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Motywacja do sportu w karierze dwutorowej 

studentów-sportowców i jej zmienność w czasie studiów 

1. Wstęp 

Tematem niniejszej pracy jest analiza motywacji do sportu, charakteryzującej 

studentów-sportowców w karierze dwutorowej, łączącej uprawianie sportu i studio-

wanie. Motywacja jest zjawiskiem wielowymiarowym i zróżnicowanym, tak jak 

związana z nią aktywność człowieka. Motywacja definiowana jest jako stan wewnętrz-

nego napięcia, który pobudza człowieka do podjęcia działania [1], oraz jako proces 

dążenia do czegoś lub unikania czegoś [2]. 

Motywacja, na potrzeby niniejszego badania, analizowana była poprzez założenia 

teorii samodeterminacji, znanej w polskiej literaturze również pod nazwą teorii 

autodeterminacji lub samookreślenia, a w oryginale Self-Determination Theory. Teoria 

ta opracowana została przez amerykańskich psychologów Edwarda Deci i Richarda 

Ryan [3]. Głównym założeniem teorii samodeterminacji jest istnienie różnych typów 

motywacji, które mają bezpośredni wpływ na rodzaj i charakter zachowania człowieka. 

Niektóre typy motywacji charakteryzują się wysoką wolicjonalnością i są odzwiercie-

dleniem wyznawanych przez człowieka wartości oraz zainteresowań. Inne zaś, są 

całkowicie zewnętrzne, zależne od wpływu środowiska, które oddziałuje na człowieka 

poprzez różne formy nacisku oraz presji [4].  

Teoria samodeterminacji opiera się na założeniu, że człowiek posiada trzy wrodzone 

potrzeby psychiczne: kompetencji, autonomii oraz relacji z innymi. Potrzeba kompe-

tencji oznacza bycie skutecznym w wykonywanej aktywności i w realizacji postawio-

nych celów (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), jak również rozumienie 

sposobu realizacji tych celów. Potrzeba relacji międzyludzkich odnosi się do tworzenia 

satysfakcjonujących i bezpiecznych relacji z innymi ludźmi. Natomiast potrzeba 

autonomii opiera się na byciu inicjatorem własnych działań oraz możliwość ich 

samoregulacji [5]. Zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych wzmacnia 

motywację człowieka, jak również jego wytrwałość, kreatywność oraz efektywność 

w działaniu. Środowisko może zarówno wzmacniać, jak i osłabiać możliwość zaspoka-

jania podstawowych potrzeb, więc ma ono ogromny wpływ na dobrostan człowieka  

[3, 6, 7]. 

Teoria samodeterminacji rozróżnia trzy podstawowe typy motywacji związane 

z aktywnością człowieka: amotywację, motywację zewnętrzną oraz motywację wew-

nętrzną. Amotywacja oznacza brak intencji do podjęcia aktywności, co może wiązać 

się z nieuznawaniem jej za wartościową, z brakiem wiary, iż przyniesie ona pożądane 

rezultaty oraz z brakiem wystarczającego poczucia kompetencji. Motywacja zewnętrzna 

dotyczy działań wykonywanych dla uzyskania pożądanych rezultatów. Zewnętrzny 

rodzaj motywacji może przybierać różne formy w zależności od poziomu autonomii: 

                                                                   
1 m.ardenska@gmail.com, Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki, Wydział Wychowania 

Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, www.awf.katowice.pl. 



 

Magdalena Ardeńska 

 

8 

zewnętrznych regulacji, do których jednostka się podporządkowuje (np. nagrody 

i kary); introjekcji i internalizacji, czyli motywacji zewnętrznej przyjętej przez 

jednostkę (np. poczucie wstydu, potrzeba aprobaty); identyfikacji, czyli motywacji 

pochodzenia zewnętrznego, którą jednostka uważa za własną, a która jest najbliższa 

motywacji wewnętrznej (np. działanie, aby zrealizować postawione sobie cele). 

Natomiast motywacja wewnętrzna, autonomiczna, dotyczy aktywności wykonywanej 

dla samej przyjemności i satysfakcji z jej wykonywania, a nie dla osiągnięcia 

zewnętrznych korzyści [3, 6]. Charakterystyczną dla tego rodzaju motywacji jest 

holistyczne uczucie przepływu, czyli stan, w którym jednostka jest całkowicie 

pochłonięta przez daną aktywności do tego stopnia, że traci ona poczucie czasu [8]. 

Rozróżniono trzy kategorie motywacji wewnętrznej: motywację wewnętrzną ukierun-

kowaną na wiedzę, osiągnięcia oraz doznania. Motywacja ukierunkowana na wiedzę 

związana jest z ciekawością świata, chęcią jego eksploracji oraz zrozumienia zasad 

jego działania, chęcią uczenia się oraz zdobywania wiedzy. Motywacja wewnętrzna 

ukierunkowana na osiągnięcia, oznacza działanie dla samej przyjemności i satysfakcji 

wynikającej z próby osiągnięcia, bądź stworzenia czegoś, z naciskiem na sam proces 

a nie wynik działania. Motywacja wewnętrzna ukierunkowana na doznania, związana 

jest z chęcią doświadczania wrażeń sensorycznych, ekscytacji oraz zabawy, wynikają-

cych z wykonywanej aktywności [9, 10].  

W świecie sportu najwyższą wartością są wybitne osiągnięcia. Wymiar tych 

osiągnięć jest oceniany relatywnie do umiejętności innych osób, z tego też powodu 

tylko jednostki najbardziej zdeterminowane mogą odnieść sukces. Każdy sportowiec, 

który posiada ambicje, aby rozwijać swoją karierę sportową, musi być również zdolny 

do poświęceń. Niestety, wymagania zawodowego sportu zdecydowanie dominują nad 

innymi aspektami życia sportowców-studentów, co może nawet ostatecznie prowadzić 

do porażki zarówno w edukacji, jak i sporcie [11-13]. Dlatego coraz częściej przedmio-

tem zainteresowania prac naukowych stają się wszelkie aspekty kariery dwutorowej 

(ang. dual career) w sporcie. Kariera dwutorowa polega na połączeniu profesjonalnej 

kariery zawodniczej z edukacją lub pracą [14].  

Kariera dwutorowa studentów-sportowców wiąże się z ogromnym nakładem pracy 

i czasu, wymaganym zarówno w nauce, jak i w treningu sportowym. Wpływa to na 

styl życia jednostki oraz wymaga od niej ogromnego zaangażowania w wypełnianiu 

swojej roli zarówno w charakterze studenta, jak i sportowca [11].  

Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce studenci-sportowcy mogą korzystać 

z udogodnień związanych z indywidualną organizacją studiów, gwarantowaną przepi-

sami ustawowymi, a w szczególności art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce [15]. W Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 

w Katowicach, w której studiują badani studenci-sportowcy, funkcjonuje Indywidualny 

Program i Plan Studiów (IPPS). Program ten daje możliwość indywidualnych ustaleń 

dotyczących zaliczeń i obecności na zajęciach oraz wydłużenia czasu trwania studiów. 

Studenci-sportowcy mogą zatem liczyć na wsparcie systemowe ze strony uczelni. 

