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W historii rozwoju rehabilitacji leczniczej w Polsce szcze-
gólne miejsce zajmują  prof. Wiktor Dega – ośrodek poznań-
ski oraz prof. Marian Weiss – ośrodek warszawski. Twórczości 
tych eponimów rehabilitacji leczniczej poświęcono wiele pu-
blikacji różnego rodzaju. Ale także w innych regionach Polski 
miały miejsce wydarzenia i działały osoby, które wniosły trwa-
ły wkład w rozwój rehabilitacji i fizjoterapii, a ich dokonania 
nie są znane studentom fizjoterapii i ogólnie szerszemu gro-
nu osób.

Celem artykułu jest przedstawienie choćby w zarysie do-
robku czterech wybitnych postaci, które pracowały w Instytu-
cie Matki i Dziecka w Rabce-Zdroju i przez swoje dokonania 
zawodowe i naukowe zasługują na określenie – „Wielka czwór-
ka z Rabki”, są to: Jan Ćwierz, Janusz Łęczyński, Rudolf Ociep-
ka i Andrzej Zaleszczuk.

Słowa kluczowe: historia rehabilitacji, fizjoterapia, 
feedback.

In the history of the development of therapeutic rehabili-
tation in Poland two figures play an important role: prof. 
Wiktor Dega – the Poznań centre, and prof. Marian Weiss – 
the Warsaw centre. Many publications of various kinds have 
been devoted to the work of these eponyms of therapeutic 
rehabilitation. But also in other regions of Poland there were 
events and people who made a lasting contribution to the 
development of rehabilitation and physiotherapy, and their 
achievements are not known to physiotherapy students and 
a wider group of people in general.

The aim of the article is to present at least an outline of the 
achievements of four outstanding figures who worked in the 
Institute of Mother and Child in Rabka-Zdrój and who, due 
to their professional and academic achievements, deserve the 
term – „The Big Four from Rabka”, they are: Jan Ćwierz, Janusz 
Łęczyński, Rudolf Ociepka and Andrzej Zaleszczuk.

Key words: history of rehabilitation, physiotherapy, 
feedback. 

PRZYCZYNEK�DO�HISTORII�REHABILITACJI��
–�„WIELKA�CZWÓRKA�Z�RABKI”
A contribution to the history of rehabilitation  
- „The Big Four from Rabka”
TADEUSZ KASPERCZYK

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Streszczenie / Abstract

1

Wstęp

W historii rehabilitacji w Polsce szcze-
gólne miejsce zajmują dwaj profesorowie; 
prof. Wiktor Dega i prof. Marian We-
iss oraz ich najbliżsi współpracownicy. 
Postaciom tym historycy rehabilitacji 
poświęcili wiele publikacji [3, 7, 12, 16] 
opisując ich życiorys i dokonania na niwie 
zarówno zawodowej jak i naukowej.

Rozwój rehabilitacji w Polsce odbywał 
się nie tylko w ośrodku poznańskim zwią-
zanym z nazwiskami; prof. Wiktora Degi, 
prof. Kazimiery Milanowskiej, doc. dr 
Janiny Tomaszewskiej, czy ośrodku war-
szawskim, który reprezentują: prof. Ma-
rian Weiss, prof. Andrzej Zembaty, mgr 
Wojciech Chydziński, ale także w innych 
regionach Polski miały miejsce ważne wy-
darzenia, które zasługują na popularyzację 
i uznanie. Do takich regionów należy 

uzdrowisko Rabka-Zdrój w Małopolsce. 
Celem artykułu jest przedstawienie czte-
rech wybitnych postaci, które wniosły 
olbrzymi wkład w rozwój rehabilitacji 
leczniczej i fizjoterapii w Polsce, ale i poza 
jej granicami, są to: dr Jan Ćwierz, dr 
Janusz Łęczyński, dr Rudolf Ociepka i dr 
Andrzej Zaleszczuk. Trzej z nich stopień 
naukowy doktora nauk wychowania fi-
zycznego uzyskali „u boku” prof. dr hab  
n med. Adama Pąchalskiego, promotorem 
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rozprawy doktorskiej Jana Ćwierza był 
prof. dr hab. n. med. Stanisław Grochmal.

Wyróżniającą się postacią z tego grona 
jest dr Andrzej Zaleszczuk (jedyny jeszcze 
żyjący przedstawiciel „Wielkiej czwórki 
z Rabki”) (Ryc. 1). To z nim autor arty-
kułu (T.K.) przeprowadził wywiad, który 
ukazuje ważniejsze jego osiągnięcia, ale 
także opisuje wkład pozostałych osób 
w rozwój rehabilitacji leczniczej i fizjo-
terapii w kraju i zagranicą.

Ryc. 1. Dr Andrzej Zaleszczuk

Andrzej Zaleszczyk urodził się 4 maja 
1937 roku w Makowie Podhalańskim. 

W rodzinnym mieście ukończył szko-
łę podstawową, a szkołę średnią – Techni-
kum Energetyczne ukończył w Krakowie. 
Po maturze podjął studia w Wyższej Szko-
le Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
które ukończył jako magister wychowania 

fizycznego ze specjalizacją z usprawniania 
leczniczego (1959 rok). 

Od stycznia 1960 roku podjął pracę 
zawodową jako instruktor gimnastyki 
leczniczej w  Dziecięcym Ośrodku Sana-
toryjno-Prewencyjnym w Rabce (później, 
po zmianie nazwy w  Dziecięcym Ośrod-
ku Chorób Płuc i kolejno w Instytucie 
Matki i Dziecka). Po doktoracie (1973 
rok) awansował na stanowisko adiunkta 
naukowo-badawczego.

Jest autorem 24 publikacji w czaso-
pismach fachowych oraz 16 wynalazków 
dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego, 
m.in.: „autokorektora skolioz”, „chod-
niczka do korekcji płaskostopia”, „leżacz-
ka drenażowego”, „pajączka” 1, a ostatnio 
„mobilizatora zakresu ruchu” [17, 18].

Reprezentował Polskę w Committee 
3 International on Desing for All Pe-

ople. Düsseldorf, Germany 1987 rok, 
oraz Światowym Kongresie Rehabilitacji 
–  Sztokholm, maj 1982 rok. Za działal-
ność wynalazczą został odznaczony przez 
Ministra Zdrowia.

T.K.: Jaka była twoja droga do stop-
nia doktora nauk?

A.Z.:  Po rozpoczęciu pracy zawodo-
wej w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc 
w Rabce-Zdroju (1960 rok) pierwszy 
impuls do pogłębiania wiedzy zawodowej 
i dokształcania otrzymałem od prof. Jana 
Rudnika – dyrektora ośrodka. Braliśmy 
udział w sympozjach, konferencjach  
i  zjazdach, ale bezpośrednią inspiracją 
było otwarcie pierwszej w kraju prywatnej 
praktyki w dziedzinie rehabilitacji (daw-
niej gimnastyki leczniczej). Różnorodne 
przypadki wymuszały ciągłe dokształcanie 
i dyskusje, oraz wymyślanie nowych, 

1  „Pajączek” jest urządzeniem opartym o zastępcze sprzężenie zwrotne (z.s.z.) – określane z języka angielskiego terminem – feedback (często z przedrostkiem bio / bio-
feedback ). Metoda z.s.z. polega na dostarczeniu do ośrodka decyzyjnego (np. kory mózgu informacji w świetle której nastąpi zmiana w zachowaniu się danego układu. 
W technice zjawisko to znane jest pod nazwą serwomechanizmu. W rehabilitacji metoda biofeedbacku znajduje bardzo szerokie zastosowanie i poświęcono jej wiele 
publikacji [4, 9]. Doskonałym przykładem takiej metody jest metoda Urszuli Hoppe i jej rozwinięcie przez mgr Janinę Pelczar pod nazwą „Metoda Hoppe SOS 3D*. 
Polska innowacyjna metoda korekcji wad postawy i rehabilitacji ruchowej” [11]. Pierwowzór „pajączka” pochodzi od „gorsetu przylepcowego”. Gorset przylepcowy to 
pierwszy z  pomysłów na wymuszenie wyprostnej postawy ciała stosowany u dzieci i młodzieży (niekiedy także u  dorosłych) z wadami postawy ciała, a w szczególności 
przy garbieniu się. Polega on na naklejeniu plastra (zwykły przylepiec o szerokości 3–5 cm) wzdłuż kręgosłupa, po uprzednim jego skorygowaniu. W ten sposób wyko-
rzystujemy odruch skórny, który sygnalizuje niepożądane zmiany w postawie ciała [8, 15]. W „pajączku” przyjęcie nieprawidłowej postawy ciała jest sygnalizowane 
akustycznie.

Ryc. 2. W trakcie badania dziecka. Bada Andrzej Zaleszczuk, notuje, Janusz Łęczyński
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prostych pomocy i urządzeń. Byliśmy 
przecież prekursorami pierwszym roczni-
kiem w tej dziedzinie. Aby zwrócić uwagę 
matkom na nową wówczas specjalność 
wpadliśmy na pomysł, by popularny 
w sezonie letnim kataryniarz z małpką 
pracujący na deptaku w Rabce wydawał 
bloczki po odbiór zdjęć dzieci właśnie 
w naszym gabinecie , mieszczącym się na 
werandzie znanej willi w Rabce (Ryc. 2). 
Reklama skuteczna i do tego darmowa.

Wcześniej wraz z Januszem Łęczyń-
skim opatentowaliśmy kilka urządzeń 
dotyczących rehabilitacji w pulmonologii 
dziecięcej z „leżaczkiem drenażowym” 
i „gibbothorakometrem” na czele, oraz 
zgłosiliśmy kilka wzorów użytkowych 
w Urzędzie Patentowym, za co otrzy-
maliśmy nagrody i złotą odznakę „Za-
służony Racjonalizator Produkcji” od 
Ministra Zdrowia.

T.K.: Doktoryzowałeś się w AWF 
Kraków w 1973 roku, Promotorem 
był prof. dr hab. n. med. Adam Pą-
chalski, jaki był tytuł rozprawy dok-
torskiej i skąd twoje zainteresowania 
właśnie skoliozami?

A.Z.: Tytuł rozprawy doktorskiej 
„Nowa metoda korygująca boczne skrzy-
wienie kręgosłupa przy pomocy ćwiczeń 
czynnych z zastosowaniem aparatu wła-
snego pomysłu”.

T.K.: Aparatem tym był – autoko-
rektor, a metodę nazwano – „presio”. 
Jaka była historia powstania – autoko-
rektora i metody „presiomju”?

A.Z.: Z najważniejszym dla nas urzą-
dzeniem tj. „Derotatorem bocznych 
skrzywień kręgosłupa” pojechaliśmy 
do Instytutu Ortopedii Akademii Me-
dycznej w Poznaniu (20 października 
1971 roku), gdzie po demonstracji 
urządzenia i dyskusji na posiedzeniu 
naukowym w obecności prof. Wiktora. 
Degi, doc. dr. hab. Kazimiery Milanow-
skiej i całej Rady Naukowej Akademii 
Medycznej. uzyskaliśmy pozytywną 
opinię podpisaną przez prof. Alfonsa 
Sengera. Pamiętam, że od początku in-

trygowało nas pytanie: które mięśnie 
biorą czynny udział w ćwiczeniu „koci 
grzbiet” – podstawowym ćwiczeniu na 
„autokorektorze”. W tym celu w obec-
ności profesorów; Adama Pąchalskiego 
i Stanisława Grochmala  poddałem się 
badaniu głębokiego nakłucia dolędź-
wiowego, które miało na celu zbadanie 
elektrycznych impulsów. Niestety natę-
żenie bólu nie pozwoliło na kontynuacje 
próby. Aby dysponować argumentami 
i przekonać dyskutantów postanowili-
śmy inaczej. Klęk podparty z siedzącym 
na plecach partnerem i „koci grzbiet” 
– do upadu (odmowy) w seriach!

Ogromna siła mięśni krótkich kręgo-
słupa i ich zakwaszenie utrudniało oddy-
chanie i  skręty tułowia następnego dnia. 
To był mocny argument dopingujący 
nas do dalszej pracy. W promocji nowej 
metody bardzo pomógł telewizyjny pro-
gram „Turniej Miast”, gdzie nasze nowe 
urządzenia oceniał w warszawskim studio, 
prof. Marian Weiss. Padły ciepłe słowa,  
a  konsekwencją było zaproszenie do 
STOCER w Konstancinie. Udowadniali-
śmy tam wyższość naszej metody „presio” 
nad elongacją bierną (na drabinkach zwis 
głową w dół z  odważnikiem 1/7 masy 
ciała). Wizyta zakończyła się sukcesem 
i pozytywną oceną prof. Weissa, wówczas 
Krajowego Konsultanta d/s Rehabilitacji. 
Po tej wizycie był okres prób połączenia 
metody „presio” z równoczesnym wy-
ciągiem osiowym, lecz bez kontynuacji  
z  powodu mojego wyjazdu do Warszawy.

T.K.: Pracowaliście razem w Rabce-
Zdroju; ty, Jan Ćwierz, Janusz Łęczyń-
ski i Rudolf Ociepka, ale wasze drogi 
w pewnym momencie się rozeszły, czy 
znasz dalsze losy zawodowe, osobi-
ste kolegów?

A.Z.: Dr Jan Ćwierz wyjechał do 
Szwecji w 1975 roku i zamieszkał w Nor-
rkoping. Odwiedziłem go w 1982 roku 
będąc uczestnikiem Światowego Kongre-
su Rehabilitacji. Prowadził w centrum 
miasta Klinikę Rehabilitacji. Zmarł 28 
października 1984 roku.

Dr Rudolf Ociepka w 1986 roku 
wyjechał do RFN i mieszkał pod Dussel-
dorfem. Odwiedziłem go w 1987 roku, 
będąc członkiem Międzynarodowego 
Sympozjum „Design für Alle”. Będąc na 
emeryturze kontynuował temat skolioz 
i usiłował wprowadzić ulepszenia do „Au-
tokorektora”. Zmarł nagle w 2002 roku.

T.K.: Już po jego śmierci za sprawą 
(pomocą) prof. dr hab. Jana Ślężyń-
skiego z AWF Katowice wydana została 
pozycja: Rudolfa Ociepki, Gregora T. 
Wagnera – System aktywnej korekcji 
idiopatycznych bocznych skrzywień 
kręgosłupa – SAKIS, Łódź 2008.

Janusz Łęczyński doktoryzował się 
w 1973 roku, na podstawie rozprawy pt.: 
Próba oceny wpływu resekcji tkanki płucnej 
na pewne cechy morfologiczne i sprawność 
fizyczną osobników poddanych temu za-
biegowi w dzieciństwie. Promotor: prof. 
dr hab. n. med. Adam Pąchalski, AWF, 
Kraków 1973. Dr Janusz Łęczyński jako 
jedyny pozostał w Rabce. Nowatorskie 
pomysły realizował w swojej „Wytwórni 
Sprzętu rehabilitacyjnego”. Wprowadził 
kilka udoskonaleń w „autokorektorze”, 
szkolił i udzielał porad. Na emeryturze 
był pasjonatem swoich gołębi, którym 
poświęcał cały wolny czas. Zmarł w Rabce 
27 września 2004 roku, a spoczywa na 
cmentarzu w Kalwarii Zebrzydowskiej 
skąd pochodził.

T.K.: Kiedy i z jakiego powodu od-
szedłeś z Rabki do Warszawy?

A.Z.: Podczas roboczej wizyty w In-
stytucie Matki i Dziecka w Rabce, dele-
gacji Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka (CZD) w Warszawie w grudniu 
1978 roku, której przewodniczył prof. dr 
hab. n. med. And rzej Seyfried, miałem 
zaszczyt na prośbę Dyrektora Instytutu 
profesora Jana Rudnika, oprowadzić de-
legację po obiektach Instytutu i pokło-
siem tego było zarekomendowanie mnie 
przez przewodniczącego delegacji – Pani 
Dyrektor CZD – prof. dr hab. n. med. 
Marii Goncarzewicz na stanowisko kie-
rownika Działu Rehabilitacji. Były z tym 
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pewne problemy, bo właśnie odmówiłem 
na prośbę mojej żony Zofii wstąpienia 
do PZPR, ale stanowcza decyzja Pani 
Dyrektor M. Goncarzewicz, której ta 
okoliczność nie przeszkadzała przesądziła 
o moim zatrudnieniu.

Prace w CZD rozpocząłem 1 kwietnia 
1978 roku na stanowisku adiunkta i kie-
rownika Działu Rehabilitacji. Uruchamia-
łem Gabinety Rehabilitacji w Przychodni 
i na 12 piętrach szpitala. Zaplanowałem 
i wyposażyłem Ośrodek Rehabilitacji 
z basenem, hydroterapią, fizykoterapią 
i łącznikiem – zatrudniając 60 magistrów 
i techników fizjoterapii. Dodatkowo peł-
niłem funkcje przewodniczącego Komisji 
Ekspertów w Centralnym Biurze Jakości 
Wyrobów, oraz konsultanta na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

T.K.: Masz na koncie różne osią-
gnięcia w dziedzinie szeroko pojętej 
rehabilitacji/fizjoterapii, które z nich 
cenisz najbardziej?

A.Z.: Wszystkie moje wynalazki 
(w sumie 16) cenię sobie jednakowo bo, 
trudno przyjąć skalę porównawczą roż-
nych jednostek chorobowych. Wspólnie 
z Januszem Łęczyńskim byliśmy ślusarza-
mi, stolarzami, a jak zachodziła potrzeba 
także tapicerami. Były inne czasy i inaczej 
podchodzono do pracy. W „leżance dre-
nażowej” byliśmy np. tapicerami w „au-
tokorektorze skolioz” malowaliśmy rurki 
wypalając lakier w kuchennym piekarni-
ku, a „chodniczek do korekcji płaskosto-
pia” wypalany był w piecu przerobionym 
z lodówki przywiezionej ze złomowiska. 
Polichlorek winylu suszyliśmy z kolei 
w beczce owiniętej na zewnątrz przewo-
dem elektrycznym. 

T.K.: Fragment tekstu, autor: Janusz 
Maliszewski, Tygodnik Demokratycz-
ny 1988, nr 13 „Cierpienia wynalazcy” 
Popełniono zasadniczy błąd (Państwo). 
Takim ludziom jak Łęczyński i Zaleszczuk 
powinniśmy w interesie ekonomicznym 
państwa stworzyć luksusowe warunki pracy 
koncepcyjnej. Sztab pracowników powinien 

w oparciu o ich idee opracowywać konkretne 
projekty, a inni błyskawicznie powinni 
budować prototypy, badać je, wprowadzać 
do produkcji, reklamować i eksportować. 
Czy dziś, 30 lat później jest inaczej?

T.K.: Z kolei najpopularniejszym 
pomysłem Andrzeja stał się „pajączek”. 
Dzięki reklamie TV sprzedawany jest 
obecnie na wszystkich kontynentach. 
Historie jednego pokolenia zamyka 
obecnie nowoczesne urządzenie elek-
troniczne pn.: „mobilizator zakresu 
ruchu” – uatrakcyjniający i skracający 
czas usprawniania ruchowego [17, 18].

T.K.: Wracając jeszcze do waszej 
„Czwórki z Rabki” to, który z kolegów 
według ciebie ma największy wkład 
w rozwój rehabilitacji/fizjoterapii?

A.Z.: Zdecydowanie dr Janusz Łę-
czyński. Posiadał ciekawą osobowość, 
miał dużą wyobraźnię i dociekliwość. 
Nigdy się na nim nie zawiodłem. Był 
moim inspiratorem w działaniu, optymi-
stą i kawalarzem. Bardzo mi go brakuje!

T.K.: Podobną w założeniach teo-
retycznych metodą zachowawczego le-
czenia skolioz do twojej/waszej metody 
opracował Hiszpan S. Sastre Fernandez 
(1995), czy znasz tę metodę i co o niej 
sądzisz? 

A.Z.: Z chwila przejścia do pracy 
w Warszawie ustaliliśmy z śp. Januszem 
podział naszego wspólnego dorobku. 
Skoliozy przejął Janusz z uwagi na moż-
liwości produkcyjne. Ja miałem dużo 
obowiązków w CZD i koncentrowałem 
się na przyszłości, dalszym rozwoju itp. 
Jeśli nasz wkład w rozwój, choć w części 
wykorzystał prof. S. Sastre Ferdandez 
w swoim opracowaniu, to należy się cie-
szyć. Takie jest moje zdanie na ten temat.

T.K.: Co sądzisz o współczesnym 
poziomie fizjoterapii w Polsce. Jak 
oceniasz ustawę z 2015 roku o zawo-
dzie fizjoterapeuty?

A.Z.: Od początku sytuacja nie była 
OK! Dużo dyskutowałem na ten temat, 
bo hamowało to rozwój naszej profesji. 
Na szczęście znaleźli się ludzie którzy to 

unormowali. Zauważalny jest obecnie 
bardzo szybki postęp pod każdym wzglę-
dem.

T.K.: Poznałem niegdyś twoją cór-
kę, Iwonę, z którą byłem jako opie-
kun studentów (razem z dr Andrzejem 
Szczygłem) na stażu zawodowym w au-
striackich ośrodkach rehabilitacji. Jak 
spełniła się zawodowo jako fizjotera-
peutka?

A.Z.: Odnośnie córki – ukończyła 
„Respiratory Therapist” na Uniwersytecie 
Toledo (OH) i pracowała na OIOM 
w Klinice. Obecnie zajmuje się marke-
tingiem ostatniego urządzenia swojego 
tatusia (T.K. chodzi o „mobilizator za-
kresu ruchu”).

