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Porowate struktury funkcjonalne w medycynie  

– zastosowanie, modelowanie i wytwarzanie 

1. Wstęp 

Układ kostny mogą dotknąć liczne choroby i urazy zaburzające jego prawidłowe 

funkcjonowanie, wymagające leczenia farmakologicznego, rehabilitacji lub unierucho-

mienia. Najcięższe przypadki wymagają niekiedy nawet przeprowadzenia zabiegów 

i operacji chirurgicznych. 

Poważne urazy, powikłania po chorobach i nowotwory kości wywołują coraz częściej 

spotykane ciężkie uszkodzenia w układzie mięśniowo-szkieletowym. Efektem większości 

z wymienionych przypadków jest powstanie ubytków kostnych lub uszkodzenie stawu. 

Bezustannie rozwijająca się medycyna stara się pomagać również w tychnajcięższych 

przypadkach,podejmując próbę przywrócenia utraconych funkcji – czynnościowej i este-

tycznej, poprzez zastąpienie chorych tkanek strukturami funkcjonalnymi [1, 2]. 

2. Zastosowanie struktur funkcjonalnych  

Coraz częstsze i cięższe przypadki chorób układu mięśniowo-szkieletowego wymu-

szają poszukiwanie rozwiązań przywracających utracone w wyniku choroby funkcje. 

Powszechnie stosowane metody wiążą się z dużym ryzykiem niepowodzenia i dużą 

ingerencją w układ kostny. 

2.1. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego [1÷3] 

Jedną z przyczyn powstania ubytków kostnych są powikłania związane z prawidło-

wym zrostem kości. Powstają najczęściej przy skomplikowanych, wieloodłamowych 

złamaniach wywołanych wysokoenergetycznymi zdarzeniami. Nieprawidłowy zrost 

kości, jego brak lub powstanie stawu rzekomego może wymagać wykonania plastyki 

korekcyjnej i niekiedy uzupełnienia powstałych ubytków. 

Do podobnych efektów i powstania ubytków kostnych lub uszkodzenia stawów 

doprowadzają zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, martwicze i deformacyjne kości. 

Mogą być one wywoływane przez przeciążenia, stany zapalne lub drobnoustroje 

i w najcięższych przypadkach mogą prowadzić do wspomnianych uszkodzeń tkanki 

kostnej. Stosowanie podobnych rozwiązań konieczne jest niekiedy w przypadku 

współczesnych tzw. „chorób cywilizacyjnych”. Należą do nich m. in. osteoporoza 

i reumatoidalne zapalenie stawów. Wywołują one zmiany w strukturze kości, powo-

dując osłabienie kości lub deformację stawów.  

                                                                   
1a.dubicki@doktoranci.pb.edu.pl, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, 

Politechnika Białostocka 
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Najpoważniejszymi schorzeniami dotykającymi tkankę kostną są zmiany nowo-

tworowe. Mogą one dotykać bezpośrednio kości lub być wynikiem przerzutów lub 

nacieków z sąsiednich tkanek. W większości przypadków konieczne jest podanie re-

sekcji zmienionych chorobowo kości i otaczających je tkanek.  

Powstałe w wyniku chorób lub uszkodzeń ubytki kostne, przekraczające wielkością 

ok. 20 milimetrów, nie są w stanie same się odbudować i wymagają uzupełnienia. 

Obecnie powszechnie stosowanych jest kilka metod. Jedną z nich jest przeszczep auto-

geniczny lub allogeniczny tkanki kostnej. Przeszczep autogeniczny polega na pobraniu 

od pacjenta własnych tkanek, np. z talerza biodrowego lub nasady kości piszczelowej 

i uzupełnieniu ubytku. Taki rodzaj operacji wiąże się z koniecznością utworzenia 

dodatkowego pola operacyjnego, co w przypadku osoby chorej lub po wypadku komuni-

kacyjnym dodatkowo ją osłabia i zwiększa ryzyko niepowodzenia. Rozwiązaniem jest 

przeszczep allogeniczny. Polega on na pobraniu tkanki od dawcy, jej odpowiednie 

spreparowanie i wszczepienie w miejsce powstałego ubytku u pacjenta. Ten rodzaj 

przeszczepu wiąże się jednak z większym ryzykiem nieprzyjęcia się przeszczepu oraz 

przeniesienia chorób od dawcy. Przeszczepy stosowane są najczęściej w przypadku 

średnich ubytków, gdyż nie zapewniają odpowiedniego podparcia. 

Innym rozwiązaniem jest uzupełnienie ubytków cementem kostnym. Ta metoda nie 

jest zadowalająca, gdyż cement kostny i temperatura powstająca podczas jego wiązania 

może prowadzić do wystąpień lokalnej martwicy kości, co może następnie powodować 

poluzowanie użytego cementu. Z upływem czasu może dojść również do wykruszania 

wypełnienia. Rozwiązaniem jest wykorzystanie hydroksyapatytu lub innych bioma-

teriałów i uzupełnienie za ich pomocą ubytków w kości. W tym przypadku może jednak 

nie dojść do prawidłowego połączenia z kością i poluzowania użytego biomateriału. 

Rozwijanym rozwianiem jest zastosowanie indywidulanych implantów lub ruszto-

wań tkankowych. Pozwalają one na dokładne dopasowanie wypełnienia do powstałego 

ubytku. Kwestią wymagająca dopracowania jest w tym przypadku osiągnięcie ich 

odpowiedniego umocowania. Rusztowania tkankowe, zarówno te wykonane z metali jak 

i resorbowalne wymagają natomiast uwagi w doborze odpowiednich właściwości 

mechanicznych przy zachowaniu odpowiednich parametrów dla zasiedlenia i rozwoju 

komórek kościotwórczych. Implanty stosowane są również w przypadku uszkodzenia 

stawów. Staw, w celu odtworzenia utraconych funkcji zamieniany jest endoprotezą. 

Podobnie jak w przypadku metalicznych implantów indywidualnych, jednym 

z problemów jest odpowiednie połączenie implant-kość. Powikłania po wszczepieniu 

endoprotezy, takie jak zwichnięcia i złamania oraz poluzowania implantów wymagają 

wykonania ok. 1000 operacji rewizyjnych na terenie Polski rocznie. 

2.2. Wykorzystanie funkcjonalnych struktur porowatych 

Rozwiązaniem likwidującym lub niwelującym skalę wskazanych problemów w nie-

mal wszystkich metodach odtworzenia utraconych funkcji układu mięśniowo-szkie-

letowego jest zastosowanie funkcjonalnych struktur porowatych. Wykorzystanie takich 

struktur umożliwia uzyskanie mocowania opartego na zjawisku osteointegracji, które 
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jest bezpośrednim, strukturalnym i funkcjonalnym połączeniem pomiędzy żywą 

kością, a strukturą funkcjonalną [4]. 

Mocowanie oparte na zjawisku osteointegracji pozytywnie wpływa na współpracę 

wszczepu z kością w porównaniu do innych rozwiązań, np. cementowego. W praktyce 

widoczne jest to w danych NFZ, dotyczących stosowania rodzajów endoprotez stawu 

biodrowego (rys. 1). Powszechnie, gdy nie ma przeciwskazań medycznych stosowane 

jest rozwiązanie oparte na mocowaniu implantu za pomocą zjawiska osteointegracji [4, 5]. 

 

Rysunek 1. Udział procentowy poszczególnych rodzajów endoprotez stawu biodrowego w grupach 

wiekowych w Polsce w 2015 r. [5] 

Oprócz pozytywnego wpływu na współpracę wszczepu z kością, implanty mocowane 

metodą osteointegracji osiągają dobrą stabilizację wtórną, przez co zmniejsza się ryzyko 

poluzowania implantu. Rozwiązanie to umożliwia również łatwiejsze przeprowadzenie 

operacji rewizyjnej. Wskazane zalety mogą być zintensyfikowane poprzez nadanie całe-

mu wszczepowi struktury porowatej. Powszechnie stosowane powierzchnie modyfiko-

wane (1-2 mm) wskazują na zasadność rozwoju tej metody mocowania implantów 

z tkanką kostną [4, 6, 7]. 

Obecnie zastosowanie struktur porowatych w implantologii nie jest powszechną 

praktyką. Liczne badania mające na celu rozwój porowatych rusztowań przeprowadzane 

są w ramach inżynierii tkankowej. Głównym celem badań w tej dziedzinie jest okreś-

lenie wpływu rozmiaru i ułożenia porów na osadzanie się komórek i ich wzrost. 

Określenie najkorzystniejszych parametrów w tej dziedzinie przysłuży się również 

zapewnieniu odpowiednich warunków dla procesu osteointegracji w implantologii 

i pozwoli na odpowiednie połączenie i współpracę implant-kość [3, 8]. 

Funkcjonalne struktury porowate mogą zostać wykorzystane do zastąpienia utra-

conych funkcji, przy jednoczesnej poprawie współpracy wszczep-kość. Struktury mogą 

być wykorzystane jako nowe rozwiązanie w leczeniu dysfunkcji układu mięśniowo-
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szkieletowego, jak i poprawić funkcjonalność już istniejących rozwiązań. Wykorzystanie 

struktur porowatych pozwoliłoby wyeliminować konieczność stosowania przeszczepów 

kostnych lub biomateriałów i poprawiłoby funkcjonalność indywidualnych wszczepów 

lub rusztowań uzupełniających małe ubytki kostne. Wykorzystanie struktur do opraco-

wania implantów i endoprotez o porowatej strukturze pozwoliłoby zintensyfikować 

pozytywne elementy obecnych rozwiązań z powierzchniami funkcjonalnymi i otrzymać 

jeszcze lepsze efekty [3, 7, 8].  

Do pozytywnych efektów wykorzystania struktur porowatych zaliczyć można: 

 utworzenie trwałego połączenia implant-kość; 

 zmniejszenie zjawiska stress shielding’u (zanik stymulacji wzrostu kości) powsta-

jącego przez dużą różnicę sztywności pomiędzy implantem, a kością; 

 wytworzenie struktur pozwalających na sprawny transport płynów wewnątrz-

ustrojowych; 

 sprawniejszą przebudowę struktury tkanki kostnej – remodelling; 

 bardziej zbliżone do sposobu przenoszenia przez tkankę kostną obciążeń; 

 zmniejszenie masy wszczepu. 

Wskazane zalety pozwalają potwierdzić zasadność prac nad wdrożeniem wyko-

rzystania struktur funkcjonalnych w implantologii [9]. 

3. Sposoby modelowania struktur funkcjonalnych  

Funkcjonalne struktury porowate przeznaczone do wykorzystania w procesie osteo-

integracji z tkanką kostną musza spełniać szereg warunków, niezbędnych do prawidło-

wego funkcjonowania w organizmie. Powinny charakteryzować się odpowiednią 

porowatością, a zarazem wytrzymałością nie mniejszą niż zastępowana struktura kostna. 

3.1. Parametry struktury 

Do najważniejszych parametrów modelowanej struktury zalicza się wielkość porów, 

która wpływana odpowiedni przebieg procesu osteointegracji i prawidłową współpracę 

pomiędzy kością, a implantem. Odpowiednia wielkość porów umożliwia swobodną 

migrację komórkom kościotwórczym, ich proliferację (namnażanie) i różnicowanie oraz 

dostarczanie substancji odżywczych. Pozwala to uzyskać odpowiednie warunki do 

regeneracji brakującej tkanki i uzyskanie trwałego połączenia. Wpływ wielkości porów 

na przerost tkanką kostną był wielokrotnie badany i określone zostały następujące 

wartości [4, 10]: 

 15-40 μm  – tylko częściowe i miejscowe wrośnięcie tkanki chrzęstnej włóknistej; 

 40-100 μm – tylko częściowe i miejscowe wrośnięcie tkanki łącznej; 

 200 μm – bardzo dobry przerost porów tkanką kostną; 

 250-300 μm – wielkość odpowiadająca rozmiarom kanałów Haversa; 

 500-600 μm – odpowiedni przepływ płynów ustrojowych przez pory. 

Liczne prace skupiają się na wielkości porów pomijając często ich ułożenie wzglę-

dem siebie i połączenia. Ten parametr jest ważny dla otrzymania określonej wytrzy-

małości projektowanej struktury i przepływu płynów ustrojowych. 



 

 

Porowate struktury funkcjonalne w medycynie – zastosowanie, modelowanie i wytwarzanie 

 

11 

W trakcie projektowania należy przygotować strukturę, która będzie składała się 

z porów tworzących ze sobą sieci. Najlepiej aby sieć składała się z porów o takich 

samych wymiarach lub zmniejszających się w głąb struktury. Pozwoli to na uniknięcie 

zaburzeń w przepływie płynów i uzyskanie równomiernej budowy tkanki kostnej 

wewnątrz scaffoldu. Za odpowiednie ułożenie porów, pozwalające na osiągnięcie 

odpowiednich przepływów, uważa się ich wzajemne przecięcie pod kątem 90
o
 [10, 11]. 

Ważnym aspektem w modelowaniu struktur funkcjonalnych jest jej ułożenie 

przestrzenne. Zmiana orientacji struktury w przestrzeni wpływa na kolejne bardzo 

ważne parametry przyszłego implantu takie jak porowatość, wytrzymałość na ściskanie 

oraz moduł sprężystości [12]. Wpływ zmiany orientacji struktury w przestrzeni na 

podstawowe parametry został zaprezentowany na rysunku 2.  

 

Rysunek 2. Orientacja struktury w przestrzeni (po lewej) oraz jej wpływ na wartości podstawowych 

parametrów [12] 

Jak można zaobserwować na powyższym rysunku, zmiana ułożenia tzw. komórki 

elementarnej, z której tworzona jest struktura funkcjonalna wpływa bezpośrednio na 

porowatość. Wariant trzeci pozwala uzyskać najmniejszą wartość porowatości. Taki 

wynik pozwalałby na stwierdzenie że wytrzymałość i sprężystość przy takim ułożeniu 

struktury będą największe. Wyniki zaprezentowane na wykresie wskazują jednak 

inaczej. Oznacza to, że odpowiednie dobranie przestrzennego ułożenia struktury 

pozwala otrzymać odpowiednie właściwości mechaniczne implantu czy rusztowania 

komórkowego przy jednoczesnym osiągnięciu dużej porowatości materiału [12]. 
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3.2. Metody modelowania struktur funkcjonalnych [3, 12÷14]  

Modelowanie funkcjonalnych struktur porowatych jest wieloaspektowym przed-

sięwzięciem. Wymaga ono uwzględnienia wymagań organizmu dla odpowiedniego 

przerośnięcia tkanką kostną oraz mechanicznych właściwości wymaganych dla odpo-

wiedniego pełnienia funkcji podporowej. Aby mieć wpływ na wszystkie parametry 

konieczne jest wykorzystanie oprogramowania do komputerowego wspomagania 

projektowania. 

Modelowanie funkcjonalnych struktur porowatych opiera się w głównej mierze na 

powielaniu prostych komórek elementarnych, utworzonych za pomocą operacji 

logicznych (Boole’owskich) z takich brył przestrzennych jak kule, prostopadłościany 

czy graniastosłupy. Taka metoda projektowania nazywana jest Konstrukcyjną 

Geometrią Bryłową (CSG – Constructive Solid Geometry). Przy jej wykorzystaniu 

możliwe jest opracowanie struktur o określonej formie przestrzennej. Za pomocą tej 

metody modelowane są głównie proste, nieskomplikowane geometrycznie formy 

przestrzenne (rys. 3). Utrudnione jest natomiast opracowanie struktur porowatych 

o zmiennych parametrach. Inną metodą jest wykorzystanie porowatych materiałów, 

takich jak drewno lub kość i na podstawie danych z tomografii komputerowej lub 

mikrotomografi i wykonanie rekonstrukcji struktury. 

 

Rysunek 3. Przykłady modeli struktur porowatych otrzymanych przy wykorzystaniu prostych komórek 

elementarnych oraz danych z mikrotomografii [13] 

Zamodelowana funkcjonalna struktura porowata, której nadano odpowiednie para-

metry geometryczne może następnie zostać wykorzystana do opracowania implantów 

lub wszczepów o odpowiednim kształcie. Proces nadania modelowi implantu geo-

metrii przygotowanej struktury porowatej przeprowadza się głównie przy wyko-
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rzystaniu operacji logicznych (Boole’owskich). Model implantu morze być utworzony 

w oprogramowaniu CAD lub na podstawie zdjęć z tomografii komputerowej danego 

pacjenta (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Schemat otrzymania implantów porowatych poprzez wykorzystanie modelu struktury porowatej 

i połączenie go z modelem „pełnym” przy użyciu operacji logicznych [14] 

Na rynku dostępne jest również dedykowane do modelowania struktur funkcjo-

nalnych oprogramowanie. Program Within Medical oferowany przez Autodesk został 

dostosowany do potrzeb branży ortopedycznej i jest przeznaczony do modelowania 

szorstkich powłok i porowatych struktur. 

Główną zaletą programu jest jego dostosowanie do potrzeb branży ortopedycznej. 

Program do utworzenia struktur porowatych wykorzystuje komórki elementarne 

dostosowane do osiągnięcia optymalnych warunków osteointegracji. Umożliwia to 

automatyczne utworzenie struktury o zadanej wielkości porów i ich korzystnym 

połączeniu, mającym na celu intensyfikację procesu osteointegracji. Oprogramowanie 

zostało opracowane we współpracy z firmami oferującymi urządzenia do selektywnego 

spiekania laserowego, przez co projektowane i wyświetlane w oprogramowaniu 

struktury niemal całkowicie odpowiadają wytworzonej później części fizycznej. 

4. Wytwarzanie struktur funkcjonalnych [15] 

Do wytwarzania funkcjonalnych struktur porowatych wykorzystywanych jest kilka 

metod. Nie wszystkie pozwalają na utrzymanie pełnej kontroli nad procesem wytwa-

rzania struktury i nadjej otrzymywanymi parametrami. Najczęściej obecnie stoso-

wanymi metodami wytwarzania porowatych struktur funkcjonalnych są: 

 rozdzielanie faz (ang. Phase Separation); 

 spienianie gazem (ang. Gas Foaming); 

 wymywanie/wypłukiwanie (ang. Porogen Leaching); 

 elektroprzędzenie (ang. Electrospinning); 

 metody szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping). 

Jak już wspomniano, nie wszystkie metody pozwalają w pełni kontrolować geo-

metrię otrzymywanych struktur.Metody oparte na rozdzieleniu faz, spienianiu gazem 

oraz wymywaniu porogenu nie mogą być użyte do wytworzenia struktur o zadanej 
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geometrii. Wskazane metody umożliwiają wytworzenie materiału o niekontrolowanej 

architekturze. Ma to związek ze sposobem powstawania struktury, opartym na roz-

puszczeniu dwóch materiałów, spośród których jeden tworzący pory jest usuwany. 

Elektroprzędzenie umożliwia wytwarzanie włókien polimerowych o bardzo małych 

średnicach. Geometria włókien może być ściśle kontrolowana. Metoda ta jednak unie-

możliwia otrzymanie trójwymiarowych struktur, co dyskwalifikuje ją w wykorzystaniu 

na struktury funkcjonalne. 

Jedyną metodą wytwarzania, pozwalającą na pełną kontrolę nad otrzymywaną 

strukturą (w połączeniu z oprogramowaniem CAD) jest szybkie prototypowanie 

(wytwarzanie przyrostowe).Pod pojęciem wytwarzania przyrostowego rozumie się 

grupę technologii, które oparte są na wytwarzaniu obiektu przestrzennego warstwa po 

warstwie. Głównymi metodami stosowanymi w medycynie są: 

 stereolitografia (STL ang. Stereolithography); 

 selektywne spiekanie laserowe (SLS ang. Selective Laser Sintering); 

 selektywne przetapianie laserowe (SLM ang. Selective Laser Melting); 

 osadzanie topionego materiału (FDM ang. Fused Deposition Modeling). 

Wymienione metody oparte sąna podobnych mechanizmach. We wszystkich 

przypadkach dochodzi do zmiany stanu skupienia materiału, której celem jest zwią-

zanie materiału na zadanej ścieżce i wytworzenie przedmiotu. Różnicą jest wyko-

rzystywany materiał i jego pierwotna postać. Stereolitografia pozwala na wytworzenie 

rusztowań komórkowych z tworzyw sztucznych pod postacią fotoutwardzanych żywic. 

W przypadku osadzania topionego materiału również mamy do czynienie z tworzywem 

sztucznym. Podawane jest ono do ekstrudera – podgrzewanej głowicy w formie drutu, 

gdzie jest uplastyczniane i osadzane na określonej ścieżce.  

Selektywne spiekanie i przetapianie laserowe są metodami niemal identycznymi. 

Oparte są one na szybkim przejściu drobnego proszku ze stałego stanu skupienia do 

plastycznego lub ciekłego, jego scaleniu i następnie ponownym przejściu do stałego 

stanu. Dochodzi do tego dzięki energii lasera, którego wiązka porusza się po zadanej 

przez program ścieżce. Za pomocą obu metod mogą być wytwarzane elementy 

metalowe. Umożliwia to wykonanie implantów zastępujących obciążane fragmenty 

układu kostnego i ich dopasowanie do konkretnego przypadku. Selektywne spiekanie 

laserowe może, oprócz proszków metali, do produkcji wykorzystywać proszki tworzyw 

sztucznych. Daje to dużą wszechstronność metodzie i znacząco zwiększa jej wyko-

rzystanie. 

Wykorzystanie wytwarzania przyrostowego umożliwia przygotowanie zindywi-

dualizowanego implantu dla konkretnego przypadku, dla konkretnego pacjenta. 

Zastosowanie technologii przyrostowych daje niemal nieograniczone możliwości 

w wytwarzaniu obiektów, dzięki czemu otrzymujemy pełną kontrolę nad wytwarzaną 

strukturą funkcjonalną. Dzięki temu możemy dobierać wszystkie parametry w taki 

sposób aby osiągnąć zadany cel, nie zważając na to czy dana struktura będzie możliwa 

do wytworzenia. 
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5. Podsumowanie 

Modelowanie funkcjonalnych struktur porowatych, jak i implantów wykorzystu-

jących takie struktury jest wieloaspektowym przedsięwzięciem, wymagającym 

uwzględnienia potrzeb organizmu niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

procesu osteointegracji oraz mechanicznych właściwości wymaganych dla wszczepów. 

Dobór odpowiednich parametrów, takich jak wielkość porów i połączenia między 

nimi, porowatość, kształt komórki elementarnej oraz jej ułożenie w przestrzeni pozwala 

na zapewnienie optymalnych warunków dla przerośnięcia struktury tkanką kostną oraz 

zapewnienia funkcji podporowej implantu. 

Wykorzystanie coraz powszechniejszych technologii wytwarzania przyrostowego 

daje niemal niczym nieograniczone możliwości modelowania struktur i wszczepów je 

wykorzystujących. Dzięki temu, podczas projektowania można skupić się na osiągnięciu 

odpowiednich parametrów struktury, niezbędnych dla procesu osteointegracji, jak 

i właściwości mechanicznych, aby zapewnić odtworzenie odpowiedniej funkcji pod-

porowej. 

Struktury funkcjonalne mogą zastępować funkcjonujące obecnie implanty, bądź być 

ich wypełnieniem lub integralną częścią. Wyeliminowanie niekorzystnych skutków 

implantacji za pomocą struktur porowatych pozwoli na udzielenie pomocy w nawet 

najbardziej skomplikowanych przypadkach medycznych.  

Podziękowania  

Praca zrealizowana przy wsparciu finansowym Wydziału Mechanicznego Poli-

techniki Białostockiej w ramach projektu „Rozwój młodych naukowców i uczestników 
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Porowate struktury funkcjonalne w medycynie – zastosowanie, modelowanie 

i wytwarzanie 

Poważne urazy, powikłania po chorobach i nowotwory kości wywołują coraz częściej spotykane ciężkie 
uszkodzenia w układzie mięśniowo-szkieletowym. Bezustannie rozwijająca się medycyna stara się poma-

gać również w najcięższych przypadkach, zastępując chore tkanki strukturami funkcjonalnymi. 

Struktury uzupełniające tkankę kostną muszą spełniać szereg wymagań. W teorii powinny one zastępować 

tkankę kostną, dlatego muszą być podobne w swych właściwościach do kości. Jednym z najważniejszych 
parametrów jest porowatość. Odpowiada ona głównie za odpowiednią wytrzymałość rusztowania oraz 

integrację z tkanką kostną. 

Technologia komputerowa, nowoczesne oprogramowanie pomagają w modelowaniu struktur o odpo-

wiednich własnościach i parametrach. Pomimo ciągłego rozwoju, odpowiednie przygotowanie modelu 
struktury nie jest łatwe. Mniejsze problemy stwarza natomiast ich wytworzenie, dzięki technice produkcji 

przyrostowej. 

Celem pracy było przedstawienie funkcjonalnych struktur porowatych jako alternatywy dla obecnie 

stosowanych uzupełnień tkanek twardych i metod mocowania implantów. Przedstawione zostały przy-
kłady wykorzystania struktur, zaprezentowano metody modelowania i wytwarzania struktur porowatych 

Słowa kluczowe:scaffoldy, porowate struktury funkcjonalne, implanty indywidualne 

Functional porous structures in medicine – application, modeling and 

manufacturing 

Serious injuries, complications following illnesses and bone neoplasms cause severe damage to the 

musculoskeletal system, which is being encountered more frequently. Medicine is developing conti-

nuously, striving to provide assistance in even the most serious cases by replacing diseased tissue with 

functional structures. 
Structures replacing bone tissue must meet a series of requirements. In theory, they replace bone tissue, so 

they must have similar properties to those of bone. Porosity is one of the most important properties. It is 

mainly responsible for the appropriate strength of the scaffolding as well as for integration with bone 

tissue. 
Computer technology and modern software provide assistance in modeling structures with the appropriate 

properties and parameters. Despite continuous development in this area, proper preparation of a structure's 

model is no easy task. However manufacturing such a structure poses lesser difficulties thanks to additive 

manufacturing technology. 
The goal of this paper was to present functional porous structures as an alternative to hard tissue 

replacements and implant fastening methods currently in use. Examples of utilizing such structures are 

presented along with methods of modeling and manufacturing porous structures. 

Keywords: scaffolds, functional porous structures, personalized implants 
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Innowacyjne metody terapii wodnej  

– Koncepcja Halliwick, Watsu i Water Dance 

1. Wstęp 

Woda jest surowcem wykorzystywanym w celach leczniczych już od wielu tysięcy 

lat. Stosowana zarówno w terapii różnorodnych schorzeń wieku dziecięcego oraz 

dojrzałego dotykających m.in. układu nerwowego, narządu ruchu, a także szeregu 

innych zaburzeń układowych, jak również w celach profilaktycznych, relaksacyjnych 

i regeneracyjnych w sporcie [1]. Jej unikalne właściwości oraz zmiany jakie wywołuje 

w organizmie osoby poddanej zabiegowi, skłaniają do stwierdzenia, że woda nie tylko 

jest niezbędna w aspekcie życia codziennego, ale również może być wykorzystywana 

do wielokompleksowej terapii.  

Wykorzystanie wody jako czynnika terapeutycznego sprawia, że proces reha-

bilitacji jest atrakcyjniejszy dla pacjenta, dostarcza mu nieznanych dotąd doznań, a tym 

samym ułatwia pracę dla terapeuty [1]. Powszechnie wiadomo, że podczas wszelkich 

ćwiczeń wykonywanych bez udziału wody działają niekorzystne czynniki mecha-

niczne. Możemy do nich zaliczyć między innymi siłę grawitacji, która powoduje, że 

dolegliwości bólowe mogą być nasilane, pacjent znacznie szybciej się męczy, a do tego 

odczuwa zniecierpliwienie i zmęczenie. Woda jest czynnikiem, który odpręża pacjenta 

psychicznie poprzez oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy [2], a także roz-

luźnia jego ciało, poprawia samopoczucie i umożliwia poddanie się pod prowadzenie 

terapeuty.  

Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu wody na ustrój osób chorych, dochodzi do 

dynamicznego rozwoju terapii wodnej. Hydroterapię w szerokim zakresie wyko-

rzystuje się w chorobach układu krążenia, układu oddechowego, nerwowego oraz 

wszelkich dysfunkcjach mięśniowo-szkieletowych [1]. W pracy zostaną omówione 

metody, znajdujące szerokie zastosowanie w schorzeniach z zakresu wielu dziedzin 

medycyny: Koncepcja Halliwicka, Metoda Watsuoraz Metoda Water Dance. 

  

                                                                   
1 karolinalewkowicz1996@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej 

z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
2 zuzalen@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 

Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku 
3 anetaniescior@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 

Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku 
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2. Cel pracy  

Celem pracy jest ukazanie unikalnych właściwości środowiska wodnego oraz ich 

wykorzystania w nowoczesnych metodach terapii znajdujących zastosowanie niemal 

w każdej dziedzinie medycyny, sportu i rekreacji.  

3. Specyfika środowiska wodnego i jego wpływ na organizm 

Do prawidłowego przeprowadzenia terapii w wodzie nie wystarczy jedynie 

dokładna znajomość danej techniki ćwiczeń. Należy tez wykazać się dokładną wiedzą 

o właściwości fizycznych środowiska wodnego i ich oddziaływaniu na organizm 

ludzki [3]. W terapii wodnej na organizm człowieka działają: czynnik termiczny, 

ciśnienie hydrostatyczne, wypór wody, lepkość oraz jej opór [2].  

Czynnik termiczny: temperatura obojętnego punktu cieplnego – punktu izometrycz-

nego, czyli takiego w którym nie odczuwa się ani ciepła, ani zimna wynosi 33ºC. Im 

większa jest różnica między punktem izotermicznym, a temperaturą wody, tym 

bardziej nasilone będą reakcje organizmu [2]. Woda ciepła rozszerza naczynia 

krwionośne, tym samym powodując zwiększenie ilości krwi krążącej na obwodzie 

ciała, co zwiększa stopień ukrwienia narządów wewnętrznych, obniża ciśnienie krwi 

i przyspiesza czynność serca. Ciepła woda pogłębia również proces oddychania, a co 

najważniejsze dla procesu usprawniania niepełnosprawnych – obniża napięcie mięś-

niowe. Zastosowanie wody zimnej i letniej powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, 

a tym samym wzrost ciśnienia krwi, zwolnienie pracy serca, zwolnienie i spłycenie 

oddechu, wzrost pobudliwości czuciowej i ruchowej, wzmożoną pracę nerek, jak 

również nasilenie procesów przemiany materii [1, 2, 4, 5].  

Ciśnienie hydrostatyczne wody: działa na osobę zanurzoną w wodzie i zależne jest 

od głębokości na jakiej znajduje się zanurzone ciało, zwiększając się wraz z głębo-

kością zanurzenia. Pod wpływem ciśnienia dochodzi do zwiększenia ucisku na tkanki 

miękkie, jak również naczynia żylne, co przyczynia się do centralizacji krwi w sercu na 

skutek jej przepchnięcia z naczyń obwodowych. Ciśnienie usprawnia również wydech 

i wzmacnia pracę mięśni oddechowych, oraz zwiększa przepływ krwi w nerkach 

i nasila proces diurezy [1, 2, 4, 5].  

Wypór wody: jest ważnym czynnikiem odciążającym ciało w wodzie, pod warun-

kiem, że ruchy są wykonywane wolno. Jest związany z pozorną utratą wagi ciała, 

ułatwieniem ruchów i rozluźnieniem mięśni, a zgodnie z prawem Archimedesa zależy 

od zanurzenia ciała w wodzie, a określa go ilość wody wypartej przez ciało w niej 

zanurzone [1, 2]. Wypór przeciwstawia się sile ciężkości, dzięki czemu ruchy mogą 

być wykonywane w większym zakresie [4, 5]. Bardzo ważne jest dobranie 

odpowiedniej pozycji do ćwiczeń. Jeśli ruch jest wykonywany w płaszczyźnie 

równoległej do tafli wody, lub w kierunku od dna do powierzchni wówczas działanie 

jest korzystne i ułatwia wykonanie ruchu. W przypadku ruchu prowadzonego od 

powierzchni wody do dna wypór będzie działał oporująco [6]. 

Opór wody: jest związany z występowaniem sił spójności między cząsteczkami 

wody oraz lepkości, polegającej na powstawaniu sił tarcia skierowanym przeciwko 
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siłom wewnętrznym. Opór jest tym większy im szybciej ciało porusza się w wodzie. 

Wykorzystywany jest w celu wzmacniania siły mięśniowej, dodatkowo zapewnia 

pobudzenie sensomotoryczne, stymulując części ciała [1, 2, 4, 5].  

Dzięki terapii wodnej z wykorzystaniem jej różnorodnych właściwości uzyskujemy:  

 zmniejszenie obciążenia stawów – wypór wody niweczy działanie siły grawitacji 

m.in. na stawy organizmu; 

 wzmocnienie siły mięśniowej – możliwe dzięki działającemu oporowi wody; 

 zwiększenie zakresu ruchu w stawach – dzięki odciążeniu i rozluźnieniu mięśni; 

 zmniejszenie obrzęków – ciśnienie hydrostatyczne wody pełni rolę pompy 

przesuwającej zastoje limfy; 

 wprowadzenie w stan relaksu; 

 poprawa przemiany materii; 

 zwiększony przepływ krwi, wzrost ukrwienia tkanek i narządów; 

 poprawa pracy nerek poprzez zwiększony przepływ krwi przez nerki; 

 zmniejszanie dolegliwości bólowych; 

 zwiększanie koordynacji ruchowej [2, 5].  

4. Początki w wodzie 

Bardzo często spotykanym zjawiskiem podczas pracy z pacjentem w wodzie jest 

lęk, który objawia się zbędnym napięciem mięśni, osłabieniem koordynacji ruchowej, 

zamykaniem oczu, chwytaniem i kurczowym trzymaniem brzegu basenu czy terapeuty, 

nierównomiernym oddechem, a nawet wstrzymywaniem oddechu. Poczucie braku 

bezpieczeństwa i strachu może doprowadzić do sytuacji, że pacjent zniechęci się do 

wykonywania ćwiczeń. Dlatego tak ważnym elementem na początku każdej terapii jest 

oswojenie pacjenta ze środowiskiem wodnym [7].  

Pierwszym etapem jest psychiczna adaptacja pacjenta, czyli przyzwyczajenie osoby 

ćwiczącej to specyficznych warunków środowiska wodnego. Nawet jeśli osoba z którą 

pracujemy, przed wystąpieniem dysfunkcji doskonale pływała i nie odczuwała żad-

nego lęku związanego ze środowiskiem wodnym należy przyzwyczaić ją do stanu, 

w którym niepełnosprawność lub występująca dysfunkcja utrudnia swobodę ruchu 

i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa.  

Na tym etapie wykorzystujemy spacery z pacjentem w wodzie od wody płytkiej do 

coraz głębszej, ćwiczenia oddechowe, jak również zabawy w grupie. Ważnym 

elementem psychicznej adaptacji jest rozmowa z pacjentem, wprowadzenie go w daną 

metodę, objaśnienie na czym będzie polegała terapia i jaki jest cel, który zamierza się 

dzięki niej osiągnąć.  

Kolejnym etapem oswajania z wodą jest nauka bezpiecznego wejścia i wyjścia 

z wody, która będzie uzależniona od stanu chorego. Jeśli osoba porusza się samo-

dzielnie może korzystać z drabinki czy schodów przy asekuracji terapeuty. Natomiast 

w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z innymi ograni-

czeniami mobilności konieczne jest zastosowanie pomocy w postaci podnośnika, 
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terapeuty, który przenosi osobę chorą, jak również wykorzystanie basenów w pochy-

łym zjazdem, które umożliwiają wjechanie do wody na wózku.  

Kiedy zakończymy proces adaptacji do środowiska wodnego ważne jest, aby nie 

zapominać o kontrolowaniu wysiłku pacjenta, aby nie doprowadzić do stanu, w którym 

wysiłek osiągnie poziom maksymalny [3].  

5. Koncepcja Halliwick 

Rys historyczny  

Nazwa metody pochodzi od imienia jednej z angielskich szkół dla upośledzonych 

dziewcząt – The Halliwick School for Girls. Podstawy tej koncepcji stworzył 

w 1949 roku nauczyciel, trener pływania, zawodowo hydroinżynier – James McMillan. 

McMillan opracował system ćwiczeń w środowisku wodnym przeznaczonych dla osób 

w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz 

z wszelkimi dysfunkcjami w narządzie ruchu [1]. W pracy nad tą metodą wykorzystał 

liczne prawa hydrodynamiki, hydrostatyki oraz mechaniki ciał m.in. prawo Archi-

medesa, jak również właściwości fizyczne wody takie jak: wypór, lepkość, ciśnienie 

hydrostatyczne [4, 8, 9]. Już po kilku tygodniach zaobserwował niezwykłe efekty 

swojej pracy: dzieci nauczyły się pływać, kontrolować oddech, utrzymanie głowy oraz 

stabilności tułowia [10]. 

10-punktowy program  

Praca z pacjentem podzielona jest na etapy, w których zdobywa on kolejne 

umiejętności. Podczas zajęć pływak oswaja się ze środowiskiem wodnym, uczy się 

prawidłowego oddechu, tak aby ćwiczenia nie kojarzyły mu się ze strachem i lękiem, 

a stanowiły formę rozrywki i dostarczały przyjemności. Głównym celem jest 

osiągnięcie maksymalnej niezależności, zarówno w wodzie jak i na lądzie oraz 

zdolności do kontrolowania ruchów w środowisku wodnym, bez korzystania ze 

środków wypornościowych [9]. 

Program nauczania Koncepcji Halliwick’a opiera się na 10 punktach uznanych 

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick (IHA). W procesie tym możemy 

wyróżnić trzy fazy, przez które przechodzi pacjent: przystosowania, kontroli równo-

wagi oraz poruszania się. Dodatkowo podczas zajęć przeprowadza się dużo gier i zabaw 

w wodzie. Pozwala to na odwrócenie uwagi od postawionych zadań i umożliwia relaks 

psychiczny, a także urozmaicenie cyklu zajęć, poprzez odpowiednie dostosowanie do 

wieku i indywidualnych umiejętności pływaków [10].  
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Tabela 1. Fazy i etapy nauczania metody Halliwick (wg IHA 2000) 

10-PUNKTOWY PROGRAM NAUCZANIA 

Oswojenie ze 

środowiskiem wodnym 

1. Adaptacja psychiczna 

2. Niezależność 

Kontrola równowagi 

3. Kontrola rotacji poprzecznej 

4. Kontrola rotacji strzałkowej 

5. Kontrola rotacji podłużnej 

6. Kontrola rotacji łączonych 

7. Wypływanie w górę 

8. Równowaga w bezruchu 

Kontrola poruszania się 

9. Poślizg w wodzie z turbulencjami 

10. Proste przemieszczanie się i podstawowy styl 

pływacki. 

Źródło: [9, 10] 

Faza I – adaptacja psychiczna  

Naturalną reakcją na środowisko wodne osoby, która nie miała styczności z wodą 

jest lęk przed tym co nieznane lub wynikający z przykrych doświadczeń [11]. Strach 

towarzyszy również osobom, które przed wystąpieniem dysfunkcji potrafiły pływać, 

lecz obecna niepełnosprawność odbiera im pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. 

Dlatego tak ważna na pierwszym etapie nauczania jest adaptacja do wody. Bez niej nie 

możemy przejść do kolejnych etapów nauczania [3]. Środowisko wodne nie zapewnia 

nam stabilnego podparcia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni na lądzie [9]. Wejście 

do wody zmienia sposób odczuwania oraz kontrolę nad ciałem, głównie poprzez 

działającą siłę wyporu.  

Na tym etapie stosowane gry i zabawy mają na celu oswojenie z wodą. Początkowo 

przeprowadzane są w pozycjach stojących, dopiero później, stopniowo przechodzi się 

do pozycji horyzontalnej. Pacjenci bardzo często obawiają się faktu, że w pozycji 

horyzontalnej ciężar ich ciała jest utrzymywany wyłącznie przez wodę [9]. Istnieje 

kilka bardzo łatwych w ocenie wskaźników, które pozwalają określić czy ten etap 

wymaga poświęcenia większej ilości czasu, a dana osoba ma problem z adaptacją. 

Należy do nich: stopień napięcia mięśni (przy braku oswojenia napięcie mięśni będzie 

wzmożone pomimo chwytu instruktora, przy oswojeniu obserwujemy rozluźnienie), 

zaciskanie oczu, wstrzymywanie oddechu, wyciąganie szyi jak najwyżej, niechęć do 

zbliżenia twarzy do tafli wody [3, 9].  

Pod koniec pierwszego etapu obserwuje się coraz większą samodzielność i nieza-

leżność pacjenta od instruktora. Zauważa się stopniowe zmniejszanie punktów 

podparcia w chwytach instruktora [3], oddalanie się pływaka, ograniczanie kontaktu 

wzrokowego, zmiany pomocników w trakcie zajęć.  

Niezależność oznacza moment w której pacjent staje się psychicznie i fizycznie 

niezależny. Wtedy można przejść do kolejnych etapów nauczania [9].  
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Faza II – kontrola równowagi  

Kontrola równowagi jest umiejętnością, która pozwala na utrzymanie danej pozycji 

ciała w wodzie, jak również na płynne zmiany położenia ciała. W początkowym etapie 

pływak uczy się jak zahamowywać niechciane ruchy rotacyjne, a następnie zostaje 

wprowadzona nauka samodzielnego inicjowania ruchów, poprzez wykorzystanie ruchu 

głowy, kończyn górnych, dolnych lub całego ciała [3, 9]. W tej fazie pływak uczy się 

ruchów rotacji poprzecznej, strzałkowej, podłużnej oraz łączonej.  

Rotacja poprzeczna to ruch prowadzony w osi poprzecznej ciała, czyli np. przejście 

z pozycji stojącej do leżenia tyłem i odwrotnie [3]. Rotacja strzałkowa to ruch wokół 

osi strzałkowej, natomiast podłużna polega na prowadzeniu ruchu wzdłuż długiej osi 

ciała (osi kręgosłupa). W tym typie rotacji mogą to być ruchy przejścia z leżenia tyłem 

do leżenia przodem na wodzie, lub nawet pełen obrót wokół siebie. Rotacja łączona 

jest kombinacją ruchów we wszystkich płaszczyznach [3, 9].  

Na tym etapie nauki gry i zabawy wymagają od osoby ćwiczącej zanurzania się pod 

wodę oraz samodzielnego utrzymania równowagi.  

Faza III – poruszania się  

Pierwszy etap polega na poślizgu z turbulencjami. Jest to ruch bierny pływaka 

wywołany ruchem kończyn terapeuty, który powoduje powstawanie zawirowań 

wodnych. Celem pływaka jest zapobiegnięcie ruchom rotacyjnym i utrzymanie danej 

pozycji ciała [3, 9]. Ostatnim etapem jest nauka podstawowych stylów pływackich 

oraz samodzielnego przemieszania się. Początkowo napęd stanowią ruchy rąk, które 

umieszczone są blisko ciała, w miarę obserwowanych postępów dołączamy ruchy nóg, 

oraz naprzemienne unoszenie rąk ponad głowę [3, 9]. 

Przebieg sesji  

Sesja terapeutyczna zawiera elementy zabawy, współzawodnictwa oraz współ-

pracy. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach to pływak, niezależnie czy odnosimy się 

do osoby potrafiącej pływać, czy do tej, która nie pływa [9]. Zajęcia odbywają się  

w 5-6 osobowych grupach, a każdemu pacjentowi towarzyszy instruktor (5 par: 

pływak-instruktor) [11]. Jego zadaniem jest zaadaptowanie pływaka do specyfiki 

środowiska wodnego oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez stosowane 

techniki asekuracji [9]. Dostosowane są one do stopnia, rodzaju niepełnosprawności 

oraz umiejętności pływackich pacjenta. Celem stosowanych przez instruktorów technik 

jest nauka wchodzenia i wychodzenia z wody, utrzymywania równowagi oraz zmian 

pozycji [11]. Podczas terapii nie są stosowane żadne pomoce wypornościowe, dają one 

pozorne poczucie bezpieczeństwa, mogą się wyślizgiwać, pęknąć, a także zatrzymać 

pływaka pod wodą [10]. Nauka przebiega powoli i stopniowo, począwszy od adaptacji 

do środowiska wodnego do umiejętności umożliwiających aktywne uczestnictwo 

w zajęciach [8, 9]. Na zajęciach używa się imion, dzięki czemu każdy ćwiczący czuje 

się równy i potrzebny w danej grupie [9]. 
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Oddziaływanie na organizm:  

 wzmacnianie osłabionych grup mięśniowych; 

 zwiększenie zakresu ruchomości w stawach; 

 lepsze odżywienie chrząstki stawowej; 

 kształtowanie równowagi; 

 utrzymanie stabilności tułowia; 

 kontrola oddechu; 

 obniżenie dolegliwości bólowych; 

 regulacja napięcia mięśniowego; 

 poprawa kondycji psychofizycznej [3]; 

 wzmacnianie i wspomaganie mięśni oddechowych; 

 stabilizacja procesu zapalnego; 

 zapobieganie trwałym deformacjom w stawach [1]. 

Wykorzystanie terapii metodą Halliwick:  

 Mózgowe Porażenie Dziecięce; 

 przepuklina oponowo-rdzeniowa; 

 zespół Downa; 

 upośledzenie umysłowe; 

 urazy rdzenia kręgowego; 

 osoby starsze, które nie mają odpowiednich nawyków ruchowych w wodzie [9, 

10]; 

 choroby układu oddechowego: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna cho-

roba płuc; 

 choroby reumatyczne: reumatoidalne zapalenie stawów; 

 niedowłady kończyn [1]; 

 osoby po wylewach [10]. 

Przeciwwskazania do terapii metodą Halliwick:  

 ciężkie alergie; 

 choroby skóry; 

 gorączka; 

 ogólny zły stan pacjenta [11]. 

6. Watsu 

Charakterystyka metody  

Metoda Watsu jest bardzo chętnie wykorzystywana ze względu na jej holistyczne 

podejście do pacjenta. Terapeuta układając plan terapii, stara się dopasować go do 

wszystkich potrzeb zarówno fizycznych, jak i tych natury psychologicznej. 

Prekursorem tej metody był Harold Dull, który na początku lat 80. XX wieku 

rozpoczął terapię z wykorzystywaniem techniki Shiatsu. Zen Shiatsu jest japońską 

metodą pracy na punktach energetycznych, których ucisk umożliwia krążenie energii 

w kanałach zwanych meridianami [12]. Stąd też nazwa metody, od połączenia słów 



 

 

Innowacyjne metody terapii wodnej – Koncepcja Halliwick, Watsu i Water Dance 

 

25 

water – woda, oraz shiatsu (rodzaj masażu) [13].  Podczas sesji Watsu nie stosuje się 

jedynie masażu, stretchingu i hydroterapii, ale jest to rozbudowana forma pracy 

z pacjentem, w której wykonuje się ćwiczenia oddechowe, uciski, akupresurę i mobili-

zacje stawów [3, 12, 15]. 
Bardzo ważne znaczenie ma czynnik termiczny, który w końcowym efekcie ma 

doprowadzić do całkowitego rozluźnienia i relaksacji pacjenta. Temperatura wody 
waha się od 33 do 35º C. Oprócz temperatury kluczowe znaczenie odgrywa również 
indywidualizacja i dostosowanie przebiegu sesji, tempa wykonywanych ćwiczeń i ich 
intensywności do osoby. Początkowo wykonujemy sekwencje nieskomplikowane, 
w kolejnych sesjach możemy wprowadzać ruchy wielopłaszczyznowe, obszerne 
i kołyszące ciałem pacjenta, które prowadzą do rozluźnienia ćwiczącego [3, 12]. 

Przebieg sesji  
Typowa sesja Watsu trwa od 30 do 60 minut [14]. Jest prowadzona przez wykwa-

lifikowanego terapeutę, który zanim rozpocznie terapię przeprowadza szczegółowy 
wywiad z pacjentem. Podczas wywiadu terapeuta stara się uzyskać informacje o stanie 
zdrowia, wskazaniach oraz istniejących ewentualnych przeciwwskazaniach do terapii 
w wodzie. Następnie objaśnia na czym polegać będzie sesja, oraz podkreśla ważne 
znaczenie relaksacji i odprężenia [12, 14]. Podczas ćwiczeń możemy wyróżnić dwa 
typy pozycji – proste i kołyskowe. Pozycje proste polegają na swobodnym unoszeniu 
się na wodzie i wykonywaniem prostych, nieskomplikowanych, jednopłaszczyzno-
wych ruchów ciałem pacjenta. Pozycje kołyskowe, są to kompleksowe pozycje, w któ-
rych jeden odcinek ciała jest stabilizowany, a innymi wykonywany jest ruch [3].  

Kolejnym krokiem jest uzyskanie odpowiedniej pozycji wyjściowej. Terapeuta 
układa pacjenta na plecach, lewą rękę umieszczając na szyi, natomiast prawą na 
kręgosłupie, w okolicy kości krzyżowej [14]. Początkowe ćwiczenia są proste, a ruchy 
harmonijne i rytmiczne z oddechem pacjenta. Z upływem czasu przechodzi się do 
coraz intensywniejszych i wielopłaszczyznowych ruchów. Ważnym elementem, 
o którym nie można zapominać podczas sesji Watsu, są okresy uspokojenia i bezruchu 
[14, 15]. Terapeuta stara się wykonywać ruchy i zmieniać pozycje tak, aby pracą objąć 
wszystkie części ciała. Wymaga to dobrej ruchomości w stawach, dlatego tak ważne 
jest uzyskanie informacji na temat wszelkich ograniczeń podczas wstępnego wywiadu. 
Niektóre pozycje wymagają bliskiego kontaktu terapeuty z ćwiczącym, dlatego należy 
poinformować pacjenta o tym fakcie i stopniowo przyzwyczajać do bliskiego kontaktu, 
a przy ewentualnym sprzeciwie unikać pozycji zbyt bliskiego kontaktu [12]. Twarz 
pacjenta podczas całej sesji znajduje się ponad powierzchnią wody, aby umożliwić mu 
swobodne oddychanie i pozbawić powodu do niepotrzebnego stresu i strachu [14]. 
W przypadku osób cięższych, lub o mniejszej pływalności stosuje się opaski 
wypornościowe [12], które umieszczone na kończynach górnych i dolnych 
umożliwiają swobodne ułożenie na wodzie. Jeśli chcemy oddziaływać bezpośrednio na 
zwiększenie zakresu ruchomości możemy zastosować stretching lub mobilizację 
stawów.  

Ważne jest, aby umiejętnie zakończyć sesję i wyprowadzić pacjenta ze stanu 
błogiej relaksacji, do której osiągnięcia dąży się podczas trwania sesji. Umieszczamy 
pacjenta przy ścianie w pozycji siedzącej opartej o ścianę basenu i asekurujemy, aż do 
powrotu świadomości [14, 15]. 
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Wpływ terapii na organizm:  

 zmniejszenie napięcia mięśniowego; 

 zmniejszenie dolegliwości bólowych; 

 zwiększenie zakresu ruchomości w stawach; 

 redukcja stresu i zmęczenia; 

 niwelowanie problemów ze snem; 

 usprawnianie procesów metabolicznych; 

 aktywacja układu odpornościowego; 

 obniżanie stanów depresyjnych, lękowych; 

 poprawa samopoczucia [14]; 

 zwolnienie akcji serca; 

 zmniejszenia aktywności fal mózgowych; 

 przyspieszenie regeneracji tkanek; 

 usuwanie zbędnych produktów przemiany materii [1]. 

Wskazania  

 stany wzmożonego napięcia mięśniowego; 

 porażenie mózgowe z współistniejącą swastyką; 

 przewlekłe bóle reumatyczne; 

 zwyrodnienie stawów; 

 przemęczenie; 

 stres; 

 depresja; 

 odnowa biologiczna; 

 przetrenowanie – sesja prowadzona jest w okresie treningowym zawodnika. 

Podczas intensywnych przygotowań do startu stosuje się ją 2-3 razy w tygodniu 

[12, 14]; 

 autyzm; 

 bóle kręgosłupa; 

 mózgowe porażenie dziecięce [12]; 

 choroba Parkinsona; 

 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; 

 osoby po mastektomii; 

 osoby po udarach; 

 leczenie po obrażeniach mózgu i rdzenia kręgowego [13]. 

Przeciwwskazania:  

 stany ostre; 

 niewyrównane choroby układu krążenia; 

 gorączka; 

 lęk przed wodą; 

 świeże urazy; 

 niewyleczone urazy; 
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 choroba morska; 

 zmiany skórne; 

 rany [12, 14]; 

 osteoporoza w stadium zaawansowanym [12]. 

Watsu jest bardzo chętnie stosowana w dzisiejszej rehabilitacji, ze względu na 

szybkie efekty terapeutyczne, bezbolesność metody i głęboki stan relaksu jaki osiąga 

się podczas sesji. Aby zostać certyfikowanym instruktorem należy przejść szkolenie 

zakończone egzaminem. 

7. Water Dance  

Metoda ta powstała w 1987 roku, jej twórcami są ArjanaBrunschwiler i Aman 
Schroter. Charakteryzuje się wykonywaniem sekwencji ruchowych pod wodą [4]. 
Metoda ta jest rozszerzeniem terapii Watsu, zawiera elementy masażu, Aikido, tańca, 
obrotów, koziołkowania oraz wielu innych specyficznych ruchów [16]. Podczas sesji 
pacjent odczuwa głęboki relaks dzięki różnorodności stosowanych ćwiczeń oraz 
płynności ruchów.  

Przebieg sesji  
Podstawową cechą odróżniającą metodę Water Dance od Watsu jest zabranie 

pacjenta pod wodę i przeprowadzanie tam większości zadań ruchowych. Początek sesji 
rozpoczyna się na powierzchni wody, gdzie po krótkim rozciąganiu pacjent otrzymuje 
klips na nos i po nabraniu odpowiedniej ilości powietrza zanurza się pod wodę. Proces 
zanurzania jest stopniowy, początkowo jest to tylko zanurzanie twarzy, które z każdym 
kolejnym razem staje się coraz dłuższe, a jego celem jest nauka powstrzymywania 
oddechu pod wodą. Ćwiczenia składają się z trzech etapów. W pierwszym wykony-
wane ruchy są zgrane z oddechem, co sprzyja rozluźnieniu pacjenta. W drugim etapie 
pacjent zaznajamia się z nowymi ruchami i technikami. Na trzecim etapie stara się 
samodzielnie łączyć poznane ruchy w całościowe układy [13].  

Dzięki obszernym ruchom i zastosowaniu wielu metod możliwe jest osiągnięcie 
stanu głębokiej relaksacji, zmniejszania napięć mięśniowych, zwiększenie zakresu 
ruchomości w stawach, aktywacji przywspółczulnego autonomicznego układu nerwo-
wego oraz długotrwałe polepszenie samopoczucia [16]. Bardzo częstym wykorzystaniem 
są choroby reumatyczne oraz neurologiczne, jak również stany podwyższonego 
ciśnienia tętniczego [13].  

Przeciwwskazania:  

 stany ostre; 

 gorączka; 

 choroby serca; 

 problemy skórne; 

 choroba lokomocyjna; 

 choroby laryngologiczne; 

 ograniczenia ortopedyczne [16]. 
Metoda ta niesie ze sobą bardzo głębokie doznania emocjonalne i relaksacyjne, 

jednak wymaga dość dobrego stanu ogólnego pacjenta. Dlatego przed rozpoczęciem 
należy dokładnie zapoznać się z historią choroby.  
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8. Podsumowanie 

Każda z opisanych w pracymetod jednoznacznie potwierdza unikalne właściwości 

wody, które oddziałują nie tylko na daną jednostkę chorobową, ale swoim zakresem 

obejmują niemal każdą sferę ludzkiego organizmu. Są to metody bezpieczne, co do 

których istnieje ograniczona liczba przeciwwskazań, a ich stosowanie przynosi ulgę 

fizyczną i psychiczną cierpiącym,  

Każda sesja terapeutyczna metodą Halliwick niesie ze sobą odprężenie psychiczne 

i fizyczne, a także wpływa na rozwój ruchowy, społeczny i emocjonalny, dodatkowo 

poprzez pracę w grupie pacjent otwiera się na drugiego człowieka. Dzięki metodzie 

Watsu i Water Dance nie tylko oddziałujemy pozytywnie na zmiany w układzie ruchu, 

ale także możemy doprowadzić do całkowitego rozluźnienia pacjenta, a nawet dotrzeć 

do jego podświadomości 

W dzisiejszych czasach, gdy tak dużo dzieci boryka się z problemem niepełno-

sprawności, a liczba osób których dotykają choroby neurologiczne wzrasta, niemal 

konieczny staje się rozwój nowoczesnych metod terapii i stałe kształcenie certyfiko-

wanych instruktorów.  
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Innowacyjne metody terapii wodnej – Koncepcja Halliwick, Watsu i Water 

Dance 

Celem opracowania jest wykazanie, że poprzez podstawowy do życia surowiec jakim jest woda możemy 
oddziaływać na proces rehabilitacji i rekonwalescencji. Niewątpliwie wyjątkowość terapii jest związana 

z unikalnymi właściwościami środowiska wodnego i wysoką efektywnością prowadzonej w nim terapii, 

zauważalną w krótkim przedziale czasowym. Dodatkowo, wykorzystanie wody jako czynnika terapeu-

tycznego jest przede wszystkim atrakcyjną formą dla pacjenta, któremu często towarzyszy brak motywacji 
do podejmowania rehabilitacji. Terapia w wodzie ma szerokie spektrum działania, stosowana jest 

w różnorodnych schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych, pediatrycznych, stanach pourazowych, 

a także w sporcie w okresach przygotowań do zawodów i regeneracji. Za główny cel stawia umożliwienie 

choremu funkcjonowania w maksymalnie samodzielny i niezależny sposób. 
Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu wody na ustrój osób chorych, dochodzi do dynamicznego rozwoju 

terapii wodnej. Ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie wody jako czynnika terapeutycznego 

w pracy zostaną opisane wybrane metody terapii wodnej takie jak: Koncepcja Halliwicka, Metoda Watsu 

oraz Metoda Water Dance.  
Słowa kluczowe:woda, hydroterapia, Koncepcja Halliwick, Watsu, Water Dance  

Innovative methods of water therapy – Halliwick, Watsu and Water Dance 

Concepts  

The main goal of my work is to demonstrate that by basic life materials such as water, we can influence on 
the process of rehabilitation and convalescence. Undoubtedly, the uniqueness of therapy is related to the 

unique properties of the aquatic environment and the high effectiveness of its therapy, noticeable in the 

short time frame. In addition, using water as a therapeutic agent is primarily an attractive form for a patient 

who is often accompanied by a lack of motivation for rehabilitation. Water therapy has a wide spectrum of 
activity, is used in a variety of neurological, orthopedic, pediatric, posttraumatic states, and in sport during 

preparation and recovery. The main goal is to enable the sick person to function maximum independently.  

Thanks to the positive influence of water on the body of sick people, there is a dynamic development of 

water therapy. Due to the increasing use of water at work as a therapeutic agent, selected water treatment 
methods will be described, such as the Halliwick concept, the Watsu method, and the Water Dance 

method. 

Keywords: water, water therapy, Halliwick Concept, Watsu, Water Dance  
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1. Wstęp 

Analiza warunków codziennego życia, szczególnie zaś zmian spowodowanych 

gwałtownym postępem cywilizacyjnym na przestrzeni ostatnich 2-3 dekad, wymusza 

konstatację, potwierdzaną zresztą przez wielu badaczy [1], że współcześnie żyjący 

człowiek, nie potrzebuje w warunkach zawodowych i poza zawodowych, w tym 

niejednokrotnie w ramach działalności rekreacyjnej, tak wysokiego poziomu siły, 

szybkości czy wytrzymałości, jak to miało miejsce kilka dziesięcioleci wcześniej, aby 

realizować swoje życiowe potrzeby czy obowiązki zawodowe. Dziś bowiem, istotniejsza 

jest jego mobilność w zakresie wykonywania ruchów precyzyjnych i celowych, opartych 

o umiejętność modyfikowania swoich zachowań motorycznych w zależności od 

zmieniających się sytuacji. Nie bez znaczenia w tym kontekście, jest również koniecz-

ność przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom układu nerwowego, wywołanego 

niezwykłym tempem współczesnego życia, deficytem czasu czy nasileniem się licznych 

artefaktów (hałas, ruch uliczny, natłok informacyjny), prowadzących w konsekwencji, 

do ograniczenia jego sprawności. Sprawność ta uzależniona jest przede wszystkim od 

efektywności procesów decyzyjnych, w tym odpowiedniej percepcji, przetwarzania 

informacji oraz sterowania własnymi ruchami, w mniejszym stopniu natomiast, od 

struktury mięśni czy wydolności ludzkiego organizmu. Problem związany z szukaniem 

optymalnych rozwiązań w zakresie tzw. uwarunkowań motoryczności, czyli źródeł 

zasilania i sterowania układem ruchu [2] nabiera jeszcze większego znaczenia, kiedy 

rozpatrujemy go, na gruncie działań w obszarze sportowym. Precyzja bowiem w zakresie 

wykonywanych czynności specjalistycznych w sporcie, w tym ich dokładność i eko-

nomia wydatków energetycznych, według wielu teoretyków i praktyków kultury 

fizycznej, stanowi jeden z najistotniejszych elementów składowych sukcesu. Starosta [3] 

wskazuje, że „zachowanie zdolności do wykonywania dokładnych ruchów podczas 

całego spotkania sportowego, a w szczególności przy jego końcu, coraz częściej 
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decyduje o zwycięstwie bądź porażce”. Zdolności te nierozerwalnie łączą się 

z precyzją ruchu rozumianą jako stopień zgodności ruchu z założeniem, w konsek-

wencji, poziomem różnicowania wrażeń mięśniowo-dotykowych prezentowanych 

przez zawodników. Mając zatem powyższe opinie na względzie, jak i stan obecnej 

wiedzy na temat istniejących związków między wrażliwością kinestetyczną 

a działaniami w sporcie oraz ocenę dotychczas prowadzonych analiz w tym zakresie 

wśród przedstawicieli sportu, autorzy prezentowanego opracowania, poddają analizie 

i ocenie, zdolności różnicowania wrażeń kinestetycznych, w zakresie tzw. dokładności 

siłowej kończyn (górnych i dolnych) u zawodników reprezentujących sporty walki, 

charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem komponentów tkanki tłuszczowej. 

W prezentowanym opracowaniu, stanowiącym kontynuację badań własnych [4, 5], 

autorzy próbują odnieść się do stwierdzonych wcześniej zależności pomiędzy różnico-

waniem kinestetycznym ruchu, w zakresie tzw. dokładności siłowej, a dystrybuowaną 

ilością tkanki tłuszczowej, w składzie ciała badanych sportowców i studentów AWF we 

Wrocławiu. Uzyskane wyniki stanowią zatem próbę weryfikacji trafności i rzetelności 

wykorzystywanych wcześniej testów oraz metod statystycznych do podejmowanych 

i przeprowadzanych wcześniej analiz. 

Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchu, będąc podstawową składową koor-

dynacji (co podkreśla większość badaczy zajmujących się problematyką motorycz-

ności ludzkiej), to jedna z najważniejszych, a może nawet najważniejsza, jak to pre-

cyzuje Starosta [6, 7], zdolność koordynacyjna, umożliwiająca człowiekowi racjonalne 

zachowanie się w otaczającym go środowisku. Podkreślana jest tutaj konieczność 

wykorzystania różnicowania wrażeń kinestetycznych w celu zwiększenia efektywności 

każdej czynności ruchowej. Zdolność ta, polega na precyzyjnym postrzeganiu siły, 

czasu i przestrzeni podczas wykonywania czynności motorycznej uwzględniającej 

najefektywniejsze rozwiązanie całego zadania ruchowego [6]. Składa się z trzech 

komponentów: siły, czasu, przestrzeni, przejawia się więc w trzech zakresach: siłowym 

(wielkości napięcia mięśniowego), przestrzennym (odpowiednie dystansowanie), cza-

sowym (właściwa rytmizacja). Wysoki ich poziom umożliwia wykonywanie ruchów 

ekonomicznych przebiegających według zasady: „maksymalny efekt przy najmniej-

szym wysiłku”. Dzięki różnicowaniu ruchu w zakresie „wkładu” siły uzyskuje się jej 

optymalizację, którą Rynkiewicz, Starosta [8], określają mianem „dokładności siłowej”, 

porcjowanej adekwatnie do potrzeb. 

Ocena zdolności różnicowania ruchu znajduje swoje odbicie w poszukiwaniu związ-

ków między jej aktualnym stanem a posiadanymi właściwościami morfologicznymi 

testowanych osób w obszarze zarówno sportu jak i szeroko rozumianej kultury fizycznej. 

W opracowaniach tych, autorzy koncentrują się na ocenie wrażeń kinestetycznych 

w korelacji z asymetrią zarówno funkcjonalną, morfologiczną, jak też na ocenie 

związków między zdolnością różnicowania ruchów a składem ciała badanych osób 

w różnych dyscyplinach sportu czy innych obszarach kultury fizycznej [3, 9]. 

Uwzględniając zatem powyższe oceny, jak też konieczność prowadzenia określo-

nych – obiektywnych badań w obszarze bardziej elementarnym, autorzy niniejszego 

opracowania, koncentrują się na identyfikacji i charakterystyce, zdolności różnico-
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wania kinestetycznego w zakresie prezentowanej przez przedstawicieli sportów walki, 

dokładności siłowej kończyn górnych i dolnych w odniesieniu do reprezentowanego 

przez badane osoby poziomu tkanki tłuszczowej w składzie ich ciała. 

Jednocześnie, w prezentowanym opracowaniu, stanowiącym kontynuację badań 

własnych [4, 5, 10], autorzy próbując odnieść się do stwierdzonych wcześniej zależności 

pomiędzy różnicowaniem kinestetycznym ruchu, w zakresie tzw. dokładności siłowej, 

a dystrybuowaną ilością tkanki tłuszczowej, w składzie ciała badanych sportowców 

i studentów AWF we Wrocławiu, podejmują próbę weryfikacji trafności i rzetelności 

wykorzystywanych wcześniej testów oraz metod statystycznych, do podejmowanych 

i przeprowadzanych wcześniej analiz. 

Wśród wielu analizowanych problemów dotyczących poznania koordynacyjnej sfery 

motoryczności, na czoło wysuwa się konieczność identyfikacji odrębnych, niezależnych 

właściwości człowieka w tym zakresie oraz ich analiza na poziomie elementarnym, 

z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny, zwłaszcza, że jak podkreśla wielu badaczy 

[11, 12], dyskusyjna jest kwestia dokonania wiarygodnej, syntetycznej oceny koordy-

nacyjnych zdolności motorycznych człowieka. Konieczność identyfikacji odrębnych 

właściwości w tym zakresie wynika również z faktu, że badania prowadzone w ostatnich 

latach, dostarczając informacji na temat poszczególnych zdolności koordynacyjnych 

(w tym zdolności różnicowania kinestetycznego) i ich znaczenia w wymiarze zarówno 

interdyscyplinarnym jak i elementarnym, pomijają w większości dokonywanych analiz 

i ocen, obszar reprezentowany przez przedstawicieli sportów walki. Ponadto, dokony-

wane próby generalizowania uzyskiwanych wyników, dotyczą niejednokrotnie badań 

prowadzonych przy udziale niejednorodnych narzędzi pomiarowo-diagnostycznych jak 

i równie niejednorodnego materiału badawczego, co niewątpliwie pomniejsza wartość 

prezentowanych wniosków. Wielu teoretyków i praktyków eksplorujących obszar 

motoryczności [13÷15] wskazując na wartość i znaczenie testów motorycznych, 

podkreśla jednocześnie konieczność ich ciągłego doskonalenia i poszukiwania bardziej 

precyzyjnych, laboratoryjnych technik badawczych jak i wypracowania wiarygodnych 

metod ich diagnozy. 

W związku z powyższym, autorzy prezentowanego opracowania, przenosząc 

rozważania o strukturze sfery koordynacyjnej na poziom bardziej elementarny, skupiają 

się na zdolności różnicowania kinestetycznego (według wielu badaczy jednej z najisto-

tniejszych właściwości koordynacyjnych) i rozpatruje ją na określonej, wybranej 

populacji. 