Jednakże, możemy przypuszczać, że jednostki które zdecydowały się podjąć wyzwanie 

jakim jest pogodzenie treningu sportowego z edukacją, odznaczają się wysoką 

motywacją i determinacją.  
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2. Cel pracy 

Celem pracy jest identyfikacja typu (amotywacja, motywacja zewnętrzna, moty-

wacja wewnętrzna) i formy (regulacje zewnętrzne, introjekcja i internalizacja, 

ukierunkowanie na wiedzę, osiągnięcia i doznania) motywacji do sportu studentów-

sportowców w karierze dwutorowej, studiujących w Akademii Wychowania Fizycz-

nego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF). Celem badania było również 

sprawdzenie zmienności typów i form motywacji studentów-sportowców w trakcie 

studiów, po upływie jednego roku studiowania. 

3. Materiał i metody badań 

Badania obejmowały grupę 22 studentów-sportowców, studiujących na kierunku 

sport w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

w latach akademickich 2019/20 i 2020/2021. Badaną grupę stanowiło 17 mężczyzn  

i 5 kobiet w wieku od 19 do 20 lat. Osoby badane w zdecydowanej większości uprawiają 

piłkę nożną, natomiast reszta grupy trenuje takie sporty jak: pływanie, lekkoatletyka, 

trójbój siłowy oraz taniec towarzyski. Badania zostały przeprowadzone w październiku 

2019 i październiku 2020 roku na tej samej grupie studentów-sportowców, w trakcie 

pierwszego oraz drugiego roku studiów stacjonarnych. Udział w badaniu był 

dobrowolny oraz anonimowy. 

Motywację studentów-sportowców zbadano metodą sondażu diagnostycznego 

techniką ankietową online. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety 

„Dlaczego uprawiasz sport?” na podstawie „Sport Motivation Scale” [16], przetłuma-

czony na język polski zgodnie z procedurą tłumaczenia – tłumaczenie zwrotne. 

Kwestionariusz obejmuje 28 twierdzeń, badających motywację zewnętrzną (regulowa-

ną, zidentyfikowaną, zinternalizowaną) i wewnętrzną (ukierunkowaną na wiedzę, 

osiągnięcia i doznania) oraz amotywację. Twierdzenia oceniane były w skali Likerta 

od 1 do 7 (1 – zdecydowanie nie, 2 – nie, 3 – raczej nie, 4 – nie wiem, 5 – raczej tak,  

6 – tak, 7 – zdecydowanie tak). 

W celu sprawdzenia poziomu rzetelności skali wykorzystano metodę Alfa Cronba-

cha. Współczynnik α obliczono dla wszystkich pozycji kwestionariusza, a uzyskane 

wartości (α = 0,84 w 2019 roku; α = 0,90 w 2020 roku) świadczą o wysokiej spójności 

wewnętrznej kwestionariusza. 

Aby sprawdzić stabilność narzędzia w czasie, obliczono korelacje dla wyników 

uzyskanych w 2019 i 2020 roku. Ze względu na liczebność próby (22) zastosowano 

zarówno test nieparametryczny porządku rang Spearmana, jak i test parametryczny 

Pearsona.  

Wyliczone zostały średnie i odchylenia standardowe dla poszczególnych poziomów 

motywacji i amotywacji, oraz porównano wyniki dla powtórzonych pomiarów. Do 

ustalenia istotności różnic średnich w teście i reteście dla poszczególnych poziomów 

motywacji, zastosowano testy nieparametryczne dla dwóch prób zależnych (test 

znaków oraz test kolejności par Wilcoxona). Przyjęto poziom istotności α < 0,05. 
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4. Wyniki badań 

Współczynnik Alpha Cronbacha oraz korelacje wyników uzyskanych w 2019 

i 2020 roku dla każdego rodzaju motywacji przedstawiono w tabeli 1. Dla danych 

w 2019 roku odnotowano współczynniki α dla poszczególnych kategorii motywacji 

o wartości od 0,62 do 0,83, a w 2020 roku α o wartości od 0,74 do 0,88. 

Wykazano istotne statystycznie korelacje dla trzech rodzajów motywacji: 

motywacji zidentyfikowanej, motywacji wewnętrznej ukierunkowanej na doznania 

oraz amotywacji. Ponadto, w teście Pearsona odnotowano istotną korelację w przypadku 

motywacji zewnętrznej regulowanej. Współczynniki korelacji, zarówno w przypadku 

amotywacji (p = r = 0,52), jak i motywacji ukierunkowanej na doznania (p = 0,49;  

r = 0,58) możemy interpretować jako silne. Natomiast w przypadku motywacji zew-

nętrznej zidentyfikowanej (p = 0,50; r = 0,48) oraz motywacji zewnętrznej regulowanej 

(p = r = 0,46), wielkość korelacji możemy interpretować jako przeciętną [17].  

Tabela 1. Wartości Alpha Cronbacha i korelacje dla typów motywacji (test i retest, n = 22) 

* Korelacje istotne na poziomie p < 0,05. Źródło: Opracowanie własne 

Średnie i odchylenia standardowe dla testu i retestu oraz wyniki testów istotności 

różnic średnich dwóch prób zależnych, dotyczące wszystkich poziomów motywacji 

przedstawiono w tabeli 2.  

Najwyższe wartości średnich odnotowano w przypadku wszystkich rodzajów 

motywacji wewnętrznej (od 5,48 do 5,85), a najniższą wartość średniej uzyskała 

amotywacja (test 2,22; retest 3,06). 

Istotne statystycznie różnice średnich poziomów motywacji studentów-sportowców 

w dwóch badanych okresach, czyli na I i na II roku studiów, odnotowano w przypadku 

amotywacji, która była wyższa w reteście w 2020 roku, niż w roku poprzednim. Nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic w poszczególnych poziomach motywacji 

zewnętrznej i motywacji wewnętrznej pomiędzy testem i retestem. 
  

Motywacja 
Alpha  
Test 2019 

Alpha Retest 
2020 

Test-retest 

korelacje 
Spearmana (p) 

Test-retest 

korelacje 

Pearsona (r) 

Amotywacja  0,77 0,85 0,52* 0,52* 

Z
ew

n
ęt

rz
n
a Regulowana 0,82 0,74 0,40 0,46* 

Zinternalizowana 0,74 0,89 0,32 0,26 

Zidentyfikowana 0,62 0,77 0,50* 0,48* 

W
ew

n
ęt

rz
n
a Wiedza 0,81 0,85 0,43 0,42 

Osiągnięcia 0,81 0,88 0,38 0,38 

Doznania 0,83 0,80 0,49* 0,58* 
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Tabela 2. Średnie i odchylenia standardowe dla poziomów motywacji (test i retest) 

* Różnica istotna statystycznie na poziomie p < 0,05. Źródło: Opracowanie własne 

5. Wnioski i podsumowanie 

Przy badaniu stabilności kwestionariusza w czasie, stwierdzono umiarkowaną siłę 

korelacji pomiędzy wynikami testu i retestu (od 0,32 do 0,52), w tym cztery wartości 

współczynników korelacji istotne statystycznie na poziomie p < 0,05, dotyczące 

motywacji zewnętrznej regulowanej i zidentyfikowanej, motywacji wewnętrznej 

ukierunkowanej na doznania oraz amotywacji. Na wartości korelacji niewątpliwie 

wpłynął dosyć długi okres (12 miesięcy) pomiędzy testem i retestem. Przy interpretacji 

wartości korelacji należy wziąć pod uwagę, że zarówno krótki, jak i długi okres 

dzielący test i retest, mają wpływ na uzyskane wartości. Przy krótkim okresie przerwy 

pomiędzy badaniami w pierwszym (test) i drugim terminie (retest), ankietowani mogą 

pamiętać podawane przez siebie odpowiedzi, wypełniając kwestionariusz, ponownie 

się nimi sugerować. W przypadku dłuższej przerwy, z jaką mamy do czynienia 

w omawianych badaniach, należy wziąć pod uwagę oddziaływania różnego rodzaju 

czynników zewnętrznych, które w okresie pomiędzy badaniami, mogły wpłynąć na 

motywację ankietowanych, a tym samym na podawane przez nich odpowiedzi [18]. 