Komentarz (T.K.)
Dla jasności wypowiedzi A.Z. nale-

ży się odnieść do niektórych fragmen-
tów wywiadu.

Autokorektor określany też termi-
nem – derotator to urządzenie, którego 
głównym zadaniem jest uzyskanie efek-
tu de-rotacji. Jest to o tyle istotne, że 
skolioza strukturalna charakteryzuje się 
zaburzeniami kręgosłupa we wszystkich 
trzech płaszczyznach. Konieczne jest 
uwzględnienie płaszczyzny poprzecznej 
(T) tj. działanie przeciw kierunkowi ro-
tacji – poprzez ćwiczenia de-rotacyjne. 
Autokorektor posiada też drugą istot-
ną cechę, bo pozwala na równoczesne 
oddziaływanie na oba łuki skrzywienia, 
tj. łuk pierwotny i wtórny. Zasadnicze 
ćwiczenie w autokorektorze odbywa się 
w płaszczyźnie strzałkowej i nosi nazwę 
„koci grzbiet”[5]. Podobną w założeniu 
metodą zachowawczego leczenia skolioz 
jest metoda opracowana przez Hiszpa-
na – S. Sastre Fernandeza, znana pod 
nazwą FED. Istotna różnica pomiędzy 
tą metodą, a metodą „presio” polega na 
pozycji w której znajduje się pacjent. 
W metodzie FED jest to pozycji spio-
nizowana, a w metodzie „presio” klęk 
podparty. Także metoda SKOL–AS au-
torstwa prof. nadzw. dr hab. Andrzeja 
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Suchanowskiego i mgr Andrzeja Stolarza 
oparta jest o podobne założenia progra-
mowo-metodyczne Metoda wykazuje 
podobieństwa do koncepcji „presio”. 
Przy użyciu aparatu oddziałujemy jedno-
cześnie na 3 płaszczyzny ciała, zarówno 
w sposób czynny jak i bierny. Pierwszy 
etap odbywa się w pozycji leżenia ty-
łem, następny w pozycjach wysokich  
i w trzecim etapie ma miejsce autokorek-
cja w  staniu. Do stymulacji biernej służą 
specjalne manometry. W swoich założe-
niach teoretycznych metoda oparta jest 
o metodę Lehnert-Schroth i PNF [14]. 
Metoda spełnia też założenia feedbacku 
(z.s.z.), czym zasługuje na uznanie jej 
za nowoczesną.

Należy się też odnieść do wypowie-
dzi Andrzeja Zaleszczuka na temat wyż-
szości metody „presio” nad „elongacją 
bierną” stosowana w oddziale STOCER 
w Chylicach. Porównywanie tych dwóch 
metod nie jest uprawnione. Metoda, 
której dotyczy opinia Andrzeja Zalesz-
czuka to sposób przygotowania skolioz 
do leczenia operacyjnego, zwana metodą 
Majocha (wybitny specjalista od leczenia 
skolioz) lub „wyciągiem grawitacyjnym”, 
a „presio” jest metodą leczenia zachowaw-
czego skolioz.

Dodatek do wypowiedzi Andrzeja 
Zaleszczuka na temat dra Rudolfa Ociep-
ki. Rudolf Ociepka był absolwentem 
AWF w Warszawie (studia ukończył 1952 
roku). Po studiach rozpoczął pracę w In-
stytucie Matki i Dziecka w Rabce. Pracę 

doktorską pt.: Badania nad wpływem 
ćwiczeń antygrawitacyjnych i kifozujących 
na proces leczenia skolioz idiopatycznych 
obronił w 1972 roku, w AWF w Kra-
kowie. Pomagałem doktorowi Ociepce 
w przygotowaniu do druku pozycji pt. 
Leczenie skolioz – SAKIS* (System Aktyw-
nej Korekcji Idiopatycznych Skolioz). Byli-
śmy już umówieni na spotkanie u mnie 
w AWF w Krakowie, ale do spotkania 
nie doszło. W 3 dni po umówionym te-
lefonicznie terminie spotkania dotarła do 
mnie wiadomość, od dra A. Zaleszczuka, 
że dr Rudolf Ociepka zmarł. Książkę, 
już po śmierci Autora, na prośbę żony 
pomógł wydać prof. dr hab.  Jan Ślę-
żyński [10]. 

Polemizowałem z Autorem SAKIS 
(Ryc. 3) na temat roli ćwiczeń syme-
trycznych w  zachowawczym leczeniu 
skolioz. Autor – podobnie jak wielu in-
nych skłaniał się do poglądu, że ćwiczenia 
symetryczne są przyczyną progresji skrzy-
wienia. Ja nie podzielam tego poglądu. 
W pracy doktorskiej Agnieszki Koziany 
[6] i w publikacji na podstawie tej pracy 
[1] okazuje się, że wpływ na parametry 
siły mięśni jest podobny, niezależnie od 
tego czy zastosowano ćwiczenia syme-
tryczne czy asymetryczne.

Dr Jan Ćwierz

Absolwent WSWF w Poznaniu, magi-
ster wychowania fizycznego ze specjaliza-
cją z  gimnastyki leczniczej. Doktoryzował 

się w 1966 roku w AWF w Warszawie na 
podstawie rozprawy pt.: Przywracanie 
czynności lokomocyjnych w przebiegu 
rehabilitacji leczniczej dzieci po gruźli-
czym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-
rdzeniowych. Promotorem pracy był doc. 
dr hab. Stanisław Grochmal.

Jan Ćwierz zajmował się także lecze-
niem skolioz. Na III Krajowym Zjeździe 
Magistrów WF Pracujących w Rehabi-
litacji z udziałem międzynarodowych 
specjalistów – wygłosił referat pt.: Aparat 
własnej konstrukcji do leczenia skolioz 
i dyskopatii [2]. Aparat (bez specjalnej 
nazwy) składał się z 3 elementów: 1) 
ramy leżakowej, 2) szyny dwuteowej i 3) 
stelaża (Ryc. 4 a, b).

Ryc. 4. a, b. Aparat Jana Ćwierza.

Ryc. 3. SAKIS – system aktywnej korekcji 
idiopatycznych skolioz

ba
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Budowę aparatu i jego przeznaczenie 
oparto o następujące założenia progra-
mowe; ,,w leczeniu skolioz idealną byłaby 
metoda uwzględniająca wpływ korzystny 
obu sposobów leczenia (chodzi o stosowanie 
ćwiczeń korekcyjnych i leczenie gorsetem), 
a wyłączający wpływ niekorzystny (tego 
drugiego sposobu). Należałoby w tym celu 
prowadzić ćwiczenia rozwijające siłę i wy-
trzymałość mięśni stabilizujących kręgosłup 
z uwzględnieniem maksymalnej korekcji 
elementów kostnych i z uwzględnieniem 

wyjściowej różnicy napięcia i  siły tych mię-
śni. Inaczej mówiąc, powinno się poprawić 
ustawienie kręgosłupa i miednicy, uzyskać 
zwiększenie napięcia mięśni wykazują-
cych jego obniżenie i taki stan utrzymać 
przez cały tok ćwiczenia. Dopełnieniem 
tej metody powinny być ćwiczenia odde-
chowe – torem piersiowym [2]. Główne 
ćwiczenie, niezależnie od ustawienia ramy 
leżakowej polega na podciąganiu się na 
rękach w przód i z powrotem. Ćwiczenie 
to działa jednocześnie na cały kręgosłup 

(tułów) i klatkę piersiową. Dzięki możli-
wości zmiany płaszczyzny ramy z pozio-
mej na skośną, możliwe jest wzmocnienie 
mięśni o przebiegu skośnym, poprzez 
napięcie izometryczne (tu bardzo po-
żądane). Ćwiczenia wykonuje się kilka 
razy dziennie po ok. 100 powtórzeń. 
W mojej opinii (T.K.), założenia te ciągle 
są aktualne i studenci w ramach przed-
miotu fizjoterapii w ortopedii powinni 
się z nimi zapoznać. 
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Częstość występowania nadwagi i oty-
łości stale wzrasta, a zjawisko to określa się 
mianem epidemii. W badaniach w latach 
2009–2010, w których przebadano po-
pulację obywateli USA stwierdzono, że 
odsetek osób otyłych wynosi aż 35,7%. 
W Polsce w badaniach z 2009 roku, 54% 
dorosłych osób miało problemy z nad-
mierną masą ciała, w tym 64% mężczyzn 
oraz 46% kobiet. Najmniej osób z nad-
wagą i otyłością żyje w takich krajach jak 
Chiny, Japonia, Mali czy Brazylia, gdzie 

rozwój gospodarczy już od wielu lat jest 
na stałym poziomie [3, 18]. Celem pracy 
jest omówienie programu usprawniania 
w redukcji masy ciała uzupełnianego 
reedukacją wzorców ruchowych.

Nadwaga jest to stan organizmu, 
występujący przed otyłością stopnia I. 
Najczęściej jest ona niegroźna i bardzo 
łatwa w korekcji zdrowotnej. Natomiast 
otyłość to stan dodatniego bilansu energe-
tycznego organizmu, który jest wynikiem 
zbyt dużego dziennego poboru energii 

z pożywienia w stosunku do wydatku 
energetycznego organizmu człowieka. 
Diagnostyka otyłości jest związana ze 
stwierdzeniem nadmiernej zawartości 
tkanki tłuszczowej w organizmie u męż-
czyzn powyżej 25%, a u kobiet powyżej 
30% masy ciała [5]. Nadmierna masa 
ciała bardzo często prowadzi do szeregu 
zaburzeń psychofizycznych, schorzeń 
układu krążenia, oddechowego i narzą-
du ruchu. Osoby otyłe charakteryzują 
się brakiem akceptacji własnego ciała, 

 

Częstość występowania nadwagi i otyłości stale wzrasta, 
a zjawisko to określa się mianem epidemii. W badaniach z 2009 
roku w Polsce 54% dorosłych osób miało problemy z nadmier-
ną masą ciała, w tym 64% mężczyzn oraz 46% kobiet. Celem 
pracy jest omówienie programu usprawniania w redukcji masy 
ciała uzupełnianego reedukacją wzorców ruchowych. Prawi-
dłowe postępowanie w chorobie jaką jest otyłość powinno 
składać się z indywidualnie dobranego planu dietetycznego 
oraz treningowego, którego najważniejszym zadaniem jest 
przywrócenie, poprzez reedukację ruchową utraconych zdol-
ności funkcjonalnych i motorycznych.

Słowa kluczowe: otyłość, dieta, ćwiczenia fizyczne, 
wzorzec ruchowy, jakość życia.

The occurrence of overweight and obesity is constantly 
increasing, and this phenomenon is referred to as epidemics. 
In the 2009 study conducted in Poland, showed that 54% of 
adults had problems with excessive body weight, including 
64% of men and 46% of women. The aim of the study is to 
discuss a program of improvement in body mass reduction 
supplemented with re-education of movement patterns. The 
correct management of the disease which is obesity should 
consist of an individually selected diet and training plan, 
whose most important task is to restore, through motor re-
education, lost functional and motor skills.

Keywords: obesity, diet, physical exercises, motor 
pattern, quality of life.
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izolacją społeczną i zaburzeniami depre-
syjnymi [16, 17]. Diagnostykę można 
przeprowadzić metodą bioimpedancji 
elektrycznej, dwuwiązkowej absorpcjo-
metrii rentgenowskiej (DXA, dual energy 
X-ray absorptiometry), tomografii kom-
puterowej lub rezonansu magnetycznego 
[6] oraz na podstawie wskaźnika masy cia-
ła (BMI, Body Mass Index), obwodu talii 
do obwodu bioder (WHR, Waist-to-Hip 
Ratio), współczynnika odtłuszczenia ciała 
(BAI, Body Adiposity Index) – stosunek 
obwodu bioder do wysokości ciała [2], 
pomiaru obwodów ciała za pomocą cen-
tymetra krawieckiego (klatki piersiowej, 
talii, bioder, ramienia – pomiar ramienny 
drugi R2, przedramienny pierwszy P1, 
pośladkowy długi, udowy pierwszy, gole-
niowy pierwszy) [9]. Powyższe wskaźniki 
i pomiary zawsze powinny być uzupeł-
nione oceną wzorców ruchowych (testy 
funkcjonalne odwzorowujące czynności 
dnia codziennego) [14].

W procesie treningu medycznego 
mającego na celu przywrócić organizm 
pacjenta otyłego do stanu z prawidłowym 
BMI, często fizjoterapeuci i lekarze bo-
rykają się z licznymi schorzeniami, które 
są następstwem nadmiernej masy ciała 
lub nieprawidłowo prowadzonej terapii 
redukcyjnej. Każdy plan usprawniania 
osoby otyłej składać powinien się z na-
stępujących etapów:

1.  Reedukacji żywieniowej – progra-
mowanie diety,

2.  Analizy funkcjonalnej pacjenta – 
planowanie reedukacji ruchowej,

3.  Ocenie realizacji planu uspraw-
nienia,

4.  Wdrożeniu modyfikacji do wcze-
śniejszych 3 punktów [12].

Kwalifikację osób z otyłością do tre-
ningu fizycznego powinna nastąpić po 
badaniu klinicznym z monitorowaniem 
masy ciała, poszerzonym o diagnostykę 
zaburzeń metabolicznych (lipidogram, 
stężenie glukozy i kwasu moczowego) 
oraz diagnostykę kardiologiczną w spo-
czynku (EKG) i w czasie wysiłku (próba 

wysiłkowa) wraz z pełną oceną sprawności 
fizycznej (określenie wydolności fizycz-
nej, tolerancji wysiłku, reakcji presyjnej 
na wysiłek fizyczny i czynności bioelek-
trycznej serca zapisanej w czasie wysiłku 
fizycznego). Diagnostyka chorób przewle-
kłych obejmuje rozpoznanie i kontrolę 
stabilności przebiegu tych chorób. Odnosi 
się to zwłaszcza do choroby wieńcowej, 
nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, glo-
merulopatii (uszkodzenia kłębuszków 
nerkowych), zaburzeń lipidowych, hor-
monalnych, chorób tarczycy, wątroby, 
narządu ruchu oraz nowotworów [6]. 
Na podstawie badań krwi, przygotowuje 
się odpowiednio zbilansowaną dietę za-
równo pod kątem energetycznym (kcal, 
kilokalorie) jak i ilości makroskładników. 
W tym celu należy wyliczyć Całkowitą 
Przemianę Materii (CPM), określającą 
dzienne zapotrzebowanie energetyczne 
organizmu (kcal) wydatkowane na pod-
stawową przemianę materii, aktywność 
fizyczną i termogenezę poposiłkową. 
Dzięki temu wskaźnikowi wiadomo, ile 
dziennie należy spożyć, aby zapewnić 
zapotrzebowanie energetyczne dla opty-
malnej pracy organizmu [4].

Kolejnym, a zarazem równoległym 
etapem usprawniania osoby z chorobą 
nadwagi/otyłości jest wdrożenie odpo-
wiedniej aktywności fizycznej pod nad-
zorem fizjoterapeuty. Niestety bardzo 
często pacjenci trafiają do osób, które 
nie posiadają odpowiednich kompetencji 
do przeprowadzenia w sposób zarów-
no skuteczny, jak i bezpieczny procesu 
usprawniania. Kooperacja z takimi in-
struktorami kończy się zazwyczaj dla 
trenującego: rezygnacją, kontuzjami 
(źle dobrane ćwiczenia, zbyt duża in-
tensywność treningu), zwiększeniem się 
masy ciała (mimo obietnic, że będzie na 
odwrót) [11].

Podstawą planu treningowego jest 
jednostka treningowa wchodząca w skład 
mikrocyklów, które z kolei są elementami 
makrocykli, gdzie jedna jednostka trenin-
gowa to jedne zajęcia ruchowe trwające 

od 30 min do 120 min. Makrocykl to 
4 mikrocykle, które składają się z 4–5 
jednostek treningowych. Natomiast 
usprawnianie planowane jest na 4–8 
makrocykli. Czas trwania makrocykli 
zależy od stopnia sprawności fizycznej 
chorego, w miarę narastania wytrenowa-
nia [6, 7, 10, 20]. Zalecane są od 2 lat 
i 8 miesięcy do 3 lat i 4 miesięcy. Celem 
ćwiczeń jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i efektywności u osób z otyłością. Dlatego 
w zależności m.in od kategorii otyłości 
i chorób towarzyszących należy określić 
odpowiedni rodzaj, intensywność, czas 
trwania i częstotliwość ćwiczeń [13]. 
Każda jednostka treningowa powinna 
się składać z następujących elementów 
treningowych: rozgrzewki, ćwiczeń za-
sadniczych, treningu aerobowego oraz 
wyciszenia po treningowego (streaching, 
yoga, ćwiczenia oddechowe). Najroz-
sądniejszym rozplanowaniem jednostek 
treningowych jest wykonywanie treningu 
co drugi dzień [6]. W czasie ćwiczeń 
chorzy powinni mieć odpowiednie luźne 
obuwie sportowe, dobrze chroniące palce 
stóp – dotyczy to zwłaszcza pacjentów 
z zaburzeniami czucia obwodowego z po-
wodu neuropatii [21]. 

Każdy trening koniecznie musi być 
rozpoczęty rozgrzewką. W fazie tej aparat 
ruchu, układ krążeniowo-sercowy oraz 
oddechowy przygotowuje się do treningu 
zasadniczego. Forma ta ma za zadanie 
zwiększenie ślizgu stawów, podniesienie 
temperatury ciała oraz przyspieszenia 
przepływu krwi przez naczynia krwio-
nośne. Sama rozgrzewka powinna trwać 
nie krócej niż 10 min, a nie dłużej niż 
15 min. Na samym początku, trenujący 
może podnieść temperaturę ciała poprzez 
marsz na bieżni, spokojne pedałowanie 
na rowerze stacjonarnym, czy też wyko-
rzystując do tego orbitreka. Następnie 
pacjent powinien wykonać ćwiczenia 
przygotowujące stawy do pracy np.: ro-
tacje stawów barkowych, rotacje stawów 
łokciowych, rotacje stawów nadgarstka, 
rotacje bioder, krążenia kolan. W fazie tej 
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można już wprowadzać ćwiczenia kory-
gujące np.: zwiększające zakres w stawach 
barkowych [6].

W trakcie fazy treningu zasadnicze-
go, osoba usprawniana ma za zadanie 
wykonać z góry zaplanowane ćwiczenia 
w odpowiedniej kolejności, w liczbie 
powtórzeń oraz serii. Każde ćwiczenie 
musi być wykonane prawidłowo. Osoby 
z nadwagą ze względu na zbyt dużą masę 
ciała, bardzo często mają upośledzoną 
zdolność do wykonywania wielu ruchów, 
dlatego też należy przeprowadzić proces 
reedukacji ruchowej [14, 20]. 

Trening zasadniczy, u osób trenują-
cych mimo specyfiki schorzenia powinien 
odbywać się zgodnie z zasadą rozwoju 
zdolności motorycznych. Zadaniem fizjo-
terapeuty jest zaprojektowanie treningu 
w taki sposób, by w jego procesie były 
rozwijane wszystkie wskazane umiejęt-
ności w kolejności: wytrzymałość, siła, 
koordynacja, gibkość oraz szybkość. Na-
turalnym jest to, że każdej z wyżej wy-
mienionych zdolności nie będzie można 
rozwijać w tym samym czasie. Niemniej 

jednak należy pamiętać, aby wskazane 
zdolności były stopniowane we wskazanej 
sekwencji [1]. 

Istotą konstrukcji treningu na-
stawionego na redukcję masy ciała,  
a w tym przywracanie odpowiednich 
wzorców ruchowych jest Full Body Wor-
kout (FBW). W tej metodzie w trakcie 
jednostki treningowej usprawniany ma za 
zadanie wykonać ćwiczenia na 4 główne 
partie ciała tj. kończyny dolne, mięśnie 
pośladkowe / dolna część pleców, klat-
ka piersiowa, górna część pleców oraz 
brzuch. Ćwiczenia na poszczególne partie 
ciała są poprzedzone mobilizacją, czyli 
przygotowaniem danych mięśni do pracy 
w pełnym zakresie. Zadanie to osiąga 
się pracując na protokole: Rozluźnić, 
Rozciągnąć, Wzmocnić. W tym celu 
terapeuta wykonuje terapię manualną 
miejsc nadmiernie napiętych, a następnie 
rozciąga dane miejsca metodą streachingu 
lub poizometryczną relaksacją. Kolejnym 
etapem jest wzmocnienie pożądanej partii 
mięśni [14, 20]. Po mobilizacji, trenu-
jący wykonuje zaplanowane ćwiczenia. 

Proponowany przez autora oraz innych 
badaczy schemat treningu w pierwszym 
makrocyklu usprawniania powinien za-
kładać wykonanie mobilizacji, a następ-
nie ćwiczenia na jedną partię mięśniową 
w stosunku 10–15 powtórzeń w 3–4 
seriach z maksymalnym obciążeniem 
40–50% 1 RM (One Repetition Maxi-
mum) (Tab. 1) [14, 20]. 

