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Uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2017/2018
Przemówienie Inauguracyjne

Szanowni Państwo,
inauguracja każdego roku akademickiego jest już odle-

głą tradycją i uroczystym wydarzeniem we wszystkich wyż-
szych Uczelniach. Ta podniosłość chwili wynika miedzy in-
nymi z odradzania się życia akademickiego. Wprawdzie przy-
roda odradza się wiosną, a rok akademicki jesienią, to przy-
jazny gwar młodzieży, kolejnego pokolenia studentów, czyni 
w murach Uczelni nastrój wiosenny. Absolwenci odchodzą, 
a w ich miejsce przychodzi młodsze pokolenie, na wszyst-
kich etapach edukacji. I pomimo zachodzących, różnorod-
nych zmian, te powitania I rocznika  i pożegnanie absolwen-
tów mają tez wymiar sentymentalny, który dobrze świadczy  
o wzajemnych relacjach w Uczelni.

Szanowni Państwo, 
na uroczystym spotkaniu z okazji rozpoczęcia roku akade-

mickiego pragnę serdecznie powitać Panie i Panów profesorów, 
wszystkich pracowników naukowo – dydaktycznych i admini-
stracyjnych naszej uczelni, a w sposób wyjątkowy obecnych tu 
studentów, a wśród nich tych najmłodszych, których przedsta-
wiciele dostąpią zaszczytu oficjalnego przyjęcia do grona aka-
demickiego naszej Uczelni.

Powitalny, bardzo serdeczny, pokłon kieruję do naszych 
gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

W uroczystej Inauguracji z okazji 15-lecia naszej Uczelni 
uczestniczyli m. in.:

•	 Minister	Infrastruktury	i	Budownictwa,		
•	 Posłowie	na	Sejm	RP,
•	 Wicewojewoda	Małopolski,
•	 Wicemarszałek	Województwa	Małopolskiego,	
•	 Prezesi	Zarządu	oraz	Dyrektorzy	Szpitali,
•	 	Przedstawicieli	innych	instytucji	z	Krakowa	i	Mało-

polski.

Drodzy Goście, Panie i Panowie,  
Pracownicy i Studenci, 

w	tym	roku	mija	15	lat	owocnej	działalności	Krakowskiej	
Wyższej	Szkoły	Promocji	Zdrowia.	To	jeszcze	skromny	jubile-
usz naszej Uczelni, ale należy pamiętać, że możliwości tworze-
nia	prywatnego	Szkolnictwa	Wyższego	w	odrodzonej		na	nowo,	
wolnej Polsce pojawiły się dopiero pod koniec ubiegłego wieku.

Kraków	to	magiczne	centrum	nauki,	kultury	i	sztuki,	ale	tez	
przemysłu,	handlu	i	innych	aktywności	gospodarczych.	Duża	
baza lecznictwa podstawowego i specjalistycznego w urozma-
iconej krajobrazowo otulinie obszarów zielonych, na miarę 
ekologicznego rolnictwa, stwarza dobre warunki do promo-
cji zdrowia, ale i jego ochrony przed zagrożeniami cywiliza-
cyjnymi. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zdrowie każde-
go człowieka, całych społeczeństw i ludzkości jest wartością 
najwyższej rangi. A zagrożeń środowiskowych dla wszystkich 
istot żywych jest już wystarczająco dużo, można nawet twier-
dzić, że nastąpiła niewyobrażalna ich kumulacja, która wyma-
ga wyższej świadomości szczególnie ludzi młodych i odpowie-
dzialnych interakcji.

Stąd	pomysł	utworzenia	naszej	Uczelni	–	Krakowskiej	Wyż-
szej	Szkoły	Promocji	Zdrowia,	przez	spółkę	DALKRAK	–	Cen-
trum	Kształcenia	sp.z	o.o	z	siedzibą	w	Krakowie.		Stosowna	
decyzja	ówczesnego	Ministra	Edukacji	i	Sportu	została	wyda-
na 22 lipca 2002 roku, a 6 sierpnia tegoż roku potwierdzo-
na wpisem do rejestru niepublicznych Uczelni zawodowych. 
Z	perspektywy	minionych	lat	można	powiedzieć,	że	odważ-
ny	pomysł	Założycieli	naszej	Uczelni,	był	dobrze	przemyśla-
ny i bardzo trafny.

Pomimo dużej konkurencji na rynku szkolnictwa wyższe-
go	Krakowa	i	południowej	Polski,	dobrze	i	skutecznie	akcen-
tujemy swoją obecność w  różnorodnym pejzażu akademic-
kim	Małopolski.

Pierwszym	kierunkiem	 studiów	była	Kosmetologia,	 
a w 2008 roku uzyskaliśmy również uprawnienia do prowa-
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dzenia studiów z zakresu Fizjoterapii i dwa lata później (2010) 
powołany	został	trzeci	kierunek	–	DIETETYKA.

Jednocześnie wraz z powoływaniem nowych kierunków na-
sza uwaga była skupiona na doborze odpowiedniej kadry spe-
cjalistów oraz ciągłym doskonaleniu własnej bazy dydaktycz-
nej, poprzez doposażanie pracowni i laboratoriów w nowocze-
sny sprzęt i aparaturę. Perspektywy w tym względzie są jeszcze 
bardziej zachęcające – Uczelnia ma już do dyspozycji dwa wła-
sne obiekty, w tym jeden z nich będzie jeszcze, w krótkim czasie 
rozbudowany, co stworzy możliwość utworzenia następnych, 
nowych	pracowni	i	sal	wykładowych.	Efektem	tych	i	innych	
działań	była	pozytywna	ocena	Polskiej	Komisji	Akredytacyj-
nej	zarówno	kierunku	Kosmetologia	(2011)	jak	i	Fizjoterapia	
(2016).W konsekwencji uzyskaliśmy również uprawnienia do 
prowadzenia studiów magisterskich, II stopnia, na wszystkich 
trzech	kierunkach:	KOSMETOLOGIA(2014),	DIETETY-
KA	(2015)	i	FIZJOTERAPIA	(2016).	Jednak	zgodnie	z	nową	
ustawą	Ministra	Zdrowia	o	zawodzie	fizjoterapeuty	oraz	Roz-
porządzenia	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	w	spra-
wie prowadzenia studiów na tym kierunku, od roku akade-
mickiego 2017/2018 wprowadzono jednolite, pięcioletnie stu-
dia	magisterskie.	Dotychczasowy	system	kształcenia	fizjotera-
peutów (studia I i II stopnia) będzie sukcesywnie wygaszany.

Przygotowany	i	złożony	wniosek	do	Ministra	Nauki	i	Szkol-
nictwa	Wyższego	został	oceniony	pozytywnie	przez	Polską	Ko-
misję Akredytacyjną i uzyskaliśmy również uprawnienia do pro-
wadzenia jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na 
kierunku Fizjoterapia. 

Bardzo	ważnym	elementem	rozwoju	naszej	Uczelni	jest	też	
szeroka oferta specjalistycznego kształcenia na studiach pody-
plomowych, w dziewięciu różnych dyscyplinach ściśle zwią-
zanych	z	ochroną	i	promocją	zdrowia.	Dotychczas	najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe dla le-
karzy z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii, podolo-
gii	oraz	studia	podyplomowe	z	dietetyki.	Godnym	podkreśle-
nia jest stała współpraca  Uczeni ze szpitalami i innymi jed-
nostkami służby zdrowia, zakładami rehabilitacji i kosmeto-
logii, jak również krajowymi i zagranicznymi producentami 
kosmetyków, suplementów diety , żywności ekologicznej oraz 
urządzeń wspomagających diagnostykę medyczną i rehabilita-
cję.	Dużą	uwagę	skupiamy	na	zajęciach	klinicznych	oraz	prak-
tykach studentów w renomowanych, specjalistycznych jed-
nostkach zewnętrznych oraz innych formach aktywnego do-
kształcania – seminaria, sesje naukowe i sympozja z udziałem 
pracowników, studentów i zaproszonych prelegentów. Wyso-
ko oceniane są również różne aktywności naszych pracowni-
ków i studentów w zakresie promocji zdrowia, głównie po-
przez cykliczne konferencje i szkolenia,  odbywające się pod 
rożnymi	hasłami,	np.	Ekologia	bliżej	człowieka,	Onkologia	
okiem	studentów,	Wiosna	promocji	zdrowia,	Zdrowe	żywie-
nie-	mądre	myślenie	,	Dni	sportu	organizowane	razem	z	klu-
bem sportowym Wawel, czy tez aktywizacja młodzieży wielu 
szkół	średnich	w	ramach	tzw.	Szlaku	promocji	zdrowia	–	pre-

lekcje żywieniowe, pomiary wskaźników dietetycznych, poka-
zy i szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i rehabi-
litacji.	Możemy	pochwalić	się	też	własnym	programem	kom-
puterowym, opracowanym w Uczelni do planowania i oceny 
sposobu żywienia. 

W ramach funduszy norweskich zorganizowano między 
innymi studia II stopnia z dietetyki i ekologicznej żywności, 
międzynarodową konferencje, promującą naturalne metody 
ochrony zdrowia poprzez biologizację gleby i środowiska oraz 
produkcje	ekologicznej	żywności.	Opracowano	także	10	war-
tościowych, jednoimiennych skryptów, które są źródłem ak-
tualnej wiedzy, m.in. w zakresie żywności i żywienia, dietety-
ki, ekologii, chemii i dyscyplin pokrewnych.

W mijającym roku akademickim zostały przygotowane 
i	złożone	do	konkursu,	w	Narodowym	Centrum	Badań	i	Roz-
woju dwa granty dotyczące: aktywizacji i podniesienia jakości 
usług	akademickiego	Biura	Karier	oraz	dodatkowych	praktyk	
zawodowych i staży dla dużych grup studentów z dietetyki, ko-
smetologii	i	fizjoterapii.	Opracowano	także	i	złożono	do	kon-
kursu	w	Narodowym	Centrum	Nauki	duży	projekt	badawczy	
„Wpływ wysokotemperaturowej plazmy jarzeniowej o niskiej 
częstotliwości  na wodę – woda plazmowana tzw. nanowoda”. 
Dwa	pierwsze	projekty	zostały	już	nam	przyznane	a	trzeci	jest	
jeszcze	w	procedurze	konkursowej.	Chciałbym	nadmienić,	że	
do	tego	ostatniego	grantu	powołaliśmy	konsorcjum	4	jedno-
stek	akademickich	(UR,	PK,	PCZ),	w	którym	nasza	Uczelnia	
jest jednostką wnioskującą i liderem całego projektu.

W	odniesieniu	do	Biura	Karier,	będziemy	wzmacniać,	ist-
niejące już od kilku lat poradnictwo zawodowe dla studentów 
i absolwentów. W ubiegłym roku powołana została fundacja 
pod	nazwą	„Pomysł	na	Sukces”,	która	będzie	między	innymi	
wspierać, również finansowo rozwój przedsiębiorczości absol-
wentów i studentów, a szczególnie wprowadzania innowacji 
w	zakresie	Dietetyki,	Fizjoterapii	i	Kosmetologii.	

Na uwagę zasługuje również powiększający się z roku na 
rok dorobek naukowy naszych pracowników, a wymiernym 
tego efektem są publikacje w krajowych i zagranicznych cza-
sopismach	obiegu	światowego.	Od	dwóch	lat	wydawane	jest	
również własne czasopismo popularno naukowe pt. Promocja 
Zdrowia	i	Ekologia,	które	znajduje	się	w	obiegu	krajowym,	
głównie bibliotek szkół wyższych, jednostek PAN i instytu-
tów naukowo badawczych. 

W przyszłym roku będziemy już ubiegać się o wprowa-
dzenie naszego czasopisma na punktowaną listę ministerialną. 

Przedstawiony zarys aktywności dydaktycznych, organiza-
cyjnych, zawodowych i badawczych przyczynia się do utrwa-
lania	dobrego	wizerunku	KWSPZ,	co	przekłada	się	również	
na bezproblemową, zwiększającą się z roku na rok rekrutacje 
kandydatów na studia. 

  Warto także zauważyć, że nasze różnorodne aktywności 
są	wysoko	oceniane	przez	niezależne	grupy	konkursowe.	Mo-
żemy pochwalić się między innymi trzykrotnym certyfikatem 
wiarygodnej	szkoły	oraz	trzykrotnym	certyfikatem	Uczelni	Li-
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derów.	Ponadto	wyróżnieniami	Dobra	Uczelnia	–	Dobra	Praca	
oraz	Pióra	Biznesu	Małopolski	za	2016	rok	i	inne.

Celem	dalszego	doskonalenia	planów	i	programów	kształ-
cenia, profi lu absolwenta, lepszej koordynacji projektów roz-
wojowych i innych zamierzeń, wzmacniamy się sukcesywnie 
w etatową kadrę specjalistów, w tym profesorów i doktorów 
habilitowanych oraz bazę dydaktyczną. W bieżącym roku zo-
stał	powołany	też	15	osobowy	Konwent	KWSPZ,	który	jest	
ważnym, opiniodawczym organem Uczelni. W perspekty-
wie najbliższych lat planujemy rozbudowę budynków dydak-
tycznych, powołanie dwóch następnych kierunków studiów, 
zwiększenie liczny etatowych pracowników  i możliwości na-
ukowo-badawczych. W dalszej perspektywie należy dążyć do 
uzyskania uprawnień akademickich, co pozwoli zarazem, prze-
kształcić	się	w		Akademię	Promocji	Zdrowia.

Szanowni Państwo, 
w	ubiegłym	tygodniu	odbył	się	w	Krakowie	Narodowy	

Kongres	Nauki,	a	w	dniu	poprzedzającym	było	zgromadze-
nie	plenarne	Konferencji	Rektorów	Zawodowych	Szkół	Pol-
skich	tzw.	KRZaSPu.	Zaprezentowane	na	Kongresie	założenia	
do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, koncentrują 
się	w	dużej	mierze	na	nauce	i	innowacyjności.	Bardzo	niewie-
le jest odniesień do szkół prywatnych. Wydaje się, że współ-
istnienie w polskim systemie edukacji zarówno publicznych, 
jak i niepublicznych szkół wyższych o profi lu akademickim 
i zawodowym jest wartością trwałą, zwiększa między innymi 
możliwości wyboru ścieżek i programów edukacyjnych przez 
młodzież, szczególnie specjalności zawodowych. Toczy się tez 
dyskusja czy studia powinny być coraz bardziej anonimowe. 
Młody	człowiek	nie	powinien	stać	się	zaewidencjonowanym	
numerem	w	systemach	komputerowych	Uczelni.	Bardzo	waż-
ny jest bezpośredni kontakt w grupie,  doskonalenie pracy ze-
społowej, kontakt z profesorami, całą kadrą dydaktyczną i ad-
ministracyjną.	Bezpośredniego	kontaktu	nie	zastąpią	najlepsze	
systemy komputerów, telefony, tablety, i inne cuda elektronicz-
nego	świata.	Zapowiedzi	w	tym	względzie	są	dość	obiecujące	
również w odniesieniu do ograniczenia egzaminów testowych 
i zmniejszenia rozpasanej biurokracji.

Teraz chciałbym zwrócić się do wszystkich studentów 
naszej Uczelni, a szczególnie tych z pierwszego roku, ale też 
i do absolwentów.

       Drodzy młodzi przyjaciele, Panie i Panowie 
Cieszymy	się,	ze	chcecie	Państwo	kontynuować	naukę	

w	Krakowskiej	Wyższej	Szkole	Promocji	Zdrowia.	Jestem	prze-
konany, że wybór kierunku studiów był trafny i wynika z za-
interesowań osobistych, predyspozycji i rozpoznania potrzeb 
rynku pracy. Nauka o zdrowiu, urodzie, profi laktyce, odno-
wie biologicznej oraz żywności i racjonalnym żywieniu jest fa-
scynująca, bo sięga wszystkich tajemnic organizmu człowie-
ka.	Chciałbym	Państwa	zachęcić	do	aktywnej	postawy	w	śro-
dowisku akademickim. Przyjmujemy Was do naszej społecz-

ności z nadzieją na dobrą współpracę, zrozumienie, wzajem-
ne poszanowanie i honorowe, godne postępowanie w Uczelni 
i	w	każdym	miejscu.	Z	powszechnego	przekazu,	a	szczególnie	
opowieści starszego pokolenia wiemy, ze czas studiów to pięk-
na przygoda, która odciska się w pamięci na długi czas , często 
na cale życie. To czas dużej samodzielności w poszukiwaniu, 
wiedzy i umiejętności zawodowych, prawdy o świecie, to czas 
kształtowania swojej osobowości i mądrości życiowej, ale też 
czas	radosnych	spotkań,	zabaw	rajdów,	dyskusji	etc.	Korzystaj-
my	z	możliwości	jakie	daje	królewskie	miasto	Kraków,	miasto	
kultury i nauki, sztuki dobrych bibliotek i przyjaznych ludzi. 

Absolwentom życzę dobrych miejsc pracy a najlepiej wła-
snych	udanych	biznesów.	Starajmy	się	dobrze	służyć	Polsce	
i	Europie,	również	wtedy,	gdy	napotykamy	niegodne	postawy	
innych.	Mam	nadzieję,	że	wszyscy	absolwenci	i	studenci	będą	
dobrymi ambasadorami naszej Uczelni. Wszystkich absolwen-
tów, ale również i studentów zachęcam do pogłębionej refl ek-
sji – oceny i osądy z upływem lat ulegają zwykle przewarto-
ściowaniu, nawet niepowodzenia i kłopoty szacowane są ina-
czej,	z	dystansem	i	bez	nadmiernych	emocji.	Studentom	ży-
czę sumienności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i dosko-
naleniu osobowości.

 
Szanowni Studenci, na zakończenie kilka 

drobnych refl eksji.
Dobrze	jest	pamiętać,	że	życie	to	sztuka	wyboru	swojej	dro-

gi i przyjętych wartości, które decydują o naszej osobowości 
i przyszłości. Współczesny poeta ksiądz Jan Twardowski zapi-
sał, cyt. w życiu może być dobrze i nie dobrze, bo jak jest tyl-
ko dobrze to nie dobrze, (dodam od siebie stajemy się mniej 
aktywni, próżni oraz mniej dostrzegamy zło i cierpienie. Warto 
tez zacytować bardzo trafne słowa rzymskiego fi lozofa, znako-
mitego	mówcy	Cycerona	(około	50	lat	p.n.e.)	„szczęście	może	
przyjść przypadkowo, ale o rozum musimy postarać się sami”.

    
Życzę Państwu, wszystkim obecnym jak najwięcej szczę-

ścia	i	radości.	Dziękuje	Założycielom	Uczelni,	Senatowi	Aka-
demickiemu,	Pracownikom	i	Studentom	za	kolejny	rok	dobrej	
pracy.	Naszym	Drogim	Gościom,	którzy	skorzystali	z	zapro-
szenia i przybyli na to spotkanie, bardzo dziękuje za uświetnie-
nie naszej Uroczystości wszystkim obecnym życzę dużo zdro-
wia i realizacji zamierzonych celów. 

Dziękuję	za	wysłuchanie.
Ogłaszam	rok	akademicki	2017/2018		w	KWSPZ	za	otwarty
Oby	był	dobry	szczęśliwy	i	pomyślny.

Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!

Rektor	
Prof. dr hab. inż  Tadeusz Tuszyński
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Światowa	 Organizacja	 Zdrowia	 (WHO)	 zdefiniowała	 zespół	
metaboliczny jako współwystępowanie powiązanych ze sobą czyn-
ników ryzyka pochodzenia metabolicznego sprzyjających rozwojowi 
chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym oraz 
cukrzycy typu 2. Wyniki przeprowadzonych licznych badań nau-
kowych dowodzą, że otyłość trzewna jest głównym czynnikiem etio-
patofizjologicznym, zwiększającym ryzyko wystąpienia przewlekłych 
schorzeń stanowiących podłoże rozwoju zespołu metabolicznego.

 W świetle doniesień piśmiennictwa wśród najczęściej podawan-
ych czynników sprzyjających zwiększonej akumulacji wisceralnej 
tkanki tłuszczowej jest: wiek, płeć, pochodzenie etniczne, alkohol-
izm, stres, palenie papierosów, obciążenie genetyczne, a także niski 
poziom aktywności fizycznej.

Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że 
aktywność fizyczna sprzyja prawidłowej równowadze bilansu ener-
getycznego, poprawia funkcję śródbłonka naczyń, wykazuje efekt 
przeciwzapalny i przywraca prawidłową czynność fibrynolityczną. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że trening przeciwdziałający otyłości 
powinien być indywidualnie dobrany i uwzględniać wydolność 
fizyczną pacjenta, a także zaawansowanie choroby. 

Celem	niniejszej	pracy	było	przedstawienie	roli	aktywności	fizy-
cznej jako jednego z ważniejszych czynników wpływających pozyty-
wnie na metabolizm tkanki tłuszczowej trzewnej w przebiegu 
zespołu metabolicznego. Praca ma charakter przeglądu narracyjnego 
dokonanego na podstawie kwerendy światowej literatury naukowej. 

Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, tkanka tłusz-
czowa trzewna, aktywność fizyczna

The	World	Health	Organization	(WHO)	has	defined	metabolic	
syndrome as the coexistence of interrelated risk factors of metabolic 
origin that are conducive to the development of atherosclerotic car-
diovascular disease and type 2 diabetes. The results of numerous 
scientific studies have shown that visceral obesity is the main etio-
pathophysiologic factor increasing the risk of occurrence of chronic 
diseases underlying the development of metabolic syndrome.

 In the light of the subject literature, the most frequently re-
ported factors conducive to increased accumulation of visceral adi-
pose tissue include: age, sex, ethnicity, alcoholism, stress, smoking, 
genetic load and low level of physical activity.

There is a lot of scientific evidence that physical activity is con-
ducive to proper energy balance, improves the function of vascular 
endothelium, has an anti-inflammatory effect and restores proper 
fibrinolytic	activity.	However,	 it	should	be	noted	that	anti-obesity	
training should be individually developed, taking into account the 
patient’s physical fitness as well as advanced diseases.

 The purpose of this work was to present the role of physical 
activity as one of the most important factors positively affecting the 
metabolism of visceral adipose tissue in the course of metabolic syn-
drome. The work is a narrative review carried out on the basis of a 
global scientific literature search.

Key words: metabolic syndrome, visceral adipose tis-
sue, physical activity

Ocena wpływu aktywności fizycznej  
na redukcję tłuszczowej tkanki trzewnej  
w przebiegu zespołu metabolicznego
Assessment of the influence of physical  
activity on the reduction of visceral adipose  
tissue in the course of metabolic syndrome
ANNA MARSZAŁEK1, ROBERT WALASZEK2, KATARZYNA WALASZEK3, MARCIN BURDACKI3

1 Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK, Hucisko-Pewelka
2 Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Studia Doktoranckie, kierunek Fizjoterapia
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Wstęp
Jednym z wielu problemów zdrowot-

nych dzisiejszych czasów jest zespół me-
taboliczny stanowiący poważny problem 
medyczny	i	społeczny	[24].	Światowa	
Organizacja	Zdrowia	(WHO)	zdefinio-
wała zespół metaboliczny jako współwy-
stępowanie powiązanych ze sobą czynni-
ków ryzyka pochodzenia metaboliczne-
go sprzyjających rozwojowi chorób ser-
cowo-naczyniowych  o podłożu miaż-
dżycowym	oraz	cukrzycy	typu	2	[62].

Zgodnie	ze	wspólnym	stanowiskiem	
Trzeciego	Raportu	Narodowego	Progra-
mu	Edukacji	Cholesterolowej	(National	
Cholesterol	Edukation	Program,	Adult	
Treatment	Panel	III-NCEPT:	ATPIII)	
oraz	Międzynarodowego	Towarzystwa	
Diabetologicznego	(International	Dia-
betes	Federation	–	IDF)	zespół	metabo-

liczny rozpoznaje się na podstawie aktu-
alnie obowiązujących i równolegle funk-
cjonujących w piśmiennictwie kryteriów 
diagnostycznych (tab. 1).

Należy podkreślić, że wyniki najczę-
ściej cytowanych w literaturze przed-
miotu długofalowych badań epidemio-
logicznych wskazują na znaczne rozpo-
wszechnienie występowania zespołu me-
tabolicznego	zarówno	w	USA		[46],	jak	 
i	w	Europie	[4,	63],	w	tym	również	
w	Polsce	[64].	Dane	te	różnią	się	w	za-
leżności od przyjętych kryteriów diagno-
stycznych, grupy etnicznej, wieku czy 
płci	badanych	[53].	Według	Trzeciego	
Raportu	Narodowego	Programu	Badań	
Stanu	Zdrowia	i	Odżywiania	(National	
Health	and	Nutrition	Examination	Su-
rvey	–	NHANES	III)	przeprowadzone-
go	w	latach	1988–1994	w	grupie	8814	

kobiet i mężczyzn stwierdzono, że ze-
spół metaboliczny (według kryteriów 
NCEP:	ATPIII)	występował	u	oko-
ło	24%	dorosłych	mieszkańców	USA,	
a jego częstotliwość wzrastała wraz z wie-
kiem. W grupie wiekowej między 20 
a 29 rokiem życia zespół metaboliczny 
rozpoznano	u	niespełna	7%	osób,	pod-
czas gdy w grupie wiekowej między 60 
a 69 rokiem życia częstość ta wzrastała 
powyżej	40%	[23].

W	badaniu	WOSCOPS	(West	of	
Scotland	Coronary	Prevention	Study),	
oceniano częstość występowania zespołu 
metabolicznego w populacji mężczyzn 
w	Szkocji	[55].	Autorzy	w	swojej	pracy	
przyjęli	kryteria	NCEP:	ATP	III,	z	tym	
że zamiast obwodu talii ≥ 102 cm, oty-
łość stwierdzono na podstawie wskaźni-
ka	masy	ciała	BMI	>	28,2	kg/m2. Wo-
bec powyższego zauważono, że zespół 
metaboliczny	występował	u	około	26%	
spośród 6,5 tysiąca badanych. Natomiast 
w	badaniu	DESIR	(Data	from	an	Epi-
demiological	Study	on	the	Insulin	Resi-
stance syndrome) przeprowadzonym we 
Francji, w którym udział wzięło 2109 
mężczyzn	i	2184	kobiet	w	wieku	30–64	
lat zaobserwowano, że zespół metabo-
liczny	występował	u	16,3%	mężczyzn	
i	11,4%	kobiet	[5].

Z	kolei	informacje	o	rozpowszech-
nieniu zespołu metabolicznego w Pol-
sce	uzyskano	dzięki	badaniu	WOBASZ	
(Wieloośrodkowe	Ogólnopolskie	Bada-
nie	Stanu	Zdrowia	Ludności)	[64]	oraz	
NATPOL	PLUS	(Nadciśnienie	Tętni-
cze	w	Polsce	Plus	Zaburzenia	Lipido-
we	i	Cukrzyca)	[65].	W	obydwu	bada-
niach częstość występowania zespołu 
metabolicznego oceniano uwzględnia-
jąc	zarówno	kryteria	NCEP:	ATP	III,	
jak	i	IDF.	Badaniem	reprezentatywnej	
próby mieszkańców Polski w progra-
mie	WOBASZ	objęto	6114	mężczyzn	
i	6894	kobiet	w	wieku	20-70	lat.	Na	
podstawie uzyskanych danych stwier-
dzono, że zespół metaboliczny według 
kryteriów	NCEP:	ATP	III	rozpoznano	

Tabela 1. Kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego opracowane przez NCEPT: ATPIII  
oraz IDF [36, 47].
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u	19,5%	mężczyzn	i	18,6%	kobiet,	na-
tomiast po obniżeniu wartości granicz-
nej hiperglikemii na czczo do wartości 
≥ 100 mg/dl, kryteria zespołu metabo-
licznego	spełniało	23%	mężczyzn	i	20%	
kobiet	[64].	Podobne	wyniki	zaobser-
wowano	w	badaniu	NATPOL	PLUS,	
w którym częstość występowania zespo-
łu metabolicznego oceniana w grupie li-
czącej	2329	kobiet	i	mężczyzn		w	wie-
ku	≥	18	lat	wyniosła	20%	[65].

Wyniki przeprowadzonych licznych 
badań	naukowych	[26,	35]	dowodzą,	że	
otyłość trzewna jest głównym czynni-
kiem etiopatofizjologicznym, zwiększa-
jącym ryzyko wystąpienia przewlekłych 
schorzeń stanowiących podłoże rozwoju 
zespołu metabolicznego (ryc. 1). 

W świetle doniesień piśmiennictwa 
wśród najczęściej podawanych czyn-
ników sprzyjających zwiększonej aku-
mulacji wisceralnej tkanki tłuszczowej  
obok  wieku, płci, pochodzenia etnicz-
nego, alkoholizmu, stresu, palenia pa-
pierosów, obciążenia genetycznego, ni-
skiej masy ciała w okresie wczesnego 
dzieciństwa, obniżenia poziomu estro-
genów, jest także niski poziom aktyw-
ności	fizycznej	[25,	30,	43,	45].	Istnie-

je wiele dowodów naukowych potwier-
dzających, że aktywność fizyczna sprzyja 
prawidłowej równowadze bilansu ener-
getycznego, poprawia funkcję śródbłon-
ka naczyń, wykazuje efekt przeciwzapal-
ną i przywraca prawidłową czynność fi-
brynolityczną	[58].

Celem	niniejszej	pracy	było	przed-
stawienie roli aktywności fizycznej jako 

jednego z ważniejszych czynników wpły-
wających pozytywnie na metabolizm 
tkanki tłuszczowej trzewnej w przebie-
gu zespołu metabolicznego. Praca ma 
charakter przeglądu narracyjnego do-
konanego na podstawie kwerendy świa-
towej	literatury	naukowej.	Ze	względu	
na małą ilość publikacji znalezionych 
w bazach danych, autorzy nie zdecydo-

wali się na przeprowadzenie formalne-
go przeglądu systematycznego.

Aktywność metaboliczna tkanki 
trzewnej

Otyłość	trzewna	to	nagromadze-
nie tkanki tłuszczowej trzewnej w ja-
mie brzusznej, nieproporcjonalnie do 
całkowitej zawartości tłuszczu w orga-
nizmie	[60].	Ocena	otyłości	trzewnej	
w badaniach epidemiologicznych do-
konywana jest najczęściej na podsta-
wie pomiarów i wskaźników antropo-
metrycznych (tab. 2).

W ostatnich latach zwrócono szcze-
gólną uwagę na funkcję immunologicz-
no-metaboliczno-endokrynną tkan-
ki	tłuszczowej	trzewnej	[54].	Wykaza-
no, że tkanka ta może wpływać na po-

Tabela 2. Metody oceny trzewnej [39, 52, 60].

Ryc. 1. Schemat przedstawiający przyczyny i skutki zespołu metabolicznego  
powodowanego przez otyłość trzewną [35].
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wstanie zespołu metabolicznego po-
przez wydzielane przez nią substancje, 
zwane adipokinami, a także liczne en-
zymy, czynniki wzrostu i cytokiny (ryc. 
2).	Związki	te	uczestniczą	w	regulacji	
wielu procesów metabolicznych zwią-
zanych z gospodarką węglowodanową, 
lipidową, procesami krzepnięcia, a tak-
że w regulacji odczuwania głodu czy sy-
tości na poziomie ośrodkowego układu 
nerwowego	[31].	

Otyłość	i	towarzysząca	jej	dysfunkcja	
adipocytów głównie wiąże się z hiperse-
krecją adipokin, która z kolei koreluje 
z ilością tkanki tłuszczowej i zwiększo-
nym	indeksem	masy	ciała	(tab.	3)	[48].

Patogeneza zespołu metabolicznego 
wywołanego przez otyłość trzewną.

Prowadzone w wielu krajach ba-
dania dostarczają coraz to nowych do-
wodów na to, że otyłość trzewna (po-
wstała na skutek małej aktywności fi-
zycznej prowadzi do rozwoju oporności 
tkanek	na	działanie	insuliny	[56].	Na-
ukowcy przypuszczają, że pierwotnym 
zjawiskiem inicjującym rozwój insuli-
nooporności związanej z dodatnim bi-

lansem energetycznym jest stres oksy-
dacyjny	[20].	Nadmiar	substratów	ener-
getycznych napływających do komórki 
w postaci wolnych kwasów tłuszczowych 
i glukozy powoduje powstanie zwiększo-
nych	ilości	acetylo	–	CoA,	a	tym	samym	
fosforanu dinukleotydu nikotynoami-
do-adeninowego (nicotinamide adeu-
ine	dinscleotide	phosphate	–	NADP)	
w	mitochondriach.	Konsekwencją	po-
wstania	nadmiernych	ilości	NADP	jest	
wzrost biosyntezy reaktywnych form 
tlenu	(reactive	oxygen	species	–	ROS),	
zwłaszcza	anionu	nadtlenkowego.	Ko-
mórki broniąc się przed szkodliwym 
działaniem	ROS	uruchamiają	mecha-
nizmy z jednej strony usuwające wol-
ne rodniki, z drugiej strony zmniejsza-

Ryc. 2. Zestawienie związków uwalnianych  
z adipocytów [49].

Tabela 3. Profil wybranych adipokin w warunkach fizjologicznych i w stanach otyłości [42].

Adipokina Wydzielanie            
w otyłości 

Funkcje 
�zjologiczne Kontrowersje 

HOMEOSTAZA ENERGETYCZNA 

Leptyna ↑ 

Działanie korzystne: 
↑ wydatku 

energetycznego,  
podaży energii 

Większość osób otyłych nie jest 
wrażliwa na endogennie 

wytworzoną lektynę 

HOMEOSTAZA GLUKOZY 

Adiponektyna  

Działanie korzystne: 
↑ pobierania i 

utleniania glukozy, 
glukoneogenezy,↑ 

insulinowrażliwości 

Zaburzona synteza i sekrecja 
adiponektyny może być jedną   

z przyczyn rozwoju 
insulinooporności  i cukrzycy 

typu 2 u osób otyłych 

Omentyna  

Działanie korzystne: 
↑ wychwytu 
glukozy, ↑ 

insulinowrażliwości 

Zmniejszone wydzielanie 
omentyny może być czynnikiem 
ryzyka zespołu metabolicznego 

Rezystyna ↑ 

Działanie 
niekorzystne: 

↑ glukoneogenezy,  
insulinowrażliwosci 

Rezystyna może stanowić 
czynnik łączący otyłość z 

patogenezą cukrzycy typu 2 

Waspina ↑ 

Działanie korzystne: 
↑ 

insulinowrażliwości, 
 spożycia pokarmu 

Waspina pełni rolę czynnika 
kompensacyjnego w przypadku 

nasilenia się powikłań 
metabolicznych związanych 

z otyłością 

Wisfatyna ↑ 

Działanie korzystne: 
↑ wychwytu 
glukozy, ↑ 

insulinowrażliwości 

Podwyższone stężenie wisfatyny 
u osób otyłych może być 
spowodowane zmianami 

metabolicznymi, które wynikają 
z odpowiedzi kompensacyjnej do 
rozwijającej się insulinooporności 
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jące dopływ substratów energetycznych 
[11].	Wzrost	stężenia	wolnych	kwa-
sów tłuszczowych wewnątrz komórki 
niekorzystnie wpływa na przenoszenie 
sygnałów w obrębie receptorów insu-
linozależnych prowadząc do wzrostu 
insulinooporności i zmniejszenia wy-
chwytu glukozy. Wzrost masy tkanki 
tłuszczowej trzewnej, powoduje także 
jej wzmożoną aktywność lipolityczną. 
Na skutek nasilonej lipolizy oraz opor-
ności adipocytów na działanie insuli-
ny, z  tkanki tłuszczowej są uwalniane 
w nadmiarze wolne kwasy tłuszczowe 
(free fatty acids – FFA), które są gro-
madzone w wątrobie i mięśniach szkie-
letowych. W warunkach insulinoopor-
ności zmniejsza się zarówno tkankowe 
zużycie glukozy, jak i nasila proces gli-

kogenolizy w wątrobie, co powoduje 
hiperglikemię.	Oporność	na	insulinę	
silnie stymuluje wyrównawczą hiper-
insulinemię, stanowiącą reakcję przy-
stosowawczą komórek β trzustki, któ-
ra ma na celu utrzymanie prawidłowej 
glikemii.	Długotrwałe	zwiększenie	stę-
żenia FFAw osoczu krwi wywołuje dal-
sze zaburzenia w wydzielaniu insuliny. 
Komórki	β z czasem ulegają uszkodze-
niu, a mechanizm tych zmian przypi-
sywany	jest	lipotoksyczności	FFA	[20].	
Dodatni	bilans	energetyczny	i	nasilona	
lipoliza w przebiegu otyłości trzewnej 
prowadzą od insulinooporności hiper-
insulinemii i postępującej hiperglikemii 
do rozwoju pełnoobjawowej cukrzycy 
typu	2	(ryc.	3).	

Zdaniem	wielu	autorów	[29]	ist-
nieje również ścisły związek pomiędzy 
insulinoopornością wywołaną otyło-
ścią trzewną, a dyslipidemią (ryc. 1). 
We wczesnych etapach rozwoju insuli-
nooporności wzrasta stężenie wolnych 
kwasów tłuszczowych w osoczu krwi, 
którego przyczyną jest utrata blokują-
cego lipolizę działania insuliny w adipo-
cytach.	Kwasy	tłuszczowe	są	transpor-
towane do wątroby, gdzie są syntetyzo-
wane	w	nadmiarze	lipoproteiny	VLDL	

Ryc. 3. Przejście od prawidłowej glikemii do cukrzycy typu 2 [57].
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(very	low	density	lipoproteins	–	VLDL).	
Innym źródłem lipidów napływających 
do wątroby w zwiększonej ilości są chy-
lomikrony zawierające egzogenne troj-
glicerydy i estry cholesterolu. Napływ 
dużej ilości lipidów pochodzących z roż-
nych źródeł prowadzi do posttranslacyj-
nej	stabilizacji	apolipoproteiny	B,	głów-
nego	składnika	białkowego	VLDL,	któ-
rej degradacja jest zależna od działania 
insuliny. Insulinooporność wpływa tak-
że na osłabienie aktywności enzymatycz-
nej lipazy lipoproteinowej, której dzia-
łanie determinuje tempo usuwania lipo-
protein bogatych w trojglicerydy. Na-
silona	biosynteza	VLDL	i	zmniejszona	
ich degradacja przekładają się na wzrost 
stężenia trojglicerydów w osoczu krwi. 
Obserwowane	w	dyslipidemii	zmniej-
szone	stężenie	cholesterolu	HDL	i	po-
jawienie się małych gęstych cząsteczek 
LDL	jest	konsekwencją	zmian	w	skła-
dzie tych lipoprotein i zaburzenia ich 
prawidłowego	metabolizmu.	Hipertrój-
glicerydemia	i	duże	stężenie	VLDL	sty-
muluje wymianę estrów cholesterolu 
i trojglicerydow między lipoproteinami 
VLDL,	a	HDL	i	LDL	za	pośrednictwem	
białka	CETP.	Na	skutek	tego	w	VLDL	
zwiększa się ilość estrów cholesterolu,  
a	w	HDL	i	LDL	zwiększa	się	ilość	trój-
glicerydów	[6].	Lemieux	i	wsp.	[44]	za-
proponowali pojęcie „hipertrójglicery-
demicznej talii” (hypertriglicerydemic 
waist) na określenie współistnienia oty-
łości brzusznej i podwyższonego stęże-
nia	trojglicerydow	w	osoczu	krwi.	Ba-
dacze ci wykazali, że mężczyźni z tzw. 
triadą metaboliczną, na którą składa-
ją się; hiperinsulinemia, podwyższony 
poziom	apolipoproteinyB	i	małych	gę-
stych	cząsteczek	cholesterolu	LDL,	jed-
nocześnie charakteryzują się obwodem 
talii ≥ 90 cm i poziomem trojglicery-
dow ≥ 2 mmol/l (≥ 176 mg/dl). Auto-
rzy uważają, że proste zmienne, takie 
jak obwód talii i stężenie trojglicery-
dów w osoczu krwi umożliwiają iden-
tyfikację pacjentów z wyżej wymienio-

nymi metabolicznymi czynnikami ry-
zyka wystąpienia choroby wieńcowej.

Niewątpliwie bardzo istotnym i de-
cydującym o dynamice zespołu meta-
bolicznego czynnikiem jest obecność 
nadciśnienia	tętniczego	[8].	Obecnie	
powszechnie akceptowany jest pogląd 
że, patogeneza nadciśnienia tętnicze-
go związanego z otyłością jest złożona, 
a udziałw niej bierze wiele współist-
niejących i współzależnych czynników 
[50].	Zgodnie	z	wytycznymi	Siódmego	
Raportu	Narodowego	Komitetu	Zapo-
biegania,	Oceny	i	Leczenia	Nadciśnie-
nia	Tętniczego	(The	Seventh	Report	of	
the	joint	Natonal	Comittee	on	Preven-
tion,	Detection,	Evaluation,	and	Tre-
atment	of	High	Blood	Pressure	–	JNC	
7)	z	2003	roku	otyłość	trzewna	stano-
wi jeden z niezależnych i najważniej-
szych czynników predykcyjnych ryzyka 
rozwoju	nadciśnienia	tętniczego	[12].	

Wśród czynników etiologicznych 
nadciśnienia tętniczego w zespole me-
tabolicznym wymienia się: zaburzenia 
hemodynamiczne towarzyszące otyło-
ści oraz wzrost oporu naczyń obwodo-
wych związanych z dysfunkcją śród-
błonka, insulinoopornością i wpły-
wem adipokin uwalnianych z tkanki 
tłuszczowej	[50].