Badani studenci-sportowcy są wysoce zmotywowani do uprawiania sportu. 

Uzyskali oni wysokie wartości średnich w przypadku wszystkich typów motywacji 

wewnętrznej (od 5,48 do 5,85). Odpowiedzi studentów-sportowców, dotyczące 

twierdzeń z zakresu motywacji wewnętrznej, plasowały się pomiędzy „raczej tak” 

a „tak”. Oznacza to, że utożsamiają się oni z twierdzeniami przypisanymi do tej 

motywacji. Motywacja wewnętrzna jest najbardziej wolicjonalnym i najzdrowszym 

rodzajem motywacji, odznaczająca się największą trwałością. Jej wysoki poziom 

u studentów-sportowców oznacza, że uprawiają oni sport dla przyjemności, której 

doświadczają podczas aktywności fizycznej. Przyjemność ta związana jest zarówno 

z wrażenia sensorycznymi i intensywnymi emocjami podczas wysiłku fizycznego, jak 

i z satysfakcją wynikającą z doskonalenia swoich umiejętności sportowych i pozyski-

wania nowej wiedzy w zakresie treningu sportowego. Studenci sportowcy uzyskali 

Motywacja 
Test n = 22 Retest n = 22 Wilcoxon 

p 

Test 

znaków p M SD M SD 

Amotywacja  2,22 1,10 3,06 1,63 0,01* 0,12 

Z
ew

n
ęt

rz
n
a Regulowana 3,31 1,35 3,26 1,38 0,87 0,82 

Zinternalizowana 5,14 1,24 5,53 1,36 0,22 0,17 

Zidentyfikowana 4,69 0,90 4,66 1,21 0,74 0,82 

W
ew

n
ęt

rz
n
a Wiedza 5,48 1,07 5,60 1,05 0,42 0,45 

Osiągnięcia 5,58 1,06 5,50 1,20 0,83 0,81 

Doznania 5,85 0,97 5,80 0,93 0,76 1,00 
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również wysokie średnie w przypadku motywacji zewnętrznej zinternalizowanej  

(5,14 w 2019 i 5,53 w 2020 roku). Jej wysoki poziom oznacza, że studenci-sportowcy 

uprawiają sport, ponieważ chcą uniknąć poczucia winy oraz niepokoju, które odczu-

liby, gdyby zaprzestali aktywności sportowej. Odnotowano również przeciętny poziom 

motywacji zewnętrznej zidentyfikowanej (4,69 w 2019 i 4,66 w 2020 roku) oraz niski 

poziom motywacji regulowanej (3,31 w 2019 i 3,26 w 2020 roku). Niski poziom 

motywacji regulowanej sugeruje, że uzyskanie potencjalnych nagród nie jest głównym 

motywem do uprawiania sportu przez studentów-sportowców. 

Analizując zmiany w motywacji do sportu, które mogły nastąpić w badanym okresie 

jednego roku studiów, nie zaobserwowano istotnych zmian motywacji zewnętrznej 

i wewnętrznej u studentów-sportowców. Zaobserwowano natomiast istotny wzrost 

amotywacji (w 2019 amotywacja studentów wynosiła 2,22, a w 2020 roku 3,06). 

Wynik ten można interpretować następująco: w 2019 roku odpowiedzi dotyczące 

amotywacji plasowały się pomiędzy „nie” i „raczej nie”, a w roku 2020 plasowały się 

pomiędzy „raczej nie” i „nie wiem”. Oznacza to, że studenci nadal nie utożsamiają się 

z twierdzeniami podważającymi sens uprawiania sportu, ale w mniejszym stopniu niż 

w roku poprzednim. Możemy przypuszczać, że wzrost poziomu amotywacji do sportu 

u studentów w 2020 roku mógł być spowodowany przez trudną sytuacją epidemiolo-

giczną związaną z pandemią COVID-19. Okres pandemii, oprócz oczywistego zagroże-

nia dla zdrowia i życia, jest również okresem licznych obostrzeń, które mogły mieć 

negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie studentów-sportowców, zarówno 

w zakresie nauki i studiowania, jak i uprawiania sportu (np. ograniczenia treningów 

podczas okresów obostrzeń i lockdownów). Wzrost poziomu amotywacji może 

również wynikać z problemów związanych z trudnościami w pogodzeniu wymogów 

programu nauczania i treningów sportowych. Może też być spowodowany problemami 

osobistymi badanych lub uwarunkowaniami związanymi z realizacją i specyfiką 

konkretnego, badanego kierunku studiów (sport). 
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Motywacja do sportu w karierze dwutorowej studentów-sportowców  

i jej zmienność w czasie studiów 

Streszczenie 

Celem pracy jest przedstawienie badań motywacji do sportu studentów-sportowców w karierze 
dwutorowej. Badania oparto na teorii samodeterminacji (ang. Self-Determination Theory) E. Deci i R. Ryana, 

która zakłada motywację zewnętrzną, wewnętrzną i amotywację. Celem pracy jest też analiza zmienności 

poszczególnych poziomów motywacji w czasie. Osoby badane to 22 studentów kierunku sport AWF 

Katowice, wiek 19-20 lat, 17 mężczyzn i 5 kobiet. Badania, anonimowe i dobrowolne, przeprowadzono 
w październiku 2019 i 2020 (I i II rok studiów). Narzędziem badawczym był kwestionariusz Sport 

Motivation Scale (SMS). Dokonano analizy statystycznej danych pozyskanych z badań ankietowych. 

W celu sprawdzenia poziomu rzetelności skali obliczono współczynniki Alfa Cronbacha (α = 0,84 w 2019; 

α = 0,90 w 2020), oraz korelacje poziomów skali dla wyników uzyskanych w 2019 i 2020 roku, celem 
sprawdzenia stabilności narzędzia w czasie. Wyliczono średnie dla poszczególnych poziomów motywacji 

i porównano wyniki dla powtórzonych pomiarów. W testach nieparametrycznych (założony poziom 

istotności 0,05) zaobserwowano istotny wzrost amotywacji, bez zmian motywacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

Identyfikacja i monitorowanie motywacji studentów-sportowców może mieć kluczowe znaczenie dla 
celów predykcyjnych zaangażowania i wytrwałości w sporcie. Badanie zmian motywacji do sportu 

w trakcie studiów może stanowić cenną informację przy planowaniu i monitorowaniu dwutorowej kariery 

sportowców, wymagającej pogodzenia sportu i studiów. 

Słowa kluczowe: motyw, sport, wychowanie fizyczne, teoria samodeterminacji 
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Student athletes’ sport motivation in dual career and its change during studies 

Abstract 

The aim of this work was to present research regarding student athletes’ sport motivation in dual career. 

