i masażu sportowego, autor opracowań z zakresu
masażu sportowego, gorący orędownik naturalnych i orientalnych metod leczenia.
W 2015 roku Kapituła Konferencji Masażystów działająca
przy Senacie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
na wniosek Redakcji Serwisu Internetowego dla masażystów, fizjoterapeutów i kosmetyczek
www.leksykonmsazu.pl oraz administratora Klubu „Ludzie Masażu” Leszka Magiery przyznała pośmiertnie dr Michałowi Siekierzyńskiemu statuetkę oraz dyplom za wkład w rozwój i popularyzację masażu w Polsce. Nagrody zostały ogłoszone i wręczone na X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji – Naukowo
– Przedmiotowej „Współczesny
masaż w fizjoterapii i kosmetologii, w spa i odnowie biologicznej” w dniu 21.04.2016 i przekazane p. Marii Gronkowskiej (córka z pierwszego małżeństwa).
Na Konferencji w Łodzi na
wniosek Kapituły Konferencji Masażystów i członków Klubu „Ludzie Masażu” została zaproponowana oficjalna nazwa masażu stosowanego w celu odbudowy masy i siły
mięśniowej „Masaż izometryczny wg
Siekierzyńskiego”.
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Wspomnienia kolegów o Michale
Siekierzyńskim:

gał po wyjaśnieniach Michała, miał słabość do niego”.

Andrzej Ostrowski (przyjaciel
Michała i współpracownik w PKOl) –
październik 2015.
„Człowiek renesansu, o wszechstronnych zainteresowaniach, wielu pasjach,
błyskotliwy, ciepły w kontaktach międzyludzkich, o koncyliacyjnym usposobieniu”.

Stanisław Tokarski (były judoka
i kaskader, profesor doktor habilitowany, wykładowca Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ) – luty
2016.
„Był moim starszym kolegą z Klubu
Judo na Jelonkach i bardzo wspomagał
mnie w szybkiej drodze do reprezentacji
Polski. Był niezłym judoką i miał wielką wiedzę o metodologii treningu i medycynie, czasem skutecznie leczył moje
kontuzje. Był duszą towarzystwa i wiele wniósł do dobrego klimatu Klubu” .

Mieczysław Bigoszewski (były
kierownik rehabilitantów Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Przemienienia Pańskiego na Pradze
w Warszawie, pracownik PKOl, vice
przewodniczący Międzynarodowego
Związku Judo) – styczeń 2016.
„Michał był dobrym masażystą i rehabilitantem, a przy okazji był również
psychoterapeutą, miał cudowne podejście do cierpiących pacjentów i potrafił
wsłuchiwać się w ich problemy. Był wesołym i pozytywnie nastawionym człowiekiem, który umiejętnie potrafił rozładować najgorszą atmosferę. Profesor
Łukasik znany z surowości swoich poglądów i dyscypliny w pracy często ule-
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Gerd Kremmel (przyjaciel Michała i trener drużyny sportowej z Lustenau, Austria) – marzec 2016.
„Ogromna gotowość Michaela do
niesienia pomocy, jego umiejętności i serdeczność pomagały mi i wielu innym,
jego pozytywne nastawienie i rady były
warte złota. Spać jak sądzę nie spał za
dużo, dużo za to pracował i jestem bardzo wdzięczny, że poznałem Michaela”.

Heimo Lubetz (przyjaciel Michała z klubu rowerowego Mazda Hagspiel z Höchst, Austria) – czerwiec
2016.
„Gdy chce się opisać osiągnięcia i zaangażowanie Michaela w klubie rowerowym Mazda Hagspiel Höchst/Österreich, najlepiej da się to wyrazić słowami
„Michael był zawsze, wszędzie i o każdej porze do dyspozycji naszych sportowców“.
Biogram powstał dzięki uprzejmości pani Marii Gronkowskiej
z domu Siekierzyńska i pana Andrzeja Ostrowskiego z Warszawy, pani Sylvii Siekierzyńskiej z Höchst.
Adres do korespondencji
Address for correspondence
magieraleszek@gmail.com

Piśmiennictwo
1. Siekierzyński M., Szyjkowska
J.: Masaż sportowo-leczniczy w procesach odnowy. PZK, Warszawa 1972.
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PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI
BIOLOGICZNYCH PUNKTÓW
AKUPUNKTÓROWYCH I STREF
REFLEKSYJNYCH STÓP
Biological Properties Of The Acupuncture
Points And The Feet Reflexive Zones
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Streszczenie / Abstract

Wstęp. Refleksoterapia, czyli terapia odruchem (z łac.
reflex), to działanie bodźca przekazywanego za pośrednictwem układu nerwowego. Reakcję tą zwaną też reakcją odruchową, można wywołać wieloma sposobami i środkami, m.in.: igłą, prądem elektrycznym, magnesem, specjalną kulką, ciepłem lub zimnem, próżnią, laserem, palcem.
Celem pracy było porównanie właściwości punktów chińskich – akupunktury do stref refleksyjnych stóp za pomocą punktoskopu.
Materiał i metody. W badaniu brały udział 3 kobiety
i jeden mężczyzna. Do badania użyto punktoskopu.
Wyniki. Punktoskop reagował jedynie poprzez zetknięcie z punktem chińskim, który ma inne właściwości niż pozostałe punkty na stopie.
Wnioski. Na wyniki końcowe ma wpływ wiele czynników naturalnych jak i środowiskowych, a także technika
przeprowadzonego badania.

Background. The reflexotherapy i.e. a reflex therapy
(from Latin reflex) it is an action of a stimulus through the
nervous system. These reactions are also called the reflex
reactions and they can be caused by many different methods and means, for instance by: needle, electric current,
magnet, special ball, heat or cold, air, laser, hand. The aim
of this work was comparison of Chinese points properties
with reference to reflective feet with the use of point detector.
Material and methods. Four students took part in the
research. All of the students were prepared in the same way
in order to eliminate measuring errors. A point detector
used in the research.
Results. Point detector shines only when it is connected
with a Chinese point which has different properties than
other points located on the foot.
Conclusions. A lot of natural and environmental factors, as well as the technique of the research influenced the
final results.

Słowa kluczowe: refleksoterapia, meridian VIII,
nerka, punktoskop.

Key words: smovey, vibrations, physical activity, seniors, children, the handicapped.

Wstęp
Pierwsze wzmianki świadczące
o zainteresowaniu ludzi uzdrawiającym
dotykiem stóp możemy odnaleźć już
w starożytnym Egipcie, z hieroglifów

i rysunków ściennych znalezionych
w grobowcu dostojnika dworu Faraona
(około 2300 lat p.n.e.). Zainteresowanie tym naturalnym sposobem leczenia
i usprawniania pracy całego organizmu
było znane, także w starożytnych Chi-
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nach, gdzie już około roku 5000 p.n.e.
znano zasady leczenia poprzez oddziaływanie na meridiany. Odnaleziono
także statuetkę z brązu, pochodzącą
z 1027 roku, pokazującą przebieg meridianów [1, 2, 4].
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Współczesne zainteresowanie refleksologią związane jest z postacią
amerykańskiego lekarza, doktora Williama H. Fitzgeralda, i publikacją jego
książki „Terapia strefowa albo uśmierzenie bólu w domu”. Opisuje w niej
swoje sukcesy w leczeniu bólu poprzez
odpowiednie oddziaływanie na strefy refleksyjne stóp. Poszczególne organy mają swoje odpowiedniki – refleksy (niekiedy używa się określenia – receptory) – na obu stopach, a niektóre tylko na jednej, po tej samej stronie ciała. Wątroba występuje tylko na
stopie prawej, a serce tylko na lewej.

Meridianem płynie energia Qi (czi
lub ki), w formie yang lub yin w zależności od typu meridianu. Meridiany yang reprezentują narządy ,,Fu’’
– puste, meridiany yin narządy pełne
– „Zang’’ [2, 7].
Celem krążenia energii Qi jest zaopatrzenie w energię 5 elementów tj.:
1) ognia,
2) wody,
3) ziemi,
4) metalu,
5) drzewa.
Badania kliniczno-fizjologiczne
wykazały, że punkty chińskie wyka-

Przy uciskaniu tych punktów zwykle pojawia się specyficzne uczucie
bólu, rozpierania, drętwienia, łomotania, które nie pojawia się przy wywieraniu ucisku na inne miejsca leżące poza tymi punktami. Występowanie tych odczuć ważne jest z tego powodu, że służy jako dowód prawidłowego odnalezienia punktu i określone
jest jako zjawisko de-Qi [7].
Dwanaście narządów ma regularne meridiany, od których pochodzą
nazwy. Sześć z nich jest yin i 6 yang.
Do grupy yin należą: m. płuca (I),
m. śledziony – trzustki (IV), m. ser-

Poprzez odpowiedni ucisk refleksolog
jest w stanie usprawnić funkcjonowanie wszystkich narządów, a także odczytać niepokojące sygnały płynące
z refleksów, w postaci zgrubień ,narośli i itp. [4, 5].
Punkty chińskie są rozmieszczone na ciele wzdłuż kanału energetycznego. W ten sposób sieć meridianów
ostatecznie łączy cały organizm w bardzo podobny sposób, jak krążąca krew
zasilająca wszystkie części organizmu
[1, 6, 7] .

Ryc. 1. Przebieg meridianów [8]

ca (V), m. nerki (VIII), m .osierdzia
(IX), m. wątroby (XII). Do yang należą: m. jelita grubego (II), m. żołądka (III), m. jelita cienkiego (VI), m.
pęcherza moczowego (VII), m. potrójnego ogrzewacza (X) i m. pęcherzyka
żółciowego (XI) [7, 9].
Nerka jest narządem parzystym
położonym w jamie brzusznej, pierwotnie zaotrzewnowo na mięśniu lędźwiowym większym, czworobocznym lędźwi i części lędźwiowej przepony (ryc. 2). Ma ona kształt fasoli,

44

zują specyficzne właściwości, którymi
różnią się od otaczającej je skóry.
Mają one:
1) niższą oporność elektro-skórną,
2) wysoki potencjał elektryczny,
3) wyższą temperaturę skóry,
4) większą wrażliwość na ból,
5) zwiększoną zdolność wchłaniania tlenu,
6) znacznie szybszy przebieg procesów metabolicznych.
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a jej długość wynosi przeciętnie 10-12
cm, a wymiar poprzeczny 5-6 cm.
W budowie zewnętrznej nerki możemy wyróżnić powierzchnię przednią
i tylną, brzegi przyśrodkowy i boczny,
biegun górny i dolny. Nerka jest bezpośrednio okryta torebką włóknistą,
której głęboka warstwa zawiera włókna mięśnia gładkiego. Na zewnątrz od
torebki tłuszczowej nerka jest pokryta powięzią nerkową Geroty, która od
przodu jest pokryta otrzewną ścienną
[11].

Ryc. 2. Położenie nerek w jamie brzusznej [12]

Nerki są magazynem esencji i energii. Mają one wpływ na rozmnażanie,
układu nerwowego i wydzielania wewnętrznego. Nerki są matką szpiku
kostnego, kontrolują kości i są związane z mózgiem. Przez uszy łączą się
ze środowiskiem zewnętrznym. Stan
nerek ocenia się na podstawie włosów
[3, 5].
Celem pracy jest porównanie punktu chińskiego nerki – VIII.
N.1.(Yongquan) do stref refleksyjnych
stopy za pomocą punktoskopu, który
służy do wykrywania punktów chińskich i zarazem do elektropunktury.

Materiał i metoda badań
W badaniu brały udział 4 osoby (3
kobiety, 1 mężczyzna) w wieku 20-22
lat. Byli to studenci studiów stacjonarnych kierunku fizjoterapii Krakowskiej
Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Badania odbyły się na przełomie marca/kwietnia 2016 roku w warunkach
domowych. Na wyniki badań miało
wpływ wiele czynników, które musiały
być u wszystkich osób takie same, aby
wykluczyć błędy pomiarowe. Ustalono jednakową długość snu (7,5 godziny – jest to optymalny czas snu), na 48
godzin przed badaniem osoby te spożywały jednakową żywność, zrezygnowały z używek takich jak alkohol i papierosy, prowadziły zbliżony styl życia. Badane kobiety były w połowie cyklu menstruacyjnego, aby wyeliminować wpływ miesiączki na opór elektro-skórny. Do sprawdzenia właściwości oporu elektrycznego punktów chińskich wykorzystano punktoskop AUTORAKTER Plus Test (ryc. 3), czyli
urządzenie elektryczne wykorzystujące prąd stały do stymulacji biologicznie
aktywnych punktów za pośrednictwem
elektrody czynnej, przyłożonej do skóry. Aparat poprzez wbudowany detektor punktów akupunkturowych lokalizuje te punkty, które charakteryzują się

Ryc. 3. Punktoskop AUTORAKTER Plus Test [14]

niższym oporem elektrycznym niż otaczająca je skóra. Użytkownik ma możliwość obserwowania zmian charakterystyki elektrycznej skóry podczas prowadzenia elektrody czynnej w okolicy
punktu. Regulowana czułość wykrywacza pozwala z dużą precyzją umiejscowić punkt. Trafienie w punkt jest sygnalizowane dźwiękiem oraz jasną diodą LED w kolorze zielonym.
Wyniki
W każdym z 4 przypadków punktoskop zachowywał się tak samo – to
znaczy potwierdzał dwoma świecącymi się diodami (ryc. 4b) tylko punkt
N. 1. (punkt chiński), a druga dioda
gasła poza punktem chińskim (ryc.
4a). Penetrowano elektrodą czynną podeszwę stopy zarówno w górę,
w stronę palców od punktu N. 1, jak
i w dół (w stronę pięty).