W patogenezie nadciśnienia tęt-
niczego ważne miejsce zajmuje insuli-
nooporność.	Opisano	wiele	mechani-
zmów, za pośrednictwem których insu-

linooporność może prowadzić do roz-
woju	nadciśnienia	w	otyłości.	Spośród	
analizowanych zjawisk prowadzących 
do nadciśnienia wywołanych insuli-
noopornością podkreśla się nadmierną 
aktywację współczulnego układu ner-
wowego	(SNS	–	sympathetic	nervo-
us system) i zwiększenie retencji sodu 
w	nerkach	[18].	Towarzysząca	insulino-
oporności kompensacyjna hiperinsuli-
nemia i hiperglikemia nasila biosynte-
zę i uwalnianie czynników zwężających 
naczynia, między innymi endoteliny-1 
(ET-1),	które	wywołują	skurcz	naczyń,	
przerost ściany naczyń, zwiększenie opo-
ru obwodowego i w rezultacie rozwój 
nadciśnienia	tętniczego	(rys.	4)	[61].

Istnieją przekonywujące dowody 
naukowe pochodzące z badań epide-
miologicznych, które wskazują że naj-
lepszym miernikiem chorób serca i na-
czyń w zespole metabolicznym jest ob-
wód	pasa	[37].	Metaanaliza	przeprowa-
dzona	przez	Forda	i	wsp.	[22]	na	pod-
stawie badań prospektywnych, których 
wyniki opublikowano między rokiem 
1998–2004	wykazała	że	wraz	ze	zwięk-
szeniem obwodu tali rośnie ryzyko zgo-
nu z przyczyn sercowo-naczyniowego 
o	24%	natomiast	zawału	serca	o	20%.	
Istnieją także doniesienia, wedle któ-
rych otyłość trzewna jest nie tylko czyn-
nikiem sprawczym chorób układu krą-
żenia i cukrzycy typu 2, ale stanowi tak-
że wieloukładowy czynnik ryzyka roz-

Ryc. 4. Związek insulinooporności z nadciśnieniem tętniczym [57].
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woju nowotworów, zwłaszcza raka jeli-
ta	grubego	[14].

Przegląd wyników badań na temat 
roli aktywności fizycznej w lecze-
niu, profilaktyce i zapobieganiu  

zespołowi metabolicznemu.
Rola	systematycznego	wysiłku	fi-

zycznego w zapobieganiu i leczeniu ze-
społu metabolicznego jest przedmiotem 
bardzo licznych badań prowadzonych 
na	całym	świecie	[19].	

W	badaniu	Health,	Risk	Factors,	
Exercise	Training	and	Genetics	(HERI-
TAGE)	dowiedziono,	że	w	następstwie	
20-tygodniowego treningu aerobowego, 
prowadzonego	3	razy	w	tygodniu,	od-
setek chorych z zespołem metabolicz-
nym	(według	kryteriów	NCEP:	ATP	
III)	uległ	znaczącej	redukcji	z	16,9%	do	
11,8%.	Spośród	105	osób	z	rozpozna-
nym	zespołem	metabolicznym	30,5%	
nie spełniało kryteriów jego rozpozna-
nia po zakończeniu ćwiczeń. Na po-
prawę profilu metabolicznego chorych 
w	28%	składała	się	redukcja	obwodu	
pasa niezależna od zmiany masy ciała, 
której	towarzyszyły:	43%	redukcja	hi-
pertriglicerydemi,	16%	wzrost	stężenia	
cholesterolu	frakcji	HDL,	38%	obni-
żenie wartości ciśnienia tętniczego oraz 
9%	poprawa	glikemii	na	czczo	[40].	
Przypuszcza się że uzyskane zmniejsze-
nie wymiaru obwodu pasa, mimo braku 
redukcji masy ciała wiąże się ze stwier-
dzonymi	przez	Górskiego	[28]	właści-
wościami adipocytów brzusznych, po-
legającymi na istotnie większej wrażli-
wości lokalnej tych komórek na działa-
nie amin katecholowych wyzwalanych 
podczas wysiłku fizycznego w porów-
naniu z komórkami tłuszczowymi zlo-
kalizowanymi w innych miejscach. Na 
uwagę zasługują również opublikowane 
obserwacje poczynione przez Fatouros 
i	wsp.	[21]	wskazujące	na	to,	że	regu-
larny trening wytrzymałościowy wiąże 
się nie tylko ze zmniejszeniem obwodu 
pasa lecz także ze zwiększeniem stężenia 

adiponektyny	w	surowicy	krwi.	Do	in-
teresujących wniosków doszedł zespół 
Huang	i	wsp.	[34],	który	wykazał,	że	
wpływ wysiłku fizycznego na stężenie 
adiponektyny może być różny, nie tyl-
ko ze względu na uwarunkowania śro-
dowiskowe, płeć czy intensywność ćwi-
czeń, lecz także z powodu różnic gene-
tycznych. Adiponektyna jest kodowa-
na	przez	gen	ACDC	zlokalizowany	na	
chromosomie	3	w	locus	3q27.	Bada-
nia nad mutacjami tego genu wykaza-
ły istnienie jego 16 pojedynczych po-
limorfizmów	nukleotydowych	(SNPs).	
Wśród	nich	mutacja	SNP276	(G/T),	
najczęstsza w populacji japońskiej, wią-
że się istotnie ze stężeniem krążącej adi-
ponektyny, insulinoopornością i roz-
wojem cukrzycy typu 2 u tych cho-
rych. W swojej pracy autorzy stwier-
dzili,	że	osoby	z	genotypem:	GT	+	TT	
w	obrębie	mutacji	SNP276	(G/T)	cha-
rakteryzują się znacząco większą odpo-
wiedzią na wysiłek fizyczny w postaci 
wzrostu stężenia krążącej adiponekty-
ny w porównaniu z osobami z homozy-
gotycznym	genotypem	GG.	Wydaje	się	
więc, że u niektórych chorych regular-
na aktywność fizyczna może powodo-
wać istotny wzrost stężenia adiponek-
tyny w surowicy krwi i w tym mecha-
nizmie wpływać korzystnie na zmiany 
w ich profilu metabolicznym.

	Dane	oparte	na	literaturze	bezspor-
nie wykazały znaczący korzystny wpływ 
wysiłku fizycznego na wychwyt glukozy 
i syntezy glikogenu przez mięśnie, a tak-
że ich wrażliwości na dzianie insuliny. 
Mechanizm	ten	związany	jest	z	aktywa-
cją	w	tkance	tłuszczowej	białek	GLUT	4	
odpowiedzialnych za zwiększenie trans-
portu	przezbłonowego	glukozy	[38].	Ba-
dania	Brown	i	wsp.	[9]	donoszą		o	po-
prawie tolerancji glukozy już po tygo-
dniu trwania treningu. Analiza danych 
wykazała, że 50 minutowy wysiłek fi-
zyczny	na	poziomie	70–75%	rezerwy	
tętna	maksymalnego	(MHRR)	podej-
mowany przez 6 dni zwiększa wrażli-

wość tkanek na insulinę i tolerancję 
glukozy	o	35%.	Wyniki	te	są	zgodne	
z	rezultatami	uzyskanymi	przez	Den-
ton	i	wsp.	[16].	Z	kolei	Pratley	i	wsp.	
[51]	prowadząc	6	miesięczne	programy	
ćwiczeń	fizycznych,	trwających	45–60	
minut	3–4	razy	w	tygodniu	na	pozio-
mie	80–85%	rezerwy	tętna	maksymal-
nego, uzyskali istotne zmniejszenie za-
wartości tłuszczu w organizmie oraz re-
dukcję odpowiedzi insulinowej na sty-
mulację glukozą w doustnym teście to-
lerancji	glukozy	(OGTT,	oral	glucose	
tolerance test). 

Wyniki licznych badań potwierdzi-
ły również korzystny wpływ regularne-
go wysiłku fizycznego na profil lipido-
wy.	Kraus	i	wsp	[41]	dowiedli,	że	ak-
tywność fizyczna mimo braku redukcji 
masy ciała, w istotny sposób wpływa na 
istniejące zaburzenia gospodarki lipido-
wej. Autorzy wykazali ze wysiłek fizycz-
ny o intensywności stanowiącej ekwi-
walent joggingu na średnim poziomie 
(27,2–28,8 km/tydz.) obniża stężenie 
małych	gęstych	cząsteczek	LDL,	bez	
wpływu na całkowite osoczowe stęże-
nie	cholesterolu	frakcji	LDL.	Ponad-
to powoduje istotny wzrost stężenia 
cholesterolu	frakcji	HDL	oraz	obniże-
nie stężenia trojglicerydów i lipopro-
tein.	Wnioskiem	z	badania	Couillarda	
i	wsp.	[13]	było	stwierdzenie,	że	następ-
stwem treningu trwającego 20 tygodni 
jest znaczący wzrost stężenia choleste-
rolu	frakcji	HDL	o	4,9%,	obniżenie	
stężenia	trojglicerydów	o	15,0%	oraz	
redukcja	stężenia	apolipoproteiny	B	
o	6,0%.	Korzystnym	zmianom	towa-
rzyszył spadek masy brzusznej tkanki 
tłuszczowej	o	10,6%.Z	kolei	Durstine	
i	wsp	[17]	stwierdzili,	że	wydatek	ener-
getyczny związany ze średnio intensyw-
nym wysiłkiem, odpowiadający przeby-
ciu	2432	km	i	zużyciu	1200–2200	kcal	
tygodniowo, powoduje wzrost stężenia 
cholesterolu	frakcji	HDL	o	2–3	mg/
dL	i	redukcję	stężenia	trójglicerydów	
o	8–20	mg/dL.	Rozpatrując	mechani-
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zmy powysiłkowych zmian w profilu li-
pidowym, bierze się pod uwagę przede 
wszystkim zwiększone wykorzystanie 
kwasów tłuszczowych jako substratów 
energetycznych przez mięśnie szkiele-
towe z następową redukcją hipertri-
glicerydemii i insulinooporności tkan-
kowej	[15].

Oprócz	omówionych	wyżej	korzyst-
nych zmian metabolicznych zachodzą-
cych u pacjentów z zespołem metabo-
licznym pod wpływem systematycz-
nie wykonywanych wysiłków fizycz-
nych warto zwrócić uwagę na inne jesz-
cze aspekty treningu fizycznego. Nale-
żą do nich zwiększenie ogólnej wydol-
ności i sprawności fizycznej a zwłasz-
cza poprawa sprawności układu odde-
chowego i układu krążenia, a ponad-
to zwiększenie siły mięśniowej i gibko-
ści, poprawa koordynacji i zdolności 
utrzymywania	równowagi	[10].	Oty-
łości trzewnej towarzyszą często zabu-
rzenia emocjonalne ze skłonnością do 
depresji. W licznych badaniach wyka-
zano, że udział w programie treningo-
wym wykazuje działanie antydepresyj-
ne i zmniejsza poziom lęku oraz przy-
czynia się do poprawy samooceny. Istot-
ne znaczenie ma także poprawa nastro-
ju bezpośrednio wywołana przez wysi-
łek fizyczny, która ma przypuszczalnie 
związek ze zwiększonym wydzielaniem 
niektórych substancji w układzie ner-
wowym a zwłaszcza endogennych opio-
idów	[1,	2,	32].

Podsumowanie
Wzrost zainteresowania zespo-

łem metabolicznym wynika nie tyl-
ko ze świadomości zagrożeń zdrowot-
nych, jakie niesie ze sobą otyłość, ale 
także jest wynikiem znacznego postę-
pu w badaniach nad jego patogenezą 
[3].	Na	podstawie	omówionych	wyni-
ków badań można stwierdzić, że otyłość 
i nadwaga stanowi na świecie i w Pol-
sce poważny problem zdrowotny (ryc. 
5)	i	ekonomiczny.	Szacuje	się,	że	kosz-

ty opieki zdrowotnej osób z otyłością 
są	44%	wyższe	niż	osób	z	prawidłową	
masą	ciała	[59].	

Niepokojąca sytuacja dotycząca roz-
powszechnienia otyłości była przyczyną 
wielu inicjatyw podejmowanych między 
innymi	przez	WHO	i	Komisję	Wspól-
not	Europejskich.	Jedną	z	ważniejszych	
była	inicjatywa	WHO,	wyrażona	w	Glo-
balnej	Strategii	dotyczącej	Żywienia,	
Aktywności	Fizycznej	i	Zdrowia,	przy-
jęta	na	57	Światowym	Zgromadzeniu	
Zdrowia	w	maju	2004	roku	w	Genewie.	
Stwierdzono	w	niej,	że	mała	aktywność	
fizyczna jest jedną z wiodących przyczyn 
przewlekłych chorób niezakaźnych i w 
znacznym stopniu odpowiada za ilość 
zachorowań, zgonów i przypadków in-
walidztwa na świecie. Wezwano jedno-
cześnie do wprowadzenia w życie sku-
tecznej strategii zmniejszania zachoro-
walności i umieralności poprzez promo-
wanie	aktywności	fizycznej	[27].		

Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że uczestnictwo w różnych formach 
ruchu w zapobieganiu chorobom prze-
wlekłym wiąże się nie tylko z konieczno-
ścią określenia optymalnej dawki i ro-
dzaju	aktywności	ruchowej	(tab.	4)	ale	
również z odpowiednią kalorycznością 
posiłków i zrównoważonym bilansem 
energetycznym (tab. 5).

W świetle powyższego można stwier-
dzić że zarówno na szczeblu międzyna-
rodowym, jaki i krajowym podejmowa-
ne są inicjatywy na rzecz zmniejszania 
otyłości.	Realizowane	programy	zakła-
dają systemowe, długofalowe działania, 
które w efekcie mają uświadamiać spo-
łeczeństwom korzyści zdrowotne wyni-
kające z podejmowania regularnej ak-
tywności fizycznej. Trzeba jednak zazna-
czyć, że trening przeciwdziałający oty-
łości powinien być indywidualnie do-
brany i uwzględniać wydolność fizyczną 
pacjenta, a także zaawansowanie cho-

Ryc. 5. Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród populacji osób dorosłych na świecie [66].

Tabela 4. Zalecenia aktywności ruchowej wg American College of Sport  Medicine (ACSM)[33]
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roby. Niemniej jednak aktywność fi-
zyczna stanowi jeden z podstawowych 
czynników profilaktyki i rehabilitacji 
otyłości, która powinna być podejmo-
wana na każdym etapie życia człowieka.

Adres do korespondencji
Address for correspondence:
a.marsz@interia.pl

Piśmiennictwo

1.	Abu-Omar	K.,	Rütten	A.,	Lehtinen	V.:	
Mental	health	and	physi-cal	activity	in	the	Euro-
pean	Union.	Sozial	und	Präventivmedizin	2004a,	
nr	49	(4),	s.	301–309.	

2.	Abu-Omar	K.,	Rütten	A.,	Robine	J.	M.:	Sel-
f-related	health	and	physical	activity	in	the	Euro-
pean	Union.	Sozial	und	Präventivmedizin	2004b,	
nr	49	(4),	s.	235–242.	

3.	Alberti	K.	G.,	Eckel	R.	H.,	Grundy	S.	M.,	
Zimmet	P.	Z.,	Cleeman	J.	I.,	Donato	K.	A.,	Fruchart	
J.	C.,	James	W.	P.,	Loria	C.	M.,	Smith	S.	C	Jr.,	In-
ternational	Diabetes	Federation	Task	Force	on	Epi-
demiology	and	Prevention;	Hational	Heart,	Lung,	
and	Blood	Institute;	American	Heart	Association;	
World	Heart	Federation;	International	Atheroscle-
rosis	Society;	International	Association	for	the	Study	
of	Obesity:	Harmonizing	the	metabolic	syndrome:	
a	joint	interim	statement	of	the	International	Dia-
betes	Federation	Task	Force	on	Epidemiology	and	
Prevention;	National	Heart,	Lung,	and	Blood	Insti-
tute;	American	Heart	Association;	World	Heart	Fe-
deration;	International	Atherosclerosis	Society;	and	
International	Association	for	the	Study	of	Obesity.	
Circulation	2009,		vol.	120,	nr	16,	s.	1640–1645.

4.	Balkau	B.,	Charles	M.	A.,	Drivsholm	T.,	Bor-
ch-Johnsen	K.,	Wareham	N.,	Yudkin	J.	S.,	Morris	
R.,	Zavaroni	I.,	van	Dam	R.,	Feskins	E.,	Gabriel	
R.,	Diet	M.,	Nilsson	P.,	Hedblad	B.:	The	European	
Group	for	the	Study	of	Insulin	Resistance	(EGIR):	
Frequency	of	the	WHO	metabolic	syndrome	in	Eu-
ropean cohorts, and an alternative defi nition of an 
insulin	resistance	syndrome.	Diabetes	Metabolism	
2002,	nr	28,	s.	364–376.

5.	Balkau	B.,	Vernay	M.,	Mhamdi	L.,	Novak	
M.,	Arondel	D.,	Vol.	S.,	Tichet	J.,	Eschwege	E.:	The	
D.E.S.I.R.	Study	Group:	The	incidence	and	persi-
stence	of	the	NCEP	(National	Cholesterol	Educa-
tion Program) metabolic syndrome. The French 
D.E.S.I.R.	study.	Diabetes	Metabolism	2003,	vol..	
29,	nr	5,	s.	526–532.

6.	Barter	P.	The	realities	of	dyslipidaemia	in	
metabolic	syndrome	and	diabetes.	British	Jour-
nal	Diabetes	Vascular	Disease	2005,	nr	5,	Suppl.	
1,	s.	S7–S11.

7.	Białkowska	M.:	Dietary	treatment	of	obe-
sity.	Postępy	Nauk	Medycznych	2013,	T.	26,	nr	
5B,	s.	38–43.

8.	Brown	C.	D.,	Higgins	M.,	Donato	K.	A.,	
Rohde	F.	C.,	Garrison	R.,	Obarzanek	E.,	Horan	
M.Ł	Body	mass	index	and	prevalence	of	hyperten-
sion	and	dyslipidemia.	Obesity	Research	2000,	nr	
8, s. 605–619.

9.	Brown	M.	D.,	Moore	G.	E.,	Korytkowski	
M.	T.,	McCole	S.	D.,	Hagberg	J.	M.:	Improvement	
of insulin sensitivity by short-term exercise training 
in	hypertensive	African	American	women.	Hyper-
tension	1997,	vol.	30,	nr	6,	s.	1549–1553.

10.	Bruunsgaard	H.:	Physical	activity	and	mo-
dulation of systemic low-level inflammation. Journal 
Leukocyte	Biology	2005,	vol.	78,	nr	4,	s.	819–835.	

11.	Ceriello	A.,	Motz	E.:	Is	oxidative	stress	the	
pathogenic mechanism underlying insulin resistance, 
diabetes, and cardiovascular disease? The common 
soil hypothesis revisited. Arterioscler, Thrombosis 
Vascular	Biology	2004,	vol.	24,	nr	5,	s.	816–823.

12.		Chobanian	A.	V.,	Bakris	G.	L.,	Black	H.	
R.,	Cushman	W.	C.,	Green	L.	A.,	Izzo	J.	L	Jr.,	Jo-
nes	D.	W.,	Materson	B.	J.,	Oparil	S.,	Wright	J.	T	
Jr.,	Roccella	E.	J.:	National	Heart,	Lung,	and	Blo-
od	Institute	Joint	National	Committee	on	Preven-
tion,	Detection,	Evaluation,	and	Treatment	of	High	
Blood	Pressure,	National	High	Blood	Pressure	Edu-
cation	Program	Coordinating	Committee:	The	se-
venth	report	of	the	Joint	National	Committee	on	
prevention, detection, evaluation, and treatment 
of	high	blood	pressure:	The	JNC	7	Report.	JAMA	
2003,	vol.	289,	nr	19,	s.	2560–2572.

13.	Couillard	C.,	Després	J.	P.,	Lamarche	B.,	
Bergeron	J.,	Gagnon	J.,	Leon	A.	S.,	Rao	D.	C.,	Skin-
ner	J.	S.,	Wilmore	J.	H.,	Bouchard	C.:	Effects	of	
endurance	exercise	training	on	plasma	HDL	cho-
lesterol levels depend on levels of triglycerides: evi-
dence	from	men	of	the	Health,	Risk	Factors,	Exer-
cise	Training	and	Genetics	(HERITAGE)	Family	
Study.	Arteriosclerosis,	Thrombosis	Vascular	Bio-
logy	2001,	vol.	21,	nr	7,	s.	1226–1232.

14.	Cowey	S.,	Hardy	R.	W.:	The	metabolic	syn-
drome. A high-risk state for cancer? American Jour-
nal Pathology 2006, vol. 169, nr 5, s. 1505–1522.

15.	Czarkowska-Pączek	B.,	Przybylski	J.:	Pro-
cesy energetyczne zachodzące w organizmie w cza-
sie	wysiłku	fizycznego.	Zarys	wysiłku	fizycznego.	
Urban & Partner, Wrocław 2006.

16.	Denton	J.,	Schultz	R.,	Jamurtas	A.,	Ange-
lopoulos T.: Improvements in glucose tolerance in 
obese males with abnormal glucose tolerance fol-

lowing	10	days	of	aerobic	exercise.	Preventive	Me-
dicine	2004,	vol.	38,	nr	6,	s.	885–888.

17.	Durstine	J.,	Grandjean	P.,	Davis	P.,	Fer-
guson	M.,	Alderson	N.,	DuBose	K.:	Blood	lipid	
and lipoprotein adaptations to exercise: a quanti-
tative	analysis.	Sports	Medicine	2001,	vol.	31,	nr	
15,	s.	1033–1062.

18.	Eckel	R.	H.,	Grundy	S.	M.,	Zimmet	P.	Z.:	
The	metabolic	syndrome.	Lancet	2005,	vol.	365,	nr	
9468,		s.	1415–1428.

19.	Ekelund	U.,	Franks	P.	W.,	Sharp	S.,	Bra-
ge	S.,	Wareham	N.	J.:	Increase	in	physical	activi-
ty energy expenditure is associated with reduced 
metabolic risk independendent of change in fat-
ness	and	fitness.	Diabetes	Care	2007,	vol.	30,	nr	
8, s. 2101–2106.

20.	 Evans	J.	L.,	Goldfi	ne	I.	D.,	Maddux	
B.	A.,	Grodsky	G.	M.:	Are	oxidative	stress-activated	
signaling pathways mediators of insulin resistance 
and	b-cell	dysfunction?	Diabetes	2003,	vol.	52,	nr	
1, s. 1–8.

21.	Fatouros	I.	G.,	Tournis	S.,	Leontsini	D.,	
Jamurtas	A.	Z.,	Sxina	M.,	Thomakos	P.,	Manousaki	
M.,	Douroudos	I.,	Taxildaris	K.,	Mitrakou	A.:	Lep-
tin and adiponectin responses in overweight inactive 
elderly following resistance training and detraining 
are	intensity	related.	Journal	Clinical	Endocrinolgy	
Metabolism	2005,	vol.	90,	nr	11,	s.	5970–5977.

22.	Ford	E.	S.:	Risk	for	all-cause	mortality,	car-
diovascular disease, and diabetes associated with the 
metabolic syndrome. A summary of the evidence. 
Diabetes	Care	2005,	vol.	28,	nr	7,	s.	1769–1778.

23.		Ford	E.	S.,	Giles	W.	H.,	Dietz	W.	H.:	
Prevalence	of	the	metabolic	syndrome	among	US	
adults.	Findings	from	the	Third	National	Health	
and	Nutrition	Examination	Survey.	JAMA	2002,	
vol.	287,	nr	3,	s.	356–359.

24.	Ford	E.	S.,	Giles	W.	H.,	Mokdad	A.	H.:	
Increasing prevalence of the metabolic syndrome 
among	U.S.	Adults.	Diabetes	Care	2004,	vol.	27,	
nr	10,	s.	2444–2449.

25.	Fox	C.	S.,	Massaro	J.	M.,	Hoffmann	U.,	
Pou	K.	M.,	Maurovich-Horvat	P.,	Liu	C.	Y.,	Vasan	
R.	S.,	Murabito	J.	M.,	Meigs	J.	B.,	Cupples	L.	A.,	
D’Agostino	R.	B	Sr.,	O’Donnell	C.	J.:	Abdominal	
visceral and subcutaneous adipose tissue compart-
ments: association with metabolic risk factors in 
the	Framingham	Heart	Study	Circulation	2007,	
vol.	116,	nr	1,	s.	39–48.

Tabela 4. Zalecenia aktywności ruchowej wg American College of Sport  Medicine (ACSM)[33]



17Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

26.		Giugliano	D.,	Ceriello	A.,	Esposito	K.:	
The	effects	of	diet	on	infl	ammation.	Emphasis	on	
the	metabolic	syndrome.	Journal	American	Col-
lege	Cardiology	2006,	vol.	48,	nr	4,	s.	677–685.

27.	Global	strategy	on	diet,	physical	activity	and	
health.	Geneva,	World	Health	Organization	2004.

28.	Górski	J.:	Metabolizm	substratów	energe-
tycznych.	[w:]	Fizjologiczne	podstawy	wysiłku	fi-
zycznego.	Red.:	J.	Górski,	PZWL,	Warszawa	2006.

29.	Grundy	S.	M.,	Brewer	B.,	Cleeman	J.	I.,	
Smith	S.	C.,	Lenfant	C.:	Defi	nition	of	metabolic	
syndrome.	Report	of	the	National	Heart,	Lung,	
and	Blood	Institute/American	Diabetes	Associa-
tion conference on scientifi c issues related to defi 
nition.	Circulation	2004,	vol.	109,	nr	3,	s.	433–438.

30.	Gunderson	E.	P.,	Sternfeld	B.,	Wellons	
M.	F.,	Whitmer	R.	A,	Chiang	V,	Quesenberry	C.	
P	Jr.,	Lewis	C.	E.,	Sidney	S.:	Childbearing	may	in-
crease visceral adipose tissue independent of ove-
rall	increase	in	body	fat.	Obesity		2008,	vol.	16,	nr	
5,	s.	1078–1084.

31.	Hajer	G.	R.,	van	Haeften	T.	W.,	Visseren	
F.	L.:	Adipose	tissue	dysfunction	in	obesity,	diabe-
tes,	andvascular	diseases.	European	Heart	Journal	
2008,	vol.	29,	nr	24,	s.	2959–2971.

32.	Haris	A.	H.,	Cronkite	R.,	Moos	R.:	Physical	
activity, exercise coping, and depression in a 10-year 
cohort study of depressed patients. Journal Affecti-
ve	Disorder	2006,	nr		93,	s.	79–85.	

33.	Haskell	W.	L.,	Lee	I.	M.,	Pate	R.	R.,	Po-
well	K.	E.,	Blair	S.	N.,	Franklin	B.	A.,	Macera	C.	A.,	
Heath	G.	W.,	Thompson	P.	D.,	Bauman	A.:	Physi-
cal	Activity	and		Public	Health:	Upd	ated	Recom-
mendation	for	Adults	from	the	American	College	
of	Sports	Medicine	and	the	American		Heart	Asso-
ciation.	Medcine	Science	Sport	Exercise	2007,	vol.	
39,	nr	8,	s.	1423–1434.

34.	Huang	H.,	Tada	Iida	K.,	Murakami	H.,	
Saito	Y.,	Otsuki	T.,	Iemitsu	M.,	Maeda	S.,	Sone	
H.,	Kuno	S.,	Ajisaka	R.:	Influence	of	adiponectin	
gene	polymorphism	SNP276	(G/T)	on	adiponec-
tinin	response	to	exercise	training.	Endocrinology	
Journal	2007,	vol.	54,	nr	6,	s.	879–886.

35.		Hussain	A.,	Hydrie	M.	Z.	I.,	Claussen	
B.,	Asghar	S.:	Type	2	diabetes	and	obesity:	A	re-
view.	Journal	Diabetology	2010,	vol	1,	nr	2,	s.	1–6.

36.	International	Diabetes	Federation	Alberti	
KG.,	Zimmet	P.,	Shaw	J.	IDF	Epidemiology	Task	
Force	Consensus	Group.	The	metabolic	syndro-
me	–	a	new	worldwide	definition.	Lancet	2005,	
vol.	366,	nr	9491,	s.	1059–1062.

37.	Isomaa	B.,	Almgren	P.,	Tuomi	T.,	Forsen	
B.,	Lahti	K.,	Nissen	M.,	Taskinen	M.	R.,	Groop	L.:	
Cardiovascular	morbidity	and	mortality	associated	
with	the	metabolic	syndrome.	Diabetes	Care	2001,	
vol.	24,	nr	4,	s.	683–689.

38.	Johnson	N.	A.,	George	J.:	Fitness	versus	
fatness: moving beyond weight loss in nonalcoho-
lic	fatty	liver	disease.	Hemotology	2010,	vol.	52,	
nr	1,	s.	370–381.

39.	Kasperczyk	T.,	Walaszek	R.	Bilans	energe-
tyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób doro-
słych.	[w:]	Promocja	zdrowia	i	żywienie	w	zapobie-
ganiu	chorobom	cywilizacyjnym.	Red.:	T.	Kasper-
czyk,	D.	Mucha,	KWSPZ,	Kraków	2014.

40.Katzmarzyk	P.,	Leon	A.,	Wilmore	J.:	Tar-
geting the metabolic syndrome with exercise: evi-
dence	from	the	HERITAGE	Family	Study.	Medi-
cine	Science	Sports	Exercise	2003,	vol.	35,	nr	10,	
s.	1703–1709.

41.Kraus	W.	E.,	Houmard	J.	A.,	Duscha	B.	
D.,	Knetzger	K.	J.,	Wharton	M.	B.,	McCartney	J.	
S.,	Bales	C.	W.,	Henes	S.,	Samsa	G.	P.,	Otvos	J.	D.,	
Kulkarni	K.	R.,	Slentz	C.	A.:	Effects	of	the	amo-
unt and intensity of exercise on plasma lipoprote-
ins.	New	England	Journal	Medicine	2002,	vol.	347,	
nr	19,	s.	1483–1492.

42.Leal	Vde	O.,	Mafra	D.:	Adipokines	in	obe-
sity.	Clinica	Chimica	Acta	2013,	vol.	419,	s.	87–94.	

43.Lear	SA.,	Chockalingam	A.,	Kohli	S.:	Ele-
vation	in	cardiovascular	disease	risk	in	South	Asians	
is mediated by differences in visceral adipose tissue. 
Obesity	2012,	vol.	20,	nr	6,	s.	1293–1300.

44.Lemieux	I.,	Pascot	A.,	Couillard	C.,	Lamar-
che	B.,	Tchernof	A.,	Almeras	N.,	Bergeron	J.,	Gau-
det	D.,	Tremblay	G.,	Prud’homme	D.,	Nadeau	A.,	
Despres	J.	P.:	Hypertriglyceridemic	waist.	A	marker	
of the atherogenic metabolic triad (hyperinsuline-
mia;	hyperapolipoprotein	B;	small	dense	LDL)	in	
men?	Cirulation	2000,	vol.	102,	nr	2,	s.	179–184.

45.Lovejoy	J.	C.,	Champagne	C.	M.,	de		Jon-
ge	L.,	Xie	H.,	Smith	S.	R.:	Increased	visceral	fat	and	
decreased energy expenditure during the menopau-
sal	transition.	International	Journal		Obesity		2008,	
vol.	32,	nr	6,	s.	949–958.

46.	Meigs	J.	B.,	Wilson	P.	W.,	Nathan	D.	M.,	
D’Agostino	R.	B.	Sr.,	Williams	K.,	Haffner	S.	M.:	
Prevalence and characteristics of the metabolic syn-
drome	in	the	San	Antonio	Heart	and	Framingham	
Offspring	Studies.	Diabetes	2003,	vol.	52,	nr	8,	s.	
2160–2167.

47.	National	Cholesterol	Education	Program	
Adult	Treatment	Panel	III	wg	Expert	Panel	on	De-
tection,	Evaluation,	and	Treatment	of	High	Blood	
Cholesterol	in	Adults.	Executive	Summary	of	The	
Third	Report	of	The	National	Cholesterol	Educa-
tion	Program	(NCEP)	Expert	Panel	on	Detection,	
Evaluation,	And	Treatment	of	High	Blood	Chole-
sterol	In	Adults	(Adult	Treatment	Panel	III).	JAMA	
2001,	vol.	285,	nr	19,	s.	2486–2497.

48.	 Pacholczyk	M.,	Ferenc	T.,	Kowalski	J.:	
The metabolic syndrome. Part II: its mechanisms of 
development	and	its	complications.	Postępy	Higie-
ny	i	Medycyny	Doświadczalnej	2008,	vol.	16,	nr	
62,	s.	543–558.

49.	Pawłowska	J.,	Witkowski	JM.,	Bryl	E.	Ze-
spól metaboliczny – aktualny stan wiedzy         o przy-
czynach	i	patomechanizmach.	Forum	Medycyny	Ro-
dzinnej	2009,		T.	3,	nr	4,	s.	278–291.

50.	Poirier	P.,	Giles	T.	D.,	Bray	G.	A.,	Hong	
Y.,	Stern	JS.,	Pi-Sunyer	F.	X.,	Eckel	R.	H.:	Obesity	
and cardiovascular disease: pathophysiology, eva-
luation, and effect of weight loss. An update of the 
1997	American	Heart	Association	scientifi	c	state-
ment	on	obesity	and	heart	diseasefrom	the	Obesi-
ty	Committee	of	the	Council	on	Nutrition,	Physi-
cal	Activity	and	Metabolism	Circulation	2006,	vol.	
113,	nr	6,	s.	898–918.

51.	Pratley	R.,	Hagberg	J.,	Dengel	D.,	Rogus	
E.,	Muller	D.,	Goldberg	A.:	Aerobic	exercise	tra-
ining-induced reductions in abdominal fat and glu-
cose- stimulated insulin responses in middle-aged 
and	older	men.	Journal	American	Geriatrics	Socie-
ty	2000	vol.	48,	nr	9,	s.	1055–1061.

52.	Przybylska	D.,	Kurowska	M.,	Przybylski	P.:	
Obesity	and	overweight	in	the	adolescent	population.	
Hygeia	Public	Health	2012,	vol.	47,	nr	1,	s.	28–35.

53.	Qiao	Q.,	Pyorala	K.,	Tuomilehto	J.,	Gao	
W.	G.,	Hu	G.,	Peltonen	M.,	Dekker	J.	M.:	Com-
parison of three different defi nitions for the me-

tabolic	syndrome	in	non-diabetic	Europeans.	Bri-
tish	Journal	of	Diabetes	&	Vascular	Disease	2005,	
vol.	5,	nr	3,	s.	161–168.

54.	Reaven	G.	M.:	The	metabolic	syndrome:	
is	this	diagnosis	necessary?	American	Journal	Cli-
nical	Nutrition	2006,	vol.	83,	nr	6,	s.	1237–1247.	
Review.	Erratum	in:	American	Journal	Clinical	Nu-
trition	2006,	vol.		84,	nr	5,	s.	1253.

55.		Sattar	N.,	Gaw	A.,	Scherbakova	O.,	Ford	
I.,	O’Reilly	D.	S.,	Haffner	S.	M.,	Isles	C.,	Macfar-
lane	P.	W.,	Packard	C.	J.,	Cobbe	S.	M.,	Shepherd	
J.:	Metabolic	syndrome	with	and	without	C-reac-
tive protein as a predictor of coronary heart dise-
ase	and	diabetes	in	the	West	of	Scotland	Corona-
ry	Prevention	Study.	Circulation	2003,	vol.	108,	
nr	4,	s.	414–419.

56.	Shoelson	S.	E.,	Lee	J.,	Goldfi	ne	A.	B.:	In-
flammation	and	insulin	resistance.	Journal	Clinical	
Investigation	2006,	vol.	116,	nr	7,	s.	1793–1801.

57.	Sieradzki	J.:	Metabolic	syndrome	–	the	con-
cept, pathophysiology, diagnosis and management. 
Via	Medica	Journals	2002,	T.	3,	nr	4,	187–195.

58.	Smith	D.,	Hoetzer	G.,	Greiner	J.,	Stauf-
fer	B.,	DeSouza	C.:	Effects	of	ageing	and	regular	
aerobic exercise on endothelial. Journal Physiolo-
gy	2003,	vol.	546,	s.	289–298.

59.	Sturm	R.,	Ringel	J.	S.,	Andreyeva	T.:	In-
creasing	obesity	rates	and	disability	trends.	Health	
Affairs	2004,	vol.	23,	nr	2,	s.	199–205.

60.	Suliga	E.:	Abdominal	obesity	–	methods	of	
assessment,	causes,	health	implications.	Studia	Me-
dyczne	2012,	vol.	27,	nr	3,	s.	65–71.

61.	Suzuki	LA.,	Poot	M.,	Gerrity	R.	G.,	Born-
feldt	K.	E.:	Diabetes	accerelates	smooth	muscle	ac-
cumulation	in	lesions	of	atherosclerosis.	Lack	of	di-
rect growth-promoting effects of high glucose levels. 
Diabetes	2001,	vol.	50,	nr	4,	s.	851–860.

62.	The	World	Health	Report	2002	—	Redu-
cing	Risks,	Promoting	Healthy	Life:	2002.

63.	Vishram	J.	K.	K.,	Borglykke	A.,	Andreasen	
A.H.,	Jeppesen	J.,	Ibsen	H.,	Jørgensen	T.,		Palmieri	
L.,	Giampaoli	S.,	Donfrancesco	C.,	Kee	F.,	Mancia	
G.,	Cesana	G.,	Kuulasmaa	K.,	Salomaa	V.,	Sans	S.,	
Ferrieres	J.,	Dallongeville	J.,	Söderberg	S.,	Arveiler	
D.,	Wagner	A.,	Tunstall-Pedoe	H.,	Drygas	W.,	Ol-
sen	M.	H.:	Impact	of	Age	and	Gender	on	the	Pre-
valence	and	Prognostic	Importance	of	the	Metabo-
lic	Syndrome	and	Its	Components	in	Europeans.	
The	MORGAM	Prospective	Cohort	Project.	PLoS	
One	2014,	vol.	9,	nr	9,	1–12.

64.	Wyrzykowski	B.,	Zdrojewski	T.,	Sygnowska	
E.,	Biela	U.,	Drygas	W.,	Tykarski	A.,	Kozakiewicz	
K.,	Broda	G.:	Epidemiologia	zespołu	metabolicz-
nego	w	Polsce.	Wyniki	programu	WOBASZ.	Kar-
diologia	Polska		2005,	vol.	63,	supl.	4,	s.	S1–S4.

65.	Zdrojewski	T.,	Bandosz	P.,	Szpakowski	P.,	
R.,	Manikowski	A.,	Wołkiewicz	E.,	Jakubowski	Z.,	
Łysiak-Szydłowska	W.,	Bautembach	S.,	Wyrzykow-
ski	B.:	Rozpowszechnienie	głównych	czynników	ry-
zyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Pol-
sce.	Wyniki	badania	NATPOL	PLUS.	Kardiologia	
Polska	2004,	vol.	61,	supl.	4,	s.	IV1–IV26.

Żródła internetowe: 

66. https:/www.statystyki otyłości w polsce 
i na świecie.



18 Promocja Zdrowia i Ekologia

Wstęp
Szwecja	jest	krajem	znanym	z	tole-

rancji, w którym dużą uwagę przywią-
zuje się do eliminowania barier, a róż-
norodność wśród obywateli uznaje się 
za	coś	oczywistego	i	naturalnego.	Do-
tyczy to także osób z niepełnospraw-
nością, które są szczególnie narażone 
na	wykluczenie	społeczne	[5].	Celem	
szwedzkiej polityki społecznej jest li-
kwidacja przeszkód uniemożliwiających 

pełny udział w społeczeństwie oraz pro-
wadzenie normalnego życia przez oso-
byz niepełnosprawnością. Istotne jest, 
aby doceniać i korzystać z różnic pomię-
dzy członkami danej populacji. Nie bez 
powodu	Szwecja	stawiana	jest	za	wzór	
właściwego traktowania osób z niepeł-
nosprawnością.	System	rozwiązań	sto-
sowanych	w	Szwecji	może	być	inspira-
cją dla innych państw borykających się 
z problemami wykluczenia społecznego.

Wykluczenie społeczne
Problem dotyczący wykluczenia spo-

łecznego jest jedną z ważniejszych kwe-
stii moralnych i politycznych, skala tego 
zjawiska w sposób istotny wpływa na 
kształt życia publicznego. „Im większej 
części społeczeństwa problem ten doty-
ka, tym niższa na ogół jest kultura po-
lityczna	i	słabsze	społeczeństwo”	[15].

Wykluczenie społeczne definiowa-
ne jest jako niemożność uczestnictwa 
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w życiu społecznym, nie wynikającym 
z wyboru jednostki należącej do społe-
czeństwa lecz przeszkód które napoty-
ka, „ludzie wykluczeni to tacy, którzy 
chcą uczestniczyć w głównym nurcie 
życia społecznego i w podziale docho-
du narodowego, ale nie wiedzą, jak to 
zrobić, albo też na drodze ich uczestnic-
twa stoją przeszkody, których sami nie 
są	w	stanie	pokonać”	[5].	Definicja	wy-
kluczenia społecznego jest wielowymia-
rowa, ponieważ dotyczy istotnych aspek-
tów życia społecznego zarówno kultu-
rowych, politycznych i gospodarczych 
oraz ograniczenia możliwości życia na 
akceptowalnym poziomie w danym kra-
ju	[9].	Termin	„wykluczenie	społeczne”	
po raz pierwszy został użyty przez fran-
cuskiego	Ministra	Dobrobytu	Społecz-
nego	R.	Lenoir’a	(1974)	w	stosunku	do	
osób uznanych za nieprzystosowane do 
życia w społeczeństwie industrialnym, 
żyjących na marginesie społeczeństwa 
oraz osób, które nie są objęte żadnym 
systemem ubezpieczeń.