This research was based on the Self-Determination Theory by E. Deci and R. Ryan, which subdivides 
motivation into amotivation, extrinsic motivation and intrinsic motivation. The second purpose of this 

study was to examine the change between the different types of motivation over time. The sample 

consisted of 22 student athletes aged 19-20, majoring in sport at the Academy of Physical Education in 

Katowice; 17 males and 5 females. The survey was anonymous and voluntary, conducted in October 2019 
and 2020 (I and II year of studies). The Sport Motivation Scale (SMS) was used. Statistical analyses were 

performed on the data acquired from the survey. In order to estimate the reliability of the scale, the 

Cronbach Alpha (α = 0,84 in 2019; α = 0,90 in 2020) was used. In order to assess the temporal stability, the 

correlations between the results acquired in 2019 and 2020 regarding all the levels of the scale, were 
calculated. The means for different levels of motivation were calculated, and the results of a repeated 

measures were compared. The non-parametric tests (the assumed significance level 0,05) revealed 

significant increase in level of amotivation, while external and intrinsic motivation remained at the same 

level. The identification and monitoring of the student athletes’ motivation can be crucial in predicting 

commitment and perseverance in sport. Studying the changes of sport motivation during studies can 

provide a valuable information in planning and monitoring athletes’ dual career, which requires to 

reconcile studying with sport training. 

Keywords: motive, sport, physical education, self-determination theory 
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Ocena sprawności fizycznej (ruchowej) studentów 
jako źródło informacji o stanie zdrowia i sposobie 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

1. Wprowadzenie 

Sprawność fizyczna studentów uczęszczających na zajęcia wychowania fizycznego 
cechuje się różnym poziomem [1]. Można zaobserwować wśród studentów wysoką 
sprawność ruchową, która często wiąże się z nadzwyczajnymi osiągnięciami sporto-
wymi. Część z nich uczęszcza do klubów sportowych lub przynależy do uczelnianych 
sekcji sportowych [2]. Niestety są też tacy studenci, którzy unikali wychowania 
fizycznego przez lata nauki szkolnej. Zarówno, osoby aktywne fizycznie, jak i o mniej-
szej aktywności są narażone na wystąpienie kontuzji, lub pojawienie się dysfunkcji 
w różnych obszarach ciała. Mogą one niekorzystnie wpływać na ograniczenie 
wydajności narządu ruchu i obniżać sprawność organizmu [3]. Aktywność fizyczna 
jest konieczna w każdej dekadzie życia, gdyż stanowi główny czynnik prewencyjny 
wielu chorób i zaburzeń czynnościowych. 

Ocena sprawności fizycznej studentów może stanowić wyzwanie dla nauczyciela 
wychowania fizycznego. Grupy studenckie prezentują różny poziom aktywności oraz 
zainteresowania rekreacją ruchową. Niejednorodność grupy sprawia, iż może wystąpić 
problem z doborem testów sprawnościowych oraz zachęceniem studentów do ich 
prawidłowego wykonania [4, 5]. 

Sprawność fizyczna jest bardzo istotnym elementem warunkującym dobrą jakość 
życia. Pozwala na cieszenie się możliwościami ruchowymi ciała, co może pozytywie 
wpływać na psychikę człowieka, zachowując psychoruchową homeostazę [4]. Funkcjo-
nalne ciało, to ciało potrafiące wykonywać zarówno przeciętne oraz ponadprzeciętne 
czynności dnia codziennego, jak i spontaniczną aktywność ruchową „bez uskarżania 
się” na dysfunkcje czy dolegliwości bólowe [6]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena sprawności fizycznej studentów Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz określenie jej współzależności z występowaniem kontuzji 
i uprawianą dyscypliną sportową. 

3. Materiał i metody 

W badaniach wzięło udział 102 studentów Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu (73 kobiety i 29 mężczyzn) w wieku 18-27 lat (mediana i średnia wieku – 
20 lat), uczących się na 1. lub 2. roku studiów. Badania zostały przeprowadzone w okresie 

                                                                   
1 sara.bajura@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl. 
2 jakub.kucharski@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl. 
3 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl. 
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od stycznia do marca 2020 roku w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu. 

W celu wykonania pomiarów sprawności fizycznej wykorzystano przesiewowy test 

Functional Movement Screen (FMS). W badaniach wykorzystano ankietowy kwestio-

nariusz zawierający metryczkę (wiek, płeć, kierunek studiów) oraz pytania własnego 

autorstwa dotyczące charakterystyki przebytych kontuzji lub operacji oraz rodzaju 

najczęściej podejmowanej aktywności fizycznej. Kryteria włączenia do grupy badanej 

były następujące: brak ostrych urazów narządu ruchu, brak przeciwwskazań do 

aktywności fizycznej. Uzyskane dane opracowano za pomocą podstawowej analizy 

statystycznej w programie Excel 2010 oraz Statistica 13.3 (test T-Student dla prób 

niezależnych). 

Test FMS został zaprojektowany przez Graya Cooka oraz Lee Burtona w 1995 roku 

[7]. System FMS jest koncepcją umożliwiającą kompleksową analizę jakości podsta-

wowych wzorców ruchowych, ocenę ryzyka kontuzji, a także stwierdzenia istnienia 

ograniczeń i asymetrii. Głównym aspektem testu jest wykorzystanie pozycji specyficz-

nych, pozwalających w stosunkowo prosty, przejrzysty i wymierny sposób jednocześ-

nie ocenić mobilność, stabilność oraz koordynację nerwowo-mięśniową w ujęciu 

globalnym, a nie izolowanym. Odpowiednio dobrane ćwiczenia testowe pozwalają na 

detekcję zaburzeń w łańcuchu kinematycznym [7-10]. Test Functional Movement 

Screen składa się z 7 prób sprawnościowych [11]: 

1) głęboki przysiad (deep squat), 

2) przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem (hurdle step), 

3) przysiad w wykroku (in-line lunge),  

4) ruchomość obręczy barkowej (shoulder mobility), 

5) aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej (active straight leg raise), 

6) ugięcie ramion w podporze (trunk stability push up), 

7) stabilność rotacyjna tułowia (rotational stability). 

Każda próba oceniana jest w czterostopniowej skali od 0-3, gdzie: 0 – oznacza ból 

w trakcie wykonywania testu; 1 – oznacza niezdolność wykonania testu; 2 – oznacza 

wykonanie wzorca z występującymi wzorcami kompensacji; 3 – oznacza prawidłowo 

wykonany wzorzec bez kompensacji. Osoba badana może uzyskać maksymalnie  

21 punktów. Oprócz podstawowych testów w skład FMS wchodzą testy wykluczające. 

Poszczególne testy analizowane są według szczegółowych kryteriów jakościowych 

zgodnych z filozofią koncepcji. Test FMS przeprowadza się bez rozgrzewki. Każdą 

próbę badany wykonuje 3-krotnie, a ocenie podlega najlepszy wzorzec. W razie 

wątpliwości stawia się niższą ocenę [11, 12]. 

Podstawowe testy Functional Movement Screen [11]: 

Test 1 – głęboki przysiad (deep squat) – ocenie podlega ogólna mechanika ciała. 