Ćwiczenia ogólnousprawniające po-
prawiające elastyczność, trening aerobowy 
uruchamiający duże grupy mięśniowe, 
powtarzalny i rytmiczny są wymagane 
w redukcji masy ciała. W określaniu 
rodzaju treningu aerobowego należy 
uwzględnić preferencje chorego. Trening 
fizyczny powinien obejmować ćwicze-
nia nieobciążające bezpośrednio stawy 
kończyn dolnych tj. jazda na rowerze 
oraz sporty wodne (pływanie, aqua-a-
erobik, kajakarstwo, wioślarstwo). Do 
uprawianych dyscyplin należą marsze, 
marszo-truchty, zespołowe gry sporto-
we (siatkówka, koszykówka), trening na 
bieżni lub orbitreku, badminton, nar-
ciarstwo biegowe, tenis, taniec, nordic 

Tab. 1. Plan treningu w pierwszym makrocyklu redukcji masy ciała. Modyfikacja własna [wg 6, 10, 14, 20]. RPE (Rate of Perceived Exertion) – skala odczuwania 
ciężkości wysiłku według 20-stopniowej skali Borga; 1 RM (One Repetition Maximum) – maksymalne obciążenie, z jakim można wykonać dane powtórzenie tylko 

jeden raz;VO2max – maksymalny pobór tlenu w warunkach maksymalnego wysiłku; HRR (Heart Rate Reserve) – rezerwa częstości skurczów serca.
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walking [6, 13, 19]. Z treningu fizycz-
nego należy wyeliminować skłony i skrę-
toskłony tułowia, wspinaczkę górską, 
narciarstwo zjazdowe, ćwiczenia siłowe 
oraz wysiłki krótkotrwałe o dużej inten-
sywności (sprinty, rzuty, skoki). Czas 
trwania wysiłku tlenowego to co najmniej 
10 min. Trening powinien zawierać ele-
menty zabawy i sprawiać radość osobie 
ćwiczącej. W grupie osób otyłych zaleca 
się wyeliminowanie współzawodnictwa 
sportowego. Należy zwracać uwagę na 
korzyści płynące z codziennej aktywności 
ruchowej (chodzenia po schodach zamiast 
windy, spacer z psem). Umiarkowaną lub 
intensywną aktywność ruchową zaleca się 

najczęściej po redukcji masy ciała poniżej 
160% masy należnej [6].

W drugiej i trzeciej fazie treningu, 
gdy efekty usprawniania są już wymierne 
tj. masa ciała, zawartość tłuszczu, obwody 
ciała maleją, a zakresy ruchów, wytrzyma-
łość, siła rosną, dodajemy kolejne ćwicze-
nia, zwiększamy intensywność/obciążenia, 
a zmniejszamy ilość powtórzeń (Tab. 2) 
[14, 20]. Są to ćwiczenia mające na celu 
zwiększenie siły mięśniowej.

Końcowym etapem każdego trenin-
gu jest wyciszenie. Najnowsze wytyczne 
sugerują, aby ćwiczący na koniec każ-
dego treningu, wykonał od 10 min. do 
15 min. rozciąganie mięśni. Formuła ta 

pozwala na relaksację obciążonych mię-
śni, szybsze odprowadzanie produktów 
przemiany materii, zwiększenie elastycz-
ności mięśni, dotlenienie tkanek oraz 
rozluźnienie psychiczne osoby uspraw-
nianej. Zaleca się, aby jedno ćwiczenie 
rozciągające było wykonywane nie krócej 
niż 30 sekund i nie dłużej niż 6 min. 
Praktycy zalecają, aby rozciągać wszyst-
kie partie mięśni poczynając od tych 
najbardziej zaangażowanych, a kończąc 
na tych najmniej pracujących. Można 
również wykorzystać gotowy protokół 
i przeprowadzić streaching zgodnie z al-
gorytmem: rozciąganie tylnego pasma, 
rozciąganie przedniego pasma, rozciąga-

Tab. 2. Plan treningu w drugim makrocyklu redukcji masy ciała. Modyfikacja własna [wg 6, 10, 14, 20]. RPE (Rate of Perceived Exertion) – skala odczuwania 
ciężkości wysiłku według 20-stopniowej skali Borga; 1 RM (One Repetition Maximum) – maksymalne obciążenie, z jakim można wykonać dane powtórzenie tylko 

jeden raz;VO2max – maksymalny pobór tlenu w warunkach maksymalnego wysiłku; HRR (Heart Rate Reserve) – rezerwa częstości skurczów serca.
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nie przedniego pasma kończyn dolnych, 
rozciąganie bocznego pasma kończyn 
dolnych, rozciąganie bocznego pasma 
tułowia, rozciąganie kończyn górnych 
i na koniec rozciąganie odcinka szyjnego 
kręgosłupa [14, 20].

Terapeuci funkcjonujący w wa-
runkach: gabinetów, studiów treningu 
personalnego, siłowni, bardzo często 
z braku czasu i /lub wiedzy nie zauwa-
żają pierwszych problemów związanych 
z błędnie wykonanymi ćwiczeniami, 
lub powielanymi błędami w życiu co-
dziennym w następstwie niewydolności 
mięśniowej, więzadłowej spowodowa-
nej nadmierną masą ciała. Dlatego też 
w momencie powstania kontuzji, należy 
pacjenta poddać leczeniu, a następnie 
skorygować jego wzorce ruchowe, czy-
li przeprowadzić reedukację ruchową. 
Reedukacja ruchowa jest postępowa-
niem, w którym pacjent zmienia swoje 
nieprawidłowe wzorce ruchowe [14]. 
Wzorcami ruchowymi nazywamy zespół 
ruchów, których celem jest wykonanie 
pewnego zadania. Wykonywanie czyn-
ności dnia codziennego charakteryzuje 
wielokrotne wykonywanie ruchów na 
podstawie utrwalonych w OUN wzorców 
ruchowych tj. przysiad (podczas siadania 
na krześle, łóżku, sedesie), podnoszenie 
przedmiotów z podłoża (torebka, plecak 
itd.) oraz przyciąganie i odpychanie (pod-
czas odstawienia i dostawienia krzesła/
fotela). Wymienione zadania ruchowe 
można ocenić na podstawie testów tj. 
sięganie w przód w staniu jednonóż, 
przysiad klasyczny, pompki oraz przy-
ciągania (wiosłowanie) w przechyleniu 
do tyłu z użyciem taśm. Ponadto, mogą 
służyć jako ćwiczenia, w celu oceny po-
stępów w danym obszarze. Reedukacja 
funkcji mięśni bazuje na udziale wielu 
grup mięśni i ćwiczeniach wskazanych 
do prawidłowego wykonywania zadań ru-
chowych dnia codziennego jak: przysiad 
klasyczny (przysiad), stabilizacji dolnej 
części tułowia (podnoszenie przedmiotów 
z podłoża),  pompka (ruch odpychania) 

i podciąganie (ruch przyciągania) [14, 
20]. W trakcie wykonywania wzorców ru-
chowych w płaszczyźnie strzałkowej oraz 
czołowej można zaobserwować dysfunkcję 
w rejonie kończyn, bioder, kręgosłupa 
oraz obręczy barkowej. Nieprawidłowe 
wykonanie świadczy o wykształceniu 
mechanizmów kompensacyjnych, które 
z jednej strony umożliwiają wykonanie 
zadań ruchowych, natomiast z drugiej 
strony długotrwała kompensacja prowadzi 
do daleko idących zmian funkcjonalnych, 
które skutkują przeciążeniami i urazami. 
Dlatego też w procesie treningu bardzo 
ważnym jest, aby prowadzący dbał o jego 
prawidłowe wykonywanie [20]. W celu 
przeprowadzenia reedukacji ruchowej, 
należy wykonać rozluźnienie manualne 
mięśni nadmiernie skróconych poprzez 
masaż, terapię manualną i automasaż np. 
rollerem; rozluźnienie manualne mięśni 
nadmiernie napiętych za pomocą poizo-
metrycznej relaksacji mięśniowej; wzmoc-
nienie antagonistycznych nieaktywnych 
mięśni poprzez ćwiczenia aktywizujące 
[10, 23]. W reedukacji wzorców rucho-
wych należy uwzględnić metodę pro-
prioceptywnego nerwowo-mięśniowego 
torowania ruchu (PNF, Proprioceptive 
Neuromuscular Facilitation) [15]. 

Podsumowanie

Villareal i wsp. ocenili skuteczność 
zaprogramowanej diety uzupełnionej 
treningiem aerobowym, oporowym 
oraz skojarzonym (aerobowy i oporo-
wy) stosowanym w ciągu 26 tygodni 
(trening fizyczny – 3x/tydzień). Do 
badania włączono 160 osób którzy zo-
stali losowo podzieleni do wybranych 
programów usprawniania z uwzględnie-
niem grupy kontrolnej (nie stosowano 
diety i treningu fizycznego). Program 
redukcji masy ciała zakończyło 141 osób. 
Przeprowadzono ocenę w zakresie te-
stu sprawności fizycznej uzupełnione 
oceną jakości życia (SF-36, Short-Form 
Health Survey), szczytowego poboru 

tlenu (V02peak), pomiaru masy ciała 
i beztłuszczowej masy ciała oraz gęstości 
mineralnej kości. Na podstawie testu 
sprawności fizycznej w grupie skojarzonej 
odnotowano korzystniejszy wynik (po-
prawa o 21%) w porównaniu do grupy 
aerobowej (poprawa o 14%) i oporowej 
(poprawa o 14%) p<0,02. Odnotowano 
znaczną poprawę jakości życia w grupie 
skojarzonej (poprawa o 14%) w porów-
naniu do grupy aerobowej i oporowej 
odpowiednio o 7% i 8%. Na podstawie 
wskaźnika V02peak szczytowy pobór tle-
nu wzrósł bardziej w grupie skojarzonej 
i aerobowej odpowiednio o 17% i 18% 
niż w grupie oporowej (poprawa o 8%) 
p<0,001. Odnotowano wzrost siły w gru-
pie skojarzonej i oporowej odpowiednio 
o 18% i 19% w porównaniu do grupy 
aerobowej (poprawa o 4%) p<0,001. 
Odnotowano redukcję masy ciała o 9% 
we wszystkich grupach stosujących tre-
ning w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Na podstawie wskaźnika beztłuszczowej 
masy ciała odnotowano obniżone war-
tości w grupie skojarzonej i oporowej 
odpowiednio o 3% i 2% w porównaniu 
do grupy aerobowej (obniżone o 5%), 
podobnie jak gęstość mineralna kości 
odpowiednio o 1%, 0,5% i 3% [22].

Keating i wsp. w przeprowadzo-
nej metaanalizie ocenili skuteczność 
treningu interwałowego o wysokiej 
intensywności (HIIT, High-Intensity 
Interval Training) i o supramaksymal-
nej intensywności (SIT, Sprint Interval 
Training) w porównaniu do treningu 
ciągłego o umiarkowanej intensywności 
(MICT, Moderate-Intensity Continuous 
Training) trwającymi minimum 4 tygo-
dnie. Spośród 6074 badań uwzględniono 
31. Przeprowadzono ocenę w zakresie 
całkowitej zawartości tkanki  tłuszczowej 
w ciele (%) i masy tkanki tłuszczowej 
(kg) oraz porównań wewnątrzgrupowych 
i międzygrupowych. Analizy wewnątrz-
grupowe wykazały zmniejszenie całkowi-
tej tkanki tłuszczowej (%) (HIIT / SIT: 
-1,26 [95% CI: -1,80; -0,72] i MICT: 
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-1,48 [95% CI: -1,89; -1,06]) i masy 
tkanki tłuszczowej (kg) (HIIT / SIT: 
-1,38 [95% CI: -1,99; -0,77] i MICT: 
-0,91 [95% CI: -1,45; -0,37]). Nie od-
notowano statystycznie istotnych różnic 
między HIIT / SIT i MICT między gru-
pami. Analizy porównujące MICT z pro-
tokołami HIIT / SIT o krótszym czasie 
trwania treningów i / lub zmniejszonym 
wydatku energetycznym zwykle sprzyjały 
MICT w redukcji całkowitej zawartości 
tkanki tłuszczowej (p = 0,09). Wydaje 
się, że HIIT / SIT zapewnia podobne 
korzyści jak MICT w redukcji masy ciała, 

choć niekoniecznie w sposób bardziej 
efektywny czasowo. Krótkoterminowe 
HIIT / SIT, ani MICT nie spowodowały 
klinicznie znaczącego zmniejszenia tkanki 
tłuszczowej [8].

Prawidłowe postępowanie terapeu-
tyczne w leczeniu otyłości powinno 
składać się z indywidualnie dobranego 
planu dietetycznego oraz treningowego, 
którego najważniejszym zadaniem jest 
przywrócenie, poprzez reedukacje rucho-
wą utraconych zdolności funkcjonalnych 
i motorycznych, a tym samym poprawę 
jakości życia.
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Wstęp

Odmiany uprawne maliny czarnej 
zostały ukształtowane z gatunków dzi-
kich: Rubus occidentalis, R. coreanus, R. 

leucodermis. Pierwszy z tych gatunków 
występuje w Ameryce Północnej, a dwa 
pozostałe na terenie Azji Wschodniej. 
Maliny purpurowe (R. x neglectus Peck) 
są mieszańcami maliny czerwonej i czar-

nej. Powstały one w wyniku hodowli. 
Malina czarna i purpurowa należy to 
tzw. superowoców (Ryc. 1). Choć jest 
to bardziej termin marketingowy niż 
naukowy, oznacza on owoce wyróżnia-

Wysoka zawartość antocyjanów w malinie czarnej i zwią-
zane z tym korzyści zdrowotne ożywiły zainteresowanie pro-
dukcją i hodowlą nowych odmian. Wartość zdrowotna jest 
jednym z  głównych celów w hodowli maliny czarnej. Badania 
wskazują na wysoką zawartość antocyjanów i  elagotanin, 
aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz duży wpływ na zdro-
wie ludzi. Zdecydowana większość badań dotyczących malin 
czarnych koncentruje się na chemoprewencji i działaniu prze-
ciwnowotworowym. Program hodowli maliny czarnej w Polsce 
działa od 2012 r. w Spółce Niwa Hodowla Roślin Jagodowych 
w Brzeznej na południu Polski. Głównym celem jest uzyskanie 
odmiany pozbawionej kolców, owocującej na tegorocznych 
pędach, dedykowanej do przetwarzania i na rynek owoców 
świeżych. W 2017 r. program został rozszerzony i wspierany 
ze środków rządowych i  unijnych. W hodowli maliny czarnej 
jednym z głównych problemów jest brak różnorodności gene-
tycznej w przypadku Rubus occidentalis L. Gatunek ten jest 
samopłodny, a większość odmian jest w wysokim stopniu 
homozygotyczna i wykazuje niewielką segregację w chowie 
wsobnym. R.  occidentalis L., pochodzi z Ameryki Północnej. 
W Polsce brakuje rodzimych gatunków maliny czarnej, dlate-
go wykorzystanie w hodowli maliny czerwonej wydaje się je-
dynym sposobem na zwiększenie jej zmienności. 

Słowa kluczowe: malina czarna, malina purpurowa, 
hodowla, antocyjany, właściwości antyoksydacyjne, ko-
rzyści zdrowotne.

The high anthocyanin content of black raspberry and as-
sociated health benefits have revived interest in production 
and breeding new cultivars. Health value is one of the major 
goal in black raspberry breeding. Studies outline its high an-
thocyanin and ellagitannin content, antimicrobial activity and 
it’s big  impact for human health. The vast majority of research 
concerning black raspberries is focused on chemoprevention 
and anticancer effects. The black raspberry breeding program 
in Poland has been running since 2012 at the Niwa Berry 
Breeding Ltd., in Brzezna, southern Poland. The main goal is 
to achieve thornless, primocane varieties dedicated to proces-
sing use and fresh market with high health value. In 2017 the 
program was expanded and supported by government and EU 
funds. In black raspberry breeding one of the major problem 
is the lack of genetic diversity in R. occidentalis. The species 
is self -compatible, and most cultivars are highly homozygous 
and show little segregation on inbreeding. Rubus occidentalis 
L., is only indigenous to North America. In Poland there is 
lack of native black raspberries that is why introgression of red 
raspberry seems to be the only way of increasing its variability 

Keywords: black raspberry, purple raspberry, breeding, 
anthocyanins, antioxidant activity, health benefits.
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jące się specyficznymi właściwościami 
i cechami. W przypadku maliny czarnej 
i  purpurowej jest to wysoka zawartość 
przeciwutleniaczy. 

Wartość zdrowotna jest jednym 
z głównych celów w hodowli maliny 
czarnej. Badania wskazują na wysoką 
zawartość antocyjanów i elagotanin, 
aktywność przeciwdrobnoustrojową  
i  pozytywny wpływ na zdrowie ludzi [7]. 
Zdecydowana większość badań dotyczą-
cych odmian malin czarnych koncentruje 
się na chemoprewencji i działaniu prze-
ciwnowotworowym. Krauze-Baranowska 
i Kula [6] podsumowali dane dotyczące 
składu chemicznego i działania przeciw-
nowotworowego owoców maliny czarnej 
gromadzone na przestrzeni lat. 

Właściwości prozdrowotne

Malina czarna i purpurowa posiada 
wysoką zawartość związków prozdrowot-
nych niezbędnych w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych, w tym nowotworów. 
Z danych w tabeli 1 wynika, że malina 
czarna, a w drugiej kolejności malina 
purpurowa, posiadają najwyższą zawar-
tość antocyjanów, polifenoli i najwyższą 
wartość antyoksydacyjną FRAP spośród 
wymienionych gatunków [9, 10]. Ponad-
to wartość antyoksydacyjna DPPH jest 
najwyższa dla jeżyny, a w drugiej kolej-
ności dla maliny purpurowej. Dwoma 
dominującymi antocyjanami w owocach 
maliny czarnej są 3-O-ksylozylorutynozyd 
i 3-O-rutozyd cyjanidyny. Owoce maliny 
czarnej zawierają zwykle kilka razy więcej 
antocyjanów w porównaniu do owoców 
maliny czerwonej (ponad 400 mg/100 g 
świeżej masy, podczas gdy malina czer-
wona w zależności od odmiany zawiera 
od ponad 40 do około 95 mg na 100 g 
świeżej masy (Tabela 1). Oprócz antocy-
janów, owoce maliny czarnej są również 
bogatym źródłem elagotanin (głównie 
sangwiny H-6 i lambertianiny C) – sta-
nowiących połączenia kwasu fenolowego 
(heksahydroksydifenowego) z  cząsteczka-

mi glukozy [7]. Należą one również, obok 
antocyjanów, do grupy bioaktywnych 
polifenoli, którym przypisuje się szereg 
właściwości prozdrowotnych. Owoce ma-
liny właściwej i maliny czarnej są bogatym 
źródłem makroelementów, w tym potasu 
(177-145 mg/100g ś. m.) oraz wapnia 
(25-35 mg/100g ś. m.), magnezu (10-
22 mg/100g ś. m.) i cynku (0,13-0,14 
mg/100g ś. m.). Jednocześnie w wyższych 
stężeniach w owocach maliny czarnej 
występują miedź (0,022 mg/100g ś. m.) 
i żelazo (0,19 mg/100g ś. m.), co może 
mieć znaczenie w profilaktyce anemii. 
Owoce maliny czarnej są również boga-
tym źródłem witaminy C (26,2 mg/100g 
ś. m.) i E (0.87 mg/100g ś. m.) [5]. 

Z obecnością zarówno antocyjanów 
jak i elagotanin wiąże się aktywność 
biologiczną i  farmakologiczną owoców 
maliny czarnej. Malina czarna posiada 
właściwości prewencyjne w  nowotworach 
przełyku, jelita grubego i jamy ustnej. 
Wykazano, że liofilizaty z owoców malin 
czarnych, podawane w diecie na poziomie 
5% lub 10%, znacząco hamują induk-
cję zmian nowotworowych, jak również 
ich rozwój na poszczególnych etapach 
progresji. W badaniach na szczurach, 
z nowotworem jelita grubego, induko-
wanym azoksymetanem, stwierdzono 
ochronne działanie liofilizatu z owoców 
czarnej maliny, poprzez zmniejszenie 
ogólnej liczby zmian nowotworowych 
(gruczolaków i gruczolakoraków) o 42%, 
45% i 71% – przy zastosowaniu diety 
zawierającej dodatek: odpowiednio 2,5%, 
5% i 10% liofilizatu z owoców. Badania 
te potwierdzają wysoki potencjał anty-
utleniający owoców maliny czarnej i ich 
wpływ na ograniczanie oksydacyjnych 
uszkodzeń DNA [8].

W badaniach laboratoryjnych na li-
niach komórkowych (badania in vitro) 
wykazano, że związki obecne w owocach 
malin posiadają właściwości przeciwza-
palne. W obecności ekstraktu z  owoców 
maliny czarnej obserwowano wzrost ak-
tywności antyutleniających enzymów – 

dysmutazy nadtlenkowej i  peroksydazy 
glutationowej. Procesy wolnorodnikowe 
odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu 
zmian zapalnych. Ponadto wykazano, że 
antocyjany pochodne cyjanidyny, związ-
ków które są obecne w owocach maliny 
czarnej, hamują aktywność prozapalnych 
prostaglandyn, podobnie jak Niestero-
idowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ), 
takie jak aspiryna czy ibuprofen. W te-
ście karageninowym oceniającym aktyw-
ność przeciwzapalną, przeprowadzonym 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
ekstrakt z owoców maliny czarnej wykazał 
silniejszą aktywnością przeciwzapalną 
w porównaniu do ekstraktu z owoców 
maliny czerwonej [6].  