Ryc. 4. a – świeci się jedna dioda LED, ponieważ nie jest to punkt chiński; b – świecą się dwie diody
LED, co oznacza, że natrafiono na punkt chiński.
Poziom natężenia prądu przeniesiono z punktu akupresury (N. 1.) na inne strefy refleksyjne stopy.
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Podsumowanie i wnioski
Na podeszwie stopy znajduje się tylko jeden punkt
chiński. Jest to punkt meridianu nerki – N.1. (Yongquan)
(ryc. 6). Jako jedyny na całym ciele pokrywa się ze strefą
refleksyjną oznaczoną na mapach refleksoterapii stóp nr
22 [10].
Podsumowanie
Często w literaturze [4, 12] spotykamy poglądy, że
w refleksoterapii (stopy) także mamy do czynienia z kanałami energetycznymi i przepływem energii Qi. Pogląd
taki jest fałszywy gdyż energia Qi nie opuszcza meridianów. O błędnych założeniach nawiązujących do TMC
może pośrednio świadczyć fakt, że meridianów jest 12 (parzyste), a więc 6 ręcznych i 6 nożnych, a palców zarówno
ręka jak i stopa posiada tylko 5. W tej sytuacji 10 stref jakie wyznaczył W. H. Fitzgerald to nie są meridiany. Reasumując należy stwierdzić, że oddziaływanie w refleksologii – refleksowanie wiązać należy ze sprzężeniem strefy
z narządem (na przykład omawianą nerką) za pośrednictwem struktur układu nerwowego (zarówno obwodowego jak i centralnego).
Adres do korespondencji
Address for correspondence
jarekawf4@o2.pl
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Ryc. 6. Meridian nerki [15]
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Źródła internetowe
13. http://www.leksykonmasazu.
pl/slowko/aparat-do-elektropunktury/72 (data pobrania: 21.09.2016).
14. http://www.leksykonmasazu.pl
/slowko/meridian-nerek-n/758 (data
pobrania: 13.09.2016).

Promocja Zdrowia i Ekologia

SPORTY WALKI A POSTAWA CIAŁA
Martial Arts And Body Posture

7

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
PAWEŁ KUROWSKI

Streszczenie / Abstract

Celem niniejszego artykułu jest krótka analiza zagadnień związanych z postawą ciała. Autor skupia się na zdefiniowaniu postawy prawidłowej i wadliwej, oraz nad sposobami jej oceny. Ponadto, autor ma na celu dowiedzenie, że
aktywność ruchowa jest bardzo istotna nie tylko ze względu na swój wpływ na rozwój motoryczny, ale również stanowi istotny czynnik profilaktyczny w zapobieganiu wadom
postawy, a nawet może pełnić rolę korekcyjną. Szczególnie
wartościowymi i polecanymi są sporty ogólnorozwojowe,
do których należą m.in. sporty walki, takie jak: judo, karate
czy taekwondo. Autor analizuje badania postawy ciała sportowców, w różnym wieku, uprawiających wyżej wymienione style walki. Do analizy użyto badań przeprowadzanych
kilkoma metodami, a wśród nich: metodę fotogrametryczną, posturometru „S” oraz posturometru „M”.
Słowa kluczowe: postawa ciała, sporty walki.

Postawa ciała
Zagadnienie postawy ciała było
wielokrotnie poruszane w literaturze naukowej i doczekało się również
wielu definicji. Wśród nich autor artykułu wybrał kilka:
1) „indywidualne ukształtowanie
ciała i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji
stojącej” [7],
2) „sposób „trzymania się” osobnika uwarunkowany nawykiem ruchowym, podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz jego działalnością” [9],

The aim of this article is to provide a short analysis of
issues concerning body posture. The author focuses on defining correct and poor posture and diagnostics methods.
Furthermore, the author wants to prove that physical activity is a very important not only from because of its impact on development of motor skills, but also is all-important factor in the prevention of poor posture, and what is
more can even act as corrective function. Especially body
conditioning sports, including martial arts as: judo, karate
or taekwondo, are very valuable and recommended. The author analyses the research on body posture of sportsmen, of
different age, who train abovementioned martial arts. For
the analysis the author used research conducted using several methods among them: photogrammetric metod, posturometer „S” and posturometer „M”, by various researchers.
Key words: body posture, martial arts.

3) „nawyk ruchowy kształtujący
się na określonym podłożu neurofizjologicznym, kostno-stawowo-więzadłowym, mięśniowym, środowiskowym i emocjonalno-wolicjonalnym” [18],
4) „wzajemną kompozycję poszczególnych odcinków ciała względem siebie” [13].
Wszystkie definicje biorą pod
uwagę nawykową postawę, mogącą
znacznie różnić się w stosunku do
postawy bacznej, którą należy rozumieć jako świadomie poprawioną
przez badanego w czasie oceny jego
postawy. Definicje te w przystępny
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sposób tłumaczą czym jest postawa
ciała. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że postawa nawykowa charakteryzuje się znaczną zmiennością; ta
sama osoba może posiadać znacznie
gorszą postawę ciała na przykład po
ciężkim dniu pracy czy nieudanym
egzaminie w porównaniu z prezentowaną podczas spokojnego dnia
wakacyjnego odpoczynku. Można
zatem wnioskować, że poziom stresu, ogólne samopoczucie czy zmęczenie znacznie wpływają na postawę ciała. Pomimo faktu zmienności postawy nawykowej, to właśnie
ona powinna być oceniana w trak-
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cie badania postawy ciała pacjenta, gdyż odzwierciedla jego faktyczny codzienny nawyk, a nie jest wytężoną próbą osiągnięcia prawidłowego wzorca. Należy tutaj zwrócić
uwagę również na częsty problem,
a mianowicie; znaczna ilość badanych, u których oceniana jest postawa ciała, podświadomie zaczyna się
prostować i próbuje uzyskać jak najlepszą sylwetkę, która niekoniecznie
musi odpowiadać codziennemu nawykowi jej przyjmowania.
Prawidłowa postawa ciała
O ile definiowanie postawy ciała jako takiej nie stwarza problemów,
o tyle już określenie prawidłowej
okazuje się być znacznie trudniejsze.
Spośród powstałych definicji, warto
przytoczyć następujące:
1) „kształt ciała wynikający z budowy i nawykowego usytuowania
poszczególnych jego części, który
sprzyja podstawowym funkcjom organizmu” [20],
2) „prawidłowa postawa ciała to
taka, która występuje dostatecznie
często, aby można ją było uznać za
charakterystyczną dla danej populacji. Jest ona atrybutem osobników
zdrowych o prawidłowym rozwoju
fizycznym i psychicznym” [7].
W definicji przytoczonej za Kasperczykiem, istotnym punktem jest
jej zawężenie do osobników konkretnej populacji. Ze względu na dużą
ilość czynników, które warunkują sposób „trzymania się”, zdaniem
wielu autorów nie sposób stworzyć
jednego jasnego wzorca prawidłowej
postawy ciała. [7, 9, 18, 20] Wśród
czynników, o których mowa wcześniej, trzeba zwrócić uwagę na: wiek,
płeć, rasę, typ budowy somatycznej,
a także podejmowaną aktywność ruchową. Z powodu dużej ilości determinant, wielu autorów przedstawia
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nie jednoznaczny wzorzec, a raczej
uwarunkowania prawidłowej postawy [20]. Można jednak wyszczególnić pewne ogólnie przyjęte kryteria,
które zakładają, że prawidłowa postawa ciała:
1) zapewnia dobrą pozycję wyjściową dla różnych ruchów,
2) pozwala na zachowanie stabilności ciała oraz na prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych,
3) spełnia warunki estetyczne.
Ponadto warto zwrócić uwagę,
że postawa ciała uznana za prawidłową charakteryzuje się wymienionymi cechami:
1) „prostym ustawieniem głowy,
2) fizjologicznymi wygięciami
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz prostym kręgosłupem
w płaszczyźnie czołowej,
3) dobrze wysklepioną klatką piersiową; przednia ściana klatki
piersiowej jest częścią ciała najdalej
wysuniętą ku przodowi,
4) dobrze podpartą miednicą na
głowach kości udowych,
5) prostymi kończynami dolnymi i prawidłowo wysklepionymi stopami” [7].
Wadliwa postawa ciała
Postawa wadliwa rozumiana jest
jako odchylenie w stosunku do postawy prawidłowej. Wady postawy od lat są problemem cywilizacyjnym, który dotyczyć może nawet
15% społeczeństwa [6].
Wilczyński [18] definiuje je jako:
„zmiany w wyprostowanej swobodnej pozycji ciała, które zdecydowanie różnią się od postaw typowych
dla danej płci, wieku, budowy konstytucjonalnej i rasy. Wady postawy są wynikiem zmian patologicznych i mogą występować we wszystkich płaszczyznach ciała, przejawia-

ją się głównie zmianami kształtu kręgosłupa oraz odcinków ciała bezpośrednio z nim związanych.”
Jak wcześniej wspomniano, do
czynników warunkujących postawę
ciała trzeba zaliczyć wiek. Związane jest to z faktem zmienności postawy z upływem czasu. Poszczególne elementy ciała, w procesie posturogenezy, ulegają różnym zmianom. W procesie tym można wyróżnić momenty stabilizacji oraz okresy,
kiedy występuje zwiększone ryzyko
powstania wad. Momentami najbardziej na nie narażonymi są tzw. okresy krytyczne posturo genezy [11],
które przypadają: pierwszy około 7
roku życia oraz drugi w okresie skoku pokwitaniowego [7]. Oznacza to,
że najczęściej wady postawy powstają u dzieci i młodzieży. Warto zatem
zwrócić uwagę na konieczność dokładnej diagnostyki i prowadzenia
ewentualnego procesu korekcyjnego od najmłodszych lat. Wady postawy mogą generować wiele niekorzystnych zmian zdrowotnych, a ponadto niekorygowane mają tendencje do pogłębiania się [3].
Oprócz ukierunkowanych metod korekcyjnych, bardzo ważną
rolę, zarówno profilaktyczną, jak
i korekcyjną, pełni regularna aktywność fizyczna. Światowa Organizacja
Zdrowia zaleca dzieciom i młodzieży
w przedziale wiekowym 5-17 lat, co
najmniej 60 minut codziennej aktywności ruchowej [21].
Metody oceny postawy
Dotychczas wielu badaczy zajmowało się oceną postawy ciała, stosując w tym celu różne metody. Ilość
czynników warunkujących prawidłową postawę ciała, jak i jej zmienność, powodują, że proces oceny jest
trudnym zadaniem. Do tej pory stosuje się dużą ilość różnych metod
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ale żadnej z niżej wymienionych,
nie można określić mianem idealnej. Ponadto z wniosków uzyskanych przez Drzał-Grabiec i wsp. [5]
wynika, że częstość wykrywania wad
postawy zależy od tego, jaką metodę
badawczą zastosowano.
Metody te można podzielić na
[7, 14]:
1) metody wzrokowe oceniające
postawę ciała – warto tu wspomnieć
o klasyfikacji sylwetek wg. Staffela,
Stafforda, Lovetta, Browna czy Wolańskiego,
2) metody wzrokowe, oceniające
wybrane elementy postawy, najbardziej znane to schemat Klappa i metody punktowania,
3) metody wykorzystujące fotografię, cieniografię i konturografię, takie jak: metoda Yale, metoda Christensena i Korba czy metoda Lewickiej,
4) metody korzystające z aparatury pomiarowej i rysunkowej,
a wśród nich: metoda sferosomatometryczna czy metoda antropometryczna,
5) nowoczesne metody badania
postawy jak: metoda mory projekcyjnej (Mora), ISIS, Medi-Mouse,
Zebris czy Posturometr „S”.
Rola aktywności fizycznej
w profilaktyce i korekcji
wad postawy
Jak już wcześniej wspomniano
aktywność ruchowa stanowi zarówno profilaktyczną, jak i korekcyjną
rolę w kwestii wad postawy. Można
zdecydowanie stwierdzić, że współczesna młodzież, gdyby zamiast godzinami przesiadywać przed komputerem czy konsolą do gier, spędzała swój czas na regularnej aktywności fizycznej, to nie tylko wpłynęłoby to pozytywnie na ich możliwości motoryczne, ale również na