	W	oficjalnym	dokumencie	Komi-
sji	Europejskiej,	dotyczącym	programu	
walki z ubóstwem w 1990 roku, poję-
cie „wykluczenie społeczne” zostało uży-
te	po	raz	pierwszy.	Komisja	Unii	Euro-
pejskiej definiuje wykluczenie społecz-
ne jako „proces, wskutek którego pewne 
jednostki zostaną wypchnięte na mar-
gines społeczeństwa i nie dopuszczone 
do pełnego uczestnictwa w jego życiu 

ze względu na brak podstawowych kwa-
lifikacji i możliwości kształcenia usta-
wicznego, czy też dyskryminację. Te 
czynniki powodują odsunięcie ich od 
pracy, dochodów, możliwości kształce-
nia oraz społecznych i lokalnych wię-
zi	i	aktywności.	Mają	one	ograniczony	
dostęp do decyzyjnych ośrodków wła-
dzy i stąd często odczuwają bezsilność 
i brak możliwości wpływu na decyzje, 
które oddziaływają na ich codzienne 
życie”.	Brak	dostępu	do	zasobów,	dóbr	
i instytucji, ograniczenia praw społecz-
nych oraz deprywacji potrzeb uniemoż-
liwia lub znacznie utrudnia jednostce 
lub grupie pełnienie ról społecznych, 
korzystanie z ról publicznych i infra-
struktury społecznej, gromadzenie za-
sobów i zdobywanie dochodów w god-
ny	sposób	[17,	21].

Osoby	z	niepełnosprawnością	nale-
żą do grupy podatnej na wykluczenie 
społeczne. Najbardziej widoczne są trzy 
obszary wykluczenia osób z niepełno-
sprawnością, należą do nich wyklucze-
nie z systemu edukacji, dostępu do pra-
cy	oraz	kultury	[5].	Przyczyny	mogą	być	
różne, począwszy od barier architekto-
nicznych przez wsparcie socjalne i wa-
runki materialne, a kończąc na aktyw-
ności i zaangażowaniu państwa w po-
moc osobom z niepełnosprawnością.

Wykluczenie ze wspólnoty jest zja-
wiskiem niekorzystnym zarówno dla 
wykluczonego jak i całej społeczności. 

Lepiej	dla	dobra	wspólnoty,	jej	szans	
rozwojowych, standardu i spójności, 
aby wykluczonych było jak najmniej, 
gdyż jest to równoznaczne z lepszą in-
tegracją społeczną i silniejszą wspól-
notą	[14].

Pomoc państwa
Należy zwrócić uwagę na istnienie 

zależności między wykluczeniem spo-
łecznym, a wsparciem finansowym pań-
stwa, barierami architektonicznymi, bra-
kiem akceptacji ze strony społeczeństwa 
oraz	systemem	ochrony	zdrowia.	Zapo-
trzebowanie społeczeństwa na świadcze-
nia zdrowotne z każdym rokiem staje 
się	coraz	większe.	Zjawisko	to	możemy	
zaobserwować	w	całej	Europie,	a	jego	
przyczyną jest starzejące się społeczeń-
stwo.	„System	organizacji	i	finansowa-
nia sektora ochrony zdrowia w każdym 
państwie jest zależny od czynników po-
litycznych, sposobu finansowania te-
goż sektora, uwarunkowań demogra-
ficznych oraz historycznych uwarun-
kowań, wynikających z rozwoju dane-
go	państwa”	[14].		

Szwecja	utożsamiana	jest	z	hojnym	
systemem	świadczeń	społecznych.	Od	
wielu	lat	opieka	zdrowotna	w	Szwecji	
znajduje się w pierwszej dziesiątce na 
świecie pod względem środków prze-
znaczanych na system ochrony zdro-
wia.	Według	raportu	OECD	z	2015	
roku,	Szwecja	wydaje	na	ochronę	zdro-

Ryc. 1. Wydatki na ochronę zdrowia państw OECD jako procent PKB.
Źródło: OECD  Health Statistics 2015, http//:http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22177en/s22177en.pdf
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wia	11%	PKB	zajmując	w	rankingu	
czwarte miejsce, dla porównania Pol-
ska	wydaje	6,4%	PKB,	zajmując	miej-
sce	36.	Średnio	państwa	OECD	prze-
znaczają	na	ochronę	zdrowia	8.9%	PKB	
[Ryc.1]	[19].

Służba	zdrowia	od	lat	była	ogrom-
nym powodem do dumy większości 
mieszkańców	Szwecji,	państwo	pono-
siło pełna odpowiedzialność za obywa-
tela, który ulegnie wypadkowi lub na-
gle	zachoruje	[6].	Chociaż	zadowolenie	
na przełomie lat spada i pacjenci narze-
kają na trudny dostęp do służby zdro-
wia, szwedzki system ochrony zdrowia 
znajduje się w światowej czołówce pod 
wieloma	aspektami	[12],	a	poziom	za-
ufania społecznego w stosunku do pań-
stwa również utrzymuje się na wysokim 
poziomie	[11].

W	Szwecji	służba	zdrowia	finan-
sowana jest w głównie przez samorząd 
lokalny oraz ze środków centralnych, 
tylko w niewielkim stopniu przez pa-
cjentów (w postaci opłat  out-of-poc-
ket)	[12].	Za	zaspokojenie	potrzeb	osób	
z niepełnosprawnością odpowiadają sa-
morządy lokalne. To właśnie władze sa-
morządowe odpowiedzialne są za finan-
sowanie rehabilitacji osób z niepełno-
sprawnością oraz starszych, opieki me-
dycznej, zaopatrzenia ortopedycznego 
oraz jego konserwacje i ewentualne na-
prawy, usługi społeczne i wsparcie asy-
stentów	[1,	4,	16].

Będąc	w	Szwecji	można	odnieść	
mylne wrażenie, że jest tam dużo więcej 
osób z niepełnosprawnością niż w Pol-
sce. Niezależnie od tego czy jesteśmy 
w dużym mieście czy małej miejscowo-
ści widok osoby na wózku inwalidzkim 
jest czymś powszechnym i nikogo nie 
dziwi. Wynika to z możliwości ofero-
wanych przez państwo w postaci trans-
portu oraz dostępności miejsc publicz-
nych, które są dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.

Funkcjonowanie w społeczeństwie 
osób z niepełnosprawnością uznawane 
jest	w	Szwecji	za	naturalne.	Pomoc	ze	
strony państwa jest ukierunkowana na 

wyrównywanie szans w życiu społecz-
nym pomiędzy osobami niepełnospraw-
nymi	a	pełnosprawnymi.	Działania	ze	
strony państwa obejmują zarówno po-
moc finansową jak i dodatkową pomoc 
w postaci asystentów osób niepełno-
sprawnych	(personlig	assistent).	Ma	to	
na celu wyrównanie szans i możliwość 
aktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym każdego obywatela bez wzglę-
du	na	stopień	niepełnosprawności	[10].	
Przede wszystkim państwo ponosi od-
powiedzialność za bezpieczeństwo so-
cjalne jednostek, ponieważ żadna inna 
instytucja nie jest w stanie zapewnić re-
alizacji niezbędnych potrzeb na odpo-
wiednim	poziomie	[16].

Dąży	się	do	tego	aby	osoba	z	niepeł-
nosprawnością mogła, na ile to możliwe, 
samodzielnie funkcjonować. Po opusz-
czeniu szpitala osoba taka od razu za-
opatrzona zostaje w odpowiednie usłu-
gi rehabilitacji funkcjonalnej i psycho-
logicznej, sprzęt z zakresu zaopatrzenia 
ortopedycznego oraz pomoc w dostoso-
waniu mieszkania do własnych ograni-
czeń	funkcjonalnych.	Możliwa	jest	po-
moc przy poszukiwaniu pracy, dzięki 
tym działaniom można zmniejszyć licz-
bę beneficjentów skazanych na ekono-
miczne uzależnienie od świadczeń spo-
łecznych i innych osób. Praca zarobko-
wa stanowi źródło dochodu, jest rów-
nież	sposobem	samorealizacji.	Zadba-
no również o transport, w postaci zasił-
ku na samochód oraz  łatwiejszego do-
stępu do komunikacji miejskiej, dzię-
ki czemu umożliwia się osobom niepeł-
nosprawnym swobodne przemieszcza-
nie	[7].	Kolejnym	udogodnieniem	za-
pewniającym niezależność jest możli-
wość załatwienia wielu spraw urzędo-
wych przez Internet bez konieczności 
osobistego stawienia się w urzędzie. Ta-
kie rozwiązanie może zaoszczędzić wie-
le czasu i daje poczucie samodzielności. 
[3,	10,	18,	20].

Wsparcie społeczne
Sprawą	priorytetową	szwedzkiej	po-

lityki dotyczącej niepełnosprawności 

jest stworzenie społeczeństwa bardziej 
dostępnego i lepiej traktującego osoby 
z	niepełnosprawnością.	Społeczeństwo	
może wiele zrobić dla poprawy jakości 
ludzi  narażonych na wykluczenie spo-
łeczne.	Mieszkańcy	Szwecji	to	zinte-
growani, pozbawieni uprzedzeń, tole-
rancyjni	ludzie.	Zjawisko	to	ma	głębo-
ko	osadzone	korzenie	kulturowe.	Rów-
ność i solidarność to synonimy szwedz-
kiego społeczeństwa, które cechuje się 
wysokim poziomem zaufania społecz-
nego do państwa oraz nastawione jest 
na realizację dobra wspólnego. Właśnie 
takie podejście uważane jest za sukces 
tego kraju. „To nie państwo dobroby-
tu wytworzyło wysoki poziom kapita-
łu społecznego, związek przyczynowy 
biegnie	w	odwrotnym	kierunku.”	[8].	
Oznacza	to,	że	dzięki	solidarnej	współ-
pracy obywateli, potrzeby wszystkich 
jego członków zostaną zaspokojone na 
wysokim poziomie.

Przyglądając się szwedzkiemu spo-
łeczeństwu można dojść do wniosku, 
że każde z założeń polityki społecznej 
funkcjonuje i jest zauważalne na każ-
dym kroku. Pojęcia równości i braku 
dyskryminacji jest od lat zakorzenio-
ne w społeczeństwie i jest czymś na-
turalnym nie podlegającym dyskusji. 
Cele	polityki	dotyczącej	osób	z	niepeł-
nosprawnością takie jak, umożliwianie 
pełnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym każdej osobie, wyrównanie szans 
i likwidacja barier, zostały w pełni zre-
alizowane	i	są	wizytówką	Szwecji,	kra-
ju, który może stać się przykładem wła-
ściwego traktowania osób z niepełno-
sprawnością.

Aby osoba z niepełnosprawnością 
mogła uczestniczyć z życiu społecz-
nym i prowadzić niezależne życie musi 
wcześniej otrzymać wsparcie w posta-
ci rehabilitacji, dostosowania mieszka-
nia	oraz	adaptację	pojazdu.	Rehabili-
tacja społeczna osób z niepełnospraw-
nością powinna mieć charakter syste-
mowy, kompleksowy, wczesny i ciągły. 
„W Polsce wiele osób tracących wzrok, 
słuch, kończyny czy zdolność porusza-



21Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

nia się zostaje po opuszczeniu szpita-
la	pozostawionych	samym	sobie.	Sys-
tem nie gwarantuje im stałej rehabili-
tacji społecznej, która pomoże nauczyć 
się żyć z niepełnosprawnością i wrócić 
do	dawnej	aktywności.”	[10]	Osoba	
z niepełnosprawnością bez rehabilita-
cji społecznej i odpowiedniego wspar-
cia izoluje się w domu i popada w co-
raz większą zależność od osób trzecich 
i pomocy ze strony państwa. „Niepeł-
nosprawność staje się upośledzeniem 
tylko wówczas, kiedy jednostka staje 
wobec braków w środowisku lub nie-
dociągnięć w organizacji działań spo-
łeczeństwa.	Kiedy	podejmuje	się	środki	
by poprawić te niedoskonałości oraz do-
stępność, upośledzenie może się zmniej-
szyć	bądź	zniknąć.	Rehabilitacji	wyma-
ga więc oczywiście człowiek wymaga jej 
również, otoczenie, społeczeństwo, śro-
dowisko.”	[16].

Można	zatem	wyciągnąć	wnioski,	
iż istnieje zależność pomiędzy wydat-
kami na służbę zdrowia, a wyklucze-
niem społecznym. Im więcej państwo 
wydaje na ochronę zdrowia, tym sytu-
acja osób niepełnosprawnych jest bar-

dziej komfortowa i spada ryzyko wy-
kluczenia społecznego.

Nie  ma  jednej  recepty  na  sku-
teczny  program  integracji  społecz-
nej. „Przed nami jednak duże zagroże-
nie związane z demografią, starzenie się 
społeczeństwa i wzrost udziału w popu-
lacji osób niepełnosprawnych biologicz-
nie. Należy zatem programy integracyjne  
ukierunkować przede wszystkim na wy-
kluczenie fizyczne. Najskuteczniejszym 
i zaś w tym  obszarze  działaniami  wy-
daje  się  polityka prorodzinna,  sprzy-
jająca  dzietności i  solidarności między-
pokoleniowej oraz skuteczniejsza reha-
bilitacja i aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych i osób w wieku 50 
i	więcej	lat”	[2].

Podsumowanie
Bariery	architektoniczne,	niedosta-

teczna pomoc społeczeństwa oraz brak 
odpowiedniego wsparcia finansowego ze 
strony państwa, prowadzi do wyłącze-
nia osób z niepełnosprawnością z życia 
społecznego i nie pozwala im na god-
ne życie. Istnieje zależność pomiędzy 
wydatkami na służbę zdrowia, sytu-

acją osób niepełnosprawnych, a co za 
tym idzie wykluczeniem społecznym. 
Nie ulega wątpliwości, że obecny sys-
tem pomocy socjalnej w Polsce nale-
ży usprawnić. Podsumowując, idealny 
system polityki społecznej nie istnieje, 
każdy ma swoje wady i zalety oraz za-
leży od historii danego kraju, sytuacji 
ekonomicznej, politycznej, a także od 
uwarunkowań	kulturowych	[13].	War-
to jednak skorzystać z rozwiązań, które 
bardzo dobrze sprawdzają się w innych 
krajach oraz uczyć się na podstawie błę-
dów i sukcesów pozostałych państw. Jed-
nym z godnych polecenia i wartych za-
czerpnięcia inspiracji jest szwedzki mo-
del polityki społecznej, który może słu-
żyć jako przykład radzenia sobie z wy-
kluczeniem społecznym osób z niepeł-
nosprawnością. Nie ma natomiast moż-
liwości bezpośredniego zastosowania go 
w	Polsce	[11].
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Wstęp
Marsz	jest	podstawową	i	najbardziej	

naturalną formą aktywności ruchowej 
człowieka. Na technice fizjologiczne-
go marszu oparty jest Nordic Walking 

(ang. „wędrówki nordyckie”). Jego po-
czątki	datuje	się	na	lata	20.	XX	wieku.	
Został	wprowadzony	przez	fińskich	bia-
thlonistów i pierwotnie stanowił letni 
trening	dla	narciarzy	biegowych	[8,	19].	

To połączenie marszu z techniką odpy-
chania od podłoża za pomocą specjal-
nie zaprojektowanych kijków, podob-
nych do używanych w narciarstwie bie-
gowym	(Ryc.	1).	

Marsz	jest	podstawową	i	najbardziej	naturalną	formą	ak-
tywności ruchowej człowieka. Na technice fizjologicznego 
marszu oparty jest trening Nordic Walking, którego celem 
jest zaangażowanie mięśni nieużywanych podczas standardo-
wego chodu przy zachowaniu wysokiej intensywności ćwi-
czeń i niskiego, subiektywnie odczuwanego poziomu zmę-
czenia. Treningi wykonywane regularnie zapewniają wzmoc-
nienie siły i wytrzymałości mięśni, poprawę krążenia i dotle-
nienia całego organizmu, poprawę odporności, koordynacji 
i innych aspektów motorycznych, ustabilizowanie ciśnienia 
tętniczego krwi, profilaktykę osteoporozy i chorób stawów, 
utratę zbędnych kilogramów oraz poprawę kondycji fizycznej.

Praca stanowi przegląd aktualnej literatury na temat ko-
rzyści zdrowotnych treningu marszowego Nordic Walking 
w postępowaniu usprawniającym pacjentów kardiologicz-
nych i geriatrycznych. 

Celem	tego	przeglądu	jest	systematyczna	analiza,	inter-
pretacja wyników i podsumowanie korzyści tej współczesnej 
formy treningowo – rehabilitacyjnej stosowanej u pacjentów 
kardiologicznych i geriatrycznych.

Słowa kluczowe: Nordic Walking, rehabilitacja kar-
diologiczna, rehabilitacja geriatryczna

The march is the basic and most natural form of human 
physical activity. A technique physiological march based 
training Nordic Walking, which seeks to involve the musc-
les unused during normal gait while maintaining a high in-
tensity exercise and low, subjectively perceived level of fati-
gue. Provide training done regularly to strengthen the mu-
scle strength and endurance, improve circulation and oxy-
genation throughout the body, improve immunity, coordi-
nation and motor skills, stabilize blood pressure, prevention 
of osteoporosis and joint diseases, loss of excess weight and 
improving fitness.

The work is a review of the current literature on the he-
alth benefits of walking training Nordic Walking in the pro-
cedure that improves cardiac and geriatric patients.

The aim of this review is a systematic analysis, interpre-
tation of results and a summary of the benefits of this mo-
dern form of training – rehabilitation applied in cardiac and 
geriatric patients.

Keywords: Nordic Walking, cardiac rehabilitation, 
geriatric rehabilitation 

Trening Nordic Walking jako narzędzie 
w rękach fizjoterapeuty  
– przegląd aktualnych doniesień
Nordic Walking training as a tool  
in the hands of a physiotherapist  
– an overview of current reports 
EWA STRÓJ1, ANETA GAJOCH1
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Wykaz skrótów: 
BP	–	ciśnienie	skurczowe	(ang.	Blo-
od Pressure)
HR	–	częstość	akcji	serca	(ang.	He-
art	Rate)
SBP – skurczowe ciśnienie krwi (ang. 
Systolic	Blood	Pressure)
DBP	–	rozkurczowe	ciśnienie	krwi	(ang.	
Diastolic	Blood	Pressure)
NYHA – skala klasyfikacji niewydolno-
ści serca według Nowojorskiego Towa-
rzystwa	Kardiologicznego	(ang.		NEW	
YORK	HEART	ASSOCIATION)
VO2	max	–	zdolność	pochłaniania	tle-
nu przez organizm 

LVEF –  frakcja wyrzutowa lewej ko-
mory	serca	(ang.	Left	Ventricular	Ejec-
tion Fraction)
RQ –  współczynnik oddechowy (ang. 
Respiratory	Quotient)
CPET –  spirometryczne testy wysił-
kowe	(ang.	Cardiopulmonary	Exerci-
se Testing)
STEMI – zawał serca z uniesieniem od-
cinka	ST	(ang.	ST-	Segment	Elevation	
Myocardial	Infarction)
NSTEMI –  zawał serca bez przetrwa-
łego	uniesienia	odcinka	ST	(ang.	Non	
–	ST-	Segment	Elevation	Myocardial	In-
farction)

HRR	 –	 rezerwa	 tętna	 (ang.	Heart	
Rate	Reserve)
DSBP – ciśnienie skurczowe krwi w cią-
gu	dnia	(ang.	Daytime	Systolic	Blo-
od Pressure)
DDBP –  ciśnienie rozkurczowe krwi  
w	ciągu	dnia	(ang.	Daytime	Diastolic	
Blood	Pressure)
ExT – elektrokardiograficzna próba wy-
siłkowa	(ang.	Exercise	Test)
MET –  jednostka metaboliczna określa-
jąca zdolność pochłaniania tlenu (ang. 
Metabolic	equivalent)

Głównym	celem	stosowania	tego	
systemu ruchowego jest większe zaan-
gażowanie mięśni niż podczas standar-
dowego chodu przy zachowaniu wyso-
kiej intensywności ćwiczeń i niskiego, 
subiektywnie odczuwanego poziomu 
zmęczenia	[19].	Prawidłowa	technika	
marszu podczas treningu Nordic Wal-
king	zapewnia	zaangażowanie	aż	90%	
mięśni ciała. Wydłużony krok pobudza 
do pracy większe grupy mięśniowe w po-

równaniu do pracy mięśni podczas co-
dziennego spaceru. W większym stop-
niu pracują grupy mięśniowe stóp, pod-
udzi,	ud	oraz	mięśni	pośladkowych	[3].	

Naprzemienne ruchy ramion w po-
łączeniu z odpychaniem się od podłoża 
stanowią trening mięśni karku, barków, 
ramion	oraz	przedramion	i	ręki.	Roz-
ciąganie mięśni w obrębie obręczy bar-
kowej powoduje pozbycie się napięcia 
spowodowanego	stresem.	Rotacja	wo-

Ryc. 1 Rękojeść kijka do Nordic  Walking z mocowaniem w postaci rękawiczki (zdjęcia własne)

kół pionowej osi ciała wpływa na pracę 
mięśni brzucha oraz na mięśnie klatki 
piersiowej	[2,17].	Otwieranie	i	zamyka-
nie dłoni podczas odpychania kijkiem 
poprawia	cyrkulację	krwi	[3].	Trenin-
gi wykonywane regularnie zapewniają 
wzmocnienie siły i wytrzymałości mię-
śni, poprawę krążenia i dotlenienia ca-
łego organizmu, poprawę odporności, 
koordynacji i innych aspektów moto-
rycznych, ustabilizowanie ciśnienia tęt-
niczego krwi, profilaktykę osteoporozy 
i chorób stawów, utratę zbędnych kilo-
gramów oraz poprawę kondycji fizycz-
nej	[12,14].

Praca stanowi przegląd aktualnej li-
teratury na temat korzyści zdrowotnych 
treningu marszowego Nordic Walking 
w postępowaniu usprawniającym pa-
cjentów kardiologicznych i geriatrycz-
nych.	Celem	tego	przeglądu	jest	syste-
matyczna analiza, interpretacja wyni-
ków i podsumowanie zalet tej współ-
czesnej formy treningowo – rehabilita-
cyjnej stosowanej u pacjentów kardio-
logicznych i geriatrycznych.

Nordic Walking w kardiologii
W rehabilitacji kardiologicznej ten 

rodzaj aktywności fizycznej staje się 
dodatkową alternatywną formą wysił-
ku o charakterze wytrzymałościowym, 
nową atrakcyjną formą treningu marszo-
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wego standardowo stosowanego w pro-
gramach rehabilitacji kardiologicznej. 

U osób systematycznie uprawiają-
cych Nordic Walking obserwuje się m. 
in. bradykardię spoczynkową, poprawę 
wydolności pracy mięśnia serca, norma-
lizację spoczynkowego ciśnienia tętni-
czego krwi. Trening Nordic Walking od-
grywa pozytywną rolę u osób z choro-
bą niedokrwienną serca i po przebytym 
zawale serca. Wysiłek aktywnego mar-
szu o charakterze wytrzymałościowym 
wpływa na stopień poprawy toleran-
cji	wysiłku	oraz	sprawność	ogólną	[4].

Purzycka i wsp. dokonali oceny 
wpływu regularnego treningu Nordic 
Walking	na	ciśnienie	tętnicze	(BP)	u	ko-
biet po 60 roku życia z nadciśnieniem 
tętniczym i u 80 kobiet bez nadciśnie-
nia	tętniczego.	Grupę	badawczą	stano-
wiło	48	kobiet	(32	bez	nadciśnienia	
tętniczego i 17 z nadciśnieniem tętni-
czym),	grupę	kontrolną	utworzyły	32	
pacjentki (17 bez nadciśnienia tętni-
czego i 15 z nadciśnieniem tętniczym). 
Średni wiek badanych wynosił 67 lat. 
Przed rozpoczęciem treningu u wszyst-
kich kobiet wykonano ambulatoryjne 
i domowe pomiary ciśnienia tętnicze-
go	(BP)	oraz	tętna	(HR).	Pomiary	am-
bulatoryjne przeprowadzono podczas 
2 oddzielnych wizyt, zaś pomiary do-

mowe kobiety wykonywały samodziel-
nie	w	ciągu	2	dni	(4-	krotnie	w	każdym	
dniu). Następnie badane kobiety z gru-
py	eksperymentalnej	przez	3	miesiące	
uczestniczyły w programie Nordic Wal-
king o częstotliwości jednostek trenin-
gowych:	3x	w	tygodniu	po	60	minut.	
Po zakończeniu treningu, u wszystkich 
kobiet wykonano ambulatoryjne i do-
mowe	pomiary	BP	i	HR,	identycznie	
jak przed rozpoczęciem badania. W gru-
pie badawczej trening Nordic Walking 
istotnie statystycznie obniżył ciśnienie 
tętnicze	skurczowe	(SBP)	i	rozkurczowe	
(DBP),	zarówno	w	pomiarach	ambu-
latoryjnych	[DSBP	9	mm	Hg;	DDBP	
6,8	mm	Hg]	jak	i	domowych	[DSBP	
4,9	mm	Hg;	DDBP	2,9	mm	Hg].	Re-
dukcja	BP	była	istotnie	większa	u	ko-
biet z nadciśnieniem tętniczym niż bez 
niego. W grupie kontrolnej nie zaob-
serwowano	po	okresie	3	miesięcy	istot-
nych	zmian	ciśnienia	tętniczego	(BP).	
Trzymiesięczny trening Nordic Walking 
obniża	istotnie	skurczowe	(SBP)	i	roz-
kurczowe	(DBP)	ciśnienie	krwi	u	kobiet	
po	60	roku	życia.	Efekt	ten	jest	obecny	
zarówno u osób z prawidłowym ciśnie-
niem	tętniczym	(BP),	jak	i	u	chorych	
na	nadciśnienie	tętnicze	[15].

Lejczak	i	wsp.	dokonali	analizy	od-
powiedzi układu sercowo – naczynio-

wego podczas treningu Nordic Wal-
king i zwykłej aktywności marszowej 
u pacjentów z niewydolnością serca  
i u zdrowych sportowców. W badaniach 
wzięło udział 12 zdrowych osób (śred-
nia	wieku:	30	lat)	ze	średnią	wartością	
szczytową zdolności pobierania tlenu 
(VO2)	29,3	ml/kg/min	i	12	chorych	
ze stabilną szczytową niewydolnością 
serca	(średnia	wieku:	63	lata)	zakwali-
fikowanych	do	II	klasy	NYHA,	z	frak-
cją	lewej	komory	serca	(LVEF)	30%	
i	średnią	wartością	szczytową	VO2:	
18,2 ml/kg/min. Wszyscy pacjenci wy-
konali dwie submaksymalne próby cho-
du z kijkami Nordic Walking i bez kij-
ków na bieżni przez 6 minut przy sta-
łej prędkości 5 km/h. W grupie osób 
zdrowych uprawiających trening Nor-
dic Walking w porównaniu z pacjen-
tami uprawiającymi zwykłą aktywność 
marszową zanotowano istotne wyższe 
wartości: zdolności pobierania tlenu 
(VO2),	średni	wzrost	o	37%	(4,9	ml/
kg/min.) współczynnika oddechowego 
(RQ),	średni	wzrost	o	5%	tętna	szczy-
towego, wzrost o 20 ud/min., maksy-
malnego ciśnienia skurczowego krwi 
wzrost	o	15	mmHg	i	poziomu	zmę-
czenia wzrost o 2 punkty. U pacjen-
tów z niewydolnością serca stwierdzo-
no wzrost wartości: zdolności pobie-
rania	tlenu	(VO2)	o	14,7%	(2,9	ml/
kg/min), współczynnika oddechowego 
(RQ)	o	18%,	tętna	szczytowego	o	15	
ud/min, maksymalnego ciśnienia skur-
czowego	krwi	o	10	mmHg/min	i	po-
ziomu zmęczenia o 2 punkty. Podczas 
badań nie stwierdzono istotnych ob-
jawów niedokrwienia mięśnia serco-
wego	i	zaburzeń	rytmu	serca.	Stosując	
technikę Nordic Walking w porówna-
niu z klasycznym chodem zwiększa się 
bezpiecznie intensywność treningu i re-
akcje układu krążeniowo-oddechowe-
go, a tym samym trening Nordic Wal-
king może zapewnić dodatkowe korzy-
ści zdrowotne u pacjentów z niewydol-
nością	serca	[9].

Ryc. 2 Wydłużony krok podczas marszu techniką Nordic Walking (zdjęcia własne)



25Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Rybicki	 i	wsp.	dokonali	z	kolei	
oceny intensywności treningu Nordic 
Walking w terenie za pomocą pomia-
ru	VO2	i	wydatku	energetycznego	oraz	
częstotliwości rytmu serca w porówna-
niu z wynikiem testu spiroergometrycz-
nego	(CPET)	na	bieżni	mechanicznej	
u rehabilitowanych chorych po incyden-
tach	wieńcowych.	Do	badań	zakwalifi-
kowano	13	mężczyzn	po	przezskórnej	
interwencji wieńcowej w przebiegu za-
wału	(STEMI,	NSTEMI)	i	niestabilnej	
dławicy włączonych do kompleksowej 
rehabilitacji	kardiologicznej	po	ok.	30	
dniach od incydentu. Średni wiek bada-
nych	wynosił	53	lata.	We	wstępnej	oce-
nie czynnościowej oznaczono echogra-
ficznie frakcję wyrzutową lewej komo-
ry i wykonano submaksymalny elektro-
kardiograficzny	test	wysiłkowy	(ExT)	
na bieżni mechanicznej według zindy-
widualizowanego protokołu ramp. Po 
uwzględnieniu ryzyka zdarzeń serco-
wych chorzy rozpoczęli trening z in-
tensywnością	50%	rezerw	HR	(50%	
HRR).	W	2	tygodniu	usprawniania	
pacjentów z niskim i umiarkowanym 
ryzykiem kwalifikowano do treningu 
Nordic Walking w terenie. Po opano-
waniu przez nich techniki marszu z kij-
kami	wykonano	CPET	na	bieżni	ru-
chomej	według	protokołu	ramp.	Ko-
lejnego dnia przeprowadzono rejestra-
cję częstości akcji serca oraz parametrów 
wentylacyjnych i stężeń gazów oddecho-
wych w trakcie treningu Nordic Wal-
king za pomocą przenośnego systemu 
do	spiroergometrii.	Szacowana	wydol-
ność	chorych	ze	wstępnym	ExT	wyno-
siła	9,1	MET.	Szczytowe	VO2	(pVO2)	
w	CPET	na	bieżni	wynosiło	27,5	ml/
min/kg w porównaniu z 26,2 zareje-
strowanym  w trakcie treningu Nordic 
Walking	(p<0,447).	Średnie	VO2	w	cza-
sie Nordic Walking wynosiło 17,5 ml/
min/kg, co odpowiadało intensywności 
wysiłku	równej	59,4%	rezerwy	VO2R	
uzyskanej	w	CPET.	Średnia	wartość	
tętna w czasie treningu Nordic Wal-

king	wynosiła	104,8	ud/min	i	stanowiła	
63,7%	HRR,	przy	wartości	pHR	równej	
128,4	w	porównaniu	z	131,1	ud/min	
w	CPET	(p<0,628).	Wydatek	energe-
tyczny	w	trakcie	24,7	minut	aktywno-
ści Nordic Walking wynosił 210,7 kcal, 
co w przeliczeniu na1 minutę marszu 
stanowiło 8,1 kcal/min. Autorzy zwra-
cają uwagę, iż ze względu na intensyw-
ność treningu Nordic Walking pacjen-
ci po incydentach wieńcowych powin-
ni być odpowiednio zakwalifikowani do 
tej formy aktywności ruchowej. Podczas 
treningu powinno być monitorowane 
tętno w celu uniknięcia długotrwałego 
wzrostu tętna treningowego powyżej 
wartości	docelowej	[16].

Nordic Walking w geriatrii
Największą grupę trenujących Nor-

dic Walking stanowią osoby starsze. 
Używanie kijków zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa podczas marszu oraz 
asekurację w przypadku potknięcia się 
lub poślizgnięcia na nierównym podło-
żu. Trening stanowi profilaktykę w za-
grożeniu osteoporozą oraz wspomaga le-
czenie nadciśnienia, cukrzycy, podwyż-
szonego poziomu cholesterolu i chorób 
żył	kończyn	dolnych	[5,6,	10,14].	Nor-
dic Walking jest właściwą aktywnością 
fizyczną dla kobiet w okresie meno-
pauzy.	Zaburzenia	w	gospodarce	hor-
monalnej spowodowane menopauzą 
zwiększają ryzyko chorób układu krą-
żenia.	Regularne	treningi	mogą	pomóc	
w zniwelowaniu nieprzyjemnych obja-
wów towarzyszących przekwitaniu, ta-
kich jak: bezsenność lub uderzenia gorą-
ca. Jednym ze skutków menopauzy jest 
obniżenie napięcia więzadeł oraz mię-
śni.	Zmniejszenie	elastyczności	ścięgien	
zaburza biomechanikę kręgosłupa oraz 
jego	stabilność	[18].

Ossowski	i	wsp.	dokonali	określe-
nia zmian poziomu zwinności i rów-
nowagi ciała pod wpływem treningu 
Nordic	Walking	u	31	kobiet	w	wieku	
60–69 lat, które uczestniczyły w 6-mie-

sięcznym eksperymencie pedagogicznym 
polegającym na ocenie wpływu na po-
ziom zwinności i równowagi dwóch ro-
dzajów treningu zdrowotnego: 1) ogól-
nokondycyjnego oraz 2) treningu Nor-
dic	Walking.	Zajęcia	były	prowadzone	
z częstotliwością 2x w tygodniu po 60 
minut.	Każda	jednostka	treningowa	
składała się z trzech części: wstępnej, 
głównej i końcowej. Program treningu 
ogólnokondycyjnego obejmował: a) za-
jęcia gimnastyczne, b) zabawy ruchowe 
oraz	c)	zajęcia	na	basenie.	Zajęcia	pro-
wadzono metodą ścisłą, zadaniową, za-
bawową oraz obwodu stacyjnego i ćwi-
czebnego.	Zasadnicza	część	zajęć	Nor-
dic Walking oparta była na treningu 
marszowym	z	kijami	na	dystansie	3–4	
kilometrów. Intensywność obu trenin-
gów	oscylowała	na	poziomie	60%.	Ko-
biety z obu grup na początku i na koń-
cu makrocyklu treningowego poddano 
badaniom z zachowaniem ogólnie przy-
jętych procedur dotyczących testowa-
nia	sprawności	fizycznej.	Zastosowa-
no próbę zwinności i równowagi z te-
stu sprawności fizycznej dla ludzi star-
szych – Fullerton Functional Fitness 
Test. Po zrealizowaniu dwóch różnych 
programów treningowych, w których 
uczestniczyły kobiety w wieku 60–69 
lat, zauważono ogólną tendencję po-
prawy zwinności i równowagi u kobiet 
w	wieku	60–64	lat	uprawiających	tre-
ning Nordic Walking. Poprawę zwinno-
ści i równowagi zauważono także u ba-
danych w wieku 65–69 lat uprawiają-
cych trening ogólnokondycyjny. Uzyska-
ne wyniki świadczą, że zwinność i rów-
nowaga poddaje się wpływom środowi-
skowym, w tym przypadku treningowi 
Nordic Walking oraz zajęciom ogólno-
kondycyjnym u osób w okresie wcze-
snej	starości	[13].

Ignasiak i wsp. dokonali z kolei po-
równania ruchomości stawów i poziomu 
sprawności fizycznej u starszych kobiet 
systematycznie uczestniczących w pły-
wackim treningu zdrowotnym i upra-
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wiających	Nordic	Walking.	Do	badań	
zakwalifikowano	48	kobiet:	pierwsza	
grupa	(N	=	28,	średnia	wieku	64,4	lat)	
uczestniczyła systematycznie w trenin-
gu zdrowotnym pływackim (2 godziny/
tydzień), druga grupa (N = 20, średnia 
wieku	67,4	lat)	systematycznie	upra-
wiała Nordic Walking (2,5 godziny/
tydzień).	Obie	grupy	odbywały	swo-
je zajęcia pod opieką instruktora danej 
dyscypliny. Trening zdrowotny trwał 5 
miesięcy.	Badania	obejmowały:	pomia-
ry somatyczne, ocenę sprawności fizycz-
nej, ocenę zakresu ruchów w wybranych 
stawach kończyny górnej i dolnej. Prze-
prowadzone badania wykazały, że wy-
brane formy treningu zdrowotnego nie 
różnicują ruchomości stawów kończyn. 
Jedynie zgięcie dłoniowe ręki oraz zgię-
cie grzbietowe i podeszwowe stopy cha-
rakteryzują się istotnie wyższymi zakre-
sami u kobiet uprawiających Nordic 
Walking. Trening zdrowotny Nordic 
Walking sprzyja wyższemu poziomo-
wi funkcjonalnej sprawności fizycznej 
kobiet starszych, w porównaniu z gru-
pą kobiet uczestniczących w zajęciach 
z pływania. Wykazują one wyższy po-
ziom siły mięśni zginających w stawie 
łokciowym, wyższy poziom wytrzyma-
łości tlenowej, większy zakres ruchów 
stawów biodrowych i kręgosłupa oraz 
korzystniejsze poczucie równowagi dy-
namicznej	[7].

Podsumowanie
Aktywność ruchowa jest jednym 

z najważniejszych czynników decydu-
jących	o	zdrowiu	człowieka.	Systema-
tycznie podejmowany wysiłek fizyczny 
prowadzi do wydłużenia życia, zmniej-
szenia ryzyka zachorowania na choro-
by przewlekłe oraz opóźnienia zagroże-
nia niepełnosprawnością.

Rekreacyjny	sport,	jakim	jest	Nordic	
Walking ma cechy „sportu dla wszyst-
kich” –  jest najmniej urazowym sportem 
na świecie skierowanym do bardzo sze-
rokiego grona ćwiczących, zróżnicowa-

nych pod względem wiekowym i spraw-
nościowym.	Bezpieczeństwo	zapew-
niają głównie kije, które oprócz tech-
nicznej roli marszu, stanowią podpo-
rę w przypadku przeszkód terenowych 
i	niespodziewanych	potknięć.	Zajęcia	
indywidualne lub grupowe odbywają-
ce się w różnych warunkach atmosfe-
rycznych o każdej porze roku stwarza-
ją okazję do aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu, jak również zawie-
rania	nowych	znajomości	[1,	8,	9,	11].

Podczas badań dotyczących fizjo-
logicznego aspektu Nordic Walking 
porównuje się przede wszystkim róż-
ne aspekty fizjologiczne chodu z ki-
jami i chodu bez kijów lub joggingu. 
Wyniki aktualnych badań wskazują na 
znacząco wyższe zużycie kalorii w trak-
cie marszu z kijami (6,20 kcal/min.). 
Jak wskazują wyniki badań, które prze-
prowadzili	Porcari	i	wsp.	oraz	Rodgers	
i wsp., dużo wyższe jest również tętno 
i absorpcja tlenu w przypadku marszu 

z kijami niż w przypadku chodzenia 
bez	kijów.	Jednakże	Knobloch	nie	za-
uważa istotnych różnic w przemianach 
hemodynamicznych (tętno, pojemność 
minutowa serca, objętość wyrzutowa) 
między Nordic Walking, a szybkim mar-
szem	bez	kijów	[20].

Na podstawie badań trzech grup 
kobiet – w okresie przed menopauzal-
nym, menopauzalnym i po menopau-
zalnym wykazano, że po 12-tygodnio-
wym treningu Nordic Walking znaczą-
co obniżył się poziom całkowitego cho-
lesterolu,	LDL,	triacylogliceroli	i	masy	
ciała oraz zmniejszył się obwód pasa we 
wszystkich trzech grupach, a wzrósł po-
ziom	HDL	i	maksymalnej	pojemności	
tlenowej	[20].

Jak wynika z rezultatów badań zwią-
zanych z biomechaniczną analizą Nordic 
Walking, takie wskaźniki, jak: prędkość 
chodu i pozycja ciała są znacznie wyższe 
niż	podczas	chodzenia	bez	kijów	[20].

Spacery	i	marsze	są	powszechnie	
stosowaną formą rehabilitacji kardiolo-

gicznej. Nadwaga jest jednym z zasad-
niczych czynników ryzyka wystąpienia 
choroby kardiologicznej. Podczas mar-
szu	z	kijami	zużycie	energii	wzrasta.	Spa-
lanie kalorii zwiększa się – wynosi oko-
ło	400	kalorii	na	godzinę,	a	w	trakcie	
normalnego marszu – około 280 kalorii 
na godzinę, co skutecznie redukuje cię-
żar ciała. Podczas marszu z kijami tęt-
no jest o 5–17 uderzeń na minutę wyż-
sze	niż	w	czasie	zwykłego	marszu	(130	
uderzeń na minutę w trakcie normal-
nego marszu, a podczas Nordic Wal-
king	147	uderzeń	na	minutę,	a	zatem	
jest	to	wzrost	o	13%),	a	pochłanianie	
tlenu	może	być	wyższe	o	4,5–5,5	ml/
kg/min.	[20].

Marsz	z	kijkami	już	na	poziomie	
średniej intensywności obniża poziom 
stresu, wzmacnia układ immunologicz-
ny, usprawnia wentylację płuc, wpływa 
na poprawę wytrzymałości, zakresu ru-
chów stawów i kręgosłupa oraz korzyst-
niejsze poczucie równowagi dynamicz-
nej	u		osób	starszych	[1].	Z	powodze-
niem może być stosowany w profilakty-
ce chorób sercowo-naczyniowych, cho-
roby zwyrodnieniowej stawów czy oste-
oporozy	[11].