Umożliwia obustronne sprawdzenie funkcjonalnej ruchomości stawów kończyn 

dolnych: staw biodrowy, kolanowy, skokowy. Dodatkowo osoba badana trzyma nad 

głową drążek. Pozwala to na określenie mobilności w stawach barkowych oraz 

ruchomości kręgosłupa. Pozycją wyjściową jest stanie ze stopami ustawionymi mniej 

więcej na szerokość bioder oraz z drążkiem trzymanym nad głową na wyprostowanych 

ramionach. Następnie badany wykonuje jak najgłębszy przysiad nie odrywając pięt od 

podłoża. Przebieg testu obrazuje zdjęcie 1. 



Ocena sprawności fizycznej (ruchowej) studentów 

 jako źródło informacji o stanie zdrowia i sposobie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

 

17 

 

Zdjęcie 1. Próba nr 1 testu FMS – głęboki przysiad [11] 

Test 2 – przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem (hurdle step) – daje 

możliwość oceny funkcjonalnej mobilności i stabilności kończyny dolnej oraz tułowia. 

Test sprawdza również umiejętność zachowania równowagi badanego. Poprzeczka 

płotka ustawiona jest na wysokości guzowatości piszczelowej. Stopy ustawione na 

szerokość bioder dotykając podstawy płotka. Drążek spoczywa na barkach. Badanemu 

poleca się przejście jednonóż nad poprzeczką tak, aby dotknął piętą podłoża i wrócił do 

pozycji wyjściowej. Przebieg testu obrazuje zdjęcie 2. 

 

Zdjęcie 2. Próba nr 2 testu FMS – przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem [11] 

Test 3 – przysiad w wykroku (in-line lunge) – umożliwia ocenę stabilności i mobil-

ności tułowia, miednicy oraz kończyn dolnych. Wskazuje na możliwość kontrolowania 

sił rotacyjnych działających na tułów. Osoba badana staje w wykroku ze stopami 

ustawionymi w jednej linii na szerokość goleni. Drążek znajduje się za plecami. 

Kończyna górna ipsilateralna do nogi zakrocznej łapie drążek na wysokości odcinka 

szyjnego kręgosłupa, druga kończyna górna chwyta drążek na wysokości przejścia 

lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Badanego prosi się o wykonanie wypadu. 

Przebieg testu obrazuje zdjęcie 3. 
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Zdjęcie 3. Próba nr 3 testu FMS – przysiad w wykroku [11] 

Test 4 – ruchomość obręczy barkowej (shoulder mobility) – próba pozwala ocenić 

ruchomość obręczy barkowej. Przed wykonaniem próby należy wykonać test prowoka-

cyjny ciasnoty Neara. Badający wykonuje pomiar długości dłoni. Badany zaciska 

dłonie w pięść, jedną kończynę górną maksymalnie odwodzi i rotuje zewnętrznie, drugą 

przywodzi i rotuje wewnętrznie w stawie ramiennym. Ocenia się odległość między 

pięściami badanego. Przebieg testu obrazuje zdjęcie 4. 

 

Zdjęcie 4. Próba nr 4 testu FMS – ruchomość obręczy barkowej.  

5a – test prowokacyjny, 5b – test właściwy [11] 

Test 5 – aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej (active straight leg 

raise) – ocenia elastyczność i rozciągnięcie tylnej taśmy mięśniowej kończyny dolnej. 

Dodatkowo próba pozwala ocenić bierną elastyczność mięśnia biodrowo-lędźwiowego 

po stronie przeciwnej do badanej. Osoba badana leży na plecach. Zadaniem do wyko-

nania jest jak najwyższe uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej. Kończyna prze-

ciwna nie może utracić kontaktu z podłożem. Przebieg testu obrazuje zdjęcie 5. 
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Zdjęcie 5. Próba nr 5 testu FMS – aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej [11] 

Test 6 – ugięcie ramion w podporze (trunk stability push up) – umożliwia ocenę 

stabilności tułowia podczas obustronnej pracy kończyn górnych. Przed testem należy 

wykonać test prowokacyjny polegający na wykonaniu przeprostu kręgosłupa w odcinku 

lędźwiowym w leżeniu na brzuchu. Do testu właściwego osoba badana leży na brzuchu 

z dłońmi usytuowanymi na wysokości brwi (mężczyźni) lub żuchwy (kobiety). Badany 

ma za zadanie przejście do podporu przodem. Przebieg testu obrazuje zdjęcie 6 i 7. 

 

Zdjęcie 6. Próba nr 6 testu FMS – test prowokacyjny [11] 
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Zdjęcie 7. Próba nr 7 testu FMS – ugięcie ramion w podporze [11] 

Test 7 – stabilność rotacyjna tułowia (rotational stability) – pozwala ocenić 

stabilność tułowia w płaszczyźnie strzałkowej. Przed testem należy wykonać próbę 

prowokacyjną, polegającą na wykonaniu wyprostu odcinka piersiowego w klęku 

podpartym. Pozycją wyjściową do testu jest klęk podparty. Osoba badana ma za zadanie 

unieść jednocześnie kończynę górną i dolną po tej samej stronie ciała, a następnie 

dotknąć łokciem do kolana tymi samymi kończynami i wrócić do pozycji wyjściowej. 

Przebieg testu obrazuje zdjęcie 8 i 9. 

 

Zdjęcie 8. Próba nr 7 testu FMS – test prowokacyjny [11] 
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Zdjęcie 9. Próba nr 8 testu FMS – stabilność rotacyjna tułowia [11] 

4. Wyniki  

Najliczniejszą grupę stanowili studenci kierunku lekarskiego (34 osoby), a najmniej 

liczną studenci ratownictwa medycznego (18 osób). 3/4 osób badanej grupy stanowiły 

kobiety. Wszystkie kierunki (oprócz fizjoterapii) obejmowały pierwszy rok studiów. 

Kierunek fizjoterapii reprezentowała grupa studentów 2. roku. Szczegółową charaktery-

stykę grupy przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej [opracowanie własne] 

KIERUNEK ROK KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM 
Fizjoterapia 2 25 4 29 
Lekarski 1 20 14 34 
Zdrowie publiczne 1 19 2 21 
Ratownictwo medyczne 1 9 9 18 
Łącznie - 73 29 102 

W pytaniu o występowanie kontuzji i/lub operacji 55 osób (54%) zaznaczyło, że nie 

doznało poważnego uszkodzenia ciała, 47 kolejnych osób (46%) zaznaczyło, iż doznali 

uszczerbku na zdrowiu. Szczegółową charakterystykę występowania kontuzji wśród 

badanej grupy przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Odniesione kontuzje lub przebyte operacje [opracowanie własne] 

KIERUNEK BRAK KONTUZJI/OPERACJI KONTUZJA/OPERACJA 
Fizjoterapia 17 12 
Lekarski 19 15 
Zdrowie publiczne 11 10 
Ratownictwo medyczne 8 10 
Łącznie 55 47 

Uprawianie systematycznej aktywności ruchowej, tj. kilka razy w tygodniu, 

zadeklarowały 73 osoby, co stanowiło 72% wszystkich badanych studentów. Szczegó-

łowe wyniki zostały przedstawione w tabeli 3. Spośród studentów aktywnych fizycznie 

połowa doznała kontuzji. Z kolei w grupie osób nieuprawiających aktywności fizycznej 

1/3 doznała kontuzji.  