znaczne zmniejszenie ilości wad postawy. Krytyczne okresy posturogenezy są momentami, kiedy regularna aktywność fizyczna powinna być
bezwzględnie obowiązkowa. Oprócz
samego faktu kształtowania prawidłowej sylwetki, pierwszy okres krytyczny, przypadający na okres ok. 7
roku życia, zbiega się w czasie z tzw.
„pierwszym apogeum motoryczności” [17], które to zdaniem Osińskiego [15] „sprzyja dynamicznemu rozwojowi wszystkich zdolności
motorycznych”. Można zatem wnioskować, że odpowiednio prowadzony w tym wieku trening, skutkuje
nie tylko intensywną nauką nowych
ruchów i poprawy wyników o charakterze sportowym (jak skoki, biegi
czy rzuty), ale wpływa, a wręcz warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny
i zdrowie.
Zdolności motoryczne, o których wspomniano wcześniej, są dzielone przez Szopę i wsp. [17] w następujący sposób:
1) zdolności siłowe,
2) zdolności szybkościowe,
3) zdolności wytrzymałościowe,
4) zdolności koordynacyjne.
Szczególnie polecanymi sportami są takie, które pozwalają na harmonijny rozwój wszystkich wymienionych zdolności. Z pewnością należą do nich sporty walki, w których istotną rolę spełnia każda z podanych przez Szopę i wsp. Zdolność
[17]. Sporty walki kojarzone są często z niebezpieczną i kontuzjogenną
aktywnością, natomiast szczególnie
w przypadku trenujących dzieci unika się groźnych, z punktu widzenia
kształtującego się delikatnego układu kostno-stawowego, walk i sparingów [16]. Nacisk kładzie się raczej
na trening ogólnorozwojowy z elementami technicznymi konkretnych
dyscyplin. Ponadto okazuje się, że
zdaniem Woodward’a [19] sporty
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walki są mniej kontuzjogenne aniżeli m.in. piłka nożna czy koszykówka.
Przegląd badań nad postawą
ciała w sportach walki
Badania przeprowadzone przez
Bieć oraz Demczuk-Włodarczyk [2]
wskazują, że zawodnicy uprawiający
sporty walki charakteryzują się lepszą postawą w odniesieniu do grupy
kontrolnej. Autorki zbadały za pomocą metody fotogrametrycznej 60
dorosłych zawodników, w przedziale wiekowym 19-44 lata uprawiających różne sporty walki, których
staż treningowy wynosił średnio 5
lat. Badani zawodnicy uzyskali postawą dobrą oraz bardzo dobrą. Grupa kontrolna odznaczała się częstszymi zmianami patologicznymi w obrębie tułowia. Autorki na podstawie
przeprowadzonych przez siebie badań dowiodły pozytywnego wpływu
treningu na postawę ciała badanych.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Lichotę i wsp. [10],
którzy za pomocą Posturometru „S”
przebadali 46 zawodników akademickiego klubu AZS, wynika, że
najlepszą postawą charakteryzowali się ci uprawiający taekwondo oraz
piłkę ręczną. Postawa ciała lekkoatletów przedstawiała się mniej korzystnie. Zbadano wówczas zawodników
w wieku 20-24 lata, których staż treningowy wynosił co najmniej 5 lat
i uprawiali oni piłkę ręczną, siatkówkę, lekką atletykę oraz taekwondo.
Wyniki te wskazują, że sport walki
jakim jest taekwondo sprzyja posiadaniu prawidłowej postawy ciała.
Również badania, które przeprowadziły Drzał-Grabiec oraz Truszyńska [4] dowodzą, że dzieci uprawiające karate kyokushin charakteryzują się lepszą postawą ciała w stosunku do swoich rówieśników. Autorki,
za pomocą fotogrametrycznej me-
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tody mory projekcyjnej, zbadały 29
chłopców i 21 dziewczynek w wieku 7-10 lat, z co najmniej dwuletnim stażem treningowym. Zawodnicy karate z grupy badawczej trenowali systematycznie dwa razy w ciągu tygodnia przez 1,5 godziny. Grupę kontrolną tworzyło 50 dzieci
w tym samym wieku. Na podstawie
tych badań stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami, na korzyść młodych karateków.
Różnice te wystąpiły w obrębie parametrów określających: głębokość
kifozy piersiowej, głębokość lordozy lędźwiowej oraz asymetrię barków. Badaczki stwierdziły, że trening
karate pełni nie tylko profilaktyczną
rolę i pozytywnie wpływa na dobre
wykształcenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa ale może stanowić
doskonałe uzupełnienie w procesie
indywidualnego postępowania leczniczego w wadach postawy.
Podobnych konkluzji można doszukać się w badaniach przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej autora tego artykułu [8]. Przebadano wówczas przy użyciu metody mory projekcyjnej 37 chłopców
rozpoczynających właśnie trening
judo oraz 37 chłopców tworzących
grupę kontrolną. Badania trzykrotnie powtórzono w równych odstępach trzech miesięcy. W tym czasie
młodzi judocy systematycznie trenowali. Porównywano różnice w po-
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stawie dzieci z obydwu grup. Pomimo faktu, że chłopcy z grupy trenującej od pierwszego do ostatniego
badania ciągle charakteryzowali się
gorszą postawą ciała od tych z grupy
kontrolnej, to jednak odnotowano
u nich w kolejnych badaniach systematycznie poprawiające się rezultaty,
natomiast postawa oceniana w grupie kontrolnej charakteryzowała się
niewielkimi różnicami. W wypadku parametru określającego maksymalną rotację tułowia w płaszczyźnie poprzecznej odnotowano istotną z punktu widzenia statystyki poprawę u judoków pomiędzy pierwszym, a trzecim badaniem. Podobną
tendencję zanotowano w przypadku parametru, który określa różnicę
w oddaleniu dolnych kątów łopatek
od kręgosłupa, a ten zdaniem Bibrowicza [1] jest jednym z dwóch najistotniejszych w procesie wczesnego
wykrywania skolioz. Można zatem
wnioskować, że systematyczny trening judo ma dobry, a wręcz korekcyjny wpływ na postawę ciała młodego człowieka.
W badaniach przeprowadzonych
przez Mrozkowiaka [12], który za
pomocą Posturo- metru „M” zbadał 27 zawodników kadry narodowej uprawiających judo w przedziale wiekowym od 16 do 26 lat, można doszukać się wniosku, że postawa
habitualna zbadanych judoków jest
lepiej zorientowana w pionie w sto-

sunku do postawy siatkarzy, badanych w ten sam sposób (również
przez Mrozkowiaka).
Podsumowanie
Na podstawie przeglądu badań
można wnioskować o generalnie
dobrej postawie wśród trenujących
sporty walki. Ich postawa charakteryzuje się lepszymi wynikami zarówno w stosunku do grup kontrolnych, jak i sportowców innych specjalizacji. Konkludując, sporty walki mogą okazać się doskonałym narzędziem w kontekście zapobiegania powstawaniu wad postawy. Na
podstawie krótkiego przeglądu literatury przedmiotu łatwo stwierdzić,
że pogląd ten podziela wielu badaczy. Szczególnie w wypadku dzieci,
tego typu aktywność przynosi wiele
korzyści, przy czym nie jest kontuzjogenna. Oprócz ewidentnych korzyści dotyczących kształtowania postawy ciała, rozwoju motorycznego i profilaktyki chorób, nie można
zapomnieć o fakcie, że sporty walki kształtują charakter, odporność
psychiczną i kładą duży nacisk na
aspekt wychowawczy.
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Streszczenie / Abstract

Skolioza (z łac. scoliosis) – oznacza boczne skrzywienie kręgosłupa. Skoliozy ze względu na stopień ciężkości
zmian dzielimy na funkcjonalne i strukturalne. Pod względem etiologii większość skolioz strukturalnych ma nieznaną przyczynę i określamy je jako – idiopatyczne. Artykuł ma
na celu ukazanie przydatności metody Ryszarda Harężlaka
(R. H.) w korekcji skolioz w tym także skolioz idiopatycznych. Głównym założeniem programowym metody R. H.
są ćwiczenia asymetryczne dobrane indywidualnie dla każdego przypadku skoliozy. W artykule autorzy poruszają szereg kontrowersji jakie występują wokół problematyki leczenia operacyjnego i zachowawczego skolioz idiopatycznych.
Pracę wzbogaca bogata literatura przedmiotu.

Scoliosis is a lateral curvature of the spine. In terms of
the level of severity of the changes we can speak of functional and structural scoliosis. In terms of etiology, the cause
of the majority of structural scoliosis is unknown and we
define it as idiopathic. The aim of the article is to show the
usefulness of the method of Ryszard Harężlak (R. H.) in
the correction of scoliosis, including also idiopathic scoliosis. The main assumption of R. H. method are asymmetrical exercises selected individually for each case of scoliosis.
In the article the authors discuss a number of controversies
that accompany the issue of surgical and conservative treatment of idiopathic scoliosis. The work is enriched by the
subject literature.

Słowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, kinezyterapia, metoda Harężlaka.

Key words: idiopathic scoliosis, kinesiotherapy, Harężlak’s method.

Wstęp
Potocznie przyjmuje się, że skolioza idiopatyczna to boczne skrzywienie
kręgosłupa. Jeżeli w potocznym języku takie uproszczenie jest dopuszczalne, to specjaliści powinni je odróżniać.
Skolioza to nie tylko boczne wygięcie
kręgosłupa, lecz przede wszystkim zaburzenie trójpłaszczyznowe, progre-
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sywne. Obejmuje ona jednocześnie
boczne wygięcie kręgosłupa, jego rotację i torsję oraz niekiedy pogłębioną
lordozę lędźwiową. Pomimo znacznego postępu medycyny i nauk pokrewnych, skoliozy wciąż są nie w pełni
rozwiązanym problemem terapeutycznym. Podstawową trudnością w leczeniu skolioz idiopatycznych jest to, że
nieznana jest przyczyna ich powsta-

nia, a dotyczy to 80-90% wszystkich
skolioz określanych jako idiopatyczne.
Skuteczność ich leczenia warunkowana jest głównie wczesną diagnostyką
i zastosowaniem odpowiednich ćwiczeń uwzględniających, przede wszystkim indywidualizację procesu terapii
w ramach przyjętej metodyki postępowania.
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Materiał i metodyka
Przyjęte przez polskich ortopedów postępowanie w leczeniu skolioz
idiopatycznych oparte jest na stereotypowym myśleniu i krytycznej ocenie możliwości kinezyterapii, w której – szczególnie w ostatnich 15 latach, zaistniały istotne zmiany pozwalające uzyskiwać znaczące pozytywne efekty leczenia. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat środowisko polskich ortopedów usankcjonowało swoistą strategię opartą na wzorcu: obserwacja – gorset ortopedyczny – zabieg operacyjny. Takie podejście wzbudza uzasadnione zastrzeżenia w kręgach racjonalnie myślących
terapeutów. We współczesnych możliwościach kinezyterapii strategia leczenia oparta o taki wzorzec powinna być poddana racjonalnej weryfikacji, ponieważ w opinii licznych specjalistów jest to model niezbyt optymistyczny. Zalecany obecnie etap obserwacji progresji skoliozy do kąta 20º
według Cobba jest nielogiczny, ponieważ w momencie stwierdzenia jakichkolwiek deformacji skoliotycznych
powinno się niezwłocznie wszcząć oddziaływania kinezyterapeutyczne adekwatne do danego przypadku. Takie
postępowanie pozwala uzyskać pełny
sukces terapeutyczny.
Wskazanie do stosowania gorsetu ortopedycznego w skoliozach powyżej kąta skrzywienia równego 20º
wg Cobba, w sytuacji, kiedy jego zadaniem jest jedynie spowolnienie progresji skoliozy, w opinii autorów jest
nieracjonalne. Pomija się całkowicie
destrukcyjne oddziaływanie gorsetu
na krzywizny przednio-tylne kręgosłupa, co w konsekwencji powoduje,
że kręgosłup zatraca funkcję amortyzacyjną, z jednoczesnymi niekorzystnymi deformacjami w płaszczyźnie
poprzecznej (rotacja, torsja) skutkującymi garbem żebrowym i/lub wałem
lędźwiowym, a w konsekwencji syste-

matyczną progresją skoliozy. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że gorsetowanie może powodować stygmatyzację społeczną, zwłaszcza osób młodych, może być również źródłem stresu i dewaluacji obrazu własnego ciała, obniżenia samooceny oraz znaczącego pogorszenia jakości życia. Bardzo istotną kwestią są też duże koszty ponoszone przez rodziców i budżet
państwa. Jedynym uzasadnieniem zastosowania gorsetu powinno być rozpoznanie kifoskoliozy, która jednak
zdarza się bardzo rzadko (około 1%
wszystkich skolioz). Konkluzją tych
zastrzeżeń jest stwierdzenie, że najlepszym gorsetem dla dziecka ze skoliozą
idiopatyczną jest jego naturalny gorset mięśniowy, wypracowany w trakcie realizacji indywidualnie dobranej
koncepcji kinezyterapeutycznej opartej na założeniach metody Harężlaka.
Interwencja chirurgiczna jako
powszechna opcja leczenia skolioz
idiopatycznych powyżej kąta 45-50º
według Cobba jest również kwestionowana przez środowiska kinezyterapeutów (fizjoterapeutów), ze względu
na odległe skutki i komplikacje, o których ortopedzi nie wspominają. Zastrzeżenia i obawy dotyczące zasadności stosowania zabiegów chirurgicznych jako jedynego i powszechnego
sposobu leczenia skolioz idiopatycznych pojawiają się w sytuacjach, kiedy do terapeuty zgłaszają się osoby po
10-15 latach od operacji. W licznych
przypadkach stwierdza się nie tylko
powrót do stanu przedoperacyjnego,
ale znaczące powiększenie skrzywienia, czego potwierdzeniem są nieodosobnione przykłady (ryc. 1-3):
• Tomasz w wieku 16 lat – stan
przed operacją 60º w odcinku piersiowym i 30º w odcinku lędźwiowym
według Cobba, po operacji 30º/30º,
17 lat po interwencji chirurgicznej
78º/55º w tych samych odcinkach,
Ryc. 1.
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Ryc. 1

• Katarzyna w wieku 16 lat – stan
przed operacją 60º w odcinku lędźwiowym, po operacji 30º według
Cobba, 10 lat po interwencji chirurgicznej 80º w tym samym odcinku,
Ryc. 2.

Ryc. 2

• Karina w wieku 16 lat – stan
przed operacją 60º w odcinku piersiowo-lędźwiowym, po operacji 30º według Cobba, 13 lat po interwencji chirurgicznej 85º w tym samym odcinku. Ryc. 3.
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Ryc. 3

W powyższych przypadkach kontakt pacjentów z terapeutą został wymuszony bardzo dużymi bólami, których pojawienie się spowodowało wiele
komplikacji w życiu osobistym i zawodowym. Absolutnie niezrozumiałe jest
to, że wprowadzając obligatoryjne wykonywanie zabiegów chirurgicznych
w skoliozach idiopatycznych powyżej
kąta 45º według Cobba, nie usankcjonowano zalecenia okresowych obligatoryjnych badań po 5, 10, 15 latach
od operacji, które w skali całego kraju,
we wszystkich ośrodkach wykonujących
tego rodzaju zabiegi chirurgiczne pokazywałyby autentyczne skutki wspomnianego kosztownego i zgoła nieracjonalnego, uznanego oficjalnie sposobu
leczenia skolioz idiopatycznych. Środowisko ortopedów, wprowadzając interwencje chirurgiczne jako powszechną
opcję leczenia skolioz używa argumentu, że należy rozstać się z mitami jakoby ćwiczeniami kinezyterapeutycznymi
można skutecznie korygować zaawansowane skrzywienia kręgosłupa. „Kinezyterapia pozwala poprawić stan ogólny pacjenta, ale nie zatrzymuje postępu
choroby. Pewne ćwiczenia mięśni i sto-
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sowanie gorsetu mogą spowolnić postęp
skoliozy, ale jej nie wyleczą” (prof. A.
Górecki, Wprost 24.02.2002). Wobec
takiej opinii należy z całą stanowczością
zaprotestować i prezentować przykłady,
które jej zaprzeczają. Skuteczność leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych w ostatnich kilkunastu latach potwierdza, że współczesne racjonalne oddziaływania kinezyterapeutyczne pozwalają nie tylko powstrzymać progresję
skoliozy, ale ją istotnie zmniejszyć bez
względu na wiek pacjenta, niwelują nie
tylko wygięcia boczne, ale także rotację
kręgów. Jedynym warunkiem jest oparcie racjonalnego postępowania terapeutycznego o skuteczną i sprawdzoną metodykę, którą znamionuje indywidualny, asymetryczny dobór pozycji wyjściowych, korekcyjnych, hiperkorekcyjnych i izolowanych, umożliwiających
trójpłaszczyznowe oddziaływania dostosowane do konkretnego przypadku

skoliozy. Taki model skutecznego postępowania terapeutycznego jest możliwy w metodzie asymetrycznej korekcji
skolioz idiopatycznych w koncepcji Harężlaka. Potwierdzeniem są wyniki osób,
które zostały poddane terapii tą metodą.