Dla wyodrębnionych z owoców 
frakcji zawierających elagotaniny oraz 
antocyjany potwierdzono działanie an-
tybakteryjne wobec szczepów bakterii 
chorobotwórczych takich jak Salmonella 
spp., dwoinka zapalenia płuc (Streptococ-
cus pneumoniae) czy Helicobacter pylori 
(bakteria odpowiedzialna za chorobę 
wrzodową żołądka w 80% przypad-
ków). W badaniach przeprowadzonych 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
szczególnie wrażliwą na działanie ekstrak-
tu z owoców czarnej maliny była Cory-
nebacterium diphtheriae (maczugowiec 
błonicy), bakteria wywołująca błonicę 
– chorobę zakaźną o ostrym przebiegu, 
występującą najczęściej u dzieci. Ponadto 
owoce maliny czarnej wykazały działanie 
bakteriobójcze wobec szczepów Moraxella 
catharralis (bakteria stanowiąca florę fi-
zjologiczną błon śluzowych, powodująca 
jednocześnie nawracające zapalenia dróg 
oddechowych, rzadziej ucha środkowego 
i opon mózgowych) i Neisseria meningi-
tidis (wywołująca meningokokowe zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych). Dla 
zespołów elagotanin wykazano również 
właściwości przeciwwirusowe [8].
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Działanie antynowotworowe

Owoce maliny czarnej w licznych 
badaniach zarówno na izolowanych 
liniach komórek nowotworowych jak 
również w badaniach na zwierzętach 
wykazują aktywność przeciwnowotwo-
rową, blokując proces inicjacji zmian 
nowotworowych jak również ograni-
czając rozwój nowotworu, częściowo 
przez stymulowanie programowanej 
śmierci komórek nowotworowych [2]. 
Ten rodzaj aktywności owoców czar-
nej maliny został potwierdzony wobec 
ludzkiego nowotworu okrężnicy, raka 
prostaty, raka jelita grubego. Ponadto 
wykazano znaczenie malin czarnych 
w profilaktyce nowotworów przełyku, 
jamy ustnej, których induktorami są 
czynniki chemiczne [1]. Prowadzono 
badania kliniczne podając pacjentom 
ze stwierdzonym nowotworem jelita 
grubego i polipami (stanami preneopla-
stycznymi) wyciąg  owoców czarnych 
malin. Obserwowano hamowanie szyb-
kości wzrostu i rozwoju komórek nowo-
tworowych a także były przyśpieszane 
procesy ich naturalnej śmierci (apop-
tozy), bez wpływu na wzrost komórek 
prawidłowych. Właściwości ochronne 
owoców czarnych malin obserwowano 
także wobec skórnych zmian o charak-
terze nowotworowym stymulowanych 
promieniowaniem słonecznym UVB. 
Podawany doustnie ekstrakt z owoców 
maliny czarnej ograniczał liczbę guzów 
i hamował stany zapalne powodowa-
ne promieniowaniem.

Postęp hodowli maliny czarnej  
na świecie

Wartość biologiczna owoców ma-
liny czarnej (Rubus occidentalis podro-
dzaj Idaeobatus) zachęca do jej uprawy. 
Najwięcej czarnej maliny uprawia się 
jak wspomniano wcześniej w Ameryce 
Północnej. Produkcja maliny czarnej 
we wschodnich Stanach Zjednoczonych 
Ameryki ma długą tradycję, jednak uległa 
stopniowemu ograniczeniu ze względu 
na brak plennych odmian odpornych na 
choroby. Od początku 1920 roku pro-
dukcja koncentrowała się w Stanie Nowy 
Jork. Niestety problematyczna uprawa 
tego gatunku ograniczyła produkcję na 
Wschodnim Wybrzeżu do kilkuset hek-
tarów. Najwięcej maliny czarnej uprawia 
się obecnie w Oregonie. W uprawie od 
1897 roku znajduje się głównie odmia-
na „Munger” (wyhodowana w 1890 
roku). i „Jewel” (wyhodowana w 1957 
roku) Malina czarna jest również szero-
ko kultywowana w licznych odmianach 
uprawowych: „John Robertson”, „Allen”, 
„Jewel”, „Blackhawk”, „Macblack”, „Plum 
Farmer”, „Dundee”, „Hanover”, „Huron” 
[13]. Według Ourecky [14] poprawa 
wielkości owoców, produktywności lub 
odporności na choroby maliny czarnej 
jest prawie niemożliwa bez wykorzystania 
innych gatunków jako źródła zmienności. 
Na tej drodze uzyskano formy bezkolcowe 
maliny purpurowej, poprzez wprowa-
dzenie do hodowli bezkolcowej maliny 
czerwonej [3]. Nowe plantacje należy 
zakładać jedynie ze zdrowych, wolnych 
od wirusów sadzonek.

Postęp hodowli maliny czarnej 
w Polsce

Program hodowli maliny czarnej na 
dużą skalę prowadzony jest w prywatnej 
Spółce Niwa Hodowla Roślin Jagodo-
wych od 2012 roku [12]. Głównym ce-
lem działań hodowlanych jest uzyskanie 
odmian bezkolcowych, owocujących na 
tegorocznych pędach, przeznaczonych do 
przetwórstwa i na rynek owoców świe-
żych. W 2017 roku program został roz-
szerzony i wsparty finansowo ze środków 
rządowych i unijnych. W hodowli malin 
czarnych jednym z głównych proble-
mów jest brak różnorodności genetycznej  
u R. occidentalis. Gatunek ten jest samo-
płodny, większość odmian nie wykazuje 
heterozygotyczności oraz cechuje się 
niewielką segregacją w chowie wsob-
nym [4]. W  Polsce brakuje rodzimych 
malin czarnych, dlatego wykorzystanie 
w hodowli maliny czerwonej wydaje się 
jedynym sposobem na zwiększenie jej 
zmienności. W badaniach prowadzo-
nych w Niwie wykazano, że zastosowanie  
R. idaeus L. i R. x neglectus Peck. w ho-
dowli maliny czarnej poprawia masę 
i skład chemiczny owoców [11]. Prze-
prowadzone analizy chemiczne po-
twierdzają, że maliny purpurowe mają 
wysoką wartość zdrowotną i powinny 
być sprzedawane, pod warunkiem, że 
mają doskonałą jakość i trwałość owoców 
(Tab. 1, Ryc. 2).

W 2019 roku do tymczasowej ochro-
ny prawnej zgłoszony został nowy klon 
hodowlany maliny purpurowej, pod 
nazwą hodowlaną NR139501 oraz po-

Ryc. 1. Owoce 3 odmian maliny czarnej. a. „Bristol” – malina czarna amerykańska, b. „Litacz” – malina czarna polska, c. „Heban” – malina purpurowa polska.

a b c
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toczną „Heban” (Ryc. 1c). Jest to malina 
purpurowa, owocująca na tegorocznych 
pędach. Charakteryzuje się silnym wzro-
stem i kolczastymi pędami. Owoce są 
bardzo smaczne, polecane do bezpośred-
niego spożycia oraz do przetwórstwa.  
W  chwili obecnej w Spółce Niwa testowa-
ne są nowe klony hodowlane maliny czar-
nej z omawianego programu, owocujące 
na tegorocznych pędach pod kątem przy-
datności do przetwórstwa oraz deserowym.

Podsumowanie

W ramach prac hodowlanych prze-
prowadzonych w Spółce Niwa w Brzeznej 
w 2018 roku wykonano 189 krzyżówek, 
z których wysadzono około 25000 sadzo-
nek do dalszej oceny. Wyniki pokazują, że 
wprowadzenie do hodowli Rubus idaeus 
L. oraz Rubus x neglectus Peck, przyniosło 
postęp hodowlany w postaci zwiększenia 
wielkości owoców maliny czarnej (na 

przykład w przypadku klonu NR1613401 
owoce mają 5,5 g). Uzyskano również 
klony o wyższej zawartości ekstraktu 
(NR178601 osiągnął 12,1° Brix). Ob-
serwowano również podwyższoną zawar-
tość antocyjanów w  przypadku dwóch 
ciemno purpurowych klonów maliny – 
NR1422505 i  NR159102 (Ryc. 2) [11]. 
Klon maliny purpurowej NR139501, 
który został zgłoszony do ochrony prawnej 
w  2019 roku pod nazwą „Heban” wyróż-

Tab. 1. Zawartość antocyjanów, witaminy C, polifenoli oraz wartości antyoksydacyjnych: DPPH i  FRAP w owocach odmian i klonów malin i jeżyn. 
Niwa Brzezna 2017.

Ryc. 2. Postęp w uzyskaniu wyższej zawartości antocyjanów w wyniku prowadzonej hodowli maliny czarnej w Spółce Niwa w  Brzeznej.    

(Badania wykonane przez dr Mirosława Krośniaka z Zakładu Bromatologii, Collegium Medicum UJ, w ramach projektów realizowanych 
przez NCBiR: POIR.01.01-00-0073/16 i POIR.01.01.01-00-0005/17).
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niał się doskonałym smakiem i wysoką 
zawartością przeciwutleniaczy. Wskaźnik 
DPPH w przypadku omawianego klo-
nu był wyższy niż w przypadku maliny 
czarnej „Jewel”. Oznacza to, że maliny 
purpurowe powinny również zostać za-
liczone do grupy „superowoców”.

Summary

To achieve better segregation within 
seedlings, Niwa’s black raspberry breeding 
program was supported by germplasm 

from spineless red raspberry clones de-
rived from our red raspberry breeding 
program. In 2018 there were made 189 
crosses from which we planted about 
25000 seedlings for further evaluation. 
Results show that using R. idaeus and R. 
neglectus P. germplasm in Niwa’s breeding 
there was progress in fruit size within 
black raspberries (NR1613401 reached 
5,5 g), soluble solids level (NR178601 
reached 12,1 Brix). We improved an-
thocyanin content in case of two pur-
ple raspberry clones – NR1422505 and 

NR159102 (Fig. 2) [11]. Dark purple 
raspberry NR139501 which has „Polka” 
cultivars in origin had excellent fruit 
flavor and high antioxidant DPPH con-
tent. The DPPH index for this clone 
was higher than for the black raspberry 
‚Jewel’. This means that purple raspberries 
should also be included in the so-called 
„superfruit”.

Adres do korespondencji
Address for correspondence:

agnieszka.orzel@niwabrzezna.pl
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Światowe prognozy pokazują, że białko roślinne będzie 
podstawowym makroskładnikiem, limitującym światowe bez-
pieczeństwo żywnościowe. Produkty spożywcze otrzymywane 
z roślin zbożowych i strączkowych stanowią podstawowe źró-
dło niezbędnych składników odżywczych dla prawie 75% 
ludności całego świata. Charakterystyczną cechą nasion roślin 
strączkowych jest wysoka zawartość białka, wynosząca  od 20 
do 45%. Oprócz związków odżywczych zawierają one również 
pewne ilości metabolitów wtórnych. Dlatego w Europie wzra-
sta produkcja koncentratów i izolatów białka roślin strączko-
wych, które stosuje się jako dodatki podnoszące wartość 
odżywczą lub korygujące właściwości funkcjonalne wielu 
produktów spożywczych.

Słowa kluczowe: wartość odżywcza białka, białko ro-
ślin strączkowych.

Global tendencies suggest vegetable proteins will become 
one of the basic macronutrients meeting the global food secu-
rity requirements. Foods derived from cereals and legumes 
constitute a primary source of essential nutrients for almost 
75% of the world`s population. The high protein content, 
between 20–50%, is a distinctive feature of legume seeds. 
However, they also contain some amount of secondary meta-
bolites. Therefore, in Europe, the production of legume prote-
in concentrates and isolates is in constant growth. They are used 
as additives increasing  nutritional value and/or improving 
functional properties of many foods.

Keywords: nutritional value of proteins, legume pro-
teins.

BIAŁKA�ROŚLIN�STRĄCZKOWYCH�
–�WŁAŚCIWOŚCI�ODŻYWCZE��
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Legume proteins – nutritional  
and functional propertiess
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Streszczenie / Abstract

Wstęp

Rośliny strączkowe należą do rodziny 
motylkowych Fabaceae (Papilionaceae) 
i są wartościowym pożywieniem dla 
ludzi, jak również paszą dla zwierząt. 
Częścią jadalną warzyw strączkowych są 
owoce, tak zwane strąki, które zależnie 
od gatunku, odmiany i stadium dojrzało-
ści w czasie zbioru, mogą być spożywane 

w całości lub częściowo. Suche nasiona 
roślin strączkowych w stanie nieprze-
tworzonym mogą być przechowywane 
nawet przez kilka lat w odpowiednich 
warunkach przewiewu, w chłodnym 
i suchym pomieszczeniu [15]. 

Rośliny strączkowe są najważniej-
szym, po zbożach, roślinnym źródłem 
białka w diecie człowieka. Wśród 49 
gatunków roślin strączkowych (z 5 rodza-

jów botanicznych), które są uprawiane 
na świecie, największe znaczenie gospo-
darcze ma soja, różne gatunki fasoli oraz 
groch, łubin, bób, bobik, a także orzech 
ziemny, soczewica i ciecierzyca [17].  
Nasiona roślin strączkowych stanowią 
bogate źródło białka (Tab.1), witamin 
z grupy B, składników mineralnych oraz 
skrobi i błonnika. Białko roślin strączko-
wych charakteryzuje się wysoką wartością 

4
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odżywczą, zbliżoną do pełnowartościo-
wego białka mięsa, uboższe jest jednak 
w tryptofan i aminokwasy siarkowe. 
Spośród witamin najwięcej jest tiaminy, 
ryboflawiny i niacyny, a wśród skład-
ników mineralnych – fosforu, wapnia, 
magnezu, żelaza i cynku [19].

Substancje nieodżywcze

Charakterystyczną cechą nasion ro-
ślin strączkowych jest także obecność 
związków nieodżywczych (inhibitory 
proteaz, kwas fitynowy, polifenole, sa-
poniny, tioglikozydy, trójglicerydy czy 
oligosacharydy typu rafinozy), wykazu-
jących jednocześnie wysoką aktywność 
biologiczną [5]. Wymienione składniki 
nieodżywcze z jednej strony wykazują 
szereg właściwości prozdrowotnych (np. 
związki o właściwościach przeciwutlenia-
jących czy oligosacharydy), a z drugiej 
mogą utrudniać wykorzystanie substancji 
odżywczych zawartych w pożywieniu 
i w konsekwencji niekorzystnie wpływać 
na zdrowie (np. wykazują działanie wo-
lotwórcze czy wzdęciogenne) [13]. Ich 
szkodliwe działanie można ograniczyć 
poprzez zastosowanie odpowiednich 
zabiegów technologicznych, takich 
jak moczenie, gotowanie czy procesy 
fermentacyjne [5, 6]. Zawartość tych 
substancji w poszczególnych gatunkach 
roślin strączkowych jest bardzo zróżni-
cowana, np. groch zwyczajny zawiera 
tylko nieznaczne ilości saponin (ok. 1,1 
g/kg), z kolei fasola zawiera ich od 4,5 
do 25 g/kg. Od wielu już lat dokonuje 
się istotne przewartościowanie oceny 

roli fizjologicznej wielu spośród tych 
związków. Niektóre z nich charaktery-
zują się korzystnym oddziaływaniem 
na organizm człowieka, np. związki 
o właściwościach przeciwutleniających 
[17]. Najliczniej reprezentowaną grupą 
substancji o tych cechach są polifeno-
le, które w przypadku roślin strączko-
wych występują zwłaszcza w okrywie 
nasiennej [19, 25]. W nasionach roślin 
strączkowych dominującymi polifeno-
lami są taniny (garbniki), w tym taniny 
skondensowane (proantocyjanidyny), 
jako polimery flawonoidów. Związki 
te wykazują szeroki zakres właściwości, 
m.in. antyoksydacyjnych, przeciwza-
palnych i immunomodulacyjnych. Ba-
dania epidemiologiczne potwierdzają 
odwrotną korelację między spożyciem 
flawonoidów, a występowaniem cho-
rób cywilizacyjnych czy powstawaniem 
nowotworów. Sp ożywanie produktów 
bogatych we flawonoidy zmniejsza ry-
zyko wystąpienia choroby wieńcowej. 
Zatem flawonoidy wydają się ważnym 
czynnikiem prozdrowotnym [25, 19]. 
Jednak nadmierna obecność garbni-
ków zawartych w diecie może utrud-
niać wchłanianie niektórych składników 
pokarmowych, w tym wapnia i żelaza.

Nie zmienia to faktu, że ciągle 
poszukuje się sposobów szerszego wy-
korzystania w żywieniu białek roślin 
strączkowych bez wprowadzania do 
organizmu większej ilości substancji 
antyodżywczych. Najlepszą drogą do 
tego celu jest produkcja roślinnych izo-
latów i koncentratów białkowych, które 
można traktować jako preparaty całko-

wicie wolne lub w znacznym stopniu 
pozbawione substancji niekorzystnych 
dla zdrowia. O zastosowaniu preparatów 
białkowych jako dodatków do żywno-
ści, obok wartości odżywczej i jakości 
mikrobiologicznej, decydują również 
właściwości funkcjonalne [8, 30].

Uprawa i spożycie roślin  
strączkowych

Uprawa roślin strączkowych ze 
względu na swoje właściwości, stanowi 
element zrównoważonego rolnictwa, 
wymaga znacznie mniejszych ilości wody 
w porównaniu do uprawy zbóż czy in-
nych źródeł białka. Poprzez zdolność 
wiązania azotu atmosferycznego rośliny 
strączkowe nie wymagają dodatkowego 
nawożenia, a po zbiorze pozostawia-
ją glebę bogatą w azot, określany jako 
najważniejszy pierwiastek plonotwórczy 
[11, 32, 37]. Azot jest głównym składni-
kiem białka i niezbędnym składnikiem 
odżywczym dla roślin. Włączenie roślin 
strączkowych do płodozmianu zazwyczaj 
skutkuje niższym zapotrzebowaniem na 
mineralne i organiczne nawozy azotowe, 
które odpowiadają za ok. 25% całkowi-
tej, bezpośredniej emisji gazów cieplar-
nianych przez rolnictwo w UE [29]. 

Bezpieczeństwo żywnościowe w za-
kresie białka roślinnego jest celem nad-
rzędnym polityki gospodarczej każdego 
kraju, stąd też wymaga zapewnienia 
zróżnicowanych i pewnych źródeł jego 
pozyskiwania. Wspólna Polityka Rolna 
UE, jak również działania naszego rządu 
są skoncentrowane na zwiększaniu po-
wierzchni upraw roślin strączkowych, 
m.in. poprzez bezpośrednie wsparcie 
finansowe rolników (Ryc. 1).

W latach 2016-2017 wykorzystanie 
surowego białka roślinnego w krajach 
Unii Europejskiej wyniosło około 27 mln 
ton (Ryc. 2). Produkcja nasion roślin 
strączkowych od 2013 r. w UE wzrosła 
trzykrotnie, osiągając w 2018 r. wartość 
6 mln ton (2,6 mln ha). Głównymi ro-

Tab. 1. Zawartość białka ogółem w wybranych nasionach roślin strączkowych [17]
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ślinami strączkowymi uprawianymi na 
nasiona są groch i bób, natomiast socze-
wica i ciecierzyca są uprawiane tylko na 
ograniczonych obszarach [4, 35]. 

Unia Europejska importuje około 
1 mln ton nasion roślin strączkowych  
z przeznaczeniem na żywność, zwłaszcza 
soczewicę i ciecierzycę. W 2017 roku 
zużyto w UE prawie 3 mln ton grochu, 
bobu, soczewicy, ciecierzycy i innych na-
sion roślin strączkowych oraz nasion soi.

Według danych FAO [10] spożycie 
nasion roślin strączkowych w Polsce, 
w 2013 roku, wynosiło 1,84 kg/os./rok 
(Ryc. 3). Spośród krajów europejskich 
najwyższy poziom ich konsumpcji był 
i jest we Włoszech (5,6 kg/os./rok), a na 
świecie w Brazylii (16,5 kg/os./rok) oraz 
Indiach (14,4 kg/os./rok). Średnie roczne 
spożycie roślin strączkowych na świecie 
oszacowano na poziomie 7,21, a w Unii 
Europejskiej 2,77 kg/osobę. Tendencję 
wzrostową wykazano jedynie w przypad-
ku Czech i Szwecji [34, 37]. 

Wartość odżywcza białek roślinnych

W ostatnich latach coraz większą 
popularność zyskują diety roślinne, 
promowane jako zdrowy wzorzec ży-
wieniowy, zapobiegający wielu chronicz-
nym chorobom niezakaźnym. Całkowite 
wykluczenie z diety białek pochodzenia 
zwierzęcego może budzić obawy o nie-
dobory aminokwasów egzogennych [7]. 
Istotą właściwego sposobu żywienia jest 
dostarczenie organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych 
w odpowiednich ilościach i proporcjach. 
W szczególności dotyczy to białek o od-
powiednim składzie aminokwasowym, 
tłuszczu z przewagą niezbędnych niena-
syconych kwasów oraz węglowodanów, 
witamin i składników mineralnych. Źró-
dłem tych składników są odpowiednio 
dobrane, różne produkty spożywcze, 
których odpowiedni udział w racjach 
pokarmowych decyduje o wartości od-
żywczej żywności [33]. 