Jedno z pytań kwestionariusza dotyczyło uprawianych dyscyplin sportowych wśród 

badanych studentów. Badane osoby najczęściej uprawiały pływanie (22%), ćwiczenia 

siłowe (16%), siatkówkę (14%). Dość często wskazywane były również sporty walki 

(12%). 

Tabela 3. Uprawianie regularnie aktywności fizycznej [opracowanie własne] 

KIERUNEK TAK NIE 
Fizjoterapia 26 3 
Lekarski 20 14 
Zdrowie publiczne 13 8 
Ratownictwo medyczne 15 3 
Łącznie 73 29 

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w teście Functional Movement 

Screen wynosi 21. Otrzymało ją 16 studentów (15%), z czego tylko jedna osoba nie 

zadeklarowała uprawiania regularnej aktywności ruchowej oraz nie doznała żadnych 

kontuzji. 9 osób z maksymalnym wynikiem regularnie uprawiała aktywność fizyczną, 

nie doznając przy tym urazu, co stanowiło 56%. Liczbę uzyskanych punktów przez 

uczestników badania przedstawiono na wykresie 1. Większość studentów uzyskała 

w teście maksymalną lub submaksymalną liczbę punktów (19-21 pkt.). Jednocześnie 

była to grupa częściej uprawiająca regularnie aktywność fizyczną i nie ulegająca kontu-

zjom. Najmniejszą liczbę punktów (13-14 pkt.) uzyskało 6 osób, wśród których 3/4 

uprawiało aktywność fizyczną i nie uległo kontuzji. 

 

Wykres 1. Liczba uzyskanych punktów przez studentów w teście FMS [opracowanie własne] 
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W tabeli 4 przedstawiono średni uzyskany wynik w poszczególnych próbach testu 

FMS. Najmniejszą liczbę punktów studenci uzyskiwali w teście nr 2 i 7, które głównie 

cechują się umiejętnością zachowania równowagi i koordynacji nerwowo-mięśniowej. 

W obu tych próbach mężczyźni wypadli gorzej od kobiet, jednak różnica nie jest 

istotna statystycznie. Najmniejszą liczbę punktów wśród studentek odnotowano 

w próbie nr 6, badającej siłę ramion, z kolei wśród studentów w próbie nr 2 dotyczącej 

równowagi w pozycji stojącej. Studenci, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, najlepiej 

wypadli w próbie nr 4 oceniającej mobilność obręczy barkowej, uzyskując zazwyczaj 

najwyższe oceny. 

Tabela 4. Średnia liczba uzyskanych punktów w poszczególnych próbach z podziałem na płeć [opracowanie 

własne] 

PRÓBA KOBIETY MĘŻCZYŻNI 
POZIOM 

ISTOTNOŚCI 

RÓŻNIC 
1 2,60 2,58 p = 0,231065 
2 2,48 2,29 p = 0,536542 
3 2,70 2,56 p = 0,064593 
4 2,95 2,94 p = 0,499492 
5 2,76 2,63 p = 0,295666 
6 2,37 2,93 p = 0,000055* 
7 2,49 2,37 p = 0,304870 
Łącznie 18,35 18,30 p = 0,432287 

* – różnica istotna statystycznie 

Interesującym zagadnieniem są różnice w zakresie sprawności fizycznej w zależności 

od kierunku studiów. Największą liczbę punktów uzyskał kierunek fizjoterapii, 

następne miejsce zajmuje zdrowie publiczne, kierunek lekarski, zaś najmniejszą liczbę 

punktów otrzymało ratownictwo medyczne. Jedynie między kierunkiem lekarskim 

a ratownictwem medycznym różnica punktacji nie była istotna statystycznie. 

Tabela 5. Poziom istotności różnic między uzyskanymi wynikami poszczególnych kierunków w teście FMS 

KIERUNEK 
FIZJOTE-

RAPIA 
LEKARSKI 

RATOWNICTWO 

MEDYCZNE 
ZDROWIE 

PUBLICZNE 
Fizjoterapia X p = 001935* p = 0,035678* p = 0,02985* 
Lekarski p = 0,001935* X p = 0,68968 p = 0,00098* 
Ratownictwo 
medyczne 

p = 0,035678* p = 0,68968 X p = 0,02636* 

Zdrowie publiczne p = 0,02985* p = 0,00098* p = 0,02636* X 

* – różnica istotna statystycznie 

5. Dyskusja 

Sprawność fizyczna nie jest tożsama z pojęciem aktywności fizycznej. Ta pierwsza 
określa uwarunkowania motoryczne do wykonywania czynności, natomiast druga kon-
kretyzuje daną czynność. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane już w najmłod-
szych grupach wiekowych ukierunkowane są na rozwój sprawności fizycznej za 
pośrednictwem partycypacji w aktywności fizycznej. Niemniej jednak zróżnicowanie 
poziomu edukacji fizycznej, nie tylko w polskich, ale i w zagranicznych szkołach, jest 
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wyraźnie zauważalne [13]. W literaturze zostały dokładnie opisane czynniki sprzyjające 
obniżeniu jakości wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, a upatrywane są one 
głównie w niedociągnięciach infrastrukturalnych, za co bezpośrednio odpowiada 
placówka zajmująca się nauczaniem, oraz w czynnikach zależnych wprost od prowa-
dzących omawiane zajęcia [14]. Istotną składową różnicującą poziom wychowania 
fizycznego na wczesnych etapach edukacji jest również jakość oceny uczniowskiego 
zaangażowania oraz motywacji w ramach zajęć, na co uwagę zwrócili Lander, Brown, 
Telford, Salmon [15, 16]. Powyższe czynniki dotyczące edukacji sportowej podczas 
kształcenia elementarnego, przekładają się bezpośrednio na poziom sprawności 
fizycznej osób trafiających na uczelnie wyższe, czego potwierdzeniem mogą być wyniki 
badań własnych. Wykazana obecność istotnej statystycznie różnicy pomiędzy grupami, 
wynika z podzielenia studentów względem studiowanego kierunku. Największą liczbę 
punktów uzyskał kierunek fizjoterapii, następne miejsce zajmowało zdrowie publiczne, 
kierunek lekarski, zaś najmniejszą liczbę punktów otrzymało ratownictwo medyczne. 
Jedynie między kierunkiem lekarskim a ratownictwem medycznym różnica punktacji 
nie była istotna statystycznie. Tego typu podział grup w dotychczasowych badaniach, 
zgodnie z wiedzą autorów, nie jest często stosowany. Opublikowane dotychczas prace 
w większości skłaniają się ku podziałowi na osoby regularnie uprawiające aktywność 
fizyczną oraz osoby nietrenujące. W badaniach przeprowadzonych w 2015 roku przez 
Engquist et al. zbadano 270 studentów z Arizony o średnim wieku odpowiednio  
20,3 ±1,5 w grupie studentów aktywnych fizycznie oraz 21,3 ±1,6 wśród niećwiczącej 
grupy studentów. Otrzymane wyniki wskazały brak istotnej statystycznie różnicy  
(p = 0,59) pomiędzy obiema badanymi grupami, w zakresie osób które uzyskały wynik 
niższy lub równy 14 punktom. W ogólnym ujęciu wyników uzyskanych przez obie 
grupy studentów, zarówno w zestawieniu studentów trenujących z nietrenującymi, oraz 
mężczyzn i kobiet, również nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic. Jedyną 
próbą, która wykazała istotne statystycznie różnice, zarówno między kobietami i męż-
czyznami, jak i ogółem, pomiędzy trenującymi i prowadzącymi sedentaryjny tryb 
życia studentami, była próba nr 1, czyli głęboki przysiad [17]. W badaniach własnych 
nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami 
w próbie nr 1 testu FMS.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań wolicjonalna partycypacja w aktywności 
fizycznej w czasie wolnym, nie jest jednoznaczna z posiadaniem wyższego poziomu 
sprawności fizycznej, względem osób niećwiczących w czasie wolnym. Ponadto, 
otrzymane wyniki badań własnych nie potwierdzają istotnego związku pomiędzy 
wyższym poziomem sprawności fizycznej, a niższym wskaźnikiem kontuzjogenności. 
W pytaniu o występowanie kontuzji i/lub operacji 55 osób (54%) zaznaczyło, że nie 
doznało poważnego uszkodzenia ciała, 47 osób (46%) zaznaczyło, iż doznali uszczerbku 
na zdrowiu. Charakterystykę występowania kontuzji wśród badanej grupy przedstawiono 
w tabeli 2. Zależność ta może sugerować, że odpowiednia ilość regularnej aktywności 
fizycznej nie zwiększa kontuzjogenności bardziej niż jej brak, natomiast nadmierna 
aktywność fizyczna może przyczyniać się do zwiększenia występowania urazów. 
Wyniki badań własnych dowodzą, że brak kontuzji przy podejmowanej aktywności 
ruchowej wcale nie musi sugerować większej sprawności fizycznej, z kolei obecność 
urazów doznanych w przeszłości nie zawsze wiąże się z ograniczeniami ruchowymi. 