Ryc. 4. Paulina lat 6
Sc ThLsin 20º rot. 4º
po roku ThL 0º rot. 0º

Ryc. 5. Agnieszka lat 13
Sc Thdx 50º rot. 9º ThLsin 35º rot. 5º,
po 2 latach Sc Thdx 25º rot. 3º ThLsin 20º rot. 3º

Wyniki
Prezentowane efekty uzyskane metodą asymetrycznej korekcji skolioz
idiopatycznych wg. Harężlaka, potwierdzają niewątpliwe sukcesy terapeutyczne. Skutkują przede wszystkim
powrotem do normalności w życiu osobistym i zawodowym, sprzyjają poprawie jakości życia osób, które uniknęły
wieloletnich komplikacji będących następstwami zabiegów chirurgicznych
wykonywanych w obrębie kręgosłupa.
Poniższe ryciny przedstawiają przypadki skolioz, które w przebiegu progresji,
w trakcie ich dotychczasowego leczenia
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Ryc. 6. Grzegorz lat 16, Sc ThLdx 40º rot. 8º,
po roku Sc ThLdx 20º rot. 3º,

Ryc. 8. Paulina lat 16, Sc Thdx 63º rot. 10º ThLsin 40º rot. 7º,
po roku Sc Thdx 40º rot. 5º ThLsin 30º rot 3º

zostały skierowane na zabieg operacyjny, a trafiając w ręce mgr Ryszarda Harężlaka tych operacji uniknęły.
Wnioski
1. Interwencja chirurgiczna powinna być stosowana jako alternatywa ostateczna, a nie postępowanie rutynowe i realizowane jedynie wobec
braku efektów leczenia zachowawczego,(chociaż wykonywanego właściwą
i sprawdzoną metodyką),
2. Na kanwie zaprezentowanych
niekwestionowanych osiągnięć tera-

Ryc. 7. Weronika lat 16, Sc Thdx 65º rot. 10º ThLsin 50º rot. 7º,
po pół roku Sc Thdx 45º rot. 5º ThLsin 32º rot. 4º

Ryc. 9. Olek lat 16, Sc ThLsin 78º rot 15º,
po 1,5 roku Sc ThLsin 58º rot. 7º

peutycznych zasadny jest postulat kreowania merytorycznych dyskusji ortopedów i fizjoterapeutów dotyczących
racjonalizacji obowiązujących współcześnie zaleceń w leczenia skolioz idiopatycznych. Takim dyskusjom powinna przyświecać przede wszystkim permanentna troska o dobro pacjentów,
3. Nierozpoznana lub ukrywana
skala odległych skutków progresji skolioz powyżej kąta 45º według Cobba operowanych w wieku młodzieńczym oraz ich konsekwencje bólowe
oraz ogólnoustrojowe, obniżające zna-
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cząco jakość życia powinny być podstawą dywagacji zainteresowanych środowisk profesjonalnych i społecznych.
Powinny one skutkować opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań modelowych, standardów i zaleceń, które
perspektywicznie znacząco będą poprawiały jakość życia pacjentów dotkniętych skoliozami.
Adres do korespondencji
Address for correspondence
kovalp@interia.pl
kovalski.paul@gmail.com
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Streszczenie / Abstract
Stymulowano owadobójczość i reprodukcję nicieni
Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriophora przez
umieszczanie ich wodnych zawiesin w statycznym polu magnetycznym lub działając na nie wodą uprzednio przetrzymywaną w polu magnetycznym. Inwazyjność tak potraktowanych nicieni względem larw Tenebrio molitor oraz rozrodczość nicieni zależała od indukcji stosowanych magnesów, czasu działania pola magnetycznego i od rodzaju nicieni. Nietraktowane polem magnetycznym nicienie Steinernema były bardziej owadobójcze niż nietraktowane nicienie Heterorhabditisa ich reakcja na pole magnetyczne była
umiarkowana. Nicienie Heterorhabditis lepiej reagowały na
pole magnetyczne.

Entomopathogenicity and reproduction of Steinernema
feltiae, Heterorhabditis bacteriophora and Heterorhabditis
megidis nematodes were stimulated by either exposure of
their aqueous suspensions to the magnetic field or placing
them in a magnetically treated water. Invasiveness of all nematode strains against Tenebrio molitor larvae and their
reproduction depended on induction of applied magnets,
time of exposure to the field and the nematode strain. Non-treated Steinernema feltiae nematodes were more pathogenic than non – treated Heterorhabditis nematodes, and
their reaction to the magnetic field was moderate. Heterorhabditis nematodes better reacted to the magnetic field.

Słowa kluczowe: biopestycydy, Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis megidis, nicienie
owadobójcze, owadobójczość, rozrodczość, Steinernema feltiae, Tenebrio molitor.

Key words: biopesticides, entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis megidis, pathogenicity, reproduction, Steinernema feltiae, Tenebrio molitor.

Introduction
Since the 1970s a simple treatment of parasites and plant diseases
with chemical preparations has turned
into integrated plant protection programs combining agrotechnical, biological, physical and chemical methods. Particular attention is currently

paid to biological methods. They involve an active use of natural enemies
of pathogenic viruses, bacteria, fungi
and nematodes [1, 24]. Among natural pesticides, the entomopathogenic
nematodes, particu-larly Steinernematidae and Heterorhabditiae, attract
considerable attention. They act as
vectors for pathogenic Xenorhabdus
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and Photorhabdus bacteria respectively. These bacteria together with
remains of pests constitute nutrients
for nematodes.
In the environment, the entomopathogenic nematodes attack various insects. Efficiency of the attack
depends on the developmental stage
of insects and their susceptibility [18],
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their resistance to the environmental
factors, i.e. temperature, physical and
chemical nature of the soil, pH, and
humidity [6]. Various insects exhibited different resistance to the infection
from the entomopathogenic nematodes. Usually, the least resistant, i. e.
the most readily infected, were larvae
of butterfly caterpillars [9]. Susceptible, but to a lesser extent, were also
meal-worm (Alphitoius diaperinus
Panzer) [34] and Sitona lineatus [11].
Tenebrio molitor larvae are less susceptible to the infection from the entomopathogenic nematodes than Galleria mellonella [7]. The insects usually
died within 24-28 hours after application of the infective juvenile nematodes (IJS) and such a rate of mortality was comparable to that caused by
chemical preparations. In remains of
killed insects, the entomopathognic
nematodes follow their developmental
cycle and after several days they migrate into the environment to attack
subsequent insect hosts [26].
The mass production of the entomopathogenic nematodes is facile [3].
Several prepa-rations with the nematodes are co mmercially available. Currently such biopreparations are used
for the protection of arable and horticulture crops, orchards, lawns, forests
as well as mushrooms and urban trees
[11, 26].
Field efficiency of the entomopathognic nematodes strongly
depends on environmental conditions [23]. Various products of Steinernema feltiae differ in their demand
for tempe-rature, moisture, aeration,
tolerance for pH and heavy metals in
the soil [6, 30]. Abiotic factors such
as metal ions in soil classified as antropogenic contamination may reduce
the count of the nematodes in the environment and their fertility. Heavy
metal ions, particularly lead, cadmium, copper and nickel, decline vitality
and infectivity of the entomopatho-
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genic nematodes [17, 21, 22]. Toxicity
of certain metal ions can be controlled
by pH of the soil [14]. Certain metal
ions can interact with one another
producing either synergistic or antagonistic effects influencing invasiveness
of the nematodes [15, 16]. Manganese
and magnesium ions stimulate activity
and fertility of the entomopathogenic
nematodes [18, 19].
The interest in the effect of magnetic field upon living matter has
a long history [2]. Currently, particular attention is paid to the health problems associated with the prevention
from the exposure as well as therapy by
exposure to that field [8, 10]. The effect of the magnetic field upon microorganisms also evoked a considerable
interest. Thus, Bessho et al. [4] showed
that the alternating-current magnetic
field of 1.7 T modestly inhibited reproduction and post-embryonic development of the free-living nematode
Caenorhabditis elegans. Moreover, Lee
et al. [25] showed that the static magnetic field of up to 200 mT influenced
the mobility of those nematodes, and
Miyakawa et al. [26] documented an
enhanced expression of hsp-16-lacZ
gene in C. elegans exposed to the static magnetic field of 0.5 T at 60 Hz.
Studying the mechanisms of migration
of Steinernema carpocapsae in the soil,
Ilan et al. [12] observed a directional
mobility of the nematode in the field
upon induction with a magnet of ~1
T. Also the positive effect of the static
magnetic field on the pathogenicity
and reproduction of entomopathgenic
fungi was documented [13]. All these
studies suggest that under some circumstances, the magnetic field could
stimulate pathogenicity and reproduction of the entomopathogenic nematodes. Such a method would be facile
and environmentally benign. That assumption is experimentally proven in
the presented report.

Materials and Methods
The following commercial preparations of Steinernema feltiae were
used: Owinema (Owiplant, Owinska
in Poznan, Poland) purchased in 2012,
Entonem (Koppert, Berkel in Rodenrijs, The Netherlands) purchased in
2013 and Nemasys (Becker Underwood, Littlehampton, England) purchased in 2013. Heterorhabditis bacteriophora were used as commercially
available Larvanem preparation (Koppert Biological Systems, Bergeijk, The
Netherlands). The nematodes for the
experiments were developed by culturing the nematodes from the commercial preparations in Tenebrio molitor
larvae. The larvae were provided by the
Department of Agriculture Environment Protection of the University of
Agriculture in Krakow. Heterorhabditis megidis nematodes were kindly
provided by the University of Agriculture (SGGW) in Warsaw (Poland).
Aqueous suspensions of the cultured entomopathognic nematodes
were maintained in the refrigerator at
4°C. Distilled water was used. Larvae
of Tenebrio molitor L. were also used
as insect targets for testing the pathogenicity of those entomopathogenic
nematodes.
Magnets
Neodyme magnets N38 were purchased from ENES Magnesy P & T
Zientek, Warsaw, Poland. The following magnets were used in pairs:
(i) cylindrical magnets 60x20 mm of
~60 kg lifting capacity, with magnetic
moment of ~ 65599.4x10-6 mWb x
m and induction at geometrical center
of geometrical pole and on the edge
of ~0.327 and ~0.480 T in both cases
at the distance of 0.7 mm and (ii) cylindrical magnets 70x30 mm of ~100
kg lifting capacity, with magnetic moment of ~ 138514.35x10-6 mWb x m
and induction at geometrical center of
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geometrical pole and on the edge of
~0.384 and ~0.480 T in both cases at
the distance of 0.7 mm.
Magnetic treatment
(a) Samples of about 1 ml containing 15-20 nematodes of S. feltiae from
either Owinema, Nemasys, Entonem,
H. bacteriophora or H. megidis were
transferred into a glass cell and placed
between magnets for 30 min. to 2 h at
25°C. The distances between magnets
were 32 and 54 mm respectively. Directly after such treatment the samples
were applied for the tests described
below. Control samples were prepared
identically and maintained without
any magnetic treatment under identical external conditions.
(b) Samples (10 mL) of distilled
water were placed between magnets as
above for 30 min. to 2 h at 25°C. The
distances between magnets were 32
and 54 mm respectively. Doses of those
preparations (1 mL) containing 15-20
nematodes were introduced into so
magnetically treated water and applied
for further tests as described below.
The control samples were designed
identically taking original, magnetically untreated water. All treatments
were run in four replications.
Assessment of the test
larvae mortality
Postures and mortality of the nematodes either placed in magnetically
treated water or after the application
of magnetic field to their aqueous suspensions were observed under a 25x
binocular magnifying glass. The observations were repeated for 4 subsequent
days. On the fifth day the nematodes
were poured on a filter paper placed in
a Petri dish to which 5 larvae of Tenebrio molitor L. (Col. Tenebrionidae)
were introduced. The rate of nematodes per insect was approximately
15-20 IJs. Mortality of the larvae was
controlled once a day for 4 subsequent

days. The quadruplicated experiments
were performed at 25°C.
Test for reproduction
The test was conducted following
the procedure by White [34]. Thus,
dead insects infected with nematodes
were placed on the convex side of the
watch glass (∅ = 5 cm) covered with
a filter paper and the whole was immersed in a Petri dish of ∅ = 9 filled
with distilled water (15 mL). The infective larvae migrated from the dead insects into distilled water. The water with
the larvae (1cm³) was collected and the
content of larvae therein was checked
under a magnifying (25x) glass. The
test was run in four replicates.
Statistics
The data were transformed into
Freeman-Tukey degrees, then they
were subjected to the two-factor analysis. The means followed by the same
letters are not significantly different at
p = 0.05 according to the Duncan test.
Results and Discussion
Depending on the influence of
environmental conditions nematodes
take various postures like hockey stick,
curled, sine wave, coiled, flaccid or hypercontracted. These postures manifest the degree of their stress induced
by the external conditions (see, for instance, Stephens et al., [32]). The test
entomopathogenic nematodes used
in this project did not change their
original stress-free postures regardless
of the way of their treatment. How-

ever, the magnetic field influenced,
to a certain extent, their mortality,
pathogenicity and reproduction. The
reaction to the magnetic field was specific for particular entomopathogenic
nematode species.
In this study, two entirely different
approaches were applied for checking
the effect of magnetic field upon the
entomopathogenic nematodes. One of
them involved direct treating the nematodes with static magnetic field. That
treatment directly influenced living
functions of the organisms. The second
approach involved storing nematodes
in the magnetically treated water.
Studies by Ozeki and Otsuka
[28], Toledo et al. [33] and then by
Ramaya and Venkatnathan [31] suggested that the treatment of water
with magnetic field declusterized the
macrostructure of water producing
a variety of water clathrates with oxygen molecules inside. Thus, water after the treatment with magnets could
better penetrate tissues of living organisms being, simultaneously, a specific carrier of the singlet oxygen [5].
In the consequence, the water treated
with magnets could produce an oxidative stress in the cells.
The observations of the test nematodes placed either in magnetic field
or in magnetically treated water revealed a slight reaction of these organisms to such treatments. The mortality
of both Heterorhabditis species maintained for 5 days in the magnetically
treated water slightly changed in respect to the control (Table 1).