Nordic Walking to nowatorska, 
kompleksowa, niezwykle dynamicznie 
rozwijająca się forma aktywności fizycz-
nej, zyskująca coraz większą popular-
ność w społeczeństwie, która może stać 
się potężnym narzędziem w rękach fi-
zjoterapeuty i stanowić atrakcyjną for-
mę rehabilitacji kardiologicznej i ge-
riatrycznej.
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Wstęp. Następstwem udaru mózgu są zaburzenia czynności 
ruchowych	i	poznawczych.	Metoda	rezonansu	stochastycznego		
stosuje wibrację całego ciała umożliwiając przywrócenie wyko-
nywania	czynności	ruchowych.	Celem	pracy	jest	próba	określe-
nia relacji między zmianami częstości skurczów serca i ciśnie-
nia tętniczego krwi, a poprawą motoryki u osób po udarze mó-
zgu, u których stosowano zabiegi rezonansu stochastycznego.

Materiał i metoda.	W	badaniu	udział	wzięły	3	osoby,	któ-
re	spełnili	kryteria	włączenia	i	wyłączenia.	Każdy	uczestnik	wy-
raził zgodę na udział w badaniu wypełniając formularz świado-
mej	zgody.	Zmierzono	parametry	docelowe	przed	zastosowa-
niem i po zastosowaniu 6, 12, 15 zabiegów fizykalnych za po-
mocą	testu	Sięgania,	Wstań	i	Idź	oraz	Functional	Strength.	Te-
sty kliniczne były wykonywane trzykrotnie i brany pod uwagę 
był	najlepszy	wynik.	Zostało	wykonanych	15	zabiegów	fizykal-
nych,	3	razy	w	tygodniu	(poniedziałek,	środa,	piątek)	przez	5	
tygodni w postaci oscylacji mechanicznej w 5-ciu seriach po 60 
sekund, oddzielonych przerwami o tym samym czasie.

Wyniki.	Na	podstawie	testu	Sięgania	odległość	wychylenia	
wzrosła o 5–20 cm,  Wstań i Idź uzyskany czas uległ poprawie 
o	2–9	s.;	Functional	Strength	odnotowano	poprawę	o	2–3	po-
wtórzenia.	Częstość	skurczów	serca	zmieniała	się	losowo	pomię-
dzy	62–140/min.	Ciśnienie	tętnicze	krwi	wzrosło	nieznacznie	
w porównaniu do wartości spoczynkowych.

Wnioski.	Metoda	rezonansu	stochastycznego	jest	przydat-
nym środkiem terapeutycznym w przeciwdziałaniu dysfunkcji 
ruchowych u osób po udarze mózgu, jednakże wymaga dalsze-
go prowadzenia badań w tym kierunku w celu weryfikacji ob-
serwowanych efektów terapii.

Słowa kluczowe: udar mózgu, metoda rezonansu sto-
chastycznego, częstość skurczów serca, ciśnienie tętnicze 
krwi, wysiłek

Admission.	Stroke	is	a	disorder	of	motor	and	cognitive	func-
tion. The stochastic resonance method uses full body vibration, 
allowing you to restore your movement. The aim of the study 
is to determine the relationship between changes in heart rate 
and blood pressure and the improvement of motility in stroke 
patients with stochastic resonance. 

Material and method. 	The	study	involved	3	persons	who	
met	the	exclusion	criteria.	Each	participant	agreed	to	participa-
te in the study by completing the informed consent form. Tar-
get parameters were measured before and after application of 6, 
12,	15	physical	treatments	using	the	Reach,	Stand	up	and	Go	
and	Functional	Strength	tests.	Clinical	trials	were	performed	
thrice and taken into account was the best result. 15 physical 
procedures	were	performed	3	times	a	week	(Monday,	Wednes-
day, Friday) for 5 weeks in the form of mechanical oscillation 
in 5 series of 60 seconds separated by break of the same time. 

Results.		Based	on	the	Reach	test,	the	distance	inclination	
increased	by	5–20	cm,	Stand	up	and	Go	time	gained	impro-
ved	by	2–9	s.;	Functional	Strength	has	been	improved	by	2–3	
repetitions.	Heart	rate	variability	was	between	62–140	/	min.	
Blood	pressure	increased	slightly	compared	to	resting	values.	

Conclusions.  The stochastic resonance method is a use-
ful therapeutic agent in the prevention of motor dysfunction 
in post stroke patients, however, further research is needed in 
order to verify the effects of therapy. 

Key words: stroke, stochastic resonance, heart rate, 
blood pressure, effort

Zmiany wybranych zdolności motorycznych  
na tle funkcji hemodynamicznych osób  
po udarze mózgu poddanych zabiegom  
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Metoda	rezonansu	stochastyczne-
go	(RS)	opiera	się	na	optymalizacji	in-
terakcji licznych procesów centralne-
go i obwodowego układu nerwowego 
podczas wykonywania czynności ru-
chowych.	Stosuje	się	tu	platformę	gene-
rującą wibrację całego ciała, która wy-
korzystuje zjawisko rezonansu stocha-
stycznego, które polega na tym, że do-
danie zakłócenia do bodźca podprogo-
wego powoduje lepszą skuteczność od-
bierania lub zwiększoną zawartość in-
formacji	w	pewnej	reakcji	[7].	W	reha-
bilitacji udaru mózgu sygnały stocha-
styczne mają tą zaletę osiągnięcia ak-
tywacji nerwowo-mięśniowej przy ni-
skoenergetycznej stymulacji bez ryzyka 
uszkodzenia struktur organizmu pacjen-
ta czy zablokowania aktywności mię-
śnia,w porównaniu do dowolnych sy-
gnałów silnie energetycznych (wysokie 
amplitudy względem wysokiej często-
tliwości), stanowiące przeciwwskazania 
do	różnych	stanów	chorobowych	[4].	
Stosowanie	wielowymiarowej	oscylacji	
mechanicznej z komponentą zakłóceń 
na ciało człowieka wywołuje ciągłe ob-
ciążanie receptorów, w związku z czym 
sygnały sensoryczne są selekcjonowane  
i	hierarchizowane	w	OUN,	co	wpływa	
na	sterowanie	ruchem	[5,	8,	26].	Sta-
ła, lecz nieprzewidywalna zmiana sy-
gnałów stochastycznych prowadzi pod-
czas treningu do ciągłego, nieznacznego 
zakłócenia równowagi. Jeżeli dzieje się 
to w sposób powtarzalny, pacjent uczy 
się opracowywania wzorców aktywa-
cji mięśniowej, aby możliwie skutecz-
nie	skompensować	te	zakłócenia	[7].	
Ponadto znajomość licznych zróżnico-
wanych wartości referencyjnych pobu-
dza potencjał Inter-ekstrapolacji dzięki 
któremu jest możliwa dobra adaptacja 
akcji nerwowo-mięśniowej do nowych 
wymagań	i	sytuacji	[6].	Przy	wystarcza-
jącej aktywności, poprzez zamierzone 
bodźce treningowe uwalniane są czyn-
niki neurotroficzne, które przeciwdzia-
łają degeneracji i utracie funkcji przez 

komórki nerwowe oraz zapewniają two-
rzenie nowych zespołów komórek ner-
wowych	[7].

Następstwem udaru mózgu są za-
burzenia czynności ruchowych, któ-
re ograniczają lub uniemożliwiają ak-
tywność ruchową, mowa o tzw. od-
ruchach. Aby odruch osiągnął żądany 
efekt,	musi	mieć	określoną	siłę.	Space-
rowanie po nierównym terenie wywo-
łuje odruchy mięśni kończyn dolnych. 
Jeżeli są one wystarczająco silne, loko-
mocja po nierównym terenie przebie-
ga płynnie i pewnie. Jeżeli są zbyt sła-
be, nie jesteśmy w stanie przejąć cięża-
ru naszego ciała i upadamy. Jeżeli od-
ruchy są zbyt silne, wpadamy na inne 
osoby w sposób niekontrolowany, od-
bijając	się	o	kolejne	osoby.	Rolą	postę-
powania usprawniającego jest stymula-
cja prefleksu (układ receptor-mięsień) za 
pomocą bodźców treningowych, które 
umożliwią przywrócenie funkcji mię-
śni, a tym samym wykonywanie czyn-
ności ruchowych.

Z	uwagi	na	powszechność	wystę-
powania nadciśnienia tętniczego, któ-
re czterokrotnie zwiększa ryzyko uda-
ru mózgu i powoduje ryzyko wystąpie-
nia uszkodzenia naczyń krwionośnych, 
należy zwrócić uwagę na właściwe sto-
sowanie koncepcji czy metod uspraw-
niania	ruchowego.	Dzięki	temu	unik-
niemy wysokich wartości ciśnienia tęt-
niczego	u	osób	po	udarze	mózgu	[21].	
Odnotowano	występowanie	rozwar-
stwienia aorty, krwawienia wewnątrz-
mózgowego i krwiaka podtwardówko-
wego w przypadku treningu siłowe-
go na dedykowanych urządzeniach [1, 
2,	9,	17,	20].	Szczególnie	duże	ryzyko	
wystąpienia krwotoku śródmózgowe-
go wydaję się u pacjentów, którzy cier-
pią z powodu przewlekłego krwawie-
nia	z	nosa	[20].

Wydolność fizyczna to potencjalne 
możliwości wykonywania intensyw-
nej i długotrwałej pracy przy relatyw-
nie niewielkich zmianach zmęczenio-

wych i szybkim, efektywnym wypo-
czynku	[23].	Ten	potencjał	energetycz-
ny, to podstawa możliwości wykonywa-
nia wszelkich czynności – zarówno wy-
siłków bardzo intensywnych, jak i nie-
wielkich, ale u osób z dysfunkcjami lub 
względnie małymi możliwościami wy-
siłkowymi. Potencjalne możliwości, to 
przede wszystkim poprawność funkcjo-
nalna układu oddechowo-krążeniowe-
go i regulacji neurosomatycznej i neu-
rowegetatywnej	[13,	24].

Praktycznie każde zadanie wysiłko-
we powinno być kontrolowane na po-
ziomie funkcji układu krążenia, co daje 
obraz reakcji organizmu osoby ćwiczącej 
czy poddanej zabiegom fizjoterapeutycz-
nym	[19].	Poprawa	motoryki,	to	lepsza	
tolerancja wysiłku i poprawa zdolności 
korzystania z potencjału energetyczne-
go.	Objawia	się	to	obniżeniem	lub	bra-
kiem wzrostu takich wskaźników hemo-
dynamicznych jak czestość skurczów ser-
ca	(HR)	i	ciśnienie	tętnicze	(BP)	przy	
wykonywaniu podobnych zadań ru-
chowych.	Kontrola	HR	i	BP	zarówno	
w stanach spoczynkowych, jak i w pra-
cy i po jej zakończeniu pozwala utrzy-
mywać lub zwiększać obciążenia wysił-
kiem. Taka kontrola, to rutynowe dzia-
łania np. w sporcie wyczynowym [12, 
14,	23]	i	w	usprawnianiu	osób	rehabi-
litowanych	[19].

Cel pracy
Próba określenia relacji między 

zmianami	HR	i	BP,	a	poprawą	moto-
ryki u osób po udarze mózgu, u któ-
rych stosowano zabiegi rezonansu sto-
chastycznego.

Charakterystyka osób badanych
W przeprowadzonym badaniu 

uczestniczyły	3	osoby	(1	kobieta,	2	męż-
czyzn).	Kryterium	włączenia	był	prze-
byty udar mózgu. Uczestnicy byli wy-
łączeni z badania w przypadku ostrych 
stanów zapalnych, stanów będących na-
stępstwem przebytych złamań (mniej 
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niż 6 miesięcy), alloplastyki stawu bio-
drowego i kolanowego, zaawansowanej 
osteoporozy, schizofrenii, epilepsji, za-
burzeń spostrzegania, zawrotów głowy, 
obecności implantów elektronicznych tj. 
rozrusznik serca, stanów będących na-
stępstwem wszczepienia sztucznych za-

stawek sercowych, zaburzeń rytmu serca, 
nadciśnienia, hipotonii, nowotworów, 
stanów będących następstwem zakrzepi-
cy, nudności, złego samopoczucia, ciąży. 
Pacjent 1 w wieku 60 lat, masa ciała 85 
kg, wzrost 178 cm, wskaźnik masy ciała 
26,83.	Pacjent	2	w	wieku	58	lat,	masa	
ciała	68	kg,	wzrost	164	cm,	wskaźnik	
BMI	wynosi	25,28.	Pacjent	3	w	wie-
ku 69 lat, masa ciała 75,6 kg, wzrost 
170	cm,	wskaźnik	BMI	wynosi	26,16.

Metoda badań
Każdy	z	uczestników	miał	wykonany	

pomiar	ciśnienia	tętniczego	krwi	(BP)	
oraz	częstości	skurczów	serca	(HR),	bez-
pośrednio przed zastosowaniem, bezpo-
średnio	po	zastosowaniu	zabiegu	RS,	za	
pomocą ciśnieniomierza automatyczne-
go	Beurer	BM40,	który	jest	wyrobem	
medycznym certyfikowanym zgodnie 
z	dyrektywą	93/42/EEC	(norma	CE	
0483).	Zmierzono	parametry	docelo-
we	przed	zastosowaniem	RS	(pomiar	
1), po zastosowaniu 6 (pomiar 2), po 
zastosowaniu	12	(pomiar	3),	po	zasto-
sowaniu	15	(pomiar	4)	zabiegów	RS.	

Testy kliniczne były wykonywane trzy-
krotnie i brany pod uwagę był najlep-
szy	wynik.	Do	oceny	funkcji	równowa-
gi statycznej i dynamicznej wykorzysta-
no	następujące	testy	kliniczne:	Test	Się-
gania	[5,	22],	„Wstań	i	Idź”	[15,	22],	
Functional	Strength	Test	[11,	16].	Każdy	

uczestnik wyraził zgodę na udział w ba-
daniu wypełniając formularz świadomej 
zgody. Ponadto otrzymał do rąk wła-
snych formularz informacyjny dla pa-
cjenta oraz wyżej wymienioną deklara-
cję, a także przydzielono kartę obserwa-
cji	klinicznej.	Zostało	wykonanych	15	
zabiegów	RS,	3	razy	w	tygodniu	(po-
niedziałek, środa, piątek) przez 5 tygo-
dni. Pierwszy zabieg składał się z oscy-
lacji mechanicznej o intensywności (le-
vel/trim)	3	z	funkcją	zakłócenia	na	po-
ziomie	3	w	5-ciu	seriach	po	60	sekund,	
oddzielonych przerwami o tym samym 
czasie. W 2–15. zabiegu zastosowano 
oscylację mechaniczną o intensywno-
ści (level/trim) 6 z funkcją zakłócenia 
na	poziomie	3	w	5-ciu	seriach	po	60	se-
kund, oddzielonych przerwami o tym 
samym czasie.

Tabela 1. Osoby badane

Q Q Q Q
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Tabela 3. Wyniki Testu „Wstań i Idź” dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii rezonansem sto-
chastycznym. Wartości procentowe dotyczą zmiany w stosunku do pomiaru 1. Wartości ujemne świadczą 

o uzyskaniu lepszego wyniku w stosunku do pomiaru 1.

Tabela 2. Wyniki Testu Sięgania dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii rezonansem stocha-
stycznym. Wartości procentowe dotyczą zmiany w stosunku do pomiaru 1. Wartości ujemne świadczą 

o uzyskaniu gorszego wyniku w stosunku do pomiaru 1.

Tabela 4. Wyniki pomiaru Functional Strength Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii re-
zonansem stochastycznym. Większa ilość powtórzeń świadczy o uzyskaniu lepszego rezultatu. Wartości 

procentowe dotyczą zmiany w stosunku do pomiaru 1.
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Wyniki
W	odniesieniu	do	Testu	Sięgania	

Pacjent	1,	jak	również	Pacjent	3	uzy-
skał stopniową, progresywną zmianę 
w odległości wychylenia się w przód. 
Pacjent 2 po zastosowaniu 6 zabiegów 
RS	uzyskał	poprawę	o	5	cm,	natomiast	
po	zastosowaniu	12	zabiegów	RS	zmia-
na w stosunku do pomiaru 1 poprawi-
ła się o 1 cm, jednakże po zastosowa-
niu	15	zabiegów	RS	uzyskany	wynik	
wyniósł 20 cm.

Pacjent 2 na podstawie Testu „Wstań 
i Idź” uzyskał stopniową, progresywną 
poprawę	na	poziomie	9-17%	podczas	
stosowania terapii rezonansem stocha-
stycznym. Pacjent 1 podczas pomia-
ru 2 uzyskał poprawę o 9 s., jednakże 
dalsze stosowanie terapii spowodowało 
uzyskanie gorszego wyniku w stosun-
ku do pomiaru 2, lecz jednak lepszego 
w stosunku do pomiaru 1. U Pacjenta 
3	podczas	pomiaru	2	wydłużył	się	czas	
o niecałą sekundę, aczkolwiek uzyska-
ny	wynik	w	pomiarze	3	i	4	był	lepszy	
w stosunku do pomiaru 1 i 2, co daje 
największą zmianę wśród uczestników.

W ocenie siły mięśni dolnej czę-
ści ciała w odniesieniu do Functional 
Strength	Test	Pacjent	1	uzyskał	znacz-
ną zmianę po zastosowaniu 12 zabiegów 
RS	w	ilości	powtórzeń	o	3,	co	daje	sku-
teczność	na	poziomie	50%,	natomiast	
ilość	powtórzeń	w	pomiarze	2	i	4	wzro-
sła o 1 w stosunku do pomiaru 1. U Pa-
cjenta 2 odnotowano zmianę po zasto-
sowaniu	12	jak	również	15	zabiegów	RS	
o 2 powtórzenia w stosunku do pomia-
ru	1.	Pacjent	3	uzyskał	zmianę	w	ilości	
powtórzeń o 2 w stosunku do pomia-
ru 1, ponadto po zastosowaniu 15 za-

biegów	RS	ilość	powtórzeń	wzrosła	o	3	
w stosunku do stanu przed zastosowa-
niem terapii.

U	Pacjenta	1	wartości	BP	przed	
rozpoczęciem	zabiegu	RS	obejmowa-
ły	zakres	121–161	mmHg	SBP,	75–96	
mmHg	DBP,	natomiast	wartości	HR	
były w przedziale 85–128. 

Ryc. 1. Pomiar BP i HR podczas terapii RS u pacjenta 1. Tłumaczenie: HR – częstość skurczów serca, 
SYSOLIC BP – skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, DIASTOLIC BP – rozkurczowe ciśnienie tętnicze 

krwi. Legenda: 1–15 zabieg RS; A – pomiar bezpośrednio przed zastosowaniem RS; B – pomiar bezpo-
średnio po zastosowaniu RS; linia ciągła dotyczy HR; linia okrągła kropka dotyczy SBP; linia kwadrato-
wa kropka dotyczy DBP; linia długa kreska dotyczy tendencji HR; linia długa kreska-kropka-kreska do-

tyczy tendencji SBP; linia długa kreska-kropka-kropka dotyczy tendencji DBP.

Ryc. 2. Pomiar BP i HR podczas terapii RS u pacjenta 2. Tłumaczenie: HR – częstość skurczów serca, 
SYSOLIC BP – skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, DIASTOLIC BP – rozkurczowe ciśnienie tętnicze 

krwi. Legenda: 1–15 zabieg RS; A – pomiar bezpośrednio przed zastosowaniem RS; B – pomiar bezpo-
średnio po zastosowaniu RS; linia ciągła dotyczy HR; linia okrągła kropka dotyczy SBP; linia kwadrato-
wa kropka dotyczy DBP; linia długa kreska dotyczy tendencji HR; linia długa kreska-kropka-kreska do-

tyczy tendencji SBP; linia długa kreska-kropka-kropka dotyczy tendencji DBP.

Tabela 5. Wartości SBP, DBP, HR podczas stosowania terapii
SBP – skurczowe ciśnienie krwi, DBP – rozkurczowe ciśnienie krwi
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W wyniku zastosowania zabiegów 
RS,	odnotowano	wartości	SBP	w	prze-
dziale	114–158	mmHg,	DBP	w	prze-
dziale	81–96	mmHg	oraz	HR	w	prze-
dziale	105–140/min.	Pacjent	2	przed	
rozpoczęciem	zabiegów	RS	odnotował	
wartości	SDP	75–130	mmHg,	DBP	
46–69	mmHg,	HR	61–77/min.	Po	
zaaplikowaniu	zabiegów	RS	wartości	
SBP	były	w	przedziale	95–123	mmHg,	
DBP	w	przedziale	46–87	mmHg,	HR	
w przedziale 62–71/min. Przed zastoso-
waniem	zabiegów	RS	u	Pacjenta	3	war-
tości	SBP	objęły	zakres	76–113	mmHg,	
DBP	objęły	zakres	64–88	mmHg,	HR	

objęły zakres 79–120/min. Po zastoso-
waniu	zabiegów	RS	wartości	SBP	ob-
jęły	zakres	64–115	mmHg,	DBP	obję-
ły	zakres	56–91	mmHg,	HR	objęły	za-
kres 77–120/min.

Dyskusja
Udar mózgu to odcięcie kory mó-

zgowej od dostaw tlenu i składników 
odżywczych. Następstwem są zaburze-
nia czynności ruchowych i poznaw-
czych.	Zadaniem	rehabilitacji	rucho-
wej jest optymalizacja interakcji ośrod-
kowego i obwodowego układu nerwo-
wego podczas wykonywania czynno-
ści ruchowych oraz profilaktyka dzia-
łań zmniejszających ryzyko wystąpie-
nia	chorób	naczyniowych.	Efekty	w/w	
zadań uzyskuje się w wyniku stosowa-
nia różnego rodzaju środków terapeu-
tycznych od fizykoterapii, kinezytera-

Ryc. 3. Pomiar BP i HR podczas terapii RS u pacjenta 3. Tłumaczenie: HR – częstość skurczów serca, 
SYSOLIC BP – skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, DIASTOLIC BP – rozkurczowe ciśnienie tętnicze 

krwi. Legenda: 1-15 zabieg RS; A – pomiar bezpośrednio przed zastosowaniem RS; B – pomiar bezpo-
średnio po zastosowaniu RS; linia ciągła dotyczy HR; linia okrągła kropka dotyczy SBP; linia kwadrato-
wa kropka dotyczy DBP; linia długa kreska dotyczy tendencji HR; linia długa kreska-kropka-kreska do-

tyczy tendencji SBP; linia długa kreska-kropka-kropka dotyczy tendencji DBP.

Ryc. 4. Wyniki pomiaru Functional Reach Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii rezonan-
sem stochastycznym. Wartości procentowe nad wartościami pomiaru dotyczą zmiany w stosunku do po-

miaru 1. Wartości ujemne świadczą o uzyskaniu gorszego wyniku w stosunku do pomiaru 1.

Tabela 6. Wyniki pomiaru Functional Reach Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii rezonansem stochastycznym. Wartości ujemne świadczą 
o uzyskaniu gorszego wyniku w stosunku do pomiaru 1.
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pii po metody usprawniania ruchowe-
go.	Metoda	rezonansu	stochastyczne-
go  stosuje wibrację całego ciała umoż-
liwiając optymalne sterowanie preflek-
sami i odruchami.

Ze	gromadzonych	danych	na	pod-
stawie stanu bezpośrednio po zakwa-
lifikowaniu do terapii w fazie drugiej 

przeprowadzone	pomiary	dla	Testu	Się-
gania osoby badane uzyskały poprawę 
na	poziomie	15–20%;	w	teście	„Wstań	
i Idź” odnotowano zmianę na pozio-
mie	9–29%	u	2	z	3	osób;	w		Functio-
nal	Strength	Test	poprawa	oscylowa-
ła	na	poziomie	16–25%	u	2	z	3	osób.	
W fazie trzeciej po zastosowaniu 12 za-

biegów	RS	w	Teście	Sięgania	u	osób	ba-
danych wystąpiła poprawa na poziomie 
4–50%;	w	teście	„Wstań	i	Idź”	odnoto-
wano	zmianę	o	10–11%	u	2	z	3	osób;	
w		Functional	Strength	Test	poprawa	
oscylowała	na	poziomie	25–50%.	W	fa-
zie	czwartej	w	Teście	Sięgania	odnoto-
wano	poprawę	sięgającą	66–100%	u	2	
z	3	osób,	w	teście		„Wstań	i	Idź”	popra-
wa	oscylowała	w	przedziale	17–21%;	
w	Functional	Strength	Test	uzyskana	
zmiana	wynosiła	16–37,5%.	Nastąpiła	
poprawa w regulacji równowagi i umie-
jętności lokomocji pozwalająca na sa-
modzielną aktywność dnia codzienne-
go podczas wstawania z krzesła, wsia-
dania i wysiadania z samochodu/środ-
ków transportu publicznego, wchodze-
nia i schodzenia po schodach, lokomocji 
po płaskim podłożu, a także spaceru po 
nierównym terenie. Poprawa w/w umie-
jętności ruchowych świadczy o zmniej-
szeniu ryzyka upadków w stosunku do 
stanu bezpośredniego po zakwalifiko-

Ryc. 5. Wyniki pomiaru The Timed „Up and Go” Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii 
rezonansem stochastycznym. Wartości procentowe nad wartościami pomiaru dotyczą zmiany w stosunku 

do pomiaru 1. Wartości ujemne świadczą o uzyskaniu lepszego wyniku w stosunku do pomiaru 1.

Tabela 8. Wyniki pomiaru 30-Second Chair Stand Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii rezonansem stochastycznym. Wartości dodatnie świad-
czą o zaobserwowanej poprawie w stosunku do pomiaru 1. Większa ilość powtórzeń świadczy o uzyskaniu lepszego rezultatu.

Tabela 7. Wyniki pomiaru The Timed „Up and Go” Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii rezonansem stochastycznym. Wartości ujemne 
świadczą o uzyskaniu lepszego wyniku w stosunku do pomiaru 1.
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waniu do terapii. Van Nes i wspólnicy 
wykazali, że zastosowanie wibracji ca-
łego	ciała	(30	Hz,	drgania	sinusoidal-
ne,	4	serie	trwające	45	sek.,	oddzielo-
ne przerwami po 1 min., 5 razy w ty-
godniu przez 6 tygodni) w połączeniu 
z konwencjonalnymi zabiegami fizjote-
rapeutycznymi u osób po udarze mó-
zgu, nie są bardziej skuteczne pod wzglę-
dem poprawy równowagi (skala rów-
nowagi	Berga)	w	porównaniu	do	gru-
py	kontrolnej	[25].	Badanie	pokazuje,	
że drgania sinusoidalne trenują bardzo 
wąski zakres wzorców aktywacji mięśni, 
który dla sprostania wymaganiom dnia 
codziennego	nie	wystarczy.	Co	więcej,	
działanie wibracji o identycznej wyso-
kiej częstotliwości może prowadzić do 
powstawania deficytów czuciowych lub 
utraty	aktywności	odruchowej	[7].

W przeprowadzonym badaniu wy-
kazano,	że	wartości	HR	po	zastosowa-
niu	zabiegów	RS	znacznie	wzrosły	w	po-
równaniu do stanu bezpośrednio przed 
zabiegami	RS	u	Pacjenta	1,	prawdopo-
dobnie z powodu wymaganego zwięk-
szonego wysiłku ze względu na zabu-
rzenia czucia, osłabienie mięśni, zabu-
rzoną koordynację ruchów i równowa-
gę	ciała.	Wartości	HR	przed	zastosowa-
niem jak również po zastosowaniu za-
biegów	RS	pozostawały	względnie	sta-

łe u Pacjenta 2 na poziomie 61–77/min 
i	Pacjenta	3	w	przedziale	77–120/min.	
Herren	i	wspólnicy	zastosowali	jedno-
razowy	zabieg	RS	o	indywidualnej	sub-
maksymalnej intensywności dla każde-
go uczestnika w 5 seriach, trwających 
1 min. oddzielonych przerwami o tym 
samym czasie. Począwszy od średniej 
HR	101/min	wartości	zmieniały	się	
losowo	między	93–101/min	wciągu	
5	serii	u	osób	po	udarze	mózgu	[10].	
Natomiast	Kessler	i	Shor	wykazali,	że	
u	osób	zdrowych	podczas	zabiegu	SR	
w niewielkim zgięciu w stawach kola-
nowych	wartości	HR	oscylowały	na	po-
ziomie 92–105/min, dodatkowo zwięk-
szony zakres zgięcia w stawach kolano-
wych	powodował	wzrost	wartości	HR	
na	poziomie	121–139/min	[13].	W/w	
wyniki	są	zbieżne	z	ustaleniami	Rittwe-
ger i wspólnicy, którzy odnotowali war-
tość	HRmax	128/min	stosując	drgania	
sinusoidalne	(26Hz)	u	zdrowych	osób	
podczas	treningu	siłowego	[18].

W	obecnym	badaniu	BP	było	nie-
mal identyczne u Pacjenta 1 i Pacjenta 
3	w	porównaniu	do	wartości	spoczyn-
kowych. Natomiast u Pacjenta 2 war-
tości	SBP	i	DBP	wzrosły	nieznacznie	
powyżej	wartości	spoczynkowej.	Her-
ren i wspólnicy odnotowali średnie war-
tości	BP	131/90	mmHg	w	spoczyn-

ku, które wzrosło nieznacznie do war-
tości	140/98	mmHg	po	pierwszej	serii	
i zmieniało się losowo na tym pozio-
mie	w	ciągu	5	serii	SR	[10].	Również	
Kessler	i	Shor	stosując	SR	u	zdrowych	
osób,	wykazali	że	wartości	BP	nieznacz-
nie wzrosły w odniesieniu do wartości 
spoczynkowych	(SBP:	144–126	mmHg,	
DBP:	77–95mmHg)	w	ustawieniu	z	lek-
ko ugiętymi i w znacznym zgięciu kola-
nami	[13].	Porównywalne	wyniki	(śred-
nia	BP:	132/52	mmHg)	otrzymał	Rit-
tweger i wspólnicy stosując drgania si-
nusoidalne	(26	Hz)	u	zdrowych	osób	
wykonujących przysiady z dodatkowym 
obciążeniem	[18].

Zakończenie
Badanie	wykazało	poprawę	moto-

ryki u osób po udarze mózgu pomimo 
ponad czteroletniego  okresu chorobo-
wego.	Co	więcej,		BP	i	HR	w	zasadzie	
nie	uległy	zmianie	podczas	terapii	RS.	
Wynika z tego, że większe możliwości 
wysiłkowe nie wymagają większego do-
starczenia tlenu poprzez wzrost wskaź-
ników przepływu krwi. Jest to związa-
ne z usprawnieniem ruchowym, które 
opiera się na prostym założeniu, że aby 
poprawić naszą zdolność do wykonywa-
nia czynności, musimy daną czynność 
powtarzać wielokrotnie (podobnie wte-
dy, gdy uczyliśmy się jazdy na rowerze) 
[3].	Metoda	rezonansu	stochastyczne-
go jest przydatnym środkiem terapeu-
tycznym w przeciwdziałaniu dysfunk-
cji ruchowych u osób po udarze mózgu, 
jednakże wymaga dalszego prowadzenia 
badań w tym kierunku w celu weryfi-
kacji obserwowanych efektów terapii.

Adres do korespondencji
Address for correspondence: 
asuchanowski@wp.pl

Ryc. 6. Wyniki pomiaru 30-Second Chair Stand Test dla każdego pacjenta podczas stosowania terapii re-
zonansem stochastycznym. Wartości procentowe nad wartościami pomiaru dotyczą zmiany w stosunku do 

pomiaru 1
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Wstęp.	Osteoporoza	jest	chorobą	szkieletu	charakteryzu-
jącą się zwiększonym ryzykiem złamań kości w następstwie 
zmniejszenia	ich	odporności	mechanicznej.	Odpowiednia	
wiedza i właściwy styl życia pozwala zapobiegać niektórym 
czynnikom	przyspieszającym	jej	przebieg.	Cel	pracy	stano-
wiła analiza świadomości i wybranych aspektów stylu życia 
kobiet		w	wieku	30–50	lat	z	województwa	podkarpackiego.

Materiał i metody badań. Badaniami	metodą	sondażu	
diagnostycznego objęto 126 mieszkanek województwa pod-
karpackiego, które z uwagi na wiek podzielono na 2 grupy. 
Grupę	I	stanowiły	62	kobiety	w	przedziale	30–40	lat,	a	grupę	
II	64	kobiety	w	wieku	41–50	lat.	W	analizie	zastosowano	nie-
parametryczny	test	niezależności	Chi-kwadrat	Pearsona	(χ2). 

Wyniki.	Nieco	ponad	50%	respondentek,	niezależnie	od	
wieku uznało własną wiedzę na temat osteoporozy za dosta-
teczną.	Zaledwie	5%	kobiet	deklarowało	poddanie	się	bada-
niom	diagnostycznym	w	kierunku	osteoporozy.	Konsump-
cję mleka i jego przetworów z częstością raz dziennie dekla-
rowało	55%	respondentek,	natomiast	mięsa	i	słodyczy:	po	
około	35%	kobiet.	Większość	nie	znała	odpowiedzi	na	py-
tanie o słuszność stosowania hormonalnej terapii zastępczej 
w	prewencji	osteoporozy.	Kobiety	w	wieku	30–40	lat	czę-
ściej	niż	respondentki	w	przedziale	41–50	lat	podejmowały	
aktywność fizyczną (p = 0,012).

Wnioski. Istnieje potrzeba informowania kobiet  na te-
mat istoty i skutków osteoporozy w celu wdrażania wczesnej 
diagnostyki i profilaktyki, szczególnie w zakresie prawidłowej 
diety, suplementacji i systematycznej aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, osteoporo-
za – profilaktyka i diagnostyka, dieta, hormonalna te-
rapia zastępcza, aktywność fizyczna

Introduction.	Osteoporosis	is	a	skeletal	disease	characte-
rized by an increased risk of bone fractures following the re-
duction of their mechanical resistance. Adequate knowledge 
and a proper lifestyle can prevent some factors accelerating 
its process. The aim of the study was analysis of the aware-
ness	and	selected	aspects	of	lifestyle	of	women	aged	30–50	
from the Podkarpackie Voivodeship. 

Material and methods. The research method of diagno-
stic	survey	consisted	of	126	female	inhabitants	of	Subcarpa-
thian Voivodeship, who were divided into 2 groups due to 
age.	Group	I	were	62	women	between	30–40	years	of	age	
and	group	II	were	64	women	aged	40–50	years.	The	collec-
ted research results were analyzed with the use of a non-pa-
rametric	test	of	independence	Chi-square	(χ2). 

Results.	Slightly	more	than	50%	of	respondents,	regar-
dless of age, found their own knowledge of osteoporosis to 
be	sufficient.	Only	5%	of	women	declared	having	undergo-
ne a diagnostic test for osteoporosis. The consumption of 
milk	and	its	products	was	declared	by	55%	of	the	respon-
dents once a day, while meat and sweets were consumed by 
35%	of	the	women.	Most	of	the	subjects	did	not	know	the	
answer to the question whether hormone replacement thera-
py is beneficial for osteoporosis prevention. Women betwe-
en	30	and	40	years	of	age	were	more	likely	to	engage	them-
selves	in	physical	activity	than	41–50	year	olds	(p	=	0,012).

Conclusions. There is a need to inform women about 
the essence and consequences of osteoporosis in order to im-
plement early diagnostics and prevention, especially in terms 
of proper diet, supplementation and regular physical activity.

Key words: bone mineral density, osteoporosis – dia-
gnosis and prevention, diet, hormone replacement the-
rapy, physical activity
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Wstęp
Osteoporoza	jest	chorobą	szkiele-

tu charakteryzującą się zwiększonym 
ryzykiem złamań kości w następstwie 
zmniejszenia ich odporności mecha-
nicznej, warunkowanej gęstością mi-
neralną kości i jakością tkanki kostnej 
[18].	Termin	złamanie	osteoporotycz-
ne oznacza złamanie niskoenergetycz-
ne, niewspółmierne do sił je wywo-
łujących, co przyjęto na całym świe-
cie jako upadek z własnej wysokości 
lub też wystąpienie złamania samoist-
nego.	Do	złamań	głównych	zalicza	się	
złamanie bliższego końca kości udowej 
(szyjki kości udowej, złamania prze-
zkrętarzowe lub podkrętarzowe), bliż-
szego końca kości ramiennej, dalszego 
końca kości promieniowej, złamania 
kręgów	[14].	Do	czynników	wpływa-
jących na rozwój osteoporozy zalicza 
się niski stan początkowy (młodzień-
czy) wysycenia tkanki kostnej, niepra-
widłową dietę pozbawioną dostatecz-
nych ilości wapnia oraz innych pier-
wiastków i związków budujących apa-
rat kostny, nadużywanie alkoholu, pa-
lenie tytoniu, zaburzenia hormonalne, 
niedobory	witaminy	D,	niską	aktyw-
ność fizyczną, szczupłą budowę ciała. 
U kobiet w okresie menopauzy obser-
wuje się gwałtowny ubytek masy kost-
nej, spowodowany przebudową gospo-
darki hormonalnej. Jest to okres szcze-
gólnie niebezpieczny, w którym ubytki 
masy kostnej mogą być bardzo znacz-
ne i bardzo trudne do zrekompensowa-
nia	[21,	31].	Sanchez-Riera	i	wsp.	[30]	
w przeglądzie systematycznym, bazują-
cym na wynikach podwójnej absorp-
cjometrii rentgenowskiej dwuwiązkowej 
DXA	(ang.	Dual-energy	X-ray	Absorp-
tiometry) stwierdzili, że ryzyko wystą-
pienia niskiej masy kostnej i złamania 
osteoporotycznego wzrasta gwałtownie 
z wiekiem, zwiększając skalę problemu 
w krajach zachodnich i rozwijających 
się z postępującym starzeniem się po-
pulacji. Podobne prognozy wysunę-

li	Omsland	i	Magnus	[25]	na	podsta-
wie danych szacunkowych dotyczących 
przyszłej liczebności pomenopauzalnych 
złamań bliższego końca kości udowej 
u	mieszkańców	Norwegii,	USA,	Fran-
cji,	Niemiec	i	Wielkiej	Brytanii.	Sved-
bom	i	wsp.	[33]	w	badaniach	populacji	
greckiej zaobserwowali tendencję wzro-
stową  w odniesieniu do epidemiologii 
złamań niskoenergetycznych bliższego 
końca kości udowej, kręgów kręgosłu-
pa, kości przedramienia i wynikających 
z nich kosztów postępowania lecznicze-
go. Autorzy zasugerowali konieczność 
większego nacisku na farmakologiczną 
profilaktykę złamań u osób z grupy ry-
zyka,	w	szczególności	kobiet.	Czerwiń-
ski	i	wsp.	[3]	opisali	epidemiologię	zła-
mań osteoporotycznych w Polsce i na 
świecie, wskazując na trend zmierza-
jący  w kierunku zwiększania się ich 
liczby.	Choroba	wpływa	na	pogorsze-
nie jakości życia osób nią dotkniętych, 
jak również ma skutki finansowe, wy-
nikające z konieczności podejmowania 
działań leczniczych i terapeutycznych. 
W świetle obecnych zmian demogra-
ficznych konieczne jest podejmowanie 
działań polegających na monitorowa-
niu stanu wiedzy i stylu życia współcze-
snych społeczeństw w kierunku zapo-
biegania chorobie. W związku z powyż-
szym cel pracy stanowiła analiza świa-
domości i wybranych aspektów stylu 
życia	kobiet	w	wieku	30–50	lat	z	wo-
jewództwa podkarpackiego. 

Pytania badawcze:
1. Jak badane kobiety oceniają po-

ziom własnej wiedzy na temat oste-
oporozy? 

2.	Czy	respondentki	poddają	się	
badaniom diagnostycznym w kierun-
ku osteoporozy oraz czy wiek stanowi 
czynnik istotnie różnicujący deklaracje?

3.	Które	produkty	żywnościowe	ba-
dane kobiety spożywają najczęściej oraz 
jaka jest częstość konsumpcji napojów 
zawierających kofeinę i alkohol oraz 
częstość palenia papierosów?

4.	Jakie	są	opinie	badanych	kobiet	
na temat słuszności stosowania hor-
monalnej terapii zastępczej w prewen-
cji osteoporozy?

5. Jaka jest częstość podejmowa-
nia aktywności fizycznej przez badane 
kobiety oraz czy wiek różnicuje chęci 
i preferencje form aktywności fizycznej? 

Materiał i metody
Badaniami	objęto	126	kobiet	z	wo-

jewództwa podkarpackiego w wieku 
30–50	lat,	które	podzielono	na	dwie	
grupy.	Grupę	I	stanowiły	62	kobiety	
w	wieku	30–40	lat	(średnia	wieku	X–  = 
4,7	±	3,3	roku),	natomiast	grupę	II:	64	
kobiety	w	przedziale	wiekowym	41–50	
lat	(średnia	wieku	X–	=	46,1	±	3,0	lat).	
Środowisko miejskie reprezentowało 
52%	respondentek	(50%	kobiet	z	gru-
py	I	oraz	53%	kobiet	z	grupy	II)	a	wiej-
skie	49%	ankietowanych	(50%	kobiet	
z	grupy	I	oraz	47%	kobiet	z	grupy	II).	
Wykształcenie	wyższe	deklarowało	32%	
kobiet zakwalifikowanych do grupy I i 
37%	kobiet	z	grupy	II.	Wykształcenie	
średnie	posiadało	53%	kobiet	z	grupy	
I	i	39%	kobiet	z	grupy	II	a	podstawo-
we	14%	kobiet	z	grupy	I	i	23%	kobiet	
z	grupy	II.	Badane	w	większości	były	
aktywne zawodowo. Takich deklara-
cji	udzieliło	77%	respondentek	z	gru-
py	I	oraz	78%	respondentek	z	grupy	II.	
Większość respondentek z grupy I wy-
konywała	pracę	fizyczną	(60%	kobiet),	
z kolei większość respondentek z grupy 
II	–	umysłową	(54%	kobiet).	