 Odmienne wyniki w 2012 roku uzyskał Kissel i in., badając profesjonalnych 
zawodników piłki nożnej. Celem tychże badań, było określenie związku kontroli moto-
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rycznej oraz asymetrii wzorców ruchowych sportowców z występowaniem kontuzji 
w sezonie przedstartowym. Otrzymane wyniki potwierdziły, że zawodnicy, którzy 
w przeprowadzonym teście FMS otrzymali wyniki poniżej progu 14 punktów, 
charakteryzowali się istotnie wyższym ryzykiem odniesienia kontuzji. Zasadnicza 
różnica pomiędzy wynikami uzyskanymi przez Kissel’a oraz wynikami badań włas-
nych polega na perspektywie postrzegania urazu. Badania własne określały uraz 
w perspektywie czasu przeszłego i nie prowadziły do postępowania z zakresu follow 
up’u w celu określenia faktycznego przyszłego ryzyka wystąpienia kontuzji u osób 
wykazujących niski poziom sprawności fizycznej. Kissel natomiast nie rozpatrywał 
urazu jako przeszłego czynnika, predysponującego do istotnego obniżenia ilości punk-
tów uzyskiwanych w ramach testów sprawnościowych [18].  

Badania obejmujące studentów polskich uczelni pozostają ubogie metodologicznie 
w zakresie stosowania testu FMS. Fakt ten może wynikać z braku zainteresowania 
bądź czasu jakim dysponują nauczyciele wychowania fizycznego przeznaczonego na 
ocenę sprawności fizycznej studentów. Dodatkowym czynnikiem może być brak chęci 
uczestnictwa w próbach tego typu przez studentów. Najczęściej wykorzystywanymi na 
naszych rodzimych uczelniach sposobami określania poziomu aktywności i sprawności 
fizycznej pozostaje Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ), 
Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, Europejski Test Sprawności Fizycznej, 
Test Sprawności Fizycznej Zuchory w wersji skróconej oraz autorskie kwestionariusze 
ankietowe [19-22]. W związku z powyższym, żadne z badań obejmujących polskich 
studentów nie mogło zostać zestawione z otrzymanymi w niniejszym badaniu wynikami 
dotyczącymi poziomu sprawności fizycznej studentów, w celu ich porównania. Zesta-
wiane i analizowane mogą być natomiast badania określające poziom aktywności 
fizycznej, co jednak, jak pokazują uzyskane wyniki badań własnych, nie może upo-
ważniać autorów do ekstrapolacji tychże na płaszczyznę analizy ryzyka odniesienia 
kontuzji przez studentów. Uzyskane wyniki sugerują, że zajęcia wychowania fizycz-
nego powinno prowadzić się uwzględniając różnice w poziomie sprawności fizycznej 
studentów. Być może wprowadzenie elementów rywalizacji sportowej między kierun-
kami może stanowić budujący czynnik motywacyjny wpływający na poprawę spraw-
ności fizycznej. 

6. Wnioski  

1) Odpowiednia ilość regularnej aktywności fizycznej wśród badanych studentów 
nie zwiększa kontuzjogenności.  

2) Niedostosowana do poziomu sprawności aktywność fizyczna przyczynia się do 
zwiększenia urazowości.  

3) Uprawianie sportu charakteryzuje się większym ryzykiem wystąpienia kontuzji 
w szczególności u osób uprawiających kilka dyscyplin sportowych w stosunku 
do osób podejmujących jedną dyscyplinę.  

4) Wyniki testu Functional Movement Screen (FMS) wykazały, że studentki 
posiadają istotnie niższy poziom siły kończyn górnych, natomiast studenci 
mobilności i stabilności kończyny dolnej oraz tułowia. Ponadto studenci 
kierunku fizjoterapii posiadają istotnie wyższy poziom sprawności fizycznej. 

5) Wprowadzenie rywalizacji między kierunkami studiów może stanowić czynnik 
poprawiający sprawność fizyczną. 
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Ocena sprawności fizycznej (ruchowej) studentów jako źródło informacji o stanie 

zdrowia i sposobie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  

Streszczenie  

Sprawność fizyczna świadczy o zaradności człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Jej wysoki 

poziom może ułatwić wykonywanie pracy, poszerzać możliwości funkcjonalne, współtworzyć prozdro-

wotny styl życia oraz zapobiegać urazom. Zawody medyczne są szczególnie predysponowane do promo-
wania zdrowego stylu życia wśród pacjentów, powinny stanowić przykład dla tej grupy osób. Celem 

badania było określenie poziomu sprawności fizycznej studentów Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu. W badaniu wzięły udział 102 osoby (73 kobiety i 29 mężczyzn) z 4 kierunków: fizjoterapia, 

lekarski, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano test 
Functional Movement Screen. Dodatkowo zapytano studentów o występowanie kontuzji oraz czy 

uprawiają regularnie aktywność fizyczną. Z badań wynikło, że odpowiednia ilość regularnej aktywności 

fizycznej prawdopodobnie nie zwiększa kontuzjogenności bardziej niż jej brak; nadmierna aktywność 

fizyczna może przyczyniać się do zwiększenia urazowości; studentki posiadają istotnie niższy poziom siły 
kończyn górnych; studenci kierunku fizjoterapii posiadają istotnie wyższy poziom sprawności fizycznej; 

wprowadzenie rywalizacji między kierunkami może stanowić czynnik poprawiający sprawność fizyczną. 