Table 1. Mortality (%) of two Heterorhabditis species stored for 5 days in magnetically treated water

Water treatment parameters
Magnet

a

Time [min]

Mortality [%]a
H. bacteriophora Control H. megidis

Weak

30

17.9b

15.9b

11.6c

		

60

14.0b		

11.0c

Strong

30

14.3b		

5.1d

		

60

22.0a		

8.3d

The differences in values carrying the same letter index were statistically insignificant.
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Both Heterorhabditis species differed from one another in this respect.
Thus, just water treated with the strong
magnet for 60 min. slightly increased
the mortality of H. bacteriophora and
did not influence the mortality of H.
megidis. The mortality of H. megidis
was higher in contact with the water
treated with the weak magnet and that
water did not influence the mortality
of H. bacteriophora. Thus, there was
no benefit in the use of magnetically
treated water for decreasing the nematodes mortality in the period of the experiment and, likely, on their storage.
Steinernema feltiae from the Owinema and Nemaysy preparation differed
in their pathogenicity in respect to the
test insects. Fig. 1 demonstrates the
results of the 5-day pathogenicity test
with Steinernema feltiae from those
commercial preparations influenced by
the magnetically treated water.
Thus, in the 5-day pathogenicity test Steinernema feltiae from the
Owinema preparation were much
more sensitive to magnetic stimulation than the nematodes from
Nemasys preparation. In both cases
the stimulation of the pathogenicity
with the magnetic field was evident.
The pathogenicity of the tested
nematodes was estimated as the mortality of the test larvae of T. molitor infected with them. Among four tested
nematode species S. feltiae from the

Table 2. Mortality of T. molitor larvae infected with nematodes treated with magnetic fielda,b,c

Treatment parameters
Mortality of T. molitor larvae [%]
				
within days
Magnet
Time [min]
1
2
3
4
Steinernema feltiae
(Entonem)
Weak		
60
		
120
Strong
30
		
60
Control		

20c
28c
51b
65a
28c

50c
48c
70b
100a
69b

71c
68c
100a
100a
92b

n.r
n.r
n.r
n.r
0a

n.r
n.r
n.r
n.r
n.r

n.r
n.r
n.r
n.r
n.r

n.r
n.r
n.r
n.r
n.r

15b
15b
30a
5c
5c

45b
85a
75a
55b
20c

95a
100a
95a
90a
35b

100b
100b
100b
95b
70a

30b
40a
10c
40a
0d

60b
85a
55b
85a
0c

85bc
100c
100c
100c
40a

100a
100a
100a
100a
60b

Steinernema feltiae (Nemasys)
Weak		
60
		
120
Strong
30
		
60
Control		
Heterorhabditis bacteriophora
Weak		
30
		
60
Strong
30
		
60
Control		
Heterorhabditis megidis
Weak		
30
		
60
Strong
30
		
60
Control		

Fig. 1. Comparison of the pathogenicity on the 5th day of test for nematodes from Owinema (dark bars)
and Nemasys (light bars) exposed to water treated with weak magnet

60

16b
16b
32a
40a
0c

Prior to the tests aqueous suspensions
of nematodes were placed between
magnets.
b
Differences between values marked
with the same letter in the column are
not statistically different.
a

Entonem preparation appeared superior in that respect. Within the 5-day
test these nematodes killed 96% of
larvae and their pathogenicity could
be observed already in the second day
of the test. S. feltia from the Nemasys
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preparation in the fifth day killed only
80% of larvae. Both Heterorhabditis species were still less pathogenic.
Within 5 days they killed hardly 70%
of larvae but the H. bacteriophora
nematodes revealed their pathogenicity already in the first day of the test,
whereas the H. megidis nematodes
did it just in the third day (Table 2).
The direct treatment of the nematodes with magnetic field brought
different results (Table 2). Generally,
Heterorhabditis reacted to the magnetic stimulation better than Steinernema feltiae. The treatment of the S.
feltiae nematodes from the Entonem
preparation with the weak magnets,
regardless of the applied time of the
exposure, was not beneficial for the
nematode pathogenicity. In the 5-day
test for pathogenicity against Tenebrio
molitor L. hardly 78% of larvae were
killed, although – in contrast to the
control – the pathogenicity of the
nematodes could be noted already in
the first day of the test. The exposure
of the entomopathogenic nematodes
to the strong magnets for 30 and 60
min. resulted in an increase in their
pathogenicity. All test larvae were
killed already in the fourth and third
day respectively. The Nemasys nematodes were efficiently stimulated by
the weak as well as strong magnets.
Pathogenicity of both investigated Heterorhabditis species was also
efficiently stimulated by the magnetic field. For H. bacteriophora the use
of either weak magnets for 60 min. or
the strong magnets for 30 min. provided the best pathogenic characteristics of those nematodes in terms of
the dead larvae count and the rate of
the development of the pathogenicity. Such conditions provided the total mortality of the test larvae already
in the third day with a considerable
pathogenicity revealed already in the
second day. The H. megidis nematodes demonstrated their superior pa-

Table 3. Reproduction of nematodes treated with magnetic fielda

Treatment parameters
Magnet		
		
Weak		
		
		
Strong		
		

Reproduction of nematodes [%]b

Time
H. bacteriophora H. megidis
[min]			
30
60
120
30
60

219a
261a
242a
192b

S. feltiae
(Entonem)

214b
212b
208b
244a

67c
94b
100a
73c

The data [%] are given in respect to control constituted by the nematodes maintained under the same conditions but not exposed to the magnetic field.
b
Differences between values marked with the same letter indices are statistically insignificant.
a

thogenicity regardless of the induction of applied magnets and duration
of the treatment with them. Solely the
use of the weak magnets for 30 min.
appeared to be slightly less beneficial
as all the larvae were killed just in the
fourth day of the experiment, whereas the other treatment conditions provided killing all larvae already in the
third day of the test. The development
of the pathogenicity in time for these nematodes slightly depended on the
duration of the treatment.
The magnetic treatment of the nematodes also influenced their reproduction (Table 3). Both Heterorhabditis species very positively reacted
to the stimulation with the magnetic
field, although the reproduction of the
H. bacteriophora species was slightly
better stimulated by the weak magnet,
whereas the use of the strong magnet
was more beneficial for the reproduction of the H. megidis species. Reproduction of the S. feltiae entomopathogenic nematodes derived from both
commercial preparations was slightly
stimulated by the weak magnets and
in that manner responded also S. feltia
originating from the Entonem preparation to the strong magnet. The reproduction of the S. feltia nematodes
from the Nemasus preparation was superior in the magnetic field from the
strong magnets.
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Conclusions
Among two applied ways of the
stimulation of the pathogenicity and
reproduction of the entomopathogenic nematodes the direct stimulation
of the nematodes with magnetic field
is more beneficial than the stimulation with the magnetically treated water. The magnetic field from the magnets of induction below 0.480T acting for up to 60 min. does not influence the mortality of the entomopathogenic nematodes. The magnetic
field stimulates pathogenicity of the
entomopathogenic nematodes and
that effect depends on induction of
the used magnets, time of exposure as
well as on the nematode species. Reproduction of the entomopathogenic
nematodes can also be stimulated with
the magnetic field of induction below
0.480T and the effect of the stimulation is nematode species dependent.
The magnetic field stimulation of pathogenicity and reproduction of Heterorhabditis, particularly H. megidis,
is more efficient than the stimulation
of pathogenicity and reproduction of
Steinernema feltiae.
Adres do korespondencji
Address for correspondence
rrtomasi@cyf-kr.edu.pl
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IN VITRO STUDIES ON BIOFUNGICIDES
INHIBITING THE GROWTH OF FUSARIUM
CULMORUM FUNGUS
Badania in vitro nad biofungicydami
inhibitującymi wzrost grzyba Fusarium culmorum
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Streszczenie / Abstract

Sprawdzono in vitro właściwości przeciwgrzybicze
względem Fusarium culmorum kwasu octowego, kwasu askorbinowego i jego soli sodowej oraz homogenizatów
czosnku, chrzanu i liści pietruszki. Wśród badanych potencjalnych biofungicydów tylko kwasy octowy i askorbinowy
efektywnie hamowały wzrost grzyba. Porównanie hamowania wzrostu grzyba oraz indeksów szybkości wzrostu grzyba
pokazują, że kwas octowy był skuteczniejszym w ochronie
ziaren grochu Pisum sativum przed zakażeniem grzybem.
Jednakże ze względu na możliwość stosowania w stanie stałym kwas askorbinowy jest wygodniejszym w stosowaniu
aniżeli kwas octowy, gdyż można go stosować do ochrony przechowywanych produktów. Homogenizaty liści pietruszki i chrzanu nie wykazywały żadnych właściwości grzybobójczych, natomiast homogenizat czosnku był skuteczny
gdy stosowało się go w wysokim stężeniu.
Doskonałe właściwości przeciwgrzybicze kwasów octowego i askorbinowego wiązały się z ich właściwościami protonodonorowymi aktywnością oddawanych protonów podczas gdy przeciwgrzybicze właściwości czosnku wynikały
z jego składników zawierających siarkę.

Acetic acid, L-ascorbic acid and its sodium salt as well
as homogenized garlic, horseradish and parsley leaves were
checked in vitro for their antifungal properties against Fusarium culmorum. Among tested potential fungicides only
acetic and L-ascorbic acids provided efficient control of the
fungus. In terms of the fungus growth inhibition and the index of the rate of increase of the fungus growth, acetic acid
provided more efficient protection of the Pisum sativum L.
seeds from the infection than L-ascorbic acid. However, the
advantage of the latter over acetic acid results from a possibility of its application as a solid used for protection of various dry plants and their parts on storage. Parsley leaves
and horseradish homogenates are unsuitable as antifungal
agents against F. culmorum and the homogenate of garlic
can be useful when applied in a high concentration.
Excellent antifungal properties of acetic and L-ascorbic
acid were clearly associated with their proton donor ability and activity of those protons, whereas the antifungal
property of garlic was associated with its sulfur containing
components.

Słowa kluczowe: chrzan, czosnek, Fusarium culmorum, fungicydy, groch, kwas L-askorbinowy, kwas
octowy, pietruszka, Pisum sativum, właściwości przeciwgrzybicze.

Key words: acetic acid, antifungal properties, L-ascorbic acid, fungicides, Fusarium culmorum, garlic,
horseradish, parsley, Pisum sativum.
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Introduction
Fusarium genus consists of a variety of filamentous fungi commonly
residing in the soil. Although mostly
they are harmless, some species produce dangerous mycotoxins such as fumonisins and trichothecenes. These
species colonize cereal crops [15, 23,
30].
In our study we focused on the
antifungal properties of the studied
agents against Fusarium culmorum,
a fungal plant pathogen attacking cereal fields infecting cereals, grasses,
and a wide variety of monocots and
dicots. It is responsible for seedling
blight, foot rot, ear blight, stalk rot
and other diseases [20, 31]. F. culmorum is a symbiont conferring both salt
and drought tolerance to the plant
[19]. In this study, L-ascorbic acid, sodium L-ascorbate, acetic acid, as well
as extracts of the parsley leaves, horseradish and garlic were used for the
control of that fungus.
In the consumers’ opinion organic
acids are considered as chemicals and
not as natural products and, therefore, they are regarded as non-ecological
plant protecting agents. Modern agriculture involves ecological plant protection. That trend induced us to study antifungal properties of two natural compounds i.e. ascorbic and acetic
acids and three common plants – parsley leaves, horseradish and garlic.
L-ascorbic acid (vitamin C), a biocatalyst, is widely used in the human
therapy and prophylaxis [9, 12, 14,
22, 27, 28]. The same biocatalyst plays
an essential role in the plant growth
and resistance of the plants to environmental conditions [8, 21]. Suggestions that L-ascorbic acid could also
be effective in controlling the growth
of microorganisms were proven already in 1972 and a bactericidal preparation composed of cupric and/or cu-

64

prous ions and L-ascorbic acid was patented [13]. Since 2014, L-ascorbic
acid has been approved by the European Union as a fungicide [5].
Fatty acids, among them also acetic acid, exhibit some antifungal properties [11, 16, 17]. It should be underlined that organic acids, apart from
being antifungal, can stimulate germination, vigor and health of some seeds [3, 24].
Parsley contains compounds
which can be partly isolated as essential oils and partly as non-volatile
components of aqueous extracts. Both
fractions include compounds known
for their antifungal activity [2, 29].
A slight antibacterial and antifungal
activity of parsley has already been reported [18]. Antifungal properties of
horseradish were described by Tedesci
et al. [25]. The same authors as well as
Tagoe et al. [26] and Davis [7] investigated antifungal properties of garlic.
Thus far the fungicides investigated in
this project have not been tested against Fusarium culmorum. In this paper antifungal properties of L-ascorbic
acid are examined against that fungus
on infecting P. sativum L. seeds and
the mechanism of the antifungal activity of that fungus was recognized by
checking potential antifungal properties of acetic acid, sodium L-ascorbate, and aqueous extracts of garlic, horseradish and parsley leaves.
Materials and methods
Materials
Fusarium culmorum; The fungus
isolated from the horseradish roots in
2015 was taken from the own collection of the Department of the Agricultural Environment Protection of
the Cracow University of Agriculture.
L-ascorbic acid of 99.5% purity, the product of Stanlab Sp. J. (Lublin, Poland) contained 0.002% Fe,