Reasumując, główny cel prezentowanych badań koncentruje się wokół analizy 

i oceny związków pomiędzy poziomem dokładności siłowej kończyn górnych 

i dolnych u zawodników sportów walki oraz studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, którzy w przypadku niniejszej pracy, tworzyli grupę kon-

trolną a poziomem tkanki tłuszczowej wszystkich uczestniczących w eksperymencie 

osób. 
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2. Materiały i metody 

W badaniach prowadzonych w latach 2015-2016 brało udział 86 osób, w tym 

54 osoby wywodzące się z pośród przedstawicieli sportów walki oraz 32 osoby, 

reprezentujące studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Cha-

rakterystykę materiału badawczego (dotyczącą liczebności badanych osób) oraz opis 

morfologiczny, przedstawiono w tabelach I-II.  

Wszyscy analizowani w niniejszej pracy sportowcy, uczestniczyli w eksperymencie 

w trakcie realizacji okresu przygotowawczego. Jednocześnie, zgodnie z wymogami 

Deklaracji Helsińskiej, badani przed przystąpieniem do realizacji przyjętych zadań, 

zostali poinformowani o głównych założeniach i celach prowadzonych doświadczeń, 

jak też o wykorzystywanej w pracy metodyce uzyskiwania danych. Ponadto, uprze-

dzono przedstawicieli wszystkich grup biorących udział w doświadczeniu o możli-

wości rezygnacji z badań, na dowolnym etapie ich realizacji. Wszystkie oceniane 

w pracy osoby, po zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do badań, wyraziły zgodę 

na swój czynny udział w ich przebiegu. 

Tabela I. Statystyczne liczebności badanych grup 

Płeć Boks MMA Studenci Całość 

mężczyźni 28 26 32 86 
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Tabela II. Charakterystyka morfologiczna badanych osób 

Cecha Grupa 
Mężczyźni 

x  s v 

Wiek [lata] 

Boks 25,68 2,76 8,97 

MMA 24,24 3,36 16,13 

Studenci 22,22 2,54 8,55 

Całość 24,42 2,93 12,26 

Staż treningowy [lata] 

Boks 8,26 2,47 29,87 

MMA 8,21 3,03 36,94 

Studenci 6,14 3,78 41,34 

Całość 8,59 3,33 38,75 

Masa ciała [kg] 

Boks 74,24 15,06 20,85 

MMA 81,48 17,15 21,04 

Studenci 79,34 15,95 19,85 

Całość 77,07 15,65 20,04 

Wysokość ciała [cm] 

Boks 174,50 8,67 4,91 

MMA 179,63 8,36 4,35 

Studenci 177,08 9,66 5,19 

Całość 178,39 8,45 4,78 

Poziom tkanki tłuszczowej [%] 

Boks 15,66 6,80 44,42 

MMA 14,24 8,87 49,65 

Studenci 19,45 9,47 54,96 

Całość 17,15 8,73 49,89 

Prezentowane w pracy badania zrealizowano w ramach działalności statutowej 

Katedry Dydaktyki Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jedno-

cześnie wszystkie testy wykorzystywane w prezentowanym opracowaniu, były prze-

prowadzane w Pracowni Badań Naukowych Wydziału Nauk o Sporcie oraz w obiektach 

dydaktyczno-naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

2.1. Metody badawcze 

W podjętych badaniach, autorzy pracy oceniali zdolność różnicowania kineste-

tycznego w zakresie dokładności siłowej kończyn górnych i dolnych u przedstawicieli 

sportów walki oraz studentów AWF-Wrocław, przy pomocy tzw. „Urządzenia do 

pomiaru cech motorycznych kończyn ludzkich” określanego jako „Charakterograf sił 

mięśniowych kończyn”[16].  
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Opis stanowiska badawczego. 

Charakterograf do badania sił mięśniowych składa się z: 

 siedziska, które posiada możliwość przesuwu liniowego-wzdłużnego względem 

stabilnych mechanizmów dźwigni oraz regulowany kąt obrotu oparcia; 

 mechanizmów, które poprzez nacisk dźwigniowy (prawa ręka lub prawa noga, 

lewa ręka lub lewa noga) umożliwiają pomiar momentów siły nacisku kończyn; 

 układu pomiarowego złożonego z dwóch zestawów: 

a) zestawu do pomiaru momentów siły składający się z dwóch czujników tenso-

metrycznych (lewy, prawy) zainstalowanych w układzie pełnego mostka (tenso-

metr 120 ohmów każdy – firmy Hottinger) oraz dwóch wzmacniaczy pomia-

rowych (mostków tensometrycznych) typu MVD 2555 – firmy Hottinger 

Baldwin Messtechnik; 

b) zestawu goniometrów do pomiaru kąta odchylenia stawu łokciowego (lewy, 

prawy) lub kolanowego (lewy, prawy). Zestaw ten składa się z dwóch czujników 

(potencjometrów obrotowych o wartości 1 kiloohma) mocowanych na stawach, 

odpowiednio: łokciowych i kolanowych oraz wzmacniacza pomiarowego firmy 

„MANESAR”, produkującej aparaturę elektroniczną. 

 zestawu rejestrująco-obliczeniowego składającego się z karty analogowo 

cyfrowej AD/DA, komputera, komputerowego programu pomiarowego AS 310 

oraz programu obliczeniowego. 

Opis działania stanowiska pomiarowego. 

Podczas eksperymentów osoba badana zajmuje miejsce na siedzisku, opierając 
plecy o stabilne oparcie. Kończyny górne bądź dolne umieszcza na drążkach mecha-
nizmu dźwigniowego w wyznaczonych uchwytach-miejscach. Na stawy łokciowe bądź 
kolanowe mocuje się czujniki goniometryczne. (Goniometry składały się z dwóch 
ramion przytwierdzonych do pary ramię-przedramię lub udo-podudzie bocznie, przy 
pomocy wąskiej – 10 mm taśmy zapinanej na tzw. „rzepy”. Oś obrotu przebiegała na 
przedłużeniu osi obrotu pary biokinematycznej. Ze względu na przyjęty cel badań bardzo 
ważne było, aby konstrukcję goniometrów cechowały niewielkie wymiary, masa 
i moment bezwładności, łatwość dopasowania do segmentów ciała, mała odkształcalność 
ramion przenoszących ruch. Konstrukcja wykorzystanych w badaniach goniometrów 
sprzyjała osiągnięciu stosunkowo dokładnych pomiarów). Przesuwając siedzisko 
i regulując kąt oparcia, ustala się kąt położenia rąk bądź nóg do wartości pożądanej 
(w prezentowanych badaniach był to kąt 120 stopni). Badany, naciskając dźwignie 
(oburącz-jednorącz bądź obunóż-jednonóż) przenosi siłę nacisku na czujniki 
tensometryczne. Sygnał wywołany poprzez siłę nacisku z czujnika poprzez wzmacniacz 
i kartę AD/DA zostaje zapisany w komputerze. Również sygnał z czujników 
goniometrycznych poprzez wzmacniacz i kartę AD/DA zostaje zapisany w komputerze. 
Wykonane wcześniej, dokładne skalowanie momentu siły i kąta obrotu, pozwala na 
odczytywanie zapisanych sygnałów w jednostkach siły i jednostkach kąta. Analizę 
zapisanych danych, dokonuje się przy udziale opracowanego programu kompu-
terowego (ryc. 1a, b). 
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Ryc. 1a. Schemat działania stanowiska badawczego (kończyny górne) 

 

Ryc. 1b. Schemat działania stanowiska badawczego (kończyny dolne) 

Procedura badawcza. 

W dniu eksperymentu, wszyscy uczestnicy badań, w tych samych warunkach (po 

przebudzeniu, w godzinę przed pierwszym posiłkiem!), mieli przeprowadzony bio-

elektryczny pomiar oceny składników tkankowych ciała. Do analiz wykorzystano 

urządzenie o nazwie TBF firmy O. K. MEDICAL SYSTEMS, w którym zasadniczym 

mechanizmem pomiarowym jest bioelektryczny analizator impedancji (B.I.A.).  
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W prezentowanych badaniach koncentrowano się przede wszystkim na ocenie 

zawartości lipidów w ciele ocenianych osób, szukając związków między ich poziomem 

a zdolnością różnicowania kinestetycznego w zakresie odtwarzania zadanych wartości sił 

zarówno przez kończyny górne jak i dolne. Jednocześnie, przyjęto za, Jaskólskim [17], 

Trzaskomą i in. (2001), wartości graniczne dla mężczyzn: poniżej 8% (niski poziom 

tkanki tłuszczowej), powyżej 25% (wysoki poziom tkanki tłuszczowej). Charakterystykę 

określającą niski, przeciętny (normalny) i wysoki poziom tkanki tłuszczowej w badanej 

populacji, z uwzględnieniem względnych wartości odtwarzanej siły przez poszczególne 

skupienia, zaprezentowano w tabelach III-VII. 

Ustalenie maksymalnych wartości siły [Fmax]. 

Kolejny etap eksperymentu, już przy udziale opisanego wcześniej charakterografu, 

polegał na ustaleniu przez badanych maksymalnych wartości siły (Fmax mierzona 

w [N]) dla: 

 prawej i lewej kończyny górnej (osobno); 

 obydwu kończyn górnych (razem); 

 prawej i lewej kończyny dolnej (osobno); 

 obydwu kończyn dolnych (razem). 

Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do określenia wartości wyjściowych do 

badań, tj. 50% Fmax dla obydwu kończyn górnych i dolnych, ocenianych razem 

i osobno. Zaproponowana, powyższa wartość, wynika z faktu, że zawodnicy różnych 

dyscyplin sportowych zdecydowanie lepiej sobie radzą (są precyzyjniejsi) w zada-

niach, w których odtwarzane wielkości siły są bliższe maksymalnym (np. 75%, 

90% Fmax). Wartości poniżej 50% Fmax, sporadycznie z kolei, bywają wykorzystywane 

w bezpośredniej rywalizacji w sportach walki [19, 6, 18]. Chodziło zatem o to, by 

zaproponowana wielkość siły miała, z jednej strony, wymiar użytkowy, z drugiej 

strony natomiast, by stanowiła na tyle istotny bodziec dla uczestników eksperymentu, 

aby wymuszała na nich maksymalną koncentrację w trakcie wykonywanych testów. 

Następnie, w celu opanowania przez respondentów umiejętności optymalnego 

dozowania zadanej wartości siły i utrzymaniem jej w przedziale trzech sekund, 

w każdym z wariantów przeprowadzono dziesięć prób (na przemian, z podglądem 

skali i bez podglądu – z wyłączeniem analizatora wzroku), umożliwiających wyko-

rzystanie przez uczestników eksperymentu, posiadanej przez siebie pamięci kine-

stetycznej. 

Odtwarzanie 50% wartości siły [Fmax]. 

Kolejny etap (zasadniczy), polegał na ustaleniu w jednej próbie (z podglądem wzro-

kowym), zadanej 50% wartości siły a następnie odtworzeniu jej w pięciu (trzy-

sekundowych, ocenianych już) próbach z pamięci (bez podglądu wzrokowego), w na-

stępujących wariantach: 

 prawa i lewa kończyna górna (osobno); 

 obydwie kończyny górne (razem); 
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 prawa i lewa kończyna dolna (osobno); 

 obydwie kończyny dolne (razem). 

 Uzyskane wyniki, stanowiące wartości uśrednione z trzech prób (skrajne wielkości 

odrzucano), w każdym z wariantów, z uwzględnieniem podziału na poszczególne 

dyscypliny sportowe, stanowiły podstawę do dokonanych w badaniach ostatecznych 

analiz. 

Analiza statystyczna. 

Zebrany materiał opracowano powszechnie stosowanymi metodami statystyki opi-

sowej [20] uwzględniając średnią arytmetyczną z miarami rozproszenia i koncentracji. 

Związki między poszczególnymi zmiennymi określono przy pomocy współczynników 

korelacji prostej Persona do oceny różnic między wartościami średnimi w badanych 

grupach, użyto testu t-Studenta dla prób zależnych. Za statystycznie istotną różnice 

między średnimi wartościami przyjęto poziom p < 0,05. 

Do oceny różnic w poszczególnych grupach badawczych wykorzystano metodę 

jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), wyrażoną w miarach względnych, tj. 

w średnich odchyleniach (Ryłko 1989). W celu przeprowadzenia szczegółowych ocen 

istotności różnic średnich w układzie analizy wariancji, użyto testu typu post-hoc 

(porównań wielokrotnych) Duncana.  

Wszystkie prezentowane w pracy obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu 

STATISTICA (wersja 7.1, Stat Soft). 

3. Wyniki. 

Przeprowadzając ocenę stopnia dokładności siłowej każdej z kończyn w aspekcie 

posiadanej przez badane osoby masy tkanki tłuszczowej, brano pod uwagę ocenę 

statystyczną uzyskiwanych wyników w wartościach bezwzględnych, zróżnicowanych 

pod kątem posiadanej niskiej, średniej i wysokiej komponenty tkanki tłuszczowej 

w składzie ciała. Ocenie poddano również względną dokładność odtwarzanej (zadanej), 

50% wartości siły maksymalnej w każdej próbie, z uwzględnieniem wariancji wyników 

uzyskanych przez poszczególne reprezentacje legitymujące się określoną kinetyką 

zasobów tkanki tłuszczowej oraz względną wielkość popełnianych przez nie błędów: 

tab. III-VII.  

Z przeprowadzonych analiz obejmujących zarówno: rezultaty w wielkościach 

bezwzględnych w każdej z prób, względną dokładność odtwarzanej wielkości siły wraz 

z wariancjami wyników uzyskanych przez poszczególne reprezentacje mężczyzn 

i względną wielkość błędów wynika, że skład ciała badanej populacji, w szczególności 

zaś reprezentowany przez nią (a oceniany w niniejszej pracy) poziom tkanki tłuszczowej, 

w sposób istotny łączy się z analizowaną dokładnością siłową. 
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Tabela III. Częstości występowania kategorii otłuszczenia z podziałem na poszczególne grupy badawcze 

Tabela IV. Charakterystyka grup – podział według kategorii otłuszczenia (łącznie) 

Cecha 

Niski poziom tłuszczu 

(N = 18) 

Średni poziom 

tłuszczu 

(N =47) 

Wysoki poziom 

tłuszczu 

(N = 21) 

 s v  s v  s v 

wiek [lata] 22,63 2,13 12,56 22,34 2,06 12,40 21,78 2,79 11,54 

staż treningowy [lata] 7,65 2,32 28,12 7,56 2,27 27,88 7,02 2,02 27,12 

tłuszcz [%] 7,22 1,22 18,11 17,04 2,58 21,02 25,72 2,22 8,44 

Tabela V. Względne wartości odtwarzanej siły [%] – podział według kategorii otłuszczenia (wszystkie grupy 

łącznie) 

Cecha 
Odtwarzanie  

50% Fmax 

Niski poziom 

tłuszczu 

(N = 18) 

Średni poziom 

tłuszczu 

(N = 47) 

Wysoki poziom 

tłuszczu 

(N = 21) 

 s v  s V  s v 

kończyna 

górna 

prawa 

Odtwarzanie  

50% Fmax 
10,74 5,534 45,05 10,11 4,71 41,17 15,56 4,43 22,14 

kończyna 

górna 

lewa 

Odtwarzanie  

50% Fmax 
13,62 7,62 48,15 15,81 8,36 44,87 13,18 9,14 31,26 

kończyna 

dolna 

prawa 

Odtwarzanie  

50% Fmax 
8,08 3,21 36,45 9,21 3,71 35,73 12,10 3,30 22,26 

kończyna 

dolna 

lewa 

Odtwarzanie  

50% Fmax 
10,00 4,51 40,12 12,61 5,14 34,73 15,58 5,18 26,05 

kończyna 

górna 

razem 

Odtwarzanie  

50% Fmax 
8,85 5,56 55,71 10,12 5,74 59,83 15,38 5,63 39,72 

kończyna 

dolna 

razem 

Odtwarzanie  

50% Fmax 
7,48 4,85 58,28 10,18 4,42 38,32 13,56 6,74 42,46 

 

  

x x x

x x x

Płeć Grupa 

Kategoria otłuszczenia 
Razem 

niska norma wysoka 

n % n % n % N % 

♂ 

boks 5 17,85 17 60,71 6 21,42 28 32,55 

MMA 10 38,46 11 42,30 5 19,23 26 30,23 

studenci 3 9,37 19 59,37 10 65,62 32 37,20 

razem 18 22,87 47 58,51 21 18,62 86 100,00 
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Z przeprowadzonych analiz obejmujących zarówno: rezultaty w wielkościach bez-

względnych w każdej z prób, względną dokładność odtwarzanej wielkości siły wraz 

z wariancjami wyników uzyskanych przez poszczególne reprezentacje mężczyzn 

i względną wielkość błędów wynika, że skład ciała badanej populacji, w szczególności 

zaś reprezentowany przez nią (a oceniany w niniejszej pracy) poziom tkanki tłuszczowej, 

w sposób istotny łączy się z analizowaną dokładnością siłową. 

Tabela VI. Analiza wariancji uwzględniająca podział według kategorii otłuszczenia – wszystkie grupy łącznie 

Cecha 

ANOVA Porównania post-hoc – wartość p 

F p 
niska 

–norma 

niska 

–wysoka 

norma 

–wysoka 

wiek 0,66 0,365 0,546 0,189 0,225 

staż treningowy 0,27 0,463 0,678 0,311 0,342 

tłuszcz 453,76 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tabela VII. Analiza wariancji dokładności siłowej uwzględniająca podział według kategorii otłuszczenia – 

wszyscy uczestnicy badań-łącznie  

Cecha 

Odtwarzanie  

50% Fmax 

wartości względnej 

ANOVA 
Porównania post-hoc 

wartość p 

F p 
niska 

–norma 

niska 

–wysoka 

norma 

–wysoka 

KG prawa  10,55 0,000 0,433 0,000 0,000 

KG lewa  9,64 0,000 0,140 0,000 0,000 

KD prawa  6,87 0,000 0,187 0,000 0,001 

KD lewa  7,48 0,000 0,014 0,000 0,012 

KG razem  9,16 0,000 0,237 0,000 0,000 

KD razem  8,43 0,000 0,024 0,000 0,004 

W każdym z testów oceniających zarówno kończyny górne jak i dolne (razem czy 

z osobna), uczestnicy badań legitymujący się tkanką tłuszczową w normie i poniżej 

normy, osiągali wyniki bliższe zadanym niż reprezentacje mężczyzn z tkanką tłusz-

czową powyżej normy. Jednocześnie, odnotowane różnice między wynikami osób 

z niską a przeciętną zawartością tłuszczu w ciele, nie były znamienne. Zdecydowanie 

inaczej kształtowały się natomiast wyniki uzyskane przez przedstawicieli płci męskiej 

z niską i przeciętną masą tkanki tłuszczowej w stosunku do tych, których zawartość 

tłuszczu przekraczała normę. We wszystkich bowiem sprawdzianach oceniających 

dokładność siłową, odnotowane, istotne różnice między rezultatami, przemawiają na 

rzecz większej precyzji u osób z niższą zawartością lipidów w ciele. 

Cechą charakterystyczną ocenianych relacji między procentową zawartością tkanki 

tłuszczowej w ciele badanych osób a ich predyspozycjami w zakresie odtwarzanej 

z pamięci, zadanej wielkości siły, jest niedocenianie przez reprezentantów z niską 

zawartością tłuszczu, zadanego bodźca. Wszystkie rezultaty, odnotowane w wartościach 

bezwzględnych w każdej z prób, jak też analiza względnych wielkości popełnianych 

błędów, wskazują na to, że osoby legitymujące się niską zawartością tłuszczu w ciele 
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nie osiągały zadanego poziomu siły. Wszyscy pozostali natomiast, a więc ci, u których 

zasoby tkanki tłuszczowej były w normie i powyżej normy, poziom ten przekraczali 

(przeceniali wartość zadanego bodźca), przy tym osoby bardziej otłuszczone – przekra-

czały go zdecydowanie bardziej. 

Oceny i porównania wyników uzyskanych przez badanych, kończynami górnymi  

– łącznie i dolnymi – łącznie, pozwalają stwierdzić, że wszystkie reprezentacje (bez 

względu na procentową zawartość tkanki tłuszczowej), odznaczały się nieistotnie 

większą precyzją kończyn dolnych w stosunku do górnych. 

4. Podsumowanie 

W prezentowanych badaniach autorzy koncentrowali się na ocenie zawartości 

lipidów w ciele ocenianych osób, szukając związków między ich poziomem a zdol-

nością różnicowania kinestetycznego w zakresie odtwarzania zadanych wartości sił 

zarówno przez kończyny górne jak i dolne. Ilość bowiem tkanki tłuszczowej w całko-

witej masie ciała, co podkreśla wielu autorów [17, 18, 21], odgrywa nie tylko kluczową 

rolę w aspekcie prozdrowotnym, ale ma również niebagatelne znaczenie w obszarze 

kultury fizycznej, w szczególności zaś w sporcie. Problem dotyczy nie tylko nadwagi, 

zwiększającej prawdopodobieństwo występowania chorób układu krążenia, zmian 

obciążeniowych i zwyrodnieniowych w obrębie układów kostno-stawowych czy też, 

obniżenia poziomu siły względnej – tak istotnej w sportach walki, zwłaszcza przy 

zmianach kategorii wagowych zawodników. Dotyczy on również, nadmiernego 

ograniczenia tzw. fizjologicznego tłuszczu w ciele, wchodzącego w skład błon 

komórkowych i komórek nerwowych, czy też produkowanych z cholesterolu hor-

monów steroidowych, jak również rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E, K 

oraz tworzonego, przy jego udziale, źródła energii do długo trwającej pracy. Redukcja 

lipidów poniżej, przyjętego – minimalnego, poziomu, zaburza, bowiem prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu i ogranicza jego sprawność sensomotoryczną [17]. 

S. Kozłowski oraz K. Nazar [21] dodają ponadto, że nadmiernemu ograniczeniu fosfo-

lipidów, przy nadmiernej redukcji tłuszczu w ciele, może towarzyszyć upośledzenie 

siły mięśniowej i szybkości ruchów. W istocie, z przeprowadzonych analiz wynika, że 

tkanka tłuszczowa, w szczególności zaś jej poziom, współuczestniczy w procesie 

odczuwanych przez aparat ruchu wrażeń, płynących ze strony środowiska zewnętrznego, 

wpływa również na zakres różnicowania ruchu, stanowiącego odpowiedź, na zadaną 

wielkość siły. Potwierdzenia dla takiego wnioskowania mogą dostarczać rezultaty 

odnotowane u wszystkich, bez względu na udział w sporcie (bokserzy i zawodnicy 

MMA), jak i funkcjonowanie poza nim (studenci), których masa tkanki tłuszczowej 

znajdowała się poniżej przyjętej normy. Osoby z tej grupy, „nie doceniały” bowiem 

wielkości zadanych bodźców i w żadnym z przeprowadzonych testów, nie osiągały 

pożądanego poziomu. Badani z tkanką tłuszczową w normie i powyżej normy z kolei, 

„przeceniali” zadane wartości, przekraczając ustalone wielkości, przy tym, większemu 

otłuszczeniu towarzyszył większy błąd i zdecydowanie większa „nadwyżka”, angażo-

wanej w wykonanie zadania, siły. W tej prezentacji bowiem odnotowane rezultaty 

plasowały się znacznie powyżej zadanych wzorców, a ich wyniki świadczą o nega-
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tywnym wpływie nadmiernego otłuszczenia na sprawność aparatu kinestetycznego 

ruchu i wyjątkowo nieadekwatnym – nadmiernym do potrzeb, wydatkowaniu energe-

tycznym, obniżającym jakość wykonywanych zadań. Uzyskane wyniki badań, pomimo 

oczywistych różnic w zakresie odnotowanych wartości bezwzględnych w stosunku do 

analogicznych badań, prowadzonych w latach 2001-2006, potwierdzają występującą 

zależność pomiędzy różnicowaniem kinestetycznym kończyn a dystrybucją tkanki 

tłuszczowej ocenianych osób. 

 Z uzyskanych wyników płynie zatem przesłanie do wszystkich animatorów działań 

w obszarze sportu, by kontrolowali masę tkanki tłuszczowej u swoich zawodników, 

gdyż jej zachwiany poziom, w szczególności zaś jej nadmiar, może negatywnie wpły-

wać na zdolność różnicowania kinestetycznego, zmniejszając tym samym szanse 

sportowców na końcowy sukces. 

5. Wnioski 

1. Stwierdzono istotną zależność między analizowaną dokładnością siłową a posia-

daną przez uczestników badań określoną masą tkanki tłuszczowej; 

2. Najwyższy poziom dokładności siłowej cechuje te osoby (bez względu na udział 

czy też brak udziału w sporcie), u których analizowana masa tkanki tłuszczowej 

znajduje się w normie; 

3. Osoby z ponad normatywną zawartością tłuszczu, bez względu na prezentowaną 

dyscyplinę sportową, przeceniają zadany do odtworzenia wzorzec, znacznie go 

przekraczając. Jednocześnie badani, u których zasoby tkanki tłuszczowej znaj-

dują się poniżej normy (pomimo wyników bliższych zadanym w stosunku do 

nadmiernie otłuszczonych), wykazują tendencję do niedoceniania wielkości 

zadanego wzorca; 

4. Zakłócona zdolność różnicowania informacji z aparatu ruchu (w szczególności 

u osób nadmiernie otłuszczonych), prowadząc do upośledzenia ekonomizacji 

ruchu i wzrostu wydatków energetycznych w trakcie jego trwania, dowodzi 

konieczności stosowania w procesie treningowym stałej kontroli składu ciała; 

5. Uzyskane wyniki badań, potwierdzające wcześniej zdiagnozowane zależności 

w ramach prowadzonych, w latach 2001-2006, analiz, dowodzą wysokiego pozio-

mu trafności oraz rzetelności stosowanych testów oraz metod statystycznych 

wykorzystywanych do oceny prezentowanego problemu badawczego. 
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Komponenty tkankowe a różnicowanie kinestetyczne kończyn zawodników 

uprawiających sporty walki oraz studentów Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 

Komponenty tkankowe a różnicowanie kinestetyczne kończyn zawodników uprawiających sporty walki 

oraz studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Zdolność różnicowania kinestetycznego polega na precyzyjnym postrzeganiu siły, czasu i przestrzeni 

podczas wykonywania czynności motorycznej uwzględniającej najefektywniejsze rozwiązanie całego 
zadania ruchowego. Składa się z trzech komponentów: siły, czasu, przestrzeni, przejawia się więc w trzech 

zakresach: siłowym (wielkości napięcia mięśniowego), przestrzennym (odpowiednie dystansowanie), 

czasowym (właściwa rytmizacja). Autorzy prezentowanego opracowania, poddają analizie i ocenie, zdol-

ności różnicowania wrażeń kinestetycznych, w zakresie tzw. dokładności siłowej kończyn (górnych i dol-
nych) u zawodników reprezentujących sporty walki, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem 

komponentów tkanki tłuszczowej. 

W badaniach prowadzonych w latach 2015-2016 brało udział 86 osób, w tym 54 osoby wywodzące się 

z pośród przedstawicieli sportów walki oraz 32 osoby, reprezentujące studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. 

W podjętych badaniach, autorzy pracy oceniali zdolność różnicowania kinestetycznego przy pomocy tzw. 

„Urządzenia do pomiaru cech motorycznych kończyn ludzkich” określanego jako „Charakterograf sił 

mięśniowych kończyn”. W badaniach wykorzystano również urządzanie do badania poziomu otłuszczenia 
organizmu marki „Omron”.  

1. Stwierdzono istotną zależność między analizowaną dokładnością siłową a posiadaną przez 

uczestników badań określoną masą tkanki tłuszczowej; 

2. Najwyższy poziom dokładności siłowej cechuje te osoby (bez względu na udział czy też brak 
udziału w sporcie), u których analizowana masa tkanki tłuszczowej znajduje się w normie; 

3. Osoby z ponad normatywną zawartością tłuszczu, bez względu na prezentowaną dyscyplinę spor-

tową, przeceniają zadany do odtworzenia wzorzec, znacznie go przekraczając. Jednocześnie badani, 

u których zasoby tkanki tłuszczowej znajdują się poniżej normy (pomimo wyników bliższych 
zadanym w stosunku do nadmiernie otłuszczonych), wykazują tendencję do niedoceniania wielkości 

zadanego wzorca. 

Słowa kluczowe: tkanka tłuszczowa, dokładność siłowa, sporty walki 
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Tissue components and kinesthetic differentiation of limbs of combat athletes 

and students of the Academy of Physical Education in Wroclaw 

Tissue components and kinestheticdifferentiation of limbs of combatathletes and students of the University 
of Physical Education in Wrocław 

The ability of kinesthetic differentiation consists in the precise perception of strength, time and spacewhen 

performing a motor functionthattakesintoaccountthe most effectivesolution of the whole motor task. 

It consists of threecomponents: strength, time, space, manifested in threeranges: strength (size of muscle-
tone), spatial (proper distance), time (proper rhythm). The authors of the presentstudyanalyze and evaluate, 

the ability to differentiate kinesthetic impressions, Strength accuracy of the extremities (upper and lower) 

in athletes representing combat sports, characterized by varying levels of adipose tissue components. 

In the research conducted in the years 2015-2016 was attended by 86 people, including 54 people from 
among the representatives of combatsports and 32 people, representingstudents of the Academy of Physical 

Education in Wroclaw. 

In the conductedresearch, the authorsassessed the ability of kinesthetic differentiation by means of so- 

"Measurements of motor characteristics of human limbs", referred to as "Characteristics of limb muscles". 
The study also used equipment to test the level of fatty body of the brand "Omron". 

1. There was a significant correlation between the analyzed strength accuracy and the participants' fat 

mass; 

2. The highestlevel of forceaccuracyischaracterized by thesepersons (regardless of their participation 
or absence in sport), in which the analyzed body fatis in the norm; 

3. Persons with over-normative fat content, regardless of sports discipline, overestimate the standard 

to reproduce the pattern, significantly exceeding it. At the same time, subjects whose adipose tissue 

is below normal (despite the proximal results compared to overweight) show a tendency to 

underestimate the size of the preset. 

Keywords: adipose tissue, strength accuracy, combat sports 
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Rekreacyjna aktywność fizyczna  

studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

1. Wprowadzenie 

Aktywność fizyczna w czasie wolnym to jeden z czynników pozwalających na 

utrzymanie zdrowia, walkę z chorobami, radzenie sobie z codziennym stresem, w szer-

szym kontekście także sposób organizacji czasu wolnego [1÷4]. Z punktu widzenia 

społecznego i zdrowotnego istotne jest aby utrzymać wysoką aktywność fizyczną 

w różnym wieku. Jedną z grup podlegających badaniu aktywności fizycznej są stu-

denci, jako osoby młode, będące w okresie kształtowania swojej osobowości, ale 

jeszcze przed podjęciem aktywności zawodowej w pełnym znaczeniu. Zainteresowanie 

badaniem aktywności fizycznej studentów wynika również z obserwowanym 

spadkiem zainteresowania aktywnością i udziałem w niej [5]. 

Do zdefiniowania rekreacyjnej aktywności fizycznej wykorzystano definicję 

rekreacji fizycznej wg Wolańskiej [6], która mianem rekreacji fizycznej określa 

„wszystkie zajęcia o treści ruchowo-sportowej lub turystycznej, którym człowiek 

oddaje się z własnych chęci w czasie wolnym od obowiązków, dla wypoczynku, 

rozrywki i dla rozwoju własnej osobowości”. W prezentowanym badaniu posłużono 

się pojęciem rekreacyjnej aktywności fizycznej dla odróżnienia aktywności fizycznej 

podejmowanej przez studentów w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć AZS. 

2. Cel badań, metody badawcze orazbadana próba 

Celem artykułu jest charakterystyka aktualnej aktywności fizycznej studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł stanowi prezentację ogólnych wyników badania 

przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. Pod 

uwagę wzięto tylko aktywność fizyczną podejmowaną w czasie wolnym, bez uwzględ-

niania zajęć wychowania fizycznego, które trwają tylko przez krótki okres studiów. 

Dodatkowym celem badań było wskazanie źródeł aktywności fizycznej, co pozwoliło na 

określenie, czy obecna aktywność fizyczna młodych ludzi jest efektem wzorców 

wyniesionych z okresu wychowania, czy stanowi i / lub własną, świadomą decyzję. 

Określono także bariery i czynniki wspierające podejmowanie aktywności fizycznej. 

Jednym z poruszonych w badaniu aspektów byłarola, jaką pełni przestrzeń publiczna 

miasta lub miejsca zamieszkania w kształtowaniu aktywności fizycznej studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie pozwoliło także odpowiedzieć na pytanie na ile 

zagospodarowanie przestrzeni stanowi barierę w podejmowaniu aktywności fizycznej 

przez studentów.  

                                                                   
1 mfuhrmann@uw.edu.pl, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów 

Regionalnych, Uniwersytet Warszawski 
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W badaniu wzięło udział 694 studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Respondenci 

reprezentowali różne wydziały Uniwersytetu oraz wszystkie lata studiów. W badaniu 

posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety, w którym poruszone zostały kwestie 

źródeł aktywności fizycznej, czynniki motywujące, bariery i efekty aktywności fizycznej. 

Drugą część kwestionariusza stanowiła ocena przestrzeni publicznej w miejscu 

zamieszkania i w Warszawie z uwzględnieniem możliwości podejmowania aktywności 

fizycznej w sposób odpłatny i nieodpłatny.Ponad 60% badanych stanowiły kobiety 

(67,8%). Charakterystyka rekreacyjnej aktywności fizycznej studentów. 

3. Charakterystyka rekreacyjnej aktywności fizycznej studentów 

3.1. Cechy respondentów 

Do charakterystyki respondentów wykorzystano także informacje na temat posia-

dania multikarnetu sportowego, sposobu odżywiania i oceny swojego ciała, sylwetki. 

Ponad 70% studentów nie posiada żadnego multikarnetu sportowego. Nieznacznie 

mniejsza grupa badanych uważa, że odżywia się prawidłowo, ale zdarza się nie trzymać 

tych zasad zdrowego odżywiania. Osoby, które przyznały, że odżywiają się niepra-

widłowo stanowiły 21,8%. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego podejmują aktywność 

fizyczną przeciętnie 2-3 razy w tygodniu (52,1%), a podejmowanie regularnej aktyw-

ności dotyczy 64,9% badanych. Ponad połowa badanych bardzo dobrze lub dobrze 

ocenia masę swojego ciała (52,3%). Mniejszą grupę stanowią osoby, które uważają się 

za osoby atrakcyjne lub bardzo atrakcyjne fizycznie (50,3%). Gorzej została oceniona 

kondycja fizyczna – w dobrej lub bardzo dobrej kondycji znajduje się 43,2% studentów. 

3.2. Źródła aktywności fizycznej 

W badaniu określone zostały elementy, które można uznać za źródła aktywności 

fizycznej. Do takich zaliczono:  

 ocenę aktywności fizycznej studentów jako grupy społecznej; 

 ocenę własnej aktywności fizycznej w okresie szkolnym respondenta; 

 ocenę aktywności fizycznej rodziców w okresie dziecięcym, szkolnym respon-

denta; 

 wsparcie aktywności fizycznej ze strony rodziców w okresie dziecięcym, szkol-

nym respondenta. 

Większość badanych w okresie nauki szkolnej była aktywna fizycznie w stopniu 

dużym lub bardzo dużym (62,8%). Otrzymywali również wsparcie w zakresie 

aktywności fizycznej ze strony rodziców – odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak” 

stanowiły 57,9%. Za niekorzystne należy uznać pozostałe uwarunkowania. W opinii 

badanych studenci jako grupa społeczna uznani zostali za osoby o niskiej aktywności 

fizycznej – odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak” stanowiły jedynie 32,4%. Jedno-

cześnie rodzice ankietowanych nie byli osobami aktywnymi fizycznie w okresie, gdy 

ankietowani podejmowali naukę w szkole. Aktywni i bardzo aktywni rodzice stanowili 

mniej niż 25%.  
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Tabela 1 Ocena własnej aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Pytanie 
Zdecydowanie 

nie 

Raczej 

nie 
Przeciętnie 

Raczej 

tak 

Zdecydowanie 

tak 

Czy uważasz siebie za 

osobę aktywną 

fizycznie? 

3,9% 13,0% 32,0% 31,4% 19,6% 

Czy studenci są grupą 

aktywną fizycznie? 
2,2% 15,7% 49,8% 28,9% 3,5% 

Czy w okresie nauki 

szkolnej byłeś/aś 

aktywny fizycznie? 

5,3% 12,2% 19,7% 32,7% 30,1% 

Czy Twoi rodzice byli 

aktywni fizycznie 

w czasie Twojej nauki 

szkolnej? 

23,8% 33,1% 18,5% 15,6% 9,0% 

Czy Twoi rodzice 

wspierali Twoją 

aktywność fizyczną 

w czasie nauki 

szkolnej? 

6,4% 13,5% 22,2% 27,8% 30,1% 

Jakie znaczenie dla 

Ciebie ma aktywność 

fizyczna obecnie? 

1,6% 7,0% 21,3% 39,0% 31,2% 

Źródło: opracowanie własne 

Aktywność fizyczna jest dla studentów istotnym elementem życia codziennego, 

tego zdania jest ponad 70% ankietowanych. Ponad połowa badanych uznała siebie za 

osobę aktywną lub bardzo aktywną fizycznie.  

3.3. Czynniki motywujące do podjęcia aktywności fizycznej 

Czynniki motywujące do podjęcia aktywności fizycznej zostały podzielone na 

następujące grupy: 

 psychiczne; 

 estetyczne; 

 zdrowotne; 

 osobowościowe; 

 ekonomiczne; 

 społeczne; 

 przestrzenne. 

Charakterystykę poszczególnych grup prezentuje tabela 1.  
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Tabela 2. Czynniki motywujące do podjęcia aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Grupa czynników Czynnik 
% odpowiedzi 

pozytywnych 

Psychiczne 

potrzeba dbania o siebie 84,6% 

przyjemność 70,6% 

potrzeba aktywności 70,5% 

relaks 61,0% 

Estetyczne ładna sylwetka 78,7% 

zdrowotne 

względy zdrowotne 84,4% 

względy higieniczne 63,4% 

nadwaga 46,3% 

zalecenie lekarza 10,9% 

osobowościowe 

kształtowanie charakteru 57,2% 

ambicja 45,1% 

potrzeba rywalizacji 19,8% 

chęć zaimponowania innym 19,4% 

ekonomiczne 
sposób zagospodarowania czasu wolnego 38,4% 

posiadanie mutlikarnetu sportowego 14,5% 

społeczne 

możliwość spotkań ze znajomymi 27,3% 

posiadanie aktywnych znajomych 23,0% 

możliwość poznania innych 17,0% 

posiadanie aktywnej rodziny 11,3% 

moda 7,3% 

przestrzenne 

dostępność terenów zieleni 32,9% 

dostępność klubów fitness 19,4% 

dostępność siłowni plenerowych 11,9% 

Źródło: opracowanie własne 

Wśród wszystkich czynników motywujących do podjęcia aktywności fizycznej 

najsilniejsza jest „potrzeba dbania o siebie”, niewiele mniej istotne są „względy 

zdrowotne”. Czynniki te mogą świadczyć o wysokiej świadomości studentów odnośnie 

korzyści płynących z podejmowania aktywności fizycznej, jak również powodów jej 

podejmowania. Wśród wszystkich grup czynników motywujących wyróżniają się dwie 

grupy – czynniki psychiczne i estetyczne. W pierwszej grupie poza „potrzebą dbania 

o siebie” znajdują się „przyjemność”, „potrzeba aktywności” i „relaks”. Czynniki te 

odnoszą się do psychicznych odczuć związanych z podejmowaniem aktywności 

fizycznej (tabela 2.). Uczucie relaksacji motywuje w stopniu dużym i bardzo dużym 

61% badanych, „potrzeba aktywności” oraz „przyjemność” ponad 70%. Czynnikiem 

zachęcającym do podejmowania aktywności jest także „ładna sylwetka”, która przy-
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ciąga ponad 78% studentów. Ma to związek z widocznymi skutkami aktywności 

fizycznej po świadomością własnego wyglądu.  

Dzięki aktywności fizycznej człowiek kształtuje również swój charakter, ale może 

również dać upust emocjom i wewnętrznym potrzebom jak chęć zaimponowania 

innym czy ambicja. Możliwość kształtowania charakteru przyciąga do aktywności 

fizycznej ponad 57% badanych, ambicja motywuje ponad 45% studentów. Potrzeba 

rywalizacji i chęć zaimponowania innym to czynniki o znacznie mniejszej sile oddzia-

ływania, dotyczą mniej niż 20% studentów. 

Aktywność fizyczna to również jeden ze sposobów organizacji czasu wolnego. Ta 

możliwość przyciąga do aktywności fizycznej mniej niż 40% badanych. Z uwagi na 

niewielki odsetek studentów posiadających multikarnety sportowe, fakt posiadania 

multikarnetu nie ma aż tak dużego znaczenia dla podejmowania aktywności fizycznej 

(14,5%). 

Badania również nie potwierdziły założenia, iż silnymi czynnikami motywującymi 

do podejmowania aktywności fizycznej są względy społeczne czy uwarunkowania 

przestrzenne. Najsilniejszym czynnikiem społecznym jest „możliwość spotkań ze 

znajomymi”, ale dotyczy jedynie 27% studentów. Posiadanie aktywnych fizycznie 

znajomych i/lub rodziny również nie stanowi silnej motywacji – przyznaje się do niej 

odpowiednio 23% i 11,3% studentów. Wśród czynników przestrzennych największe 

znaczenie ma dostępność terenów zieleni – parków, skwerów, lasów miejskich – 32,9%. 

Infrastruktura sportowa w postaci klubów fitness i siłowni plenerowych ma znacznie 

mniejsze znaczenie – odpowiednio 19,4% i 11,9%. 

3.4. Efekty aktywności fizycznej studentów 

Podobnie jak czynniki motywujące, efekty aktywności fizycznej zostały również 

podzielone na grupy, wyróżniono efekty społeczne, psychiczne oraz zdrowotne i zwią-

zane z wyglądem zewnętrznym. Charakterystykę poszczególnych grup przedstawia 

tabela 2. 
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Tabela 3. Efekty aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Grupa czynników Czynnik 
% odpowiedzi 

pozytywnych 

społeczne 

większa pewność siebie 60,9% 

większa otwartość 41,4% 

wzmocnienie relacji ze znajomymi 27,8% 

lepsze postrzeganie przez innych 27,0% 

autorytet i uznanie otoczenia 19,7% 

zdrowotne 

poprawa sprawności fizycznej 89,6% 

poprawa stanu zdrowia 65,0% 

estetyczny wygląd 62,5% 

psychiczne 

dobre samopoczucie 89,8% 

wzrost optymizmu 67,7% 

energia do działania 64,6% 

samorealizacja 61,9% 

większe poczucie własnej wartości 58,7% 

wzrost siły psychicznej 55,1% 

spadek znużenia 50,1% 

wyciszenie psychiczne 48,7% 

lepsza koncentracja 43,5% 

odporność na stres 41,4% 

Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej wskazywanym efektem aktywności fizycznej jest dobre samopoczucie 

(89,8%) oraz poprawa sprawności fizycznej (89,6%) (tabela 3.). Inne aspekty zdrowotne 

wystąpiły rzadziej – poprawę stanu zdrowia zauważa 65% badanych, a estetyczny 

wygląd 62,5% studentów. Istotnym efektem aktywności fizycznej studentów jest równie 

wzrost optymizmu (67,7%) oraz energia do działania (64,6%). Najrzadziej występu-

jącym efektem jest autorytet i uznanie otoczenia, który zauważa 19,7% studentów. Do 

grupy efektów widzianych przez mniej niż połowę badanych zaliczyć ponadto należy: 

większą otwartość, wzmocnienie relacji ze znajomymi, wyciszenie psychiczne, lepszą 

koncentrację oraz odporność na stres.  

3.5. Bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej 

Najważniejszą barierą w podejmowaniu aktywności fizycznej przez studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego jest brak czasu. Barierę taką deklaruje 51,5% badanych, 

na drugim miejscu wskazywano studia (46,9%). Dodatkowo za barierę uznano pracę 

(25,4%), co ma jednak związek z brakiem czasu, ten może wynikać zarówno z obo-

wiązków zawodowych (praca) oraz obowiązków na uczelni (studia), jak i innych 

aktywności poza pracą i uczelnią. 
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Na uwagę zasługuje fakt, iż dla 28% badanych czynnikiem ograniczającym podej-

mowanie aktywności fizycznej jest ogólny brak motywacji, a dla niewiele ponad 25% 

badanych brak nawyków. Brak chęci dotyczy 23,7% badanych. Bariery finansowe 

mają mniejsze znacznie (22%).  

Jedynie 12,2% studentów uznaje swój stan zdrowia jako barierę w podejmowaniu 

aktywności fizycznej. Czynniki przestrzenne miały najmniejsze znaczenie – jedynie 

11,7% badanych wskazuje, że ograniczeniem jest brak możliwości podejmowania 

aktywności w miejscu zamieszkania oraz 9,4% badanych wskazało niski poziom 

poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.  

Reasumując bariery można podzielić na dwie grupy: 

 bariery związane z pewnymi nawykami, utrwalone w czasie; 

 bariery wynikające z aktualnych uwarunkowań. 

Dla osiągania wyższego poziomu aktywności fizycznej istotne jest podejmowanie 

działań zmierzających do niwelowania barier. Teoretycznie trudniej zwalczyć bariery 

utrwalone, niż te wynikające z aktualnego schematu życia, ale w praktyce może się 

okazać, że łatwiej wpłynąć właśnie na tę drugą grupę, poprzez odpowiednia działania 

edukacyjne, pokazywanie wzorców itp.  

3.6. Przestrzenne aspekty podejmowania aktywności fizycznej 

Aktywność fizyczna może być podejmowana w wielu miejscach – w domu, 

w klubach fitness, w innych przestrzeniach komercyjnych, jak również w przestrzeni 

otwartej, publicznej. W ostatnim przypadku największą rolę dogrywają parki miejskie, 

lasy miejskie czy infrastruktura w postaci ścieżek rowerowych, ścieżek biegowych 

i siłowni plenerowych. Można sformułować założenie, że dobrze wyposażona prze-

strzeń miasta powinna skutkować wyższym poziomem aktywności fizycznej, powinna 

stanowić czynnik zachęcający do podejmowania aktynowości (determinizm). 

Ponad 88% badanych dobrze lub bardzo dobrze ocenia Warszawę pod względem 

odpłatnych możliwości podejmowania aktywności fizycznej (tabela 4.). Ocena taka nie 

stanowi zaskoczenia, gdyż Warszawa jako największe miasto w kraju dysponuje 

bardzo dobrze rozwiniętą siecią klubów fitness, siłowni, basenów i innych obiektów 

sportowych. Nieodpłatne możliwości podejmowania aktywności fizycznej w Warszawie 

zostały ocenione znacznie gorzej. Jedynie 35,9% badanych uznaje ofertę tę za dobrą lub 

bardzo dobrą. Niska ocena może mieć związek przede wszystkim z ciągle słabo 

rozwiniętą infrastrukturą rowerową (sieć dróg rowerowych), a także z niedostosowaniem 

oferty siłowni plenerowych do potrzeb osób ćwiczących. Ponad 55,5% badanych uznaje, 

ze w stopniu dobrym lub bardzo dobrym może rozwijać swoje zainteresowania 

aktywnością fizyczną na terenie Warszawy, co skłania do wniosku, że Warszawa oferuje 

ogólnie dobre warunki do podejmowania aktywności fizycznej. Przestrzeń rekreacyjna 

Warszawy (wyposażenie w poszczególne elementy) ma jednak niewielkie znaczenie dla 

aktywności fizycznej studentów (32,8%) 
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Chcąc ocenić dokładnie możliwości podejmowania aktywności fizycznej w różnej 

formie sprawdzono cenę poszczególnych elementów przestrzeni rekreacyjnej w miejscu 

zamieszkania studentów.  

Dostępność terenów zieleni została oceniona jako dobra lub bardzo dobra przez 

69,7% studentów. Dostępność klubów fitness i siłowni w miejscu zamieszkania była 

gorsza (59%). W opinii 55,9% badanych przestrzeń w okolicy zamieszkania sprzyja 

podejmowaniu aktywności fizycznej.  

Tabela 4. Ocena poszczególnych elementów przestrzeni rekreacyjnej i możliwości podejmowania aktywności 

fizycznej w zależności od miejsca zamieszkania  

Pytanie Ocena 

Osoby 

mieszkające 

poza Warszawa 

Osoby 

mieszkające 

w Warszawie 

Statystyki 

chi-kwadrat 

Jak oceniasz dostępność 

klubów fitness 

w okolicy, w której 

mieszkasz 

negatywnie 33,7% 12,8% Chi-kw.  

= 47,963 

Df = 2 

p < 0,000 

średnio 25,1% 20,3% 

pozytywnie 41,2% 67,0% 

Jak oceniasz dostępność 

terenów zielenie 

w okolicy, w której 

mieszkasz? 

negatywnie 16,2% 8,4% Chi-kw.  

= 11,638 

Df = 2 

p = 0,003 

średnio 22,1% 18,6% 

pozytywnie 61,8% 73,1% 

Jak oceniasz możliwość 

podejmowania 

aktywności fizycznej 

w okolicy, w której 

mieszkasz? 

negatywnie 22,9% 11,9% Chi-kw.  

= 14,724 

Df = 2 

p = 0,001 

średnio 29,6% 28,6% 

pozytywnie 47,4% 59,5% 

Źródło: opracowanie własne 

Badania studenci mieszkają zarówno na terenie Warszawy (68,4%), jak i poza 
miastem (31,6%). Oceny poszczególnych elementów przestrzeni rekreacyjnej oraz 
możliwość podejmowania aktywności fizycznej kształtowały się odmiennie w zależ-
ności od miejsca zamieszkania. Uzyskane różnice są istotne statystycznie (tabela 3.). 
Studenci mieszkający poza Warszawą znacznie gorzej ocenili przestrzeń w okolicy 
swojego miejsca zamieszkania pod względem dostępności klubów fitness. Negatywne 
oceny stanowiły 33,7% wszystkich, natomiast wśród studentów mieszkających w War-
szawie jedynie 12,8%. Podobnie studenci mieszkający poza Warszawą gorzej oceniają 
swoje miejsce zamieszkania pod względem dostępności terenów zieleni w porównaniu 
ze studentami mieszkającymi w Warszawie. W tym przypadku negatywne oceny 
stanowiły odpowiednio 16,2% i 8,4%. Konsekwencją powyższych ocen jest ocena 
możliwości podejmowania aktywności w miejscu zamieszkania, które zostały wyżej 
ocenione przez studentów mieszkających w Warszawie.  
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Tabela 5. Porównanie motywacji do podejmowania aktywności fizycznej przez studentów 

Motywacja Wyniki z innych badań Wyniki badania własnego 

przyjemność 34%-69,5% 70,6% 

Ładna sylwetka 44,4% 78,7% 

zdrowie 37,5%-39,8% 74,4% 

relaks 36,7% 61,0% 

dbałość o siebie 30,7% 84,6% 

zalecenie lekarza 3,8% 10,9% 

chęć zaimponowania 

innym 
2,0% 19,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7÷14] 

Tabela 6. Porównanie barier w podejmowaniu aktywności fizycznej przez studentów 

Bariera Wyniki z innych badań Wyniki badania własnego 

Brak czasu 20,3%-61,5% 51,5% 

Finanse 22,7%-58,9% 22,0% 

Brak motywacji 24,2%-46,9% 28,0% 

Brak chęci 41,2% 23,7% 

Praca 25,3% 25,4% 

Mała dostępność miejsc 14,0%-25,3% 11,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7, 8, 10÷13, 15], 

4. Podsumowanie 

Aktywność fizyczna jest ważna dla blisko ¾ badanych studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego. Źródłem aktywności fizycznej jest przeważnie własna aktywność 

w okresie szkolnym, często wspierana ze strony rodziców. Studenci sami siebie jako 

grupę społeczną uznają za osoby raczej nieaktywne fizycznie.  

Najważniejszą motywacją do podejmowania aktywności przez studentów jest 

potrzeba dbania o siebie i względy zdrowotne. Istotne w tym zakresie są również takie 

czynniki: możliwość osiągnięcia ładnej sylwetki, przyjemność oraz potrzeba aktyw-

ności. Porównując wyniki wyżej opisane badania z wynikami badań nad aktywnością 

fizyczną studentów w innych ośrodkach należy stwierdzić, iż motywacje studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego do podejmowania aktywności fizycznej kształtują się 

odmiennie (tabela 5.). Należy być jednak ostrożnym w bezpośrednim porównywaniu 

wyników ze względu na zastosowane różne narzędzia badawcze, ale prezentowane 

wyniki dają pewną orientację.  
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Najczęściej zauważalnym efektem aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego jest dobre samopoczucie oraz poprawa sprawności fizycznej, czyli dwa 

podstawowe cele podejmowania aktywności. Uznanie otoczenia, autorytet stanowi 

zauważalny efekt u mniej niż 20% otoczenia. Do najsilniejszych efektów zaliczyć należy 

te zdrowotne oraz psychiczne związane z kształtowaniem charakteru, a efekty związane 

z relacjami z otoczeniem mają znacznie niższą częstość występowania.  

Głównym czynnikiem ograniczającym możliwości podejmowania aktywności 

fizycznej przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest brak czasu. Czynnik ten 

wystąpił jednak nieznacznie rzadziej niż w innych prezentowanych badaniach (tabela 6.). 

Zestawiając uzyskane wyniki z wynikami innych badań można odnieść wrażenie, że 

bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej przez studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego są znacznie słabsze w porównaniu z innymi ośrodkami. Widać to 

wyraźnie w przypadku finansów, braku chęci, czy małej dostępności miejsc rekreacji.  

Rolę przestrzeni rekreacyjnej Warszawy lub miejsca zamieszkania w aktywności 

fizycznej studentów należy ocenić pozytywnie. Studenci wysoko oceniają wyposażenie 

przestrzeni samej Warszawy, ale studenci mieszkający poza Warszawą warunki do 

podejmowania aktywności w miejscu zamieszkania oceniają gorzej niż studenci 

mieszkający w Warszawie. Wysokie oceny zagospodarowania rekreacyjnego Warszawy 

stanowią jednak bazę do podejmowania aktywności fizycznej, przy odpowiednich 

działaniach zarówno władz miasta, jak i władz uczelni (w tym organów samorządu 

studenckiego) można ograniczyć rolę niektórych barier w podejmowaniu aktywności, jak 

również wzmocnić motywacje studentów.  
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Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Aktywność fizyczna w czasie wolnym to jeden z czynników pozwalających na utrzymanie zdrowia, 

radzenie sobie z codziennym stresem, w szerszym kontekście także sposób organizacji czasu wolnego. 

Artykuł stanowi prezentację ogólnych wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. Pod uwagę wzięto tylko aktywność fizyczną podejmowaną 
w czasie wolnym, bez uwzględniania zajęć wychowania fizycznego, które trwają tylko przez krótki okres 

studiów. Celem artykułu jest wskazanie źródeł aktywności fizycznej, barier i czynników wspierających 

podejmowanie aktywności fizycznej. Dodatkowym zaprezentowanym aspektem jest rola przestrzeni 

publicznej miasta lub miejsca zamieszkania w kształtowaniu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego. Badanie potwierdziło dotychczas najczęściej występującą barierę w podejmowaniu 

aktywności fizycznej jaką jest brak czasu. Inne bariery wystąpiły znacznie rzadziej niż wśród studentów 

innych uczelni. Najważniejszą motywacją podejmowania aktywności okazała się potrzeba dbania o siebie 

i względy zdrowotne. Najbardziej wyraźnym efektem aktywności fizycznej studentów jest poprawa 
kondycji fizycznej i dobre samopoczucie.  

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, motywacja, aktywność fizyczna studentów, rekreacja 

Recreational physical activity of student at the University of Warsaw 

Recreational physical activity is the one of the most important factor of healthy being, but also the form of 

spending time. This article presents main results of research about leisure-based physical activity carried 

out among students at the University of Warsaw in 2016. The research was based on own questionnaire 
and focused on the activity taken only in leisure time, apart from obligatory physical education during 

studies. The aim of this article is to present the sources, motivations, effects and barriers in physical 

activity. In addition to this, the article shows the role of public space for physical activity of students. The 

research confirmed the main barrier which is lack of free time. The most important motivation is “need to 
take care about oneself” and “health reasons”. Physical activity has also many effects and the most visibly 

one is “improvement of physical fitness” and “being in good mood”.  

Keywords: physical activity, motivation, students’ physical activity, recreation 
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Poziom hipochondrii  

i jej socjodemograficzne uwarunkowania  

u osób z dolegliwościami bólowymi  

układu mięśniowo-szkieletowego 

1. Wstęp 

Dolegliwości bólowe w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego należą do naj-

częstszych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Dane Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wskazują, że są one najbardziej 

rozpowszechnionymi dolegliwościami we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Około 

23% osób uskarża się na bóle mięśni, prawie połowa pracuje w niewygodnej i męczącej 

pozycji, a ponad 1/3 przenosi lub przesuwa w pracy ciężkie przedmioty [1]. Na 

powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wpływa wiele czynników 

związanych z pracą, tj.: czynniki fizyczne (np. pozycja ciała, wywierana siła, powta-

rzalność ruchów), czynniki psychospołeczne (np. monotonna praca w szybkim tempie) 

oraz czynniki indywidualne (przebyte choroby, niska wydolność fizyczna, starszy wiek, 

parametry stanowiska pracy). Niemożliwe jest wskazanie jednego czynnika, który 

miałby bezpośredni wpływ na powstawanie omawianych dolegliwości. Uważa się, że są 

one sumaryczną wartością wszystkich przedstawionych wyżej czynników [2]. 

Według IASP (International Association for the Study of Pain) ból jest nieprzy-

jemnym doznaniem czuciowym i emocjonalnym związanym z aktualnie występującym 

lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek, lub też doznaniem opisywanym w kategoriach 

takiego uszkodzenia. Pełni on rolę ostrzegawczo-obronną, będąc sygnałem potencjalnego 

zagrożenia, wyzwalając odruchową i behawioralną odpowiedź organizmu w celu 

ograniczenia do minimum skutków uszkodzenia. Jest on również oznaką choroby, urazu, 

oraz sygnalizuje potrzebę poszukiwania pomocy medycznej [3, 4]. 

Lęk o zdrowie występuje we wszystkich grupach wiekowych i stanowi normalną, 

adaptacyjną odpowiedź ustroju na zmiany w nim zachodzące. Zazwyczaj pojawia się 

jako następstwo stresu, poważnej choroby, znaczącej straty [5], czy też w wyniku 

„ekspozycji” na prezentowane w popularnych stacjach telewizyjnych informacje 

związane z rozmaitymi chorobami, bądź inne bodźce związane ze zdrowiem [6, 7]. Dla 

większości osób obawy te mają charakter przemijający. Jednak w niektórych przy-

padkach mogą stanowić podłoże dla rozwoju hipochondrii (ciężki lęk o zdrowie). 

Wbrew powszechnie panującym poglądom, zaburzenie to występuje nie tylko wśród 

pacjentów psychiatrycznych, lecz obecne jest również wśród wielu schorzeń soma-
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tycznych, a nawet u osób zdrowych [6]. Zgodnie z obecnie obowiązującą 10 edycją 

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), istotą 

zaburzeń hipochondrycznych jest uporczywe i trwałe zaabsorbowanie możliwością 

posiadania jednego lub więcej poważnych i postępujących zaburzeń somatycznych, 

trwające przez okres co najmniej 6 miesięcy. Pacjenci notorycznie manifestują skargi 

somatyczne lub wykazują uporczywe zaabsorbowanie swoim wyglądem [8]. W etio-

logii hipochondrii, szczególną rolę przypisuje się mylnej interpretacji powszechnych 

i zazwyczaj nieszkodliwych objawów somatycznych oraz wszelkich innych informacji 

istotnych dla zdrowia, które interpretowane są jako dowód toczącego się procesu 

chorobowego oraz generują szereg niepokojących emocji. Przykładowo, ból głowy, 

szybsze bicie serca, czy też ból mięśni odbierane są jako niepokojące i świadczące 

o chorobie, a cała uwaga skupia się zwykle na jednym bądź dwóch narządach lub 

układach organizmu [9].  

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy była ocena nasilenia hipochondrii wśród pracowników 

biurowych u których występują dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego. 

Zbadano również czy nasilenie hipochondrii związane jest z wiekiem oraz płcią.  

Sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Na jakim poziomie występuje lęk o zdrowie w grupie osób z dolegliwościami 

bólowymi oraz czy jego nasilenie jest większe niż u osób zdrowych (bez 

żadnych problemów bólowych)?; 

2. Jaki jest związek pomiędzy zmiennymi socjodemograficznymi (wiekiem i płcią), 

a intensywnością objawów lęku o zdrowie? 

3. Materiały i metody  

3.1. Materiał  

Do badania zakwalifikowano 114 osób. Było to 60 pracowników biurowych, którzy 

co najmniej raz w ciągu ostatnich 6-miesięcy odczuwali dolegliwości bólowe w obrębie 

narządu ruchu oraz 54 osoby, u których nie występują żadne dolegliwości bólowe. 

Wybrano następujące kryteria włączenia do badania (jednakowe dla obu grup):  

 wyrażenie zgody na uczestnictwo w badaniu; 

 wiek powyżej 18 lat; 

 poziom sprawności intelektualnej pozwalający na zrozumienie oraz udzielenie 

odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie; 

Dodatkowe kryteria dla grupy badanej stanowiły: 

 brak dotychczasowego leczenia zgłaszanych dolegliwości; 

 bolesność palpacyjna w obrębie mięśni przykręgosłupowych; 

 diagnoza zespołu posturalnego według McKenziego. 

Pełną charakterystykę badanych grup zawarto w tabeli 1.  
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3.2. Metody 

W badaniu wykorzystano techniki psychometryczne. Poziom lęku o zdrowie 

oszacowano za pomocą polskiej adaptacji skróconej wersji Inwentarza Lęku o Zdrowie 

(ang. Short Health Anxiety Inventory – SHAI), natomiast jego determinanty określono 

za pomocą specjalnie skonstruowanego, autorskiego kwestionariusza.  

3.2.1. Inwentarz Lęku o Zdrowie (SHAI, Short Health Anxiety Inventory) 

SHAI jest skróconą wersją kwestionariusza Health Anxiety Inventory (HAI). 

Z oryginalnej, zawierającej 48 pytań wersji HAI, wybrano 14 pytań z największym 

współczynnikiem korelacji „pozycja testu-wynik ogólny” (ang. item – total correlations) 

uzyskanym wśród pacjentów z hipochondrią (posiadających różne jej objawy). Pytania 

te utworzyły główną skalę (ang. main section) oceniającą strach przed zachorowaniem. 

Dodano do nich składającą się 4 pozycji podskalę zaprojektowaną do oceny nega-

tywnych skutków zachorowania (ang. negative consequences of an illness – NC). 

Każda z 18 pozycji składa się z czterech stwierdzeń, spośród których badany wybiera 

to, które najlepiej opisuje jego uczucia na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Podczas 

monitorowania procesu leczenia, pytania należy odnieść do okresu ostatniego 

tygodnia. Gdy w ocenie badanego więcej niż jedno stwierdzenie odnosi się do jego 

osoby, proszony jest on o zaznaczenie wszystkich tych, które znajdują zastosowanie 

w jego przypadku. Odpowiedzi punktowane są w czterostopniowej skali od 0 do 3, 

gdzie: 0 (brak symptomów), 1 (łagodne objawy), 2 (ciężkie objawy), 3 (bardzo ciężkie 

objawy – kliniczna forma hipochondrii). W przypadku, gdy respondent zaznaczył więcej 

niż jedno stwierdzenie w danym punkcie, pod uwagę brane jest stwierdzenie z wyższą 

wagą punktową [10]. Zarówno, oryginalna wersja kwestionariusza [10], jak i jego 

polska adaptacja opracowana przez Kocjana, posiada bardzo dobre właściwości 

psychometryczne [11].  

3.2.2. Autorski Kwestionariusz  

Kwestionariusz podzielony został na dwie części (bloki) tematyczne. Część 

pierwszą stanowił wywiad chorobowy obejmujący rodzaj zgłaszanych dolegliwości, 

dokładną topografię, czynności wywołujące ból, czas trwania dolegliwości, oraz liczbę 

poprzednich epizodów. Blok drugi, zawierał pytania metryczkowe dotyczące płci oraz 

wieku. 

W celu diagnozy zespołu posturalnego przeprowadzono z badanym wywiad według 

protokołu metody McKenziego oraz wykonano badanie palpacyjne w obrębie mięśni 

przykręgosłupowych. 

3.2.3. Badanie palpacyjne 

Badany znajdował się w pozycji leżąc przodem, kończyny górne wzdłuż tułowia, 

stawy kolanowe w lekkim zgięciu a stopy oparte o wałek. Badacz opuszkami palców 

II-V wykonywał delikatny, kompresyjny ucisk na tkanki miękki w obrębie mięśni 

przykręgosłupowych. Wzmożone napięcie mięśniowe oraz odtworzanie się objawów 



 

 

Janusz Kocjan 

 

60 

bólowych w trakcie ucisku badacza z jednoczesnym ich ustąpieniem po zaprzestaniu 

docisku interpretowano było w kategorii dolegliwości mięśniowych oraz kwalifiko-

wało pacjenta do grupy badanej. 

3.2.4. Diagnoza zespołu posturalnego wg McKenziego 

Zespół posturalny dotyczy zaburzeń postawy ciała. Struktury tkankowo-stawowe 

nie są w tym przypadku w żaden sposób uszkodzone, a tylko przeciążone, najczęściej 

w wyniku statycznej, długo utrzymywanej pozycji ciała (np. długotrwałym, niedbałym 

siedzeniem). Na podstawie zebranego wywiadu z badanym przy użyciu protokołu 

McKenziego klasyfikowano badanych do jednej z trzech grup dysfunkcji: zespołu 

mechanicznego, zespołu dysfunkcyjnego, zespołu posturalnego [12]. Kwestionariusze 

rozdawano tylko osobom, którym postawiono diagnozę zespołu posturalnego. 

3.3. Analiza statystyczna 

Hipotezę o normalności rozkładu weryfikowano za pomocą testu Shapiro-Wilka. 

Ilościowego przedstawienia danych dokonano za pomocą statystyk opisowych. W tym 

celu obliczono: wartości średnie (X), oraz odchylenia standardowe (SD). Graficznego 

przedstawienia wyników dokonano przy użyciu histogramów. Oceniając istotność 

różnic pomiędzy odsetkami badanych z kliniczną formą hipochondrii użyto testów 

struktury. Aby określić zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi obliczono 

współczynniki korelacji rang Spearmana (rho). Zależnie od normalności rozkładu 

porównania badanych pomiędzy dwiema grupami dokonano za pomocą niepara-

metrycznego testu U Manna-Whitneya lub testu t-studenta. W celu określenia istotności 

związku pomiędzy analizowanymi zmiennymi oraz oszacowania wielkości wariancji 

wyjaśnionej przez te zmienne wykonano wieloczynnikową analizę regresji. Wyniki 

opracowano przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excell 2010 oraz pakietu 

STATISTICA (StatSoft) w wersji 10.0. Przyjęto poziom istotności statystycznej: 

p<0.05. 

4. Wyniki  

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę społeczno-demograficzną badanych. 

Statystyki opisowe dotyczące nasilenia hipochondrii w obu grupach zawarto w tabeli 2. 