Badania	przeprowadzono	metodą	
sondażu diagnostycznego. Narzędzie 
stanowiła ankieta autorska złożona z 15 
pytań, w tym 8 pytań zamkniętych jed-
nokrotnego wyboru i 7 pytań wielokrot-
nego	wyboru.	Respondentki	w	sposób	
subiektywny dokonywały oceny wła-
snej wiedzy na temat osteoporozy. Py-
tano o istotę choroby, czynniki ryzyka 
i objawy, metody diagnostyczne, sposo-
by profilaktyki i wybrane aspekty stylu 
życia. W analizie zastosowano niepara-
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metryczny	test	niezależności	Chi-kwa-
drat Pearsona (χ2), przyjmując poziom 
istotności  α	=	0,05.	Obliczenia	wyko-
nano	w	programie	Statistica	10.0	fir-
my	Stat	Soft.	

Wyniki 
Około	56%	respondentek	z	gru-

py	I	i	53%	respondentek	z	grupy	II	
uznało, że posiada co najmniej dosta-
teczny poziom wiedzy na temat oste-
oporozy (χ²(1)	=	0,14;	p	=	0,708).	
Wyniki w tab. 1 wskazują, że łącznie 
90%	respondentek	(w	tym	87%	ko-
biet	z	grupy	I	i	94%	kobiet	z	grupy	
II) udzieliło odpowiedzi, że osteopo-
roza jest chorobą tkanki kostnej. Test 
χ² nie wykazał statystycznie istotne-
go międzygrupowego zróżnicowania 
(p	=	0,203).	Aż	88%	respondentek	(w	
tym	84%	kobiet	z	grupy	I	i	92%	ko-
biet z grupy II) prawidłowo odpowie-
działo, że przyczyną osteoporozy jest 
obniżenie gęstości mineralnej tkanki 
kostnej. Nie odnotowano statystycz-

nie istotnego zróżnicowania odpowie-
dzi	(p	=	0,354).		

Wśród czynników ryzyka osteopo-
rozy kobiety z grupy I istotnie częściej 
wskazywały długotrwały brak miesiącz-
ki:	p	=	0,043.	Pozostałe	odpowiedzi	
nie różnicowały znamiennie ankieto-
wanych.	Kobiety	najczęściej	podawały	
sedenteryjny	tryb	życia	(58%	respon-
dentek	z	grupy	I	i	62%	respondentek	

z grupy II), przedwczesną menopauzę 
(40%	respondentek	z	grupy	I	i	53%	
respondentek z grupy II) oraz palenie 
tytoniu	(48%	respondentek	z	grupy	I	i	
45%	respondentek	z	grupy	II).	W	od-
powiedzi na pytanie o objawy klinicz-
nie osteoporozy ankietowane przeważ-
nie	wskazywały	złamania	kości	(85%	
kobiet	z	grupy	I	i	84%	kobiet	z	grupy	
II) oraz bóle kości długich pod wpły-

Tab. 1. Rozkład odpowiedzi respondentek na pytania o istotę i przyczyny osteoporozy

Tab. 2. Rozkład odpowiedzi respondentek na pytania o czynniki ryzyka, objawy kliniczne i metody stosowane w diagnostyce osteoporozy 

*p<0,05  † możliwość wyboru kilku odpowiedzi 
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wem	obciążenia	(58%	kobiet	z	grupy	
I	i	45%	kobiet	z	grupy	II).	Zdecydo-
wana	więk-szość	(82%	kobiet	z	gru-
py	I	i	89%	kobiet	z	grupy	II)	w	odpo-
wiedzi na pytanie o metody stosowane 
w diagnostyce osteoporozy wymieni-
ła	badanie	RTG.	Rzadziej	zaznaczano	
odpo-wiedź: badanie densytometrycz-
ne	(29%	kobiet	z	grupy	I	i	27%	kobiet	
z grupy II). Test χ² nie wykazał staty-

stycznie istotnego międzygrupowego 
zróżnicowania (tab. 2).

Zdecydowana	większość	ankieto-
wanych, niezależnie od wieku za głów-
ną przyczynę osteoporozy uznała niedo-
bór	ruchu	(66%	kobiet	z	grupy	I	i	67%	
kobiet z grupy II) oraz nieprawidłową 
dietę	(79%	kobiet	z	grupy	I	i	84%	ko-
biet	z	grupy	II),	z	kolei	40%	responden-
tek	wymieniło	palenie	papierosów	(45%	
kobiet	z	grupy	I	i	42%	kobiet	z	grupy	
II)	oraz	nadużywanie	alkoholu	(44%	
kobiet	z	grupy	I	i	37%	kobiet	z	grupy	
II). Wśród innych objawów wskazano 
nadużywanie	napojów	kofeinowych.	Do	
sposobów profilaktyki osteoporozy an-
kietowane w sporym odsetku zaliczyły 
właściwe	odżywianie	(76%	kobiet	z	gru-
py	I	i	73%	kobiet	z	grupy	II)	oraz	syste-
matyczną	aktywność	fizyczną	(73%	ko-

biet	z	grupy	I	i	56%	kobiet	z	grupy	II).	
Wśród innych sposobów profilaktyki wy-
kazano unikanie używek. Nie stwierdzo-
no statystycznie istotnego międzygrupo-
wego	zróżnicowania	odpowiedzi	(tab.	3).

Z	danych	w	tab.	4	wynika,	że	prawi-
dłowej odpowiedzi na pytanie o dobową 
podaż wapnia w diecie osoby dorosłej 
udzieliło	tylko	21%	badanych	z	grupy	
I	oraz	16%	badanych	z	grupy	II.	Więk-

szość,	bo	87%	kobiet	z	grupy	I	oraz	83%	
kobiet z grupy II poprawnie wskazała, 
że do prawidłowego wchłaniania wap-
nia	niezbędna	jest	witamina	D.	Słusz-
ność stosowania hormonalnej terapii za-
stępczej	(HTZ)	w	prewencji	osteoporo-
zy	uznało	3%	respondentek	z	grupy	I	i	
2%	grupy	II.	Test	χ² nie wykazał sta-
tystycznie istotnego międzygrupowego 
zróżnicowania	(tab.	4).

Tab. 3. Rozkład odpowiedzi respondentek na pytania o przyczyny i sposoby profilaktyki osteoporozy

Tab. 4. Rozkład odpowiedzi respondentek na pytania o dobową podaż wapnia w diecie osoby dorosłej, 
witaminę niezbędną do prawidłowego wchłaniania wapnia i słuszność stosowania HTZ

 †możliwość wyboru kilku odpowiedzi
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Zaledwie	2%	respondentek	z	gru-
py	I	i	6%	kobiet	z	grupy	II	poddało	się	
badaniom diagnostycznym w kierun-
ku osteoporozy. Nie stwierdzono sta-
tystycznie istotnego międzygrupowe-
go zróżnicowania pod tym względem 
(χ²(1) = 1,78; p = 0,182).

Spośród	wskazanych	produktów	
spożywczych badane najczęściej dekla-
rowały konsumpcję mleka i jego prze-
tworów, mięsa oraz słodyczy a rzadziej 
– ryb i jajek (ryc. 1).

Napoje zawierające kofeinę respon-
dentki spożywały zazwyczaj raz lub dwa 
razy dziennie, a napoje alkoholowe – 
okazjonalnie (ryc. 2).

Palenie papierosów deklarowało 
31%	respondentek	z	grupy	I	i	23%	
badanych z grupy II. Test χ² nie wy-
kazał statystycznie istotnego między-
grupowego zróżnicowania odpowie-
dzi (χ²(1)	=	0,83;	p	=	0,362).	Zdecy-
dowanie więcej respondentek z grupy 
I	(94%	kobiet)	w	stosunku	do	grupy	
II	(80%	kobiet)	podejmowało	regular-
ną aktywność fizyczną (χ²(1) = 5,18; 
p	=	0,023).	Dane	w	tab.	5	wskazują,	że	
częstość podejmowania aktywności fi-
zycznej zależała od wieku (p = 0, 017). 
Kobiety	z	grupy	I	częściej	podejmowały	
aktywność fizyczną i większości z nich 
aktywność ta kojarzyła się z przyjem-
nością, podczas gdy dla kobiet z grupy 
II stanowiła konieczność (p = 0,019).

Dyskusja
Osteoporoza	stanowi	istotny	pro-

blem współczesnych społeczeństw, stąd 
w piśmiennictwie znane są doniesie-
nia dotyczące poziomu wiedzy na te-
mat choroby u osób zamieszkujących 
różne	środowiska.	De	Silva	i	wsp.	[7]	
stwierdzili umiarkowany poziom wie-
dzy oosteoporozie u kobiet uczęszczają-
cych	do	szkół	medycznych	na	Sri	Lan-
ce.	Braki	dotyczyły	głównie	znajomo-
ści czynników ryzyka i zasad profilak-
tyki	osteoporozy.	Do	podobnych	wnio-
sków	doszli	Pande	i	wsp.	[26]	na	podsta-

wie badań indyjskich kobiet z wyższym 
wykształceniem. Autorzy nie stwierdzi-
li wpływu wieku, statusu menopauzal-
nego, faktu występowania osteoporo-
zy w wywiadzie rodzinnym, lub obec-
ności wcześniejszych złamań na świa-
domość badanych w zakresie choro-
by.	Gemalmaz	i	Oge	[13]	wykazali	ni-
ską	świadomość	tureckich	kobiet	po	40	

roku życia, reprezentujących środowi-
sko	wiejskie.	Badane	rozumiały	istotę	
schorze-nia, jednak nie potrafiły określić 
czynników ryzyka i skutków osteopo-
rozy. Autorzy uznali za konieczne kie-
rowanie programów edukacyjnych do 
mieszkanek wsi, zwłaszcza tych mniej 
wykształconych i w bardziej zaawanso-
wanym	wieku.	Vytrisalova	i	wsp.	[38]	

Napoje zawierające kofeinę respondentki spożywały zazwyczaj raz lub dwa razy dziennie,  
a napoje alkoholowe – okazjonalnie (ryc. 2).

Ryc. 1. Częstość konsumpcji wybranych pokarmów

Ewa
Podświetlony

Ewa
Notatka
Ryc. 2. Częstość spożywania napojów zawierających kofeinę lub alkohol

Ewa
Podświetlony
o osteoporozie
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na pod-stawie badań czeskich kobiet 
powyżej	40	roku	życia	stwierdzili	słabą	
wiedzę o osteoporozie, aczkolwiek po-
ziom świadomości był wyższy w przy-
padku kobiet leczonych na tę chorobę, 
a także u stosujących hormonalną te-
rapię	zastępczą.	Badania	Drozdowskiej	
i	wsp.	[14]	polskich	kobiet	w	różnym	
wieku zamieszkujących tereny miejskie 
wykazały wysoki poziom wiedzy o oste-
oporozie, zwłaszcza u respondentek mło-
dych i z wyższym wykształceniem. Pod-
bielska	i	wsp.	[28]	odnotowała	niedo-
stateczny poziom wiedzy na temat oste-
oporozy i jej profilaktyki u jednej pią-
tej badanych mieszkanek powiatu war-
szawskiego i grodziskiego po 50 roku 
życia.	Mniej	niż	połowa	respondentek	
deklarowała podejmowanie aktywności 

fizycznej.	Badania	własne	wykazały,	że	
większość kobiet uznała swoją wiedzę 
na temat osteoporozy za dostateczną.

Ankietowani	przez	Szczygielską-Ma-
jewską	i	wsp.	[35]	pacjenci,	hospitali-
zowani z powodu złamań lub schorzeń 
układu kost-nego w jednym z warszaw-
skich szpitali wykazali się niskim pozio-
mem	wiedzy	o	osteoporozie.	Responden-
ci wyrazili chęć zgłębienia wiedzy, ocze-
kując informacji od personelu medycz-
nego.	Liza	i	wsp.	[22]	uznali,	że	lekarze	
powinni być zaangażowani w działania 
edukacyjne pacjentów w kierunku po-
prawy poziomu ich wiedzy, jak również 
w utrzymanie na odpowiednim pozio-
mie jakości i wiarygodności informa-
cji	na	temat	osteoporozy.	Czerwiński	
i	wsp.	[6]	przedstawili	pozytywne	efek-

ty prewencji złamań dzięki zastoso-wa-
niu	systemu	Fracture	Liaison	Services,	
który koncentruje się na kompleksowej 
koordynacji działań wielu specjalistów 
oraz skru-pulatnym przekazaniu pacjen-
tom informacji dotyczących możliwo-
ści i zagrożeń związanych z osteoporozą.

Należy podkreślić, że wystąpienie 
osteoporozy w wieku dorosłym może 
mieć początek w wieku młodzieńczym. 
Obecnie	wiadomo,	że	ilość	nagroma-
dzonego w układzie kostnym wapnia 
stanowi rezerwę, która jest gromadzo-
na do momentu osiągnięcia 25 roku 
życia, kiedy to człowiek osiąga dojrza-
łość	kostną	[21,	31].	Dlatego	Fenech	
i	wsp.	[11]	zwrócili	uwagę	na	potrze-

bę edukacji dzieci w szkole w zakresie 
profilaktyki osteoporozy, podkreślania 
znaczenia aktywności fizycznej, podaży 
wapnia	i	witaminy	D.	Zdaniem	auto-
rów w ten sposób można pomóc przy-
szłym pokoleniom w osiągnięciu wyso-
kiej szczytowej masy kostnej i zmniej-
szyć	ryzyko	osteoporozy.	Endicott	[9]	
na podstawie badań przeprowadzonych 
w	USA	uznał,	że	specjalny	program	edu-
kacji na temat osteoporozy poprawił 
wiedzę i przekonania zdrowotne kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym, zarów-
no tych bez, jak i z wywiadem rodzin-
nym obciążonym przypadkami osteopo-
rozy.	Dlatego	zdaniem	autorów	rozmo-
wa i edukacja na temat czynników ry-
zyka i środków zapobiegawczych oste-
oporozie podjęta w stosunku do kobiet 

Tab. 6. Formy aktywności fizycznej preferowane przez respondentki zakwalifikowane do poszczególnych grup

Tab. 5. Rozkład odpowiedzi respondentek na pytania o częstość i skojarzenia dotyczące  
aktywności fizycznej 
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wokresie okołomenopauzalnym może 
zmniejszyć zachorowalność w później-
szych	okresach	życia.	Levinson		i	wsp.	
[23]	wskazali	na	konieczność	edukacji	
w zakresie profilaktyki, w tym działań 
diagnostycznych w kierunku osteopo-
rozy.	Zda-niem	Czerwińskiego	i	wsp.	
[5]	diagnostyka	osteoporozy	powinna	
bazować na pomiarze mineralnej gę-
stości bliższego końca kości udowej lub 
kręgów	kręgosłupa	za	pomocą	DXA.	
W badaniu ważne jest także uwzględ-
nienie ewentualnych złamań niskoener-
ge-tycznych oraz diagnostyki różnico-
wej.	Tałałaj	i	wsp.	[36]	oprócz	densy-
tometrii i diagnostyki różnicowej pod-
kreślili zasadność badania ultrasonogra-
ficznego, radiologicznego oraz oznacza-
nia biochemicznych markerów odbudo-
wy	i	resorpcji	kostnej.	Możliwość	wy-
korzystania ilościowej tomografii kom-
puterowej do oceny gęstości mineralnej 
kości	BMD	(ang.	Bone	Mineral	Densi-
ty)	opisali	Czerwiński	i	wsp.	[4],	pod-
kreślając również znaczenie dokładne-
go wywiadu z pacjentem, badania fizy-
kalnego	oraz	badań	analitycznych.	Zda-
niem	Johnella	i	Kanisa	[17]	niska	gę-
stość mineralna kości jest czynnikiem 
ryzyka złamania o istotnym znacze-niu, 
podobnym dla obu płci, jednak w bada-
niu konieczne jest uwzględnienie wieku 
pacjenta.	Szafrański	i	wsp.	[34]	uzna-
li badanie densytometryczne za najlep-
szy dostępny sposób diagnostyki w oste-
oporozie, a badanie morfometryczne 
za jego dopełnienie we wczesnym wy-
krywaniu pęknięć w obrębie kręgosłu-
pa.	Podane	przez	Gajdę	[12]	wskaza-
nia do przeprowadzenia densytometrii 
uwzględniają przebyte złamania, znie-
kształcenia kręgów lub osteopenię, wi-
doczne	w	obrazie	RTG	oraz	rodzinne	
przypadki osteoporozy lub złamań bliż-
szego końca kości udowej, a także zmia-
ny cech morfologicznych, przypuszcze-
nie osteoporozy wtórnej oraz kontrolę 
przebiegu	leczenia.	Do	diagnostyki	oste-
oporozy kwalifikuje się także oszacowa-

nie dziesięcioletniego bezwzględnego 
ryzyka złamania, obliczanego przy po-
mocy	algorytmu	FRAX	(ang.	Fracture	
Risk	Assessment	Tool)	[4].	Wyniki	ba-
dań własnych wykazały, że w odpowie-
dzi na pytanie o metody diagnostyczne 
osteoporozy większość kobiet wymieniła 
badanie rentgenowskie, a niewielki od-
setek ankietowanych wskazał densyto-
metrię. Niepokojącym jest fakt, że tyl-
ko 5 spośród 126 respondentek podda-
ło się badaniom diagnostycznym w kie-
runku osteoporozy.  

Jahanbin	i	wsp.	[16]	analizowali	
związki	pomiędzy	stylem	życia	a	BMD	
u	kobiet.	Badane	o	niskiej	masie	ciała,	
po przeby-ciu więcej niż czterech ciąż, 
nieaktywne fizycznie i stosujące die-
tę ubogą w wapń posiadały niższy po-
ziom	gęstości	kości.	Również	Warensjo	
i	wsp.	[37]	odnotowali	związki	między	
niską podażą wapnia w diecie a zwięk-
szonym ryzykiem złamań i osteoporo-
zy.	Badania	Kopiczko	[20]	wśród	kobiet	
w	wieku	45–55	lat	wykazały,	że	dieta	
niedostatecznie bogata w wapń i wita-
minę	D,	a	także	niewystarczająca	eks-
pozycja na światło słoneczne ma nie-
korzystny wpływ na proces minerali-
zacji	kości.	Horst-Sikorska	[15]	uzna-
ła prawidłową dietę, regularną aktyw-
ność fizyczną oraz unikanie używek ta-
kich jak alkohol czy nikotyna za czyn-
niki pozwalające uzyskać korzystne wy-
niki pomiarów gęstości tkanki kostnej. 
Czerwiński	i	Borowy	[2]	podkreślili	po-
trzebę profilaktyki złamań niskoenerge-
tycznych poprzez podaż suplementów 
wapnia	i	witaminy	D.	Również	Sriva-
stava	i	wsp.	[32]	podali	dowody	na	efek-
tywność podaży wapnia wraz z witami-
ną	D	w	kwestii	zmniejszenia	ryzyka	zła-
mań. Prawidłowa dobowa podaż wap-
nia w diecie osoby dorosłej powinna 
wynosić	900-1500	mg.	Reid	i	Bolland	
[29]	ostrożnie	podeszli	do	problemu	
ustalania	dawki	witaminy	D,	zalecając	
suplementację wyłącznie w przypadku 
osób z niskim poziomem tej witaminy.

W badaniach własnych zdecydowa-
na większość respondentek do znanych 
sobie sposobów zapobiegania osteopo-
rozie zaliczyła przede wszystkim właści-
we odżywianie i aktywność fizyczną. Ja-
dłospis większości badanych był bogaty 
w produkty mleczne oraz mięso i sło-
dycze.	Kobiety	rzadziej	spożywały	ryby	
i jajka. Napoje zawierające kofeinę re-
spondentki spożywały zazwyczaj raz lub 
dwa razy dziennie, a napoje alkoholo-
we – okazjonalnie. Większość popraw-
nie	wskazała	witaminę	D	jako	niezbęd-
ną do wchłaniania wapnia, natomiast 
niewielka grupa znała wartość prawi-
dłowej dobowej podaży wapnia w die-
cie osoby dorosłej. 

Bagger	i	wsp.	[1]	i	Ettinger	i	wsp.	
[10]	uznali	hormonalną	terapię	zastęp-
czą za sposób na zapobieganie pomeno-
pauzalnej utracie masy kostnej, zmniej-
szający ryzyko wystąpienia osteoporozy. 
Terapia polegająca na przyjmowaniu 
syntetycznych hormo-nów, najczęściej 
w formie tabletek lub plastrów pozwa-
la na utrzymanie względnie stałego po-
ziomu estrogenów i eliminowanie od-
czuwalnych	skutków	ich	spadku.	Bag-
ger	i	wsp.	[1]	na	podstawie	badań	ko-
biet	z	Danii	stwierdzili,	że	3-letnie	stoso-
wanie	HTZ	pozwoliło	zapewnić	ochro-
nę układu kostnego. W badaniach wła-
snych słuszność stosowania hormonalnej 
terapii zastępczej w prewencji osteopo-
rozy uznał znikomy odsetek kobiet, naj-
prawdopodobniej wynikało to z braku 
styczności z tym zagadnieniem.

W profilaktyce osteoporozy szcze-
gólnie istotne znaczenie ma ruch. Ak-
tywność fizyczna jest czynnikiem, któ-
ry oddziałuje nie tylko na wartość mak-
symalnej	masy	kostnej	osiąganej	do	30	
roku życia, ale ma również wpływ na 
wielkość ubytku masy kostnej wraz 
z wiekiem. W szkielecie podczas spa-
ceru, czy biegu dochodzi do ściskania 
i rozciągania przyklejonych do kolagenu 
kryształków hydroksyapatytu. W wy-
niku tego dochodzi do silnego pobu-
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dzania czynności osteoblastów. Na-
tomiast nieaktywny tryb życia nasila 
procesy resorpcji, sprzyjając rozwojo-
wi osteopenii, a w dalszej konsekwen-
cji	osteoporozy	[24].	Kopiczko	i	Wierz-
bicka	[20]	na	podstawie	badań	stop-
nia mineralizacji tkanki kostnej u war-
szawskich kobiet regularnie uczestni-
czących w zajęciach fitness stwierdzi-
ły, że tego typu aktywność podejmowa-
na przed zakończeniem budowy szczy-
towej masy kostnej służy utrzymaniu 
BMD	na	właściwym	poziomie.	We-
dług	Pfeifera	i	wsp.	[27]	osoby	z	niską	
masą kostną i predyspozycją do upad-
ków powinny być objęte specjalny-
mi programami ćwiczeń, w skład któ-
rych wchodzi wzmacnianie siły mię-
śni i dynamiczny proprioceptywny tre-
ning	po-sturalny.	Badania	własne	wy-
kazały,	że	kobiety	w	wieku	30–40	lat	
w porównaniu do kobiet z przedziału 
41–50	lat	zdecydowanie	częściej	podej-
mowały regularną aktywność fizyczną. 
Również	dobór	form	aktywności	fizycz-
nej	był	uzależniony	od	wieku.	Kobiety	
młodsze lepiej odnajdywały się w ta-
kich aktywnościach jak fitness i biegi, 
a starsze preferowały prace na dział-

ce	lub	w	ogrodzie.	Zauważalna	różni-
ca dotyczyła również skojarzeń odno-
śnie	aktywności	fizycznej.	Młodsze	re-
spondentki częściej kojarzyły ją z przy-
jemnością, a starsze – z koniecznością.  

Przedstawione doniesienia naukowe 
oraz uzyskane wyniki badań własnych, 
i ich analiza wskazują, że istnieje po-
trzeba informowania kobiet o istocie 
i skutkach osteoporozy, a także wdraża-
nia wczesnej profilaktyki tego schorze-
nia.	Działania	prewen-cyjne	powinny	
być realizowane we współpracy z przed-
stawicielami zawodów medycznych. Po-
winny koncentrować się na wywoła-niu 
pozytywnych zmian w zwyczajach osób 
nimi objętych zwłaszcza w odniesieniu 
do diagnostyki, sposobu żywienia i ak-
tywności fizycznej. Takie postępowanie 
z pewnością przyczyni się do poprawy 
zdrowotności społeczeństwa, a tym sa-
mym pozwoli ograniczyć koszty z tytu-
łu opieki zdrowotnej.

Wnioski
1. Nieco ponad połowa responden-

tek, niezależnie od wieku uznała wła-
sną wiedzę na temat osteoporozy za 
dostateczną. 

2.	Badane	kobiety	w	znikomym	od-
setku deklarowały poddanie się bada-
niom diagnostycznym w kierunku oste-
oporozy. Wiek nie stanowił czynnika 
istotnie różnicującego te deklaracje. 

3.	Badane	kobiety	najczęściej	dekla-
rowały konsumpcję mleka i jego prze-
tworów. Napoje zawierające kofeinę 
spożywały z częstością raz lub dwa razy 
dziennie a napoje alkoholowe – okazjo-
nalnie.	Około	1/3	respondentek	dekla-
rowało palenie papierosów. 

4.	Większość	badanych	kobiet	nie	
znała odpowiedzi na pytanie o słuszność 
stosowania hormonalnej terapii zastęp-
czej w prewencji osteoporozy.

5.	Częstość	podejmowania	i	wy-
bór form aktywności fizycznej zależał 
od	wieku.	Kobiety	w	wieku	30–40	lat	
preferowały fitness i biegi a respondent-
ki	w	wieku	41–50	lat	–	prace	na	dział-
ce	lub	w	ogrodzie.	Kobiety	młodsze	
deklarowały podejmowanie aktywno-
ści fizycznej dla przyjemności, a star-
sze – z konieczności. 
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6

Postęp cywilizacyjny oraz związany z nim ubogi w ak-
tywność fizyczną model spędzania wolnego czasu przyczynia 
się do zwiększenia częstości wad postawy u osób będących 
w	progresywnym	okresie	ontogenezy.	Celem	pracy	była	oce-
na częstości występowania wad postawy ciała u uczniów kra-
kowskich	szkół	podstawowych.	W	latach	2014–2015	prze-
badano	2537	uczniów	w	wieku	11-12	lat	(1273	dziewcząt	
i	1264	chłopców),	uczęszczających	do	krakowskich	szkół	
podstawowych.	Ocenę	postawy	ciała	wykonano	metodą	fo-
togrametryczną z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyj-
nej oraz uzupełniono badaniem poglądowym. W badanej 
populacji najczęściej występującymi nieprawidłowościami 
w postawie ciała były kolejno: wady kręgosłupa w płaszczyź-
nie	strzałkowej	(38,6%),	wady	kończyn	dolnych	(23,1%),	
skoliozy	strukturalne	(22,9%)	oraz	skoliozy	funkcjonalne	
(19,8%).	Najrzadziej	diagnozowano	wady	klatki	piersiowej	
(1,6%).	Odsetek	skolioz	strukturalnych	w	grupie	dziewcząt	
(26,7%)	był	wyższy	niż	w	grupie	chłopców	(19,0%)	i	prze-
wyższał	znacznie	odsetek	skolioz	funkcjonalnych	(19,2%).	
Wysokie odsetki dzieci z nieprawidłowościami w postawie 
ciała wskazują, że mimo upływu lat wady postawy nadal sta-
nowią istotny problemem zdrowotny wśród uczniów kra-
kowskich szkół podstawowych, który wymaga dalszego mo-
nitorowania oraz wdrożenia kompleksowych działań profi-
laktycznych i leczniczych.

Słowa kluczowe: postawa ciała, wady postawy, ucznio-
wie, metoda fotogrametryczna Moire’

Modern	lifestyles	and	limited	physical	activity	contribute	
to the increased prevalence of postural disorders in children 
who are in the progressive period of ontogenesis. The aim 
of this study was to evaluate the prevalence of postural di-
sorders	in	pupils	of	primary	schools	from	Krakow.	The	exa-
mined	group	consisted	of	2537	children	–	boys	(1264)	and	
girls	(1273)	aged	11	to	12.	Period	of	research:	years	2014	
to	2015.	The	visual	assessment	method	and	the	Moiré	pro-
jection method were used to evaluate the body posture. In 
the study population, the highest percentage of abnormali-
ties was diagnosed in the  position of the spine in the sagit-
tal	plane	(38,6%),	deformities	of	the	lower	limbs	(23,1%),	
structural	scoliosis	(22,9%)	and	functional	scoliosis	(19,8%).	
The smallest percentage of abnormalities contained chest de-
formities	(1,6%).	The	percentage	of	structural	scoliosis	was	
higher	in	the	girls	group	(26,7%)	than	in	the	boys	group	
(19,0%).	High	percentages	of	children	with	various	abnor-
malities in body posture indicates that the poor posture is 
still a major health problem among pupils of primary scho-
ols	from	Krakow.	Further	monitoring,	as	well	as	implemen-
tation of preventive system is required.

Key words: body posture, body posture faults, pupils, 
Moire’s technique
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Wprowadzenie
Postawa ciała człowieka stanowi na-

wyk ruchowy będący jednym ze wskaź-
ników prawidłowego rozwoju organi-
zmu oraz jego statycznej i dynamicznej 
sprawności	[1].

W toku ontogenezy, kształtuje 
się ona w sposób etapowy z okresami 
względnej stabilizacji oraz chwiejno-
ści.	Szczególnie	istotne	dla	posturoge-
nezy są lata szkolne, w których przy-
pada występowanie dwóch krytycznych 
momentów, sprzyjających powstawaniu 
wad	postawy	oraz	ich	progresji.	Z	chwi-
lą podjęcia nauki w szkole stymulują-
ca rozwój narządu ruchu spontanicz-
na aktywność ruchowa dziecka zosta-
je raptownie stłumiona w wyniku ko-
nieczności długotrwałego przebywania 
w pozycji siedzącej. Niekorzystne po-
zycje statyczne w połączeniu z niedo-
borem aktywności ruchowej mogą za-
burzać harmonijny rozwój narządu ru-
chu, co przejawia się zwiększoną liczbą 
wad postaw u dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym. W kolejnych latach, związane 
z procesem pokwitania, zmiany w mor-
fologicznej budowie ciała obejmujące 
intensywny przyrost długości kończyn 
i tułowia, okresowe zaburzenia w pro-
porcji poszczególnych elementów cia-
ła, przesunięcia w układzie środków 
ciężkości oraz zmiany siły mięśniowej 
zwiększają podatność na powstawanie 
wad w postawie oraz sprzyjają pogar-
szaniu się już istniejących w jej obrębie 
patologii	[2,	3,	4].	Znaczna	część	od-
chyleń od postawy prawidłowej, nie wy-
równana w okresie rozwojowym, z cza-
sem prowadzi do utrwalonych zmian, 
głównie w obrębie kręgosłupa, a w wie-
ku późniejszym może skutkować po-
ważnymi schorzeniami narządu ruchu 
prowadzącymi	do	jego	dysfunkcji	[5].	
Systematyczna	kontrola	postawy	cia-
ła dzieci w okresie szkolnym jest za-
tem sprawą szczególnej wagi, gdyż tyl-
ko wcześnie wykryte wady można sku-
tecznie leczyć. 

Badaniem	 postawy	 ciała	 dzieci	
i młodzieży z różnych miast Polski na 
przestrzeni lat zajmowało się wielu ba-
daczy	[6–9].	Wyniki	ich	obserwacji	jed-
noznacznie wskazują, że problem wad 
postawy w populacji młodych Polaków 
istnieje i wymaga dalszego monitorowa-
nia. W przypadku populacji dzieci kra-
kowskich badania postawy ciała na du-
żej próbie były prowadzone stosunkowo 
dawno, przy czym ostatnie takie obser-
wacje miały miejsce  w roku 2000, co 
pozwala sądzić, że uzyskane w nich dane 
są	już	nieaktualne	[10,	11].	Uzasadnia	
to konieczność podejmowania dalszych 
badań postawy ciała dzieci z populacji 
Krakowa	w	celu	oceny	trendów	rozwo-
jowych ich sylwetki. 

Niniejsza publikacja stanowi wstęp-
ne doniesienie z badań przesiewowych, 
których celem była ocena postawy cia-
ła w populacji 11 i 12-letnich dziew-
cząt i chłopców, uczniów krakowskich 
szkół podstawowych. Jako jedna z nie-
wielu dotychczas prac, przedstawia wy-
niki obserwacji prowadzonych na ob-
szernym materiale badawczym. 

Materiał i metoda badań
W pracy wykorzystano materiały 

NZOZ	Krakowskiego	Ośrodka	Dia-
gnostyki	Kręgosłupa.	Dane	pochodzi-
ły ze zrealizowanych przez przychodnię 
w	okresie	od	maja	2014	roku	do	mar-
ca 2015 roku badań przesiewowych 
postawy ciała u dzieci ze szkół podsta-
wowych	z	terenu	miasta	Krakowa.	Ba-
dania prowadzono w ramach profilak-
tycznych programów zdrowotnych wy-
konywanych na zlecenie jednostek sa-
morządu	terytorialnego.	W	roku	2014	
były to: „Program profilaktyki wad po-
stawy ciała” realizowany w ramach za-
dań	Dzielnic	Miasta	Krakowa	z	zakre-
su	ochrony	zdrowia	na	terenie	Dziel-
nic:	I,	II,	VII,	IX,	XIV,	XVI	oraz	Miej-
ski	Program	Zdrowotny	„Program	pro-
filaktyki	wad	postawy	–	Kraków	Zdro-
we	Miasto”.	W	roku	2015	był	to	„Pro-

gram	profilaktyki	wad	postawy	–	Kra-
ków	Zdrowe	Miasto	2015”.

Łącznie,	populacje	badawczą	sta-
nowiło	2537	dzieci	(1273	dziewcząt	
i	1264	chłopców),	uczniów	53	krakow-
skich publicznych szkół podstawowych. 
Badania	przeprowadzono	w	dwóch	
grupach wiekowych tj. w grupie 11 
i 12-latków zakwalifikowanych we-
dług rocznika. 

Przed przystąpieniem do badań uzy-
skano pisemną zgodę rodziców lub opie-
kunów prawnych dziecka, a także ze-
brano niezbędne dane (imię i nazwi-
sko dziecka, rok urodzenia, informa-
cje o przebytych schorzeniach narządu 
ruchu, urazach oraz zabiegach chirur-
gicznych). Wszystkim badanym oraz 
ich opiekunom dokładnie objaśniono 
cel i przebieg badania. 

Badania	zasadnicze	prowadzono	
na terenie szkoły, do której uczęsz-
czało dziecko. W przypadku absencji 
ucznia w dniu badania, przeprowadza-
no	je	w	siedzibie	NZOZ	Krakowskie-
go	Ośrodka	Diagnostyki	Kręgosłupa	
w terminie ustalonym przez opieku-
nów	prawnych	dziecka.	Badania	pro-
wadzono w godzinach przedpołudnio-
wych, indywidualnie, w odpowiednio 
przygotowanym do tego celu pomiesz-
czeniu (ciepłym, jasnym i przestron-
nym).	Obejmowały	one	pomiar	wyso-
kości ciała przy użyciu wskaźnika wagi 
lekarskiej oraz ocenę postawy ciała, któ-
ra przebiegała dwuetapowo. W pierw-
szej kolejności u badanego znajdujące-
go się w postawie habitualnej (niewy-
muszonej, swobodnej z właściwie roz-
stawionymi stopami, stawami kolano-
wymi i biodrowymi w wyproście, ra-
mionami zwisającymi wzdłuż tułowia 
oraz wzrokiem skierowanym przed sie-
bie) dokonywano wzrokowej oceny po-
szczególnych elementów budowy i po-
stawy	ciała.	Badaniu	podlegały	nastę-
pujące elementy: 

•	w	płaszczyźnie	strzałkowej:	usta-
wienie głowy, barków, łopatek, wyskle-
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pienie klatki piersiowej, ustawienie krę-
gosłupa, miednicy, wysklepienie stóp,

•	w	płaszczyźnie	czołowej	(widok	
z przodu): ustawienie barków, wyskle-
pienie klatki piersiowej, ustawienie 
miednicy, ustawienie kolan, ustawie-
nie palców,

•	w	płaszczyźnie	czołowej	(widok	
z tyłu): ustawienie barków, ustawienie 
łopatek, ustawienie kręgosłupa, usta-
wienie kolan,  ustawienie pięt. 

Badanie	oglądowe	uzupełnione	było	
badaniem	objawu	Adama	(Bertranda),	
pozwalającego na ocenę skoliozy funk-
cjonalnej lub strukturalnej z utrwalo-
nym garbem żebrowym i wałem lędź-
wiowym	[12].	Zasadniczym	celem	ba-
dań oglądowych było uzyskanie pełnej 
informacji o postawie ciała badanego 
z uwzględnieniem wysklepienia klat-
ki piersiowej, ustawienia kończyn dol-
nych oraz wysklepienia stóp.

W dalszej kolejności postawę ciała 
oceniano, nieinwazyjną metodą trójwy-
miarowej analizy postawy ciała z wyko-
rzystaniem zjawiska mory projekcyjnej 
(Moiré).	Badanie	to	prowadzono	przy	
użyciu aparatury pomiarowej opartej na 
fotogrametrii	firmy	CQ	Electronic	Sys-
tem (Polska). Polegało ono na wykona-
niu pomiarów antropometrycznych na 
podstawie specjalnego zdjęcia (fotogra-
mu)	pleców	osoby	badanej.	Zastosowa-
na w niniejszych badaniach komputero-
wa metoda fotogrametryczna jest uzna-
nym narzędziem diagnostycznym wy-
kazującym dużą zbieżność z badaniami 
klinicznymi	i	radiologicznymi	[8,	13].	
W	swojej	opinii	Agencja	Oceny	Tech-
nologii	Medycznych	[14]	podkreśla,	że	
wartość predykcyjna wyniku dodatniego 
standardowego badania przesiewowego 
jest	bardzo	niska	(5%),	czyli	95%	dzie-
ci kierowanych jest na dalszą diagnosty-
kę	niepotrzebnie.	Badania	wykonywa-
ne narzędziami zwiększającymi wartość 
predykcyjną (badanie fotogrametrycz-
ne	Moire’a)	obniżają	zarówno	działania	

niekorzystne (fałszywie dodatnie roz-
poznania) jak i w konsekwencji długo-
falowe koszty programu zdrowotnego.

Zgodnie	z	metodologią	badań	kom-
puterowych, przed badaniem na ciele 
osoby badanej oznaczano punkty cha-
rakterystyczne przy użyciu markera. 
Następnie badanego ustawiano tyłem 
do kamery rejestrującej obraz jego ple-
ców w odległości 2,0 metra, równolegle 
do płaszczyzny badania. U każdego ba-
danego dziecka wykonano serię zdjęć, 
z których do dalszej analizy wybierano 
zdjęcie najlepiej odzwierciedlające po-
wierzchnię jego pleców. Tak jak w ba-
daniu oglądowym, oceniano postawę 
habitualną	[13].	

W trakcie badania postawy ciała ba-
dany ubrany był w lekką bieliznę (majt-
ki),	bez	skarpet	i	obuwia.	Badania	były	
wykonywane przez osobę wykwalifiko-
waną z tytułem magistra rehabilitacji ru-
chowej lub fizjoterapii z udokumento-
wanym,	co	najmniej	3	letnim	doświad-
czeniem w zakresie diagnozowania po-
stawy ciała metodą mory projekcyjnej.

Do	wad	w	płaszczyźnie	strzałkowej	
zaliczano: plecy okrągłe, wklęsłe, okrą-
gło-wklęsłe	i	płaskie.	Deformacje	klatki	
piersiowej obejmowały takie nieprawi-
dłowości jak: klatka piersiowa szewska, 
szewsko-lejkowata, lejkowata oraz ku-
rza. Jako wady kończyn dolnych kwali-
fikowano: kolana koślawe, kolana szpo-
tawe, stopę płaską, płasko-koślawą, pię-
ty koślawe, stopę wydrążoną, deforma-
cje palców. Na podstawie objawów kli-
nicznych (znaczna hiperkifoza piersiowa 
z uwydatnionymi wyrostkami kolczy-
stymi, usztywnieniem odcinkowym krę-
gosłupa widocznym w skłonie w przód, 
w wywiadzie – objawy bólowe zmniej-
szające	się	w	pozycji	horyzontalnej)	[4],	
spośród badanych wyodrębniono osoby 
u których zachodziło podejrzenie cho-
roby	Scheuermanna.	

Z	uwagi	na	mniejsze	znaczenia	kli-
niczne w pracy nie uwzględniono przy-
padków izolowanych (bez towarzyszą-

cych im zmian w ustawieniu kręgosłu-
pa) zaburzeń w ustawieniu barków i ło-
patek. Ponadto z analizy wyników wy-
kluczono przypadki dzieci z wadami 
wrodzonymi oraz schorzeniami neuro-
logicznymi, które mogły w istotny spo-
sób determinować postawę ciała. 

Wyniki badań przedstawiono 
w postaci tabel liczności uzupełnio-
nych o wartości procentowe.

Wyniki badań
W ogólnym ujęciu badanych dzie-

ci najczęściej występującymi nieprawi-
dłowościami w postawie ciała były wady 
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej 
(38,6%)	oraz	wady	kończyn	dolnych	
(23,1%).	W	22,9%	przypadków	za-
chodziło podejrzenie rozwoju skoliozy 
strukturalnej, natomiast cechy skoliozy 
funkcjonalnej	prezentowało	19,8%	ba-
danych. Asymetrię w ustawieniu mied-
nicy w płaszczyźnie czołowej zaobser-
wowano	u	14,8%	dzieci.	Najrzadziej	
diagnozowanymi nieprawidłowościa-
mi były deformacje klatki piersiowej, 
które	dotyczyły	1,6%	ogółu	badanych	
dziecin (Tab. 1). 