0.001% other heavy metals, 0.03%
chlorides and 0.002% sulfates.
Sodium L-ascorbate, product of
Stanlab Sp. J. (Lublin Poland) contained 10 mg/kg heavy metals, 3 mg/
kg As, 2 mg/kg Pb, 1 mg/kg Hg and
0.3% oxalic acid.
Acetic acid, 80% aq. solution, analytical grade, product of POCH (Gliwice, Poland).
Water was distilled.
Parsley leaves, horseradish and garlic.
The freshly collected plant material was washed with water prior to its
homogenization.
PDA (Potato-Dextrose-Agar) medium: The PDA broth was composed
of potato dextrose (4 g), glucose (20 g)
and agar (15 g). These components together were dissolved in distilled water
(1000 ml). pH at 25°C was 5.6. The
PDA set was purchased from Lab-Agar
Biocorp (Warsaw, Poland). The solution was thoroughly homogenized on
heating, then sterilized for 1 min at
121°C. That support was then cooled
to 45-50°C and used for blending with
the fungicides and the fungus.
Pea seeds (Pisum sativum L.) were
purchased from a seeding company,
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo
Polan (Cracow, Poland). Prior to experiments they were pre-washed with distilled water.
Methods
Preparation of plant homogenates
Parsley leaves, horseradish and
skinned cloves of garlic were homogenized separately in a blender at 450
rpm and resulting pastes were applied
for further tests. pH of their aqueous
extracts was 4.75, 4.64 and 6.47 respectively.
Fungus inoculation and its growth
The samples of the tested fungicide (L-ascorbic acid, sodium L-ascorbate, acetic acid as well as parsley, horseradish and garlic homogenates), eve-
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ry taken in the 0.10, 0.25 and 0.50 g
doses, were introduced to the PDA
medium (20 ml) placed in 85 mm
diameter Petri dishes and left until solidified in a sterile chamber. Samples
without any fungicide tested served as
control. The inoculation with so prepared mixtures was performed by placing a 5 mm circle of the fungus in
the center of the solidified medium.
The whole was maintained at 23°C in
the chamber in the humid atmosphere preventing evaporation of the samples. The development of the fungus
was recorded every 24 h for 6 days.
The samples of the fungus inoculated on the medium free of any fungicide served as control. In the case of
experiments with L-ascorbic and acetic acids, pH of the solution was identical (pH 2.94). The experiments for
every tested fungicide applied in every (0.10, 0.25 and 0.50 g) dose were
run in five repetitions. Since the fungus colonies presented fairy regular
circles, the growth was estimated with
a caliper. Four diameters being under
45o around the circle of the colonies
were taken and the results were given
as average values.
Infectious ability of F. culmorum
against Pisum sativum seeds
The Pisum sativum seeds were infected with Fusarium culmorum formerly developed on the PDA medium as described above. Thus, the seeds (10) were placed on a wetted filter paper in a Petri dish and stored for
7 days. Then the seeds were infected
with shreds of the fungus collected
from the experiments described above. Each day the samples were wetted
with distilled water. After 7 days the
condition of stems and roots as well as
the degree of the infection of the seeds were evaluated in the 0-100% scale, where 100% was equivalent to a total infection of the seeds. The observa-

Table 1. Antifungal properties of L-ascorbic acid, sodium ascorbate, acetic acid, parsley leaves, horseradish and garlic given as a diameter [mm] of the fungus colony in the subsequent days of the experimenta,b

Dose [g]c			
		

1

Day of observation

2

3

4

5

5a
5a
5a

5a
5a
5a

82.2a
83.2a
85.0a

85a
85a
85a

5a
5a

5a
5a

5a
5a

48.5b
34.5a
38.2a

64.7c
43.0a
55.5b

79.9c
63.0a
74.2b

41.2c
32.7b
13.6a

58.0b
50.3b
27.4a

77.7b
70.4b
47.9a

L-Ascorbic acid
0.10
0.25
0.50

5a
5a
5a

5a
5a
5a

5a
5a
5a

Sodium L-ascorbate
0.10
0.25
0.50

8.3b
8.0b
6.8a

27.3a
27.0a
25.0a

50.7a
53.6a
85.0b

Acetic acid
2.4c
6.0c

5a
5a

		
0.10
0.25
0.50

7.7a
9.2b
9.1b

5a
5a
Parsley leaves
28.3b
24.8a
26.3ab

Horseradish
0.10
0.25
0.50

6.3b
6.3b
5a

20.9c
13.4b
6a
Garlic

0.10
0.25
0.50

5.59b
5a
5a

18.09c
6.29b
5a

19.2c
13.7b
5a

25.7c
16.5b
6.6a

36.0c
22.4b
15.1a

8.2

26.5

43.9

68.1

81.5

Controld
0.00

The initial size of the control samples was always 5 mm. bThe means from the
recorded values were differentiated with the Duncan test at p = 0 .05. The differences in values carrying the same letter index were statistically insignificant. cThe
data are in ml of 80% aq. acid. dThe control was prepared of PDA free of any tested fungicide infected with the fungus.
a

tions were carried out with a 10x magnifying glass. Every experiment was
run in five replications.
Statistics
The results of the linear growth
were statistically elaborated with the
single factor ANOVA method. The
means followed by the same letters
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were considered not significantly different at p = 0.05 according to the
Duncan test employing the Freeman-Tukey transformation. Prior to the
analysis of variance, the growth inhibition coefficients [%] and the index
of the rate of increase of the fungus
growth for particular fungicides were
transformed according to Bliss.
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Results and Discussion
L-ascorbic acid was selected in
this study as it was a solid, non-volatile and non-hygroscopic compound
known as an antioxidant. Experiments
with F. culmorum colony treated with
L-ascorbic acid provided a clear evidence for its considerable antifungal
properties (Table 1). Even when applied in the lowest concentration, that
acid completely inhibited the growth
of Fusarium culmorum. In contrast
to the free acid, its sodium salt appeared practically deprived of any antifungal ability (Table 1). As its concentration increased, even some stimulation of the fungus growth could
be observed already in the 3rd day of
the experiment. Such a result suggested that the antifungal activity of L-ascorbic acid could result from its acidity [17]. Experiment with acetic acid,
which is a weaker acid (pKa 25 = 4.75)
than L-ascorbic acid (pKa 25 = 4.10)
[4], showed that acetic acid performed
even better then L-ascorbic acid, i.e.
it completely inhibited the Fusarium
growth (Table 1). As shown by Hassan, El-Kadi and Sand [11] the antifungal activity of organic acids against various fungi was non-linear against their acidity and pH, moreover,
that activity depended on the fungus. Hence, one could assume that,
indeed, the antifungal activity was associated with the acidic fungus environment not only through the proton
concentration but also through the
properties of the fungi cell membranes in the sense of their permeability
and adsorptive ability.
Among the three plant homogenates, that is garlic, horseradish and parsley leaves, the two latter appeared almost completely inactive against F.
culmorum. Initially they slightly inhibited the fungus growth but on the
6th day of the test, regardless of the
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applied dose of the homogenate, the
fungus completely covered the Petri
dish. The homogenate of garlic, particularly when taken at a higher dose,
performed better, although its antifungal properties were considerably
worse than these of L-ascorbic and
acetic acids.
Antifungal properties can also be
discussed in terms of the coefficient of
the fungus growth inhibition (H) (Table 2). That coefficient proposed by
Abbott [1] is available involving Eq.
(1):
H = K – A x 100%
K
where K and A are average diameter [mm] of the fungus colony in the
control and fungicide treated samples
taken in the 6th day of the observation
respectively.
The rate of increase of the fungus
growth is also an essential and useful
parameter for the evaluation of the ef-

ficiency of the fungicides tested in this
study. That parameter can be calculated from the Burgiel equation (2) [6]:
b
b
T = A + 1 + ... x
D
d1
dx
				
where A is an average diameter of
the fungus colony, D is a duration of
the experiment in days, b1, b2, bx and
d1, d2, dx are increases in the diameter
of the colony and the days since the latest recording respectively.
Data in Table 2 reveal that only
acetic acid totally satisfactorily suppressed the growth of the fungus as
the relevant values of the growth inhibition coefficient (H) are equal to 100%. L-ascorbic acid performed satisfactorily as the fungicide (H
= 94.1%). Both acids readily developed their protecting ability (T = 0.0
and 0.8 respectively). Simultaneously,
sodium L-ascorbate providing on its
dissociation the same ascorbate anion

Table 2. The growth inhibition coefficient (H) [%] and the index of the rate of increase of the fungus
growth (T) for particular fungicides [%].

Fungicide

Dose [g]

H [%]

T

Control

0.00

0a

88.0 a

0.10
0.25
0.50
2.4b
6.0b
0.10
0.25
0.50
0.10
0.25
0.50
0.10
0.25
0.50
0.10
0.25
0.50

94.1 a
94.1 a
94.1 a
100a
100a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
47.1 a
65.9 b
75.1 c
0
11.5
12.2 b

a

L-ascorbic acid
		
		
Acetic acid
		
Sodium
L-ascorbate
		
Horseradish
		
		
Garlic		
		
		
Parsley leaves
		
		

0.8 a
0.8 a
0.8 a
0.0a
0.0a
89.4 a
89.5 a
90.3 a
88.0 a
87.2 a
85.2 a
44.2 c
26.0 b		
17.9 a
88.7 b
76.5 a
77.3 a

The control was prepared of PDA free of any tested fungicide infected with the fungus.
Data for acetic acid are in ml.

a

b
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was entirely passive as potential fungicide. Thus, the antifungal properties of the organic acids were clearly
associated with their acidity (pKa) and
their structure had little or no influence on these properties. Data in Table
2 demonstrated also that relevant Hand T–values for acetic acid as well as

centration dependent H -and T- values for acetic and L-ascorbic acids, relevant parameters for garlic were concentration dependent. It points to different factors responsible for the antifungal properties of garlic. It seems
that these properties can be accounted
for by several organic sulfur(II) conta-

Table 3. Average number of the F. culmorum infected Pisum sativum seeds [%]
on protection with particular fungicidesa

Average number of infected seeds [%] protected with a given fungicide (ANIS)
Dose [g]
		
0.1
0.25
0.5

L-Ascorbic Sodium Horseradish
Garlic
acid
L-ascorbate			
0.7 a
3.0 a
0.7 a

99.7 b
70.7 a
82.7 a

97.9 a
97.6 a
89.6 a

72.2 a
63.8 a
41.6 a

Parsley
leaves
82.0 a
97.4 b
93.6 b

In control samples free of any fungicide only infected seeds were found (ANIS
= 100%).
a

for L-ascorbic acid were independent
of the applied concentration of those fungicides. These data suggested
that the antifungal properties of both
acids are associated not only with the
protons themselves but also with their
activity. The H and T parameters demonstrated that garlic applied at the
highest tested concentration also fairly satisfactorily suppressed the growth
of the fungus. In contrast to the con-

ining components of garlic, mainly allicin and allistatin, antimicrobial properties of which were already described [10, 25, 26, 32].
As shown in Table 3, only these
three preparations hindered the P. sativum seeds from the infection from F.
culmorum.
In some applications as a fungicide, L-ascorbic acid might have certain
advantage over acetic acid. The solid
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L-ascorbic acid can be applied for protection of various seeds against fungi
by blending the stored seeds with its
suitable doses. In a dry atmosphere it
would remain in the non-dissociated
state. Thus, its dissociation and, hence, the concentration of the protons
in such blends would be controlled by
the humidity of the environment. The
growth of microorganism is also facilitated by an increase in the humidity
in their environment.
Conclusions
F. culmorum is efficiently controlled with carboxylic acids, which act as
the proton donors whose activity also
should be taken into account. Parsley leaves and horseradish homogenates are unsuitable as antifungal agents
against F. culmorum and the homogenate of garlic can be useful when applied in a high concentration. Its antifungal activity is not associated with
protons but with sulfur containing
components.
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WYKORZYSTANIE TECHNIKI HOLD-RELAX
Z METODY PNF W LECZENIU ZACHOWAWCZYM
BÓLÓW ODCINKA LĘDZWIOWO-KRZYŻOWEGO
KRĘGOSŁUPA U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
The use of Hold-Relax technique of PNF method in the
conservative treatment of lumbosacral pain in cancer patients
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 akład Rehabilitacji Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II
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w Krakowie
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Streszczenie / Abstract
Wstęp. Prowadzenie kompleksowego leczenia przeciwbólowego, zarówno farmakologicznego, jak i fizjoterapeutycznego jest kluczowym elementem pracy z pacjentami onkologicznymi. Celem pracy było zbadanie, jak zmodyfikowanie standardowego programu fizjoterapeutycznego o technikę Hold-Relax wpływa na odczuwania natężenia bólu przez pacjentów onkologicznych z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Materiał i metody. Grupę badanych stanowili pacjenci Oddziału Medycyny Paliatywnej Beskidzkiego Centrum
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Nasilenie bólu dla obu grup mierzono przy zastosowaniu skali VAS. Stopień istotności uzyskanych wyników oceniono testem t-Studenta dla prób zależnych.
Wyniki. W grupie kontrolnej zanotowano obniżenie się
natężenia bólu o -1,6 pkt. w skali VAS, natomiast dla grupy badanej ta różnica wyniosła -2,3 pkt. W grupie kontrolnej wartości x i min były podobne u obu płci. W grupie badanej wszystkie wartości dla x, min i max były wyższe u kobiet w porównaniu z wynikami mężczyzn. Średni czas opanowania techniki Hold-Relax z metody PNF obejmował 3
spotkania z fizjoterapeutą.
Wnioski. Postępowanie fizjoterapeutyczne, w którym
zastosowano dodatkową technikę Hold-Relax z metody
PNF przyczyniło się do efektywnego obniżenia doznań bólowych pacjentów z bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego
kręgosłupa przebywających na Oddziale Onkologicznym.
Zauważono występowanie różnic w natężeniu odczuwanego bólu pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Średni czas
opanowania techniki Hold-Relax z metody PNF przez pacjentów i pacjentki obejmował 3 spotkania z fizjoterapeutą.