Następnie oszacowano poziom lęku o zdrowie w grupie osób z dolegliwościami 

bólowymi dokonując analizy z podziałem na płeć. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.  
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Tabela 1. Charakterystyka badanych grup. Liczba osób [N] oraz procent [%] całości 

ZMIENNA 
Grupa badana Grupa kontrolna 

p 
N % N % 

Płeć: 

kobiety 

mężczyźni 

 

27 

33 

 

45,0 

55,0 

 

26 

28 

 

48,1 

51,9 

 

0,618 

Wiek: średnia ± SD 45,12±8,54 - 32,7±7,74 - 0,078 

Czas trwania dolegliwości 

bólowych: średnia ± SD 

(miesiące) 

9,15±2,87 - - - - 

Liczba epizodów bólowych 

w ciągu ostatnich 6 

miesięcy: 

<5 

5-10 

>10 

 

 

 

11 

20 

29 

 

 

 

18,3 

33,3 

48,4 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

Tabela 2. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) – statystyki opisowe: wartości średnie [M], odchylenie 

standardowe [SD], wartości minimum [MIN] i maksimum [MAX] oraz poziom istotności statystycznej [p] 

ZMIENNA 

(zakres pkt) 

Grupa badana Grupa kontrolna 
p 

M±SD min-max M±SD min-max 

PZ (0-42) 16,2±7,1 6-33 8,3±3,6 0-21 <0,001 

NKC (0-12) 4,6±2,1 0-10 4,1±1,9 0-7 0,592 

LOZ (0-54) 20,8±8,6 6-41 12,4±6,5 0-28 0,008 

Tabela 3. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) – statystyki opisowe z podziałem na płeć: wartości średnie [M], 

odchylenie standardowe [SD], wartości minimum [MIN] i maksimum [MAX] oraz poziom istotności statystycznej [p] 

ZMIENNA 

(zakres pkt) 

Kobiety Mężczyźni 
p 

M±SD min-max M±SD min-max 

PZ (0-42) 18,1±7,3 6-33 15,2±7,6 6-32 0,023 

NKC (0-12) 4,0±1,8 0-8 4,9±2,3 3-10 0,046 

LOZ (0-54) 22,1±10,2 6-41 20,1±9,9 8-41 0,041 
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Nasilenie klinicznej formy hipochondrii (ciężkiego lęku o zdrowie) przedstawiono 

na rycinie 1. Nieznacznie większy odsetek badanych z kliniczną formą hipochondrii 

odnotowano w grupie osób z dolegliwościami bólowymi – względem grupy kontrolnej, 

odpowiednio: 28,33% vs. 12,96%; p = 0,0257. Poszukując ewentualnych różnic ze 

względu na płeć tej samej analizy dokonano w grupie badanej. Rezultaty znajdują się 

na rycinie 2.  

Rysunek 1. Hipochondria – podział według nasilenia 

 

Rysunek 2. Hipochondria w grupie badanej z podziałem na płeć – według nasilenia 

W dalszej części analizy statystycznej wykonano statystyki opisowe dla pozycji 

wchodzących w skład poszczególnych czynników. Rezultaty zawiera tabela 4. 

Poszukując ewentualnych różnic dymorficznych pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

wśród pacjentów z dolegliwościami bólowymi wykonano odrębne statystyki opisowe 

(średnie oraz odchylenia standardowe) dla kobiet i mężczyzn, a następnie porównano 

uzyskane wyniki (tab. 5). 
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Tabela 4. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) – statystyki opisowe dla pozycji wchodzących w skład 

poszczególnych czynników: wartości średnie [M], odchylenie standardowe [SD], oraz poziom istotności statystycznej [p] 

LĘK O ZDROWIE 
Grupa badana 

Grupa 

kontrolna  

p 

X SD X SD 

1. obawa o zdrowie 1,36 0,82 0,84 0,66 0,0002 * 

2. dolegliwości bólowe 1,43 0,85 0,81 0,83 <0,0000* 

3. świadomość doznań cielesnych 1,33 0,82 0,91 0,72 0,0482* 

4. oparcie się myślą o chorobie 0,99 0,86 0,75 0,72 0,1061 

5. strach przed zachorowaniem 1,21 0,90 0,42 0,71 <0,0000* 

6. wyobrażanie sobie choroby 0,76 0,64 0,55 0,72 0,0494* 

7. odwrócenie uwagi od myśli na temat 

zdrowia 
0,95 0,77 0,43 0,61 <0,0000* 

8. zapewnienie ze strony lekarza 1,43 0,72 0,44 0,87 <0,0000* 

9. słyszenie o chorobie 0,96 0,60 0,55 0,57 0,0000* 

10. znaczenie doznań cielesnych 0,96 0,72 0,88 0,79 0,4889 

11. ryzyko choroby 1,51 0,83 0,91 0,91 <0,0000* 

12. myślenie o chorobie 1,16 0,88 0,42 0,65 <0,0000* 

13. odwrócenie uwagi od wrażeń 

cielesnych 
1,18 0,69 0,61 0,67 <0,0000* 

14. nastawienie do zdrowia w opinii 

rodziny/znajomych 
1,09 0,82 0,74 0,66 <0,0000* 

15. radość z życia w przypadku choroby 0,96 0,71 0,88 0,84 0,2956 

16. prawdopodobieństwo wyleczenia 

w przypadku zachorowania 
0,88 0,71 0,85 0,66 0,9981 

17. zrujnowanie życia z powodu choroby 0,91 0,69 0,92 0,66 0,8694 

18. utrata godności z powodu choroby 0,78 0,64 0,74 0,64 0,9148 
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Tabela 5. Short Health Anxiety Inventory (SHAI) – statystyki opisowe dla pozycji wchodzących w skład 

poszczególnych czynników z podziałem na płeć: wartości średnie [M], odchylenie standardowe [SD], oraz poziom istotności 

statystycznej [p] 

LĘK O ZDROWIE 
Kobiety Mężczyźni 

 

p 

X SD X SD 

1. obawa o zdrowie 1,41 0,85 1,32 0,80 0,0924 

2. dolegliwości bólowe 1,46 0,80 1,39 0,81 0,1647 

3. świadomość doznań cielesnych 1,41 0,86 1,17 0,84 <0,0001* 

4. oparcie się myślą o chorobie 1,07 0,84 0,93 0,88 0,0784 

5. strach przed zachorowaniem 1,23 0,91 1,20 0,84 0,8953 

6. wyobrażanie sobie choroby 0,88 0,65 0,71 0,63 <0,0001* 

7. odwrócenie uwagi od myśli na temat 

zdrowia 
1,18 0,73 0,84 0,78 0,0087* 

8. zapewnienie ze strony lekarza 1,47 0,70 1,44 0,75 0,9192 

9. słyszenie o chorobie 0,98 0,63 0,92 0,62 0,8869 

10. znaczenie doznań cielesnych 1,01 0,75 0,93 0,71 0,7411 

11. ryzyko choroby 1,56 0,89 1,47 0,85 0,6996 

12. myślenie o chorobie 1,19 0,84 1,10 0,89 0,7347 

13. odwrócenie uwagi od wrażeń 

cielesnych 
1,20 0,73 0,85 0,64 <0,0001* 

14. nastawienie do zdrowia w opinii 

rodziny/znajomych 
1,01 0,88 1,19 0,90 0,0486* 

15. radość z życia w przypadku choroby 0,56 0,75 1,05 0,92 <0,0001* 

16. prawdopodobieństwo wyleczenia 

w przypadku zachorowania 
0,89 0,72 0,84 0,88 0,9969 

17. zrujnowanie życia z powodu choroby 0,66 0,71 0,98 0,73 <0,0001* 

18. utrata godności z powodu choroby 0,68 0,69 0,92 0,71 <0,0001* 
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Następnie oceniono zależność między wiekiem a ogólnym wskaźnikiem lęku 
o zdrowie i jego składowymi. W grupie badanej zaobserwowano istotne statystycznie 
zależności: wiek-PZ (r=-0,44; p<0,001), wiek-NKC (r=-0,26; p=0,011) oraz wiek-LOZ 
(r=-0,49; p<0,001). W przypadku grupy kontrolnej nie odnotowano zależności istotnych 
statystycznie a współczynniki korelacji przedstawiały się następująco: wiek-PZ: 
r=0,16, p=0,467; wiek-NKC: r=0,22, p=0,362; wiek-LOZ: r=0,24, p=0,217.  

W kolejnym etapie określono zależności między wiekiem a hipochondrią 
z podziałem na płeć dla grupy badanej. W grupie kobiet stwierdzono korelacje istotne 
statystycznie wieku z: PZ (r=-0,31; p=0,036), NKC (r=-0,41; p=0,029), LOZ (r=-0,38; 
p=0,018). U badanych płci męskiej również odnotowano podobne zależności. 
Przedstawiały się one następująco: wiek-PZ (r=-0,34; p=0,026), wiek-NKC (r=-0,43; 
p=0,018), LOZ (r=-0,45; p=0,006).  

5. Dyskusja  

Lęk o zdrowie występuje we wszystkich kulturach, lecz przejawia się w specy-
ficzny sposób [5]. Epidemiologia hipochondrii nie jest dokładnie poznana. W oparciu 
o przegląd systematyczny z ostatnich 16 lat, szacuje się, że częstość jej występowania 
w ogólnej populacji mieści się w granicach od 0,02% do 7% [13÷18], przy czym 
w dwóch ostatnio przeprowadzonych badaniach, obecność hipochondrii stwierdzono 
zaledwie u 0,4% [17] i 0,05% [18] populacji niemieckiej. Z kolei średnia częstość jej 
występowania wśród pacjentów podstawowej opieki medycznej (na podstawie danych 
z ostatnich 23 lat) wyniosła 4,2% i mieściła się w zakresie od 0,8% do 8,5% [19÷26]. 
Silnie wyrażony lęk o zdrowie stwierdzono m.in. wśród pacjentów ze stwardnieniem 
rozsianym [27], przewlekłym bólem kręgosłupa [28], cukrzycą typu I i II [29], 
chorobami układu moczowo-płciowego [30] oraz u pacjentów po przeszczepie 
komórek macierzystych układu krwiotwórczego [31]. Problem ten dostrzeżono 
również wśród pacjentów onkologicznych, gdzie kliniczną formę hipochondrii odnoto-
wano u 38% kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi [32, 33], natomiast około 1 na 5 
kobiet odczuwała silne obawy o stan swojego zdrowia w okresie 6 i 12 tygodni od 
przeprowadzonej operacji [34]. W przypadku mężczyzn podwyższony poziom lęku 
o zdrowie stwierdzono u 33% spośród 95 pacjentów z rakiem piersi i jąder w okresie 
2 lat od postawionej diagnozy [35]. O obecności lęku o zdrowie w populacji osób 
zdrowych świadczą także wyniki badań przeprowadzonych na grupie studentów. 
Średni wynik punktowy SHAI z 9 przeprowadzonych prób wyniósł 12.67 pkt [36, 44]. 

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki badań dotyczą osób z dolegliwościami 
bólowymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Średnie wartości ogólnego 
wskaźnika LOZ (tab.2) wskazują na jego relatywnie umiarkowane nasilenie. Uzyskany 
rezultat był jednak zdecydowanie wyższy niż w grupie kontrolnej, przy czym wartości 
odchyleń standardowych świadczą o jego dużym, indywidualnym zróżnicowaniu. 
Różnice istotne statystycznie pomiędzy obiema grupami ujawniły się zarówno 
w sumarycznym wskaźniku lęku o zdrowie, jak również, w składowej PZ (Prawdo-
podobieństwo Zachorowania). Średnie wartości dla czynnika NKC były zbliżone 
w obu grupach. Na tle innych prac badawczych, w których oceniano występowanie 
lęku o zdrowie przy użyciu kwestionariusza SHAI, odnotowane wyniki w grupie 
pacjentów kardiologicznych były wyższe niż w przypadku pacjentów ze stwardnie-
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niem rozsianym [27], chorobami układu moczowego [30], lecz niższe niż u pacjentów 
po przeszczepie komórek układu krwiotwórczego [31].  

U kobiet odnotowano, istotny statystycznie, wyższy poziom lęku o zdrowie niż 
u mężczyzn (tabela 3). Wynika to z faktu, że kobiety prawdopodobnie częściej 
angażują inne osoby do pomocy przy rozwiązywaniu swoich problemów zdrowotnych, 
podczas gdy mężczyźni cechują się większą niezależnością oraz instrumentalnym 
podejściem w kwestii radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Mężczyźni i kobiety 
mogą być również inaczej traktowani przez inne osoby. Nie wykluczone, że kobiety 
dostają więcej (lub mężczyźni mniej) wsparcia społecznego [45]. Przedstawione 
hipotezy wyjaśniające obecność różnic dymorficznych, odnoszą się przede wszystkim 
do teorii interpersonalnej lęku o zdrowie. Z perspektywy poznawczo-behawioralnej 
warto przytoczyć badania Ginsberg, w których wskazuje on, że kobiety w większym 
stopniu niż mężczyźni martwią się odczuwanymi doznaniami cielesnymi [46].  

Skalę omawianego problemu ilustruje rycina 1. Kliniczną formę hipochondrii 
(ciężki lęk o zdrowie) zidentyfikowano u 28,3 % badanych (27 spośród 60 osób 
z dolegliwościami bólowymi). Wynik ten jest większy niż w przedstawionych we 
wcześniej danych danych epidemiologicznych. Dla porównania w grupie kontrolnej 
odsetek ten wyniósł 12,96%. Na rysunku 2, w grupie badanej zaznaczają się różnice 
dymorficzne. U znacząco większego odsetka kobiet odnotowano kliniczną formę 
hipochondrii – względem mężczyzn. 

W analizowanym materiale odnotowano pozytywną zależność między wiekiem 
a hipochondrią. W grupie badanej wraz ze wzrostem wieku wzrastał poziom nasilenia 
lęku o zdrowie. Tę samą zależność obserwowano, gdy wykonano osobne statystyki dla 
kobiet i dla mężczyzn. Uzyskane w pracy własnej wyniki są zgodne z niektórymi 
wcześniej prezentowanymi doniesieniami [14, 47, 48]. Pozostają one jednak 
w opozycji do wyników innych badaczy, jak również modelu SAVI (Strength and 
Vulnerabilities Integration) zaproponowanego przez Charlesa [49]. Zakłada on, że 
w wyniku doświadczeń życiowych, osoby starsze są lepiej przygotowane do radzenia 
sobie z negatywnymi wydarzeniami. Nauczyły się one bowiem w trakcie swojego 
życia co należy robić, aby odczuwać zadowolenie oraz w jaki sposób podejmować 
działania niezbędne do uniknięcia wysokiego poziomu cierpienia w życiu codziennym. 
Również pod względem czułości lęku, osoby te mogą być mniej wrażliwe na bodźce 
z nim związane z powodu wcześniej powtarzającego się narażenia na te stany, bez 
tragicznych konsekwencji. 

6. Wnioski 

W oparciu o przedstawione wyniki badań sformułowano następujące wnioski: 
1. Obecność dolegliwości bólowych przyczynia się do wzrostu nasilenia lęku 

o zdrowie; 
2. Kobiety charakteryzują się wyższym poziomem hipochondrii – w porównaniu 

do mężczyzn; 
3. W badanej grupie, wraz ze wzrostem wieku wzrasta nasilenie lęku o zdrowie. 

Zależność ta nie występuje w grupie osób zdrowych; 
4. Wyższy poziom wykształcenia związany jest z większym nasileniem hipo-

chondrii. 
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Poziom hipochondrii i jej socjodemograficzne uwarunkowania u osób 

z dolegliwościami bólowymi układu mięśniowo-szkieletowego 

Zasadniczą cechą lęku o zdrowie (hipochondrii) jest przekonanie o posiadaniu poważnej choroby bądź 
predysponowaniu do jej nabycia. Celem niniejszej pracy była ocena nasilenia hipochondrii wśród pra-

cowników biurowych u których występują dolegliwości bólowe układu mieśniowo-szkieletowego. Zbadano 

również czy nasilenie hipochondrii związane jest z wiekiem oraz płcią. Do badania zakwalifikowano 114 

osób. Było to 60 pracowników biurowych, którzy co najmniej raz w ciągu ostatnich 6-miesięcy odczuwali 
dolegliwości bólowe w obrębie narządu ruchu oraz 54 osoby, u których nie występują żadne dolegliwości 

bólowe. Poziom lęku o zdrowie oszacowano za pomocą polskiej adaptacji skróconej wersji Inwentarza Lęku 

o Zdrowie. Średnie wartości ogólnego wskaźnika lęku o zdrowie wskazują na jego relatywnie umiarkowane 

nasilenie. Kliniczną formę hipochondrii (ciężki lęk o zdrowie) zidentyfikowano u 28,3 % badanych  
– w porównaniu do 12,96% osób z grupy kontrolnej. U kobiet odnotowano, istotny statystycznie, wyższy 

poziom lęku o zdrowie niż u mężczyzn. Odnotowano pozytywną zależność między wiekiem i poziomem 

wykształcenia a hipochondrią.  

Słowa kluczowe: hipochondria, lęk o zdrowie, ból mieśniowo-szkieletowy 

The hypochondria level and its sociodemographic determinants in people with 

musculoskeletal disorders 

The essential feature of health anxiety (hypochondria) is the belief that one have a serious illness or is 

predisposed to acquire it. The purpose of this study was to assess the severity of hypochondria in office 
workers suffering from musculoskeletal pain. It was also examined whether the intensity of hypochondria 

is related to age and gender. 114 people were examined. They were 60 office workers who had feeling of 

pain at least once in the last 6 months and 54 people without any pain. The health anxiety level was 

estimated using the Polish adaptation of the shortened version of the Health Anxiety Inventory. The 
average values of the overall health anxiety index indicate to its relatively moderate severity. The clinical 

form of hypochondria (severe health anxiety) was identified in 28.3% of the subjects – compared to 

12.96% of the control group. In women, statistically significant, higher levels of anxiety about health were 

reported than in men. There was a positive relationship between age and education level and hypochondria. 
Keywords: hypochondria, health anxiety, musculoskeletal pain 
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Poziom kinezjofobii i jej relacje z aktywnością fizyczną 

u pacjentów poddanych mikrodiscektomii  

w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

1. Wstęp 

Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych 

dolegliwości na całym świecie oraz jedną z najczęstszych przyczyn ograniczenia 

sprawności w grupie osób dorosłych w społeczeństwach uprzemysłowionych [1, 2]. 

Częstość występowania przewlekłego bólu kręgosłupa (z lub bez innych objawów 

neurologicznych) w ogólnej populacji jest trudna do oszacowania ze względu na 

zróżnicowane definicje bólu przewlekłego oraz posługiwanie się różnymi skalami 

oceniającymi nasilenie bólu. Analiza danych epidemiologicznych wskazuje jednak, że 

ok. ¾ populacji cierpi przynajmniej raz w ciągu życia z powodu bólu kręgosłupa. Co 

więcej, około 40% z nich zmaga się z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego każdego 

roku, a 15-20% odczuwa te dolegliwości przez cały czas [3, 4]. W patogenezie bólów 

kręgosłupa ważną rolę odgrywają zmiany toczące się w obrębie krążka między-

kręgowego. Przyczyna jego uszkodzenia może być genetyczna, mechaniczna lub bio-

chemiczna [5]. Przepuklina jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym to jedno 

z najczęstszych schorzeń kręgosłupa spośród tych, które mogą wymagać leczenia 

chirurgicznego [6]. Obecnie, w chirurgii kręgosłupa tzw. złotym standardem 

i najczęściej wykonywaną procedurą jest mikrodiscektomia, czyli endoskopowe 

usunięcie fragmentu jądra miażdżystego, które uciska na strukturę nerwową (korzeń 

nerwowy, worek oponowy, nerw rdzeniowy). Metoda ta jest mało inwazyjna i pozwala 

na szybki powrót pacjentów do sprawności ruchowej [7, 8]. 

Aktywność fizyczna jest ukierunkowaną ruchową aktywnością człowieka, 

biologicznie i społecznie determinowaną potrzebą podtrzymywania homeostazy, 

zapewnieniem morfologicznych, fizjologicznych, biomechanicznych i psychologicznych 

warunków realizacji genetycznych i socjokulturowych programów ich rozwoju 

w ontogenezie [9]. W piśmiennictwie prezentowany jest zazwyczaj dychotomiczny 

podział barier aktywności fizycznej na: wewnętrzne – wynikające z osobowości 

jednostki i zewnętrzne – niezależne od podmiotu [10, 11]. Jedną z wewnętrznych barier 

dla podejmowania aktywności fizycznej stanowi kinezjofobia. Termin ten po raz 

pierwszy został użyty przeszło 25 lat temu przez Kori i wsp., którzy pierwotnie 

określili to zjawisko jako „nadmierny, nieracjonalny i wyniszczający strach przed 

ruchem i aktywnością wynikający z podatności na bolesny uraz lub ponowny uraz” 
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[12]. Pomimo iż w klasyfikacji ICD-10 termin „fobia” odnosi się zaburzeń nerwi-

cowych, których objawem osiowym jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, 

zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem przyczyn go wywołujących 

i utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie, to kinezjofobia nie może być 

traktowana jako choroba, ponieważ nie upośledza ona w istotny sposób codziennego 

funkcjonowania jednostki [13]. Dlatego najlepiej rozumiana jest jako dyspozycja 

osobowościowa warunkująca występowanie zjawiska hipokinezij ruchowej poprzez 

unikanie aktywności fizycznej [14].  

Dobroczynny wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka jest znany od 

dawna. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej ma liczne korzystne następstwa 

zdrowotne, w tym zmniejszenie nasilenia oraz częstości występowania dolegliwości 

bólowych kręgosłupa [15]. Przeprowadzone wcześniej badania wskazują jednak na 

wysoki poziom kinezjofobii wśród osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka 

kręgosłupa oraz zależność między wysokim jej natężeniem a niskim poziomem 

aktywności fizycznej [16÷18]. Brakuje natomiast doniesień empirycznych dotyczących 

zagadnienia kinezjofobii u osób poddanych leczeniu chirurgicznemu przepukliny jądra 

miażdżystego. Stanowiło to inspirację do podjęcia badań. 

2. Cel pracy  

Celem głównym pracy było określenie poziomu nasilenia kinezjofobii wśród 

pacjentów poddanych mikrodiscektomii odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz 

zbadanie czy nasilenie kinezjofobii różnicuje badanych pod względem poziomu 

aktywności fizycznej. Określono również korelacje wieku i wykształcenia z domenami 

i czynnikami kinezjofobii, jak również sprawdzono czy płeć różnicuje nasilenie 

kinezjofobii.  

3. Materiały i metody  

3.1. Materiał  

Do badania zaproszono 44 pacjentów po przebytym zabiegu mikrodiscektomii 

w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, które stanowiły grupę kliniczną oraz 86 osób bez 

zdiagnozowanych schorzeń przewlekłych, które utworzyły grupę kontrolną. Zgodnie 

z Deklaracją Helsińską z 1983 roku, osoby uczestniczące w badaniu zostały poinfor-

mowane o celu badania i jego przebiegu oraz o tym, że w dowolnym momencie mogą 

odmówić uczestnictwa w badaniach. Zwrot wypełnionych kwestionariuszy stanowił 

potwierdzenie zgody na udział w badaniu. Zastosowano następujące kryteria włączenia 

do badania: przebyty zabieg mikrodiscektomii w obrębie odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa (tylko w grupie klinicznej), wyrażenie zgody na uczestnictwo w badaniu, 

wiek powyżej 18 roku życia, poziom sprawności intelektualnej pozwalający na zrozu-

mienie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Kryteria wyłączenia 

dla grupy klinicznej: przebyte urazy traumatyczne w obrębie narządu ruchu, obecność 

schorzeń ginekologicznych w wywiadzie wśród badanych kobiet, obecność przeciw-



 

Poziom kinezjofobii i jej relacje z aktywnością fizyczną  

u pacjentów poddanych mikrodiscektomii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

 

73 

wskazań do podejmowania aktywności fizycznej. Charakterystykę kliniczną i socjo-

demograficzną badanych grup przedstawiono w tabeli 1. 

3.2. Metody 

W badaniu wykorzystano techniki socjometryczne. Pomiaru dokonywano jedno-

krotnie Posłużono się opisanymi poniżej, polskimi wersjami kwestionariuszy, które 

rozprowadzone zostały w wersji papierowej bezpośrednio wśród badanych. 

1. Skala Przyczyn Kinezjofobii (KCS, Kinesiophobia Causes Scale) ma za 

zadanie określenie poziomu barier aktywności fizycznej oraz identyfikację 

przyczyn pasywności ruchowej w dwóch domenach: biologicznej i psycho-

logicznej, oraz ośmiu tworzących je czynnikach (po cztery dla każdej domeny). 

Kwestionariusz składa się z 20 twierdzeń, punktowanych w zakresie od 0 do 

100 (procentowo). Im wyższy wynik punktowy tym większe nasilenie lęku 

przed aktywnością ruchową [14]; 

2. Kwestionariusz Zwyczajowej Aktywności Fizycznej (HPA, Habitual Physical 

Activity) Kwestionariusz ten zawiera 14 zamkniętych pytań i 2 pytania otwarte 

dotyczących habitualnej aktywności fizycznej w 3 obszarach: pracy zawodowej, 

rekreacji i sporcie oraz w czasie wolnym. Pytania zamknięte punktowane są 

w 5-stopniowej skali Likerta od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nie wykonywanie danej 

czynności, a 5 – maksymalną jej częstotliwość. Pytania otwarte dotyczące 

rodzajów aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym klasyfikowane są 

w 3 przedziałach, które uwzględniają intensywność aktywności [19].  

3.3. Analiza statystyczna 

Hipotezę o normalności rozkładu weryfikowano za pomocą testu Shapiro-Wilka. 

Ilościowego przedstawienia danych dokonano za pomocą statystyk opisowych. W tym 

celu obliczono wartości średnie oraz odchylenia standardowe. Porównania badanych 

między dwiema grupami dokonano za pomocą nieparametrycznego testu U Manna-

Whitneya. Porównania między większą liczbą grup dokonano za pomocą ANOVY 

Kruskalla-Wallisa. Wyniki opracowano przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft 

Excell oraz pakietu STATISTICA (StatSoft) w wersji 10.0. Przyjęto poziom istotności 

statystycznej: p<0,05. 

4. Wyniki  

Poprawnie wypełnione kwestionariusze uzyskano od wszystkich, 130 badanych. 

Charakterystykę kliniczną oraz społeczno-demograficzną badanych grup przedsta-

wiono w tabeli 1.  

W tabeli 2 przedstawiono statystyki opisowe dotyczące poziomów aktywności 

fizycznej w grupie badanej oraz grupie kontrolnej. Dane dotyczące domen i czynników 

kinezjofobii zawarto w tabeli 3.  
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Tabela 1. Charakterystyka badanych grup 

ZMIENNA 
Grupa badana Grupa kontrolna 

p 
N % N % 

Płeć: 

kobiety 

mężczyźni 

 

19 

25 

 

43,2 

56,8 

 

41 

45 

 

47,7 

52,3 

 

0,551 

Wiek: średnia ± SD 49,6±9,14 - 52,7±7,58 - 0,438 

BMI: : średnia ± SD 24,66±7,4 - 23,15±6,2 - 0,562 

Wykształcenie: 

zawodowe 

wyższe 

 

24 

20 

 

54,5 

45,5 

 

47 

39 

 

54,7 

45,3 

 

0,663 

 

Praca: 

fizyczna 

biurowa 

 

21 

23 

  

20 

24 

  

0,584 

Czas od zabiegu: 

średnia ± SD (miesiące) 

 

6,11±1,43 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Mikrodiscektomia: 

jednopoziomowa 

dwupoziomowa 

 

39 

5 

 

88,6 

11,4 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

Operowany segment: 

L3 

L4 

L5 

L4 oraz L5 

 

2 

17 

20 

5 

 

4,5 

38,6 

45,5 

11,4 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Tabela 2. HPA, aktywność fizyczna – statystyki opisowe: wartości średnie [M], odchylenie standardowe 
[SD], minimum [MIN], maksimum [MAX] oraz poziom istotności statystycznej [p] 

Wskaźniki 

aktywności 

Grupa badana Grupa kontrolna 
p 

M±SD MIN-MAX M±SD MIN-MAX 

praca 2,2±0,6 1,0-2,8 2,7±0,5 0,7-3,5 <0,001 

sport 1,4±0,5 0,8-2,0 3,3±0,9 1,8-4,2 <0,001 

czas wolny 1,9±0,6 1,2-2,6 2,8±1,0 1,6-4,4 <0,001 

sumaryczna aktywność 

fizyczna 

5,5±1,3 3,0-7,4 8,8±1,4 4,5-12,1 <0,001 
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Tabela 3. Skala Przyczyn Kinezjofobii – statystyki opisowe: wartości średnie [M], odchylenie standardowe [SD], 

minimum [min] i maksimum [max] oraz poziom istotności statystycznej [p] 

Czynniki i domeny 

kinezjofobii 

Grupa badana Grupa kontrolna 
p 

M±SD min-max M±SD min-max 

parametry morfologiczne 39,1±21,1 0-75,0 24,2±11,6 0-50,0 0,011 

indywidualne 

zapotrzebowanie na 

stymulację 

42,8±14,5 8,3-66,6 31,3±17,7 8,3-66,6 0,024 

poziom zasobów 

energetycznych 

46,5±19,4 12,5-75,0 35,1±15,2 0-50,0 0,028 

siła popędów 

biologicznych 

41,7±15,8 12,5-62,5 36,5±16,3 0-50,0 0,316 

Domena Biologiczna 

[DB] 

42,5±22,1 26,5-59,7 31,8±14,9 17,5-46,7 0,036 

poziom samoakceptacji 50,2±17,1 0-75,0 38,6±20,6 0-50,0 <0,001 

samoocena uzdolnień 

ruchowych 

62,4±19,8 25,0-75,0 38,4±17,4 0-75,0 <0,001 

Samopoczucie psychiczne 60,6±23,6 25,0-75,0 40,7±16,9 25,0-75,0 <0,001 

podatność na wpływy 

społeczne 

54,3±18,9 25,0-75,0 40,2±18,2 0-75,0 0,017 

Domena Psychologiczna 

[DP] 

56,9±20,7 29,3-70,1 39,5±15,3 25,0-56,0 <0,001 

Ogólny wskaźnik 

kinezjofobii [KCS] 

49,7±20,6 27,9-64,9 35,7±19,5 15,6-54,5 0,008 

W kolejnym etapie analizy statystycznej zweryfikowano czy płeć różnicuje badanych 

pod względem nasilenia kinezjofobii. Uzyskane rezultaty znajdują się w tabeli 4. 
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Tabela 4. Skala Przyczyn Kinezjofobii – statystyki opisowe z podziałem na płeć: wartości średnie [M], odchylenie 

standardowe [SD], minimum [min] i maksimum [max] oraz poziom istotności statystycznej [p] 

Czynniki i domeny 

kinezjofobii 

Kobiety Mężczyźni  

p 
M±SD min-max M±SD min-max 

parametry morfologiczne 44,3±20,4 25,0-75,0 37,5±21,1 0-50,0 0,022 

indywidualne 

zapotrzebowanie na 

stymulację 

41,6±13,7 8,3-66,6 43,2±14,3 8,3-66,6 0,818 

poziom zasobów 

energetycznych 
40,2±18,9 12,5-62,5 49,7±19,2 12,5-75,0 0,013 

siła popędów 

biologicznych 
44,7±16,2 12,5-62,5 38,3±15,3 12,5-62,5 0,027 

Domena Biologiczna 42,7±21,3 27,4-59,7 42,2±22,4 26,5-59,5 0,925 

poziom samoakceptacji 53,6±17,0 12,5-75,0 48,1±16,5 0-66,6 0,041 

samoocena uzdolnień 

ruchowych 
65,2±19,4 25,0-75,0 53,9±17,6 25,0-75,0 0,008 

Samopoczucie psychiczne 59,4±20,7 25,0-75,0 60,1±22,6 25,0-75,0 0,872 

podatność na wpływy 

społeczne 
56,9±20,3 25,0-75,0 51,4±18,4 25,0-75,0 0,284 

Domena Psychologiczna 58,8±21,3 34,3-70,1 53,4±20,6 29,3-68,6 0,046 

Ogólny wskaźnik 

kinezjofobii 
50,8±21,7 28,2-64,9 48,2±20,8 27,9-63,7 0,591 

Zróżnicowanie poziomu zwyczajowej aktywności fizycznej wśród osób z bólem 

kręgosłupa – ze względu na poziomy nasilenia kinezjofobii przedstawiono w tabeli 5. 

Kierując się niezbędnym redukcjonizmem, analizę ograniczono do ogólnego wskaźnika 

kinezjofobii (KCS), domeny biologicznej (DB) oraz domeny psychologicznej (DP).  

Tabela 5. Zróżnicowanie poziomów aktywności fizycznej ze względu na nasilenie kinezjofobii. 

ZMIENNA DB PD KCS 

Wskaźnik pracy 0,0771 0,0137* 0,0022* 

Wskaźnik sportu 0,0482* 0,0095* 0,0274* 

Wskaźnik czasu wolnego 0,0425* 0,0211* 0,0016* 

Ogólny wskaźnik aktywności 

[HPA] 

0,0456* 0,0134* 0,0013* 

Objaśnienia: *różnice istotne statystycznie 
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W ostatnim etapie analizy statystycznej oceniono zależność między wiekiem 

i poziomem wykształcenia [wyk] a domeną biologiczną [DB], domeną psychologiczną 

[DP] i ogólnym wskaźnikiem kinezjofobii [KCS], obliczając współczynniki korelacji 

Pearsona między analizowanymi zmiennymi. Rezultaty przedstawiają się następująco: 

wiek-DB (r=0,33; p=0,248), wiek-DP (r=0,46; p=0,031), wiek-KCS (r=0,41; p=0,022), 

wyk-DB (r=-0,23; p=0,045), wyk-DP (r=-0,19; p=0,041), wyk-KCS (r=-0,39; p=0,026).  

5. Podsumowanie  

Strach przed ruchem jest zjawiskiem powszechnym. Wysoki poziom kinezjofobii 

stwierdzono m.in. wśród pacjentów z fibromialgią [20], zapaleniem kości i stawów 

[21], urazami przeciążeniowymi [22], chorobą nowotworową [23], uszkodzeniem 

więzadeł krzyżowych przednich [24], chorobami układu sercowo-naczyniowego [25] 

czy też dolegliwościami bólowymi kręgosłupa [16÷18]. Przedstawione w niniejszej 

pracy wyniki badań dotyczyły pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu prze-

pukliny dyskowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Zaprezentowane w tabeli 1 

średnie wartośći uzyskane dla ogólnego wskaźnika kinezjofobii, jak również tworzą-

cych go domen i czynników wskazują na umiarkowane nasilenie omawianego zja-

wiska w tej grupie pacjentów – jednak istotnie statystycznie wyższe niż w przypadku 

grupy kontrolnej. W obu grupach, wyższe średnie wartości odnotowano w domenie 

psychologicznej – względem domeny biologicznej. W grupie klinicznej najwyższe 

średnie wartości odnotowano dla czynników: „samoocena uzdolnień ruchowych” oraz 

„samopoczucie psychiczne”. Sugeruje to, że predyspozycje indywidualne stanowią 

istotny determinant hipokinezji ruchowej wśród pacjentów po mikrodiscektomii. 

Potwierdzają to również wysokie wartości odchyleń standardowych, które wskazują na 

dużą, indywidualną zmienność we wszystkich 8 czynnikach kinezjofobii. Z kolei 

najniższe średnie wartości punktowe w obu grupach odnotowano w czynniku „para-

metry morfologiczne”. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę, iż wartości wskaźnika 

BMI mieszczą się w granicach normy.  

Dotychczasowe badania wskazują na wyższe nasilenie kinezjofobii u kobiet  

– względem mężczyzn [26, 27]. W analizowanym materiale badawczym, u osób płci 

żeńskiej odnotowano wyższe średnie wartości punktowe w pięciu spośród ośmiu 

czynników kinezjofobii. Płeć różnicuje również wyniki uzyskane w domenie psycho-

logicznej – w przeciwieństwie do domeny biologicznej, gdzie średnie wartości w obu 

grupach znajdują się na zbliżonym poziomie. W przypadku ogólnego wskaźnika 

kinezjofobii [KCS] nieznacznie wyższe wartości punktowe uzyskano u kobiet, jednak 

bez istotnych różnic statystycznych. 

Nasilenie kinezjofobii silnie różnicuje poziom aktywności fizycznej po zabiegu 

mikrodiscektomii. Badani u których stwierdzono wysoki poziom kinezjofobii wyka-

zywali znamiennie niższy poziom aktywności fizycznej, w porównaniu do pacjentów 

z niskiem poziomem strachu przed ruchem. Dotyczyło to wszystkich wskaźników 

nawykowej aktywności ruchowej, przy czym najistotniejsze różnice odnotowano we 

wskaźniku czasu wolnego. Bierny sposób spędzania wolnego czasu najprawdopodobniej 

związany jest ze strachem przed wystąpieniem ponownych dolegliwości bólowych niż 
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nawykami i postawami dotyczącymi aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy. 

Nie wykluczone również, że kinezjofobia pełni swego rodzaju rolę czynnika ochron-

nego pozwalając na racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi w pracy 

w zakresie zmienności przyjmowanych pozycji i wykonywanych czynności podczas 

pracy zawodowej. Pomimo iż średnie wartości punktowe dla wskaźnika pracy były 

najwyższe ze wszystkich wskaźników kwestionariusza HPA, to kształtowały się one 

jednak na umiarkowanym poziomie. Równomierny odsetek badanych wykonujących 

pracę fizyczną i biurową nie rzutuje na uzyskany rezultat.  

Analiza zależności między wiekiem i wykształceniem a domeną biologiczną, 

psychologiczną i wskaźnikiem KCS ujawniła istotne statystycznie korelacje w zakresie 

analizowanych zmiennych. Wiek badanych pozytywnie koreluje z DP oraz KCS. Nie 

odnotowano jednak jego związku z DB. Pozwala to wnioskować, iż poszczególne 

czynniki kinezjofobii (parametry morfologiczne, indywidualne zapotrzebowanie na 

stymulację, poziom zasobów energetycznych, siła popędów biologicznych) tworzące 

DB mogą być warunkowane przez zmienne socjokulturowe. Również niższy poziom 

wykształcenia związany jest z większym nasileniem kinezjofobii. Wcześniejsze 

badania innych autorów także wykazały podobne zależności w innych jednostkach 

chorobowych [28, 29].  

6. Wnioski 

1. Badani prezentowali umiarkowany poziom kinezjofobii, zarówno w ogólnym jej 

wskaźniku, jak również domenie psychologicznej, domenie biologicznej i two-

rzących ją czynnikach. Wartości te były jednak istotnie statystycznie wyższe niż 

w przypadku grupy kontrolnej, którą stanowiły osoby zdrowe; 

2. Wysoki poziom kinezjofobii związany jest z niskim poziomem aktywności 

fizycznej u pacjentów poddanych zabiegowi mikrodiscektomii odcinka lędź-

wiowego kręgosłupa; 

3. Płeć jest czynnikiem różnicującym nasilenie kinezjofobii w domenie psycho-

logicznej; 

4. Wraz ze wzrostem wieku zwiększa się nasilenie kinezjofobii w jej ogólnym 

wskaźniku oraz domenie psychologicznej. Nie odnotowano zależności wiek  

– domena biologiczna; 

5. Niski poziom wykształcenia koreluje z silnym strachem przed aktywnością 

ruchową. 
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Poziom kinezjofobii i jej relacje z aktywnością fizyczną u pacjentów poddanych 

mikrodiscektomii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Kinezjofobia, definiowana jako strach przed ruchem, stanowi silną barierę dla podejmowania aktywności 

fizycznej. Wcześniejsze doniesienia naukowe pokazują, że wysoki nasilenie kinezjofobii związane jest 

z niskim poziomem aktywności fizycznej wśród osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka 
kręgosłupa. Wciąż jednak niewiele wiadomo na temat zjawiska kinezjofobii i jej relacjik z aktywnością 

fizyczną u pacjentów poddanych usunięciu przepukliny jądra miażdzystego w odcinku lędźwiowym 

kręgosłupa. Celem pracy było określenie poziomu kinezjofobii wśród pacjentów po przebytym zabiegu 

mikrodiscektomii. Zbadano także czy nasilenie kinezjofobii różnicuje badanych pod względem poziomu 
aktywności fizycznej. Badaniem objęto łącznie 130 osób. Grupę kliniczną stanowiło 44 pacjentów po 

zabiegu mikrodiscektomii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (19 kobiet, 25 mężczyzn; średni wiek 

badanych: 49,6±9,14 lat). Grupa kontrolna liczyła 86 osób, u których nie zdiagnozowano żadnych 

schorzeń przewlekłych (41 kobiet, 45 mężczyzn; średni wiek badanych: 52,7±7,58 lat). W badaniu 
wykorzystano polskojęzyczne wersje następujących kwestionariuszy: Skala Przyczyn Kinezjofobii (KCS, 

Kinesiophobia Causes Scale), Kwestionariusz Zwyczajowej Aktywności Fizycznej (HPA, Habitual 

Physical Activity). Badani prezentowali umiarkowany poziom kinezjofobii, zarówno w ogólnym jej 

wskaźniku, jak również domenie psychologicznej, domenie biologicznej i tworzących ją czynnikach. 
Wartości te były jednak istotnie statystycznie wyższe niż w przypadku grupy kontrolnej. Badani 

z wysokim poziomem kinezjofobii wykazywali znamiennie niższy poziom aktywności fizycznej – w po-

równaniu do pacjentów z niskim poziomem kinezjofobii. Odnotowano korelacje między wiekiem 

i poziomem wykształcenia a kinezjofobią. Płeć róznicuje badanych pod kątem nasilenia kinezjofobii. 
W oparciu o przedstawione wyniki badań wnioskuje się, iż zjawisko kinezjofobii wpływa na poziom 

aktywności fizycznej pacjentów po prezbytej mikrodiscektomii. Zmienne socjodemograficzne (wiek, płeć, 

poziom wykształcenia) wykazują związek z nasileniem strachu przed aktywnością ruchową. 

Słowa kluczowe: kinezjofobia, strach przed ruchem, hipokinezja ruchowa, aktywność fizyczna, mikro-
discektomia 
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Level of kinesiophobia and its relationship with physical activity in patients 

undergoing lumbar microdiscectomy  

Kinesiophobia, defined as fear of movement, is a strong barrier of physical activity. Previous research has 
shown that high kinesiophobia level is associated with low levels of physical activity among people with 

low back pain. However, still little is known about the phenomenon of kinesiophobia and its relationship 

with physical activity in patients undergoing surgery procedures due to disc herniation in the lumbar spine. 

The aim of the study was to determine the level of kinesiophobia among patients after microdiscectomy. 
It has also been investigated whether the severity of kinesiophobia differentiates the subjects in terms of the 

level of physical activity. A total of 130 subjects were examined. The clinical group consisted of 44 

patients after lumbar microdiscectomy (19 women, 25 men, mean age 49.6 ± 9.14 years). The control 

group consisted of 86 people who were not diagnosed with any chronic illness (41 women, 45 men, mean 
age: 52.7 ± 7.58 years). The study uses the Polish language versions of the following questionnaires: KCS 

– Kinesiophobia Causes Scale, HPA – Habitual Physical Activity Questionnaire. The subjects presented 

a moderate level of kinesiophobia, both in overall index, as well as, in the psychological domain, biological 

domain, and its constituent factors. However, these values were significantly higher than in the control 
group. Patients with a high level of kinesiophobia showed significantly lower levels of physical activity 

compared to patients with low levels of kinesiophobia. Correlations between age, education level and 

kinesiophobia were found. Sex differentiates kinesiophobia intensification. Based on the results of the 

study, the kinesiophobia phenomenon is thought to affect the level of physical activity of patients after 
microdisclectomy. Sociodemographic variables (older age, female gender, low education level) are associated 

with increased fear of movement. 

Keywords: kinesiophobia, fear of movement, hypokinesis, physical activity, mikrodiscectomy 
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Zapotrzebowanie mieszkańców Warszawy 

na świadczenia fizjoterapeutyczne  

w publicznych podmiotach leczniczych 

1. Wstęp 

Od wielu lat w Polsce obserwuje się proces wydłużania czasu trwania życia wśród 

społeczeństwa, co wiąże się z dynamicznym rozwojem medycyny i farmakologii, 

z drugiej strony wzrasta zapadalność na choroby nieuleczalne lub prowadzące do trwałej 

niepełnosprawności (choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby nowotworowe). Postęp 

informatyczny i komputeryzacja na wielu szczeblach zawodowych przybliża nas do 

pojawienia się kolejnej choroby cywilizacyjnej jaką są zespoły bólowe kręgosłupa. 

Społeczeństwo staje się coraz bardziej wygodne i pasywne. Brak aktywności fizycznej, 

niezdrowa dieta, czy używki wyniszczają organizm ludzki doprowadzając do 

nawarstwiania się problemów zdrowotnych w wielu płaszczyznach medycznych jak 

i powstania dysfunkcji określanych mianem niepełnosprawności biologicznej [1]. 

Odnosząc się do definicji zawartej w roczniku statystycznym opublikowanym przez 

Główny Urząd Statystyczny „osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada odpo-

wiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna 

prawnie/z orzeczeniem prawnym) lub osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz 

odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla 

swojego wieku (osoba niepełnosprawna tylko biologicznie) [2].” Osoby niepełnosprawne 

biologicznie stanowią największa grupę pacjentów korzystających z rehabilitacji. 

Wynika to ze stałej lub czasowej dysfunkcji organizmu (np. rwa kulszowa, złamania, 

zerwania ścięgien), uniemożliwiającej funkcjonowanie w życiu społecznym i zawo-

dowym na takim poziomie, jak przed chorobą. Osoba niepełnosprawna biologicznie 

chcąc powrócić do jakości życia sprzed choroby sięga po pomoc medyczną, a w tym 

fizjoterapię [1]. 

Niepełnosprawni prawnie to osoby posiadające dysfunkcję utrzymującą się przez 

długi okres czasu lub całe życie (np. mózgowe porażenie dziecięce, udar, amputacje). 

Osoby te korzystają z fizjoterapii przez całe życie lub do momentu uzyskania 

sprawności umożliwiającej funkcjonowanie w życiu codziennym [2]. 

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym w roku 2015 wynosi 7528000, a do 2050 roku wzrośnie do 

12404000. Odnosząc się do danych statystycznych Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem w marcu 
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2011 r. wynosiła 4697000, co w zestawieniu procentowym daje 12,2% ludności 

w Polsce, a w roku 2002 14,3% przy populacji osób niepełnosprawnych w 2002 roku 

wynoszącej blisko 5,5 mln. Stosunek procentowy niepełnosprawnych wyniósł 46,1% 

dla mężczyzn i 53,9% dla kobiet [3]. 

Zestawiając wyniki Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzone w roku 

2002 z wynikami z 2011 roku obserwuję się spadek ogólnej liczby osób niepełno-

sprawnych o 759700, czyli o 13,9%. Populacja osób niepełnosprawnych prawnie 

obniżyła się o 1316600, czyli o 29,6%. Natomiast populacja osób niepełnosprawnych 

tylko biologicznie zwiększyła się o 559000, czyli o 55,5% [4]. 

Dane te świadczą o potrzebie społeczeństwa korzystania ze świadczeń fizjotera-

peutycznych. Rodzi się pytanie, czy ilość podmiotów leczniczych świadczących usługi 

fizjoterapeutyczne jest wystarczająca do zapotrzebowania występującego wśród 

świadczeniobiorców, innymi słowy, czy podaż zaspokaja popyt na świadczenia fizjo-

terapeutyczne. Punktem wyjściowym jest poznanie świadczeniobiorców, ich proble-

mów zdrowotnych i czynników które te problemy będą warunkować. Dane te pozwa-

lają ustalić, jacy pacjenci najczęściej korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych. Istotne 

jest również określenie średniego czasu oczekiwania pacjenta od daty zapisu do 

rozpoczęcia rehabilitacji oraz zmienności stanu zdrowia według subiektywnej oceny 

pacjenta podczas oczekiwania na zabiegi. 

 Podstawowym założeniem rehabilitacji w Polsce jest wczesność polegająca na jak 

najwcześniejszym wprowadzeniu fizjoterapii w proces leczenia pacjenta. Zmienność 

stanu zdrowia i wydłużony czas oczekiwania świadczą o braku zaspokojenia zapo-

trzebowania na zabiegi fizjoterapeutyczne [2, 5]. 

Od wielu lat poziom finansowania rehabilitacji przez NFZ jest niezmienny pomimo 

coraz większego zainteresowania społeczeństwa tą formą leczenia. Określenie zapo-

trzebowania pozwoli naświetlić tę problematyczną kwestię.  

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było określenie zapotrzebowania mieszkańców Warszawy 

na świadczenia fizjoterapeutyczne w podmiotach leczniczych. 

3. Materiał i metoda 

3.1. Organizacja i przebieg badania 

Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku wśród 

pacjentów korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych. Udział w badaniu był 

dobrowolny i anonimowy. Pacjenci wypełniali kwestionariusz ankiety indywidualnie, 

bez ograniczeń czasowych. Każdy z badanych miał możliwość zabrania ankiety do 

domu i dostarczenia jej uzupełnionej do rąk swojego fizjoterapeuty. Wypełnione 

ankiety zostały zebrane od fizjoterapeutów przez kierownika i przekazane badaczowi. 

Przed przystąpieniem do badań zwrócono się z oficjalnym pisemnym do dyrekcji 

podmiotów leczniczych o udostępnienie danych i wyrażenie zgody na przeprowa-
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dzenie badań ankietowych wśród pacjentów jednostek. Podanie zostało skierowane do 

6 losowo wybranych podmiotów leczniczych. Zgodę na przeprowadzenie badań 

w dwóch jednostkach. 

Badania przeprowadzono w dwóch zakładach opieki zdrowotnej świadczących 

usługi rehabilitacyjne w mięście Warszawa. Przebadano 480 pacjentów. Grupę ba-

dawczą stanowiły w 60% (n=288) kobiety oraz 40% (n=192) mężczyźni. Większość 

ankietowanych była w wieku 61-70 lat (n=160), najmniej natomiast było osób 

w przedziale wiekowym 81-90 lat (n=8).  

3.2. Metoda i narzędzie badawcze 

Badania przeprowadzono w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego. Techniką 

badawczą był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 4 części.  

Część pierwsza informacyjna, oznajmiała o anonimowości ankiety oraz jej celu, 

jakim było poznanie oczekiwań i potrzeb pacjentów dotyczących korzystania z zabie-

gów fizjoterapeutycznych.  

Część druga zawierała 4 pytania dotyczące danych demograficznych.  

Część trzecia zbudowana była z 5 pytań zamkniętych. Pytania dotyczyły zabiegów 

z jakich respondenci korzystali podczas turnusu rehabilitacyjnego, czasu oczekiwania 

na zabiegi, odległości od miejsca zamieszkania do podmiotu leczniczego, w którym 

odbywała się rehabilitacja, ilości odbytych turnusów w ciągu roku oraz zmiany stanu 

zdrowia podczas oczekiwania na zabiegi w subiektywnej ocenie respondenta. 

Część czwarta zbudowana była z 3 pytań otwartych dotyczących korzystania 

z rehabilitacji odpłatnej.  

Do analizy statystycznej wykorzystano oprogramowanie Statistics. Zastosowano 

metody statystyki opisowej i test chi
2
 Pearsona. Metodę statystyki opisowej wyko-

rzystano do przedstawienia grupy badawczej, natomiast test chi
2
 Pearsona wyko-

rzystano do obliczenia wpływu różnych czynników na zapotrzebowania na zabiegi 

fizjoterapeutyczne.  

4. Analiza wyników badań 

4.1. Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne 

Analizę materiału badawczego rozpoczęto od określenia rodzaju i liczby zabiegów 

wykonanych u pacjentów ankietowanych.  
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Rysunek 1. Liczba i rodzaj zabiegów fizjoterapeutycznych wykonanych wśród badanych  

[opracowanie własne]  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ankietowani najczęściej 

korzystali z zabiegów fizykoterapeutycznych (80%, n=400), następnie kinezyterapeu-

tycznych (50%, n=240). Tylko 24 osoby korzystały z hydroterapii (5%), Rysunek 1. 

4.2. Rozpoznania chorobowe pacjentów korzystających z zabiegów 

fizjoterapeutycznych 

Badaniu poddano rozpoznania chorobowe pacjentów korzystających z zabiegów 

fizjoterapeutycznych.  

Analizując rozpoznania chorobowe grupy badanych osób zaobserwowano, że 

największa liczba respondentów korzystających z zabiegów fizjoterapeutycznych 

miała zdiagnozowane schorzenia stawów (45%, n=216), na kolejnym miejscu klasy-

fikują się schorzenia kręgosłupa (36%, n=176), kolejno urazy (10%, n=48), schorzenia 

kostne i neurologiczne (3,33%, n=16). Odpowiedzi nie uzyskano od 8 osób ankieto-

wanych (1,66%). 
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Tabela 1. Rozpoznania chorobowe w zależności od płci i wieku pacjentów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dokonując analizy zależności pomiędzy płcią i rozpoznaniem chorobowym ankie-
towanych pacjentów korzystających z fizjoterapii nie odnotowano istotnej statystycznie 
zależności (p=0,374). Rodzaj rozpoznania był zbliżony u podobnego odsetka respon-
dentów obu płci dla obserwowanych poszczególnie schorzeń, np. schorzenia stawów 
wystąpiły u 45,71% (n=128)ankietowanych kobiet i 45,83% (n=88) ankietowanych 
mężczyzn, a schorzenia neurologiczne wystąpiły u 2,86% (n=8) ankietowanych kobiet 
i 4,17% (n=8) ankietowanych mężczyzn (Tabela 1). 

Stwierdzono istotność statystyczną pomiędzy wiekiem i rozpoznaniem. Zaobser-
wowano wzrost ilości schorzeń stawów dla coraz starszych grup wiekowych. Urazy 
najczęściej występowały u osób młodych (23%, n=24 grupy wiekowej 21-40 lat). 
Schorzenia kostne występowały wyłączne w grupie 41-60 lat, a neurologiczne w grupie 
71 lat i więcej. Największa liczba ankietowanych cierpiała z powodu schorzeń 
kręgosłupa (n=80), kolejno z powodu schorzeń stawów (n=72). Oba schorzenia doty-
czyły grupy wiekowej 61-70 lat (Tabela 1). 

4.3. Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od płci, 
wieku i rozpoznania chorobowego pacjenta 

Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne zostało również określone na pod-
stawie analizy materiału badawczego określającego zależność występującą pomiędzy 
ilością wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych a płcią, wiekiem oraz rozpo-
znaniem chorobowym pacjenta.  
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Tabela 2. Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od płci, wieku i rozpoznania 

chorobowego pacjenta 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizując zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach NFZ odno-
towano istotną statystycznie zależność stosowania fizykoterapii w zależności od płci 
badanych (Chi

2
=16,000, df=1, p=0,00006). W grupie kobiet fizykoterapia stosowana 

była rzadziej (77,78% grupy kobiet) niż w grupie mężczyzn (91,67% mężczyzn). 
Stwierdzono również, że zapotrzebowanie na fizykoterapię malało wraz z wiekiem 
pacjentów. Zabiegi z zakresu fizykoterapii zostały wykonane u 92,31% osób w wieku 
21-40 lat (n=96), a wśród osób starszych w wieku 70 lat i więcej u 63,3% (n=56). 
Występuje istotność statystyczna pomiędzy wiekiem ankietowanych a wykonanymi 
zabiegami fizykoterapeutycznymi (p=0,00). Odnotowano istotność statystyczną na 
poziomie (Chi

2
 =26,04546, df=4, p=0,00003 dla stosowania zabiegów fizykotera-

peutycznych w zależności od rozpoznania chorobowego pacjentów. Z zabiegów 
fizykoterapeutycznych korzystali wszyscy pacjenci ze schorzeniami kostnymi oraz po 
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FIZYKOTERAPIA

Nie
N 64 16 8 0 40 32 40 0 32 0 8

% 22,22 8,33 7,69 0,00 25 36,36 18,52 0,00 18,18 0,00 50,00

Tak
N 224 176 96 128 120 56 176 48 144 16 8

% 77,78 91,67 92,31 100 75 63,64 81,48 100 81,82 100 50,00

χ2, df, p
Chi-kwadr=16,00000, df=1,

p=0,00006

Chi-kwadr=64,21259, df=3,

p=0,00000

Chi-kwadr=26,04546, df=4,

p=0,00003

KINEZYTERAPIA

Nie
N 136 104 64 56 88 32 120 24 88 8 0

% 47,22 54,17 61,54 43,75 55,00 36,36 55,56 50,00 50,00 50,00 0,00

Tak

N 152 88 40 72 72 56 96 24 88 8 16

% 52,78 45,83 38,46 56,25 45,00 63,64 44,44 50,00 50,00 50,00 100,00

χ2, df, p
Chi-kwadr=2,222222, df=1,

p=0,13604

Chi-kwadr=15,68392, df=3,

p=0,00132

Chi-kwadr=18,53640, df=4,

p=0,00097

MASAŻ

Nie
N 96 64 96 80 80 64 104 48 136 8 16

% 33,33 33,33 92,31 62,50 50,00 72,73 48,15 100 77,27 50,00 100

Tak
N 192 128 8 48 80 24 112 0 40 8 0

% 66,67 66,67 7,69 37,50 50,00 27,27 51,85 0,00 22,73 50,00 0,00

χ2, df, p
Chi-kwadr=0,000000, df=1,

p=1,00000

Chi-kwadr=53,22378, df=3,

p=0,00000

Chi-kwadr =75,54527, df=4,

p=0,0000

HYDROTERAPIA

Nie

N 264 192 104 120 144 88 200 40 176 16 16

% 91,67 100,00 100,00 93,75 90,00 100,00 92,59 83,33 100,00 100,00 100,00

Tak
N 24 0 0 8 16 0 16 8 0 0 0

% 8,33 0,00 0,00 6,25 10,00 0,00 7,41 16,67 0,00 0,00 0,00

χ2, df, p
Chi-kwadr=16,84211, df=1,

p=0,00004

Chi-kwadr =18,94737, df=3,

p=0, 00028

Chi-kwadr =26,89859, df=4,

p=0,00002
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urazach i ponad 81% pacjentów ze schorzeniami stawów i kręgosłupa. Najmniej 
pacjentów korzystało z fizykoterapii w przypadku chorób neurologicznych (Tabela 2). 

Zabiegi kinezyterapeutyczne w ramach NFZ zostały wykonane u 52,78% badanych 
kobiet i 45,83% badanych mężczyzn, ale nie były to zależności istotne statystycznie 
(Chi2=2,222, df=1, p=0,136). Stwierdzono istotność statystyczną pomiędzy wiekiem 
ankietowanych a wykonanymi zabiegami kinezyterapeutycznymi. Zapotrzebowanie na 
zabiegi kinezyterapeutyczne rosło wraz z wiekiem pacjentów. Młodzi pacjenci 
w wieku 21 40 lat korzystali z terapii ruchem najrzadziej (38,46%), a pacjenci w wieku 
71 lat i więcej najczęściej (63,64%). Istotność statystyczną na poziomie p=0,00097 
odnotowano również w stosunku do zastosowania kinezyterapii i rozpoznania 
chorobowego pacjenta. Z kinezyterapii korzystali wszyscy pacjenci ze schorzeniami 
neurologicznymi oraz 50% pacjentów ze schorzeniami kostnymi, kręgosłupa i po 
urazach. Najmniej pacjentów korzystało z kinezyterapii w przypadku schorzeń stawów 
(Tabela 2). 

Zapotrzebowanie na masaż w ramach NFZ w grupie badanych kobiet i mężczyzn 
było takie samo. Zarówno 66,67% kobiet, jak i mężczyzn korzystało z masażu. Nie 
odnotowano istotności statystycznej w tym zakresie (Chi

2
=0,000, df=1, p=1,000). 

Masaż najczęściej był wykonywany u osób w wieku 61-70 lat (50%, n=80), 
a najrzadziej u pacjentów w wieku 21-40 lat (7,69%, n=8). Stwierdzono istotność 
statystyczna pomiędzy wiekiem ankietowanych a wykonanymi masażami. Stwier-
dzono również istotność statystyczną pomiędzy wykonanymi masażami a rozpoznaniem 
chorobowym pacjenta. Zdecydowanie najczęściej z zabiegu masażu korzystali pacjenci 
ze schorzeniami stawów i schorzeniami kostnymi oraz 22,73% ze schorzeniami 
kręgosłupa. Pacjenci neurologiczni i po urazach nie korzystali z masażu (Tabela 2). 

Potwierdzono również istotność statystyczną pomiędzy płcią ankietowanych 
a wykonanymi zabiegami z zakresu hydroterapii w ramach NFZ. Z zabiegów 
hydroterapii korzystały jedynie kobiety (8,33%, n=24). Wiek pacjentów istotnie 
statystycznie różnicował liczbę wykonanych zabiegów z zakresu hydroterapii (Chi

2
 

=18,94737, df=3, p=0,00028). Zaobserwowano wzrost liczby pacjentów korzystających 
z zabiegów hydroterapeutycznych w odniesieniu do coraz starszego wieku. Wśród 
pacjentów w wieku 21-40 lat nikt nie korzystał z hydroterapii, w grupie respondentów 
w wieku 41 60 lat hydroterapia została wykonana u 8 osób (6,25%), a najczęściej 
korzystały osoby w wieku 61-70 lat (10%, n=16). Analizując zapotrzebowanie na 
hydroterapię w ramach NFZ w odniesieniu do rozpoznania chorobowego pacjenta, 
wystąpiła zależność statystyczna. Z hydroterapii korzystali głównie pacjenci ze 
zdiagnozowanymi schorzeniami stawów (7,41%, n=16) oraz po urazach (16,67%, 
n=8), natomiast żaden z pacjentów z rozpoznanym schorzeniem kręgosłupa, kostnym 
lub neurologicznym nie korzystał z hydroterapii (Tabela 2). 

4.4. Czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne 

Większość ankietowanych oczekuję na zabiegi fizjoterapeutyczne 2 miesiące (25%, 

n=120) lub 4 miesiące (23,33%, n=112). Jednak odpowiedzi respondentów nie 

wykazały znaczących odchyleń procentowych odpowiedzi (Tabela 3).  
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Tabela 3. Czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne  

Lp. 
Czas 

oczekiwania 
N % 

1. do m-ca 88 18,33 

2. 2 mce 120 25,00 

3. 3 mce 72 15,00 

4. 4 mce 112 23,33 

5. pow. 4 mcy 88 18,33 

6. Razem 480 100,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Średnia długość oczekiwania na zabiegi wg statystyki opisowej wynosi 3 miesiące 

(ze względów obliczeniowych odpowiedź „ponad 4 miesiące” została potraktowana 

jako „5 miesięcy”). Odchylenie standardowe wskazuje, że czas ten waha się wśród 

badanej grupy o ok. 1,5 miesiąca. Skośność wynosząca 0,03 wskazuje, że większość 

badanych czekała na zabiegi poniżej średniej 3 miesięcy. 

4.5. Zmiana stanu zdrowia pacjenta a czas oczekiwania na rozpoczęcie 

zabiegów fizjoterapeutycznych  

Największa grupa badanych (55%) twierdzi, że stan zdrowia nie zmienił się podczas 

oczekiwania na zabiegi, kolejno 28,3% twierdzi, że stan zdrowia poprawił się, a 15% 

zaobserwowało pogorszenie. Ośmiu badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie 

(Tabela 4). 

Tabela 4. Zmiana stanu zdrowia pacjentów podczas oczekiwania na rozpoczęcie zabiegów fizjotera-
peutycznych 

Lp. 

zmiana stanu zdrowia 

podczas oczekiwania na 

fizjoterapię 

N % 

1. pogorszenie 72 15,00 

2. poprawa 136 28,33 

3. brak zmian 264 55,00 

4. braki 8 1,66 

Źródło: Opracowanie własne 

Stwierdzono istotność statystyczną między czasem oczekiwania na rozpoczęcie 

zabiegów fizjoterapeutycznych a zmianą w stanie pacjentów Pogorszenie stanu 

zdrowia najliczniej (44,44%) wystąpiło u pacjentów czekających 4 miesiące na rozpo-

częcie rehabilitacji, a nie wystąpiło u nikogo czekającego 3 miesiące. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zbliżoną do siebie liczbę 

pacjentów, którzy zaobserwowali poprawę stanu zdrowia bez względu na czas ocze-

kiwania na zabieg. Natomiast brak zmiany stanu zdrowia najliczniej wystąpił wśród 

pacjentów czekających na rozpoczęcie fizjoterapii 2 miesiące 27,27% lub do 1 miesiąca 

21,21% (Tabela 5). 

Tabela 5. Zmiana stanu zdrowia pacjentów w zależności od czasu oczekiwania na rozpoczęcie zabiegów 

fizjoterapeutycznych 
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% 11,11 22,22 0,00 44,44 22,22  

p
o
p
ra

w
a N 24 32 24 24 32 136 

% 17,65 23,53 17,65 17,65 23,53  

b
ra

k
 z

m
ia

n
 

N 56 72 48 48 40 264 
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 88 120 72 104 88 472 

Chi
2
 =40,35155, df=8, p=0,00000 

Źródło: Opracowanie własne 

Dokonując analizy zmiany stanu zdrowia i płci badanych zaobserwowano brak 

istotności statystycznej w tym zakresie. Odpowiedzi ankietowanych kobiet i mężczyzn 

utrzymywały się na tym samym poziomie procentowym. Pogorszenie stanu zdrowia 

wystąpiło u 17,14% ankietowanych kobiet i 12,50% ankietowanych mężczyzn, 

poprawa wystąpiła u 28,57% kobiet i 29,17% mężczyzn, a brak zmian u 54,29% kobiet 

i 58,33% mężczyzn (Tabela 6). 
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Wystąpiła istotność statystyczna pomiędzy zmianą stanu zdrowia a wiekiem 

badanych. Pogorszenie stanu zdrowia najliczniej wystąpiło wśród pacjentów w wieku 

61-70 lat (25%) i powyżej 71 lat (20%), poprawę najliczniej odnotowano u osób 

w wieku 61-70 lat (40%). W subiektywnej ocenie większości pacjentów w wieku  

21-40, 41-60 oraz 71 lat i więcej stan zdrowia nie uległ zmianie (Tabela 6). 

Stwierdzono istotność statystyczna pomiędzy zmianą stanu zdrowia a schorzeniem 

pacjenta. Brak zmian stanu zdrowia wystąpił u wszystkich pacjentów z rozpoznanymi 

schorzeniami neurologicznymi, a najliczniej w grupach z rozpoznanymi schorzeniami 

stawów, kręgosłupa i po urazach (Tabela 6). 

Poprawa stanu zdrowia najliczniej wystąpiła w grupie ankietowanych ze zdiagno-

zowanymi schorzeniami kostnymi (50%) i ze schorzeniami kręgosłupa 33,33%. 

Najliczniejsze pogorszenie stanu zdrowia odnotowano w grupie pacjentów ze 

schorzeniami stawów (22,22%). Pogorszenie wystąpiło również w grupie pacjentów 

po urazach (16,67%) oraz w grupie ze zdiagnozowanymi schorzeniami kręgosłupa 

(9,52%). Pogorszenie nie wystąpiło wśród grup ze schorzeniami kostnymi i neuro-

logicznymi (Tabela 6). 

U połowy pacjentów z rozpoznanymi schorzeniami kostnymi odnotowano brak 

zmiany w stanie zdrowia w czasie oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne 
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Tabela 6. Zmiana stanu zdrowia pacjentów w czasie oczekiwania na rozpoczęcie fizjoterapii w zależności od 

płci, wieku i rozpoznania chorobowego pacjenta 

 

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

Bogumiła Kosicka, Katarzyna Skwara 

 

94 

5. Podsumowanie 

Od kilkudziesięciu lat w rehabilitacji polskiej obserwuje się ogromne zmiany. 

Wzrost ilości łóżek na oddziałach rehabilitacyjnych, rozwój sieci podmiotów lecz-

niczych prowadzących rehabilitację leczniczą, rozwój kadry i wyposażenia jednostek 

w sprzęt doprowadziły do znacznego poszerzenia zakresu działań i zmiany w podejściu 

do rehabilitacji zarówno pacjentów jak i lekarzy [6, 7].  

W latach 60 XX wieku lekarzy specjalistów rehabilitacji było kilkudziesięciu, 

pracowali głównie w wiodących ośrodkach takich jak Konstancin i Poznań, pełniąc 

jednocześnie rolę konsultantów w większości województw. Liczba konsultantów była 

jednak na tyle mała, że większość województw nie miała możliwości współpracy 

z żadnym z nich. Obecnie w Polsce liczba lekarzy specjalistów rehabilitacji przekracza 

1300. Wzrosła liczba ośrodków i oddziałów rehabilitacyjnych z kilkunastu do ponad 

300. W roku 2000 liczba łóżek na oddziałach rehabilitacyjnych wynosiła 1,9 na 10000 

mieszkańców, a liczba leczonych pacjentów 29 na 10000 mieszkańców, w roku 2005 

odnotowano wzrost do ponad 3 łóżek na 10000 mieszkańców, a liczba leczonych 

pacjentów wzrosła do 43 na 10000 mieszkańców [6]. Średnia ilość łóżek na oddziałach 

rehabilitacyjnych w Unii Europejskiej wynosi 59,4 łóżek na 10000 obywateli, a w Polsce 

48 łóżek na 10000 obywateli. Dzięki dążeniom prof. M. Weissa, dr H. Dworakowskiej 

i prof. W. Degi utworzono poradnie rehabilitacyjne w małych miejscowościach, wypo-

sażono poradnie w UGUL-e, które umożliwiają prowadzenie różnych form ćwiczeń. 