Największe dysproporcje w rozpo-
wszechnieniu wad postawy pomiędzy 
chłopcami  i dziewczętami dotyczyły 
podejrzenia skolioz strukturalnych, któ-
rych odsetek w łącznej grupie dziewcząt 
11	i	12-letnich	był	wyższy	(26,7%)	niż	
w adekwatnej wiekowo grupie chłop-
ców	(19,0%).	Opisane	różnice	mie-
dzy płciami występowały również, gdy 
uwzględniono kategorię wieku. Jedno-
cześnie u dziewcząt podejrzenie skolio-
zy strukturalnej występowało znacz-
nie częściej niż skoliozy funkcjonalnej 
(19,2%).	Natomiast	u	chłopców	odse-
tek	skolioz	funkcjonalnych	(20,4%)	był	
zbliżony do odsetka skolioz struktural-
nych  (Tab. 1).

U	dziewcząt	(41,8%)	częściej	niż	
u	chłopców	(35,9%)	stwierdzano	wady	
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, 
natomiast	u	chłopców	(24,4%)	nieco	



48 Promocja Zdrowia i Ekologia

częściej	niż	u	dziewcząt	(21,8%)	diagno-
zowano	wady	kończyn	dolnych.	Odse-
tek deformacji w obrębie klatki piersio-
wej	był	o	1,4%	wyższy	w	grupie	chłop-
ców	i	dotyczył	2,1%	jedenastolatków	
oraz	2,6%	dwunastolatków	(Tab.	1).	

Procentowy udział poszczególnych 
nieprawidłowości w postawie ciała w ba-
danej populacji był zbliżony w grupach 
dzieci 11 i 12-letnich. Większe różnice 
w rozpowszechnieniu wad między dzieć-
mi 11 i 12-letnimi stwierdzono, gdy 
oprócz kategorii wieku, uwzględniono 
płeć badanych osób. W tych przypad-
kach największe dysproporcje występo-
wały w zakresie odsetka wad kręgosłupa 
w płaszczyźnie strzałkowej oraz pochy-
lenia miednicy w płaszczyźnie czołowej, 

które to odsetki były wyższe u dziewcząt 
11-letnich	niż		u	12-letnich.	Odwrot-
nie w grupach chłopców, gdzie wspo-
mniane wyżej nieprawidłowości częściej 
diagnozowano u 12-latków. Ponadto 
u chłopców 12-letnich odsetek skolioz 
funkcjonalnych	był	o	4,3%	wyższy	niż	
w grupie chłopców młodszych (Tab. 1).

Na podstawie objawów klinicznych, 
podejrzenie	choroby	Scheuermanna	za-
chodziło jedynie w grupie dzieci 12-let-
nich i dotyczyło dwóch dziewczynek 
i jednego chłopca  (Tab. 1). 

Dyskusja
Postęp cywilizacyjny i związany 

z nim ubogi w aktywność fizyczną mo-
del spędzania wolnego czasu, skutkuje 

permanentnym wzrostem liczby wad 
postawy ciała szczególnie u osób znaj-
dujących się w progresywnym okresie 
ontogenezy	[9].	O	skali	tego	zjawiska	
mogą świadczyć rezultaty licznych ba-
dań	z	lat	ubiegłych	[15,	16,	6,	8]	oraz	
wyniki	aktualnych	obserwacji	[17,	18].	
Dane	z	badań	ogólnopolskich	prowa-
dzonych	w	latach	2004–2007	wskazują,	
że odsetek dzieci i młodzieży z wadami 
postawy jest bardzo wysoki i kształtuje 
się	na	poziomie	89,05%	[19].	Z	obser-
wacji	prowadzonych	w	Radomiu	przez	
Janiszewską		i	wsp.	[20]	wynika,	że	aż	
93,2%	uczniów	tamtejszych	szkół	pod-
stawowych ma nieprawidłową postawę 
ciała, przy czym problem ten równie 
często dotyczy dziewcząt, co chłopców. 

Tab. I. Częstotliwość występowania poszczególnych nieprawidłowości w postawie ciała
Tab. 1. The frequency of occurrence of abnormalities in body posture
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Maciałczyk-Paprocka	i	wsp.	[18]	oceni-
li natomiast, że błędy w postawie ciała 
występują	u	71,4%	uczniów	poznań-
skich szkół podstawowych. Niepokoją-
ce wyniki opublikowali także Pokryw-
ka	i	wsp.	[9].	Wykazali	oni	wzrost	od-
setka nieprawidłowych typów sylwetki 
u	dzieci	z	Zagłębia	Miedziowego	w	prze-
ciągu kilku lat, przy jednocześnie więk-
szej częstość wspomnianych odchyleń 
u dziewcząt niż u chłopców. 

W przypadku dzieci krakowskich, 
wyniki obserwacji prowadzonych w roku 
2000 wykazały, że w porównaniu do 
danych z lat siedemdziesiątych, odse-
tek poszczególnych nieprawidłowości 
w	postawie	w	populacji	4–18-letnich	
osób zmniejszył się, choć nadal można 
było uznać go za wysoki. W tym prze-
dziale wiekowym zarówno u chłop-
ców jak i u dziewcząt najczęściej spo-
tykanymi nieprawidłowościami były 
wady stóp, skoliozy, oraz odstające ło-
patki	[21,	22].	Podobny	rozkład	nie-
prawidłowości w postawie ciała doty-
czył dzieci 11 i 12-letnich. W tych gru-
pach wiekowych u obydwu płci domi-
nowały wady kończyn dolnych, sko-
liozy oraz wadliwie ustawione łopatki. 
Odsetek	skolioz	w	grupach	dziewcząt	
11 i 12-letnich wynosił odpowiednio 
34,5%	i	36,0%,	natomiast	u	chłopców	
kształtował	się	on	na	poziomie	38,4%	
i	44,6%.	Należy	jednak	podkreślić,	że	
u obydwu płci były to głównie skolio-
zy	niewielkiego	stopnia	[11].

Zaprezentowane	w	niniejszej	pra-
cy wyniki badań wskazują, że problem 
wad postawy ciała wśród dzieci uczęsz-
czających do krakowskich szkół pod-
stawowych jest nadal obecny. U oby-
dwu płci najczęściej diagnozowanymi 
nieprawidłowościami w postawie cia-
ła były wady w zakresie przednio-tyl-
nych krzywizn kręgosłupa, co wyda-
je się zjawiskiem dość powszechnym 
w	tym	okresie	ontogenezy	[23,	24].	Po-
dobnie, jak w badaniach innych auto-
rów	[24,	25]	u	dziewcząt	odsetek	wspo-

mnianych nieprawidłowości był nieco 
wyższy niż u chłopców. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że w niniejszym opra-
cowaniu nie analizowano pod wzglę-
dem ilościowym poszczególnych wad 
w płaszczyźnie strzałkowej, co ograni-
cza interpretację uzyskanych wyników. 

W przeciwieństwie do rezultatów 
badań	Gołąba	i	wsp.	[11],	w	niniejszych	
obserwacjach szczególnie niepokojący 
był wysoki odsetek dzieci, u których 
zachodziło podejrzenie rozwoju skolio-
zy strukturalnej, cechującej się utrwa-
lonymi zmianami w obrębie kręgosłu-
pa. W grupie dziewcząt odsetek ten był 
wyższy niż w grupie chłopców i prze-
wyższał znacznie odsetek skolioz funk-
cjonalnych, co można uznać za zjawisko 
niezwykle groźne. W przypadku sko-
lioz z utrwalonymi zmianami struktu-
ralnymi leczenie zachowawcze jest zde-
cydowanie mniej skuteczne niż w przy-
padku zmian o charakterze czynnościo-
wym.	Działania	wyrównawcze	pozwa-
lają jedynie spowolnić lub zahamować 
progresję skrzywienia, nie dają jednak 
możliwości uzyskania całkowitej jego 
korekcji	[26,	27].	

Uwzględniając wiek badanych 
dziewcząt można przypuszczać, że wy-
soki odsetek badanych, u których obja-
wy pozwalały podejrzewać rozwój sko-
liozy strukturalnej wynikał z faktu, że 
wkraczały one w wyjątkowo trudny dla 
posturogenezy okres skoku pokwitanio-
wego, na co zwracali już uwagę inni au-
torzy	[28].	Jednocześnie	odsetek	chłop-
ców, u których zachodziło podejrzenie 
rozwoju skoliozy strukturalnej był niż-
szy i zbliżony do częstości skolioz funk-
cjonalnych, co można tłumaczyć póź-
niejszym	dojrzewaniem	u	tej	płci	[4].	
W literaturze fachowej istnieją ponad-
to dane wskazujące, że zaawansowane 
skoliozy częściej dotyczą dziewcząt niż 
chłopców	[29].	Niniejsze	wyniki	wy-
dają się potwierdzać tę prawidłowość.

Przedstawione wyniki badań jedno-
znacznie wskazują, że w postawie ciała 

11 i 12-letnich uczniów krakowskich 
szkół podstawowych występuje wie-
le nieprawidłowości. Uzasadnia to ko-
nieczność prowadzenia dalszych syste-
matycznych badań postawy w szkołach 
oraz w sposób dobitny ukazuje potrzebę 
wdrożenia kompleksowych działań pro-
filaktycznych i leczniczych zmierzających 
do właściwego kształtowania sylwetki 
młodego pokolenia krakowian. Jest to 
szczególnie ważne, gdyż poza względa-
mi estetycznymi, tego typu nieprawi-
dłowości mogą wywierać negatywny 
wpływ na funkcjonowanie całego or-
ganizmu, w tym prowadzić do prze-
ciążeń w obrębie aparatu ruchu, skut-
kować bólami głowy i stawów czy też 
warunkować poważne skutki zdrowot-
ne w postaci zaburzeń krążeniowo-od-
dechowych	[1,	4,	30].

Wnioski 
1. Wysokie odsetki dzieci z niepra-

widłowościami w postawie ciała w ba-
daniach przesiewowych, wskazują że 
wady postawy stanowią istotnym pro-
blemem zdrowotnym wśród uczniów 
krakowskich szkół podstawowych, który 
wymaga dalszego monitorowania oraz 
wdrożenia skutecznych działań profi-
laktycznych i leczniczych.

2. W badanej populacji najczęściej 
występującymi nieprawidłowościami 
w postawie ciała były wady kręgosłu-
pa w płaszczyźnie strzałkowej, których 
odsetek w grupie dziewcząt był nieco 
wyższy niż w grupie chłopców. 

3.	Odsetek	dziewcząt,	u	których	za-
chodziło podejrzenie rozwoju skoliozy 
strukturalnej był wyższy niż odsetek 
chłopców i przewyższał znacznie odse-
tek skolioz funkcjonalnych, co z punk-
tu widzenia ograniczonych możliwości 
leczenia zachowawczego jest zjawiskiem 
wysoce niepokojącym. 
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Oleje	nierafinowane		są	bogatym	
źródłem antyoksydantów, takich 
jak: tokoferole i związki polifenolo-
we, przez co wykazują wysoką ak-
tywność	przeciwutleniającą.	Zawie-
rają także wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe	z	grupy	n-3	i	n-6	lub	ste-
role, które wykazują działanie bioak-
tywne	[16,	25].	Ich	obecność	powo-
duje, że oleje roślinne są produkta-
mi stosunkowo nietrwałymi, łatwo 
podlegającymi procesom utleniania. 

Ulegają wszelkim przemianom pro-
wadzącym do powstania znacznych 
niekorzystnych zmian jakości okre-
ślanych	jako	„jełczenie	tłuszczu”	[17].	
Spośród	olejów	jadalnych,	olej	lniany	
charakteryzuje się najwyższą (na po-
ziomie	26±60%,)	zawartością	kwasu	
α-linolenowego, szczególnie podatne-
go na procesy oksydacyjne, co istotnie 
ogranicza jego trwałość i możliwości 
komercjalizacji	[28].	Oprócz	produk-
tów autooksydacji mogą one zawierać 

również toksyczne pierwiastki ślado-
we, pestycydy, polichlorowane bife-
nyle oraz wielopierścieniowe węglo-
wodory	aromatyczne	[36].

Siemię lniane
Len	jest	jedną	z	najstarszych	zna-

nych roślin uprawnych. Należy do ro-
dziny	Linaceae,	rodzaju	Linum,	do	
którego należy około 200 gatunków, 
z których tylko jeden – len zwyczaj-
ny	(Linum	usitatissimum	L.)	jest	ga-
tunkiem uprawnym o znaczeniu go-

7

Coraz	szybsze	tempo	życia,	wzrost	świadomości	społecz-
nej oraz coraz większe zaufanie do medycyny naturalnej spra-
wiają, że zainteresowanie i zapotrzebowanie na żywność „na-
turalną” stale rośnie. Występowanie różnorodnych substancji 
bioaktywnych w olejach tłoczonych na zimno, a zwłaszcza 
w oleju lnianym powoduje, że spełniają one rolę żywności 
funkcjonalnej.	Obecność	niezbędnych	nienasyconych	kwa-
sów tłuszczowych, steroli czy witamin sprawia, że wykazu-
ją one korzystne działanie na zdrowie i zapobiegają choro-
bom	cywilizacyjnym.	Olej	z	lnu	charakteryzuje	się	wysoką	
wartością żywieniową i zdrowotną, jednak podwyższona za-
wartość chlorofili i żelaza może negatywnie wpłynąć na jego 
stabilność oksydacyjną.

Słowa kluczowe: siemię lniane, olej lniany, kwasy 
tłuszczowe omega 3, korzyści zdrowotne

Faster and faster pace of life, the growth of the social awar-
ness and increasing trust in natural medicine means that the 
demand	for	„natural”	food	is	constantly	growing.	Occurren-
ce of various bioactive substances in cold pressed oils, espe-
cially in linseed oil causes that they are acting as functional 
food. The presence of essential unsaturated fats, sterols or vi-
tamins causes that they are demonstrating an advantageous 
action to the health and prevent diseases associated with the 
progress	of	civilization.	Linen	oil	is	characterized	by	a	dieta-
ry and health maximum value, however the increased con-
tent of chlorophylls and iron can negatively influence his 
oxidative stability.

Keywords: flaxseed, linseed oil, fatty acids omega 3, 
health benefits
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spodarczym. Nasiona lnu są bogate 
w tłuszcz, białko i błonnik pokarmowy 
i stanowią produkt o wysokiej warto-
ści energetycznej (ok. 510 kcal/ 100g). 
Nasiona lnu, oraz produkty pochodne 
(olej, ziarna odtłuszczone) wywiera-
ją korzystny wpływ na zdrowie czło-
wieka poprzez działanie m.in. antyza-
palne, przeciwutleniające, hipochole-
sterolemiczne, przeciwnowotworowe, 
obniżają ryzyko wystąpienia chorób 
układu krążenia, otyłości,  a także po-
magają kontrolować poziom glukozy 
u	diabetyków	[3,	24,	27,	29].		

Siemię	lniane	jest	bogate	w	wiele	
składników odżywczych, takich jak 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
(40%),	błonnik	pokarmowy	(30%),	
białka	(20%)	[34].	Ponadto,	nasiona	
lnu zawierają: glikozydy cyjanogenne, 
kwas fitynowy, fenole, inhibitor tryp-
syny, linatynę, lignany (fitoestrogeny), 
minerały, witaminy, kadm, selen i cy-
klolinopeptydy	[19].	Len	jest	najbo-
gatszym (wśród roślin uprawnych) 
źródłem wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych (PUFA) niezbęd-
nych	w	diecie	człowieka	[11].	Szcze-
gólnie wysoka jest zawartość niena-
syconych kwasów: alfa linolenowego 
(57%)	i	linolowego	(16%)	[9].	Skład	
nasion lnu (tabela 1) może być różny 
w zależności od genetyki, środowiska 
uprawy, przetwarzania nasion i meto-
dy	analizy	[8].

Zawartość	białka	w	nasionach	lnu	
waha	się	w	granicach	od	20,0	do	31,6%.	
Prawie	76%	białek	lnu	umiejscowio-
nych	jest	w	liścieniu,	a	16%	w	biel-
mie	i	okrywie	nasiennej.	Ze	względu	
na skład aminokwasowy, białka nasio-
na lnu są porównywane do nasion soi 
(tabela	2).	Białka	lnu	wykazują	wysoki	
wskaźnik	strawności	(85%),	co	powo-
duje, że odolejony wytłok stanowi bar-
dzo wartościowy składnik pasz dla zwie-
rząt, a także mógłby stać się dodatkiem 
funkcjonalnym do żywności, podobnie 
jak	proteiny	sojowe	[5,	31].

Nasiona lnu, poza składnikami 
o wysokiej wartości odżywczej, zawie-
rają składniki, które ograniczają jego 
zastosowanie jako produktu w pełni 
bezpiecznego. W nasionach występują, 

m.in.: glikozydy cyjanogenne, inhibi-
tory	trypsyny	oraz	kwas	fitynowy	[3].	

Oleje tłoczone na zimno
Tłoczenie na zimno przebiega przy 

użyciu procesów mechanicznych bez za-

Tabela 1. Uśredniony skład siemienia lnianego  [21]

Tabela 2. Skład aminokwasowy białka nasion lnu i soi  [7, 24]
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stosowania	ogrzewania.	Otrzymane	ole-
je mogą być jedynie oczyszczane za po-
mocą wody, sedymentacji, filtracji i wi-
rowania	[6].	Tłoczenie	oleju	na	zimno	
jest najstarszą, naturalną metodą jego 
pozyskiwania, zaliczaną do ekologicz-
nych, gdyż do jej przeprowadzenia nie 
są wykorzystywane żadne rozpuszczal-
niki	[17].	Odbywa	się	ono	za	pomo-
cą pras hydraulicznych bądź ślimako-
wych wyposażonych w układ chłodzą-
cy. Jest to metoda stosunkowo prosta 
i nie wymaga dużych nakładów inwe-
stycyjnych. Wysoka jakość olejów tło-
czonych na zimno zależy od kilku czyn-
ników. Przede wszystkim od jakości su-
rowca, na którą składają się takie cechy, 
jak: skład chemiczny, czystość, jedno-
rodność, brak uszkodzeń, czy odpowied-
nia dojrzałość. Ważny są również wa-
runki agrotechniczne uprawy oraz okres 
zbioru. Na odpowiednią jakość surow-
ca wpływają także etapy poprzedzające 
tłoczenie, czyli: zbiór, suszenie, maga-
zynowanie oraz okres między zbiorem 
a	przetwórstwem	[22].	Oleje	tłoczo-
ne na zimno nie są rafinowane, a więc 
zawierają wiele substancji towarzyszą-
cych	lipidom.	Z	żywieniowego	punk-
tu widzenia mogą to być składniki bar-
dzo cenne, np. polifenole, tokoferole, 
skwalen	i	karotenoidy	[33].	Występo-
wanie różnorodnych substancji bioak-
tywnych w olejach tłoczonych na zim-
no powoduje, że spełniają one rolę żyw-
ności	funkcjonalnej	[22].

Olej	lniany	jest	najbogatszym	źró-
dłem kwasu alfa-linolenowego, któ-
ry	stanowi	od	55	do	60%	zawartości	
wszystkich kwasów tłuszczowych w tym 
oleju	[1].	Jednak	ta	wysoka	zawartość	
kwasów	tłuszczowych	omega-3	spra-
wia, że olej lniany jest bardzo wrażli-
wy	na	temperaturę,	tlen	i	światło	[4].	
Ze	względu	na	dużą	zawartość	kwasów	
tłuszczowych	z	grupy	n-3,	tego	oleju	
nie można długo przechowywać. Jego 
smak i konsystencja jest charaktery-
styczna i zmienia się w czasie przecho-
wywania – olej staje się gorzkawy i wy-

trąca	się	osad	[35].	Szybkość	utleniania	
tłuszczów	(test	Rancimat)	jest	w	dużej	
mierze uwarunkowana składem kwasów 
tłuszczowych.	Kwas	α-linolenowy jest 
podatny na zmiany oksydacyjne i utle-
nia	się	20-40	razy	szybciej	niż	kwas	ole-
inowy	i	2-4	razy	szybciej	niż	kwas	lino-
lowy	[12].	Niekorzystne	zmiany	w	ole-
jach mogą być spowodowane procesa-
mi chemicznymi lub biochemicznymi, 
zainicjowanymi już w nasionach roślin 
oleistych. W olejach dominują proce-
sy chemiczne zachodzące głównie pod 
wpływem czynników fizykochemicz-
nych, takich m.in. jak: dostępność tlenu 
i światła oraz podwyższona temperatu-
ra.	Dlatego	nie	bez	znaczenia	są	warun-
ki przechowywania olejów i rodzaj opa-
kowania,	w	którym	się	znajdują	[33].

Istotną kwestią podczas tłoczenia 
oleju na zimno jest zachowanie od-
powiedniej temperatury, powszechnie 
przyjmowanej na poziomie nie wyż-
szym	niż	40-60°C.	Producenci	najczę-
ściej kontrolując proces tłoczenia, mie-
rzą temperaturę korpusu prasy bądź wy-
tłoków opuszczających urządzenie, któ-
ra jest zdecydowanie niższa niż tempe-
ratura ślimaka (śruby). W trakcie tło-
czenia następuje silne nagrzewanie śli-
maka na skutek tarcia pomiędzy śrubą  
a nieruchomą miazgą nasienną. Tem-
peratury ślimaka nie można zmierzyć, 
natomiast analizując konstrukcję prasy 
pod względem przepływu ciepła można 
podejrzewać, że jest ona znacznie wyż-
sza od zmierzonej na korpusie. Prze-
kroczenie zalecanej temperatury może 
istotnie wpłynąć na jakość finalnego 
produktu, a zwłaszcza jego cechy or-
ganoleptyczne.		Zastosowanie	niskich	
temperatur podczas tłoczenia pozwala 
otrzymać produkt o delikatnym orze-
chowo-tostowym zapachu i lekko gorz-
kim	smaku	[31].	

Składniki bioaktywne zawarte 
w oleju lnianym tłoczonym na zimno

W oleju lnianym występują głów-
nie triacyloglicerole o odpowiednim ko-
rzystnym profilu kwasów tłuszczowych. 

Pozostałą część stanowi frakcja niegli-
cerolowa (niezmydlająca) – składająca 
się z komponentów wykazujących sze-
roki zakres zmienności ilościowej i ja-
kościowej. Wśród nich można wymie-
nić takie grupy związków, jak: fosfoli-
pidy, tokoferole i tokotrienole, sterole 
wolne i zestryfikowane, węglowodory 
(skwalen), alkohole triterpenowe, ka-
rotenoidy i chlorofile oraz inne związki 
odpowiadające za barwę, które są skład-
nikami bardzo cennymi pod względem 
żywieniowym	[22].

Można	uznać,	że	olej	lniany	ma	bar-
dzo zdrowy profil kwasów tłuszczowych,  
o	niskim	poziomie	(około	9%)	tłusz-
czów nasyconych, umiarkowanych po-
ziomach	(ok.	18%)	jednonienasyconych	
kwasów tłuszczowych i wysokich stęże-
niach	(73%)	wielonienasyconych	kwa-
sów	tłuszczowych	(PUFA).	Zawartość	
PUFA	obejmuje	około	16%	kwasów	
tłuszczowych omega-6, głównie jako 
kwas	linolowy	(LA)	i	57%	kwasu	al-
fa-linolenowego	[13,	18].	

Olej	lniany	zawiera	też	bioaktywne	
peptydy, które utleniają się już w ciągu 
pierwszych kilku tygodni przechowywa-
nia	w	atmosferze	azotu	[2].	Głównym	
fitosterolem występującym w tym ole-
ju jest β-sitosterol, a jego zawartość wy-
nosi ok. 200 mg/100 g oleju. Występu-
ją również inne komponenty z tej gru-
py związków w mg/100g: kampesterol 
w ilości ok. 105, Δ-5-avenasterol ok. 
60,	stigmasterol	ok.	35		i	brasikasterol	
ponad		2,0	łącznie	ok.	280.	Całkowita	
zawartość steroli roślinnych wynosi po-
nad	650	mg	w100	g	oleju.	Olej	lniany	

Tabela 3. Zawartość kwasów tłuszczowych  
w oleju lnianym [14]
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cechuje się również dużą zawartością to-
koferoli	(ok.	84	mg/100g,	w	tym	ok.	80	
mg/ 100g γ-tokoferolu	i	ok.	4	mg/100g	
α-tokoferolu	[10,	22].																

Obecnie,	szczególną	uwagę	zwraca	
się na proporcje kwasów tłuszczowych 
z	rodziny	n-3	i	n-6.	Badania	popula-
cyjne wykazały, że człowiek spożywa 15 
razy	więcej	kwasów	n-6	niż	n-3.	Zaleca-
ne	spożycie	kwasów	tłuszczowych	n-3	
(ALA)	na	podstawie	norm	odpowied-
niego spożycia (AI) dla osób dorosłych 
wynosi	0,5%	całkowitej	energii	dostar-
czanej wraz z dietą, natomiast kwasów 
n-6	(LA)	ustalono	na	poziomie	4%	na	
dzień	[32].	Według	niektórych	autorów	
prawidłowe proporcje pomiędzy tymi 
kwasami powinny wynosić 1:1–2:1, 
ale ze względu na trudności w realiza-
cji takich proporcji, zaleca się by stosu-
nek	n-6	do	n-3	nie	był	większy	niż	5:1	
[22].	Stosunek	kwasu	α-linolenowego 
(n-3)	do	linolowego	(n-6)	w	oleju	wy-
nosi	ok.	3,8:1.	Liczne	badania	wskazu-
ją,	iż	kwasy	tłuszczowe	z	grupy	n-3	wy-
kazują silne działanie kardioprotekcyj-
ne, szczególnie dotyczy to zapobiega-
nia występowania choroby wieńcowej. 
Dlatego	warto	rozważyć	zastosowanie	
tego oleju w profilaktyce chorób ukła-
du krążenia, jak i również  w celu wy-
równania	proporcji	kwasów	n-3	do	n-6	
w	diecie	[10].

Wymagania jakościowe i bezpie-
czeństwo zdrowotne olejów tłoczo-
nych na zimno

Bezpieczeństwo	i	jakość	żywności	
wzbudzają szczególne zainteresowanie 
konsumentów.	Obecność	zanieczysz-
czeń chemicznych w żywności, w tym 
w olejach tłoczonych na zimno, jest jed-
nym z podstawowych kryteriów oce-
ny ich bezpieczeństwa zdrowotnego. 
Związki	chemiczne	zanieczyszczające	
oleje mogą pochodzić bezpośrednio z su-
rowców, linii technologicznych i opako-
wań.	Bardzo	ważne	jest	przestrzeganie	
dobrych praktyk w rolnictwie  i prze-
twórstwie	[22].

W odniesieniu do oleju lnianego 
tłoczonego na zimno stosuje się wy-
magania jakościowe zawarte w stan-
dardzie	19-1981	Kodeksu	Żywieniowe-
go	[6]	dla	tłuszczów	i	olejów	jadalnych	
nie ujętych w indywidualnych standar-
dach	(tabela	4).

*wymagania jakościowe dla oleju 
lnianego tłoczonego na zimno są tożsa-
me z wymaganiami jakościowymi okre-
ślonymi dla olejów roślinnych tłoczo-
nych na zimno z różnych, innych su-
rowców nie objętych indywidualny-
mi standardami.

Spośród	zanieczyszczeń	chemicz-
nych należy wymienić środki ochrony 
roślin, fosfo- i chloroorganiczne pier-
wiastki, metale, wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne, chlorowane 
węglowodory	(PCB,	PCBC,	dioksyny	
i furany) lub monomery przechodzące 
z	opakowań	[15].	Według	rozporządze-
nia	komisji	(WE)	nr	1881/2006,	usta-
lającej najwyższe dopuszczalne pozio-
my niektórych zanieczyszczeń w środ-
kach spożywczych, zawartość benzo(a)
pirenu w olejach i tłuszczach nie powin-
na przekraczać 2 μg/kg, a suma diok-
syn 0,75 pg/g tłuszczu, a suma dioksyn 
i polichlorowanych bifenyli o właściwo-
ściach podobnych do dioksyn 1,5 pg/g 
tłuszczu. W olejach tłoczonych na zim-

no dopuszczalny maksymalny poziom 
metali ciężkich wynosi: As – 0,1 mg/kg 
oleju, Pb – 0,1 mg/kg oleju i jest to po-
ziom taki sam, jak dla olejów rafinowa-
nych. Natomiast dopuszczalne maksy-
malne	poziomy	Fe	i	Cu	w	olejach	tło-
czonych na zimno są w wyższe i wyno-

szą	odpowiednio	5	mg/kg	i	0,4	mg/kg	
(w olejach rafinowanych odpowiednio: 
1,5	mg/kg	i	0,1	mg/kg)	[6,	22].

Podsumowując, asortyment pro-
duktów otrzymywanych z lnu na pol-
skim rynku stale rozszerza się, co spo-
wodowane jest coraz większym zainte-
resowaniem konsumentów tym pro-
duktem, z uwagi na jego cenne skład-
niki	i	prozdrowotne	właściwości.		Olej	
lniany jest jednym z najzdrowszych spo-
śród	wszystkich	olejów	roślinnych.	Sta-
nowi źródło niezbędnych nienasyconych 
kwasów	tłuszczowych,	kwasów	omega-3	
i	omega-6	oraz	witaminy	E.		Dietetycy	
zalecają stosowanie oleju lnianego w co-
dziennej diecie ze względu na profilak-
tykę		chorób	dietozależnych.	Suplemen-
tacja olejem lnianym wspomaga prawi-
dłowy rozwój układu nerwowego, ko-
rzystnie reguluje gospodarkę lipidową, 
poprzez zmniejszenie stężenia chole-
sterolu całkowitego w surowicy krwi, 
a także hamuje reakcje zapalne zacho-
dzące w organizmie.

Tabela 4. Wymagania jakościowe dla oleju lnianego tłoczonego na zimno* [6, 30]
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Wstęp.	Sala	Doświadczania	Świata	–	Snoezelen	jest	określa-
na jako fragment przestrzeni, która wypełniona została przemy-
ślaną ofertą bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, 
smakowych,	zapachowych	i	kinestetycznych.	Celem	niniejszej	
pracy	jest	opisanie	oddziaływania	Sali	Doświadczania	Świata	
–	Snoezelen	na	konkretnym	przykładzie	dziecka	z	autyzmem.	

Materiał i metody.	Materiałem	badań	jest	studium	przy-
padku ośmioletniego chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem. 
Został	on	poddany	obserwacji,	podczas	terapii	Snoezelen.	Se-
sje	terapeutyczne	przeprowadzone	zostały	w	Sali	Doświadcza-
nia	Świata	–	Snoezelen	w	AWF	Kraków,	trwały	od	marca	do	
czerwca 2015 roku. W tym okresie odbyło się 11 sesji terapeu-
tycznych,	trwających	każdorazowo	od	około	15	do	30	minut.

Wyniki. Z	danych	zebranych	podczas	obserwacji,	jak	rów-
nież z raportów tworzonych przez psychologa zajmującego się 
przypadkiem wynika, że poziom nadaktywności  u chłopca 
zmniejszył się po wdrożeniu do procesu terapeutycznego me-
tody	Snoezelen.	Na	każdych	zajęciach	można	było	zaobserwo-
wać zmiany zachowania zachodzące u chłopca. Przechodził od 
lęku przed danym elementem, przez zainteresowanie i trak-
towanie go jak własny, do zabawy i pełnej ufności. Po terapii 
Snoezelen	zaobserwowano	u	dziecka,	iż	więcej	naśladuje,	co-
raz więcej rozumie i jest bardziej skłonne do kontaktów z in-
nymi ludźmi, niż przed terapią. 

Wnioski. Metoda	Snoezelen	pozytywnie	wpływa	na	ob-
szar życia dziecka, jakim jest zdrowie psychiczne. Należy kon-
tynuować	terapię	chłopca	w	Sali	Doświadczania	Świata.	Sto-
sowne	jest	wprowadzanie	terapii	Snoezelen	dla	dzieci	ze	zdia-
gnozowanym autyzmem.

Słowa kluczowe: sala doświadczania świata, autyzm.

Background. Multi	sensory	environment	–	Snoezelen	is	
defined a portion of the space, which was filled with though-
t-out range of visual stimuli, auditory, tactile, taste, odor, and 
kinesthetic. The aim of this paper is to focus on mental he-
alth and to describe the impact of the multi sensory environ-
ment	–	Snoezelen	sessions	on	a	child	with	autism.	

Material and methods.	Research	material	is	a	case	study	
of the eight-year boy diagnosed with autism. The observations 
of	the	boy	were	carried	out	during	Snoezelen	therapy	sessions.	
Therapy sessions were conducted in the multi sensory envi-
ronment	–	Snoezelen	Room		in	the	Department	of	Occupa-
tional	Therapy,	University	of	Physical	Education	in	Krakow,	
and	lasted	from	March	to	June	2015.	During	this	period	there	
were	11	therapy	sessions,	each	lasting	about	15	to	30	minutes.

Results. The data collected during the observation, as well 
as the reports created by the psychologist involved in the case 
show	that	after	the	application	of	Snoezelen	sessions	the	ob-
served	level	of	boy’s	hyperactivity	decreased.	On	each	session,	
you	can	observe	changes	in	the	behavior	of	the	boy.	He	went	
from being afraid of an appliance to being interested in it, up 
to treating it as his own and playing with full confidence. It 
was	observed	that	after	having	attended	Snoezelen	sessions	the	
child now understands more and more, and is more prone to 
contact with other people than before therapy. 

Conclusions. Snoezelen	method	has	a	positive	impact	
on	the	child’s	health	in	the	area	of	his	mental	health.	Snoeze-
len sessions with the boy should be continued. It is recom-
mended	to	introduce	Snoezelen	therapy	for	children	diagno-
sed with autism.

Key words: Multi sensory environment, autism.
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Wstęp
Współcześnie autyzm jest ujmowa-

ny jako sposób funkcjonowania odbie-
gający	od	typowego.	Zwraca	się	również	
uwagę, że objawy autystyczne prezen-
tują osoby, które nie mogą zostać zdia-
gnozowane jako chore na zaburzenie 
ze spektrum. Takie rozumienie jest no-
wym etapem w myśleniu o autyzmie 
[6].	Jednak	zanim	doszło	do	rozumie-
nia autyzmu jako spektrum zaburzeń 
minęło wiele czasu, pisało o nim wielu 
autorów, powstało wiele teorii a nawet 
„baśni”	[3].	Warto	podkreślić,	że	mimo	
wielu lat, które upłynęły od pierwsze-
go opisu autyzmu, do tej pory badacze 
nie odnaleźli konkretnej przyczyny jego 
występowania	[5].	Współcześnie	mamy	
do czynienia z wieloma teoriami, któ-
re miejmy nadzieję przybliżają nas do 
okrycia	podłoża	zaburzenia.	Z	pewno-
ścią pozwoliłoby to na stworzenie sku-
tecznej metody terapeutycznej. Aktual-
ne koncepcje, na temat przyczyn zabu-
rzeń ze spektrum autyzmu skupiają się 
na poszukiwaniu genów odpowiedzial-
nych za manifestację objawów, zwraca 
się uwagę na czynniki prenatalne i oko-
łoporodowe oraz na strukturę i funk-
cjonowanie	mózgu	[1].	Współcześnie	
teorie o „zimnej matce” czy winie ro-
dziców są błędne i nieaktualne. Jednak, 
mimo postępu i coraz większej wiedzy 
badaczy, nadal pojawiają się doniesie-
nia o związku szczepień z pojawieniem 
się	autyzmu	[6].

Tematem podejmowanym w niniej-
szej pracy jest opis przypadku chłopca 
z diagnozą autystycznego spektrum za-
burzeń. Wnikliwe poznanie przypadku 
badanego, uczestniczenie w jego tera-
pii i wprowadzenie do jego procesu no-
wej	metody,	jaką	jest	Sala	Doświadcza-
nia	Świata	–	Snoezelen,	pozwoliło	jesz-
cze bardziej przybliżyć problem z jakim 
borykają się dzieci z autyzmem oraz ich 
rodziny. Aktywne uczestnictwo w pro-
cesie terapeutycznym oraz szczegóło-
wa obserwacja dała możliwość zauwa-

żenia, co zmieniało się w życiu badane-
go chłopca w tym okresie. Najważniej-
szym celem było i nadal jest uczestni-
czenie w terapii dziecka oraz stworzenie 
relacji, która będzie miała oddziaływa-
nie	terapeutyczne.	Efektem,	pracy	było	
jak najlepsze przybliżenie tematyki au-
tyzmu, które staje się coraz powszech-
niejszym zaburzeniem. Informacje za-
warte w pracy są dowodem na koniecz-
ność indywidualnego podejścia do le-
czenia	autyzmu	[11].

W tym miejscu warto przybliżyć 
czym	jest	Sala	Doświadczania	Świata	
–	Snoezelen.	Określana	jest	jako	„frag-
ment przestrzeni, która wypełniona zo-
stała przemyślaną ofertą bodźców wzro-
kowych, słuchowych, dotykowych, sma-
kowych, zapachowych i kinestetycz-
nych”	[10].	Za	Snoezelen	stoi	multi-
funkcjonalna koncepcja: relaksacji i ak-
tywizacji, poprzez przemyślany dobór 
nieinwazyjnych bodźców sensorycz-
nych. Jak również poprzez zastosowa-
nie ośmiu zasad metodycznych takich 
jak: właściwa atmosfera, własna decyzja, 
własne tempo, odpowiedni czas trwa-
nia, powtarzalność, wybrana propozycja 
bodźców, właściwe nastawienie, odpo-
wiednia	opieka	[10].	Zatem	Snoezelen	

może być zarówno terapią, jak i wspie-
raniem wszechstronnego rozwoju każ-
dego	dziecka.	Terapia	Snoezelen	zosta-
ła	utworzona	w	Holandii	w	latach	sie-
demdziesiątych	XX	wieku.	Początkowo	
pracowano tą metodą tylko z osobami 
głęboko niepełnosprawnymi intelek-
tualnie	[10].	Z	upływem	czasu	dowie-
dziono,	iż	Snoezelen	wpływa	pozytyw-
nie również na osoby niepełnosprawne 
fizycznie, osoby z autyzmem, osoby z za-
burzeniami psychicznymi, dzieci  z za-
burzeniami zachowania, a także osoby 
z demencją, osoby przewlekle chore, po 
urazach, u pacjentów onkologicznych 
czy u osób żyjących w ciągłym stresie 
[10].	W	dzisiejszych	czasach	terapia	ta	
stosowana jest już na całym świecie. 
Znana	jest	również	pod	nazwą	Multi	
Sensory	Environment	(MSE)	[4].	Na-
tomiast w Polsce powszechnie przyjęła 
się	nazwa	„Sala	Doświadczania	Świata”.	
Pierwszymi miejscami w Polsce, w któ-
rych powstały sale, były domy pomocy 
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej 
oraz	ośrodki	opiekuńczo-lecznicze	[10].	
Aktualnie	sale	Snoezelen	można	znaleźć	
w szkołach, przedszkolach, świetlicach 
terapeutycznych, poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych oraz w budyn-

Ryc. 1. Sala doświadczania świata – Snoezelen na AWF w Krakowie  
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kach uczelni wyższych m.in. w AWF 
Kraków	(ryc.	1),	gdzie	opisane	bada-
nia zostały przeprowadzone. 

Terapia	w	Sali	Doświadczania	Świata	
jest niedyrektywna, istnieją jednak pew-
ne założenia i zasady postępowania. Na-
czelna	zasada	Snoezelen	to	„Nic	nie	musi	
być zrobione, wszystko jest dozwolone” 
[10].	Dla	optymalnego	stosowania	me-
tody ważne jest wdrożenie ośmiu ele-
mentów: właściwej atmosfery, własnej 
decyzji i tempa, odpowiedniego czasu 
trwania, powtarzalności, wybranej pro-
pozycji bodźców, właściwego nastawie-
nia	oraz	odpowiedniej	opieki	[10].	Wła-
ściwa	atmosfera	Snoezelen	może	przeja-
wiać się w tak zwanych zachowaniach 
snoezelowych lub snoezelowaniu, czyli 
na przykład leżenie na dywanie, wpatry-
wanie się w światłowody lub wsłuchi-
wanie w muzykę, turlanie po podłożu, 
zakrywanie się materiałami czy wącha-
nie zapachów. Niektórzy pacjenci na-
wet zasypiają. Ważnym aspektem tera-
pii jest jej powtarzalność, która poma-
ga porządkować bodźce. Przy ich do-
borze należy uwzględniać indywidu-
alne cechy, możliwości oraz ogranicze-
nia	i	zaburzenia	uczestnika		sesji	[10].

Celem	badań	było	sprawdzenie	re-
zultatów pracy z dzieckiem z autyzmem 
i ukazanie nowych możliwości jakie 
daje	terapia	w	Sali	Doświadczania	Świa-
ta	–	Snoezelen.	Na	podstawie	literatu-
ry z tego zakresu, głównie obcojęzycz-
nej, w pracy postawiono hipotezę któ-
ra	mówi,	iż	terapia	Snoezelen	powin-
na pomóc w obniżeniu nadaktywno-
ści u dziecka oraz zrównoważyć zabu-
rzenia sensoryczne.