Ryc. 1. Odsetek powierzchni państw członkowskich UE przeznaczony pod uprawę roślin wysokobiałkowych 
w 2017 r. [9]

Ryc. 2. Wykorzystanie białek w UE, w latach 2016-2017 r., (mln ton białka surowego) [35]
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Białka występujące w żywności mają 
różny skład aminokwasowy, dlatego 
w różnym stopniu zaspokajają potrze-
by organizmu związane z syntezą białka 
ustrojowego. Wartość odżywcza białka 
zależy przede wszystkim od ilości i wza-
jemnych proporcji aminokwasów egzo-
gennych, zawartych w danym białku oraz 
od jego strawności. Biorąc pod uwagę 

strawność stwierdzono, że białka roślinne, 
w odróżnieniu od białek zwierzęcych, są 
gorzej wykorzystywane przez organizm 
człowieka, co spowodowane jest  obec-
nością w produktach roślinnych błonnika 
pokarmowego i substancji hamujących 
działanie enzymów trawiennych [13]. 

Zaleca się, aby spożycie białka po-
chodzenia roślinnego przez osoby doro-
słe stanowiło dwie trzecie ogólnej ilości 
białka racji pokarmowej, a w przypadku 
dzieci i młodzieży nie mniej niż połowę. 
Dlatego jedną z zasad racjonalnego ży-
wienia jest ograniczenie spożycia mięsa 
i zastąpienie go suchymi nasionami roślin 
strączkowych oraz rybami. Według Turlej-
skiej i in. [40] dzienne spożycie suchych 
nasion roślin strączkowych, w zależności 
od wieku i płci, powinno wynosić od 5 
do 15 g.

Białko, w skład którego wcho-
dzą wszystkie niezbędne aminokwasy, 
w optymalnych dla danego organizmu 

proporcjach, może być całkowicie  
(w 100%) wykorzystane na cele budulco-
we. Jest to tzw. białko pełnowartościowe 
lub wysokowartościowe [16]. Znając 
rodzaj i zawartość aminokwasów ograni-
czających w poszczególnych produktach, 
można skutecznie optymalizować ich 
udział w racjach pokarmowych [12]. Biał-
ka poszczególnych gatunków roślinnych, 

w tym strączkowych, znacznie różnią 
się od siebie pod względem składu ami-
nokwasowego (Tab. 2). Sposobem na 
podwyższenie wartości biologicznej białek 
roślin strączkowych jest stosowanie w ży-
wieniu diety mieszanej, strączkowo-zbo-
żowej (zwłaszcza z pszenicą), gdyż białka 
tych gatunków mają komplementarny 
skład aminokwasowy. Warto podkreślić, 
że poprzez połączenie kilku produktów 
roślinnych w jednym posiłku, np. roślin 
strączkowych, zbóż, orzechów, nasion,  
można racjonalnie dobrać substraty do 
syntezy ustrojowej białka [17].

Wybrane właściwości prozdrowotne 
roślin strączkowych 

Rośliny strączkowe, dzięki właści-
wościom odżywczym, prozdrowotnym 
i użytkowym, mają szerokie zastosowanie 
w produkcji żywności funkcjonalnej. 
Ich nasiona zawierają, m.in. fosforany 

inozytolu (heksafosforan, kwas fitynowy, 
fitynę), które stanowią tzw. synergen-
ty wzmacniające skuteczność działania 
antyoksydantów. Fityniany mogą także 
w organizmie tworzyć kompleksy fityna-
białko, ingerować w gospodarkę związka-
mi mineralnymi, m.in. wapnia, magnezu, 
cynku i żelaza [31]. Żywność zawierają-
ca dużo fitynianów jest zwykle bogata 
w mangan, co niejako rekompensuje ich 
ujemne działanie. Inne korzyści wynika-
jące z pobierania z dietą fitynianów, to 
stymulowanie aktywności przeciwnowo-
tworowej, przeciwcukrzycowej i przeciw-
miażdżycowej, natomiast w przypadku 
inozytolu, obniżanie poziomu tłuszczu 
w wątrobie i wzmacnianie perystaltyki 
jelit [21, 38]. 

Białka nasion roślin strączkowych 
wykazują m.in. działanie hipolipemicz-
ne. Meta-analiza wyników 38 badań 
klinicznych [1], w których pacjentom 
z zaburzeniami lipidowymi zalecono 
zastąpienie białka zwierzęcego, białkiem 
sojowym, wykazała istotne obniżenie 
stężenia cholesterolu całkowitego, cho-
lesterolu lipoprotein o niskiej gęstości 
(LDL), triglicerydów oraz wzrost stę-
żenia lipoprotein o wysokiej gęstości 
(HDL). Hipolipemiczne działanie 
białka soi okazało się być wprost pro-
porcjonalne do wyjściowego stężenia 
cholesterolu we krwi badanych osób. 
Zmiany w stężeniu badanych frakcji 
lipidowych krwi były niezależne od 
spożycia tłuszczu i cholesterolu. Dalsza 
analiza wyników badań klinicznych [2, 
26, 28], w których osobom z zaburze-
niami gospodarki lipidowej podawano 
w diecie białko innych niż soja roślin 
strączkowych (grochu, fasoli, słodkich 
odmian łubinu) wykazała, że zastąpienie 
białka zwierzęcego, białkiem roślinnym 
powoduje również istotne obniżenie 
cholesterolu całkowitego o 7,2%, LDL 
o 6,2%, triglicerydów o 16,6% oraz 
nieistotny wzrost frakcji HDL o 2,6%. 
Ten hipolipemiczny efekt był szczególnie 
widoczny u osób z początkowym stęże-

Tab. 2. Aminokwasy egzo- i endogenne białka wybranych roślin (mg/g białka) [4, 39]
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niem cholesterolu całkowitego we krwi 
powyżej 240 mg/dl. Specyfi czne, w tym 
względzie, działanie białka nasion roślin 
strączkowych związane jest z uwalnia-
niem, w procesie trawienia, niskoczą-
steczkowych peptydów, które wpływają 
na regulację wewnątrzkomórkowego 
metabolizmu cholesterolu. Wykazano 
także, że regularne spożywanie białka soi 
oraz białka łubinu słodkiego wywołuje 
istotne obniżenie zarówno skurczowe-
go jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. 
Uważa się, iż białka te mogą odgrywać 
ważną rolę nie tylko w prewencji, ale 
także w dietetycznym leczeniu nadci-
śnienia tętniczego [23, 24, 28].

Na wartość żywieniową roślin strącz-
kowych wpływa także obecność niestraw-
nych dla człowieka oligosacharydów, 
głównie inuliny, rafi nozy i stachiozy. Ich 
fi zjologiczna funkcjonalność polega na 
tym, że jako składniki niestrawione są 
doskonałą pożywką dla występujących 
w okrężnicy pożytecznych bakterii jelito-
wych, głównie bakterii kwasu mlekowego 
o cechach probiotycznych, np. Bifi dobac-
terium bifi dum, Bifi dobacterium longum, 
Lactobacillus casei. Kultury bakterii pro-
biotycznych korzystnie oddziaływują na 
zdrowie, głównie poprzez: 

•  przeciwdziałanie rozwojowi mikro-
organizmów patogennych,

•  zużywanie składników odżywczych, 
niezbędnych dla innych drobno-
ustrojów,

•  wydzielanie bakteriocyn hamujących 
rozwój innych mikroorganizmów, 
szczególnie chorobotwórczych,

•  aktywację systemu odpornościo-
wego,

•  korzystne oddziaływanie na meta-
bolizm cholesterolu i rozkład czyn-
ników antyżywieniowych,

•   ułatwianie przekształcania prokar-
cinogenów i obniżanie aktywności 
enzymów i katalizujących powsta-
wanie karcinogenów,

•  dostarczanie do organizmu laktazy 
i ułatwianie trawienia laktozy.

Oligosacharydy jako prebiotyki uła-
twiają m.in rozwój kultur probiotycz-
nych oraz zwiększają zdolność absorpcji 
wapnia. Nazywane są też dietetycznym, 
rozpuszczalnym w wodzie błonnikiem, 
mają lekko słodkawy smak, nie wiążą 
składników mineralnych, są fi zycznie 
stabilne i mogą być stosowane jako do-
datek do żywności i napojów. Stwier-
dzono, że spożywanie oligosacharydów 
w odpowiednich ilościach (od 2 do 2,5 g/
dzień) przeciwdziała zarówno zaparciom 
jak i biegunkom, działa odtruwająco na 
wątrobę oraz przeciwnowotworowo [22]. 

Białka roślin strączkowych 
jako dodatki funkcjonalne 

w technologii żywności

Spożycie białka roślinnego wzrasta 
w wielu regionach UE, zwłaszcza w Eu-
ropie Zachodniej i Północnej. Szczególnie 
obiecujący jest rynek substytutów mię-
sa i produktów mlecznych, z rocznymi 
wskaźnikami wzrostu wynoszącymi od-
powiednio o 14 i 11% (Ryc. 4). Szacuje 
się, że ok. 90% substytutów mięsa jest 
spożywanych przez fl eksitarian, osoby 
których dieta bazuje głównie na warzy-
wach i innych produktach roślinnych, 
jednak od czasu do czasu spożywają także 
mięso i ryby [35]. 

Z technologicznego punktu widzenia 
białka roślinne stanowią bardzo ważną 

grupę dodatków funkcjonalnych, sto-
sowanych w przemyśle spożywczym. 
Preparaty białek roślin strączkowych 
znajdują już od wielu lat zastosowanie 
jako: zamienniki części masy mięsa (na-
wet do 30%) w wyrobach wędliniarskich 
i garmażeryjnych, dodatki do ciasta chle-
bowego, makaronów, dodatki stabilizu-
jące do zup, sosów, majonezów, kremów 
oraz lodów, a także jako substytuty nie-
których produktów mlecznych [3, 17]. 
Z udziałem komponentów białkowych 
produkuje się również żywność funkcjo-
nalną dla wegetarian, osób wymagających 
podwyższonej diety wysokobiałkowej, 
chorujących na celiakię oraz diabetyków. 

Izolacja białek jest procesem techno-
logicznym, w wyniku którego otrzymuje 
się preparaty wysokobiałkowe. Opra-
cowano wiele procedur, dzięki którym 
uzyskano preparaty z obniżoną zawarto-
ścią oligosacharydów i fi tynianów [30]. 
Nowoczesne technologie otrzymywania 
roślinnych preparatów białkowych po-
zwalają uzyskać coraz korzystniejsze ich 
rodzaje i typy o różnej, programowanej 
jakości, m. in. pozbawionych smaku 
i zapachu oraz składników antyodżyw-
czych. Należy zaznaczyć, że zawartość 
białka, jego struktura oraz właściwości 
biologiczne i cechy funkcjonalne mają 
istotny wpływ na właściwości produktu 
końcowego. Różnorodność białek w żyw-
ności wynika głównie z ich struktury 

Ryc. 4.  Przychody z tytułu sprzedaży substytutów mięsa i nabiału w UE [35]
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pierwszorzędowej oraz zdeterminowa-
nej nią konformacji [3, 21, 36]. Białka 
roślinne kształtują jakość sensoryczną, 
a zwłaszcza konsystencję wielu potraw. 
Zawartość białka w preparatach z roślin 
strączkowych uzależniona jest od stop-
nia ich oczyszczenia i waha się od 50 do 
ponad 90% w suchej masie [18]. 

Białka roślin strączkowych charak-
teryzują się dobrymi właściwościami 
funkcjonalnymi, wykorzystywanymi 
w technologii potraw. W stosunku do 
białek mięsa wykazują  większą zdolność 
chłonięcia wody i lepsze właściwości że-
lujące. Mają szczególne znaczenie, ponie-
waż dodawane do przetworów mięsnych 
przyczyniają się do [19]:

•  wiązania wody i tłuszczu w pro-
dukcie,

•  tworzenia lepkich roztworów i żeli,
•  tworzenia emulsji i pian oraz ich 

stabilizowania, 
• kształtowania tekstury. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wła-

ściwie przeprowadzony proces produkcji 
pozwala uzyskać preparaty o wartości od-
żywczej zbliżonej do białka mleka, mięsa 
i jaj (tab. 3). Dzięki takim właściwościom 
białka roślinne wykorzystywane są także 
w odżywkach dla niemowląt i małych 
dzieci [18, 20].

Podsumowanie

Model żywienia oparty na produk-
tach pochodzenia roślinnego ma udo-
wodniony, istotnie  mniejszy, negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Z uwagi 

na walory odżywcze, zdrowotne i tech-
nologiczne są nazywane „superfoods”, 
a białko z nich pochodzące – białkiem 
przyszłości. Zwraca się także szczególną 
uwagę na aspekt ekonomiczny nasion 
roślin strączkowych – niska cena zapewnia 
ich szeroką dostępność wśród wszystkich 
grup społecznych. Rośliny strączkowe to 
warzywa wysokobiałkowe i wysokobłon-
nikowe, zawierające cenne mikroelementy 
i witaminy, a także związki regulujące 
ekspresję genów odpowiedzialnych za 
procesy lipogenezy, β-oksydacji tłuszczów 
i wątrobowej glukoneogenezy. Wpły-
wają na obniżenie ciśnienia tętniczego, 
zmniejszenie insulinooporności oraz nor-
malizację gospodarki lipidowej i masy 
ciała. Dieta bogata w rośliny strączkowe 
zmniejsza także ryzyko zachorowania na 
nowotwory żeńskich narządów rozrod-
czych oraz przewodu pokarmowego. War-
to wzbogacić codzienną dietę w rośliny 
strączkowe – nie tylko ze względu na ich 
unikatowe wartości prozdrowotne, lecz 
także ze względu na walory smakowe. 

Artykuł powstał w powiązaniu z reali-
zowanym przez autorki projektem dofi-
nansowanym z Funduszy Europejskich pt. 
„Innowacyjne komponenty do produkcji 
kremowych lodów w oparciu o białko ro-
ślinne”.

Tab. 3. Wskaźnik wartości odżywczej wybranych białek spożywczych [18]

1 Protein Digestibility – Corrected Amino Acid Score (wskaźnik wartości odżywczej białka)
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lumbosacral spine and disability level  
between physical therapists and massagists 
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Wstęp

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt 
pacjentów u lekarza rodzinnego, a na-
stępnie u lekarza specjalisty są bóle krę-
gosłupa. Ból kręgosłupa dotyka zarówno 
osób, których tryb pracy jest siedzący 

jak i stojący. W Polsce bólów kręgosłupa 
doświadcza 72% społeczeństwa przed 40 
rokiem życia, a po 40 roku życia problem 
dotyczy 66% mężczyzn i 30 % kobiet 
[25]. Przyczyny dolegliwości kręgosłupa 
są złożone i niewątpliwie wpływ na nie 
mają zmniejszona aktywność ruchowa, 

długotrwała praca zawodowa wykony-
wana w wymuszonych pozycjach ciała, 
nieprawidłowe wykonywanie czynności 
zawodowych i codziennych (podnoszenie 
ciężarów, siedzący tryb życia). Oprócz 
tego, nieświadomość mechaniki własnego 
ciała przyczynia się do powtarzających 

Celem badań było porównanie dolegliwości bólowych 
kręgosłupa L-S, stopnia niepełnosprawności między fizykote-
rapeutami  a masażystami pracującymi w Uzdrowisku Rabka 
SA. W badaniu wzięło udział łącznie 50 osób w wieku 22–54 
lat. Badania przeprowadzono w okresie styczeń–luty 2019. 
Kryterium włączenia był ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-
krzyżowym oraz co najmniej jeden incydent bólowy w ciągu 
ostatniego roku. Kryterium wyłączenia był ból kręgosłupa 
szyjnego lub piersiowego, wady wrodzone kręgosłupa lędźwio-
wo-krzyżowego, jakiekolwiek pourazowe uszkodzenia kręgo-
słupa lędźwiowo-krzyżowego. Nasilenie bólu oceniono za 
pomocą skali wizualno-analogowej VAS, a stopień niepełno-
sprawności przy użyciu kwestionariusza OSWESTRY DISA-
BILITY INDEX ODI. Nie stwierdzono różnic statystycznie 
istotnych siły bólu i stopnia niepełnosprawności między fizy-
koterapeutami a masażystami. Zatem rodzaj pracy nie wpływa 
na stopień niepełnosprawności tych grup zawodowych.

Słowa kluczowe: ból, fizykoterapeuci, masażyści, krę-
gosłup, niepełnosprawność.

The aim of this study was to compare the pain severity in 
lumbosacral spine, disability level between physical therapists 
and massagists in Resert Rabka SA. 50 persons aged 22–55 
took part in the research. The study was conducted in the 
period of January–February 2019. The inclusion criteria were 
lumbosacral spine pain and at least one pain episode during 
last 12 months. The exclusion criteria were cervical and tho-
racic spine pain, congenital deformities of the lumbosacral 
spine structures or any posttraumatic injuries of the lumbosa-
cral spine. The severity of pain was measured by visual-analog 
scale VAS, the level of disability was measured by OSWESTRY 
DISABILITY INDEX ODI. There were no differences in the 
severity of pain and disability level between physical therapists 
and massagists. So, the kind job occupation has no influence 
on the disability level.

Keywords: pain, physical therapists, massagists, spine, 
disability.
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incydentów bólowych, a co za tym idzie 
niezdolności zarobkowania i niepotrzeb-
nych przedwczesnych odejść na rentę in-
walidzką. Dlatego profilaktyka polegająca 
na przestrzeganiu zasad ergonomii pracy 
i wdrażaniu czynnego wypoczynku może 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zmian 
przeciążeniowych kręgosłupa. Naucza-
nie prawidłowych nawyków ruchowych 
i stosowanie ich w trakcie wykonywanych 
czynności codziennych staje się pracą 
u podstaw do osiągnięcia tego celu [6, 8]. 

Fizjoterapeuci to grupa zawodowa 
szczególnie podatna na ryzyko wystąpie-
nia różnych dolegliwości narządu ruchu. 
Specyfika zawodu polega na wielogo-
dzinnej pracy na stojąco w pochylonej 
postawie ciała, co zwłaszcza skutkuje 
przeciążeniem kręgosłupa lędźwiowo-
krzyżowego, a w konsekwencji pogor-
szeniem sprawności fizycznej terapeutów. 
Dla zmniejszenia ryzyka niezdolności do 
pracy i absencji chorobowych, potrzeba 
zwiększyć świadomość terapeutów, aby 
wykonywać zabiegi lecznicze z poszano-
waniem zasad ergonomii pracy. 

Cel pracy

Celem badań było porównanie 
dolegliwości bólowych kręgosłupa lę-
dźwiowo-krzyżowego L-S oraz stopnia 
niepełnosprawności między fizykote-
rapeutami a masażystami. Wobec po-
wyższego, sformułowano następujące 
pytania badawcze:

1.  Czy między badanymi grupami 
istnieją różnice nasilenia bólu krę-
gosłupa L-S?

2.  Czy między badanymi grupami 
istnieją różnice stopnia niepełno-
sprawności? 

Materiał badawczy

W badaniu wzięło udział łącznie 
50 fizjoterapeutów w wieku 22–54 lat 
pracujących w Uzdrowisku  Rabka SA.  
Badania przeprowadzono w okresie sty-

czeń–luty 2019. Kryterium włączenia 
był ból kręgosłupa w odcinku lędźwio-
wo-krzyżowym oraz co najmniej jeden 
incydent bólowy w ciągu ostatniego roku. 
Kryterium wyłączenia był ból kręgo-
słupa szyjnego lub piersiowego, który 
zadeklarowało 15 osób, w tym 6 ko-
biet i 9 mężczyzn. Docelowo badaniom 
poddano 35 osób w wieku 22–54 lat, 
w tym 24 kobiet, 69% i 11 mężczyzn, 
31%. Grupę fizykoterapeutów stano-
wiło 19 osób − 7 mężczyzn, 12 kobiet. 
W grupie masażystów było 16 osób  −  
4 mężczyzn, 12 kobiet. Średnia wieku fi-
zykoterapeutów wynosiła 36.6 ± 11.3 lat, 
a masażystów 37.1 ± 10.9 lat. Najwięcej, 
bo 29% osób było przedziale wiekowym 
26–30 lat, 17% w wieku 51–55 lat  i 15% 
w wieku 20–25 lat, 11% w wieku 41–45 
lat i 46–50 lat, 9% w wieku 31–35 lat  
i  36–40 lat (Ryc. 1).

Średnia wysokość, masa ciała, wskaź-
nik BMI w grupie fizykoterapeutów i ma-
sażystów wynosiły odpowiednio: 170.4 ± 
7.2 cm, 73.0 ± 13.6 kg oraz 25.10 ± 4.47 
kg/m2, a w grupie masażystów – 170.5 
± 7.0 cm, 70.4 ± 13.0 kg oraz 24.16 ± 
3.92 kg/m2. W obu grupach najwięcej 
ankietowanych miało prawidłowy BMI, 
18.50–24.90. Z nadwagą było 44% masa-
żystów i 26% fizykoterapeutów, 6% ma-
sażystów miało niedowagę, 17.50–18.50. 
Ponadto 5% fizykoterapeutów miało 
małą otyłość – 30.00–34.90 i tyle samo 
dużą – 35.00–39.90 (Ryc. 2).

Średni staż pracy fizykoterapeutów 
i masażystów wynosił odpowiednio: 
15.2 ± 12.3 lat i 16.2 ± 10.7 lat.  32% 
fizykoterapeutów pracowało w zawodzie 
od 0 do 5 lat, 21% od 31–35 lat, 16% 
od 6–10 lat, 11% od 16–20 i od 21–25 
lat. Tylko 5% pracowało w zawodzie od 

Ryc. 1. Charakterystyka badanej grupy wg wieku.