Rehabilitacja w Polsce uległa tak wielkiej progresji, że brak jest obecnie dyscypliny 

medycznej, która nie wykorzystywałaby walorów rehabilitacji. Progresja rehabilitacji 

wiąże się nieodzownie ze wzrostem zapotrzebowania na tę formę leczenia [8]. 

Celem pracy było określenie zapotrzebowania mieszkańców Warszawy na 

świadczenia fizjoterapeutyczne w podmiotach leczniczych. 

Badania wykazały, że zapotrzebowanie na świadczenia fizjoterapeutyczne różni się 

w zależności od płci, wieku i schorzenia oraz jest inne dla każdego rodzaju zabiegów. 

Od wielu lat obserwuje się większą liczbę urodzeń kobiet niż mężczyzn jak 

i wydłużenie średniej długości życia w Polsce, która dla kobiet wynosi 80,44 lat, a dla 

mężczyzn 75,68 lat [3, 9].  

Z przeprowadzonych badań wynika, że z zabiegów fizjoterapeutycznych korzystają 

głównie pacjenci w wieku 61-70 lat oraz częściej kobiety niż mężczyźni. Dane te 

świadczą o zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia fizjoterapeutyczne wśród 

kobiet i osób starszych.  

Podobne wyniki zaobserwowano w 2011 roku w Rzeszowie, gdzie najczęściej 

z zabiegów rehabilitacyjnych korzystali pacjenci pomiędzy 50, a 65 rokiem życia 

i były to głównie kobiety (68%) [10].  

Analizując zapotrzebowanie dla poszczególnych działów fizjoterapii zaobserwowano 

zależności dla płci, wieku i rozpoznania chorobowego pacjenta. Zabiegi z zakresu 

fizykoterapii częściej były wykonywane u mężczyzn (91,67% badanej grupy mężczyzn) 

niż kobiet (77,78% badanej grupy kobiet). Odwrotna zależność wystąpiła dla zastoso-

wania zabiegów z zakresu hydroterapii gdyż zapotrzebowanie było większe wśród 
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kobiet. Zapotrzebowanie na zabiegi kinezyterapeutyczne i masaż było takie samo dla obu 

płci. Wyniki te jasno pokazują że płeć pacjenta nie ma znaczenia w procesie reha-

bilitacyjnym. Fizjoterapeuta ocenia stan zdrowia pacjenta, zbiera wywiad i planuje 

rehabilitację z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do wykonania poszcze-

gólnych zabiegów fizjoterapeutycznych. 

Zaobserwowano, że zapotrzebowanie na zabiegi z zakresu fizykoterapii maleje wraz 

z wiekiem pacjentów, natomiast zapotrzebowanie na zabiegi z zakresu hydroterapii 

i kinezyterapii rośnie wraz z wiekiem pacjentów. Bez wątpienia wiąże się to 

z wystąpieniem chorób związanych z wiekiem będących przeciwwskazaniem do 

zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu II 

i związane z nią zaburzenia czucia, nowotwory oraz metalowe elementy w ciele ludzkim 

jak endoprotezy i rozrusznik serca. W wieku podeszłym pojawiają się patologiczne 

zmiany strukturalne mięśni, kości, stawów i układu nerwowego objawiające się spad-

kiem siły, zaburzeniami chodu i ogólnej motoryki ciała [11]. Po 75 roku życia wyraźnie 

spada zdolność utrzymania wyprostowanej postawy ciała i utrzymania równowagi co 

znacznie zwiększa ryzyko upadku i wystąpienia niepełnosprawności w jego następstwie. 

Schorzenia te stanowią podstawę do wprowadzenia postępowania kinezyterapeu-

tycznego [12].  

Utrzymywanie się tendencji starzejącego się społeczeństwa i wydłużenie życia 

doprowadzają do zwiększenia zapotrzebowania na rehabilitację geriatryczną [9, 12].  

Badania wykazały, że najczęstszymi schorzeniami występującymi u pacjentów 

zgłaszających się na zabiegi rehabilitacyjne w Warszawie są schorzenia stawów 

i kręgosłupa. Podobna sytuacja została zaobserwowana w Rzeszowie w 2011 roku, gdzie 

zaobserwowano, że największą liczbę pacjentów zgłaszających się na rehabilitację 

stanowią pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu, które dotyczyły głównie choroby 

zwyrodnieniowej stawów i zespołów bólowych kręgosłupa [10]. 

W odniesieniu do badań przeprowadzonych w 2007 roku aż 46,8 % pacjentów 

z rozpoznanymi schorzeniami kręgosłupa leczyło się systematycznie [13]. Wśród 

ankietowanych mieszkańców Warszawy aż 78,34% leczy się systematycznie, a naj-

liczniej (30%) podejmuje rehabilitację 2 razy w roku.  

Popyt na świadczenia fizjoterapeutyczne nie jest zaspokojony przez podaż, świadczy 

o tym zbyt długi czas oczekiwania na rozpoczęcie rehabilitacji. Z badań wynika, że 

średni czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 3 miesiące. W czasie 

oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne stan zdrowia 70% pacjentów w ich subiek-

tywnej ocenie pogarsza się lub nie ulega zmianie. Pogorszenie stanu zdrowia wystąpiło 

aż u 72 badanych pacjentów. Pacjenci byli więc zmuszeni do życia z bólem i niepełno-

sprawnością biologiczną ograniczającą funkcjonowanie w życiu codziennym. Dane te 

świadczą o zaniedbaniu podstawowej zasady rehabilitacji jaką jest wczesność.  
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6. Wnioski 

1. Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest zależne od płci, wieku 

i schorzenia; 

2. Najczęstszym rozpoznaniem chorobowym pacjentów korzystających z rehabili-

tacji są schorzenia stawów i kręgosłupa; 

3. Średni czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 3 miesiące; 

4. Podczas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne stan zdrowia większości 

pacjentów nie uległ zmianie, a u mniejszości pogorszył się; 

5. Zapotrzebowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne przewyższa możliwość sko-

rzystania z nich w ramach NFZ, w czasie kiedy pacjent tego potrzebuje; 

6. Popyt na świadczenia fizjoterapeutyczne jest większy niż podaż tych usług.  
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Zapotrzebowanie mieszkańców Warszawy na świadczenia fizjoterapeutyczne 

w publicznych podmiotach leczniczych 

Najwcześniejsze wprowadzenie fizjoterapii w proces leczenia pacjenta jest podstawowym założeniem 
rehabilitacji. Ważna jest za tym wiedza, czy ilość podmiotów leczniczych świadczących usługi fizjotera-

peutyczne jest wystarczająca do zaspokojenia zapotrzebowania na ten zakres usług. 

Celem pracy było określenie zapotrzebowania mieszkańców Warszawy na świadczenia fizjoterapeutyczne 

w publicznych podmiotach leczniczych. 
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w dwóch podmiotach leczniczych miasta Warszawy. Przeba-

dano 480 pacjentów w wieku od 21 do 90 lat. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. 

Wyniki. Badani najczęściej korzystali z zabiegów fizykoterapeutycznych (80%, n=400), następnie kinezy-

terapeutycznych (50%, n=240). Tylko 24 osoby korzystały z hydroterapii (5%) Z zabiegów fizjotera-
peutycznych korzystają najczęściej pacjenci z schorzeniami stawów (45%), kręgosłupa (36,6%) i urazami 

(10%). Stwierdzono, że zapotrzebowanie na świadczenie fizjoterapeutyczne jest zależne od płci, wieku 

i schorzenia. Wśród ankietowanych 78,34 % leczy sie systematycznie, a 30 % z badanych podejmuje 

rehabilitację 2 razy w roku. Średni czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 3 miesiące.  
Wnioski. Podaż usług fizjoterapeutycznych finansowanych w ramach publicznej opieki zdrowotnej jest nie 

wystarczająca i nie zabezpiecza w pełni zapotrzebowania na ten zakres usług zdrowotnych.  

Słowa kluczowe: usługi fizjoterapeutyczne, popyt, podaż 

Public demand for physiotherapeutic services in therapeutic entities 

The earliest introduction of physiotherapy in the patient's treatment process is the basic premise of 

rehabilitation. It is important to know whether the number of physiotherapeutic physiotherapists is 
sufficient to meet the demand for this service. 

The aim of the study was to determine the needs of Warsaw residents for physiotherapeutic services in 

therapeutic entities. 

Material and method. The study was conducted in two medical institutions of the city of Warsaw. The 
research was conducted on a group of 480 patients aged between 21 and 90 years. The research method 

was a diagnostic survey and desk research. 

Results. The subjects most frequently used physiotherapy (80%, n = 400), followed by kinesitherapy (50%, 

n = 240). Only 24 people benefited from hydrotherapy (5%). Physiotherapeutic treatments are most often 
used by patients with joint disorders (45%), spine (36.6%) and injuries (10%). It has been found that the 

need for physiotherapy is dependent on sex, age and medical condition. Of the respondents 78.34% are 

treated systematically and 30% of the respondents take rehabilitation twice a year. The average waiting 

time for physiotherapeutic treatments is 3 months. 
Conclusions. The supply of physiotherapeutic services financed under public health care is insufficient and 

does not fully cover the need for this range of health services. 

Keywords: physiotherapeutic services, demand, supply 
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Świadomość dostępności świadczeń rehabilitacyjnych 

wśród osób obciążonych chorobami układu 

oddechowego i układu krążenia  

– badanie ankietowe 

1. Wprowadzenie 

Prowadzenie rehabilitacji zaleca się w leczeniu wielu chorób przewlekłych, w tym 

chorób układu oddechowego i układu krążenia. Jest ona niezwykle istotnym elementem 

terapii, stanowiąc doskonałe uzupełnienie leczenia operacyjnego i farmakologicznego. 

Prowadzi do poprawy stanu ogólnego pacjentów, ich wydolności fizycznej, podnosi 

poziom samodzielności, umożliwia wydłużenie czasu trwania remisji oraz zmniejszenie 

liczby zaostrzeń. Jest niezwykle istotna u osób starszych, jako czynnik wpływający na 

zmianę stylu życia. Jej zasadność oraz korzyści, płynące z prawidłowo prowadzonych 

ćwiczeń, opisywane były w takich stanach, jak niewydolność serca, choroba niedo-

krwienna serca, stan po zawale mięśnia sercowego, astma, POChP, czy choroby 

śródmiąższowe płuc. Może być prowadzona zarówno w jednostkach specjalistycznych 

pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty, jak i samodzielnie przez pacjenta w domu. 

Możliwe jest to pod warunkiem prawidłowej oceny stanu chorego, jego edukacji 

w zakresie poprawności wykonywania ćwiczeń oraz dokładnego ustalenia harmo-

nogramu rehabilitacji i terminów kontroli okresowych. Istotny problem stanowi 

niedostateczna częstość prowadzenia rehabilitacji. Dużym ograniczeniem w jej 

stosowaniu jest niska świadomość jej skuteczności, zarówno wśród lekarzy, jak i samych 

chorych. Niniejsza praca opisuje wyniki przeprowadzonego wśród pacjentów badania 

ankietowego na temat ich świadomości o dostępności rehabilitacji. Treść monografii 

została uzupełniona o wyniki najnowszych doniesień naukowych z zakresu rehabili-

tacji w chorobach układu oddechowego i układu krążenia [1, 2]. 
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2. Rehabilitacja w chorobach przewlekłych 

Do głównych celów rehabilitacji zaliczyć można poprawę stanu ogólnego pacjenta, 

zwiększenie jego wydolności i tolerancji wysiłku, zwiększenie poziomu samodzielności, 

często wydłużenie i poprawę jakości życia. Systematyczne ćwiczenia fizyczne zmniej-

szają ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak: cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, 

nadciśnienie tętnicze, choroba Alzheimera i innych, związanych ze zmianami zacho-

dzącymi w układzie krążenia i układzie oddechowym. Choroby układu krążenia są jedną 

z głównych przyczyn umieralności w Polsce oraz w krajach wysokorozwiniętych. 

Rehabilitacja kardiologiczna została określona pod koniec lat sześćdziesiątych, jako 

suma działań wymaganych, „aby pomóc pacjentom odzyskać wcześniejsze miejsce 

w społeczeństwie, jak to tylko możliwe, po wystąpieniu zdarzenia sercowego”. Od ok 40 

lat przyjmuje się, że rehabilitacja odgrywa istotną rolę w ogólnej opiece klinicznej nad 

osobami chorującymi na serce. Rehabilitacja kardiologiczna jest obecnie oferowana po 

przebytych ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych i interwencjach wewnątrz-

naczyniowych. Nowoczesna „kompleksowa” rehabilitacja kardiologiczna koncentruje 

się na treningu wysiłkowym, edukacji zdrowotnej, doradztwie i wsparciu zmiany stylu 

życia w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. Pomimo, że różni się nieco 

między ośrodkami, standardowy program (w Wielkiej Brytanii) to opieka ambulatoryjna, 

zazwyczaj raz w tygodniu przez 6-10 tygodni [1, 3, 4]. Wiele badań naukowych 

potwierdza także skuteczność rehabilitacji oddechowej w podnoszeniu jakości życia 

u pacjentów po przebytych zaostrzeniach. Poniżej przedstawiono wyniki aktualnych 

badań, przeprowadzonych wśród pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi 

układu oddechowego lub układu krążenia, stanowiących dowód na skuteczność 

rehabilitacji [5]. 

2.1. Rehabilitacja w niewydolności serca  

Szacuje się, że na niewydolność serca w Polsce cierpi 600-700 tyś. ludzi. Stanowi 

ona najczęstszą przyczynę hospitalizacji osób po 65 r.ż. [6]. Jedynie 1 na 22 polskich 

pacjentów z niewydolnością serca uczestniczy w programach rehabilitacji. W rando-

mizowanym badaniu klinicznym oceniającym stan 35 pacjentów z niewydolnością 

serca w wieku >18 lat, przed i po ćwiczeniach oddechowych oraz treningu mięśni 

obwodowych z różną intensywnością, porównano ze sobą skutki ćwiczeń o małej 

intensywności oraz średniej intensywności. Grupę kontrolną stanowiło 9 pacjentów 

niepoddanych rehabilitacji. Okazało się, że w obu grupach poddanych rehabilitacji 

nastąpiła poprawa jakości życia. W grupie pacjentów poddanych ćwiczeniom o niskiej 

intensywności, poprawie uległa siła mięśni oddechowych oraz mięśni obwodowych, 

jak również odległość w teście 6 minutowego chodu. Jednakże, to w grupie poddanej 

treningowi o średniej intensywności nastąpiła poprawa na tyle znacząca, że pozwoliła 

obniżyć stadium niewydolności serca w klasyfikacji NYHA [7]. 
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2.2. Rehabilitacja pacjentów z POChP 

Liczbę chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w Polsce określa 

się na ok 2 mln, jednak jak podają najnowsze wytyczne GOLD z 2017 roku, POChP na 

świecie rozpoznawane jest zbyt rzadko, oznaczać to może, iż rzeczywista liczba 

chorych w naszym kraju jest wyższa [8, 9]. Według raportu IZWOS 2014, wartość 

rozliczonych przez NFZ świadczeń, związanych z POChP, wynosiła w 2012 roku 

ponad 164 mln złotych. 75% tej kwoty stanowiły koszty leczenia szpitalnego, a jedynie 

3,47% wydatki na rehabilitację [10]. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji chorych na 

POChP są okresowe zaostrzenia, objawiające się nasiloną dusznością, niewydolnością 

oddechową i pogorszeniem stanu ogólnego, często związane z infekcjami wirusowymi, 

bądź bakteryjnymi. Liczba zaostrzeń jest zatem nie tylko wyznacznikiem zaawanso-

wania i kontroli choroby w ujęciu jednostkowym, ale także znaczącym czynnikiem 

ekonomicznym w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez NFZ na opiekę 

(w szczególności szpitalną) nad chorymi na POChP. Badanie prospektywne przepro-

wadzone w grupie pacjentów z POChP po przebytych ciężkich zaostrzeniach wykazało 

skuteczność rehabilitacji w tej grupie chorych. Oceniono 30 pacjentów poddanych 

rehabilitacji oddechowej, oraz 32 u których taka rehabilitacja nie była prowadzona. 

Obydwie grupy poddano kontroli po roku. Wykonano również analizę retrospektywną 

porównując liczbę zaostrzeń w roku poprzedzającym rehabilitację. Okazało się, że 

w grupie chorych poddanych rehabilitacji, ilość zaostrzeń w ciągu kolejnego roku była 

~1,5 razy mniejsza niż przed rehabilitacją (0,97 ±2,67 w stosunku do 1,52 ±1,12 

p<0,001). Porównanie grupy kontrolnej oraz grupy poddanej rehabilitacji również, 

jednoznacznie, wykazało jej skuteczność. Liczba zaostrzeń była 2 krotnie mniejsza 

w grupie chorych rehabilitowanych, niż w grupie kontrolnej (0,97 ±1,52 w stosunku do 

2,16 ±1,25; p<0,001). Autorzy wnioskują, że dzięki rehabilitacji oddechowej, liczba 

zaostrzeń w przebiegu POChP, może zostać istotnie ograniczona [11]. Warto zatem 

zauważyć, że zmniejszenie liczby hospitalizacji pacjentów z powodu zaostrzeń 

w przebiegu POChP, dzięki zastosowaniu prawidłowych programów rehabilitacyjnych, 

może, poza oczywistą korzyścią zdrowotną dla pacjentów, także istotnie obniżyć 

koszty ponoszone przez budżet państwa w związku z pobytem tych chorych na 

oddziałach internistycznych.  

2.3. Rehabilitacja w chorobach śródmiąższowych płuc 

Śródmiąższowe choroby płuc (ILD) stanowią niejednolitą grupę zaburzeń archi-

tektury miąższu płucnego. Część z nich, jak np. azbestoza, płuco farmera etc. są 

jednostkami o znanej przyczynie i częściowo poznanej patofizjologii. Inne, należące do 

tzw. idiopatycznych zapaleń śródmiąższowych płuc (IIP), jak np. idiopatyczne 

włóknienie płuc (IPF), kryptogenne organizujące zapalenie płuc (COP), niespecyficzne 

śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP), czy złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc 

(DIP) mają mniej znaną etiologię, a klasyfikacja w tej grupie ulega częstym przekształ-

ceniom. W obrębie grupy idiopatycznych zapaleń płuc, wyróżniono jednostki o prze-

biegu ostrym (np. IPF, NSIP), podostrym lub przewlekłym (np. COP) oraz związane 



 

Świadomość dostępności świadczeń rehabilitacyjnych  

wśród osób obciążonych chorobami układu oddechowego i układu krążenia – badanie ankietowe 

 

101 

z paleniem tytoniu. Ze względu na różny przebieg, oraz częste trudności w diagnostyce 

i różnicowaniu poszczególnych chorób śródmiąższowych, również ich leczenie stanowi 

wyzwanie dla lekarza pulmonologa.  

Australijskie badanie przeprowadzone na grupie 142 osób z chorobami śród-

miąższowymi płuc oceniło korzyści płynące z rehabilitacji i wysiłku fizycznego w tej 

grupie chorych. Przebadano 61 osób z IPF, 22 osoby z azbestozą płucną, 23 osoby 

z chorobą śródmiąższową związaną z chorobami tkanki łącznej (CTD-ILD) oraz 36 

osób z chorobą śródmiąższową o innej etiologii. Uczestników badania, w sposób 

zrandomizowany, podzielono na 2 grupy. Pierwsza z nich została poddana 8 

tygodniowej rehabilitacji nadzorowanej przez fizjoterapeutę, w drugiej opiekę 

medyczną prowadzono tak jak dotychczas, bez wprowadzania rehabilitacji. Oceny 

u wszystkich uczestników dokonano w momencie rozpoczęcia badania, po 9 ty-

godniach oraz po 6 miesiącach. Wysiłek fizyczny istotnie statystycznie podnosił 

wyniki testu 6 minutowego chodu (six-minute walk distance, 6MWD) i jakość życia 

pacjentów. Pozytywne efekty ćwiczeń bardziej zauważalne były w grupie z chorych na 

IPF oraz z azbestozą, w porównaniu z grupą chorych na CTD-ILD. Zaobserwowano, 

że korzyści z ćwiczeń w grupie chorych z gorszym wyjściowym wynikiem 6MWD 

i bardziej nasilonymi objawami były większe, niż u osób w początkowym lepszym 

stanie ogólnym. Odnotowano także, że w grupie osób z IPF oraz azbestozą, po 6 

miesiącach od zakończenia rehabilitacji, rozpoczęła się powolna utrata korzyści 

z przeprowadzonych ćwiczeń, natomiast w grupie osób z CTD-ILD nie zauważono 

takiego stopniowego pogorszenia. Więcej korzyści zauważono u pacjentów, u których 

rehabilitacja prowadzona była zgodnie z założonym programem ćwiczeń. Po 6 

miesiącach poprawa względem stanu wyjściowego wyrażała się także w lepszych 

parametrach w badaniu spirometrycznym oraz mniejszym nasileniu nadciśnienia 

płucnego [12]. 

3. Badania własne 

W przytoczonych badaniach można zaobserwować korzyści płynące z ćwiczeń 

rehabilitacyjnych, pod warunkiem ich regularnego prowadzenia, z przestrzeganiem 

zasad programowych. Celem tego badania było sprawdzenie stanu wiedzy pacjentów 

w województwie lubelskim o możliwości rehabilitacji oraz częstości, z jaką jest 

proponowana. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało wśród pacjentów oddziałów 

internistycznych – oddziału Chorób Wewnętrznych SPSK1 (Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 1) w Lublinie oraz oddziałów Kardiologii i Pneumonologii SPSK4 

w Lublinie.  

3.1. Materiał i metody 

W badaniu ankietowym, przeprowadzonym w latach 2015-2016, wzięło udział 

50 osób, 22 kobiety i 28 mężczyzn, chorych na astmę, POChP, niewydolność serca, 

włóknienie płuc, nadciśnienie tętnicze oraz po przebytym zawale serca lub po lobe-

ktomii/pneumonektomii. Ankieta została przeprowadzona w formie ustnie zadawanych 
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pytań przez ankieterów, z dalszym nanoszeniem odpowiedzi na karty badania. Analizy 

statystycznej dokonano przy użyciu takich programu Statistica. Występujące zależ-

ności pomiędzy badanymi grupami obliczono za pomocą testu chi kwadrat (χ²). 

3.2. Grupa badana 

Przebadani chorzy mieli od 29 do 90 lat. Mediana wieku wynosiła 67,5, średnia 

67 ±11,54. BMI mieściło się w granicach od 14,77 do 50,8. Mediana BMI na poziomie 

25,43 oraz średnia 27,17 ±7,47 wskazują na przewagę osób z nadwagą lub otyłością 

w grupie badanej. Połowę chorych stanowili mieszkańcy wsi i małych miast, a połowę 

mieszkańcy miast o liczbie ludności >300tyś.  

Najliczniejszą grupę (23) stanowiły osoby, u których istniejące choroby nie powo-

dowały istotnych ograniczeń w codziennej aktywności, natomiast drugą po względem 

liczności grupą (20) byli chorzy ze średnim stopniem ograniczenia aktywności.  

U 7 ankietowanych, choroby w znacznym stopniu ograniczały ich codzienną aktywność 

oraz samodzielne funkcjonowanie. 

Osoby z liczbą obciążeń kardiologicznych lub pulmonologicznych mniejszą niż  

4 stanowiły 56% grupy (28 pacjentów). 22 chorych (44%) zgłaszało 4 lub więcej 

schorzeń kardiologicznych lub pulmonologicznych.  

4. Wyniki i analiza statystyczna 

4.1. Wyniki 

W grupie badanej 29 osób (58%) miało świadomość możliwości rehabilitacji (ŚR) 

w chorobach układu oddechowego i układu krążenia, 21 (42%) nie wiedziało o takiej 

możliwości. U 16 osób (55%) źródłem informacji był personel medyczny, u 13 (45%) 

informacja pochodziła od rodziny, znajomych, bądź społecznych kampanii informa-

cyjnych. Propozycję poddania się rehabilitacji (PR) otrzymało 20 pacjentów (40%), 

30 z nich (60%) takiej propozycji nigdy nie miało.  

4.2. Analiza statystyczna wyników 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z użyciem testu χ². Okazało się, że 

płeć nie miała wpływu na świadomość możliwości rehabilitacji kardiologiczno-

pulmonologicznej. Zarówno u mężczyzn, jak u kobiet była ona podobna i wynosiła 

odpowiednio 57% i 59%. Istotną statystycznie różnicę zaobserwowano natomiast 

w częstości jej proponowania. 50% mężczyzn przynajmniej raz otrzymało propozycję 

rehabilitacji, wśród kobiet taka propozycja padła jedynie w 27% (p<0,05).  

Świadomość możliwości rehabilitacji, jak i częstość jej proponowania wśród 

mieszkańców wsi i miast do 100 tyś. oraz mieszkańców miast powyżej 300 tyś. była 

bardzo podobna (odpowiednio 56% vs. 60% dla świadomości możliwości rehabilitacji 

oraz 40% vs. 40% dla propozycji rehabilitacji; p=1).  

Liczba obciążeń kardiologicznych lub pulmonologicznych nie wpływała, w badanej 

grupie, na świadomość możliwości rehabilitacji, 54% osób z liczbą obciążeń ≥4 oraz 
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60% osób z liczbą obciążeń <4 miało świadomość możliwości rehabilitacji, jednak 

zauważalnie częściej rehabilitację proponowano osobom z większą liczbą obciążeń 

(50% vs. 32%).  

W przebadanej grupie zauważono również istotną statystycznie zależność pomiędzy 

BMI, a liczbą obciążeń. Osoby z BMI >25 miały istotnie statystycznie więcej obciążeń 

kardiologicznych lub pulmonologicznych, niż osoby z BMI prawidłowym (p<0,05).  

5. Dyskusja 

Uzyskane wyniki świadczą o niewystarczającym stopniu wiedzy pacjentów od-

działów internistycznych na temat możliwości rehabilitacji kardiologiczno-pulmonolo-

gicznej. Niska jest również częstość, z jaką proponuje się chorym rehabilitację. Istnieje 

potrzeba zwiększenia świadomości pacjentów i ich rodzin poprzez np. społeczne 

kampanie informacyjne, bądź informatory medyczne. Pacjent świadomy możliwości 

i dostępności rehabilitacji, może uzyskać od lekarza prowadzącego szersze informacje, 

zwiększa się również jego szansa na uzyskanie takiego świadczenia. Niestety, zwięk-

szenie częstotliwości proponowania pacjentom rehabilitacji może nie odnieść spodzie-

wanego efektu. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2010-2013, 

pomimo systematycznego wzrostu nakładów finansowych na rehabilitację leczniczą, 

zmniejszyła się dostępność świadczeń rehabilitacyjnych, natomiast wzrosła liczba osób 

oczekujących na realizację świadczeń.  

 W uzyskanych wynikach, uwagę zwraca bardzo duża różnica w deklarowanej 

częstości proponowania rehabilitacji mężczyznom i kobietom. Być może jest to 

przypadkowa zależność wynikające z małej grupy badanej, jednak jak czytamy 

w raporcie, NIK także zwraca uwagę na problematykę nierównego dostępu do 

świadczeń: Koniecznym jest eliminowanie różnic geograficznych oraz objęcie rehabili-

tacją wszystkich pacjentów, którzy jej potrzebują. Równość dostępu do rehabilitacji 

i uczestnictwo w życiu społecznym wolne od jakiejkolwiek formy dyskryminacji są 

niezbędnymi warunkami nowoczesnego i skutecznego modelu rehabilitacji. 

Pozytywnym zjawiskiem wydaje się być brak różnic w wiedzy o dostępności reha-

bilitacji oraz częstości jej proponowania, między mieszkańcami wsi oraz dużych miast 

powyżej 300 tyś. Wynik ten stoi niestety w sprzeczności z zaobserwowanym przez NIK 

dużym zróżnicowaniem regionalnym w dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych [13]. 

Uzyskane wyniki badania ankietowego wymagają weryfikacji na większej grupie 

pacjentów. Pożądane jest również poszerzenie kwestionariusza o pytania dla pacjentów, 

u których prowadzono wcześniej rehabilitację i sprawdzenie poziomu satysfakcji, 

z przeprowadzonych u nich ćwiczeń rehabilitacyjnych. 
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6. Wnioski 

 Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości pacjentów na temat możliwości 

rehabilitacji w chorobach kardiologicznych i pulmonologicznych. 

 Zaobserwowane różnice w częstości proponowania rehabilitacji między kobietami 

a mężczyznami powinny skłonić lekarzy do przyjrzenia się temu problemowi 

oraz do wyrównania opisanych różnic. 

 Zabiegi rehabilitacyjne powinny być proponowane z równą częstością, 

niezależnie od liczby obciążeń. 

 Potwierdzono istnienie zależności występowania otyłości i liczby obciążeń 

pulmonologiczno-kardiologicznych. 

 Istnieje potrzeba przeprowadzenia badania na większej liczbie uczestników 

w celu weryfikacji uzyskanych wyników. 

 Należy zwiększyć częstość kierowania pacjentów z obciążeniami kardiologiczno-

pulmonologicznymi na odpowiednie zabiegi rehabilitacyjne.  
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Świadomość dostępności świadczeń rehabilitacyjnych wśród osób obciążonych 

chorobami układu oddechowego i układu krążenia – badanie ankietowe 

Dostępność do rehabilitacji u pacjentów obciążonych chorobami układu oddechowego i układu krążenia 
odgrywa ważną rolę w okresie rekonwalescencji oraz w prewencji wtórnej. Praca ma celu weryfikację 

danych na temat świadomości możliwości rehabilitacji w chorobach układu oddechowego i układu 

krążenia wśród pacjentów oddziałów internistycznych, a także dostępności do tego typu świadczeń. 

Ankietę przeprowadzono wśród chorych hospitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznych SPSK 
(Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego) nr 1 w Lublinie oraz w Klinice Kardiologii i Klinice 

Pneumonologii SPSK nr 4 w Lublinie. Grupę badaną stanowiło 50 pacjentów, 28 mężczyzn i 22 kobiety, 

w wieku od 29 do 90 lat. Kobiety i mężczyźni mieli równie często świadomość możliwości rehabilitacji, 

odpowiednio 59% oraz 57%. Kobietom istotnie statystycznie rzadziej proponowano rehabilitację niż 
mężczyznom (p<0,05). Osoby z większą ilością obciążeń pulmonologicznych i kardiologicznych (4 lub 

więcej) miały częściej proponowaną możliwość rehabilitacji (55%) w stosunku do osób z mniejszą ilością 

obciążeń (poniżej 4) – 37%. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na zbyt małą świadomość możliwości 

rehabilitacji w chorobach układu krążenia i układu oddechowego oraz ograniczone możliwości uzyskania 
świadczeń, szczególnie wśród kobiet. Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i dostępności świadczeń 

rehabilitacyjnych dla chorych z chorobami układu oddechowego i układu krążenia.  

Słowa kluczowe: rehabilitacja, rehabilitacja oddechowa, rehabilitacja kardiologiczna 

Knowledge of the availability of rehabilitation services among patients with 

respiratory or cardiovascular diseases – a questionnaire survey 

Accessibility to rehabilitation in patients with respiratory and cardiological diseases plays an important role 

in recuperation and secondary prevention. This work is aimed at verifying the data about awareness of the 

possibility of rehabilitation in respiratory and cardiological diseases among patients of internal diseases 
departments as well as the availability of such benefits. The questionnaire was conducted among patients 

hospitalized in the internal diseases department of SPSK (Independent Public Clinical Hospital) No. 1 in 

Lublin and in the Clinic of Cardiology and Clinic of Pneumonology of SPSK No. 4 in Lublin. The study 

group consisted of 50 patients, 28 men and 22 women, aged 29 to 90 years old. Men and women were 
equally aware of the possibility of rehabilitation, 59% and 57%, respectively. Women were offered 

rehabilitation statistically significantly less often than men (p <0.05). Participants that suffered from more 

pulmonary or cardiological entities (4 or above) more often had the rehabilitation proposed (55%) 

compared to those with fewer burdens (less than 4) – 37%. Analysis of the results showed an insufficient 
awareness of the possibilities of rehabilitation in diseases of the circulatory and respiratory systems and the 

limited possibility of obtaining benefits, especially among women. There is a need to increase awareness 

and availability of rehabilitation services for patients with respiratory and cardiovascular diseases.  

Key words: rehabilitation, pulmonary rehabilitation, cardiovascular rehabilitation 
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Ruch jako środek wspomagający  

proces starzenia się społeczeństwa 

1. Wstęp/Wprowadzenie  

Obecne trendy zmian w społeczeństwie wskazują na to, iż jesteśmy populacją 

starzejącą się, a tempo tych zmian jest szybkie. Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) podaje, iż do 2050 r. odsetek osób starszych po 65 roku życia ma wzrosnąć do 

22%, a w Polsce ten odsetek wynieść ma jeszcze więcej, nawet do 32,7% [1, 2]. 

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do 2025 r. wzrastać 

będzie wśród osób starszych procent osób 65-79, a maleć liczba osób powyżej 80 lat, 

jednak po tym roku do 2050 roku dojdzie do sytuacji odwrotnej, gdzie zacznie 

wzrastać liczba 80-latków a maleć liczba osób 65-79 lat [1].  

Biorąc pod uwagę inne dane GUS w 2015r. blisko 23% ludności Polski to osoby 

w wieku powyżej 60 lat, w 1989 r odsetek ten wynosił 14,7%, większość tych osób 

stanowią kobiety. Według danych GUS z 2014 kobiety przeciętnie dożyją 81,5 lat 

a mężczyźni 73,8 lat. Kobieta w wieku 65+ ma przed sobą około 20 lat, życia jednak 

tylko 8 z tych lat w pełnym zdrowiu, natomiast mężczyzna 65+ około 16 lat, które 

jeszcze średnio dożyje, 7,5 lat z tego będzie w zdrowiu. Co piąta osoba w wieku 60+ 

ocenia swoje zdrowie jako dobre i bardzo dobre, jednak co trzecia określa swój stan 

zdrowia jako zły lub bardzo zły, ponad połowa osób nie potrafiła określić w sposób 

jednoznaczny swojego stanu zdrowia. Dwie trzecie osób starszych miało długotrwale 

problemy zdrowotne [3]. 

Wg badania EHIS przeprowadzonego w 2014 r stan zdrowia w ocenie Polaków 

pogarsza się wraz z wiekiem. Wzrasta częstość i liczba długotrwałych problemów 

zdrowotnych, wśród 60-latków procent osób sygnalizujących to zjawisko to 85%, 

u osób najstarszych jest to 90%. Po 60 roku życia widać wyraźny wzrost cierpiących 

na choroby układu krążenia, problemy stawów czy cukrzycę [4]. 

Co druga osoba w wieku 70+ miała problem z przemieszczaniem się na odległość 

500 m, a u osób najstarszych dotyczyło to prawie ¾ osób. Kłopoty z wejściem po 

schodach na 1 piętro miało ok. 30% 60-latków, ok. 50% 70-latków i prawie 80% naj-

starszych osób. Wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego to problem 

                                                                   
1 sztandera.paulina@gmail.com, studia doktoranckie, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, studia 

doktoranckie, Dziekan: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion; Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 
2 beatawolowiec@op.pl, Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Rehabilitacji, Kierownik Kliniki: lek. 
Grażyna Ściegienna-Zdeb; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach 

Narządu Ruchu, Kierownik prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 
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pojawiający się u ok. 34% osób 65+, biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, u 65-69-

latków dotyczyło to 20% osób, u 70-latków ok. 30% a u osób w wieku 80+ 58% [4]. 

W badaniach Szczepanowskiej-Wołowiec i wsp. [5] wyraźnie widać wzrost liczby 

osób starszych przyjmowanych do Kliniki Rehabilitacji, gdzie osoby powyżej 60 roku 

życia stanowią 88% pacjentów, średnia liczba chorób współistniejących wynosi 5. 

Jedynie 26% z osób trafiających do Kliniki wykonuje test Wstań i Idź, w czasie 

świadczącym o pełnej sprawności.  

W 2016 roku Świtowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na tzw. Healthy Aging. 

Podpisano w styczniu Globalną Strategię związaną ze starzeniem się społeczeństwa 

i zdrowiem. Podkreślono fakt, że obecne społeczeństwo ciągle się starzeje i konieczne 

jest dożycie późnego wieku w jak najlepszym zdrowiu. Jednym głównych celów był 

pięcioletni plan zminimalizowania niepełnosprawności fizycznej u każdej osoby. Stra-

tegia skupia się na pięciu podstawowych działaniach z tym związanych: zobowiązania 

do działań dotyczących Healthy Ageing w każdym kraju, otoczenie przyjazne starze-

jącemu się społeczeństwu, dostosowanie systemów opieki zdrowotnej do potrzeb 

starszych populacji, rozwój systemów zrównoważonych i sprawiedliwych do 

świadczenia opieki długoterminowej (dom, społeczności, instytucje), poprawa pomiaru, 

monitorowania i badania dotyczące zdrowego starzenia się [6]. 

Starzenie się to proces fizjologiczny, trwający długotrwale, dotyczący wszystkich 

struktur organizmu człowieka. Proces starzenia się organizmu rozpoczyna się już po 

30 roku życia. Wydolność fizyczna osiąga swoja maksymalna wartość w tym wieku, 

aktywność fizyczna wykonywana do tego momentu ma duży wpływ na procesy 

starzenia się organizmu. Po 30 roku życia dochodzi także do spadku siły mięśniowej 

o ok. 10% w ciągu 10 lat, po 65 roku życia spadek ten wynosi już 15%, niektóre źródła 

podają, że spadek ten wynosi 20-30% na każde 10 lat. Wydolność innych układów 

spada w takim samym tempie [7, 8]. 

Marchewka i Jungiewicz [9] analizowali wpływ aktywności fizycznej wykonywanej 

przed 35 rokiem życia na obecny stan zdrowia i funkcjonowanie respondentów, których 

średni wiek wynosił 58 lat. Zauważono, iż osoby, które przed 35 rokiem życia były 

bardziej aktywne, pozostają nimi także w wieku późniejszym. Duży wpływ ma także 

środowisko, osoby gdzie propagowano i promowano aktywny styl życia, także konty-

nuują takie zachowania w przyszłości. Autorzy zauważyli, iż osoby aktywne w mło-

dości, wpływają korzystnie na jakość życia w wieku podeszłym.  

2. Zmiany w strukturach organizmu człowieka zachodzące wraz 

z wiekiem 

Proces starzenia się dotyczy każdej struktury organizmu, tempo i wielkość zmian 

może nieznacznie różnić się w poszczególnych narządach i strukturach. Duży wpływ 

na te zjawiska i ich tempo ma tryb życia, a w szczególności aktywność fizyczna [7, 8]. 
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Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. 

Jednym z podstawowych zmian jest zmniejszenie tętna maksymalnego wraz z wie-

kiem, w wyniku czego pacjenci powinni mieć mniejsze obciążenia podczas wysiłku. 

Obniża się także pułap tlenowy, co także ma wyraz w tym, iż osoby te mają mniejsze 

obciążenia w wysiłku. Ściany naczyń są sztywniejsze, co może powodować wzrost 

ciśnienia tętniczego. Wolniej napełnia się komora serca i zmniejszona jest pojemność 

minutowa. Czynność serca osoby starszej może być o nawet 25% mniejsza niż przy 

takim samym obciążeniu u osoby młodej, kurczliwość serca także jest mniejsza 

o około 50%. Śródbłonek naczyń produkuje mniejszą ilość tlenku azotu, co może 

powodować w dalszej konsekwencji tendencje do uszkadzania go, a to z kolei może 

przyczyniać się do powstawania miażdżycy. Zmiany w całym układzie krążenia mogą 

powodować ryzyko pojawienia się hipotonii ortostatycznej [7, 8]. 

Zmiany w układzie oddechowym. 

Pogorszeniu ulegają warunki wymiany gazowej. Dochodzi do zwiększonego uszty-

wnienia klatki piersiowej, a mięśnie oddechowe tracą swoja masę i siłę, co powoduje 

większy wydatek energetyczny związany z oddychaniem. Pojemność życiowa płuc 

zmniejsza się, a ilość powietrza pozostającego w płucach po wykonaniu maksymalnego 

wydechu zwiększa się. Dochodzi do zanikania, zapadania i sklejania pęcherzyków 

płucnych. Oczyszczanie dróg oddechowych także ulega osłabieniu. Wszystkie te procesy 

w konsekwencji sprawiają, iż osoby starsze są narażone na częstsze infekcje [7]. 

Zmiany w układzie kostnym. 

Do utraty masy i gęstości tkanki kostnej dochodzi już po 30 roku życia, przy czym 

tempo to jest szybsze u kobiet niż u mężczyzn, co jest związane głównie z okresem 

perimenopauzy i menopauzy. Czynniki ryzyka dotyczące utraty masy kostnej można 

ogólnie podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do niemodyfikowalnych 

należą: płeć żeńska, rasa biała, wiek powyżej 50 roku życia, skłonności genetyczne do 

występowania osteoporozy, wcześniactwo, proces przekwitania i związany z tym niski 

poziom estrogenów, utrata masy mięśniowej wraz z wiekiem, padaczka i związane z tym 

stosowanie fenytoiny oraz zespół złego wchłaniania w dzieciństwie. Do czynników 

modyfikowalnych należą: suplementacja wapnia (1200 mg dziennie lub więcej), naduży-

wanie alkoholu, palenie papierosów, niski wskaźnik BMI, stan unieruchomienia i bez-

czynności ruchowej, zbyt mały pobór białka w każdym wieku, niedobór witaminy D, 

nadczynność tarczycy, stosowanie prednizonu i kortyzonu [8]. 

Zmiany w tkance mięśniowej i tkance łącznej 

Ubytek masy mięśniowej jest szybszy u osób prowadzących siedzący i mało aktywny 

tryb życia, wynosi on wtedy ok. 1% rocznie. Zmiany te zachodzą przede wszystkim we 

włóknach typu II, przez co osoby starsze szybko się męczą, a także nie są w stanie 

wykonać dużego wysiłku w krótkim czasie [7]. 
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Tkanka łączna dzięki kolagenowi jest sprężysta i wytrzymała na rozciąganie. Wraz 

z wiekiem dochodzi do utraty wody oraz włókiem elastycznych a także wzrostu wiązań 

poprzecznych w tej strukturze. Zmniejszenie ilości wody powoduje, iż tkanka ta ulega 

obkurczeniu, jest podatna na zaniki, i ma mniejszą ruchomość. Zmiany te powodują iż 

konieczna jest praca z osobami starszymi nad końcowym zakresem ruchu. Zwiększenie 

wiązań poprzecznych powoduje zmniejszenie zakresu ruchów oraz sztywność. Utrata 

włókien elastycznych skutkuje zwiotczeniem skóry oraz narządów wewnętrznych [8]. 

Zmiany w układzie nerwowym 

Wraz z wiekiem ulega spowolnieniu działanie układu nerwowego, co oddziałuje na 

wszystkie struktury organizmu, które wolniej pracują. Dochodzi do łuszczenia się 

warstw komórek nerwowych i utraty mieliny, co wpływa na wolniejsze przewodnictwo 

nerwowe, wyrażone spowolnieniem ruchowym. Utrata aksonów spowoduje problemu 

z czuciem powierzchownym a także dojdzie do zmniejszenia włókiem mięśniowych. 

Osoby starsze mają zmniejszoną zdolność do odczuwania bólu, gorąca czy zimna, na co 

ma wpływ utrata liczby neuronów czuciowych. Wolniejszy czas reakcji przyczynia się 

do większego ryzyka upadków [8]. 

3. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie osób starszych 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie nie tylko jako brak choroby czy 

niedomoga, ale dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Na dobrostan związany ze 

zdrowiem, składa się sześć jego wymiarów: fizyczny, emocjonalny, duchowy, intelektu-

alny, społeczny i zawodowy. Na każdy z tych aspektów duży wpływ ma odpowiednia 

aktywność fizyczna [8]. 

Utrzymanie równowagi jest potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie 

istotnie jest to u osób starszych. Zaburzenia równowagi są jedną z głównych przyczyn 

upadków, które skutkują hospitalizacją osób starszych. Jedna na 3 osoby w wieku 

powyżej 65 roku życia w przeciągu roku miała jeden incydent upadku, a u ok. 10-15% 

z nich upadek miał poważniejsze konsekwencje. Z punktu ekonomicznego pośrednie 

i bezpośrednie koszty związane z upadkami są duże i będą rosły w miarę zwiększania 

się populacji osób starszych. Istotna jest profilaktyka upadków u osób w wieku póź-

niejszym, by zminimalizować skutki tych zdarzeń [10]. 

Przedstawione są wybrane artykuły dotyczące pozytywnego wpływu aktywności 

fizycznej na stan osób starszych. 

W badaniach Kozak-Szkopek i wsp. [11] zauważono, że po 2 miesięcznym okresie 

rehabilitacji, gdzie ćwiczenia wykonywane były grupowo 3 razy w tygodniu przez 

30 minut, znacznie poprawia się stan zdrowia osób starszych. Doszło do istotnie sta-

tystycznego obniżenia ciśnienia krwi, tętna, poprawiła się siła uścisku rąk a także 

poprawienia nastroju.  

Mendoza-Ruvalcaba i wsp. [12] badając osoby starsze z Meksyku zauważyli wpływ 

różnych form aktywności ruchowej osób starszych na ich stan zdrowia. Osoby starsze 

podzielono na dwie grupy, jedna z grupa miała ćwiczenia indywidualne 2 razy w tygo-

dniu przez 2 godziny w okresie 10 tygodni. Grupa druga dostała 11 sesji ćwiczeń na 
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płycie do odtworzenia w domu (9 zestawów ćwiczenia, 3 razy w tygodniu), a 7 ćwiczeń 

przebiegało w sposób indywidualny (2 razy w tygodniu). Zauważono poprawę istotną 

statystycznie w ogólnym stanie zdrowia, a także pozytywny wpływ na kontakty spo-

łeczne, poprawę funkcji poznawczych, intelektualnych i satysfakcji z życia.  

Kattenstroth i wsp. [13] badali wpływ długotrwałego uprawiania tańca na funkcje 

poznawcze, funkcje motoryczne, postawę ciała, równowagę, czynności dnia codzien-

nego. Wszystkie te funkcje były statystycznie lepsze w grupie osób długotrwale tań-

czących (średnia 16,5 roku), niż w grupie osób w ogóle nie uprawiających sportu. 

Największe różnice między grupami widoczne były w testach postawy ciała i równo-

wagi. Badania tego samego autora [14] nad wpływem 6-miesiecznego treningu tańca na 

osoby starsze podkreślają pozytywny wpływ na wszystkie badane wcześniej cechy. 

Grupę badaną stanowiły osoby, które w przeciągu ostatnich 5 lat nie uprawiały żadnego 

sportu długotrwale, osoby te miały trening taneczny przez 1 godzinę tygodniowo. Osoby 

w grupie kontrolnej miały wykonywać wszystkie czynności jak dotychczas, bez żadnych 

dodatkowych zajęć. Obie grupy przetestowano w obrębie funkcji poznawczych, moto-

rycznych, czasu reakcji, równowagi i postawy ciała, czynnościach dnia codziennego. 

Rezultaty testów w grupie kontrolnej nie zmieniły się, natomiast wszystkie cechy uległy 

poprawie w grupie badanej. Badania autorów potwierdzają pozytywny wpływ tańca na 

sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych. 

Badania przeprowadzone w Korei [15] u pacjentów 65-79 lat pokazują pozytywny 

wpływ treningu 12 tygodniowego na stan osób starszych. Pacjenci podzieleni byli na 

dwie grupy, jedna miała program ćwiczeń 50 minut 4 razy w tygodniu, grupa druga to 

grupa kontrolna, gdzie nie wykonywane były ćwiczenia. W grupie ćwiczących poprawie 

uległa wydolność osób starszych, siała mięśni kończyn górnych i dolnych a także funkcje 

kognitywne. 

Szczepanowskie-Wołowiec [16] badając pacjentów Kliniki Rehabilitacji, gdzie 

znaczna większość z nich to były osoby starsze, zauważa istotną statystycznie poprawę 

wyniku testu Wstań i Idź po zakończonej serii zabiegów fizjoterapeutycznych. Wynik 

ten świadczy o lepszej sprawności funkcjonalnej tych pacjentów. 

4. Specyfika i ogólne zasady metodyczne prowadzenia aktywności 

fizycznej z osobami starszymi  

Układając program treningu fizycznego dla osób starszych należy brać pod uwagę 

wszystkie zmiany fizjologiczne w strukturach organizmu, ale także indywidualne 

procesy chorobowe toczące się u każdej osoby. Jednym z negatywnych aspektów jest 

wielochorobowość pojawiająca się u osób starszych, co ma przełożenie także na 

wymiar fizyczny tych osób. Istotne jest podejście funkcjonalne do treningu, tak aby 

miał on odzwierciedlenie w życiu codziennym. Wyróżnia się 3 podstawowe formy 

usprawniania osób starszych: rehabilitacja prewencyjna, ogólna i celowa [8, 17]. 
Zajmując się osobami starszymi istotne jest monitorowanie stanu zdrowia podczas 

ćwiczeń – ciśnienia i tętna zarówno przed jak i po treningu. Każda aktywność powinna 
poprzedzona być krótką rozgrzewką, i dłuższym etapem końcowym usprawniania  
– wyciszeniem organizmu. Stosując instruktaż słowny należy pamiętać o wyraźnym, 
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głośnym i powolnym wypowiadaniu go, tak, aby osoba starsza w pełni zrozumiała jego 
przekaz. W przypadku pacjentów z afazją trzeba dobrać odpowiednie środki meto-
dyczne, głównie instruktaż poprzez pokaz i korekta ćwiczeń za pomocą dłoni terapeuty. 
Jednak należy pamiętać by ruchu nie wykonywał terapeuta, a osoba objęta programem 
usprawniania. W czasie treningu stosuje się większą liczbę przerw i ćwiczeń relaksa-
cyjnych, aby nie doprowadzić do przemęczenia organizmu osoby starszej. Zaczynamy 
od ćwiczeń prostszych stopniując ich trudność do złożonych. Osoba starsza w czasie 
treningu powinna unikać skoków, podskoków, nagłych i dynamicznych przejść w ćwi-
czeniach, nie wykonuje się także głębokich przysiadów i skłonów oraz dużej ilości 
ćwiczeń w pozycji czworaczej, klęku czy leżeniu przodem, unikać należy ciężkich 
przyrządów do ćwiczeń, gier zespołowych kontaktowych, gdzie może być duża urazo-
wość, a także rywalizacji w grupie. Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń jest 
ostra infekcja, przebiegająca z gorączką, nieunormowane, wysokie ciśnienie tętnicze, 
zaburzenia rytmu serca, które skutkują hemodynamicznymi następstwami. Aktywność 
fizyczną prowadzimy nie bezpośrednio po posiłku, w przewietrzonym pomieszczeniu [17]. 

Zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej osób starszych to 150 min aktyw-
ności fizycznej na tydzień o umiarkowanej intensywności lub 75 min treningu o znacz-
nej intensywności, można łączyć ze sobą oba modele aktywności [8]. 

Zlecana częstość ćwiczeń rożnego rodzaju dla pacjentów starszych: ćwiczenia aero-
bowe: 3-5 razy w tygodniu po ok. 30 min, im intensywność treningu większa tym 
mniejsza może być liczba treningów w tygodniu, ćwiczenia koordynacji i równowagi  
– codziennie po ok. 20-30 min, ćwiczenia wzmacniające dla każdej grupy mięśniowej 
– 2-3 razy w tygodniu, ćwiczenia rozciągające – 5-7 razy w tygodniu [8]. 

Ćwicząc z pacjentem starszym należy pamiętać o kontroli tętna maksymalnego. 
Najczęściej oblicza się je odejmując od 220 wiek pacjenta i ustala wysiłek od 60-80% 
maksymalnego tętna w zależności od stanu pacjenta, jego możliwości i okresu treningu. 
Na początku treningu zalecane jest zaczynanie od 60%. Zbyt mała intensywność tre-
ningu, gdzie tętno docelowe wynosiłoby poniżej 60% docelowego tętna maksymalnego 
wpłynie na bark efektywności treningu [8]. 

Inną metodą obliczania tętna maksymalnego jest metoda Karvonena, która zakłada 
większe tętno docelowe u pacjentów starszych niż model tradycyjny. Wzór ten wygląda 
w następujący sposób: od 60-80% * [220-wiek-tętno spoczynkowe]+ tętno spoczyn-
kowe [8]. 

5. Wnioski/Podsumowanie  

Specyfika procesu starzenia się wymusza podejście indywidualne do każdej osoby 

starszej objętej procesem treningowym. Istnieje wiele dowodów na pozytywny wpływ 

aktywności fizycznej na zdrowie i stan funkcjonalny tych osób. Ogólnie można 

stwierdzić, iż regularna aktywność spowoduje m.in.: profilaktykę chorób sercowo 

naczyniowych, w tym mniejsze ryzyko występowania nadciśnienia oraz normalizacja 

ciśnienia, zachowanie sprawności serca i układu oddechowego, aktywizację procesów 

metabolicznych, mniejsze ryzyko występowania niektórych chorób nowotworowych, 

osteoporozy i złamań kości, poprawę wytrzymałości i siły mięśni, poprawę funkcji 

motorycznych, poznawczych czy lepszy stan psychiczny osób ćwiczących [18]. 



 

 

Paulina Sztandera, Beata Szczepanowska-Wołowiec 

 

112 

Literatura 

1. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności polski 

w świetle prognoza lata 2014-2050, Warszawa, listopad 2015. http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/ z dn. 24.01.2017 

2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/ z dn 12.03.2017 

3. Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego urzędu Statystycznego, 

Warszawa, lipiec 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/ z dn. 

24.01.2017 

4. Piekarzewska M., Wieczorkowski R., Zajenkowska-Kozłowska A., Stan zdrowia ludności 

Polski w 2014 r., GUS, Warszawa 2016 

5. Szczepanowska-Wołowiec B., Rurarz K., Adamczyk M., Sztandera P., Ściegienna-Zdeb 

G., Kotela I., Analysis of causes of hospitalization and functional fitness of patients in 

a rehabilitation department, Medical Studies., 32(2016), s. 4-9 

6. http://www.who.int/ageing/GSAP-Summary-EN.pdf?ua=1 z dn 12.03.2017 

7. Borowicz A. M., Wieczorowska-Tobis K., Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2014 

8. Guccione A. A., Wong R. A., Avers D., Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, Elsevier 

Urban&Partner, Wrocław 2014 

9. Marchewka A., Jungiewicz M., Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym 

wieku, Gerontologia Polska, 16(2008), s. 127-130 

10. Sturnieks D. L., St George R., Lord S. R., Balance disorders in elderly, Neurophysiol Clin, 

38(2008), s. 467-478 

11. Kozak-Szkopek E., Galus K., Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną 

osób w podeszłym wieku, Gerontologia Polska, 17(2009), s. 79-84 

12. Mendoza-Ruvalcaba N. M., Fernandez-Ballesteros R., Effectiveness of the Vial Aging 

program to promote active aging in Mexican older adults, Clinical Interventions in Aging, 

11(2016), s. 1631-1644 

13. Kattenstroth J. C. H., Kolankowska I., Kalisch T., Dinse H. R., Superior sensory, Motor, 

and Cognitive Performance in Elderly Individuals with Multi-Year Dancing Activities, 

Frontiers in Aging Neuroscience, 2 (2010), 31. Doi 10.3389/fnagi.2010.00031 

14. Kattensstoth J. C., Kalisch T., Holt S., Tegenthoff M., Dinse H. R., Six months of dance 

enhances postural, sensorinotor, and cognitive performance in elderly without affecting 

cardio-respiratory functions, Frontiers in Aging Neuroscience, 5(2013) 5 

doi: 10.3389/fnagi.2013.00005 

15. Byun J. E., Kang E. B., The effects of senior brain health exercise program on basic 

physical fitness, cognitive function and BDNF of elderly women – a feasibility study, 

Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry, 20(2016), s. 8-18 

16. Szczepanowska-Wołowiec B., Sztandera P., Sciegienna-Zdeb G., Ocena sprawności 

funkcjonalnej pacjentów Kliniki Rehabilitacji w Kielcach – doniesienia wstępne, s. 50-59. 

[w:] Król H., Cieśla E., Wojciechowska M., Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia człowieka, 

Wyzwanie dla edukacji i profilaktyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016 

17. Pasek T., Pasek J., Witiuk-Misztalska A., Sieroń A., Leczenie ruchem (kinezyterapia) 

pacjentów w podeszłym wiek, Gerontologia Polska., 19 (2011), s. 68-76 

18. Rowiński R., Dąbrowski A., Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym, 

[w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red), Aspekty medyczne, psychologiczne, 

socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce PolSenior, Termedia 

Wydawnictwa Medyczne oraz MIBiK. Poznań 2012, s. 531-548 



 

 

Ruch jako środek wspomagający proces starzenia się społeczeństwa 

 

113 

Ruch jako środek wspomagający proces starzenia się społeczeństwa 

Obecne społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się, wg danych GUS do 2025 r. udział osób w wieku 

65+ może wynieść 32,7% ludności Polski. Problem starzejącego się społeczeństwa jest istotny z punkty 

ekonomicznego, polityki społecznej i zdrowotnej. Ważnym jest, aby jak najwięcej osób doczekało wieku 

późnego w dobrym zdrowiu, by mogły być one samodzielne i samowystarczalne. Celem pracy było doko-
nanie przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej aktywności fizycznej osób starszych zarówno polsko jak 

i anglojęzycznej. Wyniki badań naukowych pokazują, że aktywność fizyczna, ma znaczący wpływ na popra-

wę jakości życia i ogólnej sprawności fizycznej czy funkcji poznawczych osób w wieku podeszłym. Poprawa 

następuje już po stosunkowo krótkim czasie aktywności fizycznej osób starszych. Nasuwa się wniosek, iż 
konieczne jest propagowanie regularnego wysiłku fizycznego u osób w podeszłym wieku. Jest to także rodzaj 

profilaktyki zdrowotnej, dzięki regularnemu wysiłkowi, minimalizuje się wiele negatywnych skutków 

zdrowotnych, przez co minimalizuje się także koszty przeznaczane na ochronę zdrowia. 

Słowa kluczowe: osoby starsze, aktywność fizyczna, zdrowie  

Movement as a means supporting ageing process of society 

Nowadays our society is rapidly ageing. According to GUS data by 2025 share of people under 65 may 
account for 32,7% of whole Poland society. The issue of ageing society is important from economics, 

health and social point of view. It is important to live in good health until the late age, to be self-sufficient 

and independent. The aim of our study was to review Polish and English subject literature of elderly 

people’s physical health. Results of studies show, physical health influence on better life quality, whole 
physical health and cognitive functions of the elderly. The improvement is visible even after a short period 

of the elderly’s physical activity. In conclusion, it is necessary to propagate systematic physical activity 

of elderly’s. It is kind of health prevention, what is more, it results in lower costs of health protection. 

Key words: elderly, physical activity, health 
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Przegląd wytycznych współczesnej rehabilitacji 

u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi 

1. Wprowadzenie  

W trakcie przeprowadzenia oceny współczesnej rehabilitacji należy zwrócić uwagę 

na występowanie chorób neurologicznych, które w dalszym ciągu są trudne do leczenia 

oraz czasochłonne w procesach rehabilitacyjnych.  

Współczesna rehabilitacja neurologiczna opiera się na pracy z pacjentem, w której 

wykorzystuje się metody neurorehabilitacyjne polegające na regulacji napięcia mięśnio-

wego, opracowaniu struktur mięśniowo-więzadłowych, wykorzystaniu łańcuchów bio-

kinematycznych, płaszczyzn podporu oraz innych istotnych czynników wpływających na 

ruch człowieka.  

Jedną z takich metod jest podstawowa i bardzo istotna umiejętność pracy z pacjentem 

neurologicznym wg koncepcji NDT Bobath. Metoda ta wykorzystuje założenia ICF 

(International Classification of Functioning), czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Funk-

cjonowania, w której określamy stan zdrowia pacjenta. Zidentyfikowanie konkretnej 

dysfunkcji pacjenta oraz zaburzeń funkcjonalnych z nią związanych pozwala stworzyć 

odpowiedni plan leczenia, a także umożliwić rozwiązanie problemów i dostosowanie 

celów terapii, przed którymi osoba leczona będzie musiała stanąć [1]. Powrót do pełnej 

aktywności będzie się wiązał ze zmianą funkcjonowania samego pacjenta, a także ota-

czającego środowiska [2, 3].  

Spis kategorii odnosił się do całej struktury ICF przedstawionej poniżej [4]:  

Część 1. Funkcjonowanie i Niepełnosprawność:  

1) składnik pierwszy: Funkcje i Struktury ciała, na które składają się funkcjono-

wanie układów ciała i struktura czyli mamy tutaj na myśli budowę ciała; 

2) składnik drugi: Aktywność i Uczestniczenie, a więc funkcjonowanie z perspe-

ktywy pojedynczej osoby oraz społeczeństwa, na które składa się zarówno 

wykonywanie prostych czynności, jak i zaangażowanie się w różne formy 

aktywności. 

Część 2. Czynniki kontekstowe:  

1) składnik pierwszy: czynniki środowiskowe z uwzględnieniem materialnych 

składników środowiska, w jakim żyje dana osoba oraz jej otoczenia społecznego; 

2) składnik drugi: czynniki osobiste, wyrażające się w potencjale osoby, źródłach 

motywacji. 

                                                                   
1 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicumim L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 
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Zastosowanie powyższych składników ICF wpływa się na prawidłowy postęp 

rehabilitacji pacjenta, a także zwiększenie jego samodzielności w życiu społecznym.  

Obecnie na oddziałach rehabilitacji można zauważyć przeważającą liczbę chorych 

po incydencie udarowym mózgu. Istotny wpływ na to ma utworzenie specjalnych szko-

leń dla fizjoterapeutów, dzięki czemu mogą przyspieszyć, a także ułatwić pacjentom 

powrót do szeroko rozumianego zdrowia, ale przede wszystkim wpłynie to na optyma-

lizację celów i efektywizację pracy, wzrost kompetencji i bardziej świadome spojrzenie 

na problematykę zaburzeń funkcjonalnych u pacjentów po uszkodzeniu mózgu.  

2. Metodyka badań  

Celem pracy jest przeanalizowanie międzynarodowych wytycznych, które obowią-

zują w obecnej rehabilitacji pacjentów po przebytym incydencie neurologicznym. 

Praca ma charakter analizy materiału i oparta jest na selektywnej ocenie jakościowej 

wyników badań opublikowanych w latach 2010-2015.  

Artykuł składa się z materiałów, które zostały zidentyfikowane i wyselekcjonowane 

w oparciu o przegląd prac indeksowanych w bazach piśmiennictwa PUBMED, SCOPUS, 

EBSCOhost. 

Oceniono głównie pracę fizjoterapeutów na oddziałach rehabilitacji, którzy wyko-

rzystują do pracy z pacjentami metody neurorehabilitacyjne, tj. NDT-Bobath oraz PNF 

(proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie, w której wykorzystuje się wzorce 

ruchowe ale i techniki agonistyczne, antagonistyczne, rozluźniające. 

Zwrócono uwagę, że głównym zadaniem kompleksowej rehabilitacji jest przywró-

cenie pacjenta do normalnego, codziennego życia oraz uzyskania przez niego możliwie 

jak największej samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.  

Rehabilitację, według polskiej koncepcji, charakteryzują następujące cechy:  

 powszechność – rehabilitacja obejmuje wszystkie dyscypliny medyczne stoso-

wane w lecznictwie zamkniętym i otwartym oraz jest dostępna dla wszystkich 

osób, którzy jej potrzebują bez względu na wiek, status społeczny, narodowość 

i religię; 

 kompleksowość – rehabilitacja medyczna uwzględnia wszystkie aspekty tj. 

leczniczy, psychologiczny, społeczny i zawodowy; 

 ciągłość – to powiązanie rehabilitacji medycznej z rehabilitacją społeczną 

i rehabilitacją zawodową oraz zapewnienie nieprzerwalnego dostępu do 

rehabilitacji; 

 wczesność – kompleksowa rehabilitacja przyłóżkowa powinna być wprowadzona 

od pierwszej doby hospitalizacji pacjenta [5÷9]. 

W ocenie wykorzystano głównie prace wieloośrodkowe, na podstawie, których 

istnieje możliwość zastosowania wytycznych do praktyki klinicznej, jak również 

w zakresie różnych specjalności dotyczących wybranej jednostki chorobowej. Wnikli-

wie przeanalizowano postępowanie rehabilitacyjne po wystąpieniu udaru mózgu 

z uwzględnieniem częstości występowania udarów na oddziałach rehabilitacji.  
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Analiza dostępnych publikacji i badań wieloośrodkowych wskazuje, iż wdrożenie 

współczesnej neurorehabilitacji ma bezpośredni wpływ na przyspieszenie rekonwa-

lescencji pacjenta [10, 11].  

3. Choroby neurologiczne  

Obecnie zauważa się dużą tendencję do występowania na oddziałach rehabili-

tacyjnych osób po przebytych incydentach udarowych mózgu, i jest to jedna z naj-

częściej występujących patologii ośrodkowego układu nerwowego, obok epizodów 

neurotraumatologicznych takich jak urazy czaszkowo-mózgowe oraz urazy kręgosłupa 

z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.  

Powikłania występujące po udarze mózgu są jednym z najpoważniejszych proble-

mów, przed którymi staje współczesna rehabilitacja. W celu zdefiniowania udaru 

mózgu można stwierdzić, iż jest on zjawiskiem klinicznym, a także stwarza on trud-

ność w szczegółowym opisaniu.  

Zauważono, że często mamy zbyt mało informacji o udarze – o jego epidemiologii, 

czynnikach ryzyka, przebiegu prawidłowej rehabilitacji. Udar mózgu według analizy 

baz danych demograficznych ma wysokie, trzecie miejsce, w zakresie możliwych 

przyczyn wystąpienia śmierci zaraz po nowotworach i chorobach układu sercowo-

naczyniowego [12÷14].  

4. Rola rodziny, a schorzenia neurologiczne  

Istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na bezpośredni wpływ rodziny na po-

prawę funkcjonalności pacjenta, ponieważ wg przeprowadzonych badaniach staty-

stycznych rodzin pacjentów po udarach ich znaczna część wraca do domu, a następnie 

są pod ich pełną opieką. Wiele doniesień naukowych wskazuje na to, że powinno się 

w znaczny sposób zwrócić uwagę na stan zdrowia osób opiekujących się chorymi, 

ponieważ to oni będą często nosić brzemię pacjenta, które w długim procesie reha-

bilitacji wpłynie także obciążająco na ich zdrowie [19÷23].  

Zauważono, że większość chorych, którzy nie stosują się do zaleceń terapeutycznych 

od fizjoterapeutów w trakcie trwającej lub po ukończonej rehabilitacji szpitalnej może 

w następstwie skutkować schorzeniami strukturalnymi ciała oraz wywiera bezpośredni 

wpływ na psychikę rodziny. 

Jeżeli najbliżsi osób po incydentach neurologicznych zastosują się do propozycji 

terapii podanych przez fizjoterapeutów, a także innych członków interdyscyplinarnego 

zespołu medycznego, którzy wchodzą w skład pełnej dwudziestoczterogodzinnej opieki 

nad pacjentem to ułatwi i utoruje dalszą rehabilitację chorego. Również będzie to 

miało wymierny wpływ na zdrowie osób opiekujących się pacjentami cierpiącymi na 

schorzenia neurologiczne [15÷18].  
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5. Pionizacja, a choroby neurologiczne  

Zauważono, że częsta pionizacja u pacjentów długo leżących ma bardzo istotny 

wpływ na przyspieszenie ich powrotu do zdrowia, a także pozytywny wpływ na układ 

ruchu oraz krążeniowo-oddechowy. 