Background. Conducting a comprehensive pain treatment, both pharmacological and physiotherapeutic is
a key element of the work with cancer patients. The aim of
the study was to examine how modified physiotherapeutic standard program with additional Hold-Relax technique will affect the perception of pain intensity in cancer patients with lumbosacral pain.
Material and method. The studied group consisted of
patients from Department of Palliative Medicine in Beskid
Oncology Centre – Pope John Paul II Municipal Hospital in Bielsko-Biala. Pain intensity for both groups (control and experimental) was measured by VAS. The significance of the results were tested with the t-Test for dependent samples.
Results. In the control group the pain intensity decreased by -1.6 VAS points, while in the experimental group,
this difference decreased by -2.3 VAS points. In the control group the x and min values were similar in both sexes.
In the experimental group all values for x, min and max
were higher in women compared to men results. The average time to master by patients the Hold-Relax technique of
PNF method took 3 meetings with a physiotherapist.
Conclusions. The physiotherapeutic programme, which
used an additional Hold-Relax technique of PNF method
has contributed to the effective pain reduction in cancer
patients with lumbosacral pain in the Department of Oncology. The findings show differences in responsiveness to
pain intensity between women and men. The average time
to master by men and women the Hold-Relax technique of
PNF method took 3 meetings with a physiotherapist.

Słowa kluczowe: cfizjoterapia onkologiczna, ból,
VAS, PNF, kręgosłup.

Key words: physiotherapy in oncology, cancer, pain,
VAS, PNF, spine.
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Wstęp
Według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu
(z ang. International Association Study of Pain – IASP) ból to nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne doświadczenie, które towarzyszy istniejącemu
lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanek. Charakterystycznymi cechami
bólu są dwie składowe. Pierwszą składową można określić jako sensoryczną (zmysłową), składowa ta związana
jest z percepcją bólu i jego odbieraniem przez ośrodkowy układ nerwowy
(OUN). Stymulacja nerwowa umożliwia lokalizację bólu, który może objawiać się miejscowo lub punktowo.
Drugą składową określamy jako emocjonalną. Ta składowa z kolei związana jest z reakcją psychiczną pacjenta na bodziec bólowy. Składowa emocjonalna bólu ma charakter wysoce subiektywny, stąd doświadczenie
bólu jest inne u poszczególnych chorych, a nawet jak wynika z badań Fillingim i wsp. [4] oraz Kakigi i wsp.
[12], odczuwanie natężenia bólu jest
różnorodnie odbierane przez kobiety
i mężczyzn. Ból jest zjawiskiem częstym u osób cierpiących na nowotwory, szczególnie w terminalnym okresie
choroby, gdzie częstość jego występowania wzrasta wraz z postępem choroby nowotworowej. Natężenie, rodzaj i lokalizacja bólu są w większości
przypadków zależne od umiejscowienia nowotworu, stopnia jego zaawansowania i szybkości postępowania
zmian degeneracyjnych związanych
z przebiegiem choroby. Dlatego jednym z elementów wielokierunkowego leczenia objawowego w opiece paliatywnej jest prawidłowo prowadzona
rehabilitacja [2, 7, 22, 23]. Nadrzędnym celem jej stosowania jest poprawa
jakości życia pacjentów, w tym uśmierzanie dolegliwości bólowych, którą
uzyskuje się m. in. przez umożliwienie
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choremu funkcjonowania na optymalnym poziomie, w granicach wyznaczonych przez chorobę [25, 26]. Dużą
rolę odgrywa prawidłowo postawiona
koncepcja fizjoterapeutyczna, właściwa ocena poszczególnych struktur ciała ludzkiego oraz znajomość wzajemnych zależności występujących między nimi, która daje możliwość doboru specyficznych i w konsekwencji
bardzo efektywnych metod leczenia.
Fizjoterapia onkologiczna podlega dynamicznemu i intensywnemu rozwojowi, o czym świadczy wykorzystywanie coraz to innych i nowoczesnych
form terapii: metody PNF [16], Kinesio Taping [13, 15], czy innych metod specjalnych uznanych i stosowanych w fizjoterapii [3, 8, 11]. Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych może stanowić cenne
uzupełnienie leczenia wielu objawów
bólowych, których występowanie i natężenie w sposób znaczący ogranicza
codzienną aktywność chorego. Ograniczenia aktywności pacjentów, problemy z wykonywaniem zadań motorycznych zawarte są w dwóch głównych domenach związanych z samodzielnym funkcjonowaniem pacjenta w otaczającym go środowisku. Domena ADL (z ang. Activities of Daily Living – czynności dnia codziennego związane z podstawową samoobsługą), do których zaliczamy takie
czynności jak: jedzenie, toaleta, chwytanie, czesanie, zmiana odzieży i przenoszenie przedmiotów [5, 14]. Drugą domenę stanowi IADL (z ang. Instrumental Activities of Daily Living
– czynności dnia codziennego związane z dodatkowymi aktywnościami
w ciągu dnia) – należą do nich miedzy innymi: korzystanie z telefonu,
gotowanie, zakupy, prowadzenie samochodu, obsługa komputera [27].
W przypadku pacjentów onkologicznych, w tym w terminalnym okresie choroby nowotworowej pojawiają-

cy się ból stanowi największy problem
i barierę w samodzielnym funkcjonowaniu w ciągu dnia. Rozprzestrzeniający się ból pozbawia pacjentów chęci do walki z chorobą nowotworową
i sprawia, że nie są oni w stanie podjąć
odpowiednich działań, które przyczyniłyby się do poprawy ich jakości życia. W takiej sytuacji brak odpowiedniego wsparcia i działania medycznego, w tym fizjoterapeutycznego, przyczynia się do szybkiego postępu choroby i degeneracji organizmu. Biorąc
pod uwagę znaczenie problemu, jakim jest ból u pacjentów onkologicznych, określono główny problem badawczy pracy, czy wykorzystanie techniki Hold-Relax z metody PNF będzie
skutecznym narzędziem w walce z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego
u pacjentów leczonych na Oddziałach Onkologicznych. Zapewnienie
kompleksowej i profesjonalnej fizjoterapii stanowi istotny element pracy
z pacjentami onkologicznymi. W Polsce i na świecie programy rehabilitacji
onkologicznej są często modyfikowane i usprawniane poprzez dodawanie
nowych ćwiczeń związanych z aktywizacją pacjentów, którzy w wyniku choroby ograniczają swoją aktywność ruchową. Kluczowym problemem pracy
z pacjentem jest uśmierzenie lub zminimalizowanie dolegliwości bólowych,
które są główną przyczyną zniechęcenia pacjenta do podejmowania ukierunkowanych na dany cel aktywności
fizycznych. Chorzy z bardzo zaawansowaną choroba nowotworową cechują się znaczną częstością występowania i nasileniem różnych dolegliwości somatycznych i psychicznych. Leczenie bólu dostosowane do konkretnego chorego oraz systematyczna kontrola bólu mogą prowadzić do zmniejszenia bólu bez zwiększania nasilenia
innych dolegliwości. W oparciu o dokładną ocenę występowania dolegliwości, ich nasilenia i przyczyn, można
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dobrać odpowiednie leczenie, w tym
zastosować odpowiednią rehabilitację
[21].
Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie o to, jak wpłynie zmodyfikowanie standardowego programu
fizjoterapeutycznego o wykorzystanie
techniki Hold-Relax (H-R) z metody
PNF na odczuwania natężenia bólu
przez pacjentów onkologicznych z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pytania badawcze:
1. Czy stosowanie techniki H-R
z metody PNF przyczyni się do efektywniejszej walki z bólem w porównaniu ze standardową procedurą fizjoterapeutyczną?
2. Czy istnieją różnice w odczuwaniu natężenia bólu przez kobiety
i mężczyzn przebywających na Oddziale Onkologicznym?
3. Ile czasu średnio zajmuje pacjentom nauczenie się i opanowanie
techniki H-R z metody PNF?
Materiał i metody
Grupę badanych stanowili pacjenci Oddziału Medycyny Paliatywnej
Beskidzkiego Centrum Onkologii –
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II
w Bielsku-Białej. Do badania zakwalifikowano 30 pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
u których zdiagnozowano nowotwór
oraz byli to pacjenci, u których stwierdzono podczas badania występowanie dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Po
zapoznaniu pacjentów z przebiegiem
i szczegółami związanymi z badaniami oraz uzyskaniu pisemnej zgody na
wzięcie udziału w badaniach, pacjentów podzielono na dwie równoliczne grupy: kontrolną (K) (n=15) i badawczą (H-R) (n=15). Podziału dokonano próbą losową, jednournową bez
zwracania. Do grupy kontrolnej K wy-

_
losowano 7 kobiet (średni wiek x =
73,86±12,16 lat) i 8 mężczyzn (śred_
ni wiek x = 70,25±11,63 lat), natomiast w grupie badanej H-R znala_
zło się 11 mężczyzn (średni wiek x
= 59,00±11,96 lat) i 4 kobiety (śred_
ni wiek x = 64,00±19,44 lata). W tab.
1 zamieszczono podstawową statystykę opisową odnośnie wieku badanych
w grupach K i H-R.

ogólnorozwojowe przyłóżkowe, ćwiczenia czynne wolne, pionizacja czynna, ćwiczenia reedukacji chodu, ćwiczenia lokomocji, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia p/obrzękowe, ćwiczenia
samoobsługi, ćwiczenia czynno-bierne. W ramach prowadzonych ćwiczeń
przyłóżkowych wykonywano ćwiczenia przeciwobrzękowe oraz przeciwzakrzepowe dystalnych części kończyn

Tab. 1. Charakterystyka wieku pacjentów i rozmieszczenia badanych w poszczególnych grupach

Pacjenci przyjęci na Oddział Medycyny Paliatywnej mieli zdiagnozowane następujące choroby nowotworowe: rak gruczołowy płuca prawego,
rak jajnika z przerzutami do otrzewnej, rak płuca lewego z przerzutami
do kręgu l2 oraz kości żeber XI-XII,
rak płaskonabłonkowy szyjki macicy,
czerniak złośliwy o nieznanym punkcie wyjścia (przerzuty do płuc, kości),
rak wpustu żołądka, rak płuca prawego z rozsiewem do węzłów chłonnych
i kręgosłupa, rak odbytnicy (przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych obustronnie), rak jajnika prawego (rozsiew śródotrzewnowy), rak pochwy, nieoperacyjny rak zagięcia esico-odbytniczego (rozsiew do węzłów
chłonnych i wątroby), rak jajnika lewego. W grupie K prowadzono standardowy program fizjoterapeutyczny.
Program fizjoterapii obejmował
następujące grupy ćwiczeń: ćwiczenia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

dolnych i górnych. Ćwiczenia te prowadzone były w pozycji izolowanej,
leżenia tyłem. Jest to pozycja bardzo
bezpieczna dla pacjentów onkologicznych w terminalnym okresie choroby
nowotworowej. Po wykonaniu przez
pacjenta zalecanych ćwiczeń, chory
podejmował trud wykonania ćwiczeń
czynnych oraz ogólnorozwojowych.
Wymagało to od pacjenta nie tylko
skupienia i odpowiedniej motywacji,
ale przede wszystkim predyspozycji fizycznych, często ograniczonych przez
występujące u nich uporczywe objawy
choroby nowotworowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich wzorców ruchowych z metody PNF, pacjent mógł
przyjąć pozycję siadu ze spuszczonymi
kończynami dolnymi, a w konsekwencji przechodził do pozycji stojącej. Następnie prowadzone były ćwiczenia reedukacji chodu oraz ćwiczenia lokomocji, które głównie opierały się na
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wykorzystaniu sprzętu pomocniczego (balkonik, kule łokciowe), dające możliwość swobodnego przemieszczania się pacjentowi po oddziale. Poprawa w zakresie czynności dnia codziennego pacjentów, ich samodzielność w wielu sytuacjach, przyczyniła
się do lepszego znoszenia dolegliwości bólowych i pozostałych objawów
towarzyszących chorobie nowotworowej. Istotną rolę w fizjoterapii onkologicznej odgrywają ćwiczenia oddechowe, które podczas prowadzenia rehabilitacji, przeplatały się z pozostałymi,
wyżej wymienionymi ćwiczeniami.
Stanowiły one ważny element pracy
z pacjentem oraz miały istotny wpływ
na wydolność organizmu chorego, co
dawało możliwość pracy z pacjentem
w pozycjach wyższych (siedzącej i stojącej). Uzupełnieniem przedstawionego programu fizjoterapeutycznego
dla grupy H-R było dołączenie ćwiczeń opierających się na technice Hold-Relax z metody PNF, gdzie pracowano na tkankach miękkich okołostawowych przez okres dwóch tygodni
(10 zabiegów terapeutycznych). Metoda PNF jest jedną z uznanych metod
rehabilitacji funkcjonalnej. Koncepcja ta posiada własną filozofię i zasady
pracy z chorym. Metoda ta jest przykładem neurofizjologicznego i kompleksowego systemu oddziaływania
terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie proprioceptywne (dotyczące interoreceptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. W głównym zamierzeniu terapeuta poszukuje przyczyn
problemów zgłaszanych przez chorego w oparciu o swoją wiedzę terapeutyczną oraz indywidualne umiejętności. W realizacji swoich celów wyznaczonych w terapii opiera się przede
wszystkim na potencjale nieuszkodzonych, najsprawniejszych jego sfer ru-
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chowych i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm
irradiacji, czyli przeniesienia pobudzenia [19]. W łagodzeniu dolegliwości
bólowych w koncepcji PNF stosowana jest technika Hold-Relax (trzymaj-rozluźnij). W terapii bezpośredniej
oporowane grupy mięśni lub wzorce ruchowe traktujemy jako „antagonistyczne”, natomiast wzorce lub mięśnie przeciwne uznajemy za „agonistyczne”. Rozpoczyna się ją od wstępnego, biernego wydłużenia mięśnia
maksymalnie do bezbolesnego zakresu ruchu, gdzie następnie jest on izometrycznie napinany przez 7 sekund.
Po tej pracy następuje stopniowe rozluźnienie pacjenta i terapeuty, trwające do 15 sekund, po czym następuje próba zwiększenia bezbolesnego zakresu ruchu [1].
Przystępując do zabiegu pacjent
leżał na dogodniejszym dla siebie
boku ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach kolanowych i biodrowych ok. 90°. Następnie w miejscu
największych dolegliwości bólowych
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym zastosowano technikę Hold-Relax celem
złagodzenia nieprzyjemnych doznań.
W początkowym etapie uczono pa-