Opis przypadku
Osoba	badana	to	chłopiec	z	diagno-

zą autyzmu. W chwili rozpoczęcia ob-
serwacji miał 6,7 lat, w chwili jej zakoń-
czenia	8,1	lat.	Terapia	metodą	Snoeze-
len rozpoczęła się w marcu 2015 roku. 
Wówczas, chłopiec nie komunikował się 
werbalnie, potrafił wypowiedzieć kilka 

sylab, wykorzystać kilka gestów do ko-
munikacji na poziomie niewerbalnym. 
Wykazywał objawy nadwrażliwości na 
światło i zbyt niskiej wrażliwości w za-
kresie czucia powierzchownego i głębo-
kiego.	Z	opinii	psychologicznej	wyni-
ka,	że	jego	rozwój	mieścił	się	między	3	
a	4	rokiem	życia	umysłowego,	a	poziom	
inteligencji wskazywał na lekki stopień 
niepełnosprawności intelektualnej. Po 
zachowaniu dziecka można było wnio-
skować, iż poziom wykonywania róż-
nych zadań zależy raczej od jego chę-
ci i zainteresowania danym tematem. 
Chłopiec	wykazywał	zaburzenia	uwagi	
i	nadaktywność	ruchową.	Rozumiał	po-
lecenia i w większości przypadków się 
do nich stosował. Pierwsze objawy au-
tyzmu pojawiły się w wieku około 2 lat. 
W tym właśnie czasie przestał okazywać 
zainteresowanie swoimi rówieśnikami.

Okres	ciąży	przebiegał	prawidłowo,	
nie wystąpiły powikłania, mama dziec-
ka	nie	przebyła	żadnej	choroby.	Z	infor-
macji podanych przez rodziców dziecka 
wynika, że podczas ciąży nie pojawiły 
się żadne czynniki szkodliwe lub uszka-
dzające. Poród nastąpił dwa dni po ter-
minie, przez cesarskie cięcie. W okre-
sie okołoporodowym nastąpiła przed-
wczesna	utrata	wód	płodowych.	Rodzą-
ca, po dziesięciu godzinach akcji po-
rodowej, dostała znieczulenie zewną-
trzoponowe, które jak podaje zostało 
zaaplikowane nieprawidłowo i zatrzy-
mało skurcze. Poród trwał 28 godzin. 
Po przyjściu na świat chłopiec ważył 
3930	gram,	mierzył	58	centymetrów	
i otrzymał 10 punktów w skali Apgar. 
Nie przechodził żółtaczki fizjologicznej, 
a jego ogólny stan był dobry. W chwili 
urodzenia dziecka matka miała 28 lat, 
ojciec	27	lat.	Odruch	ssania	był	prawi-
dłowy, nie występowały trudności przy 
karmieniu piersią. Przejście na pokarmy 
stałe przebiegło bez większych trudno-
ści, ale już w tamtym okresie zauważal-
ne było „wybiórcze” preferowanie sma-
ków. W okresie noworodkowym i nie-

mowlęcym zaobserwowano u chłop-
ca niewielkie problemy z zasypianiem. 
Zdecydowanie	bardziej	preferował	on	
zasypianie	na	rękach	rodziców.	Obecnie	
także woli spanie w towarzystwie babci 
lub	mamy.	Od	najwcześniejszego	okresu	
życia	chłopiec	rzadko	chorował.	Spora-
dycznie zdarzały się zapalenie dróg mo-
czowych i infekcje dróg oddechowych.

Sytuacja	rodzinna	dziecka	przebie-
gała okresami „burzliwie”. Jego rodzi-
ce	są	po	rozwodzie.	Oboje	rodzice	po-
siadają	wykształcenie	wyższe.	Chłopiec	
nie	ma	rodzeństwa.	Stale	jest	pod	opie-
ką psychologa i psychiatry.

Głównym	problemem	chłopca	jest	
brak możliwości efektywnego funk-
cjonowania we wszystkich obszarach 
życia. Przez trudności w komunika-
cji i nieumiejętność wchodzenia w re-
lacje dziecko ma problem z nawiąza-
niem przyjaźni i kontaktów rówieśni-
czych.	Zaburzenia	mowy	uniemożli-
wiają mu przekazanie, co chciałby ro-
bić lub co jest dla niego ważne. Przez 
zaburzenia uwagi, nadpobudliwość i za-
burzenia sensoryczne ma kłopoty z wy-
chodzeniem	„do	ludzi”.	Specyficznie	
reaguje na otaczający go świat, który 
w większości wypadków nie potrafi go 
rozumieć.	Czas	wolny	spędza	z	mamą	
i babcią, na wielu ciągle zmieniających 
się zabawach. W czynnościach samoob-
sługowych nie jest do końca samodziel-
ny i wymaga pomocy. W życiu chłopca 
obowiązuje pewien rytm dnia. Nie jest 
to spowodowane jedynie jego przyzwy-
czajeniami, ale również formą terapii, 
w	której	uczestniczy.	Często	bawi	się	
jedzeniem, szukając w ten sposób róż-
nych	doznań	dotykowych.	Dziecko	pre-
feruje ostre, konkretne smaki. Przepa-
da	za	ostrymi	przyprawami.	Chłopiec	
potrafi się skupić na oglądaniu progra-
mu w telewizji lub na monitorze kom-
putera, jednak często pojawiają się za-
fiksowania. Podczas słuchania muzy-
ki tańczy, skacze i wydaje różne dźwię-
ki.		Duża	nadwrażliwość	w	okolicach	
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głowy sprawiała, że chłopiec nie chęt-
nie	lubił	się	kąpać.	Obecnie	akceptuje	
mycie w wanience, w której często się 
bawi zabawkami i pianą. Przed zaśnię-
ciem lubi być „dociskany”.

Chłopiec	zaczął	siadać	około	7	mie-
siąca życia. Nie pełzał i nie raczkował, 
zaczął chodzić „za palcach” w wieku 1,5 
roku.	Obecnie	rozwój	ruchowy	prze-
biega prawidłowo. Nie ma problemu 
z chodzeniem po schodach oraz przej-
ściem po wyznaczonym torze. Potra-
fi stać i skakać na jednej nodze, utrzy-
mując równowagę. Potrafi jeździć na ro-
werze trójkołowym i zrobić salto w tył 
na odpowiednio zabezpieczonej tram-
polinie.	Chętnie	uczestniczy	w	zaba-
wach	ruchowych.	Chłopiec	w	więk-
szości ubiera się samodzielnie, czasami 
jednak potrzebuje niewielkiej pomocy. 
Prawidłowo	chwyta	przedmioty.	Malu-
je na kartce wzory wymyślone przez sie-
bie. Nie zamalowuje powierzchni ogra-
niczonej konturem i nie rysuje po śla-
dzie. Nie potrafi wycinać ani wydzie-
rać.	Rozpoznaje	na	obrazku	określone	
części	ciała,	ale	ich	nie	wskazuje.	Loka-
lizuje przedmioty w przestrzeni. Pierw-
sze słowa u chłopca pojawiły się mniej 
więcej w tym samym czasie, w którym 
zaczął chodzić, czyli około 18 miesiąca 
życia	(„baba”,	„mama”).	Dziecko	do	po-
rozumiewania się z otoczeniem tworzy 
swój własny język. Posługuje się mono-
sylabami („ka”, „ba”), które w różnych 
intonacjach oznaczają co innego. Jego 
mowa jest zrozumiała tylko dla jego naj-
bliższego	otoczenia.	Do	ekspresji	emo-
cji dziecko używa krzyku w różnych in-
tonacjach, których nie da się pomylić. 
Dziecko	rozumie	proste	polecenia	i	za-
zwyczaj je wykonuje, czasem musi być 
zachęcany.	Rozumie	polecenia	złożo-
ne, ale ich wykonanie jest na gorszym 
poziomie.	Reaguje	na	swoje	imię	i	wie,	
gdy	się	o	nim	mówi.	Rozumie	określe-
nia stosunków przestrzennych, nazwy 
cech ilościowych różnych przedmiotów. 
Potrafi odpowiedzieć na zadane pytania 

monosylabami	lub	zachowaniem.	By	
dostać coś, czego chce lub potrzebuje, 
komunikuje się gestami zrozumiałymi 
dla	najbliższych.	Również	pozawerbal-
nie informuje o potrzebach i stanach 
emocjonalnych.	Dziecko	jest	wzroko-
wo i słuchowo rozwinięte prawidłowo. 
Spostrzega	i	odnajduje	przedmioty.	Po-
trafi rozpoznać przedmiot po kolorze. 
Łączy	ze	sobą	przedmioty	o	podobnym	
kolorze lub kształcie. Umie dopasować 
do siebie identyczne dwu i trójwymiaro-
we	przedmioty.	Reaguje	na	ludzki	głos,	
szmery i dźwięki otoczenia, a także na 
dźwięki muzyki. Wsłuchuje się w dźwię-
ki pojawiające się w otoczeniu. Potra-
fi naśladować melodię i rytm z usły-
szanych	piosenek.	Lubi	słuchać	muzy-
ki,	tańczy	do	niej	i	nuci.	Chłopiec	po-
znaje otaczający go świat przez zmysł 
węchu, smaku i dotyku. Wącha przed-
mioty i osoby, wkłada wiele przedmio-
tów do ust, także te zupełnie do tego 
nieprzeznaczone.	Dziecko	nie	posiada	
podstawowych umiejętności matema-
tycznych, nie zna i nie rozpoznaje cyfr, 
nie potrafi liczyć ani wykonywać żad-
nych bardziej skomplikowanych dzia-
łań. Nie potrafi pisać, ma kłopoty z ry-
sowaniem kredkami lub ołówkiem, ra-
czej nie odtwarza prostych kształtów. 
Nie potrafi także czytać, nie rozpozna-
je liter, nie jest zainteresowany tekstem, 
który	jest	mu	czytany.	Czas	wolny	spę-
dza	na	zabawie.	Ma	duże	trudności	ze	
skupieniem uwagi.  

W niniejszej pracy została zastoso-
wana	obserwacja	uczestnicząca	[1]	oraz	
wywiad	ustrukturyzowany.	Obserwacja	
odbywała	się	podczas	Terapii	Snoeze-
len w Akademii Wychowania Fizyczne-
go	w	Krakowie	w	Sali	Doświadczania	
Świata. Wywiad został przeprowadzony 
w domu dziecka z jego prawnym opie-
kunem.	Dotyczył	okresu	od	początku	
ciąży, wczesnych lat życia, początkowych 
objawów, momentu diagnozy do okre-
su obecnego. Wątek poruszany w trak-
cie wywiadu to także życie codzienne.

Omówienie
Pierwsze	spotkanie	na	terapii	w	Sali	

Doświadczania	Świata	–	Snoezelen	od-
było	się	3	marca	2015	roku.	Sesje	były	
prowadzone raz w tygodniu, w zależno-
ści	od	potrzeb	pacjenta	od	15–30	mi-
nut. W sumie odbyło się 11 spotkań, 
a ostatnia sesja została przeprowadzona 
11 czerwca 2015 roku. Pierwsze spo-
tkanie polegało przede wszystkim na za-
poznawaniu się chłopca z nowym miej-
scem.	Eksplorował,	ale	okazywał,	że	boi	
się niektórych sprzętów i nie jest na nie 
gotowy. Uderzał łóżko wodne, nie chciał 
na nie wejść ani go dotykać. Tor świetl-
no-dźwiękowy dotykał na początku tyl-
ko	przez	materiał	lub	czyjąś	rękę.	Za-
chęcał, żeby na nim grać, ale sam nie 
chciał	tego	robić.	Dopiero	pod	koniec	
sesji zaczął samodzielnie naciskać kla-
wisze	przez	kolorową	chustę.	Chłopiec	
był najbardziej zainteresowany wisząca 
huśtawką, czyli elementem dobrze mu 
znanym.	Był	również	zafascynowany	dy-
wanem, którego bardzo często dotykał. 
Było	widać,	że	jego	faktura	dostarcza	
mu przyjemnych doznań. W połowie 
spotkania ściągnął spodnie oraz skarpet-
ki	i	dotykał	wykładziny	boso.	Chodze-
nie bez obuwia daje możliwość bezpo-
średniego kontaktu stopy z podłożem. 
Pod koniec sesji zainteresował się su-
chym basenem, ale tylko żeby wyrzucić 
z niego kolorowe kulki. Na inne ele-
menty wyposażenia nie zwrócił uwagi. 
Druga	sesja	skupiała	uwagę	dziecka	
głównie na wspólnym graniu z terapeu-
tą na klawiszach toru świetlno-dźwię-
kowego.	Chłopiec	wchodził	na	 tor	
świetlno-dźwiękowy	na	kolanach.	Był	
nim zafascynowany, zaobserwować było 
można nawet lizanie toru świetlno-dź-
więkowego przez dziecko. Naśladował 
po terapeutce ruchy uderzania w łóżko 
wodne. Jednak dotykał powierzchni za-
zwyczaj przez materiał i uciekał, gdy za-
czynała zbyt mocno falować. Takie za-
chowania wskazują na dalsze oznaki 
lęku.	Zaczął	patrzeć	na	kolumny	z	wodą	
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i światłem, zauważał, gdy zmieniały się 
kolory, dotykał ich. Po raz pierwszy chło-
piec okazał ciekawość wobec światło-
wodów wiszących nad łóżkiem wodnym 
i kilka razy je opluł. W połowie sesji 
chłopiec zwrócił uwagę na elementy do-
tykowe znajdujące się na ścianie. Pod 
koniec sesji przytulał się do kolumn 
z wodą, by odczuć ich wibracje, a chwi-
lę później bardzo zwiększyła się jego ak-
tywność.	Biegał	po	Sali,	wydając	różne	
dźwięki. Terapeutka, chcąc chłopca 
uspokoić, chciała położyć go na łóżku 
wodnym, ale okazało się to niemożliwe, 
gdyż	tak	mocno	ją	trzymał.	Dziecko	
w dalszym ciągu duże zainteresowanie 
skupiało	na	huśtawce.	Druga	sesja	oka-
zała się sesją bardzo udaną, wyraźnie wi-
dać było chwile relaksacji i odprężenia 
chłopca.	Miał	dobry	kontakt	z	terapeut-
ką,	widać	było	interakcję.	Dziecko	wy-
raźnie przeżywało sesję terapeutyczną. 
Na trzeciej sesji chłopiec wszedł cały na 
tor świetlno-dźwiękowy, grał rękami 
i	nogami,	a	nawet	po	nim	chodził.	Za-
interesował się również krótkimi świa-
tłowodami. Pierwszy raz próbował wejść 
do suchego basenu z kulkami. Jak wcze-
śniej, był zainteresowany wiszącą huś-
tawką	i	poświęcał	jej	dużo	uwagi.	Od	
samego początku miał dużo energii i po-
jawiły się stereotypie, w postaci skaka-
nia i kręcenia rękami, był bardzo pobu-
dzony i dużo biegał. Na czwartej sesji 
zaobserwować można było duży progres 
wykonany	przez	dziecko.	Chłopiec	po-
łożył się na łóżku wodnym przez chwi-
lę, z nogami poza ramą. Powtarzał to 
wiele razy podczas trwania spotkania. 
Wyraźnie się z tego ucieszył, dostał „za-
strzyk energii”, uśmiechał się do lustra, 
biegał	i	śmiał	się.	Gdy	fala	energii	opa-
dła, zaczął wykazywać tak zwane „sno-
ezelowe zachowania”, polegające na wy-
ciszeniu się, a czasami nawet na zaśnię-
ciu	dziecka.	Chłopiec	uspokoił	się,	le-
żał na dywanie wpatrując się w światła 
i kształty odbijające się od kuli. Po krót-
kiej chwili, gdy wstał chłopcu udało się 

zagrać dłuższą melodię na klawiszach 
toru przez chodzenie po nim w określo-
nych przez siebie kierunkach. Pierwszy 
raz zauważył, drugi naścienny element 
toru. Wpatrywał się także w kolumny 
z wodą, a po chwili zaczął obydwie ko-
lumny lizać. Przez co chciał być w cią-
głym,	bliskim	kontakcie.	Od	tej	sesji	zo-
stała usunięta wisząca huśtawka ze wzglę-
du	na	powodowanie	stereotypii.	Zosta-
ła natomiast wprowadzona muzyka re-
laksacyjna, w którą chłopiec wyraźnie 
się wsłuchiwał. Pod koniec pojawiło się 
odprężenie i „snoezelowanie”, chłopiec 
leżał na skraju łóżka, mając jedną nogę 
poza jego obrysem i oglądał otaczająca 
go przestrzeń, wsłuchiwał się w muzy-
kę	i	bawił	się	światłowodami.	Dziecko	
coraz bardziej rozumiełao zasady tera-
pii	Snoezelen.	W	tej	sesji	zauważalna	
była	zasada	„własne	tempo”.	Oprócz	
tego zaobserwować można było wzoro-
wą realizację przez terapeutkę dwóch 
kolejnych	zasad	Snoezelen:	właściwe	to-
warzyszenie	i	właściwa	opieka.	Rozu-
miane poprzez bycie z pacjentem w tej 
samej	Sali,	ale	obok	niego,	niejako	tyl-
ko mu towarzyszenie. Podążanie nie 
przed ani nie za dzieckiem, lecz równo 
z nim. Podczas piątej sesji, po raz pierw-
szy mama chłopca wykonywała rolę te-
rapeuty. Pomimo tego terapeutka cały 
czas	była	obecna	w	Sali.	Dostrzec	moż-
na było dużo spokojniejsze zachowanie 
chłopca	oraz	jego	zadowolenie.	Chwi-
lami patrzył w kierunku terapeutki ze 
zdziwieniem na twarzy. Pierwszy raz 
wszedł na łóżko, nie zostawiając nóg 
poza	nim.	Siedział,	przykrywał	się	ma-
teriałami i bawił się kurtyną światłowo-
dów. Wsłuchiwał się także w muzykę 
relaksacyjną	i	oglądał	otoczenie.	Był	za-
fascynowany ruchami wody i przesuwał 
się na łóżku coraz bardziej na środek. 
Pierwszy raz też usiadł na pufie znajdu-
jącej	się	na	środku	Sali.	Dużo	razy	prze-
glądał	się	w	lustrze.	Sporo	czasu	spędził	
na wyspie z kolumnami wodnymi, przy-
tulał się do nich i próbował nimi poru-

szać.	Dodatkowo	po	raz	pierwszy	do-
tknął jedną stopą toru sensorycznego 
znajdującego się na podłodze. Jak na 
każdej sesji, tak również na tej chłopiec 
grał na torze świetlno-dźwiękowym. 
W pewnym momencie zaczął chodzić 
po	nim	w	kółko.	Rzucenie	kolorowej	
kulki obok nóg chłopca pomogło mu 
wyjść	ze	stereotypii.	Łatwo	było	dostrzec,	
że dziecku i mamie sprawia przyjem-
ność	wspólne	„snoezelowanie”.	Chło-
piec wyraźnie zapraszał mamę do wspól-
nej zabawy. W tej sesji dziecko w kla-
syczny sposób wykazywało typowe za-
chowania	dla	Snoezelen.	W	trakcie	szó-
stej sesji chłopiec czuł się bardzo swo-
bodnie	w	Sali.	Wskakiwał	na	łóżko	wod-
ne, wąchał je oraz lizał, biegał i eksplo-
rował	całą	przestrzeń	Sali.	Pierwszy	raz	
bawił się naścienną częścią toru świetl-
no-dźwiękowego i chodził po nim, nie 
wpadając	w	stereotypie.	Sesja	była	bar-
dzo spokojna, pojawiło się dużo ”sno-
ezelowych”	zachowań.	Chłopiec	szukał	
kontaktu również fizycznego, cieszył się 
z	jego	nawiązania.	Chciał	być	przytula-
ny i noszony na rękach. Tym razem nie 
tylko pozwolił aby terapeutka położyła 
go na łóżku wodnym. Nie bał się i nie 
uciekał, chciał nawet aby terapeutka po-
łożyła się razem z nim na łóżku wod-
nym. Na kolejnej, siódmej sesji chło-
piec wyraźnie był pobodzony i rozkoja-
rzony.	Być	może	to	zasługa	nowo	zain-
stalowanego statywu do kamery. Przez 
większość sesji leżał na łóżku wodnym 
i nawet wszedł na jego środek, ale spra-
wiał wrażenie, jakby nie mógł znaleźć 
sobie	miejsca	w	Sali.	Dużo	biegał	i	kil-
ka	razy	wychodził.	Bardzo	mocno	ude-
rzał po torze świetlno-dźwiękowym. No-
wością było zauważenie przez chłopca 
rękawów	sensorycznych	na	ścianie.	Do-
tykał ich i był nimi zainteresowany, ale 
tylko	przez	chwilę.	Od	tej	sesji	jego	ulu-
bionym przykryciem stał się fioletowy 
rozciągliwy materiał. Na ósmej sesji chło-
piec bawił po drugiej stronie łóżka wod-
nego nich dotychczas. Przestał zrzucać 
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położone na nim rzeczy (poduszki i ko-
lorowe materiały) i leżał na całej jego 
powierzchni. To była również pierwsza 
sesja, na której zmniejszono ilość bodź-
ców	początkowych.	W	Sali	było	ciem-
niej, kolumny z wodą były wyłączone. 
Z	tego	powodu	chłopiec	dawał	znać,	że	
chce, żeby zostały włączone lub wyłą-
czone. Już po raz kolejny sam chętnie 
wszedł	do	Sali,	nie	potrzebował	zapro-
szenia i wchodził jak do miejsca, które 
dobrze się zna. Po raz pierwszy chłopiec 
przeszedł po torze sensorycznym gdzie 
z zaciekawieniem patrzył w górę na 
gwieździste	niebo.	Zainteresował	się	
również na dłuższą chwilę leżącymi świa-
tłowodami. Patrzył, jak zmieniają się ich 
kolory i jak ich światło odbija się od wi-
szącej	kuli.	Był	to	jeden	z	sukcesów	
chłopca, ponieważ skupił uwagę na za-
bawie nimi przez około 6 minut. Wsłu-
chiwał się także w muzykę relaksacyjną. 
Pod koniec sesji pojawiła się nadaktyw-
ność i ruchy stereotypowe z jednocze-
snym zadowoleniem, uśmiechem 
i	dźwiękami	radości.	Chłopiec	nawią-
zywał dużo kontaktu fizycznego, chciał 
być	noszony	i	przytulany.	Kolejnym	du-
żym krokiem było samodzielne wejście 
do	basenu	z	kulkami.	Skupiał	na	nim	
dużo uwagi i chętnie do niego powra-
cał.	Spędził	także	dużo	czasu	na	wyspie	
z kolumnami wodnymi, mocno się do 
nich	przytulając.	Dziewiąta	sesja	rozpo-
częła się od dużego zainteresowania na-
ściennym elementem toru świetlno-dź-
więkowego.	Chłopiec	samodzielnie	na-
ciskał klawisze rękami, był zaintereso-
wany dźwiękami i kolorami pojawiają-
cymi się, gdy to robił. Następnie poło-
żył się na łóżku wodnym. Najpierw przy-
krywał się materiałami, które tam leża-
ły, następnie wszystko zrzucił i chciał 
tylko	na	nim	leżeć.	Bawił	się	też	świa-
tłowodami	i	dużo	patrzył	w	lustro.	Chło-
piec cieszył się, dużo się śmiał i wyda-
wał wiele dźwięków, które można uznać 
za	dźwięki	radości.	Dla	urozmaicenia	
terapii, na krótką chwilę, został doda-

ny nowy bodziec w postaci projektora 
z tarczą płynną. Po jej włączeniu na ścia-
nie	Sali	pojawiły	się	kolorowe,	prze-
mieszczające się kształty. Nowy element 
bardzo	się	chłopcu	spodobał.	Z	dużym	
zaciekawieniem dotykał ściany, łapał 
a nawet opluwał poruszające się na niej 
figury. W trakcie tej sesji pojawiły się 
też takie zachowania jak mocne chodze-
nie po torze i silne ciągnięcie za świa-
tłowody. Po raz pierwszy naprawdę za-
interesował się suchym basenem z kul-
kami.	Chłopiec	gryzł	kulki	z	suchego	
basenu,	leżąc	na	jego	brzegu.	Opierał	
się o brzeg i „zamaczał” w kulkach obie 
nogi. Na dziesiątej sesji, po raz kolejny 
mama chłopca wcieliła się w rolę tera-
peuty.	Od	początku	sesji	był	włączony	
projektor, który pozwolił na zabawę 
w	cienie.	Chłopiec	długo	był	zaintere-
sowany leżącą wiązką światłowodów. 
Dotykał	nią	siebie	i	ściany,	chciał,	aby	
zmieniała kolory. Podczas takiej zaba-
wy bardzo się wyciszył i uspokoił, siadł 
mamie na kolanach i pozostawał z nią 
w bardzo dobrym kontakcie. Później 
chłopiec chciał być noszony na rękach 
i	potrzebował	mocnego	docisku.	Cie-
szył go kontakt z mamą, wydawał mnó-
stwo dźwięków. Jak na każdej sesji, był 
moment na spędzanie czasu na łóżku 
wodnym.	Chłopiec	przykrywał	się	ma-
teriałami, przytulał do mamy, cieszył się 
do lustra i robił do niego różne miny. 
Ostatnie	dziesięć	minut	sesji	polegało	
na zabawie na podłodze. Podczas tej se-
sji było dużo podnoszenia, przytulania, 
dźwięków	i	dobrego	kontaktu.	Chło-
piec zwracał uwagę na światło odbijają-
ce się od kuli i chciał czuć fakturę wy-
kładziny.	„Snoezelowe”	zachowania	po-
jawiły się zarówno u chłopca jak i u jego 
mamy.	Ostatnia,	jedenasta	sesja	prze-
biegała bardzo spokojnie z wyraźnym 
„snoezelowaniem”.	Chłopiec	wyglądał	
na	zrelaksowanego.	Dużo	leżał,	przyglą-
dając się otaczającej go przestrzeni, wsłu-
chiwał się w muzykę relaksacyjną i na-
wiązywał dużo kontaktu z terapeutką. 

Podczas tej sesji zostało osiągnięte po-
nad 20 minut wyciszenia u dziecka nad-
pobudliwego.

W ciągu trzech miesięcy terapii chło-
piec przeszedł długą drogę pozytywnych 
zmian. Początkowym sukcesem było 
samo	pozostanie	w	Sali,	brak	ucieczek	
i	chęć	poznania	przestrzeni.	Okazało	
się, że przestrzeń, w której się znalazł, 
interesuje go. Powoli odkrywał sprzę-
ty	znajdujące	się	w	Sali,	a	jej	atmosfera	
wywierała na niego coraz lepszy wpływ. 
Aby pokazać dziecku inne wyobrażenie 
o mamie, została ona włączona do te-
rapii. Warto pamiętać o tym, że opie-
ka matki nad chłopcem trwa nieprze-
rwanie	24	godziny	na	dobę.	Możliwość	
spędzenia z dzieckiem czasu w relaksu-
jącej przestrzeni dostarczyło bodźce te-
rapeutyczne również mamie chłopca. 
Po kilku sesjach terapeutycznych za-
równo	w	Sali	Doświadczania	Świata	
jak i w życiu codziennym zauważono 
widoczne zmiany w funkcjonowaniu 
chłopca	w	życiu	codziennym.	Dziecko	
uspokoiło się, a jego poziom nadaktyw-
ności zdecydowanie się obniżył. Filmy 
z sesji pokazują także, że poprawiła się 
u	niego	koncentracja	uwagi.	Chłopiec	
potrafi coraz więcej czasu poświęcić na 
jednej zabawie lub jednym przedmio-
cie. Przed nim jednak jeszcze wiele pra-
cy,	między	innymi	w	Sali	Doświadczania	
Świata, gdzie sesje będą kontynuowane.

Z	powyższego	opisu	przypadku	
można	wnioskować,	iż	metoda	Sno-
ezelen wpływa pozytywnie na obszar ży-
cia, jakim jest zdrowie psychiczne czło-
wieka. Po cyklu sesji terapeutycznych za-
obserwowano u chłopca spadek pozio-
mu aktywności oraz lęku przed nowymi, 
nieznanymi przedmiotami czy osobami. 
W terapii z osobami z autyzmem ważne 
jest obniżenie nadaktywności oraz opty-
malizacja sensoryczna. Istotne jest rów-
nież to, że sesje „otwierają” autystę na 
kontakt z otoczeniem – nie tylko w wy-
miarze materialnym, ale także personal-
nym. To działo się z naszym pacjentem, 
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przy czym intensyfikacja kontaktu mo-
gła mieć formę np. tylko utrzymywa-
nia dłuższego kontaktu wzrokowego, 
co jednak w przypadku osoby z auty-
zmem już jest sukcesem. Warto również 
podkreślić,	iż	sesje	w	Sali	Doświadcza-
nia Świata to sposób, na chociaż chwi-
lowe zbliżanie do siebie rodzicai dziec-
ka.	Z	punktu	widzenia	psychologii,	rela-
cja rodzica z dzieckiem z autyzmem jest 
niezwykle ważna. Paradoksalnie dziecko 
autystyczne często jest odosobnione od 
osób	mu	najbliższych	[7].	W	opisywa-
nym przypadku zastępowanie terapeut-
ki, mamą chłopca podczas sesji miało 
przybliżyć	ich	do	siebie.	Kontakt	mię-
dzy matką, a dzieckiem po cyklu sesji 
terapeutycznych był znacznie bardziej 
swobodny i intensywniejszy w wielu 
innych sytuacjach życia codziennego. 
Zauważając	pozytywne	oddziaływanie	
Sali	Doświadczania	Świata	w	przedsta-

wionym przypadku, możemy podejrze-
wać, iż mogłoby to również podobnie 
wpływać	u	innych	pacjentów.	Zarów-
no u osób chorych z różnymi zaburze-
niami, ale także u osób zdrowych, któ-
re pozornie nie potrzebują żadnej tera-
pii m.in. osoby narażone na stresującą 
pracę czy osoby przemęczone.

Obszarem	do	dyskusji	jest	celowość	
lub	możliwość	otwierania	Sal	Doświad-
czania Świata w placówkach na przy-
kład oświatowych, dostępnych nie tyl-
ko dla uczniów, ale między innymi dla 
nauczycieli, gdzie mieliby czas na od-
prężenie się. Podobnie można pomy-
śleć o pracownikach biur, korporacji, 
banków, szpitali i wielu innych zakła-
dów pracy.

Wnioski
1.	Po	cyklu	terapii	w	Sali	Doświad-

czania Świata zaobserwowano u badane-

go chłopca poprawę w obszarze zrówno-
ważenia rozwoju sensorycznego. 

2.	Terapia	w	Sali	Doświadczania	
Świata wpłynęła pozytywnie na popra-
wę kontaktów interpersonalnych u ba-
danego chłopca z autyzmem.

3.	Kontynuowanie	terapii	w	Sali	Do-
świadczania Świata u badanego chłopca 
dobrze wpłynie na jego dalszy rozwój.

4.	Terapia	w	Sali	Doświadczania	
Świata może pozytywnie wpływać na 
zdrowie psychiczne dziecka z autyzmem.

5.	Stosowne	byłoby	wprowadzenie	
terapii	Snoezelen	dla	dzieci	ze	zdiagno-
zowanym autyzmem. 
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Wstęp
Współcześnie obserwuje się wzrost 

zainteresowania badaczy spostrzeganiem 
seksualności człowieka w perspektywie 

jakości życia. Przyczyny tego według 
Lwa-	Starowicza	[34]	związane	są	z	opu-
blikowaniem	przez	Światową	Organi-
zację	Zdrowia	w	2002	roku	Deklaracji	

Praw	Seksualnych,	w	których	stwier-
dza się między innym, że seksualność 
jest integralną częścią osobowości każ-
dej istoty ludzkiej, jej rozwój zależy od 

9

Według	WHO	zdrowie	seksualne	jest	zespołem	biologicz-
nych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspek-
tów życia seksualnego koniecznych do pozytywnego rozwo-
ju osobowości, komunikacji i miłości człowieka.

Złożoność	i	wielowymiarowość	seksualności	kobiet,	a	tak-
że szeroki kontekst kulturowy, etniczny czy społeczno-eko-
nomiczny sprawiają, że ocena występowania zaburzeń w tej 
sferze jest trudna. W świetle doniesień piśmiennictwa wśród 
najczęściej podawanych czynników ryzyka zaburzeń spraw-
ności seksualnej są: wiek, stres, doustne środki antykoncep-
cyjne, złe relacje partnerskie, a także niski poziom aktywno-
ści fizycznej prowadzący do rozwoju zespołu metabolicznego.

 Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, 
że aktywność fizyczna z uwzględnieniem wybranych form 
zmniejsza nasilenie dysfunkcji seksualnych, pośrednio popra-
wia funkcję śródbłonka w obrębie narządów płciowych oraz 
sprzyja prawidłowej równowadze bilansu energetycznego.

Celem	niniejszej	pracy	było	przedstawienie	roli	aktyw-
ności fizycznej jako jednego z ważniejszych czynników wpły-
wających na jakość życia seksualnego kobiet z zespołem me-
tabolicznym. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zaburzenia sek-
sualne, zespół metaboliczny

According	to	the	WHO,	sexual	health	is	a	set	of	biolo-
gical, emotional, intellectual and social aspects of sexual life 
necessary for the positive development of human personali-
ty, communication and love.

The complexity and multidimensionality of women’s se-
xuality as well as the broad cultural, ethnic or socio-econo-
mic context make the assessment of the occurrence of disor-
ders in this sphere difficult. In the light of the literature, the 
most commonly reported risk factors for sexual performan-
ce disorders are: age, stress, oral contraceptives, bad relation-
ship between partners and low level of physical activity le-
ading to the development of metabolic syndrome. 

There is a lot of scientific evidence confirming that phy-
sical activity taking into consideration selected forms redu-
ces the severity of sexual dysfunctions, indirectly improves 
the endothelial function within the genital area and promo-
tes proper energy balance.

The aim of this work was to present the role of physical 
activity as one of the more important factors affecting the 
quality of sexual life of women with metabolic syndrome.

Key words: physical activity, sexual disorders, me-
tabolic syndrome.
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zaspokojenia podstawowych potrzeb 
(intymności, czułości, miłości), a pełny 
rozwój seksualności jest niezbędny do 
osiągnięcia dobrostanu w wymiarze in-
dywidualnym, interpersonalnym i spo-
łecznym.	Satysfakcja	z	życia	seksualne-
go i spełnienie seksualne, jak wykazały 
wyniki licznych badań naukowych, są 
pozytywnie skorelowane z jakością życia 
w	większości	jego	aspektów	[14].	Opi-
sane wyżej rozumienie zdrowia seksual-
nego przedstawia ludzką seksualność nie 
jako wartość autonomiczną, wyizolowa-
ną, lecz ściśle związaną z całą strukturą 
osobowości, z systemem wartości i po-
trzeb, obrazem własnego ja, relacjami 
interpersonalnymi, rolami partnerski-
mi,	rodzicielskimi	i	społecznymi	[14].

W ostatnich latach zwrócono szcze-
gólną uwagę na mechanizmy neuroen-
dokrynne regulujące przebieg odpo-
wiedzi	na	pobudzenie	seksualne	[2,	4,	
10].	Uważa	się,	że	pożądanie	jest	zapo-
czątkowywane w podwzgórzu na dro-
dze uaktywnienia układu dopaminer-
gicznego	[22,	37].	Wyniki	badań	do-
świadczalnych sugerują, że aktywność 
tego układu zwiększa się we wczesnym 
okresie odpowiedzi seksualnej, a jej na-
rastanie może uaktywniać inne obsza-
ry mózgu, w tym układ limbiczny [1, 
37].	Układ	noradrenergiczny	uczestni-
czy w wywołaniu podniecenia seksu-
alnego dzięki zapoczątkowaniu auto-
nomicznego odczuwania podniecenia, 
ujawniającego się przyspieszeniem czyn-
ności serca i podwyższeniem ciśnienia 
tętniczego krwi (zarówno skurczowego, 
jak	i	rozkurczowego)	[30,	18].	Orgazm	
jest krótkotrwałym okresem odczuwania 
najsilniejszej	przyjemności.	Można	go	
opisać, jako odruchowe rytmiczne skur-
cze mięśni kroczowych, mięśni opusz-
kowo-jamistych i łonowo-guzicznych 
związane z nagłym uwolnieniem en-
dogennych opioidów, serotoniny, pro-
laktyny		i	oksytocyny	[46].	Ustępowa-
niu tego stanu towarzyszą nasilona ak-

tywność serotoninowa w mózgu oraz 
zmniejszenie	uwalniania	dopaminy	[37].

Według	Dawison	i	wsp.	[11]	złożo-
ność i wielowymiarowość seksualności 
kobiet, a także szeroki kontekst kulturo-
wy, etniczny czy społeczno-ekonomicz-
ny sprawiają, że ocena występowania za-
burzeń w tej sferze jest trudna, a dane 
naukowe są nadal niewystarczające. Jak 
wynika ze światowych doniesień socjo-
seksuologicznych	[7]	u	40−45%	kobiet	
występuje przynajmniej jedno z zabu-
rzeń seksualnych, a ich obecność wyka-
zuje tendencję wzrostową wraz z wie-
kiem. (ryc. 1)

Dane	oparte	na	literaturze	przed-
miotu podkreślają, że wśród licznych 
czynników ryzyka zaburzeń sprawno-
ści seksualnej obok wieku, fazy cyklu 
miesiączkowego, zmęczenia, depresji, al-
koholizmu, zaburzeń endokrynologicz-
nych, stresu, stosowania leków z gru-
py selektywnych inhibitorów zwrot-
nego wychwytu serotoniny oraz do-
ustnych środków antykoncepcyjnych, 
relacji partnerskich, poronień, nikoty-
nizmu jest także niski poziom aktyw-
ności fizycznej prowadzący do rozwo-
ju	zespołu	metabolicznego	[29].	Ist-
nieje wiele dowodów naukowych po-
twierdzających, że odpowiednio dobra-
ne ćwiczenia fizyczne zmniejszają nasi-
lenie dysfunkcji seksualnych, pośrednio 
poprawiają funkcję śródbłonka w obrę-

bie narządów płciowych, sprzyjają pra-
widłowej równowadze bilansu energe-
tycznego oraz wykazują efekt przeciw-
zapalny	[21,	31,	49].

Celem	niniejszej	pracy	było	przed-
stawienie roli aktywności fizycznej jako 
jednego z ważniejszych czynników wpły-
wających na jakość życia seksualnego ko-
biet z zespołem metabolicznym. Praca 
ma charakter przeglądu narracyjnego 
dokonanego na podstawie kwerendy 
światowej literatury naukowej. 

 Należy nadmienić, że literatura 
przedmiotu rzadko porusza temat do-
tyczący seksualności kobiet w odnie-
sieniu	do	aktywności	fizycznej.	Dlate-
go praca stanowi próbę syntezy dotych-
czasowej	wiedzy	na	ten	temat.	Dzięki	
temu publikacja ta będzie pomocna ko-
bietom w okresie aktywności seksual-
nej i ich partnerom. Ułatwi im podję-
cie odpowiednich działań zmniejszają-
cych ryzyko wystąpienia różnorodnych 
zaburzeń seksualnych

Zespół metaboliczny a dysfunkcje 
seksualne u kobiet

Jednym z wielu problemów zdro-
wotnych dzisiejszych czasów jest ze-
spół metaboliczny (metabolic syndrome 
MS)	stanowiący	poważny	problem	me-
dyczny	i	społeczny	[20].	Światowa	Or-
ganizacja	Zdrowia	zdefiniowała	zespół	
metaboliczny jako współwystępowanie 

Ryc. 1 Częstość występowania zburzeń seksualnych w poszczególnych sferach [47]
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powiązanych ze sobą czynników ryzy-
ka pochodzenia metabolicznego (ryc. 
2) sprzyjających rozwojowi chorób ser-
cowo – naczyniowych o podłożu miaż-
dżycowym	oraz	cukrzycy	typu	2	[50].

Zgodnie	ze	wspólnym	stanowi-
skiem	Trzeciego	Raportu	Narodowe-
go	Programu	Edukacji	Cholestero-
lowej	(National	Cholesterol	Eduka-
tion Program, Adult Treatment Panel 
III-NCEPT:ATPIII)	oraz	Międzyna-
rodowego	Towarzystwa	Diabetologicz-
nego	(International	Diabetes	Federa-
tion	–	IDF)	zespół	metaboliczny	roz-
poznaje się na podstawie aktualnie obo-
wiązujących i równolegle funkcjonują-
cych w piśmiennictwie kryteriów dia-
gnostycznych[28,	41].	(tab.	1)

Należy podkreślić, że wyniki najczę-
ściej cytowanych w literaturze przed-
miotu długofalowych badań epidemio-
logicznych wskazują na znaczne roz-
powszechnienie występowania zespo-
łu	metabolicznego	zarówno	w	Stanach	
Zjednoczonych	[39]	jak	również	w	Pol-
sce	[53].	Według	Trzeciego	Raportu	
Narodowego	Programu	Badań	Stanu	
Zdrowia	i	Odżywiania	(National	He-
alth	and	Nutrition	Examination	Su-
rvey	–	NHANES	III)	przeprowadzone-
go	w	latach	1988–1994	w	grupie	8814	
kobiet stwierdzono, że zespół metabo-
liczny	według	kryteriów	NCEP:	AT-
PIII	występował	u	około	24%	doro-
słych	mieszkańców	USA	[19].	Z	ko-
lei w badaniu polskiej populacji w ra-
mach	programu	WOBASZ	badaniem	
objęto	6894	kobiet	w	wieku	20–70	lat.	
Na podstawie uzyskanych danych wy-
kazano, że zespół metaboliczny według 
kryteriów	IDF	rozpoznano	u	25,5	%	
kobiet	[53].