Definiując pionizację, mamy na myśli proces, który umożliwi utrzymanie pionowej 

pozycji ciała. Zastosowanie pionizacji powinno mieć miejsce możliwie w jak 

najwcześniejszym etapie rehabilitacji, ponieważ uchroni pacjenta przed infekcjami 

górnych dróg oddechowych, zaburzeniami krążenia krwi, poprawie perystaltyki jelit 

oraz utraty masy zarówno mięśniowej, jak i kostnej. Wyróżniamy dwa rodzaje pioni-

zacji: bierna oraz czynną. W tej pierwszej wykorzystuje się stoły do pionizacji, które 

zmieniają pozycję pacjenta z leżącej do coraz bardziej pionowej. Tempo jest uzależ-

nione od reakcji pacjenta, ale na początku ustalone jest na ok 30-45 stopni w ramach 

krótkiego czasu ok. 3 min. Dodatkowo w trakcie sesji możemy przeprowadzać ćwiczenia 

oddechowe lub ćwiczenia czynne kończyn górnych, ale także funkcjonalną elektro-

stymulację mięśni FES przy zastosowaniu sprzętu np. Erigo®Pro.  

Teoretycznie taki sposób pionizowania jest mniej korzystny niż pionizacja czynna, 

ponieważ stanowi tylko ogólne przygotowanie do pozycji pionowej, jednak pamiętać 

należy, że u wielu pacjentów przeprowadzenie pionizacji w sposób czynny jest nie-

możliwe.  

Nad przebiegiem pionizacji biernej powinien bezwzględnie czuwać terapeuta, 

reagując na zmiany stanu pacjenta lub na mogące wystąpić zaburzenia w reakcjach 

ortostatycznych. Zaś w pionizacji czynnej chory zmienia pozycję leżącą do półleżącej 

(dodatkowa poduszka, podniesienie zagłówka), aż do siadu płaskiego. Następnie prze-

chodzi się do siadu z opuszczonymi nogami. W dalszym etapie pacjent jest stawiany 

w asekuracji fizjoterapeuty do pozycji stojącej. Podczas pionizowania czynnego lub 

biernego konieczne jest czasami zastosowanie stabilizujących lub odciążających 

pomocy ortopedycznych jak aparaty czy łuski.  

W trakcie prowadzonej pionizacji nie można również zapomnieć o prowadzeniu 

profilaktyki mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, której prawidłowe wartości systo-

liczne i diastoliczne powinny wynosić 120/80 mm Hg, a za nieprawidłowy wynik uważa 

się spadek ciśnienia skurczowego o co najmniej 20 lub rozkurczowego o 10 mm Hg 

w teście pionizacji. 

Test wykonuje się w trakcie zmian pozycji z niższych do wyższych w odstępach 

czasowych najpierw po 1 minucie, a następnie po 3. 

Niezwykle istotne jest obserwowanie pacjenta w celu zauważenia objawów świad-

czących o hipotensji ortostatycznej. Chorzy, którzy po dłuższym spoczynku w pozycji 

leżącej zgłaszają objawy zawrotów głowy, omdleń, uczucia ciemności przed oczami, 

upadków, niepewnego utrzymywania się w pozycji stojącej, chodzenia, a także bólu 

z tyłu głowy i szyi jest określane jako hipotensja ortostatyczna. Jeżeli, któryś z powyż-

szych objawów wystąpi istotnym jest jak najszybsza reakcja fizjoterapeuty mająca na 

celu przejście z wyższej pozycji do niższej oraz uniesienie kończyn dolnych powyżej 

poziomu głowy w celu usprawnienia przepływu krwi do mózgu pacjenta. Pionizację 
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bierną pacjentów po udarze mózgu rozpoczyna się od kąta 15 stopni w odstępie czaso-

wym 1-5 minut. Osobę, którą uznajemy za w pełni spionizowaną to taka, która potrafi 

utrzymać się w pozycji wertykalnej przez co najmniej 0,5 h bez znaczących wahań 

prawidłowego ciśnienia tętniczego, a także bez utraty przytomności. 

 Po stwierdzeniu, ze pacjent przystosował się do pozycji stojącej rozpoczyna się 

pionizację czynną [24÷27].  

6. Poprawa samodzielności pacjentów neurologicznych  

Przygotowanie chorego do pełnej samodzielności jest trudnym i żmudnym procesem, 

ważnym zadaniem stawianym przed pacjentem jest uświadomienie niebagatelnej roli 

bycia samodzielnym. Samoobsługa jest to proces fizyczny, która polega na tworzeniu 

zdolności i umiejętności osoby chorej w radzeniu sobie z czynnościami dnia codzien-

nego, która ma także wymiar psychologiczny, bowiem deficyt sprawności fizycznej 

w istotny sposób wpływa na niekorzystne samopoczucie i jakość życia.  

Pacjent ze schorzeniem neurologicznym to taki, który jest w stanie ma zdolności 

radzenia sobie z podstawowymi czynnościami mimo deficytów, które u niego występują. 

Uruchomienie pacjenta po udarze staje się bazą do wdrażania u niego reedukacji 

czynności samoobsługowych w zupełnie nowych warunkach funkcjonowania podykto-

wanych zaistniałym deficytem neurologicznym. Samodzielność w działaniach oznacza 

radzenie sobie w trakcie, kiedy chory nie potrzebuje pomocy innych osób lub przy 

niewielkiej asekuracji z ich strony, może to być realizowane przy pomocy różnych 

udogodnień, np. zaopatrzenia ortopedycznego. Nie należy wyręczać chorego w poszcze-

gólnych czynnościach, ponieważ powoduje to zmniejszenie udziału chorego w akty-

wizowaniu, co może wykształcić postawę bierną.  

Zastosowanie prostych ćwiczeń w rehabilitacji pacjenta może już wtedy wpłynąć 

spowalniająco na naukę wykonywania czynności codziennych. Początkowo wykony-

wanie prostych samoobsługowych czynności może okazać się niemożliwe lub potrwa 

długo, ale wymaga to podejmowania wielu prób, a wytrwałość pacjentów i dążenie do 

celu okazuje się często statystycznie korzystne. Przy pomocy personelu medycznego 

oraz wsparcia opiekunów i rodziny to rezultatem prób, ćwiczeń będzie uzyskanie 

niezależności i samodzielności pacjenta [32, 33]. 

7. Podsumowanie  

W celu poprawy i sukcesywnego zwiększania poziomu funkcjonowania oraz 

sprawności psycho-fizycznej pacjenta po przebytym udarze mózgu istotną rolą jest 

zastosowanie systematycznej, funkcjonalnej oraz indywidualnie dopasowanej rehabili-

tacji wg obowiązujących wytycznych NDT-Bobath i PNF. 

 Publikacje naukowe poruszają w dużej mierze kwestie epidemiologii, czynników 

ryzyka jak i różnych metod rehabilitacji, które stosuje się u osób po przebytym udarze, 

ale w dalszym ciągu brakuje wielu doniesień naukowych związanych z neurorehabili-

tacją opierającą się o metody neurofizjologiczne.  
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Znaczna ilość prac naukowych porusza temat i wskazuje, aby zwrócić uwagę na 

zagadnienia jakości życia osób po udarze mózgu i wpływu rehabilitacji na codzienne 

funkcjonowanie po incydencie udarowym, a także wziąć pod uwagę wpływ chorego na 

rodzinę. Osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest powrót pacjenta do pełnego zdrowia 

często wiąże się z długotrwałą rehabilitacją, ale obecnie szkolenia, w których uczestniczą 

fizjoterapeuci mogą znacznie przyspieszyć ten proces.  

Według dostępnych danych, najwyżej oceniony wzrost sprawności funkcjonalnej 

pacjentów jest między 2, a 14 tygodniem systematycznie prowadzonej rehabilitacji. 

Istotnym jest perspektywa powrotu chorego do zdrowia fizycznego, a także psychicz-

nego, ponieważ wpływa to w wielu przypadkach na rodzinę pacjenta poprawiając ich 

wspólny kontakt oraz koegzystencję w tych trudnych chwilach.  

Po przeprowadzeniu analizy publikacji można stwierdzić, iż incydent chorobowy 

i występujące po nim odległe następstwa deficytowe, wymagają długotrwałego i indy-

widualnego procesu rehabilitacji, który wraz z pojawiającymi się efektami powinien 

być udoskonalany i poprawiany korygowany. Badania te umożliwiły poszerzenie 

wiedzy dotyczącej wzrostu sprawności motorycznej w zależności od czasu i rodzaju 

stosowanej terapii.  

Dlatego niezwykle istotne jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu przy-

wracania utraconych funkcji po wystąpieniu wszelkich chorób neurologicznych [28÷31].  
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Przegląd wytycznych współczesnej rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami 

neurologicznymi 

Stosowanie się do wytycznych rehabilitacji u pacjenta wnosi wymiernie korzystne warunki, aby uzyskać 
zamierzony efekt, którego celem będzie powrót pacjenta do zdrowia. Obecny model rehabilitacji pacjenta 

neurologicznego jest zalecany, aby opierał się o wykorzystanie metod rehabilitacji, które zakładają użycie 

do diagnostyki oraz terapii pacjenta narzędzie zwane ICF (International Classification of Functioning) za 

pomocą, którego ocenimy jego niepełnosprawność oraz utworzymy plan jego rehabilitacji.  
Model ICF`u zakłada, iż powinno stosować się do założonego harmonogramu pracy z pacjentem, który 

składa się z 3 składników: 1) struktury 2) aktywności 3) uczestniczenia. Cały zespół medyczny stosuje się 

do założeń wynikających z powyższej klasyfikacji ze względu na usprawnienie całego toku rehabilitacji.  

Rolą fizjoterapeuty jest poinformowanie całego personelu pielęgniarskiego, aby podejmował ważne decyzje 
istotne z roli widzenia pacjenta obejmujące prawidłowe ułożenie chorego, które w znaczący sposób zapo-

biegają powstawaniu odleżyn i przykurczom.  

Rehabilitacja ma na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności pacjenta oraz umożliwienie jego 

pionizacji, a w dalszym toku jego reedukację umiejętności lokomocyjnych.  
Słowa kluczowe : rehabilitacja, skala ICF, neurorehabilitacja 

Review of guidelines for modern rehabilitation in patients with neurological 

disorders 

Adherence to the rehabilitation guidelines of the patient brings measurable favorable conditions to achieve 
the intended effect of returning the patient to health. The present model of rehabilitation of a neurological 

patient is recommended to be based on the use of rehabilitation methods that prescribe the use of a tool 

called ICF (International Classification of Functioning), with which we assess its disability and set up 

a rehabilitation plan.  
The ICF model assumes that it should follow a prescribed work schedule with the patient, which consists 

of 3 components: 1) structure 2) activity 3) participation. The whole medical team applies to the assum-

ptions resulting from the above classification because of the improvement of the entire rehabilitation process. 

The role of the physiotherapist is to inform all nursing staff to make important decisions relevant to the role 
of the patient's vision, including the correct placement of the patient, which significantly prevents the 

development of pressure sores and contractures.  

Rehabilitation is designed to restore the patient's full fitness as quickly as possible and to allow him / her to 

stand up and, in the future, re-train his or her locomotive skills.  
Key words: rehabilitation, ICF, neurorehabilitation 
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Ocena budowy stóp studentów I roku fizjoterapii 

1. Wstęp/Wprowadzenie  

Stopa ludzka pełni trzy ważne funkcje w ludzkim organizmie: podporową, amorty-

zacyjną i lokomocyjną. Ma ona złożoną budowę anatomiczną, dzięki czemu może 

spełniać swoje funkcje. Stopa powinna opierać się na trzech punktach: pierwsza kość 

śródstopia, głowa piątej kości śródstopia oraz zewnętrznej stronie pięty. W budowie 

stopy wyróżniamy trzy podstawowe łuki: porzeczny przedni łuk i łuki podłużne: przy-

środkowy i boczny. Łuk przedni jest najkrótszy i łączy ze sobą dwa przednie punkty 

podparcia, łuk boczny łączy punkty podparcia po stronie bocznej, jest średniej długości 

oraz łuk przyśrodkowy, łączący przyśrodkowe punkty podparcia, jest najdłuższy. To 

dzięki prawidłowemu wysklepieniu tych łuków możliwe jest utrzymanie ciężaru ciała 

jak i jego rozkład na całą długość stopy, zapewniając przez to sprężystość chodu oraz jego 

płynność czy możliwość dostosowania się do zmiennych warunków środowiska [1÷3]. 

Jeśli spojrzymy na anatomiczną budowę stopy jest ona niezwykle złożonym tworem, 

na jej budowę składa się 26 kości, 100 więzadeł, 19 mięśni i 33 stawy, dzieli się na trzy 

części: przodostopie, śródstopie i piętę, wszystkie te elementy muszą ze sobą współ-

grać, aby zapewnić odpowiednie funkcje [2]. 

Stopa to pierwszy punkt kontaktowy z podłożem podczas chodu, dzięki swojej 

budowie dostosowuje się do nierówności podłoża, działając podobnie do dźwigni 

podczas fazy odbicia, absorbuje także rotację poszczególnych części kończyny dolnej 

w pozycji statycznej [4]. Na proces kształtowania się stopy, jak i po jego zakończeniu, 

oddziałuje wiele niekorzystnych czynników środowiskowych. Jest to związane m. in. 

z nieprawidłowo dopasowanym obuwiem, zbyt twardym, mało elastycznym, a u kobiet 

z obuwiem z wąskimi czubkami czy na wysokim obcasie. Stopa ma mało możliwości 

kształtowania się na różnym podłożu, co dawałoby jej możliwość czucia różnych 

bodźców propioceptywnych. Okres kształtowania się stopy zaczyna się, gdy dziecko 

zaczyna przechodzić do pozycji spionizowanej, a jej kształtowanie się kończy się 

w wieku 10 lat, a niektórzy badacze podają, że nawet do 12 roku życia, jednak 

w wieku późniejszym profilaktyka i higiena stopy jest również istotnym elementem. 

Stopa jest jednym z elementów układu kinematycznego, a dysproporcje i zaburzenia 
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w jej ukształtowaniu i funkcji będą skutkować powikłaniami w budowie poszcze-

gólnych części tego układu położonych wyżej, tj. kolano, biodro, tułów [3, 4]. 

Badanie stóp jest ważnym elementem w fizjoterapii nie tylko dzieci, ale również 

dorosłych. Techniki oceniające budowę stóp można podzielić na subiektywne i obiek-

tywne. Do subiektywnych należą: oglądanie, wywiad, oraz próby sprawności stóp. Do 

podstawowych technik obiektywnych należą; zdjęcie rentgenowskie, ultrasonografia, 

metoda antropologiczna, metoda Moire’a, rezonans magnetyczny, tomografia 

komputerowa czy plantokonturografia wykonywana w sposób tradycyjny na podstawie 

odbitki stóp albo za pomocą podoskopu czy podoscannera podłączonego do 

komputera, w którym za pomocą programu komputerowego obliczane są parametr 

związane z budową stóp [2]. Istotne jest, aby każda z tych metod zapewniła rzetelność 

pomiaru, a także brak szkodliwości użytego narzędzia na organizm człowieka, co może 

występować, np. wykonując zdjęcie rentgenowskie. Podoscop wydaje się być jedną 

z metod, które rzetelnie i obiektywnie oceniają budowę stóp bez narażenia na 

dodatkowe skutki uboczne związane z techniką wykonywania badania [5]. 

Program komputerowy podoscannera oblicza podstawowe parametry związane 

z budową stóp, tj. długość stopy, szerokość przodostopia, długość łuku, długość 

i szerokość tyłostopia, kąt piętowy i metatarsalny. Dodatkowo w oprogramowaniu 

można obliczyć manualnie kąty i wskaźniki służące do oceny stóp, tj. kąt Clarke’a, 

wskaźnik Wejsfloga, indeks Sztritera-Godunowa, kąt koślawości palucha α, kąt 

szpotawości palca V.  

2. Materiał i metoda 

W badaniach wzięło udział 49 (22 mężczyzn – 45% badanych i 27 kobiet – 55%) 

studentów I roku fizjoterapii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. Badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 

2016 r. Osoby biorące udział w badaniu musiały podpisać pisemną zgodę na badania. 

Badani byli w wieku od 17-23 lat, średnio ich wiek wynosił 19,6+/-1,1. Kobiety były 

w wieku od 17-23 lat, średnio 19,55 +/- 1,24, Wiek mężczyzn mieścił się w przedziale 

od 19-22 lat, średnio 19,6+/-0,9. Średnie wartości masy ciała oraz wysokości ciała dla 

obojga płci mieszczą się w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wysokość ciała, masa ciała oraz BMI w podziale na wiek badanych 

Parametry Płeć Średnia Min Max Odchylenie standardowe 

Wysokość ciała [m] 

Kobiety 1,64 1,56 1,79 0,06 

Mężczyźni 1,79 1,68 1,94 0,06 

Razem 1,71 1,56 1,94 0,10 

Masa ciała [kg] 
Kobiety 58,36 48,00 85,00 9,02 

Mężczyźni 77,94 55,00 97,00 11,62 

Razem 67,15 48,00 97,00 14,14 

BMI 
Kobiety 21,68 18,51 28,31 2,76 

Mężczyźni 24,30 18,83 29,94 3,13 

Razem 22,87 18,51 29,94 3,19 
Źródło: Opracowanie własne 

Wszystkie osoby po otrzymaniu informacji dotyczącej celu i metody badań 

podpisały pisemną zgodę na udział w badaniach. 

Badanym oznaczono wysokość ciała za pomocą wzrostomierza Seca dokładnością 

do 0,1 m oraz masę ciała za pomocą urządzenia Tanita z dokładnością do 0,1 kg. 

Następnie z uzyskanych wyników obliczono BMI wg wzoru: masa ciała/wysokość 

ciała
2
. Kolejnym etapem badania było wykonanie zdjęcia stóp za pomocą podoscanu 

2D. Zdjęcie wykonano bez obuwia i skarpet w pełnym obciążeniu. Badani stali na 

podoscanie, który wykonywał scan podeszwowej części stopy. Na zdjęciu w programie 

komputerowym oznaczone zostały podstawowe parametry służące do oceny stóp, m. 

in. długość stopy, szerokość przodostopia, długość łuku, długość, szerokość tyłostopia, 

następnie wyznaczono kąt Clarke’a, kąt koślawości palucha α, wskaźnik Wejsfloga. 

Kąt Clarke’a oceniający wysklepienie podłużne stopy, zawarty jest między styczną do 

przyśrodkowego brzegu stopy, a linią zawartą między punktem największego wgłę-

bienia łuku stopy i brzegiem przodostopia. Użyto norm przedstawionych przez 

Wilczyńskiego i Kasperczyka [3, 6], gdzie stopa płaska oznaczała wartości do 30°, 

stopa z obniżonym wysklepieniem 31-41°, stopa w normie 42-54°, a stopa z podwyż-

szonym wysklepieniem powyżej 54°. Wskaźnik Wejsfloga to parametr świadczący 

o płaskostopiu podłużnym, to stosunek długości stopy do jej szerokości. Wyniki 

znajdujące się bliżej 2 świadczą o płaskostopiu poprzecznym, bliżej 3 o prawidłowym 

wysklepieniu poprzecznym [3, 6]. Kąt koślawości palucha α to kąt między styczną do 

przyśrodkowego brzegu stopy, a linią poprowadzoną z najszerszego miejsca przodo-

stopia i brzegu palucha, norma to wartości pomiędzy 0 a 9° [3, 6]. Badano związek 

wybranych parametrów z BMI, płcią i wiekiem osób. Do analizy badań użyto MS 

Office Excel oraz programu statystycznego R.3.3.1. Dla wszystkich parametrów 

obliczono podstawowe miary statystyki opisowej, tj. średnie arytmetyczne, odchylenie 

standardowe, minimum i maksimum dla całej grupy i w podziale na płeć badanych. 

W badaniu zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystano testy nieparametryczne: 

analizę korelacji Spearmana, test Chi-kwadrat oraz test Manna-Whitneya-Wilcoxona. 

Za zależności istotne statystycznie uznano wynik, gdy poziom istotności wynosił 

p<0.05. 
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3. Wyniki 

Wartości średnie, odchylenie standardowe, minimum i maksimum wybranych 
parametrów budowy stóp w podziale na płeć umieszczone są w tabeli 2.  

Tabela 2. Obliczone parametry i ich wartości w podziale na płeć  

Parametry Płeć Średnia Min Max 
Odchylenie 

standardowe 

Długość stopy lewa 

[mm] 

Kobiety 239,78 224,00 264,00 9,47 

Mężczyźni 269,59 252,00 295,00 11,81 

Razem 253,15 224,00 295,00 18,27 

Długość stopy prawa 

[mm] 

Kobiety 240,21 222,00 264,00 9,43 

Mężczyźni 268,91 253,00 298,00 12,58 

Razem 253,09 222,00 298,00 18,03 

Szerokość przodostopia 

lewa [mm] 

Kobiety 92,00 84,00 101,00 4,79 

Mężczyźni 102,44 95,00 112,00 4,23 

Razem 96,68 84,00 112,00 6,92 

Szerokość przodostopia 

prawa [mm] 

Kobiety 92,21 85,00 102,00 4,39 

Mężczyźni 103,32 95,00 113,00 4,61 

Razem 97,19 85,00 113,00 7,12 

Wskaźnik Wejsfloga 

lewa 

Kobiety 2,61 2,38 2,79 0,10 

Mężczyźni 2,62 2,45 2,85 0,08 

Razem 2,62 2,39 2,84 0,09 

Wskaźnik Wejsfloga 

prawa 

Kobiety 2,61 2,46 2,72 0,09 

Mężczyźni 2,59 2,40 2,84 0,09 

Razem 2,60 2,40 2,84 0,08 

Kąt Clarke’a lewa [°] 

Kobiety 42,47 29,00 54,00 5,55 

Mężczyźni 44,14 36,00 53,00 4,37 

Razem 43,21 29,00 54,00 5,06 

Kąt Clarke’a prawa [°] 

Kobiety 41,95 28,00 56,00 5,71 

Mężczyźni 42,30 33,00 57,00 6,17 

Razem 42,11 28,00 57,00 5,83 

Kąt koślawości palucha 

α lewa [°] 

Kobiety 7,73 1,00 20,00 4,74 

Mężczyźni 6,85 0,00 14,00 4,68 

Razem 7,33 0,00 20,00 4,70 

Kąt koślawości palucha 

α prawa [°] 

Kobiety 7,89 1,00 22,00 4,81 

Mężczyźni 5,08 0,00 14,00 4,32 

Razem 6,62 0,00 22,000 4,76 

Źródło: Opracowanie własne 
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W tabelach 3-5 przedstawiono procentowy udział stóp i wybranych parametrów 

w badanej grupie osób. 

Tabela 3. Procent stóp wg kąta Clarke’a 

Kąt Clarke’a Liczba stóp Procent stóp 

Stopa płaska 2 2% 

Stopa z obniżonym 

wysklepieniem 
38 39% 

Stopa w normie 56 57% 

Stopa 

z podwyższonym 

wysklepieniem 

2 2% 

Razem 98 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Procent stóp wg wskaźnika Wejsfloga 

Wskaźnik Wejsfloga Liczba stóp Procent stóp 

Płaskostopie 

poprzeczne 
13 13% 

Stopa w normie 85 87% 

Razem 98 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5. Procent stóp w badanej grupie wg kąta koślawości palucha α 

Kąt koślawości 

palucha α 
Liczba stóp Procent stóp 

Poza normą 27 28% 

W normie 71 72% 

Razem 98 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Nie znaleziono związku miedzy kątem Clarke’a, wiekiem, płcią i BMI badanych 

osób. Związek między kątem Clarke’a a BMI badano za pomocą korelacji Spermana 

(p=0,22), związek między kątem Clarke’a a płcią badano za pomocą test Manna-

Whitneya-Wilcoxona (p=0,58), o braku związku między kątem Clakre’a a wiekiem 

świadczyła analiza korelacji Spermana – poziom istotności równy 0,3. Nie znaleziono 

również związku między kątem koślawości paluch a płcią, wiekiem oraz BMI 

badanych. Związek między kątem koślawości palucha a BMI badano za pomocą test 

Manna-Whitneya-Wilcoxona (p=0.1), związek między katem koślawości palucha 

a płcią badano testem Chi-kwadrat (p=0,78), związek między kątem koślawości 

a wiekiem badanych zbadano testem Manna-Whitneya-Wilcoxona (p=0.60). Nie 
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znaleziono związku pomiędzy wskaźnikiem Wejsfloga a płcią i wiekiem. Istnieje 

związek pomiędzy wskaźnikiem Wesfloga a BMI studentów (rycina 1) – analiza 

korelacji Spearmana (p = 0.002). 

 

Rysunek 1. Związek pomiędzy BMI a wskaźnikiem Wejsfloga badanych stóp 

4. Analiza wyników 

Konsekwencją nieprawidłowej profilaktyki i higieny stopy już od najmłodszych lat 

może być pojawienie się jej dysfunkcji i objawów związanych z bólem w wieku 

późniejszym, w okresie dorosłości jak i starości. Prawidłowa budowa stopy i jej 

wysklepienie zapewniają odpowiednie funkcjonowanie całego układu ruchu. Ocena 

budowy stóp jest ważnym elementem na każdym etapie rozwoju, zarówno w wieku 

dziecięcym, dorastania, jak i dorosłości oraz późnej starości [3]. 

Istotne jest, by obiektywna i rzetelna ocena odbywała się w warunkach nieszko-

dliwych dla organizmu i zapewniła powtarzalność swoich wyników. Tradycyjne 

metody plantokonturograficzne mogą nie spełnić tych warunków. Mosór i Kromka-

Szydek [5] porównując metodę tradycyjną z badaniem, gdzie używa się podoskopu 

komputerowego, zauważają iż podoskop jest metodą znacznie łatwiejszą, dokładniej-

szą i szybszą niż wykonanie odbitki stóp w sposób tradycyjny na kartce papieru. Także 

ci autorzy potwierdzają, iż użycie podoskopu zapewnia skuteczność pomiaru, jak i jej 

szybkość [7]. Mikołajewska [8], podkreśla fakt iż według niej plantukonurogram wy-

konany metodą tradycyjną jest metodą obiektywną i skuteczną, jednak czasochłonną, 

przez co w gabinecie fizjoterapeutycznym brak jest czasu na wykorzystanie go. 

W pracy wykorzystano podoscanner 2D, który szybko i obiektywnie jest stanie 

ocenić podeszwową część stopy.  

W badaniach własnych jeśli spojrzymy na wszystkie parametry biorąc pod uwagę 

wyniki uśrednione zarówno w całej grupie jak i w podziale na kobiety i mężczyzn, 
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mieszczą się one w granicach norm podanych przez Kasperczyka czy Wilczyńskiego 

[3, 6]. Żaden z tych parametrów, tzn kąt Clarke’a, wskaźnik Wejsfloga czy kąt 

koślawości palucha α nie jest zależny od płci badanych. 

Jeśli spojrzymy na wysklepienie podłużne stóp, w badaniach własnych, mierzone za 

pomocą kąta Clarke’a to widzimy, iż większość stóp studentów mieści się w normie 

dla tego wskaźnika. Problem z obniżonym wysklepieniem stóp pojawia w 39% przy-

padków u 2% jest to stopa płaska i z podwyższonym wysklepieniem. 

W wynikach odnoszących się do wskaźnika Wejsfloga, oceniającego płaskostopie 

poprzeczne dużo większy odsetek stóp, niż w odniesieniu do kąta Clarke’a mieści się 

w granicach normy, 13% stóp ma wysklepienie świadczące o płaskostopiu poprzecznym. 

Patrząc na wyniki dotyczące kąta koślawości palucha α, problem koślawości 

palucha pojawia się u 28% stóp, a u ponad 2/3 badanych stóp ten parametr mieści się 

w granicach normy.  

Brak jest zależności powyższych parametrów od wieku badanych i BMI. Jedyna 

zależność istotna statystycznie widoczna jest w odniesieniu wskaźnika Wejsfloga do 

BMI badanych, świadcząca o tym, iż w miarę wzrastania wartości wskaźnika BMI, 

zmniejsza się wartość wskaźnika Wejsfloga. U osób z większym BMI, widoczne są 

wartości świadczące o płaskostopiu poprzecznym.  

W badaniach Przysady i wsp. [9], gdzie badano występowanie wad stóp w grupie 

108 studentów, zauważono wyższe wskaźniki kąta Clarke’a świadczące o patologii 

w stopach niż w badaniach własnych, mniej także było wyników świadczących o nor-

malnym wysklepieniu stóp. W tych badaniach zauważono także zależność dotyczącą 

występowania wad stóp i wskaźnika BMI, u osób z nadwagą i otyłością problem wad 

stóp dotyczącej dowolnej patologii, występował u wszystkich osób z tej grupy. Patrząc 

na poszczególne parametry budowy stóp, świadczące o płaskostopiu poprzecznym 

i podłużnym zauważyć można, iż w grupach studentów z otyłością i nadwagą wskaź-

niki te wskazują na pojawienie się patologii, natomiast w grupach z BMI w normie 

większość stóp jest w granicach norm. W badaniach własnych jedynie wskaźnik 

Wejsfloga był zależny od BMI, większe wartości BMI sugerowały pojawienie się 

problemu w postaci płaskostopia poprzecznego u studentów. 

Puszczałowska-Lizis [10], przeprowadzając badania na grupie 280 studentów 

w wieku 20-27 lat, zauważa, iż brak jest zależności pomiędzy wskaźnikami wzrostowo-

wagowymi a parametrami oceniającymi wysklepienie podłużne stóp, a w kolejnych 

badaniach tej autorki [11], nie znaleziono związku także z płaskostopiem poprzecznym. 

W badaniach własnych podobne spostrzeżenia dotyczą wysklepienia podłużnego, jednak 

w odniesieniu do wskaźnika Wejsfloga zależność ta istnieje. Puszczałowska-Lizis 

zauważa, że konieczny wydaje się być podział grup studentów ze względu na wartości 

wskaźnikowo-wagowe a następnie zbadanie czy ma to wpływ na pojawienie się wad 

stóp u studentów, założenie to potwierdza kolejnym artykule. 

W badaniach Puszczałowskiej-Lizis [4], w których przebadano 280 studentów 

w wieku 20-27 lat, przyjęto normy kąta Clarke’a podane przez Galińskiego, normy te 

różniły się od norm podawanych przez Wilczyńskiego i Kasperzyka [3, 6], brakiem 

rozgraniczenia na stopy z obniżonym wysklepieniem i stopy płaskie, stopy płaski 
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zaczynały się poniżej wartości 42 stopni. W odniesieniu do badań własnych odnoto-

wano niższy odsetek stóp płaskich – 10-21%, ale dużo wyższy odsetek stóp wydrą-

żonych – 32-36%. Zauważono jednak, podobnie jak w badaniach własnych, że płasko-

stopie podłużne nie jest deformacją pojawiającą się u większości studentów. 

Ta sama autorka [12] analizując wyniki grupy 130 studentów – mężczyzn zauważyła 

iż brak jest zależności pomiędzy kątem Clarke’a a wybranymi cechami morfotycznymi 

budowy ciała, między innymi podobnie jak w badaniach własnych, w stosunku do 

BMI. Średnie wartości kąta Clarke’a w badaniach własnych w grupie mężczyzn 

przyjmują niższe wartości niż u Puszczałowskiej-Lizis. 

Andrzejewska i wsp. [13] badali studentów z Wrocławia, podzielili badanych na 

dwie grupy – aktywnych fizycznie i z niskim poziomem aktywności. W obu grupach 

wyznaczyli podstawowe parametry dotyczące stóp. Wyniki sugerują, iż większość 

studentów z większym stopniem aktywności mają wartości kąta Clarke’a w normie, 

jednak osób z płaskostopiem w tej grupie było nieznacznie więcej, co powoduje, że nie 

można jednoznacznie stwierdzić iż aktywność fizyczna eliminuje tą dysfunkcję stopy. 

Średnie wyniki kąta Clarke’a stopy lewej wynosiły 41,5 i prawej 42,8 dla studentów 

w grupie aktywnych. Studenci z grupy o mniejszym stopniu aktywności mieli średnie 

wartości kąta Clarke’a 43,9 dla lewej i 45,6 dla prawej stopy. Dla kąta koślawości 

palucha średnie wyniki w grupie z wyższą aktywnością wynosiły 8,4 dla lewej i 7,4 dla 

prawej stopy, dla studentów z drugiej grupy średnie wyniki dla prawej stopy 9,5 i lewej 

7,7. Średnie wartości kąta Clakre’a w badaniach własnych były zbliżone dla prawej 

stopy do wyników studentów w grupie mniej aktywnej, a dla lewej do studentów 

w grupie mniej aktywnej. Wartości kąta koślawości palucha α w badanej grupie były 

niższe niż u Andrzejewskiej i wsp. w obu grupach studentów. 

5. Wnioski/Podsumowania 

Większość stóp studentów wykazywała prawidłową budowę stóp.  

Nie znaleziono istotnych statystycznie zależności pomiędzy kątem Clarke’a, kątem 

koślawości palucha a wiekiem, płcią i BMI badanych osób.  

Osoby z większym BMI mają niższe wartości wskaźnika Wejsfloga, świadczące 

o obniżonym łuku poprzecznym w stopie. Brak zależności Wskaźnika Wejsfloga od 

płci i wieku badanych. 
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Ocena budowy stóp studentów I roku fizjoterapii 

Wstęp. Stopa to istotny element statyczno-dynamiczny prawidłowej postawy ciała. Prawidłowe wyskle-

pienie stóp pełni rolę amortyzacyjną. Celem badań była ocena budowy stóp studentów I roku fizjoterapii. 

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 49 studentów I roku fizjoterapii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. U badanych osób zmierzono masę ciała i wysokość ciała a także wykonano 
zdjęcie podeszwowej części stóp za pomocą podoskanu. Na zdjęciu z podoscanu wyznaczono podstawowe 

parametry budowy stopy, a następnie zbadano zależności tych wskaźników od płci, wieku i BMI badanych 

osób.  

Wyniki. Stóp mieszczących się w granicach normy kąta Clarke’a w badanej grupie było 57%, stóp 
z obniżonym wysklepieniem było 39%, stóp płaskich i z podwyższonym wysklepieniem po 2%. Kat 

koślawości palucha w normie występował u 72% badanych poza normą u 28% stóp. Wskaźni Wejsfloga 

w normie wystepował u 87% stóp, poza normą u 13% stóp.  

Wnioski. Większość stóp studentów wykazywała prawidłową budowę stóp. Nie znaleziono istotnych 
statystycznie zależności pomiędzy kątem Clarke’a, kątem koślawości palucha a wiekiem, płcią i BMI 

badanych osób. Osoby z większym BMI mają niższe wartości wskaźnika Wejsfloga, świadczące 

o obniżonym łuku poprzecznym w stopie. Brak zależności Wskaźnika Wejsfloga od płci i wieku badanych. 

Słowa kluczowe: ocena stóp, kąt Clakre’a, wskaźnik Wejsfloga, kąt koślawości palucha α 

The feet assessment of I year physiotherapy students 

Introduction. Human foot is an important static-dynamic part of the motor system. Foot has three basic 
functions: supportive, locomotive, and amortization. During its development it has to undergo several 

adaptations for carrying large and dynamic loads. The purpose of the study was to assess the I year 

physiotherapy students’ feet. 

Material and method. The research was conducted in the group of 49 physiotherapy students in Jan 
Kochanowski Univesity. Students’ weight and body height were measured, body mass index was calculated, 

and a footprint by podoscan was made. Based on the picture of a foot, basic parameters for feet assessment 

were calculated as well as relations between these indicators and BMI.  

Results. Feet with normal values of Clark’s angle accounted for 57%, feet with lower longitudinal arch 
accounted for 39%, and flat feet and higher longitudinal arch accounted for 2%. Normal values of hallux 

valgus angle α was observed in 72% of feet, beyod the norm – 28%. Normal values of Wejsflog’s index 

were obseved in 87% of feet, beyond the norm in 13%.  

Conclusions. Mostly students had normal shape of feet. There is no statistically significant relationship 
between Clark’s angle, hallux valgus angle α and sex and BMI of students. Students with higher BMI had 

lower values of Wejsflog’s index, evidencing/proving transverse of transverse flat foot. There is no 

statistically significant relationship between Wejsflog’s index and sex. 

Key words: feet assessment, Clark’s angle, Wejsflog index, hallux valgus angle α 
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Wpływ aktywności fizycznej  

na akustyczne parametry głosu w chorobie Parkinsona. 

Analiza przypadku  

1. Wprowadzenie 

Choroba Parkinsona(PD) jest przewlekłą, postępującą chorobą neurodegeneracyjną 

o charakterze wielosystemowym, która między innymi powoduje zwyrodnienie komórek 

części zbitej istoty czarnej (SNc), skutkujące progresywnym obniżaniem wydzielania 

dopaminy w strukturach głębokich mózgu. Narastanie zaburzeń transmisji w dopaminer-

gicznych połączeniach synaptycznych implikuje zakłócenia funkcjonalne w obrębie pętli 

ruchowych [1÷4]. W klasycznym obrazie klinicznym dominuje spowolnienie ruchowe, 

sztywność mięśniowa, drżenie spoczynkowe oraz zaburzenie odruchów postawnych.  

Progresja choroby i eskalacja deficytów ruchowych prowadzi do utraty sprawności 

ruchowej, ale również komunikacyjnej czy psychicznej, konsekwentnie obniżając jakość 

życia i stając się podłożem wielowymiarowej niesprawności i alienacji pacjentów. Poza 

osiowymi objawami ruchowymi, rozprzestrzenianie się zwyrodnienia na inne niedo-

paminergiczne układy, generuje zaburzenia stabilności postawy, zaburzenia chodu 

skutkujące upadkami, zaburzenia kognitywno-behawioralne (depresja, apatia, otępienie), 

zaburzenia mowy i zaburzenia psychiatryczne. Farmakoterapia, polegająca na suple-

mentacji preparatami dopaminy lub jej agonistami, jest leczeniem głównie objawowym, 

jedynie łagodzącym symptomy choroby, a którego skuteczność maleje wraz z rozwojem 

choroby [1, 5, 6]. Alternatywnym leczeniem redukującym i tłumiącym objawy ruchowe 

początkowo była ablacja stereotaktyczna określonych struktur mózgu (pallidotomia, 

talamotomia), jak też rozwój funkcjonalnej neurochirurgii stereotaktycznej i implantacja 

elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS).  

Złożony patomechanizm choroby Parkinsona nie pozwala jak dotąd na ustalenie 

skutecznych form terapeutycznych opartych na leczeniu przyczynowym, stąd liczne 

badania kliniczne i eksperymentalne koncentrują się na opracowaniu strategii wspoma-

gających leczenie objawowe, a poprzez wykorzystanie procesów synaptogenezy, 

neurogenezy, angiogenezy wpływających na przebieg choroby [6÷8]. Na podstawie 

wyników tych badań, kluczowym składnikiem wspomagającym niefarmakologiczne 
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i niechirurgiczne formy leczenia jest aktywność fizyczna [9÷12]. Zgodnie z rekomen-

dacjami EFNS/MDS-ES opublikowanymi w 2013 roku dotyczącymi leczenia PD, 

fizjoterapia jest uznana jako forma terapii wspomagającej w leczeniu deficytów 

ruchowych u pacjentów z PD [13].  

Dobór ćwiczeń powinien być uzależniony od stopnia zaawansowania choroby oraz 

indywidualnych możliwości i predyspozycji pacjentów. Różnorodność i dynamika 

zadań, systematyczność oraz motywacja determinują efekty terapeutyczne, a ukierun-

kowany na cel trening ruchowy sprzyja odbudowie zaburzonych lub utraconych 

funkcji ruchowych [1, 2, 5, 14, 15]. Niezbędnym elementem każdej aktywności rucho-

wej są ćwiczenia rozgrzewające, wśród których istotne są ćwiczenia oddechowe 

poprawiające ruchomość klatki piersiowej, siłę i wytrzymałość mięśni oddechowych, 

tym samym zwiększające sprawność wentylacyjną płuc [16]. Poprawa wydolności 

oddechowej, świadoma kontrola rytmu oddechowego i prawidłowy tor oddychania 

rzutują na propagację fali akustycznej, co w efekcie przekłada się na wydolność fona-

cyjną. Wysiłek aerobowy określany również jako wysiłek tlenowy lub trening cardio, 

do pracy mięśni wykorzystuje energię pochodzącą ze zwiększonego metabolizmu 

tlenu, glukozy i kwasów tłuszczowych [1, 17]. Stymuluje uwalnianie czynników 

neurotroficznych oraz poprzez redukcję stresu oksydacyjnego, hamowanie stanu zapal-

nego i stabilizację homeostazy wapnia, pozytywnie wpływa na pracę OUN. Wspomaga 

procesy synaptogenezy, neurogenezy i angiogenezy [18]. Trening ruchowy uwzględ-

niający ćwiczeniaoporowe, aerobowe, równoważne i rozciągające, zwiększając masę 

i siłę mięśni poprawia równowagę, dynamikę chodu, wydłuża krok, minimalizując tym 

samym ryzyko upadków. Ćwiczenia narzucające określony rytm (bieżnia, spacery, 

nordic walking czy taniec) dodatkowo wpływają na poprawę stabilności, zmniejszają 

liczbę epizodów przymrożenia oraz wymuszają balansowanie kończynami [19÷25]. 

Ćwiczenia rozciągające poprzez aktywację mięśni prostowników zwiększają zakres 

ruchów, siłę i elastyczność mięśni, a poprzez zwiększenie ruchomości tułowia wpływają 

na poprawę odruchów postawnych [26].  

1.1. Procesy adaptacyjne 

Kompleksowy i metodyczny wysiłek fizyczny sprzyja tzw. neuroplastyczności 

zależnej od aktywności, rozumianej jako mechanizmy przystosowawcze zachodzące 

w obrębie OUN, obejmujące procesy adaptacyjne i procesy na poziomie moleku-

larnym, umożliwiające uczenie się i nabywanie nowych umiejętności, a modyfikowane 

przez czynniki egzo- i endogenne [1, 2, 6, 11]. Komórkowym podłożem uczenia się 

i pamięci jest synapsa, a za pośrednictwem neurotransmiterów i/lub impulsów 

elektrycznych stanowi kluczowe miejsce wymiany informacji międzykomórkowej. 

Odpowiednio intensywnie powtarzalne przez określony bodziec pobudzanie neuronu 

powoduje tzw. długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP), skutkujące silniejszą 

odpowiedzią pobudzanego neuronu, zmieniając właściwości już istniejących synaps, 

kształt i liczbę połączeń synaptycznych, tym samym zwiększając efektywność 

przewodzenia impulsów nerwowych. Konsekwencją LTP jest powstanie w korze 

mózgowej engramu czyli śladu pamięciowego, skutkujące powiększeniem korowej 
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reprezentacji ćwiczonej funkcji np. powiększenie się korowej reprezentacji palców 

u pianistów, skrzypków, powiększenie się hipokampów u taksówkarzy czy zmiany 

organizacji funkcjonalnej w korze ruchowej u sportowców [7, 8, 27].  

Dynamiczny i metodyczny wysiłek ruchowy z umiarkowanym obciążeniem i czasem 

trwania (wg. danych literaturowych około 30-60 min./dz.) stymuluje waskularyzację 

mózgu i zmiany w przepływie krwi, poprawiając jego utlenowanie i zaopatrzenie 

w substancje odżywcze. W badaniu z użyciem angiografii przeprowadzonym wśród 

14 zdrowych i aktywnych fizycznie osób w wieku 60-80 lat zaobserwowano większą 

liczbę drobnych naczyń mózgowych, niż u osób w podobnym wieku prowadzących 

siedzący tryb życia [14, 18, 28].  

Badania populacyjne i badania na modelach zwierzęcych z PD wykazują istotny 

wpływ aktywności fizycznej na zwiększenie ekspresji czynników troficznych, wśród 

których istotną rolę odgrywają min. mózgowy czynnik neurotroficzny (BDNF), czynnik 

neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF), czynnik wzrostu śródbłonka naczynio-

wego (VEGF), insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1), które nasilają proliferację, 

przeżycie i migrację komórek, oddziaływując na plastyczność synaptyczną i neuro-

transmisję [14, 29, 30].  

Stosowanie treningu ruchowego przed lub bezpośrednio po podaniu substancji 

neurotoksycznej (MPTP) w mysim modelu PD, znacznie poprawiało sprawność 

ruchową badanych zwierząt, hamując ekspresję negatywnych skutków toksyny. W wy-

niku intensywnego treningu ruchowego stwierdzono wzrost ekspresji receptora dopa-

miny D2, uczestniczącego w pobudzeniu ruchowym. Dopamina pełni kluczową rolę 

w procesach uczenia się funkcji ruchowych [1, 2, 6]. Neuroprotekcyjne działanie 

aktywności fizycznej warunkowane jest określoną intensywnością i czasem trwania 

ćwiczeń. Efektem treningu ruchowego jest również zmniejszenie aktywności trans-

portera dopaminy i hydroksylazy dopaminowej, co w rezultacie przyczynia się do 

zwiększenia dostępności synaptycznej dopaminy w wyniku zwiększonego jej uwal-

niania oraz zmniejszonego jej wychwytu i rozpadu [31÷33].  

Wyniki przeprowadzonych badań populacyjnych jednoznacznie wskazują, że 

wysiłek fizyczny stosowany w okresie adolescencji i później, nie tylko poprawia 

sprawność fizyczną, ale również obniża ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych 

i zaburzeń poznawczych, przyczyniając się do poprawy aktywności kory mózgu 

i połączeń, a także pełni kluczową rolę w zwiększeniu objętości istoty szarej kory 

mózgu i hipokampów. Badania przeprowadzone wśród zdrowych kobiet w wieku  

70-80 lat stosujących ćwiczenia aerobowe przez okres 6-12 miesięcy, potwierdziły te 

doniesienia [34÷38]. 

2. Cel pracy 

Jak dotąd w dostępnej bazie danych nie ma analiz dotyczących wpływu aktywności 

fizycznej na akustyczne parametry głosu, stąd też celem niniejszego opracowania była 

obiektywna ocena wpływu aktywności fizycznej na akustyczne parametry głosu 

i mowy u pacjentki z chorobą Parkinsona leczonej farmakologicznie, przed i po 

wdrożeniu zindywidualizowanego treningu ruchowego. 
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3. Analiza przypadku 

41-letnia obecnie pacjentka, praworęczna z wykształceniem wyższym (mgr sztuki), 

zgłosiła się do neurologa z powodu narastających deficytów ruchowych. W przeszłości 

leczona psychiatrycznie z powodu zaburzeń lękowo-depresyjnych z napadami lęku. 

Agorafobia. Bez objawów wytwórczych i myśli „S”. Włączono leczenie farmakolo-

giczne z zaleceniem psychoterapii. Prodromalne objawy prawdopodobnej PD pod 

postacią sztywności mięśniowej i trudności z inicjacją ruchu, wówczas zignorowane 

przez pacjentkę, pojawiły się w 2008 roku. Kilka miesięcy po rozwiązaniu drugiej 

ciąży w 2009 roku, pacjentka była hospitalizowana w Oddziale Neurologii z powodu 

narastających trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, trudności z podnoszeniem 

dziecka, zainicjowaniem ruchu, trudności z pionizacją i lokomocji. Dodatkowo pojawiło 

się spowolnienie i drżenie prawej kończyny górnej. W badaniu neurologicznym stwier-

dzono zespół parkinsonowski pod postacią spowolnienia, asymetrycznego drżenia 

spoczynkowego z przewagą po stronie prawej. Włączono leczenie farmakologiczne 

(Madopar 62,5 mg 3x/dz.) i z poprawą stanu klinicznego wypisano pacjentkę do dalszej 

kontroli w warunkach ambulatoryjnych. Pacjentka ponownie hospitalizowana 

w Oddziale Neurologii w 2012 roku z nasileniem dotychczas stwierdzanych objawów 

parkinsonowskich i pojawieniem się kolejnych: przodopochylenie, mikrografia, 

daszkowate ustawienie palców prawej kończyny górnej, brak balansowania kończynami, 

zaburzenia postawne. Zmodyfikowano leczenie farmakologiczne (ropinirol 

o przedłużonym uwalnianiu 2 mg 1/dz.). Z powodu częściowego utrzymywania się 

objawów parkinsonowskich, pacjentka ponownie hospitalizowana w 2013. Badaniem 

neurologicznym stwierdzono zespół parkinsonowski (jak wyżej). Wykonano próbę 

z odstawieniem leków, zaobserwowano stopniowe pogorszenie stanu ruchowego 

pacjentki: UPDRS III faza z lekami (on) 21pkt., faza bez leków (off) 40 pkt. W badaniu 

neurologopedycznym niewielka dyskoordynacja oddechowo-fonacyjno-artykulacyjna, 

bez zniekształceń artykulacyjnych. W ocenie percepcyjnej wg skali GRBAS (stopień 

chrypki-G, szorstkość głosu-R, chuchające nastawienie głosu-B, astenia-A oraz 

hiperfunkcjonalność-S), odnotowano lekką chrypkę i lekko chuchające nastawienie 

głosu, głos lekko asteniczny (G1R0B1A1S0) i stwierdzono łagodną dyzartrię hipokine-

tyczną. W badaniu neuropsychologicznym poza łagodnym obniżeniem nastroju w Skali 

Depresji Becka (BDI-III 10 pkt.), nie stwierdzono odchyleń w funkcjonowaniu poznaw-

czym. W badaniach biochemicznych dyslipidemia. Pacjentka miała wykonane badanie 

genetyczne, w którym stwierdzono mutację genu PARK 2 w obu allelach. Zmodyfiko-

wano leczenie dopaminergiczne (lewodopa 300mg, ropinirol o przedłużonym uwalnianiu 

2 mg/dz.). W trakcie wizyt kontrolnych w 2014 i 2015 roku w próbie z odstawieniem 

leków stwierdzono dalsze pogorszenie stanu ruchowego: UPDRS III w fazie off kolejno 

42 i 44 pkt., w fazie on bez zmian 13 pkt., ponownie zmodyfikowano farmakoterapię 

pozostawiając monoterapię lewodopą na poziomie 500 mg. Następnie ze względu na 

zaburzenia snu zredukowano wieczorną dawkę lewodopy o100 mg. Od 2014 roku 

w ramach obiektywnego badania głosu, wykonywano akustyczną analizę głosu z oceną 

parametrów krótkookresowych (analiza diagnostyczna) i parametrów długookresowych 
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(analiza wydolności głosu). Wartości obu analiz nieprawidłowe. W tym czasie pacjentka 

stopniowo wprowadzała wysiłek fizyczny początkowo z trenerem i w celu redukcji masy 

ciała. Trening obejmował ćwiczenia ogólnokondycyjne. Pacjentka zmieniła także 

nawyki żywieniowe przyjmując dietę 1500 kcal. Stopniowo intensyfikowała aktywność 

fizyczną z 3-4 do 4-5 x w tygodniu po 2 godz. Do chwili obecnej zajęcia na siłowni 

obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne i siłowe (podnoszenie ciężarów, przysiady, 

pompki, „brzuszki”, skakanka, areoboxing), ćwiczenia interwałowe z 30 min. interwałem 

(bieżnia, jazda na rowerze), ćwiczenia rozciągająco-wzmacniające. Pacjentka, chcąc 

utrzymać równowagę psycho-fizyczną i usprawnić metabolizm uczęszcza również na 

zajęcia yogi. W trakcie kolejnych wizyt kontrolnych w 2016 i 2017 roku stwierdzono 

poprawę sprawności ruchowej: UPDRS III kolejno: faza on 5 pkt., faza off 36 pkt oraz 

faza on 4, faza off 38 pkt, a także znaczną poprawę parametrów akustycznych w analizie 

krótko i długookresowej. W ocenie percepcyjnej głosu wg GRBAS bez odchyleń. 

W związku z dobrą odpowiedzią na dotychczasowe leczenie farmakologiczne nie 

wprowadzano modyfikacji. W ramach dodatkowej aktywności pacjentka zatrudniła się 

jako pracownik fizyczny z wymiarem czasu pracy 4 godz./dz./5xtydz. Jest w pełni 

samodzielna we wszystkich czynnościach dnia codziennego. 

4. Metoda badania 

Pacjentka oceniana była 4 krotnie w odstępach 12 miesięcznych. Każdorazowo 

badanie przeprowadzano w 2 fazach: w fazie bez leków (MT OFF) tj. z co najmniej 

12-godzinną przerwą w farmakoterapii oraz w fazie z lekami (MT ON) tj. min.1 godz. 

po zażyciu 150% wymaganej porannej dawki leków dopaminergicznych. Ocena stanu 

ruchowego przeprowadzona była wg Ujednoliconej Skali Choroby Parkinsona część 

III (UPDRS III). Do akustycznej analizy użyto dedykowanego do tego celu specja-

listycznego oprogramowania DiagnoScope Specjalista firmy DiagNova Technologies. 

Próbki głosu nagrywano w wyciszonym pomieszczeniu o przeciętnym poziomie hałasu 

nie przekraczającym 30dB, z użyciem mikrofonu wielkomembranowego, wielokierun-

kowego Behringer C-3 z pasmem przenoszenia 40Hz-18kHz, czułością 10mV/pa, 

z granicznym poziomem ciśnienia akustycznego 142 dB i zakresem dynamiki 119 dB. 

Celem ujednolicenia nagrywanych próbek głosu, w trakcie badania mikrofon umiesz-

czony był w statywie, na wysokości ust badanej, w odległości 20 cm (±5 cm). Sygnał 

akustyczny przetworzony cyfrowo za pomocą 24-bitowego przedwzmacniacza  

M-Audio M-Track, o częstotliwości próbkowania 48kHz, zapisano na twardym dysku 

komputera z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 8.1 Pro i procesorem Intel 

Core i7-3770CPU@3.40GHz. Do analizy akustycznej została wybrana samogłoska /a/, 

ze względu na największą ilość niesionej energii akustycznej, a w konsekwencji możli-

wość uzyskania największej ilości informacji o fizycznym charakterze analizowanej 

próbki głosu [39]. W analizie krótkoterminowej (diagnostycznej) badana dwukrotnie 

wypowiadała głoskę /a/ z około 1 sek. pauzą pomiędzy samogłoskami dla określenia 

poziomu szumów tła. Pod uwagę brano średnią częstotliwość podstawową (F0), dla 

głosów kobiecych zawiera się w przedziale 200-250 Hz. Jest to najniższy dźwięk 

w szeregu harmonicznym określający częstotliwość drgań fałdów głosowych w jed-
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nostce czasu; parametr Jitter określający względną różnicę częstotliwości podstawowej 

z okresu na okres w analizowanej próbce głosu w jednostce czasu; parametr Shimmer 

określający względne zmiany amplitudy fali akustycznej z okresu na okres w analizo-

wanej próbce głosu. Określano również składowe nieharmoniczne jako częstotliwości 

połówkowe (S2H), parametr wrażliwy na zaburzenia symetrii pracy fałdów głosowych. 

W analizie brano pod uwagę również energię fali akustycznej (E) uśrednioną po długości 

sygnału oraz wyznaczono poziom chrypki wg współczynnika Yanagihary (Yg). Aku-

styczna analiza wydolności głosu wykonana na podstawie maksymalnie przedłużonej 

fonacji głoski /a/, polegała na wyznaczeniu długookresowych parametrów głosu. W ana-

lizie oceniano maksymalny czas fonacji (MPT) określający łączną długość przedziału 

czasu zawierającego fonację, współczynnik wydolności (PerfCoef) parametr dodatnio 

skorelowany z jakością głosu (im wyższa wartość parametru tym lepsza jakość głosu), 

średnią wydolność (AveragePerf) parametr stanowiący miarę przeciętnej jakości głosu, 

odchylenie standardowe częstotliwości podstawowej (F0 StDev) określające zmienność 

tego parametru w czasie fonacji oraz odchylenie standardowe energii fali akustycznej 

(E StDev) określające zmienność energii sygnału w czasie fonacji [40, 41].  

5. Wyniki 

5.1. Ocena stanu ruchowego wg UPDRS III 

W próbie z odstawieniem leków w 2013, zaobserwowano wysokie wartości w ocenie 

stanu ruchowego pacjentki: UPDRS III faza on 21pkt., faza off 40 pkt W trakcie wizyt 

kontrolnych w 2014 i 2015 roku w próbie z odstawieniem leków stwierdzono dalsze 

pogorszenie stanu ruchowego: UPDRS III w fazie off kolejno 42 i 44 pkt., w fazie on 

wartości pozostały na tym samym poziomie 13 pkt. Rosnące wartości parametrów 

w fazie off, istotne w ocenie stanu klinicznego, mogą korespondować z progresją PD. 

Intensywny, kompleksowy i metodyczny wysiłek fizyczny interferuje z poprawą stanu 

ruchowego pacjentki. Podczas wizyty kontrolnej w 2016 roku, odnotowano poprawę 

wszystkich obserwowanych parametrów w porównaniu do poprzednich hospitalizacji. 

W próbie z odstawieniem leków w UPDRS III pacjentka uzyskała 36 pkt (faza off) 

i w fazieon 5 pkt. W relacji do wyników UPDRS III uzyskanych przez pacjentkę 

w trakcie hospitalizacji w 2015 roku w fazie off (wartość najwyższa), jest to 80% 

poprawa stanu ruchowego. Parametry stanu ruchowego pacjentki odnotowane podczas 

ostatniej wizyty kontrolnej w 2017 roku pozostały na podobnym poziomie: UPDRS III 

faza on 4 pkt, faza off 38 pkt. (tab.1). 

Tabela 1. Ocena stanu ruchowego wg UPDRS III 

UPDRS III 2013 2014 2015 2016 2017 

on 21 13 13 5 4 

off 40 42 44 36 38 

Źródło: Opracowanie własne 
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5.2. Akustyczna analiza diagnostyczna (krótkoterminowa) 

W akustycznej analizie głosu wykonanej w 2014 rozkład obserwowanych para-

metrów głosu w analizie krótkoterminowej był nieprawidłowy (tab.2). Względem norm 

przewidzianych przez producenta oprogramowania zanotowano obniżenie wartości 

rozkładu energii sygnału (E) do 34 dla fazy on i off (wartość normatywna dla tego 

parametru 55,9). Stwierdzono również podwyższoną wartość parametru powiązanego ze 

zmiennością wysokości głosu (Jitter) w fazie on 0,52 i w fazie off 0,51 (prawidłowa 

wartość 0,40). W analizowanej próbce głosu stwierdzono większe niż w prawidłowych 

głosach (4,87) zmiany amplitudy (Shimmer) fali akustycznej w fazie on 5,3 i w fazie off 

5,0. Co więcej zanotowano nieprawidłowe wartości parametru oceniającego symetrię 

pracy fałdów głosowych (S2H) dla fazy on 0,44, dla fazy off 0,35 (norma 0,30) oraz 

podwyższoną wartość współczynnika Yanagihary (Yg) parametru korelującego 

z poziomem chrypki w 4 stopniowej skali dla fazy on 1,7 dla fazy off 1,4 (norma 1,25). 

W trakcie hospitalizacji w 2015 roku stwierdzono w obiektywnym badaniu głosu 

dalsze pogorszenie obserwowanych parametrów akustycznych zwłaszcza w fazie bez 

leków. Wynik pomiaru: redukcja energii sygnału w fazie off z 34 do 26, natomiast 

nieznaczny wzrost w fazie on z 34 do 38. Narastająca zmienność wysokości głosu 

w fazie on z 0,52 do 0,56 i znacząco niekorzystna zmiana w fazie off z 0,51 do 0,94. 

Dalsze nasilenie zmienności amplitudy fali akustycznej dla fazy off z 5,0 do 7,0 dla 

fazy on wartość tego parametru nie uległa zmianie. Większa niż w poprzedniej wizycie 

kontrolnej asymetria pracy fałdów głosowych w fazie off z 0,35 do 0,67 dla fazy on 

poprawa z 0,44 do 0,25. Wzrost współczynnika Yg w fazie off z 1,4 do 2,2 dla fazy on 

poprawa z 1,7 do 1,4. Ta wybiórcza poprawa parametrów dla fazy on może wynikać 

z modyfikacji leczenia farmakologicznego. W ocenie stanu klinicznego i progresji 

deficytów, przede wszystkim istotne są parametry dla fazy off. Z przedstawionych 

w tab.2 danych dotyczących parametrów dla fazy off można wnioskować narastającą 

astenię i dysfonię, narastające drżenie głosu i niesymetryczną pracę fałdów głosowych 

oraz związaną z tym nasilającą się chrypkę. Akustyczne parametry korespondują 

z oceną percepcyjną głosu wg skali GRBAS i jednoznacznie wpisują się w obraz 

deficytów językowych o charakterze dyzartrii hipokinetycznej. Diametralna zmiana 

parametrów nastąpiła w kolejnych okresach hospitalizacji i nie jest incydentalna, co 

więcej może być związana z wzmożoną aktywnością fizyczną. W 2016 roku poprawa 

rozkładu energii sygnału w fazie on z 38 do 51, w fazie off z 26 do 48. Znaczna 

poprawa parametru określającego zmienność wysokości głosu dla fazy on z 0,56 do 

0,33 oraz dla fazy off z 0,94 do 0,33. Znacznie mniejsze zmiany amplitudy sygnału dla 

fazy on zmiana z 5,3 do 2,7 oraz dla fazy off z 7,0 do 4,4. Poprawa symetrii pracy 

fałdów głosowych dla fazy on z 0,25 do 0,19 dla fazy off z 0,67 do 0,27. Znaczne 

zmniejszenie chrypki dla fazy on z 1,4 do 0,70 oraz dla fazy off obniżenie wartości 

parametru z 2,2 do 0,63. Nie zanotowano istotnych zmian wartości parametrów 

akustycznych w analizie krótkoterminowej w trakcie kontrolnej hospitalizacji w 2017 

roku, w porównaniu do wartości uzyskanych w 2016 roku.  
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Częstotliwość podstawowa (F0) czyli częstotliwość drgań fałdów głosowych nie 

podlegała analizie w niniejszym opracowaniu ze względu na właściwości tego para-

metru. Stanowi on o wysokości głosu i jest cechą indywidualną każdego człowieka. 

Nie mniej jednak zmienność tego parametru obserwowana u pacjentów z PD może 

posłużyć do dalszych badań i analiz.  

Tabela 2. Parametry diagnostyczne (krótkoterminowe) w akustycznej analizie głosu. Wartości oznaczone ⃰ 

określają normę przewidzianą dla danego parametru. F0 – częstotliwość podstawowa, E – energia akustyczna, 

Jitter – zmienność wysokości głosu, Shimmer – zmienność amplitudy sygnału, S2H – relacja szumu do 

sygnału, parametr określający symetrię pracy fałdów głosowych, Yg – współczynnik Yanagihary, parametr 
określający nasilenie chrypki w skali 4 stopniowej 

 F0 

(211,5)⃰ 

E 

(55,9)⃰ 

Jitter 

(0,40)⃰ 

Shimmer 

(4,87)⃰ 

S2H 

(0,30)⃰ 

Yg 

(1,25)⃰ 

 on off on off on off on off on off on off 

2014 172 189 34 34 0,52 0,51 5,3 5,0 0,44 0,35 1,7 1,4 

2015 178 140 38 26 0,56 0,94 5,3 7,0 0,25 0,67 1,4 2,2 

2016 184 207 51 48 0,33 0,33 2,7 4,4 0,19 0,27 0,70 0,63 

2017 177 191 49 44 0,36 0,27 3,8 3,4 0,36 0,23 0,89 0,70 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3. Akustyczna analiza wydolności głosu (długoterminowa) 

Wszystkie parametry obserwowane w analizie wydolności głosu w 2014 roku były 

nieprawidłowe. Odpowiednio głęboki wdech i efektywna faza wydechowa jest mo-

torem wprawiającym w drgania fałdy głosowe. Obniżony maksymalny czas fonacji 

zarówno w fazie on i off, wartość parametru odpowiednio 16 i 17 sek., obniżony 

współczynnik wydolności głosu w obu fazach: on 11, off 17 oraz obniżony współ-

czynnik stanowiący miarę przeciętnej jakości głosu w obu fazach: on 0,75, off 0,99 

może sygnalizować ograniczenie wydolności oddechowej. Zaobserwowano również 

większą zmienność energii sygnału w fazie on 2,9 i w fazie off 3,6 oraz obniżone 

parametry zmienności częstotliwości podstawowej w obu fazach: faza on 2,8, faza off 

2,7. Zmiany prawdopodobnie mogą mieć związek z niewłaściwą kontrolą rytmu 

oddechowego i nieprawidłowym torem oddechowym. W trakcie hospitalizacji w 2015 

roku poprawie uległy parametry związane z maksymalnym czasem fonacji: dla fazy on 

19 s, dla fazy off 20 s. Wartości współczynnika wydolności głosu w fazie off 16, 

w fazie on 12 nie różniły się istotnie w porównaniu do wizyty wcześniejszej. 

Pogorszeniu uległa jakość głosu w porównaniu do badania z 2014 roku w obu fazach: 

w fazie on 0,75 do 0,62, w fazie off z 0,99 do 0,68. Parametry zmienności energii 

sygnału w fazie on 1,6 i w fazie off 3,7 oraz zmienność częstotliwości podstawowej 

w fazie on 1,9 i w fazie off 2,8 pozostały nieprawidłowe. Wybiórcza poprawa 

parametrów wydolnościowych dla fazy on może stanowić odpowiedź wprowadzonej 

modyfikacji leczenia dopaminergicznego. Poprawę wartości parametrów wydolności 
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głosu zaobserwowano podczas wizyty kontrolnej w 2016 roku. Podobnie jak przy 

analizie diagnostycznej zmiana może mieć związek z wdrożoną aktywnością fizyczną. 

Maksymalny czas fonacji w fazie on i fazie off prawidłowy, wartości dla on 20 s., i dla 

off 23s. Znacznej poprawie uległy wartości współczynnika wydolności głosu w fazie 

on poprawa z 12 do 23, w fazie off poprawa z 16 na 20 oraz poprawiła się jakość głosu 

w fazie on poprawa z 0,62 do 1,1 i w fazie off poprawa z 0,68 do 1,1. Zaobserwowano 

również mniejszą zmienność energii sygnału w fazie on 1,5 oraz w fazie off poprawa 

z 3,7 do 1,6. Podobne wartości stwierdzono w trakcie hospitalizacji w 2017 roku. 

Maksymalny czas fonacji w fazie on 20 sek., w fazie off 21 sek. Współczynnik 

wydolności: faza on 28, faza off 21. Przeciętna miara jakości głosu dla fazy on 1,5, dla 

fazy off 1,0. Odchylenie standardowe częstotliwości podstawowej dla fazy on 1,8 dla 

fazy off 2,0. Odchylenie standardowe energii sygnału w fazie on 1,2 oraz dla fazy off 

2,1. Poprawa parametrów wydolnościowych głosu nie jest jednorazowa czy 

przypadkowa i podobnie jak w analizie diagnostycznej utrzymuje się na podobnym 

poziomie jak w badaniu wcześniejszym (tab.3)  

Tabela 3. Parametry wydolności głosu (długoterminowe) w akustycznej analizie głosu. Wartości oznaczone ⃰ 

określają normę przewidzianą dla danego parametru. MPT – maksymalny czas fonacji, PerfCoef –
współczynnik wydolności głosu (parametr dodatnio skorelowany z jakością głosu; im wyższy tym lepsza 

jakość głosu), AveragePerf – parametr określający jakość głosu, F0 StDev – odchylenie standardowe 

częstotliwości podstawowej, E StDev – odchylenie standardowe energii sygnału 

 MPT 

(21,5)⃰ 

PerfCoef 

(27,44)⃰ 

AveragePerf 

(1,28)⃰ 

F0 StDev 

(5,74)⃰ 

E StDev 

(2,02)⃰ 

 on off on off on off on off on off 

2014 16 17 11 17 0,75 0,99 2,8 2,7 2,9 3,6 

2015 19 20 12 16 0,62 0,68 1,9 2,8 1,6 3,7 

2016 20 23 23 20 1,1 1,1 1,7 11 1,5 1,6 

2017 20 21 28 21 1,5 1,0 1,8 2,0 1,2 2,1 

Źródło: Opracowanie własne 

6. Podsumowanie 

Trening ruchowy ma istotne znaczenie w utrzymaniu dobrostanu fizycznego, 

psychicznego i społecznego, jest fundamentalnym ogniwem zdrowego stylu życia. 