cjenta odpowiedniej współpracy z terapeutą, następnie wykonano w jednej
do trzech serii 7-10 powtórzeń napięć
izometrycznych mięśni przykręgosłupowych. Zabiegi prowadzone były
przez 10 kolejnych dni wyłączając
weekendy, podczas których pacjenci
nie mieli prowadzonej fizjoterapii. Dla
obu grup (K i H-R) czas przeprowadzenia jednorazowo całego programu
fizjoterapeutycznego wynosił 30 minut. Wszyscy pacjenci dodatkowo byli
objęci leczeniem farmakologicznym,
gdzie stosowano leki przeciwbólowe.
W trakcie prowadzenia badań nie odstąpiono od ich podawania. Nasilenie
bólu dla obu grup mierzono przy zastosowaniu numerycznej skali wizualno-analogowej oceny bólu VAS. Oceny natężenia bólu dokonywano trzykrotnie u każdego pacjenta – VAS1
przy pierwszym spotkaniu, VAS2 przy
piątym spotkaniu i VAS3 przy dziesiątym spotkaniu. Zebrane dane poddano odpowiedniej analizie statystycznej, gdzie przedstawiono podstawowe statystyki opisowe (średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne). Stopień istotności uzyskanych wyników
na poziomie p<0,05 oceniono testem
t-Studenta dla prób zależnych.

Tab. 2. Statystyka opisowa wraz z poziomem istotności różnic poszczególnych
wartości VAS w grupie kontrolnej (K)
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Wyniki
W grupie kontrolnej badanych
średnia wartość natężenia bólu wyniosła na pierwszym spotkaniu terapeutycznym 6,1 (s=1,2). Warto zauważyć, że pacjenci podawali również wysokie wyniki, maksymalna zanotowana wartość wynosiła 9, co na 10 punktowej skali oznacza niezwykle intensywny i uporczywy ból. Po pięciu zabiegach przeprowadzonych zgodnie
z założonym programem standardowym fizjoterapii, subiektywne odczucie bólu zmniejszyło się istotnie średnio o 1,1 punktu, co świadczy o pozytywnym działaniu przeciwbólowym
terapii (tab. 2).
Średnia wartość odczuwanego
bólu wyniosła 4,9 (s=1,0), a najsilniejszy ból oceniono na 7. Na dziesiątym spotkaniu pacjenci ponownie
deklarowali zmniejszenie dolegliwości bólowych. Średnia wartość natężenia bólu wynosiła 4,5 (s=1,1) i była
istotnie niższa o 0,5 punktu w odniesieniu do pomiaru natężenia bólu po
piątym zabiegu. Podsumowując badania przeprowadzone na grupie kontrolnej można stwierdzić, że standardowy
program fizjoterapeutyczny prowadzony na Oddziale Onkologicznym
przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa pacjentów
onkologicznych (ryc. 1).

W grupie badanej, gdzie oprócz
standardowego programu fizjoterapeutycznego dołączono technikę Hold-Relax z metody PNF zanotowano
następujące wyniki (tab. 3, ryc. 2).

punktu w skali VAS, a najwyższą zanotowaną wartością, była podobnie jak
w grupie kontrolnej wartość 9. W połowie cyklu dziesięciu terapii z dodatkową techniką Hold-Relax zaobserwo-

Tab. 3. Statystyka opisowa wraz z poziomem istotności różnic poszczególnych
wartości VAS w grupie badawczej (H-R)

Ryc. 2. Średnie wartości subiektywnego stopnia natężenia bólu u pacjentów z grupy badanej

Pacjenci uskarżali się na ból, którego średnia wartość wyniosła 7,3 (s=1,2)

Ryc. 1. Średnie wartości subiektywnego stopnia natężenia bólu u pacjentów z grupy kontrolnej
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wano istotne zmniejszenie się dolegliwości bólowych o 1,7 punktu w skali VAS i średnio wyniosła 5,5. Terapia
wzbogacona o technikę Hold-Relax
z metody PNF przyczyniła się do bardziej efektywnego zmniejszenia doznań
bólowych w porównaniu z tym samym
okresem prowadzenia fizjoterapii standardowej. Ostatniej oceny stopnia natężenia bólu dokonano po dziesiątym
zabiegu fizjoterapeutycznym. W odniesieniu do terapii piątej natężenie bólu
ponownie istotnie się zmniejszyło
i średnio wynosiło 4,9 (s=1,3), a różnica z pomiarem VAS2 wyniosła 0,6. Po
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raz kolejny i ten wynik okazał się lepszy w porównaniu z wynikami z grupy
kontrolnej. Ostatecznie udało się uzyskać istotną poprawę w dolegliwościach
bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa od terapii wyjściowej
o 2,3 punktu w skali VAS. Program fi-

wrotną tendencję. Kobiety z grupy badawczej odczuwały mocniej ból na poszczególnych segmentach pomiarowych w stosunku do mężczyzn. Wyniki
wszystkich pomiarów dla kobiet z grupy kontrolnej przedstawiały się następująco: VAS1 – 8,3, VAS2 – 7,0 oraz

podczas badania była ocena ilości czasu
poświęconego na opanowanie założeń
metodycznych techniki Hold-Relax
z metody PNF przez samych pacjentów. Założeniem, które było brane pod
uwagę odnosiło się do czasu w dniach
kolejnych terapii, których potrzebował

Tab. 4. Podstawowe statystyki opisowe dotyczące różnicy w odczuwaniu bólu przez pacjentki i pacjentów, którzy wzięli udział w badaniach

zjoterapeutyczny, w którym zaplanowano wykonanie dodatkowych technik
przeciwbólowych techniką Hold-Relax z metody PNF okazał się skuteczną
formą terapii bólu wśród przebadanych
pacjentów onkologicznych.
Kolejnym etapem badania było
sprawdzenie występowania ewentualnych różnic w odczuwaniu bólu przez
obie płcie (tab. 4). W grupie kontrolnej
średnie wartości zanotowane na skali VAS u kobiet były nieco niższe przy
każdym badaniu niż u mężczyzn. Średnio kobiety odczuwały ból na poszczególnych etapach badania na poziomie
VAS1 – 6,0, VAS2 – 4,6 i VAS3 – 4,0.
Mężczyźni odczuwali towarzyszący im
ból mocniej i średnio deklarowali ból
na poziomie: VAS1 – 6,1, VAS2 – 5,3
oraz VAS3 – 4,9. W grupie badawczej zaobserwowano zdecydowanie od-
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VAS3 – 6,5. Mężczyźni w grupie badawczej reagowali mniej na ból, co wyraziło się w zebranych wynikach badań.
Dla mężczyzn poszczególne pomiary
były następujące: VAS1 – 6,9, VAS2 –
5,0 i VAS3 – 4,4. Istotny jest fakt, że
mimo wystąpienia różnic w odczuwaniu stopnia natężenia bólu pomiędzy
płciami oraz różnic pomiędzy natężeniem bólu w grupach kontrolnej i badawczej, ogólną tendencją u obu płci
i niezależnie od prowadzonej terapii
(standardowej, czy wzbogaconej o dodatkowe techniki Hold-Relax z metody
PNF) było zmniejszanie się dolegliwości bólowych. Zatem cel zaplanowanego postępowania fizjoterapeutycznego
w obu grupach został spełniony i pozytywnie świadczy o skuteczności podjętych interwencji fizjoterapeutycznych.
Ostatnią dokonaną obserwacją

pacjent na przyswojenie umiejętności
związanych z napinaniem odpowiedniej partii mięśni i nawiązaniem współpracy z terapeutą. Kobiety w grupie
kontrolnej i badawczej potrzebowały
średnio 3,3 (s=1,0) terapii, aby w pełni współpracować z terapeutą. Mężczyźni opanowali założenia metodyczne techniki Hold-Relax w niecałe trzy
dni prowadzenia terapii. Średni wynik
mężczyzn w obu grupach wyniósł 2,5
(s=1,0) terapii. Ogólnie dla mężczyzn
i kobiet średni czas opanowania techniki Hold-Relax z metody PNF był porównywalny z wynikami uzyskanymi
dla poszczególnych płci i wyniósł średnio 2,7 (s=1,0) terapii. Podsumowując
ten etap badania można stwierdzić, że
pacjent potrzebuje średnio trzech terapii z fizjoterapeutą, aby opanować
umiejętność napinania i rozluźniania
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Tab. 5. Podstawowa statystyka opisowa dotycząca czasu poświeconego na nauczenie się techniki
Hold-Relax z metody PNF dla kobiet i mężczyzn z grupy badawczej (H-R)

wybranej partii mięśni, aby w konsekwencji efektywnie współpracować
z terapeutą podczas zabiegów.
Dyskusja
Podczas pracy z pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową
bardzo istotnym celem fizjoterapii jest
łagodzenie natężenia dokuczliwych
objawów, które w zasadniczy sposób
zaburzają codzienne funkcjonowanie
pacjenta i ograniczają jego aktywność.
Do najczęściej występujących objawów zaliczyć możemy: ból, duszność,
zmęczenie związane z chorobą nowotworową, zaparcia oraz obrzęk limfatyczny [22, 23]. Praca z pacjentami
w terminalnym okresie choroby nowotworowej opiera się na leczeniu farmakoterapeutycznym objawowym, rehabilitacji oraz na wsparciu psychologicznym. Od wczesnych godzin porannych zaczyna się toaleta pacjentów, następnie śniadanie, wizyta lekarska, ćwiczenia z fizjoterapeutą, kolejne posiłki. Prowadzone i zaplanowane
działania składają się na cykl aktywności pacjentów, przez który przeplatają
się doznania bólowe, na które pacjenci najbardziej się uskarżają. Rehabilitacja na Oddziale Onkologicznym odbywa się codziennie, zazwyczaj od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni wolnych od pracy (weekendów
i świąt). Proprioceptywne nerwowomięśniowe torowanie (PNF) było początkowo stosowane w reedukacji nerwowo-mięśniowej osób po udarach.

W późniejszym okresie stwierdzono,
że terapia ta jest skuteczna też w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym
[29]. Z czasem zaczęto wykorzystywać ten sposób w wielu różnych dysfunkcjach ortopedycznych oraz w walce z bólem, gdzie opracowano założenia metodyczne techniki Hold-Relax.
Ruch jest naszym łącznikiem ze
środowiskiem zewnętrznym. Bezbolesny ruch znacząco wpływa na poprawę doznań bólowych i jakość życia.
W pracy przedstawiono techniki Hold-Relax, które zastosowano u pacjentów z bólem w dolnym odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zastosowanie tej
techniki w połączeniu z leczeniem farmakologicznym zmniejszyło nasilenie doznawanego bólu wśród pacjentów oraz zmniejszyło stopień zakłócania przez ból codziennych czynności związanych z samoobsługą. Jednym
z kluczowych celów leczenia bólu jest
zmniejszenie cierpień i przywracanie
funkcji, zatem już na wczesnym etapie
leczenia trzeba uwzględnić fizjoterapię
i czynne usprawnianie pacjenta. Pojęcie zachowania bólowego odnosi się
do sposobów, w jaki ludzie i inne organizmy wyrażają doświadczenie bólu.
Zachowania bólowe mogą dostarczać
cennych informacji na wiele sposobów.
Mogą służyć jako wskaźnik doświadczanego bólu i w ten sposób dostarczać
informacji na temat obecności, nasilenia i przyczyn bólu. Mogą wskazywać
na podejmowanie wysiłków na rzecz
radzenia sobie z bólem, np. gdy chory z bólem angażuje się w wykonywa-

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

nie ruchów zmniejszających doznania
bólowe. Zachowanie bólowe może być
również wskaźnikiem obecności czynników, które mogą utrudniać kliniczną
poprawę i w ten sposób stanowić gorsze rokowania [6, 24].
Podjęte badania nie tylko mechanicznie oceniają korzystny wpływ fizjoterapii onkologicznej na stan pacjenta, ale zwracają też uwagę na istotny problem, z jakim nieustannie walczą pacjenci oddziałów onkologicznych i opieki paliatywnej, jakim jest
ból. Badania nad różnymi sposobami
walki z bólem chronicznym u pacjentów onkologicznych to temat, który jest nieustannie poruszany w wielu publikacjach naukowych. Badacze z całego świata próbują znaleźć jak
najbardziej dopasowane i odpowiednie rozwiązania w łagodzeniu bólu zarówno farmakologiczne [9, 19, 20],
jak metody zachowawczego leczenia
bólu [17, 18, 28].
Wnioski
1. Wykorzystanie dodatkowej
techniki Hold-Relax z metody PNF
przyczyniło się do zwiększenia efektywności terapii przeciwbólowej u pacjentów onkologicznych.
2. W sposobie odczuwania natężenia bólu w zależności od płci stwierdzono różnice. W grupie kontrolnej wartości średnie i minimum były
podobne u obu płci, natomiast większe wartości maksymalne zanotowano
u mężczyzn. W grupie badanej wszystkie wartości były wyższe u kobiet
w porównaniu z wynikami mężczyzn.
3. Średni czas opanowania techniki Hold-Relax z metody PNF przez
pacjentów i pacjentki obejmował 3
spotkania z fizjoterapeutą.
Adres do korespondencji
Address for correspondence
andrzej.markowski@kwspz.edu.pl
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