Mimo	odmiennych	kryteriów	roz-
poznawania zespołu metabolicznego 
Esposito	i	wsp.	[16]	przeprowadzili	
badanie oceniające częstość występo-
wania zaburzeń funkcji seksualnych 
wśród	120	kobiet	z	MS,	które	wyka-
zało, że są one powszechniejsze w tej 

Ryc. 2.  Schemat przedstawiający przyczyny i skutki zespołu metabolicznego [27]

Tabela 1. Kryteria diagnostyczne zespołu metabolicznego opracowane przez NCEPT: ATPIII oraz IDF
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grupie.	Oceny	dokonywano	na	pod-
stawie	kwestionariusza	FSFI	(Fema-
le	Sexual	Function	Index).	Pacjentki	
z grupy badanej (z zespołem metabo-
licznym) uzyskiwały mniejszą liczbę 
punktów niż pacjentki z grupy kontro-
lnej	23,9±5,4	vs	29,9±4,8	(p	<	0,001),	
co oznaczało, że zaburzenia funkcji sek-
sualnych występowały u nich częściej. 
Stwierdzono,	że	im	więcej	składowych	
zespołu	metabolicznego	(ryc.	3)	tym	
mniejsza liczba punktów w kwestio-
nariuszu	FSFI,	a	więc	tym	więcej	za-
burzeń	funkcji	seksualnych.	Z	analizy	
Hayesa		i	wsp.	[26]	wynika,	że	64%	
kobiet cierpi z powodu zaburzeń po-

żądania,	35%	z	powodu	zaburzeń	or-
gazmu,	31%	z	powodu	zaburzeń	pod-
niecenia,	a	26%		z	powodu	zespołów	
bólowych. Wyniki te są zgodne z re-
zultatami uzyskanymi przez  Ponhol-
zer	i	wsp.	[44].	Z	kolei	Raport	seksu-
alności	Polaków	Lwa-Starowicza	[35]	
ujawnił, że na zmniejszone potrzeby 
seksualne	uskarża	się	ok.	25%	Polek,	
na	zaburzenia	podniecenia	20%,	na	
zbyt	rzadkie	orgazmy	17%,	a	na	ich	
brak	8%.	Podobnie	badania	przepro-
wadzone	przez	Szeligowską	i	wsp.	Wy-
kazały, że zespół metaboliczny w gru-
pie kobiet przed menopauzą powoduje 
gorszą jakość życia intymnego, gorszą 
opinię o sobie jako kobiecie i partner-
ce seksualnej oraz wpływa na występo-
wanie zaburzeń funkcji seksualnych.

Przegląd wyników badań na temat 
wpływu aktywności fizycznej  

na życie seksualne kobiet. 
W dostępnej literaturze można zna-

leźć wiele doniesień na temat roli sys-
tematycznego wysiłku fizycznego w za-
pobieganiu i leczeniu zaburzeń seksu-
alnych u kobiet w przebiegu zespołu 
metabolicznego. Pierwsze badania do-
tyczące wpływu aktywności ruchowej 
na seksualność kobiet przeprowadzo-
no	pod	kierownictwem	Meston	w	1995	
[40]	roku	w	grupie	36	kobiet	w	wie-
ku	18−45	lat	będących	w	stanie	przez	
co najmniej 20 min podejmować wy-
siłek fizyczny. Pacjentki podzielono na 

dwie grupy – eksperymentalną i kon-
trolną.	Obu	grupom,	jako	bodziec	sek-
sualny, zaprezentowano film składający 
się z trzech sekwencji: 1-minutowa se-
kwencja mająca na celu zrelaksowanie 
pacjentek,	następnie	3-minutowy	film	
podróżniczy	i	3-minutowy	film	erotycz-
ny.	Grupę	eksperymentalną	przed	po-
kazem filmu poddano 20-minutowej 
sesji treningowej na rowerze stacjonar-
nym. W trakcie oglądania filmu obie 
grupy dokonywały pomiaru odpowie-
dzi genitalnej na bodziec seksualny. Na 
podstawie uzyskanych danych wykaza-
no, że kobiety poddane treningowi ła-
twiej osiągały fazę podniecenia seksu-
alnego.	Zależność	ta	potwierdzona	zo-
stała także w badaniach innych autorów 
[36].	Z	kolei	Dhikav	i	wsp.	[13]	ocenia-

li wpływ 12-tygodniowego obozu jogi 
na funkcje seksualne kobiet. 

W	badaniu	obserwacji	poddano	40	
kobiet w przedziale wiekowym 22–55 
lat. Pacjentki nauczono asanów, które 
mogą mieć wpływ na siłę mięśni mied-
nicy mniejszej, a także na gonady, gru-
czoły wydzielania wewnętrznego, prze-
wód pokarmowy, ruchomość stawów 
oraz nastrój. Po zakończeniu programu 
zaobserwowano wzrost liczby punktów 
we wszystkich domenach oraz w oce-
nie	globalnej	w	skali	FSFI	(23,65	pkt	
vs	30,38	pkt).	Wyniki	powyższych	ba-
dań są zgodne z rezultatami uzyskany-
mi	przez	Skorupską	i	wsp.	[48].	Do	in-
teresujących wniosków doszedł zespół 
Christensena	i	wsp.	[8],	który	wyka-
zał występowanie współzależności po-
między mało higienicznym trybem ży-
cia a występowaniem zaburzeń funkcji 
seksualnych. W badaniu wzięło udział 
2979 kobiet powyżej 16 roku życia. Na 
podstawie analizy wyników wykaza-
no,	że	34%	kobiet	deklarujących	małą	
aktywność fizyczną nie podejmowało 
współżycia ze swoim partnerem w cią-
gu ostatniego roku, w przeciwieństwie 
do kobiet podejmujących umiarkowaną 
aktywność fizyczną. Potwierdzeniem tej 
tezy	są	wyniki	eksperymentu	Dąbrow-
skiej	i	wsp.	[9],	którzy	ocenie	poddali	
336	kobiet	w	wieku	45−55	lat.	Badanie	
przeprowadzono	wykorzystując	Między-
narodowy	Kwestionariusz	Aktywności	
Fizycznej	(IPAQ,	international	physical	
activity	questionnaire)	oraz	skalę	FSFI.	
Aktywność fizyczną podzielono na: ak-
tywność związaną z pracą zawodową, ak-
tywność związaną z przemieszczaniem 
się, aktywność związaną z pracami do-
mowymi oraz aktywność fizyczną w cza-
sie	wolnym.	Badacze	na	podstawie	uzy-
skanych wyników wykazali, że kobiety 
o małej aktywności fizycznej związanej 
z pracą zawodową, pracami domowym 
i aktywnością w czasie wolnym wska-
zywały na częstsze występowanie zabu-
rzeń funkcji seksualnych  w przeciwień-

Ryc. 3. Częstość występowania składowych zespołu metabolicznego wśród kobiet [17]
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stwie do kobiet deklarujących umiar-
kowany poziom powyższych aktywno-
ści.	Dalsza	analiza	wykazała,	że	w	gru-
pie kobiet deklarujących umiarkowaną 
aktywność fizyczną nie tylko globalna 
ocena, jakości życia seksualnego w ska-
li	FSFI	była	wyższa,	ale	także	lepszy	był	
wynik punktowy w poszczególnych do-
menach skali w odniesieniu do wszyst-
kich badanych rodzajów aktywności fi-
zycznej. Podobnych wyników dostarczy-
ło	badanie	Lutfey	i	wsp.	[38].	Na	uwa-
gę zasługują również badania przepro-
wadzone	przez	Aversa	i	wsp.	[3],	w	któ-
rych za pomocą badania ultrasonogra-
ficznego z oceną przepływu krwi me-
todą	Dopplera	sprawdzono	ukrwienie	
łechtaczki u młodych aktywnych seksu-
alnie i trenujących wyczynowo siatków-
kę	kobiet.	Grupę	kontrolną	stanowiły	
aktywne seksualnej kobiety w podob-
nym wieku, ale o małej aktywności fi-
zycznej.	Dodatkowo	obie	grupy	ocenia-
no	testem	kwestionariuszowym	–	FSFI.	
Na podstawie uzyskanych wyników za-
obserwowano, że zwiększona aktyw-
ność fizyczna przyczynia się do popra-
wy funkcji seksualnych. W grupie za-
wodowych siatkarek stwierdzono istot-
nie lepsze ukrwienie łechtaczki. W te-
ście	FSFI	wykazano,	że	osoby	trenują-
ce doświadczały statystycznie częściej 
pożądania, podniecenia, orgazmu i sa-
tysfakcji	z	aktywności	seksualnej.	Rza-
dziej natomiast występowała u nich su-
chość w pochwie i ból w czasie stosun-
ku seksualnego. 

Oprócz	omówionych	wyżej	korzyst-
nych zmian dotyczących doznań sek-
sualnych zachodzących u kobiet z ze-
społem metabolicznym pod wpływem 
systematycznie wykonywanych wysił-
ków fizycznych warto zwrócić uwagę 
na inne jeszcze aspekty treningu. Nale-
żą do nich zwiększenie ogólnej wydol-
ności i sprawności fizycznej, zwiększe-
nie siły mięśniowej i gibkości, popra-
wa koordynacji i zdolności utrzymy-
wania	równowagi	[6].	W	licznych	ba-

daniach	przeprowadzonych	przez	Ha-
milton	i	wsp.	[24]	wykazano,	że	udział	
w programie treningowym wykazuje 
działanie antydepresyjne, co przyczynia 
się do poprawy nawilżenia pochwy jak 
również wzrostu odczuwania podniece-
nia seksualnego. Istotne znaczenie ma 
także zmniejszenie poziomu lęku bez-
pośrednio wywołane przez wysiłek fi-
zyczny, które ma związek ze zwiększo-
nym wydzielaniem niektórych substan-
cji w układzie nerwowym a zwłaszcza 
endorfin	[52].

Podsumowanie
Jednym z ważniejszych aspektów 

zdrowia świadczącym o jakości życia ko-
biet z zespołem metabolicznym, jest ak-
tywność seksualna. W literaturze przed-
miotu coraz szerzej przedstawia się zwią-
zek chorób układu sercowo-naczyniowe-
go i czynników ryzyka miażdżycy z za-
burzeniami funkcji seksualnych u ko-
biet	[51].	Spadek	tolerancji	wysiłkowej,	
spowodowany ostrym zespołem wień-
cowym lub zaostrzeniem przewlekłej 
choroby kardiologicznej, poniżej po-
ziomu maksymalnego wysiłku osiąga-
nego podczas kontaktów seksualnych, 
przyczynia się do wystąpienia objawów 
chorobowych, które mogą stać się po-
wodem rezygnacji z życia seksualnego 
[15].	Nusbaum	i	wsp.	[42]	w	ramach	
programu	US	National	Health	and	So-
cialLife	przeprowadzili	badania	których	
wyniki	wykazały	63%	spadek	aktywno-
ści seksualnej pośród kobiet po zawa-
le	serca.	Według	Perk	i	wsp.	[43]	ak-
tywność fizyczną w wymiarze 2,5 do 5 
godzin tygodniowo zaleca się wszyst-
kim zdrowym osobom, przy czym dla 
pacjentów po przebytym zawale ser-
ca  i z niewydolnością serca wystarcza-
jąca jest aktywność fizyczna na pozio-
mie trzech umiarkowanie intensyw-
nych	30-minutowych	sesji.	Przestrze-
ganie powyższych zaleceń jest związane 
z	30-procentowym	spadkiem	umieral-
ności ogólnej oraz umieralności z przy-

czyn sercowo-naczyniowych, ponadto 
efekt ten zwiększa się proporcjonalnie 
do czasu i intensywności wysiłku fizycz-
nego. Terapeutyczny wpływ wysiłku fi-
zycznego wynika głównie z wpływu na 
modyfikowalne czynniki ryzyka wspól-
ne dla zaburzeń seksualnych i chorób 
sercowo-naczyniowych.	Systematycz-
ny trening powoduje spadek ciśnienia 
tętniczego, poprawia tolerancji gluko-
zy, zmienia profil lipidowy i redukuje 
masę	ciała	[33].	Wzrost	tolerancji	wy-
siłku wskutek treningu, zmniejsza do-
legliwości podczas stosunku, dzięki cze-
mu podnosi się pewność siebie pacjen-
tów i zmniejsza stres związany z troską 
o	własne	życie	[25].

Zdaniem	Kavazis	[32]	regularnie	
podejmowana aktywność fizyczna po-
woduje wiele zmian w obrębie mięśnia 
sercowego, zmniejsza się zapotrzebowa-
nie na tlen, spada spoczynkowy rytm 
serca. Występuje efekt hartowania mię-
śnia poprzez przemijające niedokrwie-
nie, zwiększając jego tolerancję na wy-
siłek w warunkach dłużej trwającego 
deficytu ukrwienia. Aktywacji ulegają 
mechanizmy kardioprotekcyjne wsku-
tek indukcji ekspresji enzymów anty-
oksydacyjnych, białek szoku cieplne-
go, wzrostu syntezy tlenku azotu, cy-
klooksygenazy typu 2, białek streso-
wych w retikulum endoplazmatycz-
nym czy zmiany mitochondriów na 
fenotyp oporniejszy na sygnały wy-
wołujące	apoptozę.	Klinicznie	wyraz	
zmian adaptacyjnych  w sercu na nie-
dokrwienie, wyraża się spadkiem ryzy-
ka wystąpienia zawału podczas aktyw-
ności seksualnej. 

Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że uczestnictwo w różnych for-
mach ruchu w zapobieganiu dysfunk-
cjom seksualnym wiąże się nie tylko 
z koniecznością określenia optymalnej 
dawki i rodzaju aktywności ruchowej ale 
również z odpowiednią kalorycznością 
posiłków i zrównoważonym bilansem 
energetycznym	[12].	(ryc.	4)
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Gugliano	i	wsp.	[23]	w	badaniach	
nad wpływem diety śródziemnomorskiej 
na sprawność seksualną, która oceniana 
była	za	pomocą	kwestionariusza	FSFI	
u kobiet z zespołem metabolicznym, 
w	wieku	35–70	lat,	wykazali	mniejszy	
stopień zaburzeń czynności seksualnych. 
Jednocześnie, jak wynika z licznych ba-
dań, dieta może mieć korzystne znacze-
nie zarówno w profilaktyce, jak i lecze-
niu otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tęt-
niczego oraz chorób układu sercowo-na-
czyniowego	[45].	W	świetle	powyższe-
go nasuwa się wniosek że rekreacyjna 
aktywność ruchowa wspomagana wła-
ściwie zbilansowaną dietą wpływa na 
utrzymanie wyższego poziomu aktyw-
ności fizycznej, co ma niezwykle istot-
ne znaczenie  w terapii zaburzeń seksu-
alnych u pacjentek z zespołem metabo-
licznym	[24].

Ryc. 4. Mechanizmy diety śródziemnomorskiej wpływające na kontrolę masy ciała [5]
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Biopole czy aura? 
wywiad z prof. dr hab.  
Piotrem Tomasikiem  
Prof. dr hab. Piotr Tomasik jest autorem 50 książek, rozpraw  
i obszernych rozdziałów w książkach, 19 artykułów przeglądowych,  
5 skryptów i podręczników, 340 pełnych prac badawczych,  
12 artykułów popularnonaukowych i 62 patentów w dziedzinie chemii.

Jego zainteresowania obejmują: 

•  syntezę organiczną ze specjalnym uwzględnieniem 
syntezy związków azaheterocyklicznych,

•  chemię i technologię węglowodanów ze szczegól-
nym uwzględnieniem skrobi,

•  biochemię nieorganiczną ze szczególnym 
uwzględnieniem interakcji jonów metali  
w środowisku biologicznym,

•  nanotechnologię ze szczególnym uwzględnieniem 
chemicznych modyfikacji nanorurek węglowych  
i syntezy kropek kwantowych, słabe oddziaływania 
elektryczne (wyładowania koronowe i biopole).

Wywiad został przeprowadzony przez Redaktora Naczelnego „Promocji Zdrowia 
i Ekologii” –  prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyka

10

Tadeusz Kasperczyk (T. K .):  
Od kiedy Pan Profesor interesuje 

się biopolem?
Piotr Tomasik (P. T.): Podobnie 

jak wielu Polaków, z problemami bio-
pola zetknąłem się przy okazji promo-
wania	uzdrowicielskich	działań	Harri-
sa. To były chyba wczesne lata siedem-
dziesiąte.	Słyszałem	o	tej	terapii,	ale	ni-
gdy nie przyszło mi do głowy skorzystać 
z niej. Pod koniec roku 1978 podjąłem 
pracę	w	ówczesnej	Akademii	Rolniczej	
w	Krakowie	(dziś	Uniwersytecie	Rol-
niczym) i spotkałem się z niestety już 
nieżyjącym prof. dr. hab. Tomaszem Ja-

nowskim.	Zajmował	się	on	problema-
mi biopola w sposób naonczas poważ-
ny, jednak dla mnie był to okres pod-
jęcia nowej tematyki badawczej i licz-
nych	wyjazdów	zagranicznych.	Z	pro-
pozycji zainteresowania się problema-
mi	biopola	nie	skorzystałem.	Zresztą,	
co tu ukrywać, wydawała mi się ona ra-
czej paranauką niż rzeczywistą nauką. 
Cóż,	wtedy	nie	stało	mi	wiedzy,	a	i	sto-
sunek środowiska do badań w tej dzie-
dzinie był daleki od akceptacji i poważ-
nego traktowania.

W końcu lat osiemdziesiątych 
w trakcie peregrynacji południowego 

Roztocza	skontaktowałem	się	z	również	
już nieżyjącym, dość znanym w Polsce 
bioenergoteapeutą – p. Janem Putkow-
skim. Nie poddawałem się jego terapii, 
lecz obserwowałem jej działanie na in-
nych, dobrze znanych mi osobach. Wy-
niki tych działań były rewelacyjne, a to-
warzyszące terapii opowiadania o prze-
szłości tych osób były w każdym szcze-
góle rewelacyjnie zgodne z rzeczywi-
stością. Pan Putkowski opisał też roz-
wój sytuacji politycznej w Polsce, po-
dając przybliżone daty przełomów. Jak 
pokazał to czas, one też były trafne. To 
mnie zaciekawiło, ale z powodu licznych 
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i długich wyjazdów zagranicznych nie 
miałem czasu zająć się tym tematem.

Dwa	lata	temu,	przy	okazji	kolejnego	
pobytu	na	Roztoczu,	dostałem	mecha-
nicznej żółtaczki i znalazłem się w szpi-
talu	w	Tomaszowie	Lubelskim.	USG	wy-
kazało „czarno na białym”, że przy bra-
ku usuniętego mi przed laty pęcherzyka 
żółciowego, kamienie żółciowe zatkały 
przewody żółciowe w płatach wątroby. 
Jak mi powiedziano, czekała mnie cięż-
ka operacja z usunięciem fragmentów 
dwunastnicy i trzustki. Wtedy dowie-
działem się o istnieniu w okolicy czło-
wieka o mocnym biopolu, wszelako nie 
uprawiającego zawodowo bioenergote-
rapii. Na moją prośbę przyjaciele spro-
wadzili	tego	człowieka	do	szpitala.	Gdy	
położył ręce na moim brzuchu, poczu-
łem drganie wnętrzności i zaraz potem 
puściła	się	żółć.	Biegunka	żółcią	trwa-
ła dobę. Po tym zabiegu zrobiono mi 
USG,	ale	kamienie	nadal	były	na	swo-
im	miejscu.	Z	usług	tego	pana	skorzy-
stałem jeszcze czterokrotnie w odstęp-
stwach dwudniowych, po czym wróci-
łem	do	Krakowa,	by	poddać	się	operacji.	
Dokładne	badanie	USG,	a	potem	rezo-
nansu magnetycznego wykazało, że je-
stem całkowicie zdrowy i żadnych osa-
dów w przewodach żółciowych w ogóle 
nie	ma.	Co	więcej,	bóle	kręgosłupa,	bar-
dzo utrudniające mi chodzenie, siedze-
nie i leżenie, minęły i do dziś poruszam 
się jak normalny człowiek. Te efekty wy-
musiły na mnie konieczność podjęcia się 
zrozumienia, na czym bioenergoterapia 
polega.	Od	pewnego	czasu	zbieram	lite-
raturę i kompletuję zespół pasjonatów, 
z którym zdobywamy aparaturę i planu-
jemy system sensownych badań wyklu-
czających szarlatanerię  i szamaństwo.

W zasadzie przewidywałem i nadal 
przewiduję dla biopola też inną rolę. Po-
trafimy budować nanomaszyny, jednak 
mamy kłopoty z energią do ich napę-
dzania.	Dostępne	źródła	energii	są	zbyt	
potężne. Nie jest wykluczone, że biopo-
le nadawałoby się do tego celu.

T. K.: Czy biopole i aura to to samo 
i co należy rozumieć przez aurę?

P. T.: Często	oba	pojęcia	są	niesłusz-
nie	utożsamiane.	Każdy	obiekt	material-
ny jest otoczony polem elektomagne-
tycznym. Pochodzenie pola elektroma-
gnetycznego otaczającego obiekty mate-
rialne spoza flory i fauny (nieożywione) 
jest dość oczywiste z fizycznego punk-
tu widzenia. Po prostu atomy na po-
wierzchni tych obiektów znajdują się 
w innej sytuacji energetycznej niż ato-
my wewnątrz obiektu. To zjawisko jest 
znane jako efekt powierzchni. Powodu-
je ono powstawanie gradientu poten-
cjału,	który	generuje	to	pole.	Z	punktu	
widzenia podstaw fizyki byłoby dziw-
ne, gdyby tego pola nie było. Ten sam 
efekt odpowiada, ale tylko częściowo, 
za pole elektromagnetyczne otaczające 
obiekty żywe. Poza zwykłym efektem 
powierzchni działają też efekty mem-
branowe, znane jako wywołany przez 
pompy jonowe gradient potencjału na 
granicy błon komórkowych oraz prze-
mieszczanie się płynów fizjologicznych, 
które są przecież elektrolitami. To pole 
elektromagnetyczne nazywamy biopo-
lem. Nie jest wykluczone, że jakościo-
wo jest ono identyczne z polem elektro-
magnetycznym otaczającym przedmio-
ty martwe. Niestety, nie możemy tego 
pola wokół przedmiotów martwych, jak 
i	biopola	bezpośrednio	zmierzyć.	Mo-
żemy jedynie mierzyć skutki jego dzia-
łania. Wszelako w przypadku przyło-
żenia odpowiednio dużego gra¬dien-
tu potencjału, co zdarza się też w na-
turze, w otoczeniu przedmiotów mar-
twych obserwuje się gołym okiem po-
światę (aurę) znaną powszechnie jako 
wyładowanie koronowe lub ognie św. 
Elma.	Teoretyczne	podstawy	tego	zja-
wiska są dobrze poznane, nie wiado-
mo jednak, czy pole elektromagnetycz-
ne obiektywnie istniejące wokół przed-
miotu i to wywołane zwiększonym gra-
dientem potencjału są jakościowo iden-
tyczne, a różnią się jedynie stężeniem 

wzbudzonych cząsteczek dających re-
jestrowany efekt świecenia.

Bardziej	zagadkowe	jest	rejestro-
wanie i widzenie biopola jako poświa-
ty zwanej potocznie aurą (a więc aura 
jest symptomem istnienia biopola, a nie 
biopolem). Wydawać by się mogło, że 
jest to symptom widzialny gołym okiem. 
Jednak ludzie „widzący” aurę twierdzą, 
że widzą aurę pozazmysłowo, i dopie-
ro swe doznanie transponują na widzia-
ną gołym okiem barwę. Inaczej ma się 
sprawa z rzeczywistą wizualizacją aury. 
Proces ten nazywa się elektrofotogra-
fią, znany jest też jako fotografia kirlia-
nowska. W tym przypadku przedmiot 
lub osobę umieszcza się w polu o pew-
nym gradiencie potencjału i rejestruje 
na błonach czułych na promieniowa-
nie widzialne i w zakresie nadfioletu. 
Na zdjęciu takiego obiektu pojawia się 
poświata emanująca z jego powierzch-
ni.	Bez	zastosowania	odpowiednio	wy-
sokiego gradientu potencjału zdjęcia nie 
wykazują	istnienia	poświaty.	Dlatego	
pojawia się niemające dotąd odpowie-
dzi pytanie – jak mają się do siebie aura 
„natywnan i ta generowana gradientem 
przykładanego pola.

T. K.: Jest Pan Profesor inicjatorem 
pewnych badań nad aurą – co to za 

inicjatywa? Kto wchodzi w skład  
zespołu badawczego?

P. T.:	Dzięki	pozytywnym	skutkom	
mojego kontaktu z bioenergoterapią 
i przejściu na emeryturę, tzn. w okres 
mojego życia, w którym trudniej jest 
stracić reputację, zajmując się dziedziną 
uznawaną przez wielu za paranaukową, 
podjąłem badania biopola. Jako przed-
stawiciel nauk ścisłych (jestem chemi-
kiem) od razu na wstępie chcę się od-
ciąć od badania zjawisk niedających się 
zinterpretować na gruncie nauk ścisłych. 
Istnienie biopola jest faktem i nie widzę 
powodu, by w to wątpić i poprzez kolej-
ne doświadczenia udowadniać jego ist-
nienie. W badaniach chcę zrozumieć, 
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jak i dlaczego biopole działa. Uważam, 
że nieszczęściem dla wiedzy o biopo-
lu jest jego wykorzystywanie do celów 
terapeutycznych, okultystycznych, te-
leportacji, widzenia przeszłości i prze-
powiadania	przyszłości.	Oczywiście,	
są rzeczy, które się filozofom nie śni-
ły, dlatego nie jest sensowne określanie 
tych zjawisk magią i ucieczka od tego 
problemu.	Obecnie	nie	staje	nam	jesz-
cze wiedzy i odpowiednio czułej apa-
ratury, by opisać te zjawiska na grun-
cie nauk ścisłych – i tyle. Przesuwanie 
granicy poznania do etapu umożliwia-
jącego naukowe podstawy zrozumienia 
tych	zjawisk	zajmie	całe	lata.	Mnie	inte-
resuje możliwość standaryzacji, kwan-
tyfikacji	i	modulowania	biopola.	Cóż,	
jestem przede wszystkim chemikiem 
i nie staje mi głębszej wiedzy z zakre-
su fizyki, zwłaszcza mechaniki kwan-
towej, pewnych działów matematyki 
i biochemii, fizjologii i metod nume-
rycznych umożliwiających symulacje 
komputerowe	pewnych	zjawisk.	Dla-
tego postanowiłem skupić wokół sie-
bie interdyscyplinarny zespół specjali-
stów z tych dziedzin. Nie chcę wymie-
niać nazwisk członków zespołu, one 
pokażą się w nagłówkach powstających 
publikacji.	Skład	zespołu	nie	jest	stały,	
nawiążemy współpracę z chętnymi do 
przystąpienia do tych badań. Akces do 
tego zespołu nie może się jednak odby-
wać na stosowanej niegdyś zasadzie po-
dejmowania służby wojskowej, tzn. „to 
odwaga i chęć szczera zrobią z ciebie ofi-
cera”.	Kandydaci	muszą	wykazać	się	fa-
chowością i możliwością prowadzenia 
takich badań na dostępnej u nich apa-
raturze. Nasza aparatura jest już wystar-
czająco	obłożona.	Dodatkowo	chcemy	
wciągnąć do badań naszych studentów, 
członków kół naukowych.

T. K.: Jaką aparaturą dysponuje  
zespół?

P. T.: Wymienię tylko tę aparatu-
rę, która na tym etapie badań wyda-

je się nam przydatna. Jest to specjal-
nie przystosowany spektrofluorymetr 
i spektrofotometr ramanowski, spek-
trometr elektronowego rezonansu pa-
ramagnetycznego, czułe wiskozymetry 
i	pH-metry	oraz	komputer	umożliwia-
jący dość sprawne obliczenia numerycz-
ne. To jest aparatura, o której wiemy, że 
będziemy ją wykorzystywać na bieżąco. 
Mamy	też	możliwość	badania	kinetyki	
reakcji i różne chromatografy.

T. K.: Co już udało się zrealizować?
P. T.: W tej chwili staramy się zrozu-

mieć istotę aury i poznać różnicę mię-
dzy aurą natywną i generowaną przy-
łożonym gradientem pola. Przystępuje-
my do prac nad standaryzacją biopola, 
są-dzimy, że wiemy, jak to zrobić. Przy-
jęta	została	do	druku	w	„Natura	Scien-
ce”	(USA)	praca	rzucająca	światło	na	wy-
nik wzbudzania małych cząsteczek w fa-
zie gazowej w zależności od gradientu 
przyłożonego pola i ilości tych cząste-
czek w badanym zbiorze.

T. K.: Na inauguracji pracy zespołu 
wygłosił Pan Profesor wykład – ja-
kie były główne tezy tego wykładu?

P. T.: Na inauguracyjnym spotka-
niu ludzi zainteresowanych problemem 
biopola i podjęciem badań przedstawi-
łem obecny stan wiedzy na temat sła-
bych zjawisk elektrycznych, tj. wyłado-
wań koronowych, oraz biopola i obec-
nie stosowane sposoby jego wizualiza-
cji. Pokrótce przedstawiłem poglądy na 
terapeutyczne i w ogóle diagnostyczne 
zastosowania aury i bioenergoterapii, 
ale nie po to, by te metody zachwa-
lać lub ganić, ale by wykazać ich mie-
lizny, tworząc w ten sposób tło dla za-
mierzonych badań. W sposób krytycz-
ny przedstawołem oferowane w han-
dlu aparaty służące rzekomo do wizu-
alizacji	aury.	Każdy	z	uczestników	tego	
spotkania mógł wyrobić sobie pogląd 
na celowość podjęcia takich badań, tzn. 
przyłączyć się do grupy badawczej, za-

proponować własne poglądy i rozwią-
zania	lub	się	wycofać.	Oczywiście,	nie	
jesteśmy jedynym zespołem w świecie, 
a zapewne też w Polsce, zajmującym się 
tymi	zagadnieniami.	Można	się	o	tym	
przekonać, przeglądając światową lite-
raturę. Przestrzegałbym przed bezkry-
tycznym poleganiem na informacjach 
zawartych w Internecie, w którym pa-
nuje całkowita swoboda zamieszczania 
swoich poglądów. Nie jest wykluczone, 
że znalazłoby się tam poważne opraco-
wanie, że 2 x 2 = 5. Przestrzegałbym 
też przed uznawaniem za wiarygodne 
źródła naukowe opracowań w mate-
riałach konferencyjnych. Po pierwsze, 
same konferencje mogą mieć charakter 
paranaukowy – tak, tak, wiele jest ta-
kich spotkań. Po drugie, na poważnych 
konferencjach można przemycić różne 
prezentacje plakatowe, jednak opubli-
kowanie tych prezentacji w jakimkol-
wiek recenzowanym czasopiśmie nauko-
wym jest niemożliwe ze względu na ich 
pseudonaukowy charakter.

Sygnalizowane	powyżej	związki	bio-
pola ze zjawiskami nazywanymi para-
normalnymi (np. teleportacja, jasno-
widzenie itp.) zapewne spowodowało 
utajnienie pewnych badań prowadzo-
nych w bardzo szacownych instytucjach.

T. K.: Dziękuję za rozmowę.
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REGULAMIN WYDAWNICZY
 „Promocja zdrowia i ekologia” to 

półrocznik naukowy poświęcony pro-
blematyce promocji zdrowia i ekologii.

Teksty przeznaczone do druku będą 
zakwalifikowane do jednej z następują-
cych kategorii prac:

−		o	charakterze	naukowo-badaw-
czym,

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

katy,
−	tłumaczenia,
−	listy	do	Redakcji.
Redakcja	przyjmuje	do	druku	prace	

oryginalne, dotychczas niepublikowane. 
W przypadku akceptacji pracy do dru-
ku Autor zobowiązuje się przekazać pra-
wa autorskie dotyczące danego artyku-
łu na rzecz Wydawcy i od momentu ak-
ceptacji jest zobowiązany do nieujawnia-
nia treści artykułu aż do jego ukazania 
się w czasopiśmie. Publikacja artykułu 
w innym czasopiśmie może nastąpić je-
dynie za zgodą Wydawcy.

Prace nadesłane do druku podlega-
ją ocenie recenzentów. Wstępnej oceny 
tekstów	dokonuje	Redakcja.	Prace	nie-
spełniające podstawowych warunków pu-
blikacji będą odrzucane i odesłane Auto-
rom bez oceny merytorycznej. Prace za-
kwalifikowane	do	druku	przez	Redakcję	
będą przekazywane do recenzenta (lub 
recenzentów	według	uznania	Redakcji).

Przyjmuje się następujące oceny 
stosowane przez recenzenta:

1. Polecam do druku bez zastrzeżeń.
2. Polecam do druku z pewnymi po-

prawkami.
3.	Pracę	należy	przeredagować	i	prze-

kazać ponownie do recenzji.
4.	Praca	nie	kwalifikuje	się	do	druku.
Oceny	z	pozycji	nr	3	i	4	wymagają	

pisemnego uzasadnienia.
Wydawca nie wypłaca honorariów za 

wydrukowanie prac, z wyjątkiem prac za-
mówionych przez Wydawcę. Autor (Au-
torzy) otrzymują bezpłatnie po 1 egzem-
plarzu czasopisma.

W przypadku nieprzyjęcia pracy do 
druku	Redakcja	zwraca	Autorowi	1	eg-
zemplarz.

Kolegium	Redakcyjne	i	Wydawca	
w trosce o dobro czytelnika dołożą wszel-
kich starań w celu czytelnego i rzeczowe-
go przekazu treści, jednak za ewentual-
ne błędy i przeinaczenia mogące pojawić 

się	w	druku	Kolegium	Redakcyjne	i	Wy-
dawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Reklamy	będą	publikowane	na	wy-
łączną odpowiedzialność reklamodawców.

Instrukcja dla Autorów
Pracę należy przesłać w postaci wy-

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

Wydruk w 2 egzemplarzach powinien 
być wykonany na białym papierze for-
matu	A4	z	podwójnym	odstępem	mię-
dzy	wierszami.	Zalecany	rozmiar	czcion-
ki	to	12	pkt.	Marginesy	nie	mogą	być	
mniejsze	niż	3	cm.

Te same zasady dotyczą formy elek-
tronicznej – prace należy przesyłać zapi-
sane w formacie .doc, .odt lub .rtf.

W pracy należy uwzględnić:
−	imię	i	nazwisko	Autora	(Autorów),	

pierwszy Autor winien podać dokładny 
adres, telefon oraz miejsce pracy i zajmo-
wane stanowisko,

−	tytuł	pracy,
−	streszczenie	w	języku	polskim	i	an-

gielskim (objętość ok. 150 słów),
−	słowa	kluczowe	w	języku	polskim	

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

ków; całość pracy (łącznie z tabelami, ry-
cinami i piśmiennictwem) przy uwzględ-
nieniu niniejszych instrukcji nie może 
przekroczyć	objętości	12	stron	A4.

Fotografie (kolorowe lub czarno-bia-
łe) powinny być wykonane na błyszczą-
cym	papierze	o	rozmiarze	od	13x18	do	
15x20 cm lub przygotowane cyfrowo 
w rozdzielczości min. 225 dpi w forma-
cie .tif, .eps lub jpg. Przy zapisie w for-
macie .jpg należy ustawić kompresję ob-
razka na maksymalną jakość.

Ryciny	(kolorowe	lub	czarno-białe)	
powinny być wykonane na kalce tech-
nicznej lub w formie wydruku kompu-
terowego, lub w postaci cyfrowej w roz-
dzielczości	min.	225	dpi	do	300	dpi	(pre-
ferowane).

Fotografie i ryciny należy umieszczać 
w osobnej kopercie i opatrzyć tytułami 
i	numerami	(cyfry	arabskie).	Łączny	roz-
miar fotografii i rycin w formie cyfrowej 
przesyłanych e-mailem nie może przekro-
czyć 10 megabajtów.

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo należy umieścić na 

końcu pracy: stosujemy system cyfrowy 
i układ alfabetyczny. 

W przypadku cytowania książek na-
leży oprócz autora (autorów ) i tytułu po-
dać wydawcę oraz miejsce i rok wydania. 

Przykład:
Kasperczyk	T.,	Kmak	S.:	Masaż	punk-

towy	i	inne	metody	refleksoterapii.	Ka-
sper,	Kraków	1995.

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

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

soterapia.	[W:]	Masaż	z	elementami	re-
habilitacji.	Red.:	R.	Walaszek,	Rehmed,	
Kraków	2000.

Nota bibliograficzna cytowanego cza-
sopisma powinna zawierać:

−	autora	(autorów)	artykułu,
−	tytuł	artykułu,
−	nazwę	czasopisma,
−	rok	wydania,
−	numer	czasopisma,
−	numer	strony	(zakres	stron).

Przykład:
Kasperczyk	T.,	Walaszek	R.:	Stra-

tegie postępowania w terapii manu-
alnej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2,  
s.	173-178.

Do	pozycji	zwartych	stron	nie	po-
dajemy.	Strony	podajemy	do	wszystkich	
pozycji w przypadku cytowania, ale tyl-
ko w tekście.

Pozycje internetowe należy podać po 
pozycjach autorskich z zachowaniem ko-
lejnej numeracji.

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

konserwanty_w_kosmetykach/ (data po-
brania: 28.08.2010)

Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do-
stosowania nadesłanych materiałów do 
potrzeb pisma, dokonywania poprawek 
i skrótów tekstu bez uzgodnienia z Au-
torem.

Adres Redakcji:

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

POLAND
e-mail: sekretariat@kwspz.pl 
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THE EDITORIAL REGULATIONS
”Health promotion and ecology” 

is a six-monthly scientific periodical de-
dicated to promoting health and eco-
logy issues.

The texts designed for publication 
will be classified to one of the follo-
wing paper categories:

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

only the original papers, so far unpubli-
shed. In case of approval of the work to 
print, the Author undertakes to hand 
over to the Publisher the copyright con-
cerning the given article and since the 
moment of approval they are oblidged 
not to reveal the article content until it 
is published in our periodical. The pu-
blication of the article in another maga-
zine is possible only with the consent of 
the	Editor.	Papers	sent	to	print	are	sub-
ject to an assessment of the reviewers. 
The	Editorial	Section	takes	the	prelimi-
nary assessment of the texts. Papers that 
do not meet the basic requiremants of 
the publication will be rejected and sent 
back to their Authors without the essen-
tial evaluation. Papers accepted for pu-
blication	by	the	Editorial	Board	will	be	
submitted to the reviewer (or reviewers 
at	the	discretion	of	the	Editor).

The following evaluations applied 
by the reviewer are being accepted:

1.	Recommended	to	print	without	
any reservations

2.	Recommended	to	print	with	some	
alterations

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

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

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

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

The Author (Authors) receives one 
copy of the periodical free of charge. In 
case of non-acceptance of the work to 
print	the	Editor	gives	back	one	copy	to	
the	Author.	The	Editorial	Board	and	the	
Editor,	out	of	concern	for	the	benefit	of	
their reader’s will make every effort for 
the puropse of the clear and tangible me-
dia content, however for any errors and 
distortions that may appear in the prin-

ting	the	Editorial	Board	and	the	Editor	
shall not be liable. Advertisements will 
be published to the sole reponsibility of 
the advertisers.

Instruction for Authors
The paper must be submitted in the 

form of the printout and in the digital 
record	on	a	CD	or	DVD	to	the	address	
of	the	Editor	or	in	the	electronic	form	to	
the	e-mail	address	of	the	Editorial	Sec-
tion. The printout in 2 copies should be 
made	on	the	white	A4	paper	with	the	do-
uble space between the lines. The recom-
mended font size is 12 points. The mar-
gins	cannot	be	snaller	than	3	cm.

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

In the paper the following should 
be considered:

−	full	name	of	the	Author	(Authors),	
the first Author should provide the exact 
address, phone number, place of employ-
ment and a taken position

−	the	title	of	the	paper
−	the	summary	in	Polish	and	English	

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

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

600 of characters
−	the	whole	paper	(including	tables,	

drawings and literature) taking into ac-
count these instructions may not exce-
ed	the	volumes	of	12	A4	format	pages.

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

Drawings	(colour	or	black	and	whi-
te) should be made on tracing paper, in 
the form of a computer printout or in 
the	digital	form	in	min.	225	dpi	to	300	
dpi (preferred) resolution

Photographs and drawings should be 
placed in a spearate envelope and label 
with titles and numbers (Arabic nume-
rals). The total size of photographs and 
figures in the digital form sent by e-ma-
il may not exceed 10 megabytes.

Literature
References	should	be	palced	at	the	

and of the paper. The titles should be 
numbered according to the order of bo-
oks cited in the paper. When citing bo-
oks, apart from the author(s) and the ti-

tle one should provide the name of the 
publisher and the place and year of pu-
blication.

Example:
Kasperczyk	T.,	Kmak	S.:	Masaż	punk-

towy	i	inne	metody	refleksoterapii.	Ka-
sper,	Kraków	1995.

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

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

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

A bibliography note of the cited 
periodical should cover:

−	Author	(Authors)	of	the	article
−	title	of	the	article
−	name	of	the	periodical
−	year	of	publication
−	number	of	the	periodical
−	number	of	the	page	(page	range)

Example:
Kasperczyk	T.,	Walaszek	R.:	Stra-

tegie postępowania w terapii manu-
alnej. Fizjoterapia polska 2001, nr 2,  
s.	173-178.

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

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

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

serwanty_w_kosmetykach/ (data pobra-
nia: 28.08.2010)

The	Editorial	Section	reserves	the	
right to adapt the received materials for 
the needs of the periodical, make alte-
rations and abstracts of the text witho-
ut the consent of the Author

The address of the Editorial  
Office and the Publisher:

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

POLAND
e-mail: sekretariat@kwspz.pl 
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