Korzystnie rzutuje na pracę układu krążenia, układu oddechowego, wspomaga układ 

odpornościowy, wpływa na intelekt [42]. Systematycznie stosowany usprawnia 

funkcjonowanie struktur mózgowych, korzystnie wpływając na sprawność motoryczną 

i poznawczą. U pacjentów z PD aktywność fizyczna jest kluczowym składnikiem 

terapii wspomagającej. Poza łagodzeniem trudności motorycznych, poprawia wielo-

modalne funkcjonowanie poznawcze. Systematyczny trening ruchowy zmniejsza 

objawy dyzartrii związane z dysfonią, niewyraźną mową czy niewłaściwym gospo-

darowaniem powietrza w trakcie emisji. Obniża ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych 



 

 

Wpływ aktywności fizycznej na akustyczne parametry głosu w chorobie Parkinsona. Analiza przypadku 

 

141 

(często występujących w PD), jak również przeciwdziała rozwojowi procesu 

neurodegeneracyjnego związanego z fizjologicznym starzeniem się. Poprawa funkcji 

ruchowych, poprawa komunikacji, poprawa funkcjonowania kognitywnego implikują 

dłuższą samodzielność pacjentów w czynnościach dnia codziennego, większą aktywność 

psycho-społeczną, znacząco niwelują powikłania związane z progresją choroby.  

Jak dotąd w dostępnej literaturze nie ma analiz dotyczących wpływu aktywności 

fizycznej na akustyczne parametry głosu. Istnieje konieczność dalszych badań w tym 

kierunku, co może otworzyć drogę do dłuższego utrzymania jak najlepszej sprawności 

fizycznej i możliwości komunikacji z otoczeniem u chorego z PD.  

7. Wnioski 

Na podstawie analizy jednostkowego przypadku formułowanie daleko idących 

wniosków jest ryzykowne, nie mniej jednak metaanaliza opublikowanych wyników 

badań klinicznych i eksperymentalnych umożliwia zdefiniowanie następujących 

konkluzji: 

 dynamiczny wysiłek fizyczny poprzez zmiany w perfuzji krwi poprawia 

sprawność ruchową, przyczyniając się do lepszego zaopatrzenia tkanek w tlen 

i substancje odżywcze, a wyzwalane przez aktywność fizyczną mechanizmy 

przystosowawcze aktywują procesy neuroplastyczności, prowokując synapto-

genezę, neurogenezę i angiogenezę; 

 wysiłek fizyczny zwiększa stężenie czynników neurotroficznych oraz nasila 

proliferację i migrację komórek; 

 kompleksowy i metodyczny trening ruchowy może działać neuroprotekcyjnie, 

obniżając ryzyko wystąpienia i postępu choroby neurodegeneracyjnej; 

 dotychczas zebrane dane i obserwacje wskazują na istotne znaczenie aktywności 

fizycznej jako formy terapii wspomagającej w leczeniu choroby Parkinsona. 
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Wpływ aktywności fizycznej na akustyczne parametry głosu i mowy w PD. 

Analiza przypadku 

Choroba Parkinsona (PD) jest chorobą neurozwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego (OUN), 

której istotą są zaburzenia ruchowe powstałe w następstwie degeneracji szlaków dopaminergicznych 
w obrębie pętli korowo-podstawnych. Narastające deficyty ruchowe, zaburzenia mowy i dysfunkcje 

kognitywne obniżają jakość życia, stając się podłożem wielowymiarowej niesprawności i alienacji 

pacjentów. Wspomagającą formą terapii w leczeniu PD jest wzmożona aktywność fizyczna która poprzez 

mechanizmy przystosowawcze prowokuje synapto-, neuro- i angiogenezę oraz wpływa na poprawę wzorca 
ruchowego. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z PD i wpływ aktywności fizycznej na parametry 

głosu w obiektywnej ocenie akustycznej. Intensywny wysiłek fizyczny może determinować poprawę 

akustycznych parametrów głosu, zmniejszając tym samym występujące w PD zaburzenia mowy.  

Słowa kluczowe:choroba Parkinsona, neuroplastyczność, aktywność fizyczna, akustyczna analiza głosu 

The influence of physical activity on acoustic voice parameters in Parkinson’s 

disease. A case report 

Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder of central nervous system (CNS) with the substantial 

movement disorder ensuing as a consequence of dopaminergic pathways degeneration in a corticobasal 
loop. Increasing motor disturbances, voice and speech disorder and cognitive dysfunction go down quality 

of life as well as is the reason of multimodal incapacity and patients social alienation. The intensive 

physical exercise have been considered as an supportive form of therapy, that may induce synaptogenesis, 

neurogenesis and angiogenesis and thus improve the movement pattern. In this study the case of the 
individual PD patient and impact of physical activity on objective voice parameters has been analyzed. The 

intensive physical exercise may induce the improvement of the acoustic voice parameters, leading to 

decrease of the speech disorder in Parkinson’s disease 

Keywords: Parkinson’s disease, neuroplasticity, physical activity, acoustic analysis 
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Wysiłkowe nietrzymanie moczu  

a aktywność seksualna kobiet – przegląd literatury 

1. Wstęp 

WNTM stanowi poważny problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa. 

Mimo, iż nie jest to problem nowy, jeszcze do nie dawna w Polsce nie mówiono o nim 

wcale. Dopiero przeprowadzane przez media kampanie oraz różne akcje społeczno-

ściowe nieco nagłośniły sprawę w ostatnim czasie.  

WNTM nie bez powodu zostało określone mianem „cichego problemu”. Kobiety 

bardzo często nawet same przed sobą nie są w stanie przyznać się do tego, iż problem 

dotyczy ich samych. Zwykle bezwiedne gubienie moczu podczas śmiechu czy też 

kaszlu uznają za normę i sądzą, że nie ma większych powodów do niepokoju. Okazuje 

się jednak, że powód jest, i to ogromny. Pomimo, że schorzenie to nie zagraża życiu, to 

stanowi rodzaj poważnego kalectwa, wpływającego znacząco na jakość życia.  

Jednym z ważniejszych elementów jakości życia kobiet, na który wpływ ma WNTM 

jest ich seksualność. Odgrywa ona istotną rolę na różnych etapach życia kobiet. Na 

każdym jednak ma przynosić przyjemność, zadowolenie, poczucie spełnienia i saty-

sfakcji. Niestety gubienie moczu podczas stosunku w bardzo dużym stopniu na to nie 

pozwala. Już sama obawa przed wyciekiem moczu prowadzi bardzo często do rezygnacji 

z aktywności seksualnej. Pojawia się ciągły strach, zażenowanie i negatywne wizje co do 

reakcji partnera. Kobiety czują się mniej kobiece, a co za tym idzie mniej atrakcyjne 

seksualnie i bezużyteczne. Z tego względu dochodzi u nich także do zaburzenia 

wizerunku własnego ciała. Wpływa to niekorzystnie nie tylko na ich psychikę, ale 

przekładać się może także na gorsze relacje partnerskie. Niektóre kobiety starają się 

radzić sobie z problemem i wypracowały szereg strategii, które pozwalają im na 

aktywność seksualną bez nieprzyjemnych niespodzianek. Jest to jednak tylko rodzaj 

‘objawowego leczenia’, a nie likwidacja samego problemu.  
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2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było omówienie aktywności seksualnej kobiet cierpiących 

na wysiłkowe nietrzymaniem moczu, analiza ich funkcjonowania seksualnego na 

podstawie dostępnych badań, a także przedstawienie przyczyn ograniczenia aktywności 

seksualnej oraz strategii radzenia sobie WNTM podczas współżycia. 

3. Materiały i metody 

Metodę badawczą stanowi analiza dostępnej literatury przedmiotu dotyczącej 

aktywności seksualnej kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Przeszukano 

w tym celu elektroniczną bazę danych PubMed, stosując następujące słowa kluczowe 

zgodne z Medical Subject Headings (MeSH): „stress urinary incontinence”, „female 

sexual function”, „female sexual difficulty”, „coital incontinence”, „urinary incon-

tinence”. Wyszukane publikacje poddano wstępnej selekcji w oparciu o ich zgodność 

z tematem analizy. Do niniejszego przeglądu włączono publikacje dotyczące kobiet 

z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które nie przeszły zabiegu operacyjnego leczenia 

WNTM, jak również ich aktywności seksualnej. Z przeglądy wyłączono prace, które nie 

spełniały powyższych kryteriów. Nie stosowano ograniczeń co do języka, w jakim 

została napisana praca, natomiast zakres wyszukiwania obejmował lata 2012-2017. 

4. Charakterystyka jednostki chorobowej 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest najczęstszą postacią NTM występującą wśród 

kobiet. Charakteryzuje się ono bezwiednym, niekontrolowanym wyciekiem niewielkiej 

ilości moczu. Do utraty moczu dochodzi w momencie, gdy na skutek przyrostu 

ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej wzrasta ciśnienie śródpęcherzowe, równocześnie 

przewyższające maksymalne ciśnienie wewnątrz cewki moczowej – najczęściej 

w trakcie kichania, kaszlu, śmiechu czy też wysiłku fizycznego, bez udziału mięśnia 

wypieracza [1, 2]. 

Typowy dla zjawiska WNTM jest fakt, iż nie towarzyszy mu nigdy uczucie parcia, 

a częstość mikcji w ciągu dnia sprzed okresu wystąpienia choroby nie ulega zmianie. 

Cechą wyróżniającą tę postać NTM na tle pozostałych jest także to, iż objawy 

dolegliwości zanikają całkowicie w godzinach nocnych [1]. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje na skutek uszkodzenia w obrębie 

mechanizmów zamykających cewkę moczową. Uwzględniając to kryterium wyróżnia 

się następujące rodzaje [2]: 

Typ 0 – zamknięta szyja pęcherza moczowego powyżej spojenia łonowego, 

niewydolna podczas kaszlu, brak wycieku moczu; 

Typ I – szyja pęcherza obniżona o 2cm, niewydolna w trakcie kaszlu, niekon-

trolowany wyciek moczu w trakcie wysiłku; 

Typ IIa – szyja pęcherza obniżona > 2cm, niewydolna podczas kaszlu, objawy 

inkontynencji w następstwie obniżenia przedniej ściany pochwy (cystocoele); 

Typ IIb – w spoczynku szyja pęcherza poniżej spojenia łonowego, w trakcie kaszlu 

obniża się jeszcze bardziej i towarzyszy temu zjawisko inkontynencji; 
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Typ III – niewydolność zwieracza zewnętrznego. 

Powyższa klasyfikacja rekomendowana jest przez Komitet Standaryzacji ICS [2]. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu sklasyfikować można także biorąc pod uwagę 

stopień zaawansowania jego objawów (wg Stameya): 

I stopień – popuszczanie moczu tylko w trakcie znacznego i gwałtownego wzrostu 

ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej; 

II stopień – bezwiedny wyciek moczu w trakcie umiarkowanego wzrostu ciśnienia 

wewnątrz jamy brzusznej, najczęściej podczas chodzenia po schodach, podskakiwania 

oraz lekkiej pracy fizycznej; 

III stopień – wyciek moczu w trakcie leżenia, stania lub chodzenia [2]. 

5. Funkcjonowanie seksualne 

Chociaż WNTM nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia kobiet to wpływa 

negatywnie na jego jakość w wielu aspektach, w tym na funkcjonowanie seksualne [3, 

4]. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą towarzyszącego mu strachu, zakłopo-

tania i wstydu, prowadzących w efekcie do utraty poczucia własnej wartości, zaburzenia 

obrazu własnego ciała, a przede wszystkim do cierpienia psychicznego kobiet [3, 5÷7].  

Badania wykazują, że kobiety z NTM zgłaszają rzadszą aktywność seksualną, 

a nawet całkowitą z niej rezygnację ze względu na strach przed wypływem moczu 

podczas stosunku [7÷9]. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż problemy z nim związane dotyczą bezpośrednio nie 

tylko samych kobiet cierpiących na NTM, ale również ich partnerów [3]. 

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego (IUGA) 

i Międzynarodowego Towarzystwa ds. Trzymania Moczu (ICS) NTM podczas współ-

życia (CI – coital incontinence) określa się jako „skargę mimowolnego oddawania 

moczu w czasie stosunku'” [10, 11]. Szacuje się, że aż 10-60% kobiet z WNTM nie 

trzyma moczu podczas współżycia seksualnego [3, 10]. Jest to powszechny, ale często 

niepodawany przez pacjentki objaw, który występować może zarówno podczas pene-

tracji, orgazmu, jak i w obu tych momentach [10, 12, 13]. 

NTM podczas współżycia występować może również w sytuacji zwiększonego 

ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, wysokiego poziomu podniecenia, a także w czasie 

stymulacji łechtaczki [13]. 

Wyciek moczu podczas penetracji tłumaczony jest obniżeniem dna pęcherza 

moczowego i cewki moczowej podczas wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej 

oraz zmianą anatomicznego położenia szyi pęcherza moczowego na skutek penetracji. 

Poprzez zmieniający się kąt cewkowo-pęcherzowy prawidłowy mechanizm trzymania 

moczu zostaje zakłócony. Z kolei, podczas orgazmu dochodzi do mimowolnego 

skurczu mięśnia wypieracza i rozluźnienia cewki moczowej, co w efekcie prowadzi do 

utraty moczu [11]. 

Nietrzymanie moczu podczas stosunku przyczynić się może do wystąpienia zabu-

rzeń funkcji seksualnych u kobiet (FSD – Female Sexual Dysfunction) [8]. Dysfunkcje 

seksualne są częstym schorzeniem u kobiet z zaburzeniami dna miednicy, zwłaszcza 

z wysiłkowym nietrzymaniem moczu [4]. Zaburzenia te (FSD) dotyczą 4 głównych 
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sfer: pożądania, podniecenia, orgazmu oraz bólu powodując cierpienie osobiste pa-

cjentek [6, 8, 14, 15].  

Badania pokazują, że im łagodniejsze objawy utraty moczu, tym większa satysfakcja 

seksualna kobiet. Stwierdzono również, że utrata moczu występująca podczas stosunku 

płciowego doprowadzić może do dysharmonii w związku pary, unikania aktywności 

seksualnej, zażenowania i wstydu, pogarszając jednocześnie jakość życia [16]. 

Funkcjonowanie seksualne jest ważnym dla kobiet aspektem dobrego samopoczucia, 

dlatego też niektóre z nich poddają się operacyjnemu leczeniu WNTM z nadzieją, że 

ulegnie ono poprawie [9].  

6. Przyczyny ograniczenia aktywności seksualnej 

NTM podczas współżycia oraz słabe, rozluźnione mięśnie pochwy przyczyniają się 
do unikania kontaktów seksualnych, a często nawet do całkowitej z nich rezygnacji. 
Kobiety czują się sfrustrowane faktem, iż wyciek moczu może wystąpić podczas 
stosunku i w związku z tym boją się podejmować jakąkolwiek aktywność seksualną, 
a jeśli już ją podejmują to myśli te sprawiają, że chcą ją one zakończyć jak najszybciej. 
Prowadzi to do obniżenia pożądania, a także wpływa negatywnie na ich satysfakcję 
seksualną oraz intymne relacje z partnerem. Ponadto brak kontroli własnego ciała oraz 
niemożność zatrzymania wycieku sprawiają, że czują się one mniej pewne siebie, 
bezużyteczne i niepotrzebne [14, 17]. 

Roos i wsp. (2014) wykazali, że NTM podczas współżycia seksualnego ma związek 
z zaburzeniem obrazu własnego ciała kobiet. Ich badania pokazują, że obawa przed CI 
powoduje, że kobiety czują się mniej atrakcyjne, mniej kobiece i niepewne o doznania 
seksualne swojego partnera [17]. 

Słabe i rozluźnione mięśnie pochwy nie pozwalają na dostarczenie kobietom i ich 
partnerom odpowiednich wrażeń seksualnych. Obawa przed tym, że nie będą w stanie 
usatysfakcjonować swoich partnerów podczas stosunku płciowego pociąga za sobą 
kolejną dotyczącą szukania seksu poza związkiem/małżeństwem. Kobiety są prze-
konane, że jakikolwiek romans pozamałżeński byłby tylko i wyłącznie ich winą [17]. 

Jak wspomniano wcześniej, NTM podczas współżycia prowadzić może do wystą-
pienia dysfunkcji seksualnych u kobiet. Zmniejszony poziom pożądania, podniecenia, 
uczucie suchości pochwy oraz pojawiający się w trakcie współżycia ból sprawiają, że 
kobiety nie wykazują zainteresowania życiem seksualnym. Ból i cierpienie jakiego 
doznają widoczny jest również dla ich partnerów. Często rezygnacja ze współżycia jest 
ich wspólną decyzją. Kobiety, zwłaszcza starsze, sądzą, że seks nie odgrywa w ich 
życiu aż tak ważnej roli [14, 17]. 

Należy podkreślić, że samo schorzenie NTM rzadko jest jedyną przyczyną ograni-
czenia aktywności seksualnej kobiet cierpiących na WNTM. Badania przeprowadzone 
przez Bidzan i wsp. wykazały, że kobiety, poza NTM podczas współżycia, jako przy-
czynę ograniczenia wskazują również: pogorszenie relacji partnerskich, jakości 
stosunku ze strony partnera, zmniejszone libido kobiety i/lub partnera, chorobę alkoho-
lową partnera, inne choroby przewlekłe zarówno kobiety, jak i partnera, używanie 
przemocy fizycznej, gwałt, problemy zawodowe, materialne i mieszkaniowe, a także 
obawę przed nieplanowaną ciążą [3]. 
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Jednym z wielu czynników, które poza NTM znacząco wpływają na funkcjono-
wanie seksualne kobiet jest jakość ich związku małżeńskiego/partnerskiego [3]. 
Związki, w których obydwoje partnerzy oceniają wysoko zarówno jakość ich związku, 
jak również satysfakcję wynikającą ze współżycia, dolegliwość NTM kobiety oraz 
następstwa jakie niesie ono za sobą, nie oddziałują negatywnie na sam związek 
i relacje partnerskie. Z kolei kobiety, w przypadku których wraz z CI współwystępują 
także inne przyczyny ograniczenia stosunków seksualnych, niezadowolenie ze związku 
nie wynika z choroby kobiety, ale z wielu innych, głębszych aspektów funkcjonowania 
obojga partnerów [3]. Wówczas kobiety stosują strategie najbardziej restrykcyjne 
wobec aktywności seksualnej [3]. 

7. Strategie radzenia sobie z WNTM podczas współżycia 

Większość kobiet zgłaszających wyciek moczu podczas współżycia w różnorodny 
sposób stara się radzić sobie z tym problemem, stosując wypracowane przez siebie 
strategie. Wybór konkretnej strategii zależny jest m.in. od stopnia, jak i typu nasilenia 
objawów NTM oraz jakości relacji partnerskich, a także biografii psychoseksualnej. 
Nieliczne badania wskazują, że odpowiadać za to może także wiek [3]. Bidzan i współ-
pracownicy w swoich badaniach donoszą, że na wybór odpowiedniej strategii wpływa 
również to, czy NTM w trakcie stosunku seksualnego było jedyną przyczyną zastoso-
wanych ograniczeń. W sytuacji, w której na zmiany w funkcjonowaniu seksualnym 
wpływały przyczyny inne niż NTM, kobiety stosowały na ogół strategie bardziej 
restrykcyjne [3]. 

 W literaturze znajduje się niewiele danych na temat klasyfikacji sposobów radzenia 
sobie z CI oraz tego, które z nich sprzyjają poprawie jakości życia uwarunkowanej 
stanem zdrowia (HRQL) [3]. Badania prowadzone przez Bidzan i współpracownicy 
pozwoliły na wyodrębnienie różnych strategii pomocnych w opanowaniu problemu. 
Należy podkreślić, że każda z badanych kobiet wypracowała sobie na ogół nie jeden, 
a kilka takich sposobów [3]. Zalicza się do nich:  

 całkowitą rezygnację ze współżycia; 

 ograniczenie częstości współżycia; 

 ograniczenie czasu trwania współżycia do momentu niezbędnego dla spełnienia 
partnera; 

 ograniczenie częstości orgazmu; 

 rezygnacja z orgazmu; 

 udawanie orgazmu; 

 wydłużenie fazy wstępnej oraz skrócenie immisji (wprowadzenie członka do 
pochwy) do momentu niezbędnego dla spełnienia partnera; 

 spełnianie partnera bez immisji (bez wprowadzenia członka do pochwy); 

 dostosowanie czasu współżycia do rytmu mikcji; 

 ograniczenie aktywnego współżycia; 

 rezygnacja z seksu oralnego przez partnera; 

 mikcja przed współżyciem; 

 współżycie wyłącznie w miejscach „bezpiecznych”; 

 ograniczenie aktywności fizycznej podczas współżycia [3, 11]. 
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8. Podsumowanie 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest schorzeniem stanowiącym istotny problem 

XXI wieku. Znacząco ogranicza, a nawet upośledza funkcjonowanie na wielu płasz-

czyznach życia kobiet, w tym także na płaszczyźnie seksualnej.Towarzyszący wypły-

wowi moczu strach, zakłopotanie i wstyd, prowadządo utraty poczucia własnej wartości, 

zaburzenia obrazu własnego ciała, a przede wszystkim do cierpienia psychicznego 

kobiet, co z kolei przyczynia się dounikania, a nawet całkowitego zaprzestania 

aktywności seksualnej. Nietrzymanie moczu podczas stosunku przyczynić się może 

także do wystąpienia zaburzeń funkcji seksualnych, które również mają wpływ na 

mniejsze zainteresowanie życiem seksualnym.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż WNTM nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na 

ograniczenie aktywności seksualnej. Bardzo często współwystępują z nim inne pro-

blemy zarówno ze strony kobiet, ich partnerów, jak i ich obojga. Ze względu na małą 

liczbę prowadzonych w tym temacie badań w pracy zaprezentowano tylko niektóre 

przyczyny takiego stanu. Większość prac porusza tematykę aktywności seksualnej 

kobiet, ale będących już po operacyjnym leczeniu WNTM. Przypuszcza się, że 

przyczyn ograniczenia aktywności seksualnej może być znacznie więcej. 

Nie wszystkie kobiety decydują się na całkowitą rezygnację z życia seksualnego. 

Niektóre starają się radzić sobie z problemem nietrzymania moczu podczas stosunku 

i wypracowały szereg strategii, pozwalających imna aktywność seksualną bez nie-

przyjemnych niespodzianek. Jest to jednak tylko omijanie problemu, a nie jego 

likwidacja. Dlatego tak ważne jest uświadamianie kobiet w zakresie leczenia, jak 

i profilaktyki WNTM. Odpowiednio wczesne wdrożenie właściwego leczenia pozwala 

w dużym stopniu ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować tę dolegliwość, 

umożliwiając kobietom powrót do prawidłowego funkcjonowania społecznego, 

zawodowego, jak i seksualnego. 
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Wysiłkowe nietrzymanie moczu a aktywność seksualna kobiet 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest schorzeniem stanowiącym istotny problem XXI wieku. Znacząco 

ogranicza, a nawet upośledza funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia kobiet, m.in. na płaszczyźnie 

seksualnej. Szacuje się, że aż 10-60% kobiet z WNTM nie trzyma moczu podczas współżycia seksualnego. 

Badania pokazują, że kobiety te zgłaszają rzadszą aktywność seksualną, a nawet całkowitą z niej rezy-
gnację ze względu na strach przed wypływem moczu podczas stosunku. Wykorzystując dane z dostępnej 

literatury zaprezentowano krótką charakterystykę jednostki chorobowej oraz jej wpływ na aktywność 

seksualną kobiet z WNTM. Zwrócono również uwagę na funkcjonowanie seksualne, a także przyczyny 

ograniczenia aktywności seksualnej oraz sposoby radzenia sobie z wypływem moczu podczas stosunku. 
Wysiłkowe nietrzymanie moczu nadal pozostaje tematem tabu. Pomimo dużej ilości osób nim dotkniętych 

dopiero niedawno zaczęto interesować się tą dolegliwością. Nadal jednak odczuwany jest niedosyt 

informacji dotyczących możliwości oraz metod leczenia. 

Słowa kluczowe: wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu podczas współżycia, zaburzenia 
seksualne, fizjoterapia, aktywność seksualna 

Stress urinary incontinence and women’s sexual activity 

Stress urinary incontinence is a condition that poses a significant problem of the twenty-first century. 

Meaningly restricts or even impairs functioning in many areas of women’s lives, including sexual area. It is 

estimated that as many as 10-60% of women with WNTM do not keep urine during sexual 

intercourse.Studies show that these women report less frequent sexual activity and even complete 
abstinence from fear of loss of urine during intercourse. Based on the literature there were discussed 

characteristics of disease entity andits impact on the sexual activity of women with WNTM. Attention has 

also been paid to sexual functioning, as well as to the reasons for the reduction of sexual activity and the 

ways of cope of loss of urine during sexual intercourse. Stress urinary incontinence is still a taboo subject. 
Despite the large number of people suffering from it only recently started to attract attention to this ailment. 

Still lack sufficient information on the possibilities and methods of treatment. 

Keywords: stress urinary incontinence, incontinence during intercourse, sexual dysfunction, physiotherapy, 

sexual activity 
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Uszkodzenie struktur mózgowych jako przyczyna 

zachowania pacjenta po incydencie naczyniowym  

1. Wstęp  

Według Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu to nagły stan zagrażający 

życiu, który objawia się ogniskowymi lub uogólnionymi zaburzeniami czynności mózgu, 

utrzymującymi się dłużej niż 24 godziny i wymagający bezwzględnej hospitalizacji. 

Objawy kliniczne udaru mózgu uzależnione są od jego lokalizacji, rozległości oraz 

patogenezy [1]. 

Stabilizacja stanu neurologicznego po przebytym udarze mózgu u większości 

chorych następuje przed upływem 5 tygodni od zachorowania, a stanu funkcjonalnego 

— przed upływem 3 miesięcy. Największa poprawa neurologiczna następuje w pier-

wszych 6 tygodniach, natomiast funkcjonalna trwa 2 tygodnie dłużej [2].  

Badania kliniczne, dostępne w literaturze, sugerują, iż po udarach niedokrwiennych 

obraz zaburzeń behawioralnych stabilizuje się powoli (trwa to do kilkunastu miesięcy), 

a w niektórych przypadkach nie stabilizuje się nigdy. [3] 

Przebycie udaru mózgu wiąże się dla chorego ze zmianą jego życia. Pacjenci po 

incydencie naczyniowym mają problemy w odnalezieniu się w dotychczasowym 

otoczeniu.  

Najczęściej występującymi konsekwencjami udaru mózgu są [2]: 

 niedowład lub porażenie połowicze; 

 afazja; 

 zaburzenia widzenia/zaniewidzenie jednooczne; 

 zaburzenia pola widzenia; 

 dwojenie/podwójne widzenie; 

 anozognozja; 

 pomijanie stronne; 

 depresja. 

2. Cel pracy 

Praca ma na celu przedstawienie problemów występujących po incydencie naczy-

niowym na podstawie przeglądu literatury. W pracy wykorzystano dostępną literaturę, 

oraz materiały i własne doświadczenia.  
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3. Przegląd literatury  

Większość publikacji dostępnych poruszających temat rehabilitacji pacjentów po 

udarze mózgu porusza głównie sposoby rehabilitacji, skupiając się na deficytach 

ruchowych. W literaturze brakuje spojrzenia globalnego na problem, jakim jest udar 

mózgu. Podczas uszkodzenia struktur nerwowych dochodzi do przerwania szlaków 

dróg zlokalizowanych w mózgu. Pierwotne uszkodzenia w obrębie struktur mózgowych 

jest przyczyną zaburzeń zachowana pacjenta. W zależności od zlokalizowania uszko-

dzenia w obrębie mózgu, pacjent prezentuje różne zachowania. Zachowanie to, zależne 

jest od stopnia rozległości uszkodzenia oraz ośrodka i szlaku nerwowego, którego 

dotyczy uszkodzenia.. 

4. Plastyczność mózgu 

Plastyczność mózgu, czyli zdolność do wytworzenia nowych szlaków w obrębie 

ośrodków, wpływa na funkcjonowanie poznawcze, adekwatne do wymogów otoczenia 

w danym momencie. W następstwie uszkodzenia jakiejkolwiek struktury mózgowej 

zostają zainicjowane procesy dezintegracyjne i spontaniczne zmiany naprawcze [2]. 

Oba procesy redukują zaburzenia powstałe w następstwie choroby naczyniowej mózgu. 

Z własnych obserwacji wynika, że plastyczność mózgu związana jest z wielkością 

i umiejscowieniem uszkodzenia, a także wiekiem i płciom.  

W literaturze podkreśla się rolę dwóch grup determinant, które oddziałują na siebie 

nawzajem i tworzą rezerwuar zasobów, czyli możliwości funkcjonowania pacjenta po 

chorobie naczyniowej [2]. 

 

Rysunek 1. Czynniki determinujące zachowania [opracowanie własne] 

Do pierwszej grupy należą predyspozycje genetyczne, do drugiej kategorii zalicza 

się środowisko i doświadczenia (Rysunek 1). 

Z obserwacji własnych wynika, że pacjenci, którzy przed zachorowaniem doświad-

czyli więcej wzorców ruchowych, byli aktywni sportowo szybciej wykonują sponta-

niczne ruchy, sprzyjające powrotowi do zdrowia. 
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Warunki środowiskowe wpływają również na plastyczność mózgu. Im więcej 

bodźców pacjent poznał przed zachorowaniem, tym łatwiej przywrócić spontaniczną 

aktywność. Z obserwacji własnych wynika, że pacjenci uprawiający sporty, aktywni 

zawodowo, posiadający hobby są łatwiej poddawani stymulacji nerwowo-mięśniowej 

niż pozostali pacjenci. 

5. Funkcjonowanie po udarze 

Częstym neuropsychologicznym następstwem udaru jest agnozja, która polega na 

niepełnej lub zniesionej umiejętności oceny własnego stanu psychicznego i fizycznego. 

Złe postrzeganie własnego ciała i stanu psychicznego wpływa negatywnie nie tylko na 

proces zdrowienia ale także na najbliższe otoczenie [3, 4].  

Zachowania pacjenta po udarze są często niezrozumiałe dla personelu i najbliższych. 

Podczas incydentu naczyniowego uszkodzone zostają struktury mózgu odpowiedzialne 

nie tylko za ruch kończynami, co obrazowane jest niedowładem lub porażeniem, ale 

także struktury odpowiedzialne za komunikację i percepcję, postrzeganie i inne.  

Nie istnieje proste powiązanie między skutkami behawioralnymi a głębokością 

uszkodzenia mózgu – wynika to z różnic indywidualnych w budowie mózgu i poziomie 

zasobów poznawczych [5]. 

Pacjent po incydencie naczyniowym jest zagubiony, nie wie co się z nim dzieje, 

dlatego też odpowiada agresją lub przeciwnie – jest płaczliwy, bojaźliwy.  

Przebyty udar w ciągu paru minut zmienia całe dotychczasowe życie. Dzień 

wcześniej pacjent był sprawną samowystarczalną osobą, niekiedy wysoce aktywną 

zawodowo, a budzi się w miejscu którego nie zna. Otoczony jest przez przedmioty, 

które widzi pierwszy raz w życiu, podłączony jest do aparatury, która w jakiś sposób 

ogranicza mu ruch. Nie zna osób które są koło niego, a dodatkowo w jego łóżku leży 

„obca” noga i ręka, gdyż zaburzenia czucia, czyli percepcji ciała są niezwykle częste 

po przebytym incydencie naczyniowym. 

Pacjent, w zależności od uszkodzenia struktur może okazywać strach lub agresję. 

Stąd też wynikają jego zachowania.  
Półkule mózgu działają na siebie wzajemnie [6]. Prawa półkula hamowana jest 

przez lewą i odwrotnie. Podczas uszkodzenia dochodzi do wyłączenia sprzężenia 

zwrotnego półkulami. Dlatego też pojawiają się chaotyczne nieskoordynowane ruchy 

pozornie zdrową częścią ciała takie jak uderzenie ręką w barierkę łózka, problemy przy 

samoobsłudzę itp.  

6. Komunikacja po udarze  

Największym problemem jest komunikacja. Uszkodzenie w obrębie lewej półkuli 

mózgu dotyczą w większości przypadków również ośrodki mowy. W zależności od 

uszkodzeń ośrodka Broci lub/i Wernickiego obserwuję się afazję czuciową lub 

ruchową albo mieszaną. Z własnego doświadczenia wynika, że rzadko kiedy występuje 

jeden z typów afazji. Najczęściej jest to zaburzenie mieszane. 
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Afazja, spowodowana organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgo-

wych, jest częściowym lub całkowitym zaburzeniem mechanizmów programujących 

czynności nadawania i odbioru mowy [7]. Klasycy badań nad afazją Broci i Wernickego 

wyodrębnili dwa typy afazji na podstawie odmienności objawów i korelacji anato-

micznych. Obszary mowy obejmujące korowe struktury tylnego obszaru płata czoło-

wego (przednie obszary mowy z okolica Broci) odpowiadają za nadawanie mowy. 

Części płatów skroniowego, ciemieniowego i potylicznego (tylne obszary mowy 

z okolicą Wernickego) realizują odbiór mowy. Dotyczy to półkuli lewej, dominującej 

w regulacji procesów językowych u osób praworęcznych.  

Afazja czuciowa – Wernickego, wiąże się niekiedy z zaburzeniami przeżywania 

czasu. Badania eksperymentalne osób z jednostronnym ogniskowym uszkodzeniem 

mózgu wykazały, że zaburzeniom językowym towarzyszą niekiedy deficyty w przeży-

waniu czasu: zaburzony jest zegar milisekundowy (osoby te potrzebowały 2-krotnie 

dłuższego odstępu oddzielającego dwa dźwięki, aby móc podać ich poprawną kolej-

ność). Osoby z afazją motoryczną – Broci, u których nieprawidłowo funkcjonuje zegar 

sekundowy, wykazywały istotne zaburzenia operowania mechanizmem integracyjnym 

(Rysunek 1). 

Osoby z afazją Wernickego wykazują deficyt w zakresie rozróżniania sekwencji 

zdarzeń i w zakresie słuchu fonematycznego – zdolność analizy i syntezy dźwięku 

mowy. Konsekwencją jest upośledzenie rozumienia mowy. Afazja Broci wiąże się 

z problemem wysławiania się. Osoby z tym typem afazji nie mają problemów ze 

zrozumieniem mowy. Osoby z afazją wytwarzają mechanizmy kompensacyjne. Spośród 

ograniczonego inwentarza środków językowych wydobywają te, które najlepiej realizują 

daną intencję komunikacyjną lub wytwarzają inne parajęzykowe i niejęzykowe sposoby 

komunikowania się. Są to: kod proksemiczny i kinezyczny, gesty, mimika, pozycja ciała, 

nieartykułowane dźwięki (śmiech, westchnienia, kontakt wzrokowy i dotykowy) [8]. 

  

Rysunek 2. Droga ośrodków słuchowych i mowy [8] 
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Z obserwacji własnych wynika, że występowanie afazji w znaczny sposób utrudnia 

rehabilitację. Problem ten wiąże się z utrudnioną komunikacją terapeuty z pacjentem. 

Sposób doboru poleceń, komunikatów przez terapeutę lub rodzinę, powinien 

uwzględniać zaburzenia, jakie prezentuje pacjent, tak aby polecenie było jasne, 

czytelne i jednoznaczny.  

7. Depresja poudarowa 

U pacjentów z deficytem funkcji poznawczych, zwykle czołowo-podkorowych, 

często występują zaburzenia nastroju. Do najczęściej pojawiających się zaburzeń 

afektywnych po udarze należy depresja, wynikająca zarówno z dysfunkcji mózgu 

spowodowanej jego uszkodzeniem oraz spowodowana reakcją adaptacyjną [8].  

Brak możliwości porozumiewania się, obce otoczenie, obcy ludzie i „nie swoje” 

ciało powoduje u pacjenta frustrację która może manifestować się depresją. 80 procent 

chorych po udarze zapada na depresję nie ze względu na wcześniejsze skłonności, ale 

z racji specyfiki uszkodzenia mózgu w wyniku udaru. Dzieje się tak, bo udar często 

dotyka tych samych struktur, które są włączone w etiopatogenezę zespołu 

depresyjnego.  

Badania – nawet sprzed wielu lat, mówią wyraźnie o tym, że jeżeli włączy się 

leczenie przeciwdepresyjne natychmiast po udarze, chory ma lepsze funkcje poznawcze, 

lepiej funkcjonuje psychospołecznie. Dodatkowo zmniejsza to także ryzyko zgonu po 

wielu latach [8÷10]. 

Włączenie leków przeciwdepresyjnych wpływa na lepsze efekty rehabilitacji. 

Z doświadczenia wynika, że pacjenci chętniej ćwiczą, nie mają w trakcie trwania terapii 

labilności nastroju, wykazują także większe zaangażowanie w terapii. Jeśli w trakcie 

trwania procesu usprawniania terapeuta zauważy znaczną zmianę postawy pacjenta 

jakim jest wycofanie, zniechęcenie, powinien nie bagatelizować tych objawów 

i powiadomić zespół terapeutyczny w celu wdrożenia leczenia przeciwdepresyjnego. 

Niekiedy postawa rodziny, która oczekuje od pacjenta zbyt wiele powoduje powstawanie 

zamurzeń nastroju.  

Pierwszymi którzy zwrócili uwagę na możliwość wysępienia depresji po udarze 

mózgu (DPU) byli Kraepelin i Bleuler [8÷12] 

Depresja pod różną postacią występuje u około jednej czwartej chorych w okresie 

jednego roku od udaru, a pierwszych kilka miesięcy po udarze jest uważane za okres 

największego zagrożenia [8÷12].  

Zaburzenia nastroju po udarze są obecne u chorych nawet po 7 latach od udaru, 

często powodując znaczny stopień niepełnosprawności. Dodatkowo depresja hamuje 

proces plastyczności mózgu [13].  

Problemy z komunikacją, zaburzenia percepcji, depresja w żaden sposób nie są 

w stanie motywować, stymulować pacjenta do aktywności. Podejście terapeutyczne do 

pacjenta też powinno uwzględniać te problemy.  
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8. Otępienie 

Badania Erkinjuntti [14] wskazują, że występowanie zespołu otępiennego jest 

częstsze 4-6 razy u osób po udarze mózgu niż u rówieśników bez incydentu naczy-

niowego. Miller zaobserwował występowanie w trzecim miesiącu po udarze naj-

większych zaburzeń poznawczych [15]. 

Zgodnie z wynikami badań częstość występowania poudarowego zespołu otępien-

nego to 6,7% w grupie wiekowej 60-64 lata i 26,5% u chorych powyżej 85. roku życia 

[13÷15]  

Aspekt genetyczny i środowiskowy wpływa znacząco na funkcjonowanie pacjenta po 

udarze [2]. 

Teoria dynamicznych układów funkcjonalnych (DUF) [2, 13] udowadnia, że two-

rzenie jednego procesu polega na zaangażowaniu wielu, często odległych od siebie 

struktur zlokalizowanych w mózgowiu. Uszkodzenie jednego szlaku, ogniwa powoduje 

zaburzenie wybranego aspekt, nie zawsze jej całej funkcji.  

Defekt podstawowy, czyli samo uszkodzenie jest istotą zaburzeń i od niego należy 

wyjść aby zrozumieć zachowania pacjenta. 

9. Funkcje poznawcze 

Zaburzenia funkcji poznawczych są najprawdopodobniej wynikiem uszkodzenia 

połączeń między korą przedczołową, prążkowiem i wzgórzem [14]. 

Obrazem manifestującym się jest spowolnienie funkcji myślowych i zaburzenia 

funkcji wykonawczych. Upośledzone jest formułowanie celu, organizowanie i plano-

wanie, zdolność postępowania według przyjętego planu i odstępowania od niego, 

myślenie abstrakcyjne. W fazie podostrej udaru w wielu przypadkach zaburzenia 

poznawcze ustępują do trzeciego miesiąca od jego wystąpienia [15].  

Sachdev zauważa, że dużą grupę stanowią chorzy, u których spotyka się rozwinięta 

przewlekle zaburzona forma zaburzeń poznawczych, która występuje często wraz ze 

zmniejszeniem możliwości ruchowych [16].  

U 70% pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu występują zaburzenia poznawcze 

o charakterze objawów ogólnomózgowych [17, 18]. Następująca stabilizacja obrazu 

chorego, występująca w pierwszym okresie po udarze trwającym od tygodnia do mie-

siąca, zależna jest od zdolności neuroplastyczności oraz reperfuzji mózgu. Czynnikami 

negatywnymi w rokowaniu są zaawansowany wiek pacjenta, wieloogniskowość 

uszkodzenia i powikłany ciężki udar [17, 18]. 

Sachdev zbadał, że u około 8% chorych, u których występował średni pozom 

zaburzeń poznawczych w ciągu roku rozwinął się zespół otępienny [16]. 

Podczas terapii, zaburzenia poznawcze zauważa się przy wykonywaniu poleceń 

złożonych. Terapeuta powinien tak dobrać polecania i zadania, aby były one czytelne dla 

pacjenta i zrozumiałe. Jeśli podczas terapii terapeuta dostrzega zaburzenia poznawcze 

tzn. problem z wykonaniem czynności, która pacjent zna, problem z określeniem 

kierunku ruchu lub drogi np. do toalety, należy uwzględnić te elementy w przebiegu 

terapii. 
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Tabela 1. Rozmieszczenie ośrodków odpowiedzialnych za uwagę, pamięć, funkcje wykonawcze i percepcję 

w mózgu [16]. 

FUNKCJA  LOKALIZACJA USZKODZEŃ  

Uwaga  Wstępująca część układu siatkowatego  

Pamięć i uczenie się  Jądro środkowo-boczne wzgórza, hipokamp,  

ciała suteczkowate  

Funkcje wykonawcze  Okolica czołowa  

Percepcja  Uszkodzenie pól asocjacyjnych danych zmysłów 

w korze mózgowej  

10. Uwaga i koncentracja 

Procesem poznawczym odpowiedzialnym za selekcję bodźców docierających do 

mózgu jest uwaga. Twór siatkowaty, – część wstępująca, czyli struktura sterująca 

poziomem pobudzenia organizmu, jest głównym biologicznym podłożem funkcjo-

nowania uwagi [19]. Uszkodzenia w tym obszarze skutkują ogólnomózgowymi lub 

specyficznymi zaburzeniami uwagi [19].  

Deficyty te towarzyszą osobą po udarze mózgu. Uwidaczniają się szczególnie 

w fazie ostrej choroby naczyniowej. Do zaburzeń zalicza się dekoncentrację, obniżony 

zakres pola uwagi i osłabioną uwagę dowolną, w tym przede wszystkim upośledzenie 

przerzutności i podzielności [20]. 

Uszkodzenie górnego zakrętu skroniowego prawej półkuli może skutkować lewo-

stronnym pomijaniem, któremu może towarzyszyć somatoparafrenia. Deficyty te 

w znaczny sposób wpływają na wykonanie zadań, które angażują inne procesy 

poznawcze [2].  

Pacjent szybko się dekoncentruję jest podatny na dystrakcję i nie jest w stanie 

selekcjonować bodźców. Sytuacje te powtarzają się szczególnie przy wykonywaniu 

poleceń złożonych. Należny najpierw poprosić o wykonanie jednej czynności, zanim 

przejdzie się do wykonania całego zadania. Np, pacjent na komendę fizjoterapeuty „ 

przejdź cały korytarz zawróć i usiądź na krześle” wykonuje od razu ostatnią czynność, 

czyli siada na krześle. Komenda powinna być wydawana stopniowo na zasadzie „idź 

korytarzem” po wykonaniu, „zawróć", po powrocie „usiądź na krzesło” w ten sposób 

prowadzimy selekcję bodźców docierających do mózgu. Podczas terapii powinno się 

zadbać o komfort pacjenta, tak aby nie dochodziło do rozproszenia pacjenta podczas 

wykonywania zadań. Jeśli podczas wykonywania polecenia pojawi się na sali do 

ćwiczeń inna osoba, co spowoduje zaburzenie uwagi i koncentracji, a co za tym idzie 

przerwanie wykonywania zadania przez pacjenta.  

Podczas wykonywania zadania dystraktorem może być również dźwięk lub 

zmieniając się otoczenia. Otoczenie do wykonywania zadań powinno być ograniczone 

do minimum, aby nie powodować zbędnych rozproszeń. Jeśli u chorego występuje 

pomijanie lewostronne należy próbować stymulować pole widzenia przez ćwiczenia 

przerysowywania kształtów, wyszukiwania kształtów, liter, cyfr itp. w całym polu 

widzenia.  
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Przy zmianach pozycji pacjenta, jeśli zespół terapeutyczny lub rodzina poinformuje 

w jaki sposób chce to zrobić, pacjent mimo porażenia pomoże nam ją zmienić. Pomoc 

ze strony pacjenta jest dla sygnałem również, że komunikaty są dla niego jasne 

i czytelne. Występujący opór, ze strony pacjenta, podczas zmiany pozycji, jest sygnałem, 

że pacjent ma obawę przed tym ruchem i się go boi, stąd wytwarza nadmierne napięcie 

mięśniowe. Z własnych doświadczeń wynika, że pozycjonowanie pacjenta, szczególnie 

w ostrej fazie, podparte instruktarzem słownym, wpływa jest dużo łatwiejsze do 

wykonania przez personel medyczny niż zmiany pozycji bez instruktażu słownego.  

Wszystkie próby zmian pozycji, transferów powinny być pacjentowi przedstawione 

w przystępny sposób tak aby były one zrozumiałe, co oznacza używanie przez rodzinę, 

personel medyczny zrozumiałego dla pacjenta słownictwa, a także podparte gestem lub 

instruktarzem.  

11. Pamięć 

Kodowanie informacji napływając ze środowiska, ich konsolidacja, przecho-

wywanie i odkodowanie, czyli pamięć, jest złożonym procesem, mechanizmem [20]. 

Upośledzenie tego mechanizmu może wystąpić w każdej fazie choroby naczyniowej.  

Zaburzenia pamięci dzieli się na [20] : 

 Hipomnezje; 

 Hipermnezje; 

 Amnezje; 

 Paramnezje. 

Zaburzenia tylnego ukrwienia mózgowego może doprowadzić do uszkodzenia 

w obrębie lewego płatu skroniowego. W tym obszarze znajdują się ośrodki odpowie-

dzialne za pamięć [21].  

Można wyróżnić amnezję następczą, która odnosi się do sytuacji po incydencie 

naczyniowym, oraz wsteczną obejmującą zdarzenia sprzed udaru [20].  

Paramnezje obejmą iluzje pamięciowe, halucynacje pamięciowe, konfabulacje 

i kryptomnezje, które utrudniają kontakt z pacjentem. Zaburzenia typu halucynacji 

towarzyszą pacjentom szczególnie w fazie ostrej. Na co dzień wielu pacjentów pre-

zentuje zaburzenia pamięci krótkotrwałej, uniemożliwiając im zapamiętywanie słów, 

wykonywanie prostych obliczeń [22].  

Z doświadczenia własnego zauważa się, że pamięć długotrwała, manifestuje się 

trudnościami w przypominaniu dawnych zdarzeń, powoduje trudności z wykonywaniem 

czynności i umiejętności. Dlatego też należy pacjentom przypominać jak wykonywać 

daną czynność, umiejętność, gdyż mogło nastąpić upośledzanie ośrodków odpowie-

dzialnych za pamięć.  

12. Percepcja 

Najczęściej spotykane to zaburzenia percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, 

percepcji ciała, percepcji przestrzeni w tym również lateralizacji [20]. Okolice czołowe 

powiązane są z funkcjami poznawczymi. Łuria wyróżnił okolicę funkcjonalnego bloku 
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mózgu, programujący działanie, które stanowi podłoże do „świadomej czynności 

psychicznej” [20, 21]. 

W badaniach [22÷24] zaakcentowane jest, że stan funkcjonowania tkanki nerwowej 

mózgu przekłada się na funkcje poznawcze. Co oznacza że zmieniony stan tkanki 

uszkodzeniem, będzie wymagał większego wysiłku przełożonego na funkcje poznawcze 

u chorego po udarze mózgu. 

Mechanizm globalnego programowania, regulowania oraz kontrolowania aspektów 

psychicznych [3]. 

Badacze potwierdzają jak duże znaczenie ma obniżenie poziomu tych funkcji 

u osób po incydentach naczyniowy w obrębie mózgowia [21÷25]. 

Uszkodzenia w obrębie podkorowych części mózgu, zaopatrywane przez przednią 

część krążenia mózgowego, najczęściej manifestują się zaburzeniami funkcji wyko-

nawczych [19]. 

Można wyróżnić zaburzenia planowania perseweracje, trudności z abstrakcyjnym 

myśleniem, brak zahamowań w zachowaniu, brak wglądu, konfabulacje [18].  

Wyróżniamy kilka aspektów zaburzeń samokontroli: hiperaktywność, podatność na 

dystrakcję, impulsywność, persewerację i stereotypowość reakcji [26]. Dodatkowo 

wyróżnia się zespoły charakteropatyczne z zaburzeniami funkcji wykonawczych 

i emocjonalnych [27]. 

Wszelkie zespoły charakteropatyczne i „objawy czołowe” istotnie obniżają jakość 

życia pacjenta i jego funkcjonowanie społeczne. Negatywnie wpływają na relacje 

rodzinne i społeczne, ponieważ osobowość pacjenta zmieniła się często całkowicie do 

tej sprzed zachorowania [20÷29]. 

Zaburzenia percepcji są deficytem występującym bardzo często po udarach mózgu. 

Wyróżniamy zaburzenia percepcji wzrokowej. Wzrokowa agnozja związana jest 

z upośledzeniem syntezy poszczególnych wrażeń w jedno spostrzeżenie [18]. 

Pacjent używa mechanizmów kompensacyjnych, aby poznać przedmiot, dotyka go 

wącha szuka wyrazistych cech. Te same strategie stosuje pacjent z prozopagnozją  

– niezdolność rozpoznawania twarzy (np. osób bliskich), co wynika z uszkodzenia m.in. 

zakrętu wrzecionowatego obu półkul [20]. Wyróżnia się także agnozję symultatywną, 

która dotyczy ograniczenia pola percepcyjnego. Zadania angażujące koordynację 

wzrokowo-ruchową manifestują się wtedy chaotycznymi ruchami oczu, który próbuje 

rozszerzyć pole percepcji wzrokowej, gdyż stale postrzega tylko jedną cechę obiektu, 

co daje w konsekwencji niezborność ruchu [19, 27]. Zaburzenia bodźców słuchowych 

noszą nazwę agnozję dźwięków mowy i agnozję dźwięków otoczenia oraz amuzję [2]. 

Astereognozja to natomiast upośledzenie rozpoznawania przedmiotu za pomocą 

dotyku, które występuje przy uszkodzeniu drugorzędowych pól czuciowych lewej 

półkuli. Wszystkie typy zaburzeń gnostycznych wiążą się z uszkodzeniem pól asocja-

cyjnych poszczególnych zmysłów [20].  

Zaburzenia świadomości i myślenia wpływają istotny sposób na komunikację 

z pacjentem. Zaprzeczanie występowania tych zaburzeń utrudnia proces leczenia 

i rehabilitacji.  
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Deficyty w zakresie orientacji co do miejsca i czasu – czego źródłem mogą być 

zaburzenia świadomości czy upośledzenie pamięci – rzutują na poczucie chronologii. 

Duży problem stanowią zaburzenia myślenia abstrakcyjnego. Chorzy wykazują postawę 

konkretną, wszelkie zadania angażujące zdolność kategoryzacji, abstrahowania, szukania 

alternatywnych rozwiązań sprawiają im sporą trudność [30, 31]. 

13. Wnioski  

Udar mózgu powoduje nie tylko deficyty w korze mózgu odpowiedzialnej za ruch, 

ale także w strukturach odpowiedzialnych za emocje, uczucia, komunikację, funkcje 

poznawcze i inne. Ważne jest podejście kompleksowe do problemu pacjenta, stąd też 

liczy się wsparcie zespołu terapeutycznego, który działa wspólnie.  

Należy pamiętać, że pacjent szczególnie w fazie ostrej manifestuje zachowania, 

których wcześniej nie przejawiał. Nie jest to związane z jego „złą wolą” tylko brakiem 

kontroli z ośrodków odpowiedzialnych za zachowanie. Po wystąpieniu incydentu 

naczyniowego, w obrębie mózgu, należy zapoznać się z obrazem uszkodzeń i w taki 

sposób podejść do pacjent, aby nie czuł się zagubiony w zmienionej dla niego życiowej 

sytuacji.  
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Uszkodzenie struktur mózgowych jako przyczyna zachowania pacjenta po 

incydencie naczyniowym  

Udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną 
trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Życie osób, po przebytym incydencie naczyniowym 

w obrębie naczyń mózgowych, często zmienia się znacznie. Z osoby samodzielnej stają się zależne od osób 

drugich. Zmiany dotyczą nie tylko widocznym niedowładem czy porażeniem połowiczym, ale także struktur 

odpowiedzialnych za komunikację, pamięć, koncentrację, uwagę, percepcję, funkcje poznawcze i inne. 
W zależności od lokalizacji uszkodzenia możemy obserwować różnego rodzaju zaburzenia. Kluczem do 

zrozumienia zachowania pacjenta po udarze znalezienie uszkodzenia pierwotnego. Afazja, czyli problem 

z komunikacją, utrudnia kontakt pacjenta ze środowiskiem zewnętrznym. Pojawiająca się depresja wpływa 

negatywnie na plastyczność mózgu, przez co zdolności do uczenia się „nowych” umiejętności są utrudnione. 
Rozwijające się otępienie związane z wiekiem i uszkodzeniem powoduje wycofanie się pacjenta ze 

społeczeństwa. Zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci powodują zagubienie pacjenta w otaczającym go 

środowisku, a deficyt w obrębie percepcji wpływa, że chory nie może odnaleźć się w sowim ciele i odnaleźć 

się w przestrzeni którą musi na nowo poznać. Praca ma na celu zwrócenie uwagi na zaburzenia występujące 
jako skutek bezpośredni uszkodzenia.  

Słowa kluczowe: Udar mózgu, afazja, zaburzenia percepcji, rehabilitacja po udarze 

Damage to brain structures as a cause for patient behavior after a vascular 

incident 

Stroke is third, after heart disease and cancer, the cause of death and the most common cause of permanent 

disability in people over 40. The lives of people who have had a vascular cerebrovascular accident often 

change. With independent people they become dependent on the people of the medicine. Changes are not 

only visible or not, but also structures responsible for communication, memory, focus, attention, 
perception, cognitive and other functions. Unlike damaged sites, observe various types of disorders. The 

key to understanding the behavior of a patient after a stroke is to find a primary obstruction. Afazy, 

a problem with communication, makes it difficult to contact the patient with the external environment. 

Appearing negative negative negative on the plasticity of the brain, by co-learning to learn "new" skills are 
hampered. Grow with age awareness and body injury, with the patient withdrawing from society. Disorders 

of concentration, attention and memory causing the patient to be lost in the surrounding world, the 

perception deficit that can not find its way in the body and find itself in a place where it must be re-

acquainted. The work is intended to draw attention to the disorders that occur as a direct result of the 
damage. is the same as polish abstract above. Just translate. If you use Google Translate be careful. In this 

chapter put your information how are the objectives achieved, what was the main method(s) used, what is 

the approach to the topic etc. Please put the information what are the main conclusions. What are the 

suggestions for future research? What practical implications are identified? (Styl: Streszczenie) 
Keywords: Stroke, aphasia, perception disorders, post-stroke rehabilitation 
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Wybrane metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu 

pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego 

1. Wstęp 

Usprawnianie pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka szyjnego kręgo-

słupa (ang. whiplash) jest skomplikowanym zagadnieniem. Jest to spowodowane 

złożoną budową anatomiczną obszaru uszkodzenia. Uraz występuje na skutek nagłego 

działania sił powodujących przyspieszenie, a następnie gwałtowne zahamowanie ruchu 

szyi i głowy w stosunku do klatki piersiowej, które może prowadzić do uszkodzenia 

tkanek miękkich, kostnych, oraz układu nerwowego. Efektem urazu są charakterystyczne 

objawy kliniczne [1÷3]. 

Zastosowanie elementów metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce i leczeniu 

dysfunkcji związanych z urazem biczowym jest uzasadnione. Mogą one ułatwić 

prawidłowe wyznaczenie celów terapeutycznych i dobór odpowiednich środków do ich 

osiągnięcia. Częstymi zaburzeniami, u pacjentów są dolegliwości bólowe w obrębie szyi, 

karku i kończyn górnych, sztywność szyi oraz bóle głowy, a także objawy neurologiczne 

tj. parestezje, drętwienia, osłabienie siły mięśniowej czy zaburzenia widzenia [4]. 

Badania wykazały, że w przypadku pacjentów po urazie biczowym, u których 

występuje ból zlokalizowany w okolicy szyi, następuje upośledzenie funkcji mięśni. 

Manifestuje się ono obecnością niewłaściwych wzorców pobudzenia, osłabieniem 

i zmęczeniem mięśni szyi i głowy, doprowadzając do kompensacji w postaci nadmier-

nego napięcia długich powierzchownych mięśni np. mostkowo-obojczykowo-sutkowy 

(MOS) [5]. Niektóre dysfunkcje mięśni mogą wtórnie wywoływać kolejne objawy np. 

uszkodzenie mięśni pochyłych może prowadzić do powstania zespołów uciskowych, 

z objawami neurologicznymi i naczyniowymi w obrębie kończyny górnej. Wynika to 

z faktu bliskości mięśnia pochyłego przedniego w stosunku do dolnego pnia splotu 

ramiennego oraz tętnicy i żył podobojczykowych [6÷8]. Przyczyną dolegliwości 

bólowych w tego typu urazach bywają także uszkodzenia stawów międzykręgowych. 

Dysfunkcje mogą dotyczyć wszystkich elementów tworzących stawy [9]. 
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1.1. Mechanizm urazu 

 

Rycina 1. Mechanizm urazu [opracowanie własne] 

Najczęstszą przyczyną urazu biczowego odcinka szyjnego są zdarzenia komuni-

kacyjne. W początkowej fazie wypadku samochód, w którym znajduje się osoba 

poszkodowana uderzany jest od tyłu [ryc. 1], ciało pacjenta przemieszcza się w tył, 

w stosunku do pojazdu. Następnie dochodzi do gwałtownego ruchu tułowia w przód 

z jednoczesnym jego wyprostem, prowadzącym do funkcjonalnego spłaszczenia kifozy 

piersiowej. Głowa i szyja w tej fazie wypadku przemieszczają się w tył. Mięśnie 

zlokalizowane z przodu odcinka szyjnego ulegają rozciągnięciu z jednoczesnym 

napięciem, które jest naturalną odpowiedzią mięśni na nadmierne rozciąganie. Naj-

częściej uszkodzeniu ulegają mięśnie pochyłe, MOS oraz płatowate głowy, zwłaszcza, 

gdy podczas uderzenia osoba poszkodowana ma głowę zwróconą w bok [8, 10]. Podczas 

drugiego etapu wypadku największą rolę odgrywają siły ścinające powstałe na skutek 

nagłego przemieszczania się głowy w tył. Dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia 

więzadeł i torebek stawowych górnej części kręgosłupa szyjnego. Skutkiem tego jest 

oddalenie się powierzchni stawowych, po którym następuje nagłe ich zbliżenie  

– działanie sił kompresyjnych. Gwałtowne przybliżenie się powierzchni stawowych 

może prowadzić do ich zablokowania w nieprawidłowym ułożeniu. Przy dużej sile 

uderzenia mięśnie odcinka szyjnego kręgosłupa zostają rozciągnięte do takiego stopnia, 

że więzadła zaczynają przejmować znaczną część siły uderzenia. Skutkować to może ich 

uszkodzeniem. Efektem przekroczenia fizjologicznego zakresu ruchu może być przednie 

podwichnięcie wraz z uszkodzeniem krążka międzykręgowego i struktur znajdujących 

w się tylnej części połączenia kręgów. W ciężkich przypadkach może dojść do 

zwichnięcia stawów międzywyrostkowych, a nawet do uszkodzenia rdzenia kręgowego, 

rzadziej do złamania tylnych części kręgów, a następnie złamań kompresyjnych 

w obrębie trzonów kręgowych [8, 10, 11]. Trzeci etap charakteryzuje się wyrzuceniem 
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głowy i tułowia do przodu na skutek wyhamowania przyspieszenia. Może to prowadzić 

do uszkodzenia mięśni tylnej strony kręgosłupa na skutek ich nadmiernego rozciągnięcia, 

głównie górnej części mięśnia czworobocznego. W ostatniej fazie tułów zostaje 

wyhamowany przez pasy bezpieczeństwa, natomiast głowa ulega ciągłemu przemiesz-

czeniu do przodu do momentu zatrzymania przez uderzenie w klatkę piersiową, bądź 

przedmiot znajdujący się z przodu. Na skutek przekroczenia fizjologicznego zakresu 

zgięcia szyi i głowy może dojść do uszkodzenia górnych struktur więzadłowych 

i mięśniowych, w szczególności mięśni podpotylicznych [3, 8, 10, 12]. 

Bezpośredniemu urazowi w każdej z opisanych faz wypadku mogą ulec nerwy 

rdzeniowe, poprzez podwichnięcia lub złamania struktur kostno-stawowych odcinka 

szyjnego kręgosłupa. W wyniku takich uszkodzeń może dojść do stanu zapalnego tkanek 

układu nerwowego, a następnie do zwłóknień i zrostów z sąsiadującymi strukturami 

torebkowymi ograniczając prawidłową ruchomość nerwów rdzeniowych. Podrażnieniu 

lub uszkodzeniu mogą ulec również nerwy układu współczulnego, szczególnie narażone 

na uszkodzenia podczas drugiej fazy urazu. W wyniku ciągnięcia do tyłu, może dojść do 

zahaczania tych struktur o tylną stronę otworów wyrostków poprzecznych. Podobnie jak 

nerwy rdzeniowe mogą ulec uszkodzeniu bezpośrednio poprzez podwichnięcia lub 

złamania okolicznych struktur [8, 10, 13]. 

1.1.1. Zaburzenia związane z urazem biczowym (WAD) 

Objawy kliniczne występujące u pacjentów po urazie biczowym odcinka szyjnego 

zostały określone, jako zaburzenia typu WAD (ang. whiplash associated disorders). 

Obejmują: zaburzenia motoryczne (ograniczenia zakresu ruchomości, zaburzenia 

wzorca pobudzeń mięśni oraz niestabilność kręgosłupa), zaburzenia sensomotoryczne 

(zaburzenia równowagi, zaburzenia kontroli ruchowej oczu i zaburzenia proprio-

ceptywne), objawy bólowe oraz objawy degeneracyjne mięśni (bóle głowy, szyi, twarzy, 

stawu skroniowo-żuchwowego, obręczy barkowej, kończyn górnych oraz klatki 

piersiowej). Sztywność karku oraz stłuszczenia mięśni, które manifestują się poprzez 

ubytki czucia proprioceptywnego i zaburzenia kontroli ruchu głowy zaliczono do 

objawów degeneracyjnych. Przeprowadzone za pomocą rezonansu magnetycznego 

badania u osób po przebytym urazie biczowym wykazały zmiany w postaci stłuszczenia 

mięśni podpotylicznych oraz pozostałych mięśni prostowników, w porównaniu z oso-

bami zdrowymi z grupy kontrolnej [14]. Zaburzenia czucia występują w postaci lokalnej 

hiperalgezji, uogólnionej przeczulicy, lub w przypadku cięższych urazów, objawy 

zaburzenia przewodzenia nerwowego (wygórowanie lub osłabienie odruchów ścię-

gnistych, osłabienie mięśni, deficyt czucia powierzchownego). Zwrócono również uwagę 

na aspekt psychologiczny wyróżniając grupę objawów takich jak: depresja, utrata kon-

centracji, problemy z pamięcią, niepokój czy też zespół stresu pourazowego [7, 15÷17]. 
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2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej stosowania 

wybranych elementów metod fizjoterapeutycznych w ramach kompleksowej terapii 

usprawniania pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka szyjnego.  

3. Badanie pacjenta 

Podstawowym elementem przeprowadzenia diagnostyki, niezależnie od zastosowanej 

metody jest badanie podmiotowe. Poza podstawowymi elementami tej części badania 

ważne jest zebranie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu wypadku. 

Kluczowym zagadnieniem jest pozycja ciała pacjenta podczas wypadku, określenie 

wzajemnego ułożenia głowy, szyi i tułowia, i ich ewentualne ustawienie w rotacji 

(możliwość uszkodzenia dodatkowych struktur). Odpowiedź na pytanie, czy pacjent 

spodziewał się wypadku, daje informacje dotyczące stanu napięcia mięśni w czasie 

wypadku. Należy określić kierunek oraz przybliżoną wielkość siły działającej w poszcze-

gólnych płaszczyznach, oraz to czy pacjent był zapięty pasem bezpieczeństwa, gdyż 

wypływa to na pojawienie się dużych sił skrętnych. Istotnym jest ustalenie objawów 

występujących bezpośrednio po wypadku oraz ich charakter i natężenie w chwili 

badania. Ocenić należy problemy z czynnościami dnia codziennego i ich ewentualne 

zależności z urazem, a także precyzyjnie określić umiejscowienie i charakterystykę 

objawów bólowych [8, 17, 18]. 

W badaniu przedmiotowym konieczna jest ocena zakresu ruchomości całego odcinka 

kręgosłupa, jak i każdego z poszczególnych segmentów [8, 18]. Pomiary te wskazują, 

które struktury mogą być uszkodzone, a dodatkowo obserwacja pacjenta podczas 

wykonywania pomiaru umożliwia ocenę reakcji bólowej na wykonywany ruch oraz jego 

kontrolę [8]. Z uwagi na możliwość wystąpienia deficytów neurologicznych istotną 

składową badania jest ocena neurologiczna. Precyzyjne przeprowadzenie badania funkcji 

układu nerwowego daje możliwość lokalizacji poziomu jego uszkodzenia [8, 15÷18]. 

Kolejnym istotnym elementem badania pacjenta po urazie biczowym jest przepro-

wadzenie testów charakterystycznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa. Każda z metod 

fizjoterapeutycznych posiada własne rodzaje testów oraz diagnostyki pozwalających na 

rozpoznanie różnego rodzaju dysfunkcji oraz identyfikację struktur odpowiedzialnych za 

ich występowanie. W niniejszej pracy przedstawione zostanie kilka testów odcinka 

szyjnego pozwalających na diagnostykę najczęściej występujących dysfunkcji 

i uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa [19, 20]. 

Pierwszym przedstawionym testem jest test Sharp-Pursera, którego celem jest 

wykrycie niestabilności w segmencie szczytowo-obrotowym. Niestabilność tego stawu 

może być wynikiem osłabienia lub uszkodzenia więzadła krzyżowego kręgu szczy-

towego. W wykryciu niestabilności odcinka szyjnego posłużyć się można również testem 

napięcia więzadła skrzydłowatego, które ulega częstym uszkodzeniom podczas urazu 

biczowego z komponentą rotacji podczas wypadku. Celem testu jest ocena wydolności 

więzadła skrzydłowatego oraz tkanek łącznych otaczających segmenty szczytowo-

potyliczne. Ocenie podlega zakres ruchu oraz opór końcowy [20]. Przydatnym testem 



 

 

Wybrane metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego 

 

169 

do oceny uszkodzonych struktur jest test przedniego przesunięcia. Celem tego testu jest 

ocena stabilności więzadeł górnego odcinka kręgosłupa. Objawami, które mogą 

świadczyć o niestabilności więzadeł górnej części odcinka szyjnego kręgosłupa są 

powiększona ruchomość lub puste uczucie końcowe, odtworzenie objawów niestabil-

ności np. ból głowy, zawroty głowy, drętwienie w obrębie kończyn górnych lub wywo-

łanie oczopląsu lub nudności. Zastosowanie również znajduje test Spurlinga. Jest to 

test prowokacyjny, mający na celu podrażnienie korzeni nerwowych odcinka szyjnego, 

sprawdzając, czy objawy pojawiające się u pacjenta są wynikiem uszkodzeń korzeni 

nerwowych w odcinku szyjnym kręgosłupa [20]. Testem, który może również zostać 

użyty, jako element terapii u pacjentów po przebytym urazie odcinka szyjnego 

kręgosłupa jest test dystrakcyjny. Jeśli w trakcie wykonywania ustąpią dolegliwości 

bólowe test uznaje się za pozytywny i może świadczyć o radikulopatii szyjnej [20]. 