Ryc. 2. Charakterystyka badanej grupy wg BMI.
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11–15  i od 26–30 lat (Ryc. 3). 19% 
masażystów pracowało w zawodzie od 0 
do 5, od 6 do 10 lat i od 26–30 lat pracy, 
13 % od 11–20 i od 31–35 lat, 6% od 
21 do 25 lat (Ryc. 4).

Metody badań

1. Nasilenie dolegliwości bólowych 
mierzono wg VAS (Visual Analogue Sca-
le) od 0 do 10 cm, gdzie 0 cm oznacza 
całkowity brak bólu, natomiast 10 cm 
najgorszy wyobrażalny ból. 

2. Poziom niepełnosprawności mie-
rzono wg Oswestry Disability Index 
(Wskaźnik Niepełnosprawności Oswe-
stry). Kwestionariusz zawiera 10 domen 
(nasilenie bólu, samodzielność, podno-

szenie przedmiotów, chodzenie, siedze-
nie, stanie, spanie, życie towarzyskie, 
aktywność seksualna, podróżowanie). Re-
spondenci zaznaczali odpowiedzi w kwe-
stionariuszu. Odpowiedzi klasyfikowano 
od 0 do 5 pkt. Mniejszy wynik świadczy 
o niższym stopniu niepełnosprawności. 
Wyniki przedstawia się w skali punkto-

wej 0–50 pkt. lub w skali procentowej 
0–100%. Udział w badaniu był dobro-
wolny i anonimowy, a respondenci zostali 
poinformowani o celu badań. Wszyscy 
wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Wyniki opracowano statystycznie. 
Obliczono podstawowe miary statystyki 
opisowej, takie jak: średnia arytmetyczna, 
(–x  ), odchylenie standardowe (s), 95% 
przedział ufności (95% PU), różnice 
średnich arytmetycznych między gru-
pami (d). Rozkład danych sprawdzono 
testem Shapiro-Wilk. Okazało się, że dane 
wykazują rozkład nienormalny. Dlatego 
dla porównania, czy istnieją różnice sta-
tystycznie istotne nasilenia bólu w VAS, 
stopnia niepełnosprawności wg ODI mię-
dzy grupami niezależnymi wykorzystano 
test Mann-Whitney i test Chi kwadrat. 
Przyjęto poziom istotności statystycznej  
p < 0.05. Obliczenia wykonano progra-
mem IBM spss Statistics 22. 

Wyniki

W obu grupach nasilenie bólu w skali 
VAS (skala wizualno-analogowa) oscy-
lowało na poziomie 4.6 cm. W związku 
z tym nie stwierdzono żadnych różnic 
natężenia bólu między grupami, d = 0.0, 
95% PU (95% przedział ufności) wahał 
się od -0.9 do 0.8. Wartość p = 0.967 był 
nieistotny statystycznie. Wyniki świad-
czą, że rodzaj wykonywanego zawodu 
nie ma zasadniczo wpływu na natężenie 
dolegliwości bólowych (Tab. 1).

Kolejnym celem badań było porów-
nanie stopnia niepełnosprawności między 
fizykoterapeutami a masażystami. Oparto 

Ryc. 3. Staż pracy fizykoterapeutów  w latach.

Ryc. 4. Staż pracy masażystów w latach.

Tab. 1. Nasilenie bólu w badanych grupach

 Grupa F – fizykoterapeuci; Grupa M – masażyści; d (95% PU) – różnica (95% przedział 
ufności); VAS – skala   wizualno-analogowa bólu. 

   Wartość p – obliczona wg testu Mann-Whitney.
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się na kwestionariuszu Oswestry (ODI), 
który powszechnie przeznaczony jest do 
tego typu analiz. Nasilenie bólu było takie 
same w obu grupach, wynosiło ono około 
0.7 cm, d = 0.0, 95% PU od -0.5 do 0.5, 
p = 0.787 (Tab. 2). Czynności codzienne 
w grupie fizykoterapeutów wynosiły 0.7 
pkt., natomiast w grupie masażystów 
0.9 pkt., d = -0.2 pkt., 95% PU od -0.7 
do 04, p = 0.328 (Tab. 2). Czynność 
lokomocji wyrażona jako chodzenie 
w obu grupach wynosiła 0.3 pkt., d = 
0.0, 95% PU od  -0.4 do 04), p = 0.901. 
(Tab. 2). Czynność „podnoszenie przed-
miotów” w obu grupach wynosiła 1.0 
pkt.,  d = 0.0, 95% PU od -0.5 do 0.6, 
p = 0.627 (Tab. 2). Dyskomfort w pozy-
cji siedzącej w grupie fizykoterapeutów 
wynosił 1.3 pkt., w grupie masażystów 
– 1.4 pkt., d = -0.1 pkt., 95% PU od -0.9 
do 0.7, p = 0.518 (Tab. 2). Dyskomfort 
podczas stania w grupie fizykoterapeutów 
wynosił 1.1 pkt., w grupie masażystów – 
1.6 pkt., d = -0.5 pkt., 95% PU od -1.2 
do 0.3, p = 0.355 (Tab. 2). Jakość snu 
w grupie fizykoterapeutów oceniono na 
0.7 pkt., w grupie masażystów – 0.6 pkt., 
d = -0.1 pkt., 95% PU od -0.7 do 0.9,  
p = 0.998 (Tab. 2). Ograniczenia fizyczne 
związane z życiem seksualnym w grupie 
fizykoterapeutów oszacowano na 1.9 pkt., 
w grupie masażystów – 2.1 pkt., d = -0.2 
pkt., 95% PU od -1.2 do 0.9, p = 0.461 
(Tab. 2). Ograniczenia fizyczne związane 
z życiem towarzyskim i podróżowaniem 
wynosiły odpowiednio w grupie fizykote-
rapeutów 0.9 pkt., w grupie masażystów 
– 1.1 pkt., d = -0.2 pkt., 95% PU od 
-0.9 do 0.4, p = 0.520 i 1.3 pkt. w gru-
pie fizjoterapeutów, natomiast 0.8 pkt. 
w grupie masażystów d = 0.5 pkt., 95% 
PU od -0.2 do 1.3, p = 0.217 (Tab. 2). 
Ogólny stopień niepełnosprawności wg 
ODI w grupie fizykoterapeutów wynosił 
9.9 pkt., w grupie masażystów – 10.4 
pkt., d = -0.5 pkt., 95% PU od -3.9 do 
3.0, p = 0.579 (Tab. 2). 

Wyniki badań pokazały, że najwięk-
sze różnice niepełnosprawności między 

fizykoterapeutami a masażystami wyno-
siły 0.5 pkt. i dotyczyły następujących 
domen – stanie, podróżowanie, ODI 
suma, aczkolwiek były nieistotne sta-
tystycznie, podobnie jak we wszystkich 
pozostałych czynnościach. Oznacza to, 
że rodzaj wykonywanego zawodu nie 
różnicuje stopnia niepełnosprawności 
w  badanych grupach (Tab. 2).  

W obu grupach dominowała niepeł-
nosprawność niewielka, odpowiednio 

u 11 fizykoterapeutów i 9 masażystów, 
co stanowi 58% i 56%. Niepełno-
sprawność umiarkowana wystąpiła u 8 
fizykoterapeutów i 7 masażystów, czyli 
odpowiednio u 42% i 44%. W związku 
z tym, że wartość  χ2 = 0.009, p = 0.922 
należy powiedzieć, iż rodzaj pracy nie 
ma  istotnego wpływu na ograniczenia 
sprawności fizycznej w analizowanych 
grupach zawodowych (Tab. 3).

Tab. 2. Niepełnosprawność badanych w badanych grupach

Tab. 3. Porównanie częstości występowania stopnia niepełnosprawności między grupami

Grupa F – fizykoterapeuci; Grupa M – masażyści; d (95% PU) – różnica (95% przedział 
ufności); ODI suma – wskaźnik niepełnosprawności Oswestry. 

   Wartość p – obliczona wg testu Mann-Whitney.

Grupa F – fizykoterapeuci; Grupa M – masażyści; wartość χ2 – Chi kwadrat.
   Wartość p – obliczona wg testu Chi kwadrat.
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Dyskusja

Ból kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowe-
go jest jednym z najczęstszych problemów 
człowieka współczesnego, bowiem 60–
80% społeczeństwa deklaruje co najmniej 
jeden incydent bólowy w życiu. Niestety 
powtarzające się dolegliwości bólowe 
skutkują przewlekłym zespołem bólowym 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, który 
powoduje częste absencje chorobowe, 
w końcu czasową niezdolnością do pracy 
zarobkowej, i w konsekwencji odejście na 
przedwczesną rentę [3, 18, 19, 22, 26].

Przyczyny dolegliwości bólowych 
mają złożone i wieloaspektowe podłoże, 
wśród których zwraca się uwagę na sie-
dzący tryb życia, brak ergonomii pracy 
(wymuszone pozycje, powtarzające się se-
kwencje tych samych ruchów, niewłaściwe 
dźwiganie i podnoszenie przedmiotów), 
nieznajomość zasad biomechaniki wła-
snego ciała, zmiany zwyrodnieniowe czy 
predyspozycje osobnicze. Wymienione 
czynniki sprzyjają przeciążeniu jednostki 
ruchowej kręgosłupa. Z czasem zwiększa 
się ryzyko wystąpienia przepukliny jądra 
miażdżystego, któremu towarzyszą nie-
dowłady lub porażenia mięśni kończyn 
dolnych, ból, zaburzenia propriocepcji, 
zmniejszenie ruchomości kręgosłupa [7, 
14, 23, 24]. 

W przypadku fizjoterapeutów co-
dzienne czynności ruchowe sprowadzają 
się do dźwigania pacjenta, schylania się 
czy częstego przebywania w wymuszo-
nych pozycjach podczas wykonywania 
zabiegów leczniczych. Pomimo, że praca 
fizjoterapeutów różni się ze względu na 
specjalizację, stosowane techniki (fizy-
koterapeuta, masażysta), to zasadniczego 
znaczenia w profilaktyce dolegliwości 
bólowych nabiera ergonomia pracy. Fi-
zykoterapeuci wykonują zabiegi z zakresu 
medycyny fizykalnej. Pracują od ponie-
działku do piątku, 5 godzin dziennie. Taki 
system pracy ma związek z czynnikami 
fizycznymi, które wpływają negatywnie 
na stan ich zdrowia. Ponadto bezpośredni 

kontakt z pacjentami zwiększa ryzyko 
przeciążenia kręgosłupa na skutek wyko-
nywania zabiegów w pozycjach wymu-
szonych, w tych samych powtarzalnych 
sekwencjach ruchów, którym towarzyszą 
skręty tułowia czy schylanie się. Powta-
rzające się ruchy w tych samych stawach, 
co prawda wykonywane w krótkim cza-
sie, ale wielokrotnie w ciągu dnia pracy 
zwiększają ryzyko dysfunkcji narządu 
ruchu.  Taka sytuacja grozi urazem lub 
przeciążeniem mięśni i więzadeł przy-
kręgosłupowych, a w końcu krążków 
międzykręgowych [5, 9, 13]. Masażyści 
pracują w pozycji stojącej. Pochyleni 
wykonują różnego rodzaju techniki na 
ciele pacjenta. Pracują 8 godzin dziennie, 
w systemie pracy od poniedziałku do 
piątku, wykonując codziennie przeważ-
nie po kilkanaście zabiegów na różnych 
częściach ciała, przeciążają tym samym 
kręgosłup jak i kończyny górne, które 
są ich podstawowym narzędziem pracy. 
Powtarzalna sekwencja ruchu jest najważ-
niejszą charakterystyką pracy masażysty, 
a jednocześnie jest to pierwszorzędowy 
czynnik,  który powoduje przeciążenie na-
rządu ruchu. Żadna część ciała nie została 
w pełni zaadoptowana do powtarzania 
podobnych ruchów przez dłuższy czas 
bez możliwości odpoczynku. Niezależnie 
od rozmiaru i siły części ciała zaangażo-
wanej do pracy, każda ma ograniczenia 
funkcjonalne co do ilości powtórzeń tego 
samego ruchu, zanim zacznie on uszka-
dzać narząd ruchu. Ręce zaopatrzone 
w drobne mięśnie, kości i ścięgna, nie 
są przystosowane do tolerowania w dłuż-
szej przestrzeni czasowej intensywnej, 
powtarzalnej pracy, co prowadzi do ich 
przeciążenia mięśniowo-ścięgnowego, 
zwanego jako „syndrom nadużycia”. Naj-
częściej obejmuje on kciuk, nadgarstek 
i przedramię. Przewlekłość tego typu 
polega na  stopniowym pojawianiu się 
objawów, które na początku pojawiają 
się nagle, zwłaszcza w trakcie zwiększonej 
intensywności pracy. Pierwsze objawy 
„syndromu nadużycia” manifestują się 

jako rozproszony, tępy ból i zwiększone 
napięcie w jednej części ręki. Na tym 
etapie, ból nie jest ostry i nie jest zlo-
kalizowany w konkretnym miejscu. Do 
wymienionych objawów dołączają się 
utrata funkcji ręki i parestezja. W syn-
dromie nadużycia nie występują typo-
we oznaki zapalenia, jak: obrzmienie, 
zaczerwienienie i uczucie palenia. Za-
palenie ścięgna (tendinitis) i zapalenie 
pochewki ścięgna (tenosynovitis) poja-
wiają się gwałtownie. Spowodowane są 
nadrywaniem lub naciągnięciem włókien 
ścięgna lub podrażnieniem pochewki 
ścięgna, i to odróżnia je od „syndromu 
nadużycia”. Wśród masażystów tendi-
nitis i tenosynovitis występują rzadziej 
niż „syndrom nadużycia”. Nieleczone, 
przewlekłe urazy zwiększają ryzyko za-
palenia kostno-stawowego, co skutkuje 
czasową, a w zaawansowanych stadiach 
schorzenia całkowitą niezdolnością do 
pracy oraz utratą funkcji rąk [17, 21]. 
Dlatego prawidłowa pozycja ciała, jak 
również ułożenie pacjenta gwarantuje 
minimalny wysiłek fizyczny i ograni-
czenie nadmiernych sił przeciążających 
ciało terapeuty podczas wykonywania 
zabiegów [4, 12, 20].

Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że 
oceniano czynniki ryzyka zawodowego 
w grupie fizjoterapeutów. Badania tego 
typu przeprowadzili Kulczycka i wsp. 
[11] na grupie 100 fizjoterapeutów 
zatrudnionych na oddziałach rehabili-
tacji w województwie Świętokrzyskim. 
W badaniach wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego za pomocą 
kwestionariusza SWP, który analizuje 
pozycje i ruchy ciała w trakcie czynności 
zawodowych. Autorzy wykazali, że 70% 
fizjoterapeutów nieprawidłowo wyko-
nuje pracę pochylając się do kąta 200, 
natomiast 54% do kąta 600. Badania 
dowiodły również, że podczas pracy 61% 
fizjoterapeutów z konieczności spogląda 
poniżej kąta 400 w stosunku do poziomej 
płaszczyzny widzenia. Podczas czynności 
zawodowych 56% fizjoterapeutów ma 
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uwypuklony kręgosłup lędźwiowy, a 58% 
niepotrzebnie rotuje tułów, zaś 51% na-
wykowo skręca kręgosłup szyjny. Praca 
kończynami górnymi jest w zawodzie 
fizjoterapeuty kluczowa, i u 78% spro-
wadza się do przenoszenia ich do przodu, 
a u 64% do przywodzenia. Wszystkie 
wykazane mankamenty pracy zawodo-
wej spowodowane wadliwymi pozycjami 
prowadzą do przeciążenia kręgosłupa. 

W kolejnym badaniu Lisiński, 
Samborski [13] analizowali przyczy-
ny dolegliwości bólowych kręgosłupa 
lędźwiowego wśród 70 osób łączących 
pracę w zawodzie kinezyterapeuty 
i fizykoterapeuty. Dane zgromadzono 
za pomocą ankiety, w której znalazły 
się pytania na temat charakteru bólu, 
okoliczności w jakich ból pojawił się. 
Wyniki wykazały, że u 90% fizjoterapeu-
tów główną przyczyną bólu kręgosłupa 
lędźwiowego były dźwiganie i ruchy 
skrętne tułowia. Ale autorzy podkre-
ślili, że  ból kręgosłupa lędźwiowego 
ma złożoną etiologię, bowiem może 
być wypadkową czynników zarówno 
statycznych i dynamicznych. 

Wyniki własne pokazały, że rodzaj 
wykonywanego zawodu nie determi-
nuje nasilenia dolegliwości bólowych, 
bowiem nie było różnic statystycznie 
istotnych siły bólu mierzonej w VAS 
między fizykoterapeutami a masażysta-
mi. Różnice stopnia niepełnosprawności 
między fizykoterapeutami a masażystami 
były niewielkie (największe sięgały tyl-
ko 0.5 pkt.), dotyczyły domen: stanie, 
podróżowanie, ODI suma, ale okazało 
się, że są one nieistotne statystycznie, 
podobnie jak i we wszystkich pozostałych 
ankietowanych czynnościach. W obu 
grupach dominowała niepełnosprawność 
niewielka, 0–20%, którą stwierdzono 
u 11 fizykoterapeutów i 9 masażystów, 
co stanowi 58% i 56%. Niepełnospraw-
ność umiarkowana 21–40% wystąpiła 
u 8 fizykoterapeutów i 7 masażystów, 
czyli odpowiednio u 42% i 44%. Wyniki 
wykazały, że fizykoterapeuci i masażyści 

nie różnią się od siebie pod względem 
stopnia niepełnosprawności. Dlatego 
można powiedzieć, że rodzaj pracy nie 
ma  istotnego wpływu na ograniczenia 
sprawności fizycznej w analizowanych 
grupach zawodowych. Wyników badań 
własnych dowodzą, że fizykoterapeuci 
i masażyści obarczeni są wysokim ry-
zykiem wystąpienia bólów kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżowego, spowodowanych 
brakiem ergonomii pracy. Do poważnych 
błędów należą: nieprawidłowa pozycja 
ciała w trakcie wykonywania zabiegów; 
ograniczona autokontrola podczas wyko-
nywania ruchów, związanych ze zmianą 
pozycji ciała; bagatelizowanie prawidło-
wych nawyków − wzorców ruchowych 
na skutek nie przestrzegania zasad bio-
mechaniki ciała i  ergonomii pracy [10, 
11, 13]. 

Wobec powyższego, aby zmniejszyć 
ryzyko występowania zespołów bólowych 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego należy 
upowszechniać permanentną profilakty-
kę. Ma ona pierwszoplanowe znaczenie 
w zmniejszaniu częstości występowania 
przeciążeń narządu ruchu wśród pracow-
ników fizjoterapii. Punktem wyjścia jest 
edukacja na temat zdrowego stylu życia, 
znajomości biomechaniki własnego ciała, 
ergonomii pracy. Dlatego aby zapewnić 
wydolność narządu ruchu w czynnościach 
codziennych, powiązanych z pracą zawo-
dową należy: 

• aktywnie wypoczywać;
•  unikać w pracy pozycji predyspo-

nujących kręgosłup do nadmierne-
go pochylenia;

•  utrzymywać kręgosłup prosty w po-
zycji siedzącej;

•  zmieniać pozycje podczas wyko-
nywania czynności zawodowych;

•  dbać o wyprostowaną postawę 
w trakcie podnoszenia, dźwigania 
dużych ciężarów;

•  podczas dźwigania różnych przed-
miotów należy stosować krótką 
dźwignię, trzymać je w rękach bli-
sko tułowia;

•  w czasie odpoczynku należy przyj-
mować pozycje przeciwbólowe;

•  wypoczywać i spać na twardym, 
równym łóżku, które nie ugina pod 
własną masą ciała;

•  kontrolować w ciągu dnia postawę 
ciała i prawidłowe nawyki ruchowe;

•  wykonywać codziennie ćwicze-
nia ruchowe, w trakcie których 
wzmacniane są mięśnie brzucha, 
pośladków, grzbietu, a także wy-
konywać ćwiczenia poprawiające 
ruchomość kręgosłupa;

•  różnicować techniki masażu przez 
użycie różnych części dłoni i ra-
mion, aby uniknąć powtarzalnego 
ruchu w jakiejkolwiek części ciała;

•  wykluczyć techniki sprawiające ból;
•  znaleźć czas na wypoczynek między 

kolejnymi zabiegami leczniczymi 
[1, 2, 15, 16]. 

Praca własna ma ograniczenia, głów-
nie z powodu małej próbki badawczej. 
Jednak wyniki własne mogą stanowić 
wstęp do dalszych, wnikliwszych badań 
na reprezentatywnej grupie, a w konse-
kwencji mogą przyczynić się do zmian 
organizacji pracy na stanowisku fizyko-
terapeutów i masażystów. 

Wnioski

1. Rodzaj wykonywanego zawodu 
nie determinuje nasilenia dolegliwości 
bólowych, bowiem nie było różnic staty-
stycznie istotnych nasilenia bólu między 
fizykoterapeutami a masażystami.