Zaburzenie wydolności tętnic kręgowych jest częstą dysfunkcją u pacjentów po 

przebytym urazie biczowym, która może być związana z występowaniem wielu różnych 

objawów klinicznych typu WAD. Z tego powodu ważnym elementem oceny pacjenta 

jest umiejętność oceny czy funkcjonują one prawidłowo [8, 20]. 

Na podstawie zebranych informacji oraz zaobserwowanych objawów klinicznych 

możliwe jest określenie stopnia urazu biczowego na podstawie stworzonych w tym 

celu skal. Najbardziej znaną i powszechnie używaną jest skala Quebec Task Force 

Classification. Została stworzona w Kandzie w roku 1995 przez grupę nazwaną Quebec 

Task Force, której celem było stworzenie skali umożliwiającej klasyfikację poziomu 

uszkodzeń, ze względu na występowanie poszczególnych objawów klinicznych, 

ułatwiając w ten sposób stworzenie algorytmu postępowania, w zależności od poziomu 

zaawansowania przebytego urazu. Dzięki wprowadzeniu skali możliwe stało się 

porównywanie badań naukowców z całego świata, poprzez ustalenie jasnych zasad 

klasyfikacji pacjentów. Skala ta została zmodyfikowana w roku 2015, kiedy dodano do 

niej m.in. objawy natury psychologicznej. Skala ta reprezentuje holistyczne podejście 

do pacjentów po przebytym urazie biczowym, pozwalając na kompleksowe 

dopasowanie terapii w zależności od stopnia urazu [4]. 

4. Metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu pacjentów po urazie 

biczowym kręgosłupa szyjnego 

Pacjenci po przebytym urazie biczowym mogą prezentować różne objawy kliniczne 

ze względu na stopień i rodzaj uszkodzonych struktur oraz okres czasu, jaki od niego 

upłynął. W ramach kompleksowej terapii zalecane jest stosowanie różnych rodzajów 

terapii dobranych odpowiednio do danej dysfunkcji i okresu usprawniania. O urazie 

biczowym w fazie ostrej mówi się, gdy objawy utrzymują się do 4 tygodni po urazie. 

Jeśli objawy nie ustępują uraz przechodzi w okres podostry, który obejmuje czas 

między 4 a 12 tygodniem. Po tym czasie uraz przechodzi w fazę przewlekłą. Zadaniem 

fizjoterapeuty jest precyzyjna diagnostyka, na każdym etapie, oraz dobór odpowiednich 

technik terapeutycznych wykorzystując elementy różnych metod w trakcie usprawniania 

[17, 21÷23]. Poniżej opisane metody posiadają potwierdzoną badaniami efektywność.  
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4.1. Terapia punktów spustowych 

U pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka szyjnego dowiedziono 

występowania zwiększonej liczby punktów spustowych. Przeprowadzone badania 

obejmowały mięśnie podpotyliczne oraz mięsień czworoboczny, mostkowo-sutkowo-

obojczykowy, dźwigacz łopatki, żwacz, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy oraz 

naramienny. Wykazano, że punkty spustowe mogą być przyczyną osłabienia mięśni, 

nieprawidłowego wzorca pobudzenia mięśniowego, dysbalansu mięśniowego oraz 

dolegliwości bólowych zarówno w fazie ostrej jak i przewlekłej urazu biczowego 

kręgosłupa [22, 24, 25]. Celem wszystkich metod tej terapii jest dezaktywacja punktów 

spustowych i likwidacja powiązanych z nimi objawów czuciowych, motorycznych 

i bólowych. Objawami, które charakteryzują aktywny punkt spustowy są: występowanie 

nadwrażliwego miejsca podczas palpacji nadaktywnego pasma mięśniowego, oraz 

pojawienie się bólu w miejscu odległym na skutek stymulacji punktu spustowego. 

Wyróżnia się również dodatkowe objawy, które mogą pomóc w diagnozie aktywnych 

punktów spustowych: ból podczas rozciągania lub napinania mięśnia, objaw odbicia, 

obecność objawów autonomicznych lub zaburzeń motorycznych [6]. Współczesne 

teorie dotyczące hamowania aktywności punktów spustowych ukierunkowane są na 

połączenie dwóch mechanizmów działania: mechanicznego oraz neurofizjologicznego. 

Obydwa mechanizmy uzupełniają się wzajemnie działając na różnych poziomach 

tkankowych. Teorie dotyczące działania mechanicznego traktują o wyrównywaniu 

długości sarkomerów mięśniowych na skutek nacisku, zmianie właściwości lepko-

sprężystych, czy też zmiękczeniu tkanki łącznej poprzez efekt piezoelektryczny 

wywołany na skutek stymulacji mechanicznej. Teorie dotyczące działania neurofizjo-

logicznego mówią o uśmierzaniu bólu za pomocą reaktywnego przekrwienia w miejscu 

punktu spustowego powiązanego z odwróceniem stanu niedokrwienia w miejscu tego 

punktu. Zakładają również możliwość aktywacji mechanizmu kontroli bramkowej 

poprzez stymulację nocyceptywną związaną z mechanicznymi metodami hamowania 

aktywności punktów spustowych. Po zlokalizowaniu punktu spustowego wybór 

rodzaju terapii stosowanej do jego dezaktywacji uzależniony jest od wrażliwości 

tkanek, dostępności mięśnia oraz objawów prezentowanych podczas jego aktywności. 

W praktyce klinicznej stosuje się kilka różnych metod hamowania ich aktywności 

różniących się od siebie stopniem nacisku, występowaniem bólu w trakcie terapii, 

czasem wykonywania, pozycją tkanek podczas terapii oraz zastosowaniem skurczu 

mięśniowego. W metodach terapii punktów spustowych wyróżnia się techniki bezpo-

średnie: niedokrwienną kompresję, ucisk, rozluźnienie punktu spustowego lub napięcie-

przeciwnapięcie oraz techniki pośrednie: bierny stretching, techniki energii mięśniowej 

czy też technikę spryskaj-rozciągnij. Techniki bezpośrednie polegają na oddziaływaniu 

na tkankę łączną powiązaną z punktem spustowym bezpośrednio poprzez nacisk nad 

tym punktem. Działanie technik pośrednich ukierunkowane jest globalnie i działa na 

powiązane z nadaktywnym pasmem otaczające tkanki. Obydwie formy terapii 

wzajemnie się uzupełniają poprzez działanie na różne warstwy tkanki łącznej, sam 

obszar punktu spustowego, tkankę mięśniową oraz powięzi [6, 19]. Dobór technik 
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uciskowych powinien być warunkowany stopniem podrażnienia układu nerwowego 

oraz indywidualną tolerancją na ból. U pacjentów z dużą wrażliwością na bodźce 

powinno stosować się techniki bezbólowe np. technikę napięcia-przeciwnapięcia, 

natomiast u pacjentów z wysoką odpornością na bodźce bólowe można zastosować 

techniki o większej intensywności np. niedokrwienny ucisk [6, 25]. Przykładem technik 

pośrednich hamowania aktywności punktów spustowych jest masaż. Wykorzystuje się 

podłużne lub poprzeczne rozcieranie w obrębie pasm nadmiernie aktywnej tkanki, 

w której zlokalizowane są punkty spustowe. Rozcieranie wykonuje się za pomocą 

kciuka, łokcia, kłykci lub w przypadku mięśni, które można chwycić, za pomocą 

chwytu szczypcowego [6, 18]. Do metod hamowania aktywności punktów spustowych 

zaliczane są także techniki rozciągania np. stretching bierny. Polega on na biernym 

rozciąganiu mięśnia, w którym zlokalizowane są punkty spustowe przez terapeutę lub 

czynne rozciąganie, kiedy pacjent samodzielnie rozciąga mięsień bez udziału terapeuty. 

Do metod dezaktywacji punktów spustowych zaliczane są także techniki energizacji 

mięśni, np. technika poizometrycznej relaksacji. Jest to technika rozciągania mięśni 

polegająca na pokonywaniu fizjologicznego odruchu obronnego mięśni na nadmierne 

rozciąganie za pomocą napięcia izometrycznego ćwiczonego mięśnia wykonanego przed 

rozciąganiem. Poizometryczna relaksacja mięśni przyczynia się do normalizacji napięcia 

spoczynkowego nadaktywnych pasm, w których występują punkty spustowe [6, 25]. 

Inną metodą stosowaną w fazie ostrej opierającą się na dezaktywacji punktów spusto-

wych jest zastosowanie lasera wysokich energii. Proponowana procedura obejmuje 

aplikację promieniowania laserowego w punktach spustowych w obrębie szyi i karku 

wykazujących największe dolegliwości bólowe. Czas zabiegu według proponowanego 

protokołu wynosi pięć minut podzielone na pięć części, 40 sekund aplikacji lasera  

i 20 sekund przerwy między nimi. Maksymalna moc lasera mierzona przy skórze to 

6,5 W/cm
2
 [21]. 

4.2. Terapia manualna 

Badania oceniające efektywność leczenia pacjentów po urazie biczowym wskazują 

również istotną rolę terapii manualnej w kompleksowym leczeniu. W ramach terapii 

manualnej wyróżnia się wiele koncepcji i mnogość stosowanych technik. Ze względu 

na podobieństwo w zakresie oddziaływania tych metod, do przedstawienia zasad ich 

oddziaływania wykorzystana zostanie koncpecja Kaltenborn-Evjenth [14, 20, 23, 26]. 

W metodzie zaleca się przeprowadzenie badania według określonego, kilkuetapowego 

schematu aby ograniczyć możliwość przeoczenia objawów. Pierwszym podstawowym 

elementem badania jest szczegółowy wywiad, następnie ocena biomechaniczna, która 

została podzielone na kilka podetapów. Pierwszym z nich jest badanie poprzez 

oglądanie, podczas którego fizjoterapeuta przygląda się sposobowi wykonywania 

czynności codziennych, nawykom posturalnym oraz poddaje dokładnej ocenie stan 

skóry pacjenta. Kolejnym jest badanie palpacyjne, w którym ocenia się takie struktury 

jak: skóra i tkanka podskórna, mięśnie, pochewki ścięgien, kaletki maziowe i stawy. 

Dodatkowo można zbadać palpacyjnie nerwy, poprzez badanie miejsca ich wyjścia 

z otworu międzykręgowego oraz miejsca, w których przechodzą one przez przewężenia. 
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W badaniu palpacyjnym stawów międzykręgowych wykorzystuje się diagnostykę 

funkcjonalną polegająca na palpacji struktur podczas wykonywania funkcji obarczonej 

deficytami lub specjalne testy prowokujące ból. Taki rodzaj badania stawów między-

kręgowych wynika z ich głębokiej lokalizacji. Kolejnym ważnym etapem jest wykonanie 

specyficznych testów, których celem jest sprawdzenie siły mięśni wskaźnikowych, 

odruchów, czucia, bolesności uciskowej oraz ruchomości nerwów [26]. 

Najważniejszym elementem badania z punktu widzenia terapii manualnej jest badanie 

ruchu. Obserwacja i palpacja testowanego ruchu oraz odczucia zgłaszane przez pacjenta. 

Badanie ruchu pozwala na ocenę występowania hipo- bądź hipermobilność. Według 

koncepcji Kaltenborn-Evjenth rozpoczyna się badanie od ruchów czynnych, co pozwala 

ocenić sprawność (mobilność) stawów oraz tkanek miękkich. W przypadku pacjentów 

z dużymi dolegliwościami bólowymi można zaobserwować ruchy wymijające w celu 

ucieczki od bólu lub tzw. łuk bolesny. Kolejnym elementem badania ruchu jest ocena 

ruchów biernych. Rozpoczyna się od testowania ruchów rotacyjnych, na które składają 

się: ruchy proste oraz ruchy złożone (funkcjonalne). Terapeuta podczas badania zwraca 

uwagę na zakres ruchomości, jakość ruchu, opór końcowy oraz zachowanie mięśni 

podczas badania. Za pomocą oceny oporu końcowego można przetestować sprawność 

aparatu więzadłowego oraz stabilność stawu. Określenie, w jakim kierunku dochodzi do 

obronnego napięcia mięśni, a który z kierunków powoduje ich rozluźnienie jest 

przydatne przy określaniu kierunku leczenia. Kolejnym elementem badania ruchów 

biernych jest ocena ruchów liniowych, na które składa się trakcja, kompresja oraz 

liniowy ślizg. Segmentalne ruchy liniowe w ramach metody Kaltenborn-Evjenth zostały 

określone, jako gra stawowa i ukazują stosunki przestrzenne między dwoma kręgami. 

Badanie segmentalnego ślizgu liniowego wykonuje się za pomocą małych oscylacji 

równolegle do płaszczyzny krążka międzykręgowego określanej mianem płaszczyzny 

leczniczej. Kierunek, w którym dochodzi do ograniczenia ruchu ślizgowego, jest 

jednocześnie kierunkiem leczenia [26]. Kolejnym krokiem jest badanie całościowe 

ruchów liniowych poprzez wykonanie trakcji lub kompresji dla większej ilości 

segmentów lub całego odcinka. W przypadku zmniejszenia dolegliwości w czasie 

wykonywania trakcji można włączyć ten element, jako rodzaj leczenia, natomiast, jeśli 

w czasie wykonywania kompresji dojdzie do powstania dolegliwości bólowych to 

podczas wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych należy unikać tych 

ruchów. Testy lokalizujące objawy bólowe, to kolejne istotne etapy badania. Są to 

celowane ruchy czynne oraz bierne mające na celu nasilenie lub zniesienie dotych-

czasowych objawów. W celu określenia dokładnej diagnozy biomechanicznej stosuje się 

specyficzne testy określające dokładnie lokalizację dysfunkcji. Można do nich zaliczyć 

testy sprawdzające długość mięśni, sprawdzając maksymalną podatność na rozciąganie. 

W celu rozróżnienia czy dysfunkcja jest wynikiem skrócenia mięśnia, czy też ograni-

czenia w stawie ocenie poddawany jest opór końcowy. Ostatnim elementem badania 

ruchu są testy oporowe. Celem tych testów jest sprawdzenie siły mięśni oraz ich 

prawidłowego unerwienia i ukrwienia. W przypadku, gdy uszkodzenie stawu zostało 

wykluczone, występowanie dolegliwości bólowych w trakcie testu oporowego świadczy 

o uszkodzeniu w obrębie mięśni. W trakcie terapii aktualizuje się diagnozę biomecha-
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niczną wykorzystując testy kontrolne w trakcie i po każdej terapii uwzględniając 

objawy zgłaszane przez pacjenta [26]. 

W metodzie Kaltenborn-Evjenth wyróżnia się różne stopnie mobilizacji trakcyjnej 

i ślizgowej, ćwiczenia oraz środki pomocnicze dopasowane do zwalczania konkretnych 

problemów biomechanicznych oraz dolegliwości. W przypadku hipomobilności pocho-

dzenia stawowego stosuje się mobilizacje trakcyjne oraz ślizgowe. Techniki trakcji lub 

ślizgu, zależnie od stopnia ograniczenia ruchomości, stosuje się w kierunkach nieograni-

czonych i w kierunkach o ograniczonej mobilności. W przypadku, gdy ograniczenie 

wynika ze skrócenia tkanek miękkich stosuje się różne formy masażu, w tym masaż 

funkcyjny, techniki relaksacji mięśni oraz techniki rozciągające. W celu zmniejszenia 

ewentualnych dolegliwości bólowych koncepcja Kaltenborn-Evjenth przewiduje 

wykorzystanie pulsacyjnej trakcji w aktualnej pozycji spoczynkowej. W ramach 

środków zmniejszających ruchomość stawów hipermobilnych stosuje się specjalny 

trening mięśni odpowiedzialnych za stabilizację konkretnego segmentu. Trening składa 

się z kontrolowanego napinania pojedynczych mięśni, w szczególności mięśni 

wielodzielnych, a dodatkowo stosuje się ćwiczenia koordynacyjne oraz wzmacniające 

w różnych pozycjach wyjściowych. Leczenie hipermobilności jest procesem długo-

trwałym i wymagającym regularnego wykonywania ćwiczeń stabilizujących w domu. 

Dodatkowo pacjent powinien otrzymać instrukcje dotyczące unikania niekorzystnych 

ruchów w życiu codziennym w ramach reedukacji posturalnej. Włączenie terapii 

manualnej do kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po urazie biczowym 

odcinka szyjnego może przyczynić się do ograniczenia objawów typu WAD oraz 

pomóc w identyfikacji i leczeniu dysfunkcji pochodzenia stawowego i mięśniowego 

powstałych na skutek przebytego urazu [26]. Poza technikami mobilizacji w komple-

ksowej terapii pacjentów po urazie biczowym w fazie przewlekłej zastosowanie mogą 

również znaleźć techniki manipulacji połączone z terapią tkanek miękkich, których 

skuteczność została potwierdzona badaniami. Badania przeprowadzone przez Fernadeza 

de la Penas i wsp. udowodniły, że stosowanie technik manipulacji wraz z terapią 

tkanek miękkich przyczyniają się do lepszych efektów usprawniania, niż w przypadku 

klasycznego podejścia opartego o fizykoterapię i ćwiczenia w domu. W ramach badań 

zostały zastosowane manipulacje o dużej prędkości i małej amplitudzie w celu zwięk-

szenia ruchomości hipomobilnych stawów. Zostały wdrożone na kilku poziomach na 

podstawie analizy biomechanicznej wskazującej relacje między ograniczeniem 

ruchomości tych odcinków, a objawami typu WAD. Manipulacje w przypadku wykrycia 

deficytów ruchomości charakterystycznych dla danego odcinka zostały zastosowane dla 

górnego odcinka szyjnego kręgosłupa, przejścia odcinka szyjnego w piersiowy, odcinka 

piersiowego oraz miednicy. Dodatkowo leczenie zostało uzupełnione poprzez terapię 

tkanek miękkich złożoną z terapii punktów spustowych oraz stretchingu w obrębie 

mięśnia MOS, czworobocznego oraz mięśni podpotylicznych i pochyłych [25]. 

Nowatorskim podejściem prowadzenia terapii manualnej opartej o mobilizacje 

wykazał się zespół naukowców z Izraela, który w swoich badaniach zaprezentował 

maszynę służącą do aplikowania trójpłaszyznowych mobilizacji odcinka szyjnego. 

Według badaczy zastosowanie maszyny w celu prowadzenia mobilizacji może przy-



 

 

Sebastian Czoska, Damian Wnuk, Joanna Żuralska-Wnuk, Rita Hansdorfer-Korzon 

 

174 

czynić się do poprawy wiarygodności i rzetelności badań mających na celu ocenę 

efektywności terapii manualnej poprzez gwarancję powtarzalności prowadzonego 

leczenia. Dodatkowo wskazują na fakt, iż może to pomóc wyeliminować czynnik 

zmęczenie terapeuty przy prowadzeniu dłuższych sesji. Jest to związane z dużym 

ciężarem głowy wynoszącym około 7% masy całego ciała. Badania zostały przepro-

wadzone na pacjentach z chronicznym bólem szyi, wśród których byli również 

pacjenci z przewlekłymi dolegliwościami związanymi z urazem biczowym odcinka 

szyjnego kręgosłupa. Leczenie było prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego 

terapeuty manualnego, który zajmował się zarówno diagnostyką pacjentów, jak 

i dopasowywaniem amplitudy, prędkości oraz kierunku mobilizacji. Badania pokazały, 

że taka metoda prowadzenia terapii manualnej może być bezpiecznym i skutecznym 

sposobem na zwiększenie rzetelności i powtarzalności badań mających na celu ocenę 

skuteczności techniki mobilizacji w leczeniu pacjentów z dolegliwościami w obrębie 

odcinka szyjnego [27]. 

4.3. Kinezyterapia 

Wiele badań prowadzonych w celu oceny efektywności leczenia zawierającego 

elementy metod fizjoterapeutycznych sugeruje, że jednym z istotnych elementów 

kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka 

szyjnego jest zindywidualizowany, dopasowany odpowiednio do fazy usprawniania 

program ćwiczeń. Powinien on zapewniać odbudowę zakresu ruchomości, koordynacji 

oraz kontroli motorycznej, siły i wytrzymałości mięśni, czyli funkcji utraconych na 

skutek urazu [1, 24, 28, 29]. 

Jedną z metod fizjoterapeutycznych nastawionych na reedukację ruchową i kontrolę 

motoryczną jest koncepcja PNF. Prioreceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie 

(PNF) to metoda, promująca podejście holistyczne do pacjenta. W ramach metody 

PNF wyróżniamy główne zasady oraz techniki prowadzenia ćwiczeń, które dobierane 

są w zależności od określonego celu terapeutycznego wyznaczonego na podstawie 

diagnostyki. Zasady te znajdują również zastosowanie w prowadzeniu ćwiczeń 

usprawniających pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka szyjnego [19, 30]. 

Analizując stan pacjenta, ustala się które ze struktur anatomicznych uległy uszkodzeniu 

oraz ocenia się jak całościowo wpłynęło to na zdolności motoryczne i funkcjonalne 

pacjenta. Według zasady pozytywnego podejścia stosowanej w ramach metody PNF na 

początku ustala się, które czynności funkcjonalne i motoryczne zostały zachowane, 

a dopiero w drugiej kolejności określa się deficyty pacjenta. Głównym elementem 

diagnostyki jest określenie, wpływu dysfunkcji na czynności dnia codziennego. Na 

podstawie określonych deficytów wraz z pacjentem zostają wyznaczone cele terapeu-

tyczne, które są modyfikowane na bieżąco w trakcie terapii w zależności od czynników 

środowiskowych oraz indywidualnych cech pacjenta. Pierwszą zasadą stosowaną przy 

prowadzeniu ćwiczeń jest dobór oporu optymalnego na podstawie stanu pacjenta oraz 

celu, w jakim został użyty. Opór stosowany jest do torowania zdolności mięśnia do 

skurczu, zwiększenia kontroli motorycznej, siły mięśniowej oraz używany jest 

w technikach rozluźniających na skutek działania hamowania zwrotnego. Kolejnym 
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z założeń jest promieniowanie i wzmocnienie, które zakłada rozprzestrzenianie się 

odpowiedzi na stymulację w obrębie mięśni synergistycznych i wzorców ruchowych 

na skutek prawidłowego wykorzystania oporu. Udowodniono, że po przebytym urazie 

biczowym, u pacjentów dochodzi do dysfunkcji motorycznych obrębie mięśni głębokich 

szyi. Efektem tych dysfunkcji są objawy takie jak sztywność karku, ograniczenia zakresu 

ruchomości, zaburzenia równowagi, czy też dolegliwości bólowe. Zastosowanie zasad 

optymalnego oporu oraz promieniowania i wzmocnienia w ćwiczeniach u pacjentów po 

przebytym urazie biczowym może służyć poprawie odbudowy kontroli motorycznej 

i siły mięśni objętych dysfunkcją bez potrzeby bezpośredniego angażowania 

uszkodzonych grup mięśniowych [16, 19, 31, 32]. 

U podstaw koncepcji PNF leży prawidłowa kolejność ruchów w ćwiczonym 

wzorcu, co również znajduje zastosowanie w redukcji zaburzeń koordynacji oraz 

nieprawidłowego wzorca pobudzenia mięśniowego u pacjentów. W metodzie PNF 

wykorzystuje się również stymulację dotykową pacjenta podczas wykonywanych 

ćwiczeń, a także stymulację wzrokową w celu poprawy jakości i lepszej kontroli 

wykonywanych ćwiczeń. Zastosowanie tych dodatkowych elementów w terapii może 

przyczynić się do zlikwidowania lub redukcji dysfunkcji skutkując złagodzeniem 

objawów klinicznych [11, 16, 19, 30]. Elementami wykorzystywanymi w terapii PNF 

jest także trakcja i aproksymacja. Trakcja jest to wydłużenie tułowia lub kończyny 

wykonywane przez terapeutę podczas wykonywania konkretnego ćwiczenia. Stoso-

wana jest w celu torowania ruchów o charakterze pociągania lub ruchów antygrawi-

tacyjnych, wspomagania wydłużenia tkanki mięśniowej, oporowania określonych 

składowych ruchu oraz w celu ograniczenia dolegliwości bólowych w obrębie stawów. 

Aproksymacja jest formą kompresji wywieranej na ćwiczone stawy. Wykorzystuje się 

ją w celu torowania reakcji nastawczych, stabilizacji, pobudzenia działania mięśni 

antygrawitacyjnych oraz oporowania składowych wykonywanego ruchu. Aproksymacja 

znajduje również zastosowanie w terapii pacjentów z bolesnymi lub niestabilnymi 

połączeniami stawowymi, w takich przypadkach powinna być jednak aplikowana 

stopniowo i delikatnie [19, 30]. W koncepcji PNF wyróżnia się kilka specyficznych 

technik, które mają ściśle określone cele terapeutyczne pokrywające się z celami 

usprawniania pacjentów po przebytym urazie biczowym. Pierwszą z nich jest rytmiczne 

zapoczątkowanie ruchu. Technika ta polega na wykonaniu rytmicznego ruchu 

ćwiczonego odcinka, który rozpoczyna się ruchem biernym stopniowo przechodzącym 

w czynny ruch oporowany. Celem takiego prowadzenia ćwiczenia jest poprawa 

koordynacji i czucia ruchu oraz normalizacja napięcia mięśniowego. Kolejna z technik to 

kombinacja skurczów izotonicznych, która polega na kombinacji skurczów koncen-

trycznych, ekscentrycznych i stabilizujących jednej z grup mięśniowych bez jej 

rozluźniania. Celem tej techniki jest zwiększanie czynnego zakresu ruchomości oraz 

koordynacji, kontroli i siły mięśniowej. Wyróżnia się również technikę stabilizacji 

zwrotnej, gdzie wykorzystywane są naprzemienne skurcze izotoniczne pod różnymi 

kierunkami, oporowanymi tak by dopuścić do wykonania minimalnych ruchów 

w stawie. Celem jest zwiększenie stabilizacji i równowagi oraz poprawa siły mięśniowej. 

Kolejną wartą przedstawienia jest technika rytmicznej stabilizacji, czyli prowokowanie 
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skurczów izometrycznych wbrew oporowi, bez intencji ruchu. Technika ta wykorzy-

stywana jest w celu poprawy czynnego i biernego zakresu ruchu, zwiększenia siły oraz 

zmniejszenia dolegliwości bólowych. Następne techniki to techniki typu napięcie-

rozluźnienie, w których traktuje się mięśnie nadmiernie napięte, jako antagonistyczne, 

natomiast mięśnie przeciwne uznawane są za agonistów. Techniki te używane są do 

zwiększenia biernego zakresu ruchomości. Można także zastosować terapię pośrednią, 

gdy napięcie mięśni nadaktywnych jest zbyt bolesne lub mięśnie te są zbyt słabe. 

Polega ona na napięciu agonistów, a nie grupy mięśni nadmiernie napiętych. Technika 

ta może znaleźć zastosowanie u pacjentów z dużymi dolegliwościami bólowymi. 

Wyróżnia się także techniki typu trzymaj-rozluźnij, w których można zastosować, 

podobnie jak w poprzedniej technice, podejście pośrednie lub bezpośrednie. Celem 

obydwu technik jest zwiększenie zakresu ruchomości oraz ograniczenie dolegliwości 

bólowych związanych z nadaktywnym pasmem mięśniowym [19, 30]. Ćwiczenia 

nastawione na odbudowę kontroli mięśniowej mają potwierdzoną efektywność przy 

zwalczaniu dolegliwości związanych z urazem biczowym odcinka szyjnego. 

Metodą fizjoterapeutyczną, która wykorzystuje ćwiczenia do odbudowy kontroli 

motorycznej jest metoda Kinetic Control. Metoda zakłada, że kluczem do usprawniania 

pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu jest ocena kontroli motorycznej i wzorców 

wykonywania ruchów funkcjonalnych w celu wykrycia niekontrolowanych ruchów, 

a następnie przywrócenia kontroli w danym segmencie przy pomocy różnych strategii 

reedukacji kontroli ruchowej. Każdy ruch funkcjonalny może być wykonany za 

pomocą różnych wzorców ruchu poprzez rekrutację mięśni w różnych sekwencjach. 

Optymalny wzorzec ruchowy to taki, w którym możliwe jest najefektywniejsze wyko-

nanie ruchu, przy utrzymaniu odpowiedniej stabilizacji posturalnej. Na jakość i sposób 

wykonania danego ruchu składa się poprawne działanie i interakcja elementów układu 

kostnego, nerwowego, tkanek łącznych i powięzi wraz z wpływem, jaki mają na nią 

koordynacja układu nerwowego i czynniki psychologiczne. Podstawowym elementem 

diagnostyki dla tej metody są testy oparte na ocenie umiejętności dysocjacji ruchu 

w poszczególnych odcinkach polegającej na utrzymaniu kontroli i stabilizacji w jednym 

stawie podczas wykonywania czynnego ruchu w innym stawie. Za pomocą tych testów 

można wykryć segment dotknięty deficytem oraz kierunek, w którym dochodzi do utraty 

kontroli. W trakcie badania pacjenta wykorzystuje się także obserwację ruchów 

funkcjonalnych w celu określenia deficytów funkcji i składających się na nie elementów 

takich jak utrata zakresu ruchomości, bądź kontroli ruchu w poszczególnych segmentach. 

Dodatkowo zwraca się uwagę na kompensacyjne strategie wykonania testowanego ruchu 

oraz objawy, które pacjent zgłasza podczas jego wykonywania. Ważnym elementem 

diagnostyki jest powiązanie dysfunkcji zaobserwowanych podczas badania z objawami 

zgłaszanymi przez pacjenta podczas wywiadu. Jednym z mechanizmów powstawania 

niekontrolowanych ruchów może być uraz, który prowadzi do uszkodzenia, bądź 

osłabienia mięśni doprowadzając do utraty kontroli konkretnego ruchu. Dzięki ustaleniu 

rodzaju mechanizmu i kierunku utraty kontroli oraz przyczyn dysfunkcji możliwe jest 

dobranie odpowiedniej strategii terapeutycznej. Podstawowym elementem terapii 

usprawniania metody Kinetic Control jest indywidualny program ćwiczeń, dobie-
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ranych w celu osiągnięcia określonego założenia terapeutycznego wyznaczonego na 

podstawie deficytów pacjenta. Cele terapeutyczne dobierane są tak, by w pierwszej 

kolejności zlikwidować przyczyny zaburzeń funkcjonalnych, wpływających na życie 

codzienne pacjenta [28, 33]. W ramach metody wyróżnia się kilka głównych celów 

terapeutycznych. Ćwiczenia mogą być użyte do utrzymania rozciągliwości i mobilności 

struktur odpowiedzialnych za dany ruch lub likwidacji istniejących ograniczeń w danym 

ruchu, szczególnie w połączeniu z terapią manualną i terapią powięziową, które 

stosowane są w celu redukcji ograniczeń tkankowych. Kolejnym celem ćwiczeń jest 

ograniczenie objawów i dolegliwości bólowych związanych z utratą kontroli dla danego 

ruchu poprzez zabezpieczenie lub odciążenie struktur, których przeciążenie jest 

powiązane z powstawaniem zgłaszanych objawów. Celem jest również odbudowa 

kontroli ruchu translatorycznego w stawie poprzez ćwiczenia mięśni, które odpowiadają 

za kontrolę lokalnych ruchów. W przypadku niekontrolowanych ruchów, wykracza-

jących poza zakres ruchomości lub zachodzących w niewłaściwym kierunku celem jest 

odbudowa kontroli motorycznej mięśni odpowiedzialnych za ruchy globalne. W meto-

dzie Kinetic Control ważna jest również odbudowa siły i wytrzymałości mięśni, które 

z powodu braku dostatecznej sprawności wpływają na zaburzenie kontroli i wzorców 

ruchu [33]. 

Ważnym elementem podczas prowadzenia ćwiczeń według przedstawionych wyżej 

metod fizjoterapeutycznych powinna być odpowiednia edukacja pacjenta. Badania, 

których celem było porównanie efektywności samych ćwiczeń prowadzonych pod 

kontrolą fizjoterapeuty oraz sesji ćwiczeniowych połączonych z edukacją pacjenta 

wskazały, że bardziej efektywnym modelem usprawniania jest połączenie ćwiczeń 

i edukacji. Edukacja pacjenta powinna dotyczyć neurofizjologicznych procesów odpo-

wiedzialnych za powstawanie bólu przewlekłego, reedukacji posturalnej, nauki technik 

relaksacji oraz wpływu bólu przewlekłego na zachowanie człowieka. Dodatkowo 

wykazano, że wyznaczanie jasnych celów terapeutycznych dla danego okresu uspraw-

niania pomaga w szybszym dojściu do pełnej sprawności [24]. 

Zastosowanie zasad i technik koncepcji PNF oraz Kinetic Control w trakcie prowa-

dzenia ćwiczeń połączonych z edukacją pacjenta pozwala na włączenie do komplekso-

wego programu ćwiczeń dodatkowych celów terapeutycznych, co daje możliwość 

prowadzenia efektywniejszej terapii w leczeniu skutków urazu biczowego kręgosłupa 

[19, 24, 33, 34]. 

4.4. Kinesiotaping 

Kinesiotaping jest metodą fizjoterapeutyczną, która polega na aplikacji specjalnych 

elastycznych taśm na skórę pacjenta. Ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie 

metoda ta znalazła również zastosowanie w kompleksowej terapii usprawniania 

pacjentów po przebytym urazie odcinka szyjnego, zarówno w fazie ostrej jak i prze-

wlekłej. Aplikacje mogą być stosowane zarówno jako element wspomagający i utrwa-

lający efekty innych działań, jak i samodzielna metoda ukierunkowana na zwalczanie 

konkretnej dysfunkcji czy dolegliwości [31, 35÷37]. Z fizjologicznego punktu 

widzenia działanie kinesiotapingu opiera się na kilku mechanizmach działania, które 
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mają wpływ na różne układy i narządy człowieka w zależności od rodzaju aplikacji. 

Kinesiotaping działa bezpośrednio na skórę poprzez tworzenie na skórze charakte-

rystycznych pofałdowań związanych z aplikacją taśmy. Powoduje to unoszenie się partii 

skóry, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia ucisku wywieranego na nocyceptory, 

co z kolei powoduje zmniejszenie wydzielania neuroprzekaźników bólowych i redukcję 

dolegliwości bólowych. Poprzez unoszenie partii skóry dochodzi również do zwię-

kszenia się przestrzeni międzykomórkowej, czego efektem jest poprawa cyrkulacji krwi 

i limfy. Wynikiem tego jest lepsza perfuzja krwi przez uszkodzone tkanki, dzięki czemu 

do tkanek dostarczane jest więcej tlenu i substancji odżywczych, co stymuluje je do 

szybszej i efektywniejszej regeneracji [35÷37]. Kinesiotaping oddziałuje również 

pośrednio na układ mięśniowy poprzez działanie na skórę i powięzi. W zależności od 

rodzaju aplikacji może działać hamująco lub wspomagająco na napięcie mięśniowe 

przyczyniając się do normalizacji napięcia mięśniowego w obszarach dotkniętych 

dysfunkcją. Może być również stosowany w celu przywrócenia prawidłowego zakresu 

ruchomości na drodze wspomagania funkcji aparatu torebkowo-więzadłowego, oraz 

poprawy stabilności uszkodzonych struktur okołostawowych poprzez zastosowanie 

aplikacji powięziowych oraz korekcyjnych [35÷38]. 

Istnieją aplikacje typowo przeciwbólowe np. o kształcie gwiazdy. Ten rodzaj należy 

do technik korekcji przestrzennej, których celem jest zwiększenie przestrzeni pomiędzy 

tkankami w celu zminimalizowania ucisku na receptory bólowe. Aplikacja o tym samym 

kształcie lecz wykonana przy pomocy krótszych taśm znajduje także zastosowanie jako 

metoda mająca na celu ograniczenie aktywności punktów spustowych [35, 37]. W przy-

padku uszkodzenia w czasie urazu mięśnia MOS można zastosować aplikacje 

hamująca, która ograniczy dolegliwości bólowe oraz zastymuluje mięsień do szybszej 

regeneracji [35, 37]. W ramach badań krótkotrwałych efektów działania kinesiotapingu 

w fazie ostrej urazu biczowego kręgosłupa szyjnego została również przedstawiona 

aplikacja na mięśnie odpowiedzialne za wprost szyi przedstawiona na rycinie 2 

oznaczona literą A. W badaniu zastosowano również aplikację placebo złożoną z nie 

wyciętych taśm oraz nałożoną bez odpowiedniego napięcia, która na rycinie oznaczona 

jest literą B. Pierwszą warstwą prawidłowej aplikacji jest niebieska taśma, której 

początek został naklejony w okolicach kręgów Th1-Th2. Każdy z ogonów tej taśmy 

w kształcie Y został naklejony w pozycji z zgięcia bocznego oraz rotacji w kierunku 

przeciwnym do naklejanej część taśmy z napięciem około 15-25%. Druga taśma 

w kolorze czarnym wycięta w sposób widoczny na rycinie została naklejona prostopadle 

w okolicy kręgów C3-C6. Aplikacja została naklejona w pozycji zgięcia szyi i głowy 

przód w celu zwiększenia napięcia struktur znajdujących się w jej obrębie. Wykazano, 

że poprawa zakresu ruchomości oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych były 

bardziej znaczące w grupie pacjentów z prawidłową aplikacją, zarówno bezpośrednio 

po naklejeniu taśm jak również po 24 godzinach [36]. 
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Rycina 2. Aplikacja na mięśnie odpowiedzialne za wyprostu szyi [36]. 

5. Podsumowanie 

Celem pracy było wskazanie miejsca metod specjalnych fizjoterapii w kompleksowej 

terapii pacjentów po przebytym urazie biczowym kręgosłupa w odniesieniu do aktualnej 

wiedzy. Usprawnianie jest złożonym zagadnieniem ze względu na unikalny charakter 

mechanizmu każdego urazu, prowadzącego do powstania różnego rodzaju dysfunkcji 

i towarzyszących im objawów klinicznych typu WAD. Dokładne poznanie budowy oraz 

funkcji struktur anatomicznych wchodzących w skład odcinka szyjnego kręgosłupa 

pozwala zrozumieć powiązania, jakie zachodzą między występującymi objawami, 

a rodzajem i lokalizacją uszkodzonych struktur na skutek urazu biczowego. Analiza tych 

powiązań daje podstawy do wyznaczenia celów usprawniania oraz doboru odpowiednich 

metod potrzebnych do ich realizacji. Przedstawione dowody naukowe sugerują, że 

w ramach kompleksowej terapii, zastosowanie znajdują różne elementy metod fizjo-

terapeutycznych, których wspólnym celem jest leczenie dysfunkcji. Dolegliwości 

bólowe, zaburzenia ruchomości stawów odcinka szyjnego kręgosłupa, czy niewłaściwie 

wykonywane i kontrolowane ruchy mogą być konsekwencją urazu. Dlatego też zastoso-

wanie różnych strategii terapeutycznych z wykorzystaniem metod fizjoterapeutycznych 

daje wiele możliwości pracy z pacjentem. Różnorodność deficytów pourazowych, 

nakazuje rzetelny dobór i odpowiednie dopasowanie środków terapeutycznych do 

konkretnego przypadku. Wszystkie opisane metody posiadają udokumentowaną skutecz-

ność i mogą znaleźć zastosowanie w procesie terapeutycznym. Techniki lecznicze 

dostępne w ramach tych metod, ze względu na swoje ukierunkowane działanie pozwa-

lają na prowadzenie efektywnej terapii mającej na celu zwalczanie dolegliwości 

związanych z urazem biczowym. 
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Wybrane metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu pacjentów po urazie 

biczowym kręgosłupa szyjnego 

Celem pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej elementów metod fizjoterapeutycznych 
stosowanych w ramach kompleksowej terapii u pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego. 

W części wstępnej opisano definicję, mechanizm urazu oraz objawy i zaburzenia występujące po przebytym 

urazie biczowym. Następnie omówiono poszczególne etapy diagnostyki pacjenta ze szczególnym uwzględ-

nieniem elementów oceny, które powinny być brane pod uwagę u pacjentów z urazem typu smagnięcie 
biczem. W części głównej pracy przedstawiono elementy metod fizjoterapeutycznych takie jak: techniki, 

zasady postępowania oraz elementy diagnostyki, które według badań naukowych mogą znaleźć zastosowanie 

w kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego. Metody terapii 

punktów spustowych mają na celu ograniczenie ich aktywności oraz związanych z nią dolegliwości. Terapia 
manualna pozwala na przywrócenie pełnego, bezbólowego zakresu ruchomości, którego ograniczenie jest 

jednym z głównych zaburzeń związanych z tym urazem. Kinezyterapia oparta na koncepcjach PNF i Kinetic 

Control pozwala na włączenie w program ćwiczeń dodatkowych celów terapeutycznych, zwiększając 

efektywność terapii. Kinesiotaping ze względu na swój uniwersalny charakter może być stosowany zarówno 
jako środek podtrzymujący efekty innych działań fizjoterapeutycznych oraz jako skuteczna metoda 

w zwalczaniu dolegliwości bólowych, poprawie regeneracji uszkodzonych tkanek oraz przywracaniu zakresu 

ruchomości. Elementy metod fizjoterapeutycznych znajdują szerokie zastosowanie w ramach kompleksowej 

terapii usprawniania pacjentów. Specyficzna diagnostyka dostępna w ramach przedstawionych koncepcji 
pozwala na identyfikację dysfunkcji oraz powiązanie ich z występującymi objawami. Techniki lecznicze ze 

względu na swoje ukierunkowane działanie pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii mającej na celu 

zwalczanie dolegliwości związanych z urazem biczowym.  

Słowa kluczowe: uraz biczowy, metody specjalne, kinezyterapia 

Selected physiotherapeutic methods in the improvement of patients after 

whiplash injury 

Aim of this bachelor thesis was to present current knowledge about physiotherapeutic methods used for 

treatment patients after whiplash injury. In the beginning of the introduction definition, the mechanism of 
the whiplash injury and associated disorders and symptoms were presented. Then discussed each step of 

patient diagnostics including important features which should be taken under consideration in assessment 

of patients after whiplash injury. The main part is focused on presenting elements of physiotherapeutic 

methods such as techniques, principles of management and the scheme of diagnostic which, according to 
studies, can be useful in treatment of the patients after whiplash injury. Aim of myofascial trigger point 

therapy is to reduce their activity and associated symptoms. Manual therapy allows restoring full painless 

range of motion which limitation is one of main dysfunction in whiplash injury. Physical therapy based on 

PNF and Kinetic Control allows including additional therapeutic goals which can increase effectiveness of 
therapy. Due to its universal properties kinesiotaping can be applied as a method which endures effects of 

others physiotherapeutic actions. It is also an efficient way to deal with pain complaints, improve 

regeneration of damaged tissue and to restore full range of motion. Research shows that elements of 

therapeutic methods have vast range of application in complex therapy after whiplash injury. Specific 
diagnostic described for each method allows to accurately identifying dysfunction and associated 

symptoms. Techniques specific for each method due to their symptoms oriented activity can be used to 

increase effectiveness of therapy after whiplash injury. 

Keywords: whiplash, physiotherapy methods, Kinesitherapy 
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Ocena jakości życia górników z bólem lędźwi  

na podstawie kwestionariusza ODI 

1. Wstęp 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu opisuje ból jako „nieprzyjemne 

doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym 

uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia” [1]. Do bólu 

odcinka lędźwiowego odczuwanego choć raz w życiu przyznaje się aż 70-80% popu-

lacji. W tym 60-80% to osoby pracujące. Dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego stały 

się głównym powodem absencji w pracy, która generuje większe koszty niż te przezna-

czone na leczenie kręgosłupa [2]. Dane dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny 

w 2014 r. podają, że w warunkach zagrożenia zatrudnionych jest 133 277 osób, w tym 

pracujących przy wydobyciu węgla kamiennego prawie 38% [3]. Choć udoskonalenie 

maszyn w górnictwie ułatwiło pracę górnikom, nie stała się ona łatwa i wdzięczna. 

Zginanie, podnoszenie, stanie, nieergonomiczna postawa przyczyniają się do wzrostu 

zachorowalności na zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa [4, 5]. Pracując 

w kopalni należy mieć na uwadze, że dolegliwości ze strony dolnej części kręgosłupa, 

wiążą się z rodzajem pracy wykonywanej w kopalni. A ta może się różnić ze względu 

na zajmowane stanowisko. Nie tylko pod względem stopnia wykształcenia, ale również 

na odpowiedni oddział górniczy, gdyż na każdym z nich wykonywane są inne, specy-

ficzne dla niego prace. W 1981 r. J. Zagórski przeprowadził badania wśród górników, 

gdzie 31% przyznało, że odczuwa ból kręgosłupa. Zaś w 2003 r. badania Bilskiego 

i Bednarka przedstawiają, że 74,5% pracowników kopalń uskarżało się na bolesność 

kręgosłupa, w tym prawie 50% odczuwało dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym 

kręgosłupa. Była to także najczęstsza przyczyna dysfunkcji u górników [6].  
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2. Cel pracy 

Praca ma na celu przedstawienie skali zjawiska bólu kręgosłupa lędźwiowego 

u górników oraz wpływu wykonywania czynności dnia codziennego na wzrost odczu-

wanego bólu.  

3. Anatomia kręgosłupa lędźwiowego 

Kręgosłup jako główny narząd podporowy ciała oraz ochronny rdzenia kręgowego 

musi być wystarczająco wytrzymały oraz elastyczny, by móc sprostać ruchom 

człowieka. Odcinek lędźwiowy składa się z 5 kręgów oraz grupy mięśni, więzadeł 

i torebek stawowych, których zadaniem jest współpracować i równomiernie przenosić 

obciążenia, tak by nie dochodziło do przeciążeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Patrząc na kręgosłup z góry kształtem przypomina on literę T. W biomechanice jest to 

schemat teownika, który ma dużą zdolność przenoszenia obciążeń. Między kręgami 

występują krążki międzykręgowe oraz zapewniające ruch stawy międzykręgowe. 

Krążek międzykręgowy przenosi obciążenia kompresyjne oraz pozwala na ruchomość 

kręgosłupa. Ukośnie ustawione włókna kolagenu w zewnętrznej części pierścienia 

krążka, pozwalają przenosić większe obciążenia. Centralną część krążka stanowi jądro 

miażdżyste, składające się z wody (70%) i mukopolisacharydów. Przy kompresji płyn 

rozchodzi się promieniście, zapobiegając wpukleniu się krążka do wewnątrz [7÷9]. 

4. Przyczyny bólu kręgosłupa 

Bóle kręgosłupa lędźwiowego mogą być powodowane wieloma problemami, 

dlatego zagadnienie to jest bardzo złożone. Każdy element kręgosłupa może stać się 

przyczyną dolegliwości bólowych. Niepokojącym zjawiskiem jest, że co raz młodsze 

pokolenia odczuwają dyskomfort ze strony kręgosłupa, czego powodem może okazać 

się zmiana trybu życia współczesnego człowieka [10, 11]. U większości chorych na 

zdjęciach RTG odnajduje się wyłącznie zmiany zwyrodnieniowe związane z starzeniem 

się organizmu, na które niestety nie ma lekarstwa [12]. Jako jedną z głównych przyczyn 

bólów kręgosłupa podaje się degenerację krążka międzykręgowego, którego niewy-

dolność prowadzi do zmian zwyrodnieniowych [2, 13]. Osłabiony krążek może być 

również przyczyną bólu tzw. dyskogennego, gdzie zwiotczały pierścień włóknisty pęka, 

a jądro miażdżyste wysuwa się w kierunku kanału kręgowego, dając charakterystyczny 

ból, drętwienie i mrowienie wzdłuż dermatomów. Dyskopatia jest jednak stanem 

chorobowym trudnym do zdiagnozowania, gdyż testy kliniczne nie dają 100% pewności, 

a dyskografia sama w sobie może powodować ból [9]. Kolejną przyczyną bólu odcinka 

lędźwiowego może być występowanie kręgozmyku, czyli przesunięcia ułożenia kręgów 

między sobą. Powoduje to zwiększanie strefy neutralnej, przez co receptory stawowe nie 

potrafią szybko zareagować na zmianę ułożenia stawu i ustabilizować go [13]. 

Powodami bólu lędźwi są także bóle promieniujące ze stawów krzyżowo-biodrowych 

czy rzutowany z narządów wewnętrznych. 
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5. Materiały i metody 

5.1. Materiał badania 

W badaniu wzięło udział 75 górników kopalń: KWK „Marcel”, KWK „Jankowice” 

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, KWK „Staszic” oraz KWK „Wesoła”. Badani 

byli w wieku 20-61 lat, a ich średni wiek wyniósł 31 lat. Uśredniona wartość wzrostu 

pracowników kopalń wyniosła 179 cm, zaś masa ciała 83,7 kg. Górnicy musieli 

odpowiedzieć również na pytanie dotyczące oddziału górniczego, na którym są 

zatrudnieni. Okazało się, że największa ilość osób jest zatrudniona na oddziale 

wydobywczym (20%). Drugim co do liczności okazał się oddział elektryczny (17%), 

a następnie kolejno: maszynowy i wentylacyjny (po 16%), przygotowawczy (9%), 

transportowy i zabudowy/likwidacje (7%), szybowy (5%) i pyłowy (3%). Średnia 

długość zatrudnienia badanego górnika wyniosła 10,5 lat. Osoba najkrócej pracująca, 

zajmowała się górnictwem od roku, zaś najdłużej – od 36 lat. Jednak największa ilość 

respondentów pracuje w kopalni w przedziale 0-5 lat. Modą danej zmiennej była 

wartość 5 lat i wystąpiła 11 razy.  

5.2. Metody badania  

Respondenci zostali dobrani do grupy badanych w sposób nielosowy. Była to tzw. 

próba okolicznościowa. Posłużono się także metodą „kuli śnieżnej”. By zebrać 

informacje posłużono się kwestionariuszem ankiety, który w pierwszej części zawierał 

dane metrykalne, a w kolejnej górnicy odpowiadali na pytanie „Czy kiedykolwiek 

odczuwali ból ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa?”. Ostatnią komponentą 

ankiety był standaryzowany kwestionariusz Oswestry Disability Index (ODI), którego 

uzyskany wynik informuje o jakości życia badanego. Składał się on z 10 pytań. Badany 

wybierał jedną z 6 możliwych odpowiedzi, punktowanych od 0 do 5. Końcowy wynik 

zsumowano, a następnie przeliczono na wartość procentową. Na tej podstawie badani 

zostali przydzieleni do jednej z 5 grup, mówiącej o stopniu niepełnosprawności 

respondenta. Obliczenia wykonano w programie STATISTICA StatSoft, wersja 12.  

6. Analiza wyników 

Największa grupa badanych respondentów (według WHO) odznaczała się 

prawidłowym wynikiem BMI (Body Mass Index). Było to aż 45%. Osoby z nadwagą 

stanowiły 43% grupy badanych. Pozostałe osoby były otyłe w stopniu I. Dlatego też 

średnia wartość BMI wyniosła 25,96. Po przebadaniu górników okazało się, że 91% 

odczuwało kiedykolwiek ból/dyskomfort ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Grupa wiekowa, w której wszyscy pracownicy kopalń odczuwali ból to 30-40 lat. 

W pozostałych przedziałach wiekowych od 2 do 5 osób uskarżało się na ból lędźwi. 

Dzięki wynikom z kwestionariusza ODI oceniono stopień niepełnosprawności 

górników, który okazał się dla większości z nich minimalny (63%), co nie wypływa 

znacząco na jakość ich życia. Tylko 8% badanych było niepełnosprawnych w stopniu 

ciężkim, a 29% w stopniu umiarkowanym.  
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Wykres 1. Procentowy rozkład stopnia niepełnosprawności wg kwestionariusza ODI u górników 
[opracowanie własne] 

Pierwsze pytanie w kwestionariuszu dostarczyło wiedzy na temat odczuwania bólu 
przez górników. Większość z nich odpowiedziała, że ból jest do zniesienia i dają sobie 
radę bez środków przeciwbólowych. Natomiast 25 respondentów uważało, że ból jest 
dokuczliwy, ale nie potrzebowali środków przeciwbólowych. Odpowiedzi te są 
punktowane kolejno 0 pkt i 1 pkt w skali ODI. Tym samym łączna liczba punktów za 
to pytanie wyniosła 81 pkt. Wśród czynności dnia codziennego górnicy mieli naj-
większy problem z podnoszeniem ciężkich przedmiotów. Tutaj odpowiedź: „Mogę 
podnieść ciężki przedmiot, ale zwiększa się wtedy bolesność kręgosłupa.” została 
zaznaczona, aż 38 razy. Była to odpowiedź za 1 punkt w skali ODI. Sześć razy zazna-
czona została odpowiedź mówiąca o tym, że badani potrafią podnieść przedmiot 
z wygodnej dla siebie pozycji, a każde z tych zdań otrzymało 2 punkty. Odpowiedź za 
3 punkty mówiącą o możliwości unoszenie wyłącznie lekkich przedmiotów zaznaczyło 
5 osób. Ogół otrzymanych punktów z wszystkich odpowiedzi wyniósł 79 w skali ODI. 
Drugą czynnością powodującą spore problemy okazało się siedzenie. Pomimo, że 
najwięcej zaznaczonych odpowiedzi odnotowano przy zdaniu mówiącym o braku 
jakichkolwiek problemów z siedzeniem, to 13 osób stwierdziło, że potrafią siedzieć 
wyłącznie na swoich ulubionych krzesłach (odp. za 1 pkt.), a 17 nie może siedzieć 
dłużej niż godzinę (2 pkt.). Aż 7 respondentów potrafi siedzieć wyłącznie przez pół 
godziny (3 pkt.), a 2 osoby przez 10 minut (4 pkt). Tutaj suma punktów według ODI 
wyniosła 76. Chodzenie oraz sen okazały się czynnościami najmniej uciążliwymi dla 
pracowników kopalń. Okazało się, że dla 77,3% respondentów żaden dystans nie 
powoduje zwiększenia odczucia bólu, a dla 78,7% ból nie zakłóca ich snu. Suma 
zdobytych punktów według ODI wyniosła kolejno 29 i 26 pkt. Dokonano także 
prostych obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę dane metrykalne oraz wyniki 
z kwestionariusza ODI w postaci liczbowej (suma punktów z każdego pytania 
w kwestionariuszu). Posłużono się do tego korelacjami rang Speramana, przyjmując 
poziom istotności p<0,05. Okazuje się, że wiek korelował (0,4) z wybieranymi odpo-
wiedziami dotyczącymi podróżowania oraz pracy zawodowej/domowej górników. Zaś 
BMI najbardziej korelowało z pozycją stojącą, siedzeniem, czynnościami samoobsługo-
wymi i podróżowaniem.  
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Wszystkie korelacje obliczone pomiędzy odpowiedziami kwestionariusza ODI były 

istotne statystycznie. Największe zależności odnotowano między pozycją stojąca, 

a siedzeniem (0,72) oraz chodzeniem i snem (0,66). Bardzo wysokie zależności 

odnotowano również pomiędzy dźwiganiem, a staniem i siedzeniem (kolejno 0,64 

i 0,55). Wartości te pokazują, że wraz ze wzrostem bólu podczas wykonywania jednej 

czynności, zwiększał się on podczas drugiej.  

7. Dyskusja 

Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u specjalisty są bóle związane z kręgosłupem. 
Ponad 80% społeczeństwa uskarża się na dolegliwości dolnych rejonów kręgosłupa. 
W Polsce 72% populacji, u których wystąpiły bóle odcinka lędźwiowego, to osoby 
czynne zawodowo [12, 14].  

Przeprowadzone badania wśród pracowników kopalń w Turcji pokazują, że 78% 
odczuwa ból lędźwi [15]. Również badania wykonane w Chinach wskazują, że 64,9% 
górników miało dolegliwości związane z kręgosłupem lędźwiowym. Respondenci 
badani przez Carlisle i Parker’a w australijskich kopalniach, potwierdzają, że bóle 
kręgosłupa lędźwiowego wpływają na jakość wykonywanej przez nich pracy. Dodat-
kowo wykonane badania przedstawiają znaczną korelację pomiędzy odczuwanym bólem 
kręgosłupa, a nieobecnością w pracy [16]. W 2015 r. przeprowadzono ankietę wśród 
kolumbijskich pracowników kopalń. Wynikało z niej, że u prawie połowy pracowników 
(46,1%) zdiagnozowano choroby związane z układem mięśniowo-szkieletowym, 
a największa bolesność była odczuwana w kręgosłupie. Wartość ta może być zaniżona, 
ze względu na przebadanie wyłącznie górników zarejestrowanych w bazie rządowej, 
pomijając tzw. szarą strefę stanowiącą znaczny odsetek pracowników kolumbijskich 
kopalń [17]. Dostrzeżono także, że większą liczbę dolegliwości związanych z dolnym 
odcinkiem kręgosłupa, odnotowuje się w krajach rozwijających się. Prawdopodobnie jest 
to spowodowane pracą wykonywaną w sposób ręczny [18].  

Badania przedstawione w tej pracy, ukazują wartości, które nieznacznie odbiegają 
od danych światowych i polskich. Spośród przebadanych górników, aż 91% cierpiało 
z powodu dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa. Co jest niepokojące, podany 
wynik pokazuje tendencję wzrostową wśród zagadnień związanych z bólem odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa w polskim górnictwie. 

Przyczynami chorób układu mięśniowo-szkieletowym są czynniki środowiskowe 
takie jak: podnoszenie ciężkich przedmiotów, skręty, skłony, powtarzalność ruchów 
[19]. Wyniki przeprowadzonych badań również obrazują, że największe problemy 
pracownicy polskich kopalń węglowych posiadali z dźwiganiem ciężkich przedmiotów. 
Potwierdziło to jedynie wyniki wykonanych już wcześniej badań wśród światowej 
populacji górników dotyczących bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa [6, 16, 
18÷20]. Także długotrwałe pozycje statyczne nie służą kręgosłupowi. Przebadani 
górnicy w tejże pracy najczęściej odpowiadali, że długotrwałe stanie powoduje wzrost 
ich odczuć bólowych w dolnym rejonie kręgosłupa. Podobne wyniki przedstawili 
amerykańscy naukowcy, w których to górnicy okazali się grupą najbardziej narażoną 
na przeciążenia w pozycji stojącej [16, 18, 19, 21]. 
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Dane metrykalne dostarczone podczas badań w tej pracy zestawione z wynikami 
kwestionariusza ODI pokazują tendencję, że wiek nie korelował z liczbą osób, 
u których odnotowano jakiekolwiek dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa. Zarówno młodsi jak i starsi górnicy odczuwali ból lędźwi. Zupełnie inne 
wyniki przedstawia praca chińskich badaczy, gdzie wraz ze wzrostem wieku górników, 
odnotowywano większą liczbę skarg odnoszących się do chorób związanych z dolnym 
odcinkiem kręgosłupa [19]. Również masa ciała może mieć istotny wpływ na zwiększa-
nie się dolegliwości ze strony kręgosłupa, szczególnie lędźwiowego. W niniejszym 
badaniu, aż 55% przebadanych śląskich górników odznaczało się nadmierną masą 
ciała. W tym 12% było otyłych w stopniu I. Badania zebrane wśród australijskich 
pracowników kopalń pokazują, że 40,2% respondentów jest otyła [16]. Na zachowanie 
odpowiedniej masy ciała mają wpływ zachowanie prozdrowotne takie jak odpowiednia 
dieta, ruch, brak nałogów. Jednak badania pokazują, że górnicy nie dbają o swoje 
zdrowie, gdyż u większości z nich brak jest jakichkolwiek zachowań prozdrowotnych. 
Wraz z stopniem wykształcenia oraz miejscem zamieszkania w mieście, poziom ten 
wzrasta, ale wciąż jest stosunkowo niski. Badani w pierwszej kolejności oceniali 
pozytywne nastawienie psychiczne, a dopiero później prawidłową masę ciała, odpo-
czynek czy zachowania prozdrowotne [22].  

Wyżej wymienione czynniki wpływają na jakość życia górników. Jak określił to 
Campbell, jakość życia – jest to satysfakcja z życia rodzinnego, pracy, zdrowia, życia 
społecznego [23]. Wyniki dostarczone w tej pracy dzięki użyciu kwestionariusza ODI 
pozwoliły wykazać, że większość górników (63%) jest niepełnosprawna w stopniu 
minimalnym. Dla 29% niepełnosprawność ta notowana była na poziomie umiarko-
wanym. Liczby te pozwalają wnioskować, że dla większości górników ta niewielka 
niepełnosprawność nie wpływa znacząco na jakość ich życia. Również badania 
Śliwińskiego i wsp. mierzone kwestionariuszem ODI pokazują, że w większości 
(44,74%) odnotowuje się minimalną niepełnosprawność, zaś stopień umiarkowany 
dotyczy 26,32% populacji. Nieznaczny wzrost tych wartości Śliwiński odnotowuje 
u osób pracujących fizycznie – 50% z minimalną niepełnosprawnością i 33% z umiarko-
waną [23]. Klimaszewska w swych badaniach opartych na kwestionariuszu ODI podaje, 
że 45,51% respondentów z bólem kręgosłupa lędźwiowego, potrafi samodzielnie 
funkcjonować w życiu codziennym [24]. W niniejszej pracy, podane zdanie pojawiało 
się na drugim miejscu, wśród najczęściej wybieranych odpowiedzi. Również mocno 
zbliżone odpowiedzi do pracy Klimaszewskiej uzyskano w tejże pracy na temat 
chodzenia i dźwigania przedmiotów. W obu badaniach najwięcej razy zaznaczono 
odpowiedź mówiącą o braku możliwości przejścia więcej niż 1 km oraz wzmagania się 
dolegliwości bólowych podczas unoszenia przedmiotów [24].  

Możliwością zmniejszenia nieprzyjemnych odczuć z strony odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa może stać się rehabilitacja – zarówno jej część fizykalna, jak i kinezy-
terapeutyczna. Jednocześnie górnik podczas pracy powinien pamiętać o zasadach 
ergonomii. Jednak okazuje się, że dla 88% zasady te stoją niżej w szeregu wartości niż 
wynagrodzenie, kontakty koleżeńskie czy organizacja pracy [25]. Dlatego powinno się 
propagować i wdrażać proste zasady ergonomii, które przyczyniają się do spadku 
absencji w pracy, kosztów z tym związanych oraz zmniejszeniu urazów ze strony układu 
mięśniowo-szkieletowego [26].  
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8. Wnioski 

Po przeprowadzeniu badań na grupie śląskich górników, można wysunąć następujące 

wnioski:  

1. 91% zatrudnionych w górnictwie odczuwało bóle odcinka lędźwiowego kręgo-

słupa; 

2. przeważająca liczba zbadanych górników (63%) była niepełnosprawna w stopniu 

minimalnym (wg. ODI), co nie wpływało na jakość ich życia; 

3. najbardziej uciążliwymi czynnościami dnia codziennego okazało się dźwiganie 

oraz siedzenie. Najmniej kłopotliwe okazało się chodzenie i sen; 

4. należy wdrożyć dodatkowe szkolenia w zakładach pracy z zasad ergonomii, co 

pozwoli na zmniejszenie liczby urazów ze strony odcinka lędźwiowego kręgo-

słupa oraz kosztów nimi powodowanych. 
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Ocena jakości życia górników z bólem lędźwi na podstawie kwestionariusza ODI 

Prawie 80% światowej populacji choć raz odczuwała ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Również 

pracownicy górnictwa uskarżają się na dolegliwości ze strony kręgosłupa lędźwiowego. Celem niniejszej 

pracy była analiza bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa u górników oraz ich wpływ na jakość ich życia. 

W badaniach na 75 śląskich górnikach posłużono się kwestionariuszem Oswestry Disability Index. 91% 
przebadanych odczuwa ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dane z kwestionariusza ODI pozwoliły 

obliczyć, że większość górników jest niepełnosprawna w stopniu minimalnym. Czynnościami dnia 

codziennego, które sprawiają największy problem jest dźwiganie oraz siedzenie. Dostarczone wyniki 

pozwalają wnioskować, że minimalny stopień niepełnosprawności górników nie wpływa znacząco na 
jakość ich życia. Wskazane jest wdrożenie dodatkowych szkoleń z zakresu ergonomii na kopalniach.  

Słowa kluczowe: górnik, ból, odcinek lędźwiowy kręgosłupa 

Estimate of quality of life of miners with lumbar pain based on the ODI 

questionnaire 

Nearly 80% of the world's population, although once felt the lumbar spine pain. Also mining workers 

complain about lumbar spinal disorders. The aim of this study was to analyze the pain of the lumbar spine 

in miners and their impact on the quality of their lives. In survey of 75 Silesian miners used the Oswestry 

Disability Index questionnaire. Ninety-one percent of the patients experience pain in the lumbar spine. 
Data from the ODI questionnaire allowed to calculate that the majority of miners are disabled in a mini-

mum degree. Daily activities that cause the biggest problem are lifting and sitting. The results provide the 

conclusion that the minimum degree of disability of miners does not significantly affect the quality of their 

lives. It is the implementation of additional training in the field of ergonomics miner. 
Keywords: miner, pain, low back  
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1. Wstęp 

Zagadnienia dotyczące koordynacyjnych zdolności motorycznych człowieka od lat 

stanowią obszar intensywnych rozważań naukowych wielu badaczy. Ogromne znaczenie 

koordynacji, zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym osób w pełni zdrowych oraz 

tych dotkniętych chorobą, jest bowiem niepodważalne. Liczne doniesienia naukowe oraz 

rozwój aparatury pomiarowej powodują, że konieczne stało się prowadzenie dalszych 

badań opartych na bardziej szczegółowej analizie odrębnych, niezależnych właściwości 

człowieka w tym zakresie z wykorzystaniem jednorodnych grup badawczych i narzędzi 

pomiarowo-diagnostycznych z odpowiednim wskaźnikiem trafności i rzetelności. Cały 

czas trwają również spekulacje dotyczące wyboru najbardziej optymalnych form, metod 

i środków treningowych, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć no poszczególne 

parametry opisywanych właściwości. W związku z powyższym autorzy niniejszego 

opracowania skoncentrowali się na ocenie stabilności postawy ciała jako jednaj z naj-

ważniejszychwłaściwości koordynacyjnychi rozpatrują je na określonej populacji, 

realizującej określone zadania ruchowe.  

Celem badań jest ocena kontroli stabilności pozycji pionowej ciała u studentów 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uczestniczących w zaprogramo-

wanym treningu siłowym oraz studentów, którzy tworzyli grupę kontrolną. Dążąc do 

osiągnięcia założonego celu, autorzystarali się uzyskać odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

1. Jakie różnice występują w wartościach parametrów stabilogramu przed i po 

zastosowaniu treningu siłowego?; 

2. Czy rodzaj zastosowanych obciążeń treningowych (zróżnicowanych stosowaną 

metodą treningu siły) ma związek z ocenianymi parametrami? 

2. Materiały i metody  

W badaniach prowadzonych w latach 2011-2012 brało udział 60 mężczyzn, 

studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badani zostali podzieleni 

na 3 grupy 20 osobowe. Pierwsza grupa trenowała systematycznie, zgodnie z zasadami 

„metody adaptacyjnej” treningu siłowego, druga wykorzystywała w treningu siły 
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„metodę ciężkoatletyczną”, natomiast trzecia stanowiła grupę kontrolną, która nie 

podejmowała żadnej aktywności fizycznej poza udziałem w zajęciach dydaktycznych. 

Badani nie byli zróżnicowani pod względem poziomu sportowego. Wszyscy dekla-

rowali, że w trakcie prowadzonych badań nie uprawiali wyczynowo żadnej dyscypliny 

sportu. Zgodnie z wymogami deklaracji Helsińskiej badani przed przystąpieniem do 

realizacji przyjętych zadań zostali poinformowani o głównych założeniach i celach 

prowadzonych doświadczeń, jak też o wykorzystywanej w pracy metodyce uzyski-

wania danych. Charakterystykę materiału badawczego przedstawiono w tabeli I. 