2. W badanych grupach przeważa-
ła niepełnosprawność niewielka, nieco 
mniej było niepełnosprawności umiarko-
wanej. Brak różnic statystycznie istotnych 
sugeruje, że rodzaj wykonywanej pracy 
(fizykoterapeuci, masażyści) nie różni-
cuje stopnia niepełnosprawności tych 
grupach zawodowych.
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Wstęp

Bromian (V) potasu (KBrO3) jest kry-
stalicznym ciałem stałym, rozpuszczalnym 
w wodzie (73,5 g/dm3 w temp. 25ºC), 
bez smaku i zapachu.  Jest silnym utlenia-
czem zwłaszcza w środowisku kwaśnym. 
Wartość standardowego potencjału redoks 

tego związku w środowisku kwaśnym wy-
nosi +1,52 V, podczas gdy w środowisku 
obojętnym +0,61 V [43]. Gwałtownie 
reaguje z substancjami organicznymi 
redukując się do anionu bromkowego. 
Jest utleniaczem takich pierwiastków jak 
glin, miedź, arsen, fosfor, selen i siarka. 
W temperaturach powyżej 370ºC ule-

ga rozkładowi do tlenu, tlenku potasu 
i bromku potasu.

Bromian (V) potasu jest klasyfiko-
wany:

•  pod względem zagrożeń fizycznych: 
– jako substancja stała utleniająca 
z przypisanym zwrotem H271: 

Bromian (V)  potasu, stosowany w przeszłości zarówno 
w przemyśle spożywczym jak i kosmetycznym oraz produkt 
uboczny uzdatniania wody pitnej, jest czynnikiem nefrotok-
sycznym, klastogennym i rakotwórczym u gryzoni. Substancja 
ta jest związkiem utleniającym i źródłem reaktywnych form 
tlenu oraz aktywnych form bromu odpowiedzialnych za skut-
ki genotoksyczne, kancerogenne i toksyczne. Bromian indu-
kuje oksydacyjne uszkodzenia DNA, mutacje, strukturalne 
aberracje chromosomowe, pęknięcia  nici DNA  i mikrojądra 
w różnych komórkach in vitro. Bromian jest czynnikiem kla-
stogennym. Bromian podawany w wodzie do picia indukował 
nowotwory w nerkach, tarczycy i mezotelim u szczurów. Czę-
stość występowania międzybłonniaków osłonki pochwowej 
jąder u szczurów była zależna od dawki bromianu. Istnieje 
wiele naturalnych i syntetycznych związków, które mogą być 
użyte jako skuteczne czynniki chemioprotekcyjne  przeciwko 
toksycznemu i rakotwórczemu działaniu bromianu na nerki 
i inne narządy, wynikającego  ze stresu oksydacyjnego. 

Słowa kluczowe: bromian (V)  potasu, genotoksyczność, 
rakotwórczość, mechanizm działania.

Potassium bromate (V) (KBrO3), used in the past in both 
the food and cosmetics industry, and a drinking water disin-
fection by-product, is a nephrotoxic, clastogenic and carcino-
genic agent in  rodents. This substance is primarily an oxidizing 
compound, and source of reactive oxygen species and other 
active species direct generated from bromate, responsible for 
the genotoxic, carcinogenic and toxic effects. Bromate induces 
DNA oxidative damage, mutations, structural chromosomal 
aberration, DNA-strand breakage, and  micronuclei in different 
cells in vivo. Bromate is clastogenic agent. Bromate admini-
stered in the drinking water was carcinogenic in the rat kidney, 
thyroid, and mesothelium.  The incidence of mesotheliomas 
on the tunica vaginalis testis in rats was a dose-dependent 
manner. There are a lot natural and synthetic compounds which 
may be use as effective chemoprotective agents against broma-
te-mediated renal and other organ oxidative stress toxicity and 
tumor response.

Keywords: potassium bromate (V), genotoxicity, car-
cinogenicity, mechanism of action.
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może powodować pożar lub wy-
buch; silny utleniacz;

•  pod względem zagrożeń dla zdrowia: 
– jako substancja rakotwórcza kat. 
1B z przypisanym zwrotem H350: 
może powodować raka;

• d o kategorii 3 toksyczności ostrej 
z przypisanym zwrotem H301: 
działa toksycznie po połknięciu 
(Tab. 1).

W przeszłości bromian (V) potasu był 
stosunkowo często stosowany jako sub-
stancja dodatkowa do żywności, m.in. do 
mąki jako środek bielący i przyspieszający 
jej dojrzewanie, w procesie słodowania 
piwa w ilości 50 mg/kg jęczmienia [44] 
oraz w produkcji niektórych gatunków 
sera. W Japonii był szeroko stosowany 
do 1986 r. jako dodatek do past ryb-
nych [50]. Przez ponad 50 lat KBrO3 był 
używany jako ulepszacz do ciasta w pie-
karnictwie. W 1992 r. zespół ekspertów 
FAO/WHO zakazał stosowania KBrO3 
jako dodatku do mąki [55]. Wg U.S. 
FDA dopuszczalne poziomy bromianów 
w pełnej mące pszennej i słodzie powinny 
być niższe od 75 mg/kg, podczas gdy 
w białej mące < 50 mg/kg [51].

W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2010 r. w sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych [14] KBrO3 nie znajduje 
się w wykazie substancji dozwolonych, 
dodawanych do środków spożywczych 
i używek. Zatem  związek ten nie może 

być stosowany jako substancja dodatkowa 
do żywności.

Bromian (V) potasu stosowany jest 
powszechnie w przemyśle pirotechnicz-
nym, zwłaszcza  do produkcji petard. 
Dawniej stosowano go  w przemyśle ko-
smetycznym jako składnik płynów do 
trwałej ondulacji na zimno. W 2005 r. 
zakazano stosowania KBrO3 w produk-
tach kosmetycznych [15].

Bromiany występują jako wtórne za-
nieczyszczenia wody wodociągowej pod-
dawanej procesowi uzdatniania na drodze 
ozonowania. Dopuszczalna zawartość 
tych związków w wodzie do picia w Pol-
sce i innych krajach Unii Europejskiej 
oraz w USA wynosi 10 µg/dm3. Zaleca 
się jednak aby stężenia bromianów były 
niższe od tej wartości [16].

 Toksyczne działanie u ludzi

W poprzednim stuleciu odnotowano 
szereg zatruć przypadkowych i rozmyśl-
nych bromianem (V) potasu zarówno  
dzieci jak i osób [29, 30]. Do 1990 r. od-
notowano 31 przypadki zatruć, z których 
11 zmarło. W większości przypadków 
były to samobójstwa japońskich fryzjerek. 
Doustna dawka śmiertelna KBrO3 dla 
człowieka wynosi 5-500 mg/kg masy 
ciała (m.c.) [34].

Objawami ostrego zatrucia bromia-
nem (V) potasu drogą pokarmową są 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci 

nudności, wymiotów, biegunek i bólów 
brzucha. Po kilku godzinach od pobrania 
tego związku dochodzi do nieodwracal-
nego uszkodzenia narządu słuchu oraz 
zaburzeń ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN) w postaci splątania, 
zawrotów głowy, senności i apatii. Kolej-
nymi objawami są: skąpomocz, bezmocz, 
obniżone ciśnienie tętnicze krwi i trom-
bocytopenia. Ototoksyczne działanie 
KBrO3 obejmuje nerw słuchowy, prążek 
naczyniowy, błonę Reissnera, komórki 
podporowe, komórki rzęskowe i inne 
struktury ucha wewnętrznego, co może 
prowadzić do zaburzeń równowagi [6]. 
Dochodzi również do ostrej niewydol-
ności nerek będącej wynikiem rozwoju 
zespołu hemolityczno-mocznicowego 
[20]. W bioptatach nerki obserwowano 
początkowo zwyrodnienie, martwicę i re-
generacją komórek nabłonkowych kana-
lików proksymalnych, a w późniejszym 
stadium zatrucia stwardnienie kłębuszków 
nerkowych i śród-miąższowe zwłóknienie. 
Donoszono również o zmianach kardio-
toksycznych i hepatotoksycznych [34].

W dostępnym piśmiennictwie nie 
znaleziono informacji na temat objawów 
zatrucia przewlekłego KBrO3 u ludzi.

Toksyczne działanie na zwierzęta 
laboratoryjne

Na podstawie wartości mediany daw-
ki śmiertelnej (LD50) u szczurów po 

Objaśnienia:
Ox. Sol. 1 – roztwór utleniający,
Carc. 1B – rakotwórczy kategorii 1B,

Acute Tox. 3 – toksyczność ostra kategorii 3,
H271 – substancja stała utleniająca,

H350 – substancja rakotwórcza kat. 1B,
H301 – toksyczność ostra kat. 3

Tab. 1. Klasyfikacja i oznakowanie bromianu(V) [46]
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podaniu do żołądka, wynoszącej 157 mg/
kg m.c., KBrO3 zaliczono do substancji 
toksycznych [24]

Do objawów ostrego działania tok-
sycznego KBrO3 u gryzoni, po podaniu 
jednorazowym  per os zaliczyć należy: 
upośledzenie ak tywności ruchowej, nie-
zborność ruchową, leżącą pozycję ciała, 
przyspieszony oddech, spadek ciepłoty 
ciała, biegunkę, łzawienie i piloerekcję. 
W badaniu sekcyjnym obserwowano 
silne przekrwienie błony śluzowej części 
gruczołowej żołądka i zastój krwi w płu-
cach. W badaniu histopatologicznym 
u szczurów, początkowo wykazano łusz-
czenie się nabłonka dystalnych kanalików 
krętych nerek, a następnie zwyrodnienie 
i zmiany martwicze nabłonka kanalików 
proksymalnych. U myszy i chomików 
zmiany histopatologiczne występowały 
później i były mniej nasilone niż u szczu-
rów [31, 34].

Bromian (V) potasu podany do 
żołądka szczurom w dawce jednora-
zowej (100 mg/kg m.c.) spowodował 
w tkankach jelita cienkiego nasiloną 
peroksydację lipidów i białek, wzrost 
stężenia nadtlenku wodoru, spadek 
stężenia związków tiolowych ogółem 
i zredukowanego glutationu (GSH) 
oraz spadek aktywności enzymów rąb-
ka szczoteczkowego, tj. aminopeptydazy 
leucynowej (LAP), zasadowej fosfatazy 
(AP) i γ-glutamylotransferazy (GGT). 
Jednocześnie doszło do zahamowania 
glikolizy tlenowej i cyklu Krebsa oraz 
stymulacji glikolizy beztlenowej. Zmiany 
te miały charakter odwracalny; cofały się 
po 7 dniach od podania związku [1]. Po-
dobne wyniki uzyskano w takim samym 
doświadczeniu, w różnych strukturach 
nerki [3]. W erytrocytach krwi obwodo-
wej wykazano denaturację hemoglobiny, 
wzrost stężenia methemoglobiny i wzrost 
aktywności reduktazy methemoglobi-
nowej potwierdzając prooksydacyjne  
działanie KBrO3. W osoczu krwi wystąpił 
wzrost stężenia mocznika i kreatyniny 
oraz wzrost aktywności aminotransferaz, 

alaninowej (ALT) i asparaginowej (AST), 
wskazujących na zaburzenia funkcji nerek 
i wątroby. Wykazano również spadek 
stężenia tioli ogółem i GSH oraz wzrost 
stężenia nadtlenku wodoru i tlenku azo-
tu (NO). Ponadto wykazano nasiloną 
peroksydację lipidów i białek, wzrost 
aktywności oksydazy ksantynowej (XO) 
i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) 
oraz spadek aktywności katalazy (CAT) 
i peroksydazy glutationowej (GPx [2].

Toksyczne zmiany w części gruczo-
łowej żołądka, w wątrobie i nerkach 
wykazano u szczurów w warunkach po-
wtarzanego narażenia (28 dni) na KBrO3 
drogą pokarmową [41].

Nefrotoksyczne działanie KBrO3 
zostało potwierdzone w badaniach pod-
przewlekłych (narażenie 13 tyg.) i prze-
wlekłych (narażenie 100 tyg.) u szczurów 
samców szczepu F344. Związek ten poda-
wano w wodzie do picia w stężeniach zróż-
nicowanych w zakresie 0 – 400 mg/dm3. 
Pobrane przez szczura dawki związku wy-
nosiły 0 – 37,5 mg/kg m.c./dzień. Obok 
wzrostu względnej masy nerek wykazano 
obecność kropli hialiny w cytoplazmie ko-
mórek nabłonka kanalikowego i w świetle 
kanalików oraz  ognisk zasadochłonnych 
w kanalikach nerkowych z pogrubiony-
mi błonami podstawnymi. Wykazano 
również przerost komórek przejściowych 
wyścielających brodawki i miedniczki 
nerkowe (tzw. hiperplazja nabłonka dróg 
moczowych), mineralizację brodawek ner-
kowych oraz obecność prawdopodobnie 
ziarnistości kwasochłonnej lipofuscyny 
w nabłonku proksymalnych kanalików 
nerkowych [11, 13].

Odległe skutki toksycznego  
działania

Odległe skutki toksycznego działa-
nia KBrO3, wyrażone działaniem geno-
toksycznym i rakotwórczym, wykazano 
wyłącznie w badaniach in vitro na izo-
lowanych komórkach oraz in vivo na 
zwierzętach laboratoryjnych.

Aktywność mutagenną KBrO3 wy-
kazano w testach bakteryjnych na Salmo-
nella typhimurium TA100 w obecności 
i bez udziału egzogennego układu ak-
tywującego [34] oraz TA102 i TA104 
(szczepy wrażliwe na substancje generują-
ce aktywne rodniki tlenowe) po aktywacji 
metabolicznej [36].

Strukturalne aberracje chromoso-
mowe, w wyniku działania KBrO3 (bez 
aktywacji metabolicznej), obserwowano 
w fibroblastach  płuc chomika chińskiego 
in vitro [23] oraz w komórkach szpiku 
kostnego in vivo po podaniu związku 
drogą dootrzewnową i dożołądkową 
[18].

W badaniach in vivo KBrO3 uszka-
dzał DNA na drodze oksydacyjnej, 
powodując wzrost stężenia 8-hydrok-
sy-2’-dezoksyguanozyny (8-OHdG) 
w komórkach nerki i wątroby szczu-
rów [8, 9, 53]. Stwierdzono ponadto, 
że oksydacyjne uszkodzenie DNA in 
vivo, prowadzące do wzrostu częstości 
mutacji w wyniku transwersji GC do 
TA genu lacI w nerkach pod wpływem 
KBrO3 ma charakter efektu progowego. 
Istnieją zatem poziomy tego związku bez 
obserwowanego działania mutagennego, 
toksycznego i prooksydacyjnego [56]. 
U szczurów samców szczepu Long-Evans 
wykazano, że  uboczne produkty uzdat-
niania wody pitnej, tj. 3-chloro-4-(di-
chlorometylo)-5-hydroksy-2(5H)-furan, 
chloroform, bromodichlorometan oraz 
ich mieszanina hamowały powstawanie 
8-OHdG w nerkach szczurów narażo-
nych na KBrO3 drogą pokarmową [38]. 
Ponadto stwierdzono wzrost aktywności 
glikozylazy 8-hydroksyguaniny, enzymu 
naprawczego, wycinającego i usuwającego 
8-OHdG z nici DNA [35].

Bromian (V) potasu jest stosunkowo 
słabym mutagenem, natomiast wywiera 
silne działanie klastogenne na skutek 
oksydacyjnych modyfikacji DNA. Roze-
rwanie pojedynczej lub podwójnej nici 
DNA przez KBrO3 wykazano w teście 
kometowym na ludzkich leukocytach 
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i komórkach nabłonkowych nerki szczu-
rów in vitro [37, 42].

Bromian (V) potasu indukował mi-
krojądra w komórkach szpiku kostnego 
myszy, po podaniu dootrzewnowym 
i doustnym [21] w retikulocytach krwi 
obwodowej myszy i szczurów [48, 49] 
oraz w komórkach części gruczołowej 
żołądka i wątroby szczurów [41]. W in-
nym badaniu, przeprowadzonym na 
myszach narażonych na KBrO3, wyka-
zano zależny od dawki wzrost częstości 
występowania mikrojąder w erytrocy-
tach wielobarwnych szpiku kostnego 
[39].

Bromian (V) potasu został sklasy-
fikowany jako genotoksyczny czynnik 
rakotwórczy na podstawie mutagenno-
ści w teście Amesa [36] strukturalnych 

aberracji chromosomowych [18], do-
datniego testu mikrojądrowego [39, 49] 
oraz działania rakotwórczego u zwierząt 
laboratoryjnych [11, 32, 33].

U myszy samców, szczepu B6C3F1, 
otrzymujących KBrO3 w wodzie do picia 
przez okres 100 lub 88 tygodni stwierdzo-
no obecność gruczolaków, raków i gru-
czolakoraków nerek i wątroby [11, 34]. 
Również u szczurów obojga płci szczepu 
F344 w podobnym doświadczeniu, trwa-
jącym 110 tygodni, obserwowano zmiany 
przednowotworowe w postaci ognisk 
dysplastycznych i komórek nowotwo-
rowych oraz gruczolaki i gruczolakoraki 
w nerkach [33]. 

W innych badaniach, przeprowadzo-
nych na tym samym szczepie szczurów 
samców, obser- wowano występowanie 

gruczolaków nerki i międzybłoniaków 
otrzewnej (Tab. 2) oraz gruczolaków i ra-
ków w nerkach i tarczycy (Tab. 3), a także 
międzybłoniaków osłonki pochwowej 
jąder, których częstość występowania 
rosła z dawką KBrO3 [11].

Unia Europejska zaliczyła KBrO3 do 
substancji rakotwórczych kategorii 1B 
z przypisanym zwrotem H350, może 
powodować raka. Z kolei Międzynaro-
dowa Agencja Badań na Rakiem (IARC) 
uznała, że istnieją wystarczające dowody 
rakotwórczego działania tego związku na 
zwierzęta doświadczalne oraz niewystar-
czające dowody rakotwórczego działa-
nia na ludzi. Na tej podstawie zaliczyła 
KBrO3 do czynników o przypuszczalnym 
działaniu rakotwórczym u ludzi (grupa 
2B) [22].

Tab. 2. Lokalizacja i częstość występowania nowotworów u szczurów samców szczepu F344 pobierających KBrO3 z wodą do picia [32]

*p ≤ 0,05 w stosunku do grupy kontrolnej; ** p ≤ 0,001 w stosunku do grupy kontrolnej

*p ≤ 0,05 w stosunku do grupy kontrolnej; **p ≤ 0,002 w stosunku do grupy kontrolnej

Tab. 3. Częstość występowania nowotworów nerek i tarczycy u szczurów samców szczepu F344 pobierających KBrO3 z wodą do picia [11]
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Mechanizm toksycznego działania

Bromian (V) potasu jako silny utle-
niacz zaburza równowagę oksydacyjno/
antyoksydacyjną m.in. w komórkach je-
lita cienkiego, nerek i erytrocytach w wy-
niku zahamowania aktywności enzymów 
antyoksydacyjnych, takich jak katalaza, 
peroksydaza glutationowa, reduktaza 
glutationowa i reduktaza tioredoksynowa, 
a także w wyniku redukcji stężeń białko-
wych i niebiałkowych przeciwutlenia-
czy, m.in. tioli ogółem, GSH i witaminy 
C. Jednocześnie związek ten powoduje 
wzrost aktywności enzymów prooksyda-
cyjnych – miedziowo-cynkowej dysmu-
tazy ponadtlenkowej (SOD) i oksydazy 
ksantynowej (OX). W konsekwencji do-
chodzi do wzrostu stężenia reaktywnych 
form tlenu (ROS), takich jak nadtlenek 
wodoru, anionorodnik ponadtlenkowy, 
rodnik hydroksylowy i tlen singletowy. 
Powstające ROS pod wpływem KBrO3 
utleniają w procesie peroksydacji lipidy, 
białka, zwłaszcza zawierające grupy tio-
lowe, kwasy nukleinowe, węglowodany 
i wolne jony metali.

 W następstwie procesów peroksyda-
cyjnychwzrastają stężenia dialdehydu ma-
lonowego (MDA), karbonyli i 8-OHdG 
oraz pękają pojedyncze i podwójne nici 
DNA [1, 2, 3, 8, 42].

Utlenione rybonukleozydy i de-
oksynukleozydy w RNA i DNA przez 
KBrO3 indukują wymiany chromatyd 
siostrzanych w ludzkich limfocytach [4], 
a ponadto 8-OHdG ulega parowaniu  
z adeniną i cytozyną, co prowadzi do 
inwersji G:C na A:T oraz transwersji 
typu A:T na G:C podczas replikacji DNA 
[7, 52].

Obok macierzystego KBrO3, również 
silne działanie utleniające wykazują jego 
metabolity powstające w wyniku reduk-
cji przy udziale endogennych związków 
tiolowych. Są to reaktywne formy bro-
mu w postaci tlenków BrO2 i BrO oraz 
rodnika bromowego  Rodnik ten 
powstaje z bromianu (I), którego pre-

kursorem jest bromian (III). Wszystkie 
reaktywne formy bromu są odpowiedzial-
ne za oksydacyjne modyfikacje DNA 
i powstawanie 8-OHdG [5, 25, 42].

W mechanizmie rakotwórczego dzia-
łania KBrO3 na nerki szczurów wymienia 
się oksydacyjne uszkodzenia DNA, mu-
tacje genowe, akumulację α2u-globulin 
charakterystyczną dla samców szczura, 
ekspansję klonalną wyrażoną nasiloną 
proliferacją komórkową i powstawanie 
litych nowotworów [54]. Mechanizm 
ten u samic szczura wydaje się być inny 
niż u samców. Przy tych samych dawkach 
KBrO3  działających rakotwórczo u obu 
płci, u samic nie obserwowano działania 
mutagennego, akumulacji α2u-globulin 
oraz nasilonej proliferacji komórkowej 
[52], wyrażonej wzrostem inkorporacji 
bromodeoksyurydyny [54] lub [3H]ty-
midyny do nerkowego DNA [19, 28]. 

W warunkach in vitro KBrO3  ha-
mował mitozę i stymulował apoptozę 
w komórkach mezotelialnych otrzewnej 
szczura w sposób zależny od dawki [10].

W badaniach genetycznych nerek, 
tarczycy i komórek mezotelialnych po-
chodzących od szczurów narażonych na 
rakotwórczą dawkę KBrO3  wykazano 
zróżnicowaną ekspresję transkryptów 
mRNA obejmujących geny związane 
z rakami mnogimi, śmiercią komórki, 
transportem jonowym i stresem oksy-
dacyjnym [12].

Bromian (V) potasu generuje sygnał 
redoksowy, który w wyniku transdukcji 
aktywuje gen p53 i prowadzi do trans-
krypcyjnej aktywacji stresu oksydacyjnego 
i genów naprawczych, rozregulowania 
kontroli wzrostu i błędnej naprawy DNA, 
powodując indukcję i rozwój procesu 
nowotworowego [10].

Za udziałem procesów oksydacyjnych 
w wieloukładowej toksyczności i kance-
rogenezie związanej z KBrO3  przemawia 
szereg badań doświadczalnych, w których 
wykazano ochronne działanie natural-
nych i syntetycznych przeciwutleniaczy 
w zatruciu tym związkiem. Działanie to 

obserwowano m.in. w przypadku izo-
flawonoidów soji [28], polifenoli [40], 
kumaryny  i czarnego kminku (Nigel-
la sativa) [26, 27]. Podobne działanie 
protekcyjne kolavironu, bioflawonoidu 
z nasion Garcinia kola, przeciwdziałające 
peroksydacji lipidów w nerkach i wątrobie 
obserwowano u szczurów narażonych na 
KBrO3 [17]. Wykazano również antyok-
sydacyjne działanie wyciągu z czerwo-
nej algi morskiej (Alsidium corallinum) 
w erytrocytach myszy narażonych na 
bromian [47].

Wnioski

1. Bromian (V) potasu  stosowany 
dawniej w technologii żywności i ko-
smetyce jest silnym utleniaczem. W or-
ganizmie jest prekursorem  reaktywnych  
form bromu w postaci tlenków bromu 
i rodnika bromowego.

2. Związek ten jest substancją toksycz-
ną uszkadzającą błonę śluzową przewodu 
pokarmowego i nabłonek kanalików ner-
kowych.  Działa nefrotoksycznie i hepa-
totoksycznie.

3. Bromian wykazuje słabe działa-
nie mutagenne i silne działanie klasto-
genne. Jest czynnikiem indukującym 
oksydacyjne modyfikacje DNA, pęknię-
cia pojedynczej i podwójnej nici DNA 
oraz mikrojądra.

4. Bromian (V) potasu indukuje 
nowotwory u szczurów w postaci gru-
czolakoraków i gruczolaków w nerkach 
i tarczycy oraz międzybłoniaków osłonki 
pochwowej jąder.

5. Mechanizm toksycznego i rako-
twórczego działania KBrO3 jest związany 
z jego oksydacyjną aktywnością.
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Maciej Kotula jest absolwentem filologii germańskiej Uni-

wersytetu Rzeszowskiego. Obecnie kończy studia na kierunku 

psychologia w biznesie i organizacjach na Uniwersytecie SWPS 

w Katowicach. Od 2012 roku Prezes Zarządu firmy VISTA 

Sp. z o.o., która jest wyłącznym importerem i dystrybutorem 

niemieckich kosmeceutyków Janssen Cosmetics w Polsce. 

Członek Konwentu Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji 

Zdrowia i przyjaciel Uczelni. Trener biznesu z ponad 25 let-

nim doświadczeniem. Wieloletni uczestnik i wystawca na 

targach kosmetycznych; autor artykułów na temat marketingu 

i sprzedaży w profesjonalnej prasie branżowej; zdobywca presti-

żowych nagród, takich jak Debiut Roku, Beauty Premium czy 

Innowacja, przyznawanych w branży kosmetyki profesjonalnej 

prowadzonym przez niego markom.

ZłoTy wiek BRAnży BeAuTy?
wywiad z Maciejem kotulą Dyrektorem Zarządzającym  
Jan ss en Cosmetics Polska

The golden age of the Beauty industry?
interview with Maciej kotula, Managing Director  
of Janssen Cosmetics Polska

7

Firma Janssen Cosmetics, założona przez Wal-
thera Janssena w 1997 roku, zaliczana jest do marek 
premium. Indywidualne podejście do zabiegu 
kosmetycznego z udziałem technik manualnych, 
jakość oferowanych preparatów oparta na nauko-
wych doświadczeniach, skuteczność produktów 
potwierdzona regularnymi badaniami – to najważ-
niejsze założenia, które w ciągu dwudziestu dwóch 

lat uczyniły firmę Janssen Cosmetics niezwykle 
popularną w ponad dziewięćdziesięciu krajach na 
całym świecie. Preparaty tej marki produkowane 
są wg międzynarodowego standardu GMP (z za-
stosowaniem rygorów technologicznych obowią-
zujących przy produkcji leków). Kosmeceutykami 
Janssen Cosmetics można nie tylko pielęgnować, 
ale również leczyć schorzenia skórne.

WYWIAD PRZEPROWADZONY PRZEZ REDAKTORA NACZELNEGO  

„PROMOCJI ZDROWIA I EKOLOGII” – DR HAB� ADAMA KULę
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Adam Kula (A.K.): W obecnych czasach medycyna este-
tyczna i regeneracyjna stała się równie ważna jak tradycyjna 
medycyna ratująca zdrowie i życie. Standardem stała się 
współpraca lekarzy wymienionych specjalności z kosmeto-
logami. Czy zdaniem biznesmena sektora kosmetycznego 
nastał złoty wiek branży Beauty?

Maciej Kotula (M.K.): Tak naprawdę ciężko to jedno-
znacznie określić. Faktem jest, że rośnie świadomość dotycząca 
potrzeby regularnej pielęgnacji skóry. I to jest bardzo dobry 
impuls rozwojowy dla branży kosmetyki profesjonalnej. Rosną 
też potrzeby i wymagania klientów. Tutaj jeszcze niewiele się 
zmieniło, jeśli chodzi o podejście. Często chcemy mieć efekt 
zabiegu natychmiast, tu i teraz, co zazwyczaj nie jest najlepszym 
rozwiązaniem dla naszej cery. Nic jednak nie zastąpi regular-

nej, prawidłowej pielęgnacji, o czym coraz częściej mówią nie 
tylko kosmetolodzy, ale również lekarze, zajmujący się, na co 
dzień, bardziej agresywnymi zabiegami medycyny estetycznej. 
Z pewnością jeszcze jeden aspekt należy wziąć pod uwagę, 
a mianowicie podejście do życia w wieku dojrzałym. Dzisiaj, 
mając 50-60 lat, żyjemy bardzo aktywnie i chcemy również 
dobrze wyglądać. Te wszystkie aspekty sprawiają, że z ogromnym 
optymizmem można traktować kosmetykę profesjonalną, jako 
branżę, która będzie się systematycznie rozwijać.

A.K.: W dużych aglomeracjach miejskich zanieczyszcze-
nie powietrza ma wpływ na kondycję skóry, przyczyniając 
się do występowania chorób skórnych, takich jak chociaż-
by atopowe zapalenie skóry. Czy w ofercie firmy Janssen 
Cosmetics znajduje się specyfik łagodzący to schorzenie?

M.K.: Mamy tutaj rzeczywiście sporo preparatów, które 
wspierają skórę w walce z tym zagrożeniem. Jednym z takich 
kompletów jest tandem kremu Anti-Pollution Cream i koncen-

tratu Pro-Immune Serum. Nasi klienci nazywają te produkty 
„zestawem antysmogowym” i rzeczywiście świetnie spełniają 
swoją rolę. Nieprzypadkowo właśnie ten duet kosmeceutyków 
otrzymał nagrodę za Innowację na kongresie LNE w Krakowie. 
W ofercie mamy również całą linię Sensitive z kosmeceutykami 
wspierającymi skórę i wzmacniającymi jej możliwości obronne.

A.K.: Żyjemy coraz dłużej, znacznie wydłuża się także 
aktywność zawodowa. Czy domeną kosmetologii staną się 
ludzie dojrzali i seniorzy?

M.K.: Patrząc na listę naszych bestsellerów, większość z nich 
jest związana z pielęgnacją skóry dojrzałej lub ma działanie 

prewencyjne, opóźniające starzenie się skóry. Jednak dbanie 
o stan swojej cery należałoby zacząć dużo wcześniej, żeby sys-
tematyczną pielęgnacją budować zdrowy fundament i ruszto-
wanie pięknego wyglądu. Na szczęście w bogatej ofercie firmy 
Janssen Cosmetics mamy całe linie pielęgnacyjne również dla 
młodzieży i dwudziestolatków, którzy mają okazję korzystać 
z najnowszych osiągnięć kosmetyki profesjonalnej, by o swój 
późniejszy wygląd zadbać już teraz.

A.K.: Koreańskie maseczki w płachcie z ekstraktem ze 
śluzu ślimaka są ostatnio bardzo popularne. Czy kosmetyki 
tego typu ma również w ofercie Janssen Cosmetics i jakie 
jest Pana zdanie na ich temat?

M.K.: Zdaję sobie sprawę, że pojawiają się różne nowinki 
na rynku, czasem nawet bardzo skuteczne. Współpracujemy 



44 Promocja zdrowia i Ekologia

jednak z kilkoma doskonałymi laboratoriami nie tylko w Niem-
czech, ale również np. we Francji. Bazujemy na naturalnych 
składnikach i pochodzenia biotechnologicznego. W pełnym 
zaufaniu do strategii firmy i wiedząc, że mamy dostęp do 
najskuteczniejszych rozwiązań kosmetyki pielęgnacyjnej, mogę 
uznać, że jeśli nie mamy w składzie naszych kosmeceutyków 
ekstraktów np. ze śluzu ślimaka, to widocznie nie jest on 
nam niezbędny lub mamy skuteczniejsze rozwiązania. Należy 
pamiętać, że u podstaw działania firmy jest absolutne dbanie 
o bezpieczeństwo stosowania naszych preparatów z dążeniem 
do osiągania widocznych i jak najlepszych efektów. Świetną 
alternatywą dla takich masek będzie np. nasza maska biocelu-
lozowa, sterylna i dająca natychmiastowe efekty, sprawdzone 
np. w chirurgii rekonstrukcyjnej. Mamy całe mnóstwo takich 
perełek, które nasi klienci bardzo doceniają.

A.K.: Moda na tatuaże przynosi również bum na ich 
usuwanie w gabinetach medycyny estetycznej. Czy w ofer-
cie Janssen Cosmetics znajdują się kosmetyki dedykowane 
pacjentom po zabiegu usuwania tatuaży?    

M.K.: Rzeczywiście w naszej ofercie jest cała gama pro-
duktów dedykowanych do współpracy z gabinetami medycyny 
estetycznej. Są to zarówno pojedyncze produkty jak krem na 
blizny Scar Cream, czy balsam po zabiegach złuszczających 
Skin Resurfacing Balm, ale również całe linie pielęgnacyjne 
jak np. Fair Skin z produktami rozjaśniającymi koloryt skóry. 
Mamy też całe programy pielęgnacyjne, dopasowane do rodzaju 
wykonywanego zabiegu medycyny estetycznej. Z pewnością 
będziemy w stanie pomóc, zarówno na etapie przygotowania 
skóry do zabiegu, jak również wtedy, gdy skórę należy po takim 
zabiegu zregenerować. Dodam jeszcze, że nasze kosmeceutyki 
są przed wprowadzeniem do sprzedaży badane przez niezależne 
instytuty i mają udokumentowaną skuteczność.

A.K.: W kilku ostatnich wywiadach, jakich Pan udzielił 
nieodmiennie przewijało się pytanie o najlepiej sprzedające 
się kosmetyki Janssen Cosmetics. Ja także nie mogę go 
pominąć. Jakie były zatem trzy najlepiej sprzedające się 
kosmetyki firmy w ubiegłym roku? 

M.K.: Mogę wybrać tylko trzy? W ofercie mamy ponad 
dwieście unikalnych produktów, więc wybór nie będzie łatwy. 
Do czołówki najchętniej kupowanych preparatów weszły między 
innymi nowości takie jak Caviar Luxury Cream czy Goodnight 
Lip Mask. Ale nie mogę nie wspomnieć o pewniakach takich 
jak Vitamin C Cream, Calming Sensitive Cream czy Rich 
Eye Contour Cream. Również nasza maska biocelulozowa 
jest jednym z bestsellerów wśród klientów profesjonalnych.

A.K.: Idąc tropem poprzedniego pytania chcę zapytać 
o Pańską opinię na temat najbardziej poszukiwanej i naj-

cenniejszej substancji aktywnej kosmetyku w 2020 roku, 
to poniekąd pytanie o przewidywane trendy w branży ko-
smetycznej.

M.K.: Wydaje się, że największym wyzwaniem współczesnej 
kosmetologii jest poszukiwanie substancji aktywnych, które 
będą chroniły skórę przed szkodliwym wpływem zanieczysz-
czeń środowiska oraz wzmacniały funkcję ochronną bariery 
skóry i skutecznie penetrowały w głębiej położone warstwy 
skóry. Wyzwaniem dla producentów kosmeceutyków, zgod-
nie z aktualnymi potrzebami klientów jest zaoferowanie im 
składników, które są skuteczne, ale jednocześnie bezpieczne. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku skóry zmienionej cho-
robowo. Proces wprowadzania nowych substancji aktywnych 
jest długotrwały, bowiem innowacyjne podejście do pielęgnacji 
skóry wymaga precyzji podczas każdego z etapów opracowy-
wania kosmeceutyków.
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A.K.: Firma Janssen Cosmetics podkreśla pozyskiwanie 
roślinnych komponentów do produkcji swoich kosmetyków 
z ekologicznych plantacji na całym świecie. Jak daleko sięga 
kontrola firmy nad warunkami produkcji tych komponentów 
i czy ich pozyskiwanie nie zagraża środowisku naturalnemu?

M.K.: Pozyskiwanie komponentów do kosmeceutyków 
Janssen Cosmetics pozostaje w świadomej harmonii z naturą 
i w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu. Bardzo 
starannie selekcjonujemy nasze surowce naturalne starając się, 
aby zdecydowana ich większość pochodziła ze źródeł odnawial-
nych i certyfikowanych upraw ekologicznych. Wszystko po 
to, aby zagwarantować skuteczność i bezpieczeństwo formuł. 
Żadne ze stosowanych przez nas surowców nie pochodzą 
z roślin modyfikowanych genetycznie. Nie przeprowadzamy 
eksperymentów na zwierzętach, nie korzystamy również ze 

składników pochodzących z martwych zwierząt, które są we-
dług nas integralną częścią środowiska naturalnego. Na liście 
składników Janssen Cosmetics możemy napotkać również skład-
niki pochodzenia biotechnologicznego, które są pieczołowicie 
wyselekcjonowane i przetestowane pod kątem bezpieczeństwa 
dla człowieka i środowiska. 

A.K.: Janssen Cosmetics wspiera działalność Krakow-
skiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia należąc do grona 
jej partnerów. Czy jacyś absolwenci naszej uczelni, znaleźli 
zatrudnienie w Pańskiej firmie?

M.K.: Pracujemy w małym zespole i akurat tak się zło-
żyło, że nie pracuje u nas nikt z absolwentów uczelni. Wiem 
natomiast, że osoby kończące KWSPZ są często rekrutowane 
przez naszych klientów, czyli gabinety kosmetyczne i to nie 
tylko w Polsce, ale również za granicą jak np. w Niemczech, we 
Francji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Osobiście wielokrotnie 

rekomendowałem kosmetyczkom, żeby zwracały uwagę na 
absolwentów KWSPZ, bo znam poziom kształcenia. Ponadto 
poznajemy też studentki i studentów w trakcie organizowanych 
przez nas szkoleń i warsztatów, więc z czystym sumieniem 
możemy polecać ich dalej na rynku pracy.

A.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-badawczym, 
• 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 druku 
Autor zobowiązuje się przekazać prawa 
autorskie dotyczące danego artykułu na 
rzecz Wydawcy i od momentu akceptacji 
jest zobowiązany do nieujawniania treści 
artykułu aż do jego ukazania się w cza-
sopiśmie. Publikacja artykułu w innym 
czasopiśmie może nastąpić jedynie za 
zgodą Wydawcy. 

Prace nadesłane do druku podlega-
ją ocenie recenzentów. Wstępnej oceny 
tekstów dokonuje Redakcja. Prace nie-
spełniające podstawowych warunków 
publikacji będą odrzucane i odesłane 
Autorom bez oceny merytorycznej. Prace 
zakwalifikowane 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 
zamówionych przez Wydawcę. Autor 
(Autorzy) otrzymują bezpłatnie po 1 
egzemplarzu 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 rzeczowego 
przekazu treści, jednak za ewentualne 
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 zapisu 

cyfrowego, zapisaną w formacie .doc, .odt 
lub .rtf, w załączniku na adres e-mailo-
wy redakcji.

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

pierwszy Autor winien podać do-
kładny adres, telefon oraz miejsce 
pracy i zajmowane stanowisko, 

•  tytuł pracy w języku polskim i an-
gielskim, 

•  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 znaków; 
całość pracy (łącznie z tabelami, 
rycinami i piśmiennictwem) przy 
uwzględnieniu niniejszych instruk-
cji nie może przekroczyć objętości 
12 stron A4. 

Fotografie (kolorowe lub czarno-bia-
łe) powinny być przygotowane cyfrowo 
w rozdzielczości min. 225 dpi w formacie 
.tif, .eps lub jpg. Przy zapisie w formacie 
.jpg należy ustawić kompresję obrazka na 
maksymalną jakość. 

Ryciny (kolorowe lub czarno-białe) 
wykonane w postaci cyfrowej w rozdziel-
czości min. 225 dpi do 300 dpi (prefe-
rowane). 

Łączny rozmiar fotografii i rycin 
w formie cyfrowej przesyłanych e-mailem 
nie może przekroczyć 10 megabajtów. 

Piśmiennictwo 
Piśmiennictwo należy umieścić na 

końcu pracy: stosujemy system cyfrowy 
i układ alfabetyczny. 

W przypadku cytowania książek nale-
ży oprócz autora (autorów) i tytułu podać 
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 redaktora( 
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 
czasopisma powinna zawierać: 

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

Przykład: 
Kasperczyk T., Walaszek R.: Strategie 

postępowania w terapii manualnej. Fizjo-
terapia polska 2001, nr 2, s. 173-178. 

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

Pozycje internetowe należy podać 
po pozycjach autorskich z zachowaniem 
kolejnej numeracji. 

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

konserwanty_w_kosmetykach/ (data 
pobrania: 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: czasopismo@kwspz.pl 
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„Health promotion and ecology” 
is a six-monthly scientific periodical de-
dicated to promoting health and ecology 
issues. 

The texts designed for publication 
will be classified to one of the following 
paper categories: 

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

only the original papers, so far unpubli-
shed. In case of approval of the work to 
print, the Author undertakes to hand over 
to the Publisher the copyright concerning 
the given article and since the moment of 
approval they are oblidged not to reveal 
the article content until it is published 
in our periodical. The publication of 
the article in another magazine is possi-
ble only with the consent of the Editor. 
Papers sent to print are subject to an 
assessment of the reviewers. The Editorial 
Section takes the preliminary 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 essential evaluation. 
Papers accepted for publication 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 
media content, however for any errors 
and distortions that may appear in the 
printing the Editorial Board and the Edi-
tor shall not be liable. Advertisements will 
be published to the sole reponsibility of 
the advertisers. 

Instruction for Authors 
The work should be sent in digital 

form, saved in .doc, .odt or .rtf format 
in an attachment to the editors’ e-mail 
address. 

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 employment and a taken position 

•  the title of the paper in Polish and 
English

•  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 
account these instructions may not 
exceed the volumes of 12 A4 format 
pages. 

Photographs (colour or black and 
white) digitally prepared at min. 225 dpi 
.tif, .eps or .jpg format. As refers the .jpg 
format, the image compression of the 
picture should be set to maximum quality. 

Drawings (colour or black and whi-
te) should be made in the digital form 
in min. 225 dpi to 300 dpi (preferred) 
resolution. 

The total size of photographs and 
figures in the digital form sent by e-mail 
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 books 

cited in the paper. When citing books, 
apart from the author(s) and the title one 
should provide the name of the publisher 
and the place and year of publication. 

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

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

When citing books with the editor 
one should aditionally present the editor 
(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 pe-
riodical 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.: Strategie 

postępowania w terapii manualnej. Fizjo-
terapia polska 2001, nr 2, s. 173-178. 

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

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

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

konserwanty_w_kosmetykach/ (data 
pobrania: 28.08.2010) 

The Editorial Section reserves the 
right to adapt the received materials for 
the needs of the periodical, make alte-
rations and abstracts of the text without 
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: czasopismo@kwspz.pl 

THE EDITORIAL REGULATIONS
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