Tabela I. Charakterystyka statystyczna wybranych parametrów somatycznych w wydzielonych grupach 

badawczych 

Cecha Grupa Średnia 
Odch. 

std 

Wsp. 

zmn. 
Minimum Maksimum Zakres 

Wiek [lata] 

ciężkoatletyczna 21,40 2,16 10,10 19,00 27,00 8,00 

kontrolna 21,10 1,80 8,55 19,00 24,00 5,00 

adaptacyjna 22,00 1,75 7,94 19,00 25,00 6,00 

Masa ciała 

[kg] 

ciężkoatletyczna 76,05 8,39 11,04 63,00 97,00 34,00 

kontrolna 73,05 8,72 11,94 63,00 90,00 27,00 

adaptacyjna 76,95 7,24 9,41 65,00 93,00 28,00 

Wysokość 

ciała [cm] 

ciężkoatletyczna 180,10 7,28 4,04 168,00 191,00 23,00 

kontrolna 176,85 7,85 4,44 166,00 192,00 26,00 

adaptacyjna 179,90 5,98 3,32 170,00 193,00 23,00 

BMI 

ciężkoatletyczna 23,46 2,36 10,05 20,44 28,39 7,96 

kontrolna 23,32 1,96 8,41 20,29 29,05 8,77 

adaptacyjna 23,75 1,57 6,59 21,50 27,15 5,65 

2.1. Charakterystyka metod treningu siłowego, zastosowanych 

w badaniach 

W badaniach autor wykorzystał „Metodę adaptacyjną treningu siłowego”, opraco-

waną przez Stefaniaka [1], opierając się na wariancie „B” tej metody (oddziaływanie 

wytrzymałościowo-siłowe na układ mięśniowy) oraz najpopularniejszą w sporcie 

metodę rozwijającą siłę mięśniową – „Metodę ciężkoatletyczną, w tym wariant 

realizowany w tempie wolnym [2]. Treningi były prowadzone w Sali Ćwiczeń Siłowych 

w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  

W metodzie adaptacyjnej treningu siłowego, każdy z badanych wykonywał odpo-

wiednio po 2 ćwiczenia angażujące każdą z grup mięśniowych, 3 razy w tygodniu 

w odstępach jednodniowych. Do każdego z wybranych ćwiczeń ustalony został ciężar 

wyjściowy określony ilością powtórzeń w jednej serii. Wariant „B” metody adaptacyjnej 

treningu siłowego, którego celem jest wzrost wytrzymałości siłowej mięśni zakłada, że 
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w jednej serii wykonujemy 19 powtórzeń, ze świadomością, że dwudzieste bez współ-

udziału partnera jest niemożliwe do wykonania. W ramach jednego treningu badany 

wykonał po jednej serii ustalonych ćwiczeń. Przerwy pomiędzy ćwiczeniami wynosiły 

90s. Na każdym kolejnym treningu badani wykonywali o jedno powtórzenie więcej, 

dochodząc do 20 powtórzeń. Po osiągnięciu tych granicznych wartości trenujący 

wykonywali już nie jedną, a dwie serie, rozpoczynając ponownie od 19 powtórzeń, 

dochodząc (tak jak w przypadku jednej serii) do 24 powtórzeń. Kolejny trening obej-

mował już po 3 serie i tak jak poprzednio, badani wykonywali je począwszy od 

19 powtórzeń, a kończąc na 24 powtórzeniach. Kolejnym etapem był powrót do 2 serii 

i 19 powtórzeń w każdej z nich, z jednoczesnym wzrostem oporu zewnętrznego o 5% 

dotychczas pokonywanego ciężaru. Od tej pory trenujący oscylowali miedzy 2-3 seriami 

zwiększając kolejno: ilość powtórzeń w seriach (19-24), ilość serii (z dwóch do trzech), 

pokonywany ciężar (o 5%). Jedyną grupą mięśniową, którą w ramach „metody adapta-

cyjnej” traktowano inaczej były mięśnie brzucha, ze względy na ich silne ukrwienie, 

stosunkowo szybką regenerację i pomijanie oporów zewnętrznych. W przypadku tych 

mięśni, badani wykonywali nie dwa, a cztery ćwiczenia, po jednej serii poprawnie 

technicznie do granicznego powtórzenia.  

W metodzie ciężkoatletycznej, praca mięśni nastawiona jest na przyrost siły i wzrost 

ich tonusu. Nie przyczynia się, w przeciwieństwie do wariantu B metody adaptacyjnej, 

do wzrostu wytrzymałości mięśni. Stosowane ćwiczenia powinny mieć charakter 

kompleksowy tzn. ich oddziaływanie powinno obejmować jak największy region lub 

całe ciało np. „przysiad, rwanie, wyciskanie, martwe ciągi” itp. Wielkość oporu ustala się 

na podstawie sprawdzianu swoich maksymalnych możliwości w danym ćwiczeniu [2]. 

Autor niniejszego opracowania poświęcił pierwszą jednostkę treningową na 

omówienie techniki wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz na określenie ciężarów 

maksymalnych przez ćwiczących w każdym z następujących ćwiczeń: 

1. wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce poziomej; 

2. wyciskanie sztangi zza karku w pozycji siedzącej; 

3. ściąganie drążka górnego wyciągu w szerokim nachwycie; 

4. półprzysiady ze sztangą; 

5. martwe ciągi o prostych nogach; 

6. zakroki ze sztangą. 

Ponadto każda jednostka treningowa uwzględniała po 2 ćwiczenia na mięśnie 

brzucha – jedno angażujące mięśnie proste brzucha, drugie angażujące mięśnie skośne 

wykonywane do granicznego powtórzenia. 

Wymienione powyżej ćwiczenia zostały podzielone z uwzględnieniem regionu 

ciała jaki angażują (górna oraz dolną część ciała). Podział przedstawiał się następująco: 

TRENING A (górne partie ciała): 

1. wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na ławce poziomej; 

2. wyciskanie sztangi zza karku w pozycji siedzącej; 

3. ściąganie drążka górnego wyciągu w szerokim nachwycie; 

4. unoszenie nóg do poziomu na „krzesełku rzymskim” – maksymalna liczba 

powtórzeń; 
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5. skrętoskłony w leżeniu tyłem na materacu, biodra pad kątem prostym – maksy-

malna liczba powtórzeń. 

TRENING B (dolne partie ciała): 

1. półprzysiady ze sztangą; 

2. martwe ciągi o prostych nogach; 

3. zakroki ze sztangą; 

4. skrętoskłony ze współpartnerem w leżeniu bokiem w poprzek ławki – maksy-

malna liczba powtórzeń; 

5. skłony w przód w leżeniu tyłem na materacu z obciążeniem na klatce piersiowej 

– maksymalna liczba powtórzeń. 

Badani trenowali 3 razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) według nastę-

pującego schematu: 

Poniedziałek  Środa Piątek 

1 tydzień A B A 

2 tydzień B A B 

3 tydzień A B A 

Każde z powyższych ćwiczeń, poza ćwiczeniami angażującymi mięśnie brzucha, 

było wykonywane w tempie wolnym zgodnie ze schematem progresji obciążeń zapro-

ponowanym przez Orzecha [2]. Owy schemat ilustruje poniższy przykład: 

Tempo wolne – 3 serie 3 × 60% CM + 

1 seria  3 × 80% CM + 

1 seria  2 × 90% CM + 

1 seria  2 × 95% CM + 

2 serie  1 × 100% CM + 

2 serie  2 × 90% CM. 

2.2. Opis stanowiska badawczego 

Platforma stosowana w badaniu posturograficznym składa się z płaskiej sztywnej 

płyty podpartej w czterech punktach przez tyleż niezależnych mierników piezoelektrycz-

nych, które rejestrują siły nacisku stóp osoby badanej na platformę. Czteropunktowy 

pomiar umożliwia dzięki analizie komputerowej wyznaczenie rzutu środka ciężkości 

ciała (statokinezjogram). Rejestracja położenia tego rzutu w czasie pozwala na śledzenie 

i pomiar wychyleń całej sylwetki (stabilogram). Z platformą współpracuje wzmacniacz, 

który przekształca zmiany rezystancji na sygnał napięciowy, który jest podawany przez 

przetwornik A/C na komputer prowadzący rejestrację sygnału (ryc. 1).  
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Rycina 1. Działanie stanowiska badawczego do pomiarów stabilograficznych [3] 

2.3. Opis procedury badawczej 

Badanie obejmowało cztery 20-sekundowe pomiary. Rejestracje utrzymywania 

równowagi przeprowadzane były w pozycji stojącej jednonóż (na dominującej 

kończynie dolnej) przy oczach otwartych w czterech możliwych wariantach: 

a. stanie jednonóż; 

b. stanie jednonóż na gąbce (ruchome podłoże); 

c. stanie jednonóż z wykonywaniem dodatkowego zadania; 

d. stanie jednonóż na gąbce z wykonywaniem dodatkowego zadania. 

Badani przed rozpoczęciem eksperymentu losowali kartki z wypisanymi nazwami 

prób, co zapewniło ich losową kolejność. Niestabilne, ruchome podłoże (gąbka) oraz 

dodatkowe zadanie zostały zastosowane w celu stworzenia warunków do oceny spraw-

ności zmysłów biorących udział w kontroli postawy. Dodatkowe zadanie wykonywane 

podczas próby, polegało na odejmowaniu liczby trzy od wartości zadanej tuż przed 

rozpoczęciem badania i głośnym odliczaniu tak by eksperymentator mógł usłyszeć 

wynik odejmowania.  

2.4. Analiza statystyczna 

Zebrany materiał został opracowany za pomocą powszechnych metod statystyki 

opisowej. Podstawowe charakterystyki obejmowały wyliczenie średnich arytme-

tycznych, odchyleń standardowych, współczynników zmienności oraz minimum 

i maksimum. Charakterystyka statystyczna dokonana została po ocenie normalności 

rozkładu przy użyciu testu Shapiro-Wilka, który wykazał brak podstaw do odrzucenia 

hipotezy o rozkładzie normalnym. W celu oceny różnic między średnimi wartościami 

poszczególnych parametrów, zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji 

z powtórzeniami wykorzystując test post-hock HSD Tukeya. Wszystkie prezentowane 

w pracy obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem programu STATISTICA 

(wersja 7.1, Stat Soft). 
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3. Analiza wyników 

Oceny stabilności postawy ciała badanych osób dokonano na podstawie wyliczeń 

średnich wartości wychwiań w płaszczyźnie strzałkowej (ryc. 2) oraz czołowej na 

platformie Kistlera.  

Średnie, czas*grupa

Bieżący efekt: F(2, 51)=4,0464, p=,02338

Dekompozycja efektywnych hipotez
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Rycina 2. Średnie wartości i 95% przedziały ufności wychwiań środka ciężkości wszystkich badanych grup 

przed i po zakończeniu eksperymentu 

Wyniki badań przeprowadzonych na platformie stabilograficznejKistlera wskazują, 

że stosowanie treningu siłowego spowodowało zmniejszenie amplitudy wychwiań 

(p<0,05), w płaszczyźnie strzałkowej, w obu grupach stosujących systematyczny, 

zaprogramowany trening siłowy, w próbach wykonywanych w pozycji stojącej na 

gąbce (ryc. 2). W grupie kontrolnej wystąpiło pogorszenie wyników. Podkreślenia 

wymaga fakt, że w tych samych próbach (analizowanych w staniu jednonóż na niesta-

bilnym podłożu) w płaszczyźnie czołowej nie zaobserwowano istotnych statystycznie 

zmian. Oprócz powyższych analizowanych zmiennych, autor niniejszej pracy 

skoncentrował się na ocenie dodatkowych parametrów, takich jak: średnia prędkość 

wychwiań oraz częstotliwość wychwiań, zarówno w staniu na stabilnym podłożu jak 

i na gąbce (ryc. 3, 4). 

W celu uzyskania bardziej „przejrzystego” zapisu graficznego, na wykresach zasto-

sowano następujące skróty myślowe: 

 grupa adaptacyjna – oznacza grupę osób badanych realizujących „metodę 

adaptacyjną” treningu siłowego; 

 grupa ciężkoatletyczna – oznacza grupę osób badanych realizujących „metodę 

ciężkoatletyczną” treningu siłowego; 

Legenda schematu eksperymentu 
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Próba wykonana w staniu jednonóż w układach: 

1. Płaszczyzna:  

 st – strzałkowa; 

 cz – czołowa. 

2. Rodzaj próby 

 zwykła – wykonana w staniu jednonóż; 

 z gąbką – wykonana w staniu jednonóż na gąbce; 

 z zadaniem – wykonana w staniu jednonóż z dodatkowym zadaniem w postaci 

odejmowania liczby 3 od wartości zadanej przez eksperymentatora; 

 z zadaniem i gąbką – wykonana w staniu jednonóż na gąbce z dodatkowym 

zadaniem w postaci odejmowania liczby 3 od wartości zadanej przez ekspe-

rymentatora. 

3. Trening  

 1 – przed podjęciem treningów; 

 2 – po zakończeniu treningów. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w zakresie średnich wartości średniej 

prędkości wychwiań, nastąpiły istotne statystycznie zmiany tylko podczas prób 

wykonywanych, przez grupę realizującą „metodę ciężkoatletyczną” treningu siłowego, 

podczas stania jednonóż na niestabilny podłożu (gąbce) i wykonywaniu dodatkowego 

zadania (ryc. 3). Odnotowane zmiany dotyczą płaszczyzny strzałkowej. Wyniki 

uzyskane przez badanych w pozostałych próbach nie są istotne statystycznie. 

Analizując wyniku uzyskane przez badanych z poszczególnych grup, można 

stwierdzić, że w zakresie średnich wartości częstotliwości wychwiań (fr), nie nastąpiły 

istotne statystycznie zmiany (ryc. 4). 
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Rycina 3. Zmiany średnich wartości średniej prędkości wychwiań (mv) przed i po eksperymencie  

na różnych podłożach we wszystkich analizowanych grupach 
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Średnie, pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rycina 4. Średnie i 95% przedziały ufności wartości częstotliwości wychwiań (fr) przed i po eksperymencie 
we wszystkich analizowanych próbach 

4. Podsumowanie 

W prezentowanej pracy, autorzy zastosowali podobny dobór ćwiczeń w obu meto-
dach treningowych (ćwiczenia złożone, wielopłaszczyznowe z wykorzystaniem tych 
samych środków treningowych). Ciężary maksymalne stosowane w metodzie ciężko-
atletycznej z uwagi na pobudzenie ośrodków podkorowych w mózgu, sprzyjają bardziej 
niż ciężary małe, poprawie synchronizacji nerwowo-mięśniowej [2], a w ślad za tym 
oddziałują korzystniej na parametry czucia kinestetycznego. Trening, z ciężarami 
maksymalnymi i submaksymalnymi, zdaniem Hakkinena i wsp. [4] podtrzymuje 
niezbędny poziom czynnościowy układu nerwowego i mięśniowego, warunkując 
odpowiedniąjakość czynności ruchowych wyrażonych na przykład prędkością chodu lub 
utrzymywaniem ciała w równowadze. Przekłada się to również na wyniki sportowe, za 
którymi stoi wyższy poziom różnicowania kinestetycznego jak i lepsza synchronizacja 
między- i śródmięśniowa. Wyniki uzyskane przez autorów niniejszego opracowania są 
zbieżne z wynikami Vandervoorta [5] i Westcotta [6], którzy badając osoby starsze 
wykazali, że trening siły oddziałuje korzystniej na oceniane parametry niż trening 
wytrzymałościowy. 

Według badań wielu naukowców wiek osób badanych odgrywa kluczową rolę 
w stabilności układu równowagi [7, 8]. Badacze wskazują, że u osób w przedziale 
wiekowym miedzy 15. a 65. rokiem życia uzyskuje się najmniejszy rozrzut COP (punkt 
przyłożenia wypadkowej sił reakcji podłoża), a jego ewentualne zmiany są najmniejsze [9].  

Jest zatem prawdopodobne, że osoby biorące udział w eksperymencie, z uwagi na 
młody wiek (średnia wieku badanych wynosi 21,5 roku), oraz stosunkowo wysoki 
poziom sprawności fizycznej (badani to studenci AWF we Wrocławiu), nie uzyskały 
wyników istotnych statystycznie podczas stania jednonóż na platformie, z uwagi na 
zbyt niski stopień trudności wykonywanych prób. Dopiero po wprowadzeniu 
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dodatkowego utrudnienia w postaci niestabilnego podłoża (gąbki), można było 
zaobserwować znamienne różnice.  

Od wielu już lat badacze koncentrując się na zagadnieniach stabilności pozycji 
pionowej ciała, zwracają uwagę na istotną rolę aktywności fizycznej. Kuczyński [3] 
wnioskuje, że aktywność fizyczna może wpływać zarówno na tempo doskonalenia 
układu równowagi u dzieci jak i na przebieg procesów degeneracyjnych u osób 
dorosłych w wieku starczym. Autor ten zwraca również uwagę na nierównomierność 
tempa powyższych procesów.  

Badając wpływ zmęczenia na stabilność pozycji stojącej, Kuczyński i Nawarecki 
[10] poddali testowi Coopera grupę 64 studentów AWF. Badacze zaobserwowali 
znaczne podwyższenie amplitudy COP, tłumaczone wg. Hakkinena i Komi [11] oraz 
Lundina i wsp. [12] m.in obniżoną skutecznością pobudzania jednostek motorycznych 
przez układ nerwowy oraz opóźnieniami w generowaniu siły mięśniowej. „Pod 
wpływem wielokrotnie powtarzanej koncentrycznej i ekscentrycznej pracy mięśni 
i zmiany kątów stawów kończyn dolnych, zwłaszcza podczas forsownego biegu 
występuje ponadto bardzo silna stymulacja wszystkich aferentów, a w szczególności 
układu sensomotorycznego [13]. Wszystkie te czynniki mogą mieć istotny wpływ na 
progi pobudzenia jednostek motorycznych oraz warunki wstąpienia mechanizmów 
odruchowych [14], głównie w płaszczyźnie strzałkowej” [3].  

Odnosząc się do powyższych informacji, można przypuszczać, ze odpowiednio 
intensywne ćwiczenia siłowe, które są równie lub nawet bardziej absorbujące niż 
szybki bieg dla wykonującego je, uczestnika eksperymentu, będą powodowały podobne 
do wspomnianych powyżej zmiany w organizmach osób badanych. Trening siłowy 
bowiem, tak jak forsowny bieg, wymaga określonej powtarzalności ruchów i wiążącej 
się z tym kontrolowanej koncentrycznej i ekscentrycznej pracy mięśniowej. Ponadto 
w wielu wariantach ćwiczeń niezbędna jest odpowiednia symetryzacja ruchów lewej 
i prawej strony oraz górnej i dolnej połowy ciała. Ćwiczenia wykonywane są 
w rozmaitych, często zupełnie nowych dla trenującego pozycjach wyjściowych, 
w określonych pozycjach kątowych, w poszczególnych stawach. W odróżnieniu do 
intensywnego biegu jakiemu zostali poddani uczestnicy eksperymentu przedstawionego 
powyżej, w zaproponowanym przez autora programie treningowym (metodzie 
adaptacyjnej) mamy do czynienia ze zmieniającymi się z treningu na trening: liczbą 
powtórzeń, liczbą serii oraz czasem przerwy, co stanowiło znaczące – progresywne 
zadanie dla organizmów osób badanych. Każda jednostka treningowa wiązała się 
z nowymi bodźcami dla ośrodkowego układu nerwowego oraz sensomotorycznego osób 
badanych. 

Ponadto programy treningowe zaproponowane uczestnikom badań, szczególnie zaś 
„metoda ciężkoatletyczna” treningu siłowego, istotnie wpływają na poprawę parametrów 
siły maksymalnej. Można zatem wysnuć tezę podobną do tej którą sformułował Nicol 
i jego współpracownicy [14], że zaproponowane przez autorów programy treningowe, 
mogą mieć istotny wpływ na progi pobudzenia jednostek motorycznych oraz warunki 
wystąpienia mechanizmów odruchowych. Zweryfikowanie tej tezy wymaga jednak 
bardziej precyzyjnych i inwazyjnych metod pomiarowych.  
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Trening siłowy a stabilność postawy ciała studentów Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 

Od wielu już lat badacze koncentrując się na zagadnieniach stabilności pozycji pionowej ciała, zwracają 

uwagę na istotną rolę aktywności fizycznej. Wielu naukowców wnioskuje, że aktywność fizyczna może 

wpływać zarówno na tempo doskonalenia układu równowagi jak i na przebieg procesów degeneracyjnych 
u osób w różnym wieku. 

Celem badań przedstawionych w pracy była ocena kontroli stabilności pozycji pionowej ciała u studentów 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uczestniczących w zaprogramowanym treningu 

siłowym oraz studentów, którzy tworzyli grupę kontrolną. 
W badaniach prowadzonych w latach 2011-2012 brało udział 60 mężczyzn, studentów Akademii Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu którzy podzieleni zostali w sposób losowy na 3 grupy: 

 trenującą w siłowni zgodnie z metodą ciężkoatletyczną (obciążenia submaksymalne); 

 trenującą w siłowni zgodnie z metodą adaptacyjną (obciążenia małe); 

 nietrenującą – kontrolną. 

Oceny stabilności postawy ciała badanych osób dokonano na platformie Kistlera na podstawie wyliczeń 
średnich wartości wychwiań w płaszczyźnie strzałkowej oraz czołowej. Wyniki badań przeprowadzonych 

na platformie stabilograficznej wskazują, że stosowanie treningu siłowego spowodowało zmniejszenie 
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amplitudy wychwiań (p<0,05), w płaszczyźnie strzałkowej, w obu grupach stosujących systematyczny, 

zaprogramowany trening siłowy. 

Słowa kluczowe: trening siłowy, postawa ciała, stabilność,  

Abstract 

For manyyears, researchershavefocused on the issues of stability of the verticalposition of the body, 
pointing out the important role of physicalactivity. Many scientists conclude that physical activity can 

affect both the rate of improvement of the balance system and the course of degenerative processes in 

people of allages. 

The purpose of the research presented in the paper was to assess the stability control of the vertical position 
of the body in students of the University School of Physical Education in Wroclaw, participating in 

programmed strength training and students who formed a control group. 

In the research conducted in the years 2011-2012, 60 men, students of the University School of Physical 

Education in Wrocław, were randomly divided into 3 groups: 

 training in the gym according to the heavy weight method (submaximal loads); 

 training in the gym according to the adaptive method (small loads); 

 non-training – control. 

Body posture stability assessments were performed on the Kistler platform based on the calculation of 

means welling values in the sagittal and frontal plane. Results from a stabilization platform showed that the 

use of force training reduced the amplitude of pulses (p <0.05) in the sagittal plane in both groups using 

systematic, programmed strength training. 
Keywords: streng thtraining, body posture, stability  
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Wspomagana komputerowo rehabilitacja logopedyczna 

pacjentów z afazją poudarową.  

Doniesienie wstępne 

1. Wstęp  

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów i niesprawności w Europie 

[1]. Jest on także jedną z głównych przyczyn występowania zaburzeń mowy o typie 

afazji [2]. Termin afazja (gr. a-fasis) odnosi się do spowodowanego przez uszkodzenie 

mózgu upośledzenia odbioru symbolicznych treści językowych, operowania nimi lub ich 

ekspresji (nadawania). Różne rodzaje afazji powstają na ogół wskutek uszkodzeń 

w obrębie tzw. półkuli dominującej [3]. Afazja obejmuje wszystkie aspekty komunikacji, 

w tym zdolność do rozumienia języka mówionego i pisanego, mówienie oraz pisanie [4].  

W przypadku rozpoznania afazji proces rehabilitacji powinien zostać rozpoczęty jak 

najwcześniej, czyli już w pododdziale udarowym ostrym, a następnie kontynuowany 

w zależności od stanu ogólnego i neurologicznego pacjenta w oddziale rehabilitacji 

wyspecjalizowanym w opiece nad pacjentami po udarze mózgu. Następnie, w zależności 

od stanu ogólnego i neurologicznego pacjenta, w oddziale rehabilitacji wyspecjalizo-

wanym w opiece nad pacjentami po udarze mózgu [5].  

W przypadku braku powikłań po udarze mózgu hospitalizacja na oddziale rehabili-

tacji nie powinna trwać dłużej niż 6-12 tygodni [6]. Po wypisaniu ze szpitala chory 

powinien znajdować się pod opieką specjalistycznej przychodni rehabilitacyjnej, której 

rolą jest zapewnienie dalszego leczenia usprawniającego [7]. W przypadku afazji 

niezbędna jest bowiem długotrwała rehabilitacja [8]. 

Jednakże w praktyce dostęp do regularnej terapii logopedycznej po opuszczeniu 

szpitala jest bardzo utrudniony. Z danych Narodowego Rejestru Udarów wynika, że 

u 52% chorych z zaburzeniami mowy w wyniku udaru nie prowadzono żadnej 

rehabilitacji [9]. 

Możliwości w zakresie indywidualnej terapii afazji są często ograniczone względami 

finansowymi i logistycznymi [10]. Regularny udział w terapii indywidualnej, bądź też 

grupowej, realizowanej w przychodniach specjalistycznych lub przyszpitalnych jest 

                                                                   
1 zakladrehabilitacji@wum.edu.pl, Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2 renata.kowalska-taczanowska@gmail.com, Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny 
3 zakladrehabilitacji@wum.edu.pl, Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny  
4 dariusz.bialoszewski@wum.edu.pl, Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 



 

Anna Obszyńska-Litwiniec, Renata Kowalska-Taczanowska,  

Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski 

 

204 

często niemożliwy ze względu na stan zdrowia pacjenta. Jednakże nawet w przypadku 

stosowania tego rodzaju terapii, jej zakres i intensywność są niewystarczające. 

Bezpłatna rehabilitacja logopedyczna obejmuje zwykle tylko jedną godzinę terapii 

w tygodniu. Tymczasem w literaturze kwestionuje się efektywność terapii o często-

tliwości niższej od 3 godzin tygodniowo [11]. 

Część pacjentów oraz ich rodzin decyduje się w związku z tym na odpłatne konsul-

tacje logopedyczne, których celem jest zwiększenie częstotliwości i intensywności 

prowadzonych działań rehabilitacyjnych. Koszty tego rodzaju terapii są jednak bardzo 

wysokie [12]. W związku z tym, jedną z możliwości zapewnienia pacjentom z afazją 

regularnej terapii logopedycznej stanowi zastosowanie komputerowych programów 

wspomagania terapii mowy.  

Pierwsze tego rodzaju próby podjęto już przed ponad 35 laty [13]. Na początku lat 

90. ubiegłego wieku Roth i in. stwierdził, że „programy komputerowe wzbudzają duże 

zainteresowanie wśród grup samopomocy i rodzin pacjentów” [14]. W innych wczes-

nych badaniach Aftonomous zauważa, że „w terapii pacjentów z chroniczną afazją, 

komputerowa terapia afazji może prowadzić do poprawy funkcji językowych” [15]. 

Z kolei Grewemeyer i in. wskazują, że „systemy teleterapii mogą być stosowane 

w uzupełnieniu tradycyjnych jednostek terapeutycznych” [16].  

Obecnie zastosowanie programów komputerowych zostało już w znacznym stopniu 

zaakceptowane i jest uznawane za cenne uzupełnienie tradycyjnej terapii [17]. Uznaje 

się, że programy opracowane w celu terapii afazji zapewniają ćwiczenia, które mogą 

być wykonywane w sposób regularny, odwołując się do spersonalizowanego słownictwa 

i koncentrując się na indywidualnych potrzebach komunikacyjnych pacjenta [18].  

Niniejsze badanie miało na celu sformułowanie oceny dotyczącej przydatności 

komputerowych narzędzi wspomagania terapii logopedycznej w codziennej terapii 

pacjentów z afazją oraz odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie tego rodzaju narzędzi 

może przyczynić się do poprawy dostępu pacjentów do rehabilitacji, co w konsekwencji 

przełożyłoby się na poprawę ich zdolności komunikacyjnych oraz lepsze funkcjo-

nowanie w życiu codziennym [19, 20]. Badanie przeprowadzone na próbie 24 osób, 

stanowi część większego przedsięwzięcia badawczego. W związku z powyższym 

uzyskane tutaj rezultaty mają jedynie wstępny charakter.  

2. Metody 

2.1. Charakterystyka pacjentów 

Badaniem objęto łącznie 24 (14 kobiet i 10 mężczyzn) pacjentów w wieku 34-83 lat 

(średnio 64,8), mieszkańców województwa mazowieckiego. Wszyscy chorzy byli 

hospitalizowani w warszawskich szpitalach z powodu udaru mózgu. W przypadku 

23 osób był to udar niedokrwienny, natomiast w przypadku jednej pacjentki udar 

krwotoczny. Żaden z pacjentów nie korzystał wcześniej z komputerowych narzędzi 

wspierania terapii afazji. Udział w badaniu wymagał przeprowadzenia przez terapeutę 

instruktażu dotyczącego obsługi programu.  
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Dwóch pacjentów z Grupy Badanej oraz dwóch pacjentów z Grupy Kontrolnej nie 

ukończyło terapii. Druga grupa – Kontrolna, liczyła 9 osób.  

Bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji pacjenci zostali poddani pierwszemu 

badaniu diagnostycznemu. Badanie wykonano za pomocą Bostońskiego Testu do 

Diagnozy Afazji (BTDA) i Bostońskiego Testu Nazywania (BNT) [21]. Następnie 

chorych przydzielono losowo do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa – Grupa Badana, 

licząca 15 chorych, została objęta 2-miesięczną intensywną terapią logopedyczną 

z zastosowaniem programu do komputerowego wspierania rehabilitacji afazji Afasystem. 

Kryteria włączenia obejmowały: rozpoznaną afazję, skierowanie na rehabilitację od 

lekarza neurologa, zgodę pacjenta na zaproponowaną rehabilitację przy pomocy 

programu komputerowego oraz zapewnienie uzyskania pomocy od członków rodziny. 

Grupa Kontrolna liczyła 9 osób. Pacjenci przypisani do Grupy Kontrolnej dysponowali 

możliwością udziału w klasycznej terapii logopedycznej, jednakże większość z nich 

(ze względu na stan zdrowia i/lub możliwości finansowe) nie korzystała w okresie 

objętym badaniem z jakiejkolwiek terapii mowy.  

2.2. Program Afasystem 

Program do komputerowego wspierania terapii afazji Afasystem został opracowany 

w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypo-

wiedzi językowych, czytanie i pisanie). Materiał został wzbogacony o ilustracje i pre-

zentacje dźwiękowe oraz podzielony według poziomów trudności, między innymi ze 

względu na frekwencyjność i złożoność słów.  

Terapeuta dysponuje również szeregiem modyfikacji pozwalających indywidualnie 

dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego. Program 

jest instalowany na komputerze domowym pacjenta. Aby rozpocząć pracę w programie 

pacjent wybiera ikonę Afasystemu na pulpicie. Ćwiczenia wyświetlają się automatycznie 

na ekranie. Czas każdej sesji oraz uzyskane wyniki są zapisywane w pamięci programu.  

2.3. Przebieg terapii  

Podczas pierwszej wizyty w domu pacjenta dokonano instalacji oprogramowania na 

komputerze domowym chorego, a następnie przeprowadzono instruktaż dotyczący 

wykonywania ćwiczeń. Rodzaj oraz stopień trudności wykonywanych zadań zostały 

uprzednio ustalone przez terapeutę na podstawie wyników uzyskanych w Bostońskim 

Teście do Diagnozy Afazji. Następnie pacjenci zostali poproszeni o codzienne, syste-

matyczne wykonywanie ćwiczeń przewidzianych w programie terapii. Ćwiczenia 

obejmowały takie czynności jak rozumienie, ekspresja, czytanie, i pisanie. Czas 

trwania jednostki terapeutycznej wynosił średnio 30 minut. Dziennie pacjent realizo-

wał jedną lub dwie jednostki terapeutyczne. Ćwiczenia przy komputerze były zatem 

wykonywane z intensywnością co najmniej 7 jednostek tygodniowo.  

Po zakończeniu dwumiesięcznej terapii pacjenci z Grupy Badanej dokonano 

ponownej oceny za pomocą Bostońskiego Testu do Diagnozy Afazji i Bostońskiego 
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Testu Nazywania. Badanie zostało również przeprowadzone w Grupie Kontrolnej. 

Następnie dokonano porównania wyników uzyskanych w obu grupach w ramach 

pierwszego i drugiego badania.  

3. Wyniki 

Rezultaty uzyskane w obu badaniach zostały przedstawione w poniższych tabelach. 

Tabela 1. ilustruje progres wyników osiągniętych przez pacjentów po zakończeniu  

2-miesięcznej, intensywnej terapii z zastosowaniem programu Afasystem. Wartości 

uzyskane w poszczególnych kategoriach zostały uśrednione dla całej grupy. W Tabeli 

2. przedstawiono wyniki uzyskane przez pacjentów z Grupy Kontrolnej, którzy nie 

korzystali w tym czasie z żadnej terapii.  

Tabela 1. Wyniki uzyskane w Grupie Badanej 

BTDA Przed terapią Po terapii 

I Rozmowa i opowiadanie 7,8 10,2 

II Rozumienie 82,6 102,3 

III Ekspresja oralna 129,7 170,8 

IV Czytanie 51,5 69,8 

V Pisanie 84,2 110,9 

(BNT) Nazywanie 27,2 39,4 

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 2. Wyniki uzyskane w Grupie Kontrolnej 

BTDA Przed terapią Po terapii 

I Rozmowa i opowiadanie 3,8 6 

II Rozumienie 52,1 62,2 

III Ekspresja oralna 82 103 

IV Czytanie 34,6 45,8 

V Pisanie 43 77,7 

BNT (Nazywanie) 9,6 17 

Źródło: Opracowanie własne  

Rezultaty osiągnięte w obu grupach pacjentów zostały przedstawione z podziałem 

na kategorie stosowane w Bostońskim Teście do Diagnozy afazji, tj.: rozmowa i opo-

wiadanie, rozumienie, ekspresja oralna, czytanie, pisanie oraz nazywanie. W ostatnim 

wierszu tabeli zaprezentowano wyniki uzyskane przez pacjentów w Bostońskim Teście 

Nazywania.  

W przypadku obu grup pacjentów (Badanej i Kontrolnej) stwierdzono ogólną 

progresję wyników uzyskanych w okresie pomiędzy pierwszym a drugim badaniem 

(okres 2 miesięcy). Poprawa została osiągnięta we wszystkich kategoriach objętych 

badaniem. Dotyczy ona zarówno Grupy Badanej, jak i Kontrolnej. W przypadku Grupy 
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Kontrolnej progresja stanowi wynik samoistnej poprawy funkcji lingwistycznych, 

która ma miejsce w pierwszych tygodniach po udarze [22]. 

Wykres 1. ilustruje różnice pomiędzy poziomem progresji uzyskanej przez pacjen-

tów z obu grup.  

 

Wykres 1. Różnice progresji w Grupie Badanej i Grupie Kontrolnej 

Z przedstawionego wykresu wynika jednocześnie, iż pacjenci objęci intensywną 

terapią logopedyczną z wykorzystaniem komputerowego narzędzia wspomagania 

rehabilitacji afazji osiągnęli znacznie większą progresję wyników w takich aspektach 

jak rozumienie (19,7-10,1) oraz ekspresja oralna (41,1-21). Nieco mniejsze, choć 

również zauważalne różnice zaobserwowano w przypadku czytania (18,3-11,2) oraz 

wyników Bostońskiego Testu Nazywania (12,2-7,4). Minimalna różnica w uzyskanej 

progresji dotyczy natomiast takich kategorii jak rozmowa i opowiadanie (2,4-2,2). 

W Grupie Kontrolnej odnotowano natomiast większą poprawę w przypadku aspektu 

pisania (34,7-26,7).  

4. Dyskusja  

Wyniki wdrożonej terapii wskazują, iżzastosowanie komputerowych metod wspie-

rania rehabilitacji afazji może przyczynić się do poprawy zdolności komunikacyjnych 

pacjentów, w szczególności w aspektach dotyczących rozumienia wypowiedzi oraz 

ekspresji oralnej. Zastosowana terapia okazała się skuteczna. Intensywny trening 

z użyciem programu Afasystem rozpoczął się we wczesnym okresie od zachorowania, 

kiedy to naturalne procesyplastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej 
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reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji odgrywają w przypadku rehabilitacji 

niezwykle istotną rolę [23]. 

Zastosowana metoda rehabilitacji spełniała niezbędne kryterium częstotliwości 

i intensywności. Sesje w programie Afasystem odbywały się codziennie, przez okres 

dwóch miesięcy. Bhogal zauważa w tym kontekście, iż intensywna terapia afazji 

prowadzona w krótkim okresie jest bardziej skuteczna niż mniej intensywna terapia 

prowadzona przez dłuższy czas, zalecając jednocześnie, aby intensywność terapii była 

wyższa niż 3 godziny tygodniowo” [24].  

Terapia z zastosowaniem komputerowego narzędzia wspomagania rehabilitacji 

afazji nie wymagała znacznego zaangażowania czasowego ze strony terapeuty. Po 

instalacji programu na komputerze pacjenta, terapeuta spotykał się z chorym jeszcze 

tylko trzykrotnie w okresie 2 miesięcy – w celu aktualizacji zestawu ćwiczeń. Pomimo 

tego, pacjenci osiągnęli w tym okresie znaczną progresję wyników. Ograniczenie czasu 

poświęcanego przez terapeutę uznaje się za zaletę wspieranej komputerowo terapii 

afazji [25]. Należy pamiętać, iż logopeda posiada stały dostęp do wszystkich danych 

oraz wyników pacjenta, co umożliwia mu dokonywanie bieżącej oceny osiąganych 

postępów oraz modyfikację poziomu trudności generowanych w programie ćwiczeń.  

Istotny aspekt wspomaganej komputerowo rehabilitacji afazji stanowią koszty 

terapii. Powszechnie przyjmuje się, że usługi oparte na technologiach komputerowych 

mogą stanowić skuteczne i efektywne kosztowo rozwiązanie w terapii afazji [26]. 

Latimer i in. podjęli się ustalenia efektywności kosztowej wspomaganej komputerowo 

terapii chronicznej afazji [27]. Autorzy projektu stwierdzają w konkluzji, że „wyko-

rzystanie metod komputerowych w terapii chronicznej afazji stanowi prawdopodobnie 

efektywny sposób wykorzystania zasobów [28]. 

Niniejsze badanie potwierdza przywołane powyżej wnioski. Koszty udziału w terapii 

z zastosowaniem narzędzia Afasystem są niskie w porównaniu do kosztów tradycyjnej 

terapii mowy. Całkowita wysokość wydatków związanych z udziałem w 2-miesięcznym 

programie terapeutycznym wyniosła po stronie pacjentów 60 PLN. W tym czasie 

realizowano ok. 60 jednostek terapeutycznych (30-45 minut każda).  

Zastosowanie komputera w rehabilitacji poudarowej afazji wymaga zgody oraz 

akceptacji tego rodzaju terapii przez pacjenta i jego rodzinę. Niezależna terapia 

z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania rehabilitacji afazji jest 

jednak dobrze akceptowana przez pacjentów [29]. Badania Latimera i in. [30] miały na 

celu określenie poziomu akceptacji tego rodzaju metod wśród pacjentów z afazją. 

Stwierdzono następujące zalety metod komputerowych: niezależność, elastyczność 

oraz powtarzalność ćwiczeń, wynikającą z zastosowania programu komputerowego. 

Pacjenci zauważyli również zmniejszenie trudności w znajdowaniu odpowiednich słów 

oraz większą pewność w mówieniu. Za wadę uznano znużenie. W konkluzji autorzy 

stwierdzają, że „Poziom akceptacji metod komputerowych można zwiększyć poprzez 

dobór ćwiczeń zgodnych z osobistymi zainteresowaniami pacjenta” [31].  

Również w przypadku pacjentów objętych terapią z zastosowaniem narzędzia Afa-

system potwierdzono atrakcyjność tego rodzaju metody rehabilitacji. Z przeprowa-

dzonego wywiadu z pacjentami wynika, iż ćwiczenia zwiększały ich motywację, 
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stanowiły wygodę dla członków rodziny (brak uciążliwych dojazdów), a także dostar-

czały okazji do wspólnego spędzania czasu z wnukami. Zwracano również uwagę na 

fakt, iż treść zadań jest dostosowana do potrzeb osób dorosłych (w przeciwieństwie do 

niektórych kart pracy, stosowanych w tradycyjnej terapii).  

W związku z powyższym należy uznać, że program Afasystem okazał się narzędziem 

atrakcyjnym i użytecznym w terapii. Wydaje się jednak, że wskazane byłoby dalsze 

unowocześnienie dostępnych programów, w szczególności w kontekście nowych 

technologii, które mogą być wykorzystane na potrzeby terapii afazji. Brennan wskazuje 

np. iż „użycie ekranów dotykowych może pozytywnie wpływać na możliwości 

stosowania oraz skuteczność rehabilitacji na odległość w terapii mowy” [32]. Obiecujące 

wyniki uzyskano również w terapii z zastosowaniem tabletu. Lavoie i in. konkludują, iż 

„samodzielny trening z użyciem tabletu stanowi skuteczną metodę osiągania poprawy 

w zakresie umiejętności nazywania” [33]. W związku z powyższym wydaje się, że 

istnieje również potrzeba uwzględnienia najnowszych technologii w terapii pacjentów 

w Polsce. Wskazane mogłoby być np. opracowanie dedykowanej aplikacji na smartfon 

lub tablet. Dotychczas oprogramowanie tego rodzaju nie zostało jeszcze w naszym kraju 

stworzone. 

5. Wnioski 

W kontekście przywołanych powyżej rezultatów 2-miesięcznej terapii należy zatem 

stwierdzić, że: 

 zastosowanie multimedialnego narzędzia Afasystem może wykazywać wysoką 

skuteczność w terapii pacjentów z poudarową afazją mowy; 

 zastosowanie treningu logopedycznego już we wczesnym okresie od wystąpienia 

udaru, wysoka intensywność wykonywanych ćwiczeń, relatywnie niskie koszty 

i łatwa dostępność terapii, czy wreszcie akceptacja ze strony pacjentów, mogą 

w wydatnym stopniu przyczynić się do szerszego zastosowania tego rodzaju 

narzędzi, a w konsekwencji pozytywnie wpłynąć na zdolności komunikacyjne 

pacjentów po udarze mózgu; 

 obecnie trudno jest jednoznacznie określić potencjał nowych technologii w terapii 

zaburzeń mowy. Osiągnięte wyniki wstępne stanowią jednak podstawę do dal-

szych prospektywnych, randomizowanych badań celem weryfikacji skuteczności 

klinicznej tych metod u pacjentów z różnie nasiloną poudarową afazją. 
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Wspomagana komputerowo rehabilitacja logopedyczna pacjentów z afazją 

poudarową. Doniesienie wstępne 

Pacjenci z poudarową afazją wymagają intensywnej i długotrwałej rehabilitacji. Jest ona jednak bardzo 

kosztowna i uciążliwa. W związku z tym wielu chorych rezygnuje z dalszego usprawniania mowy.  

Tymczasem nowoczesne metody leczenia afazji umożliwiają wdrożenie skutecznej i łatwo dostępnej 
terapii. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie programów komputerowych, dzięki którym chorzy mogą 

wykonywać w warunkach domowych zindywidualizowane ćwiczenia wskazane przez terapeutę.  

Niniejsze badanie miało na celu weryfikację skuteczności programu wspomagania rehabilitacji afazji 

Afasystem w codziennej praktyce logopedycznej. W projekcie uczestniczyło 24 pacjentów z rozpoznaną 
afazją. 14 chorych zostało włączonych do Grupy Badanej i objętych 2-miesięczną terapią z zastosowaniem 

programu Afasystem. 9 pacjentów stanowiło Grupę Kontrolną. Przed rozpoczęciem terapii oraz po jej 

zakończeniu wszyscy chorzy zostali poddani badaniu za pomocą Bostońskiego Testu do Diagnozy Afazji. 

Następnie porównano wyniki uzyskane w obu grupach przed i po terapii.  
Z uzyskanych danych wynika, że pacjenci z Grupy Badanej osiągnęli znaczną progresję w takich 

aspektach komunikacji jak rozumienie i ekspresja oralna. Wyniki sugerują, że wdrożona odpowiednio 

wcześnie, intensywna terapia z użyciem narzędzi komputerowych może przyczynić się poprawy zdolności 

komunikacyjnych pacjentów. Rezultaty badania mają jednak jedynie wstępny charakter. Niezbędne jest 
kontynuowanie prospektywnych, randomizowanych badań na większej próbie pacjentów celem 

weryfikacji skuteczności klinicznej tych metod. 

Słowa kluczowe: afazja, komputer, terapia logopedyczna 
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Computer-aided speech therapy in post-stroke aphasia. Preliminary report 

Patients with post-stroke aphasia require intensive and long-term rehabilitation. For many of them it could 

be very expensive and cumbersome. As a result, many patients refuse to continue to improve their speech. 

However modern methods of treating aphasia make it possible to implement effective and easily accessible 

therapy. One solution is to use computer programs that enable patients to perform home-based 
personalized exercises indicated by the therapist. 

This study aimed to verify the effectiveness of Afasystem aphasia rehabilitation tool in daily speech 

therapy practice. The project involved 24 patients with diagnosed aphasia. 14 patients were included in the 

Intervention Group, which received the 2-month Afasystem therapy. 9 patients were the Control Group. 
Before and after treatment, all patients were screened using the Boston Diagnostic Aphasia Examination.  

The results were then compared in both groups before and after therapy. 

The obtained data show that patients in the Study Group achieved significant progress in such aspects of 

communication as oral comprehension and expression. The results suggest that early-stage, intensive 
computer-based therapy can help improve patient communication. However, the results of the study are 

preliminary. It is essential to continue prospective randomized trials in a larger sample of patients to verify 

the clinical effectiveness of these methods. 

Keywords: aphasia, computer, speech therapy 
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Tempo mowy, a osobowość u osób dorosłych 

1. Wprowadzenie 

Mowa jest dla człowieka podstawową formą komunikacji. Dzięki niej każda 

jednostka tworzy osobniczy styl posługiwania się językiem i własny sposób wyrażania. 

Warto przyjrzeć się czynnikom tworzącym mowę, jako składnikom kształtującym 

swoisty sposób komunikacji. Można zatem wyróżnić następujące składniki mowy: 

język, tekst, nadawanie, odbiór. Pomijając językowe aspekty mowy skupiamy się na 

suprasegmentalnej płaszczyźnie języka. Jest ona istotna dla niniejszych badań opi-

sanych w artykule, szczególe zainteresowanie kierujemy w stronę zagadnienia tempa 

mowy. 

Zauważamy, że większość osób nie przywiązuje wagi do tego, w jakim tempie 

realizuje swoje wypowiedzi. Jednak tempo mowy to istotna część naszego sposobu 

porozumiewania się, która wpływa nie tylko na rozumienie i odbiór nadawanego przez 

nas komunikatu, ale również stanowi środek ekspresji. Oddaje także charakter 

nadawcy, wiąże się z emocjami, predyspozycjami anatomicznymi i intelektualnymi 

oraz jak się okazało podczas podsumowania wyników – z wykonywanym zawodem. 

Wobec powyższego, można stwierdzić, że tempo to dość istotny składnik mowy, który 

wpływa na jakość komunikacji jednostki ludzkiej. 

Zastanawiająca jest kwestia powiązania tempa mowy z osobowością człowieka. 

Osobowość jest złożoną całością, dzięki której zachowujemy pewną spójność życia 

i funkcjonujemy, jako niepowtarzalna jednostka. Osobowość jest też cechą względnie 

stałą, więc jako czynnik warunkujący tempo mowy powinna determinować określoną 

szybkość mowy człowieka. W artykule postawione zostaje pytanie: czy to właśnie 

tempo mowy będzie zależało od osobowości jednostki, a tym samym dyktowało 

sposób jej ekspresji? 

Wpływ osobowości na nasz sposób wyrażania jest oczywisty, ale czy osobowość 

wpływa bezpośrednio na tempo mowy? 

Tu formują się problemy badawcze, które kształtują cel opisywanych analiz: Czy 

istnieje wyraźny związek tempa mowy i osobowości? Co wpływa na szybkość 
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wypowiedzi? Czy tempo mowy może oddawać to, jakimi ludźmi jesteśmy? A wreszcie 

czy jeżeli determinowane jest przez względnie stałe cechy człowieka to czy można je 

swobodnie zmienić? Te pytania pojawiają się w kontekście omawianego zagadnienia 

i warto podjąć próbę odpowiedzi na nie. 

Warto podkreślić, iż badania prowadzono wśród osób dorosłych, których mowa jest 

w pełni ukształtowana i pozbawiona wad. U badanych obserwowano związek pomiędzy 

tempem mowy a osobowością (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświad-

czenie, ugodowość sumienność).  

Poniżej zaprezentowane są wyniki badań nad przedmiotowym zagadnieniem. 

Zauważamy konieczność prowadzenia dalszych badań dotyczących tempa mowy ze 

względu na niewielką ilość polskojęzycznych publikacji opisujących to zagadnienie. 

2. Definicje 

2.1. Tempo mowy  

Tempo mowy to pewna właściwość głosu, ściśle uzależniona od indywidualnych 

możliwości i zdolności człowieka. Do tej pory szybkość mówienia była definiowana 

przez wrażenia odbiorcze słuchacza. Posiłkując się wiedzą z zakresu muzyki przywołać 

można trzy określenia charakteryzujące tempo mówienia: lento – powoli, moderato  

– umiarkowanie, allegro – szybko [1].  

Według badań prowadzonych przez szwedzkiego uczonego D. Klatta, typowa 

szybkość wypowiedzi waha się w granicach 150-250 wyrazów na minutę, 4-7 sylab na 

sekundę [2]. Warto zwrócić uwagę, że badania były wykonywane na osobach posłu-

gujących się językiem szwedzkim, co może mieć znaczący wpływ na wynik naszych 

badań. Oba języki pochodzą z tej samej rodziny – języki indoeuropejskie, lecz każdy 

z nich należy do innej grupy. Język szwedzki należy do grupy języków germańskich, 

natomiast język polski do grupy słowiańskich.  

Podsumowując, termin tempo mowy można scharakteryzować jako właściwość 

głosu, która jest uzależniona od indywidualnych skłonności człowieka.  

2.2. Osobowość  

Osobowość według jednej z pierwszych definicji stworzonej przez G. W. Allporta 

to dynamiczna organizacja wewnątrz jednostki tych psychofizycznych systemów, które 

determinują unikalne przystosowanie do środowiska [3]. Według Lawrence’a 

A. Pervin’a osobowość to […] złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca 

kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa 

się ze struktur, jak i procesów, i odzwierciedla działanie tyleż natury (geny), co 

środowiska. Pojęcie osobowości obejmuje również czasowy aspekt funkcjonowania 

człowieka, zawiera bowiem w sobie wspomnienia przeszłości, reprezentacje mentalne 

teraźniejszości oraz wyobrażenia i oczekiwania co do przyszłości [4]. 
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Przedstawione badanie miało ocenić związek osobowości (jej wymiarów) z tempem 

mowy. Użyto modelu osobowości w ujęciu Paula T. Costy i Roberta R. McCrea, 

w którym wyróżnia się pięć wymiarów:  

 neurotyczność, wskazującą na emocjonalną stabilność lub niezrównoważenie; 

 ekstrawersję – wskazującą na jakość i ilość społecznych interakcji, w tym też 

poziom aktywności i zdolność odczuwania pozytywnych emocji; 

 otwartość na doświadczenie – stwierdzającą skłonność do poszukiwania i pozy-

tywnego odbierania doświadczeń, poziom ciekawości poznawczej i pragnienie 

nowości; 

 ugodowość – odnoszącą się do nastawienia ludzi (negatywnego lub pozy-

tywnego) oraz orientacji interpersonalnej, tzn. egoizm lub altruizm; 

 sumienność – pokazującą jak bardzo osoba jest zmotywowana, zorganizowana 

i wytrwała w dążeniu do realizacji podejmowanych aktywności, tzn. wskazuje 

jak dany człowiek będzie podchodził do pracy.  

3. Dotychczasowe badania dotyczące związku osobowości z tempem 

mowy 

Autorkom nie udało nam się natrafić na literaturę polskojęzyczną poruszającą 

tożsame zagadnienia czy też zajmującą się podobną problematyką. 

Literatura anglojęzyczna dostarcza nieco szerszego spojerzenia na korelacje tempa 

mowy i typu temperamentu. Lingwista Kendall [5] w 2009 r., stwierdził, że tempo 

mowy człowieka jest uzależnione nie tylko od czynników demograficznych takich jak 

płeć, wiek, narodowość ale w równej mierze zależne od typu osobowości jednostki 

oraz emocji przeżywanych w danym momencie mówienia. Kendall zauważył też, że 

subiektywne spostrzeganie tempa wypowiedzi, często nie pokrywa sie z jej 

rzeczywistą prędkością. 

4. Propozycja klasyfikacji tempa mowy u osób dorosłych 

Na potrzebę badania, z powodu braku podobnej klasyfikacji autorki zaproponowały 

własne zestawienie gdzie za jednostkę przyjęły ilość sylab wypowiadanych na minutę 

(s/m). Propozycję zestawić można z klasyfikacją przedstawioną przez Kurkowskiego [6], 

który podaje średnią ilość sylab na sekundę – stwierdzając, ze przeciętnie człowiek 

wypowiada 4-5 sylab na sekundę (s/s). Zaproponowana klasyfikacja wyróżnia trzy tempa 

mowy: wolne – < 210 s/m (>3 s/s), przeciętne – 211-269 (4 s/s), szybkie – 217< (5< s/s).  

5. Procedura badania 

Badania rozpoczęto od zarysowania grupy docelowej, w której będą przeprowa-

dzane próby. Grupa poddana badaniu to osoby z bliskiego otoczenia autorek niniejszej 

publikacji.  

Następnie przeprowadzano badania, które trwały przez okres trzech miesięcy od 

grudnia 2016 roku do lutego 2017 roku. Indywidualny charakter badania pozwolił na 

zebranie szczerych i kompletnych odpowiedzi. Każda osoba badana przebywała 
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w obecności osoby zbierającej wyniki (jednej z autorek tekstu), dzięki czemu odpo-

wiedzi były wolne od wpływu dodatkowych czynników.  

Próba składała się z dwóch etapów. Pierwszym etapem było wypełnienie przez 

osobę badaną Inwentarza osobowości NEO-FFI FFI Paula T. Costy i Roberta R. 

McCrae w adaptacji Bogdana Zawadzkiego, Jana Strelaua, Piotra Szczepaniaka 

i Magdaleny Śliwińskiej. Udzielanie odpowiedzi do powyższego kwestionariusza 

trwało średnio około 15 minut. 

Następnie osoba poddawana próbie była proszona o sformułowanie wypowiedzi na 

dowolny temat przez 3 minuty. Co do zasady podczas nagrania nie było żadnych 

przerw. Badacz nagrywał monolog, za pomocą przygotowanego dyktafonu. Osoba 

przeprowadzająca próbę była jednocześnie uczestnikiem komunikacji, a także dbała 

o jakość nagrania i nadzorowała poprawność wykonywania badania. 

Po wykonaniu testu i nagrania osoba badana była informowana o celu wykony-

wanych zadań oraz o możliwości uzyskania indywidualnych wyników. 

Następnie wszystkie zebrane wyniki testów oraz nagrania były podsumowywane po 

zebraniu wszystkich prób.  

5.1. Grupa badana 

Badana grupa składała się z 51 osób, w tym 34 kobiet i 27 mężczyzn. Obejmowała 

osoby dorosłe w wieku od 20 do 60 lat. Średnia wieku w badanej grupie wynosiła 

31 lat (M=27; SD=11). Badana grupa została podzielona na dwie podgrupy ze względu 

na wykonywany zawód. Połowa grupy – 25 osób wykonuje zawód, w którym na co 

dzień używa mowy werbalnej, np. nauczyciel, logopeda, lekarz, prawnik, dziennikarz, 

artysta. Druga połowa – 26 osób, wykonuje zawód nie związany z używaniem mowy 

werbalnej, np. tłumacz, student, fotograf, architekt, spawacz, ekonomista, ogrodnik, 

informatyk, marketingowiec, grafik, urzędnik. Wszyscy badani są osobami zdrowymi, 

nie cierpiącymi na żadne zaburzenia logopedyczne, ani psychologiczne. 

5.2. Narzędzia badawcze 

W badaniu zostały wykorzystane dwa narzędzia: psychologiczne – inwentarz 

osobowości NEO-FFI Paula T. Costy i Roberta R. McCrae w adaptacji Bogdana 

Zawadzkiego, Jana Strelaua, Piotra Szczepaniaka i Magdaleny Śliwińskiej [7], który 

opisuje osobowość na pięciu wymiarach z modelu Wielkiej Piątki: neurotyczności, 

ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, sumienności i ugodowości. Pierwszy 

z wymiarów, neurotyczność, pokazuje czy osoba jest przystosowana czy chwiejna 

emocjonalnie. Wysoki poziom tego wymiaru wskazuje na skłonność do przeżywania 

negatywnych emocji, takich jak: niezadowolenie, gniew, strach czy poczucie winy, 

a także na dużą wrażliwość danej osoby na doświadczanie stresu. Takie osoby gorzej 

radzą sobie ze stresem i mają trudność z kontrolowaniem swoich popędów. Niski 

wynik w skali neurotyczności oznacza, ze osoba jest stabilna emocjonalnie, spokojna, 

dobrze radzi sobie ze stresem i rzadko doświadcza rozdrażnienia czy martwi się. Drugi 

z badanych wymiarów, ekstrawersja obrazuje to ile i jakie interakcje społeczne posiada 
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badana osoba, a także jaki jest jej poziom aktywności i możliwości odczuwania 

pozytywnych emocji. Osoby ekstrawertywne są przyjacielskie, rozmowne, skłonne do 

zabawy, poszukiwania stymulacji, pogodne i optymistyczne. Mają tendencję do 

dominowania i przejmowania funkcji przywódczych. Są bardzo aktywne i poszukują 

stymulacji. Osoby o niskim poziomie ekstrawersji – introwertyczne – wykazują dystans 

w kontaktach z innymi ludźmi, niski poziom optymizmu i szczęścia, a także preferują 

samotność. Często są to osoby nieśmiałe. Wymiar otwartość na doświadczenie pokazuje 

jak bardzo osoba jest skłonna do szukania i pozytywnego przeżywania nowych 

doświadczeń życiowych, a także jak dobrze toleruje nowe rzeczy i jak bardzo jest 

ciekawa świata. Osoby o wysokiej otwartości na doświadczenie mają bujną wyobraźnię, 

są wrażliwe estetycznie i zainteresowane sztuką, a także otwarte na innych ludzi. 

Aktywnie poszukują nowych doświadczeń, wykazują intelektualną ciekawość i są 

gotowe do analizy zastanych wartości politycznych, społecznych czy religijnych. 

Osoby o niskim poziomie otwartości na doświadczenie przejawiają konwencjonalne 

zachowania i głoszą konserwatywne poglądy. Wymiar ugodowości opisuje to jak 

pozytywnie lub negatywnie jednostka jest nastawiona do innych ludzi. Wskazuje na to 

czy osoba jest zorientowana bardziej altruistycznie czy antagonistycznie. Osoby 

o wysokiej ugodowości są przekonane o uczciwości innych ludzi, są szczere i prosto-

linijne, koncentrują się na potrzebach innych osób, ustępują w obliczu konfliktów, 

a także postrzegane są jako osoby skromne i mają wysoki poziom empatii. Osoby 

o niskim poziomie ugodowości są sceptyczni wobec innych ludzi i ich intencji, mają 

tendencję do manipulowania ludźmi, są egocentryczne. Bywają także agresywne i dążą 

do rywalizacji z innymi. Są przekonane o wyższości własnej osoby nad innymi, a także 

są konkretne i racjonalne w relacjach i niewrażliwe na cudze problemy i cierpienia. 

Ostatni z wymiarów – sumienność – wskazuje na poziom zaangażowania, organizacji, 

zmotywowania i wytrwałości jednostki w dążeniu do ustalonego celu. Opisuje stosunek 

do pracy. Osoby o wysokiej sumienności są przekonane o własnych kompetencjach 

i możliwości radzenia sobie z sytuacjami napotykanymi w życiu, są uporządkowane 

i staranne, kierują się ściśle ustalonymi przez siebie zasadami, a także mają określone, 

wysokie aspiracje i wielką potrzebę osiągnięcia sukcesu w życiu. Bardzo mocno 

angażują się w pracę i bywa, ze mają skłonność do pracoholizmu. Posiadają także 

wysoką motywację wewnętrzną i zawsze starają się kończyć rozpoczęte zadania. 

Podejmując decyzje uważnie rozważają problem i zastanawiają się nad najlepszym 

rozwiązaniem. Osoby o niskim poziomie sumienności mają przekonanie o braku 

własnych kompetencji w radzeniu sobie z wieloma sytuacjami życiowymi, nie potrafią 

zaprowadzić porządku w swoich działaniach i codziennym życiu. Są nierzetelne, brak 

im ambicji i konkretnych, jasno sprecyzowanych celów do których mogliby dążyć. 

Często nie doprowadzają do końca podjętych działań, a także szybko i impulsywnie 

podejmują decyzje. 

Kwestionariusz składa się z 60 stwierdzeń, których prawdziwość w stosunku do 

własnej osoby badany ocenia na pięciostopniowej skali (zdecydowanie nie zgadzam 

się, nie zgadzam się, nie mam zdania, zgadzam się, zdecydowanie zgadzam się). Jest to 
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kwestionariusz samoopisowy typu papier – ołówek, którego wypełnienie zajmuje 

około 15 minut.  

Drugim z użytych narzędzi były nagrania audio 3 minut monologu osoby badanej 

na dowolny temat. Badani nagrywani byli przez 3 minuty aby można było obliczyć 

średnią ilość sylab wypowiadanych przez badanego na minutę.  

5.3. Hipotezy 

W badaniu zostały założone trzy hipotezy. Pierwszą hipotezą było założenie, że 

osoby młodsze oraz wykonujące zawody związane z częstym używaniem mowy 

mówią szybszym tempem mowy niż osoby starsze i nie wykonujące zawodów 

związanych z mówieniem. Druga hipoteza zakładała, że osoby mające szybkie tempo 

mowy będą miały wyższy poziom ekstrawersji od osób mówiących wolnym tempem 

mowy. Trzecia zakładała, że osoby mające wolne tempo mowy będą miały wyższy 

poziom neurotyczności, ugodowości i sumienności niż osoby mające szybkie tempo 

mowy. 

6. Wyniki 

Zgodnie z proponowaną przez autorki klasyfikacją tempa mowy u osób dorosłych 

badana grupa miała średnio przeciętne tempo mowy uzyskując wynik 233,7 sylab na 

minutę (SD=44,7), co mieści się w przedziale właściwym osób mówiącym ze średnim 

tempem mowy – 211-269 sylab na sekundę. Taki wynik oznacza, że średnio badani 

wypowiadali 3,8 (SD=0,8) sylab na sekundę, co również mieści się w przeciętnym 

przedziale wypowiadanych sylab ustalonym przez autorki za Kurkowskim [6] – 4/5 

sylab na sekundę.  

Obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona pomiędzy wiekiem, a ilością 

wypowiadanych sylab na minutę r=-0,43; p< 0,001. Korelacja okazała się istotna 

statystycznie, średnio ujemna. Im młodsza jest osoba badana, tym więcej sylab na 

minutę wypowiada, co pozwala wnioskować, że młodsze osoby mówią szybciej, 

a osoby starsze wolniej. Nie stwierdzono korelacji między płcią, a ilością sylab 

wypowiadanych na minutę.  

Korelacja r-Pearsona pomiędzy zawodem, a ilością wypowiadanych na minutę 

sylab wynosiła r=-0,31; p< 0,001. Korelacja jest istotna statystycznie, średnio ujemna. 

Osoby wykonujące zawody związane z używaniem mowy werbalnej mówią średnio 

szybciej (248 sylab/ minutę – 4 sylaby/sekundę), niż osoby nie wykonujące takiego 

zawodu (220 sylab/ minutę – 4 sylaby/sekundę). Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, 

że osoby wykonujące zawody związane z częstym używaniem mowy werbalnej mówią 

szybciej, niż osoby nie wykorzystujące przede wszystkim mowy werbalnej w swoim 

zawodzie.  

Analiza porównawcza wyników dotyczących poziomów danej cechy osobowości 

wykazała pięć prawidłowości. Najwyższa neurotyczność występuje u osób mówiących 

wolno, natomiast u osób mówiących przeciętnym i szybkim tempem mowy poziom 

neurotyczności jest taki sam. Najwyższa ekstrawersja ujawnia się u osób mówiących 
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szybkim tempem mowy, a najniższa u osób mówiących przeciętnym tempem mowy. 

Otwartość na doświadczenie była porównywalna we wszystkich badanych grupach. 

Najniższa ugodowość wystąpiła u osób mówiących przeciętnym tempem mowy, 

a najwyższa u osób mówiących wolnym tempem. Najwyższy poziom sumienności 

miały osoby mówiące przeciętnym tempem mowy, natomiast porównywalny poziom 

tego wymiaru wystąpił u pozostałych grup.  

Hipotezy dotyczące wieku i zawodu badanych oraz wymiarów neurotyczności, 

ekstrawersji i ugodowości potwierdziły się. Jedyna niepotwierdzona hipoteza dotyczy 

wymiaru sumienności. 

7. Podsumowanie 

Dzięki przeprowadzonym badaniom, można stwierdzić, że charakterystyka osobo-
wości człowieka bezpośrednio wpływa na kształtowanie się tempa mowy. Okazuje się, 
że to jak bardzo emocjonalni, towarzyscy, sumienni i ugodowi jesteśmy wpływa na to 
jakim tempem mowy się posługujemy. Warto zadać sobie pytanie czy skoro na tempo 
mowy wpływa osobowość, która jest względnie stałą właściwością człowieka to czy 
można na przykład na potrzeby terapii logopedycznej zwolnić tempo mowy, nie 
zmieniając sobowości pacjenta? Jest to pytanie, które warto poddać pod dyskusję 
i zbadać w kolejnych poszukiwaniach naukowych związanych z badaniem tempa 
mowy u osób dorosłych.  

Wyniki badania skłaniają również do innych refleksji. Warto w przyszłości 
prześledzić również wpływ innych czynników charakteryzujących daną osobę na 
tempo jej mowy, na przykład: język kjakim się posługuje, kulturę z jakiej się wywodzi 
itp. Skoro czynniki wewnetęrzne (osobowość) oddziaływują na tempo mowy to jaki 
wpływ mają na nie czynniki zewnętrzne? Czy emocje jakich doświadczamy w danym 
momencie, przekładają się na naszą prędkość wypowiedzi? I czy wszystkie te czynniki 
korelować będą z osobowością badanych? Zagadnienie tempa mowy dotąd tak rzadko 
podejmowane przez badaczy wydaje się być tematem tak szerokim i różnorodnym, że 
warto jest podejmować kolejne poszukiwania w obrębie tego tematu. Dzięki temu 
zasób publikacji dotyczących tempa mowy w polskojęzycznej literaturze naukowej 
mógłby się powiększyć. 
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Osobowość jako niezmienny wymiar człowieka, ukształtowany w trakcie życia wpływa na jego 

zachowania, działania, preferencje. Czy jest jednak czynnikiem determinującym nasz sposób mówienia, 

a przede wszystkim tempo w jakim mówimy? Artykuł opisuje badanie przeprowadzone na 75-osobowej 

grupie osób dorosłych wykonujących zawody związane lub niezwiązane z codziennym używaniem mowy 
werbalnej. Pokazano, ze osobowość badanych osób ma rzeczywisty wpływ na tempo ich mowy. Zwery-

fikowano hipotezy wskazujące, że wyższy poziom ekstrawersji i neurotyczności będą współwystępować 

z szybszym tempem mowy, a wyższa ugodowość i sumienność będą szły w parze z wolniejszym 

mówieniem.  
Słowa kluczowe: Wielka Piątka, osobowość, tempo mowy 

Influence between speaking speed and personality of adult persons 

Personality is an unchangeable dimension for human kind shaped during their life, and have influence in 

their behaviours, activities and preferences. But is it a factor that determinates our way, or most of all the 

speed of our speaking. Report shows the test that were performed on a group of 51 adult persons that 

perform different professions. It shows if their personality have an actual influence in their speed of 
speaking. It’s validate assumptions that if high level extraversion and neuroticism will concomitance with 

faster speed of speaking then amicability and scrupulousness will go with slower way of speaking.  

Key words: Big Five, personality, speaking speed 
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