Słowa kluczowe: Functional Movement Screen, sprawność fizyczna, studenci 

Assessment of physical (fitness) of students as a source of information about the 

state of health and the method of conducting physical education classes 

Abstract 

Physical fitness is a proof of human resourcefulness in various life situations. Its high level can facilitate 

the performance of work, broaden functional capabilities, co-create a pro-healthy lifestyle and prevent 
injuries. Medical professions are particularly predisposed to promote healthy lifestyles among patients and 

should set an example for this group of people. The aim of the study was to determine the level of physical 

fitness of students of the Wrocław Medical University. The study involved 102 participants (73 females 

and 29 males) from 4 faculties: physiotherapy, medicine, medical rescue, public health. The Functional 
Movement Screen test was used to assess physical fitness. Additionally, students were asked about the 

occurrence of injuries and whether they practice regular physical activity. The findings were that an 

adequate amount of regular physical activity probably does not increase injury incidence more than lack of 

it; excessive physical activity may contribute to increased injury incidence; female students have 
significantly lower levels of upper limb strength; physiotherapy students have significantly higher levels of 

physical fitness; and the introduction of interdepartmental competition may be a factor in improving 

physical fitness. 

Keywords: Functional Movement Screen, physical fitness, students 
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Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce 

i leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży 

1. Wstęp 

Częstość występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży ma tendencję wzrostową. 

Na to zjawisko ma wpływ wiele czynników. Siedzący styl życia, niski poziom 

aktywności w czasie wolnym, ruch zastąpiony korzystaniem z urządzeń elektronicz-

nych – to wszystko sprawia, że w populacji rozwojowej zwiększa się liczba dzieci i mło-

dzieży z nadmierną masą ciała. Nieprawidłowy styl życia, niska aktywność ruchowa, 

zwiększona masa ciała zwiększają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych 

i metabolicznych [1]. Dlatego aby zapobiec konsekwencjom otyłości, bardzo ważna 

jest profilaktyka, promowanie zdrowego stylu życia oraz wczesne wdrożenie leczenia 

otyłości. Należy edukować zarówno rodziców, jak i dzieci, młodzież na temat racjonal-

nego żywienia, odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej i skrócenia czasu spędza-

nego przed ekranem komputera.  

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przybliżenie problemów, z jakimi zmagają się osoby z nadwagą 

i otyłością, a także przedstawienie znaczenia aktywności fizycznej w redukcji nadmiernej 

masy ciała oraz minimalizowaniu niekorzystnych dolegliwości pojawiających się 

w związku z otyłością. 

3. Otyłość – charakterystyka 

Otyłość jest chorobą przewlekłą, która dotyka wielu ludzi w każdym wieku. 

Dotyczy w dużej mierze nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) definiuje otyłość 

jako nieprawidłowe lub nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie, 

które stanowi zagrożenie dla zdrowia [2]. Otyłość u dzieci można rozpoznać na 

podstawie wskaźnika BMI (Body Mass Index) w odniesieniu do siatek centylowych. 

Wartość BMI powyżej 85 centyla, a poniżej 95 centyla oznacza występowanie 

nadwagi, natomiast powyżej 95 centyla – otyłość [3]. 

Otyłość powstaje w wyniku zaburzenia równowagi pomiędzy energią dostarczaną 

z pożywieniem, a wydatkowaniem energii [4]. W jej wyniku dochodzi do zwiększenia 

liczby i objętości komórek tłuszczowych [3]. Zwiększenie liczby adipocytów jest 

procesem nieodwracalnym, który predysponuje do rozwoju otyłości w dorosłości [5]. 

                                                                   
1 joannapiruta@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 magdalena.malinowska.1998@gmail.com, 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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Zwiększenie masy tkanki tłuszczowej w wieku dziecięcym negatywnie wpływa na 

organizm i predysponuje do wystąpienia wielu poważnych powikłań [6]. 

Występowanie nadwagi wśród dzieci i młodzieży stanowi poważny problem. Jak 

podaje WHO od 1975 do 2016 roku częstość występowania nadwagi lub otyłości 

u dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat, wzrosła z 4% do 18% na całym świecie. 

Określono, że w 2019 roku na całym świecie liczba dzieci poniżej 5. roku życia 

z nadwagą wynosiła 38,3 mln. [2]. Ze względu na skalę problemu mówi się obecnie 

o epidemii otyłości [7]. 

3.1. Otyłość – etiologia 

Zjawisku powstawania otyłości lub nadwagi towarzyszy wiele przyczyn. Należą do 

nich czynniki genetyczne, środowiskowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne [8, 9]. 

Tabela 1 przedstawia czynniki ryzyka wystąpienia nadwagi lub otyłości wśród dzieci 

i młodzieży. 

Tabela 1. Czynniki ryzyka wystąpienia nadwagi lub otyłości wśród dzieci i młodzieży 

Czynniki: 

Genetyczne 

i fizjologiczne 

- uszkodzenie ośrodka sytości i głodu, 

- chroniczny niedobór serotoniny, 

- zaburzenie funkcjonowania genów kontrolujących masę ciała. 

Środowiskowe - nieprawidłowe żywienie jakościowe i/lub ilościowe, 

- mała aktywność fizyczna lub jej brak. 

Społeczno-kulturowe - styl życia rodziców, 

- status społeczno-ekonomiczny, 

- reklamy. 

Psychologiczne - uzależnienie dziecka od jedzenia, 

- zaburzenia emocjonalne, 
- stres. 

Farmakologiczne - leki, które mogą prowadzić do zwiększania masy ciała  
(np. kortykosteroidy) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 10, 11] 

Skłonność do otyłości może wynikać z zaburzeń w funkcjonowaniu genów 

odpowiedzialnych za kontrolę masy ciała. Predyspozycje genetyczne mają znaczenie 

w powstawaniu otyłości u dzieci, ponieważ jak podaje Lenart-Domka i Kwolek [12] 

ryzyko wystąpienia otyłości u dziecka, jeśli oboje rodzice są otyli, wynosi ok. 80%, 

natomiast jeśli jeden rodzic jest otyły, to ryzyko wystąpienia otyłości u dziecka wynosi 

40%. Jednak na ujawnienie się genetycznie uwarunkowanej skłonności do otyłości 

mają wpływ czynniki środowiskowe [11]. 

Przede wszystkim czynniki związane ze stylem życia przyczyniają się do wzrostu 

odkładania się tkanki tłuszczowej w organizmie. Główną przyczyną występowania 

nadwagi lub otyłości u dzieci i młodzieży jest nadmierna podaż energii, która zdecydo-

wanie przewyższa zapotrzebowanie energetyczne organizmu [3]. Duży dostęp do 

wysoce przetworzonej żywności, reklamy zachęcające do spożywania różnego rodzaju 

przekąsek sprawiają, że wśród dzieci i młodzieży kształtują się nieprawidłowe nawyki 

żywieniowe [13, 14]. Spożywanie zbyt dużej ilości posiłków, żywności wysokokalo-

rycznej, zawierającej duże ilości cukrów prostych i tłuszczów, ale również nieregu-

larne spożywanie posiłków, jedzenie w pośpiechu oraz podjadanie między posiłkami 
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są czynnikami ryzyka wystąpienia otyłości [3, 15]. Do przyczyn zwiększenia masy 

ciała zalicza się również brak ruchu lub małą aktywność fizyczną. Rozwój technologii, 

urządzeń elektronicznych sprawił, że młodzi ludzie bardzo chętnie i często korzystają 

w wolnym czasie z komputerów, tabletów, smartfonów, ograniczając czas spędzany 

aktywnie [16, 17]. Siedzący tryb życia, zmieniające się nawyki żywieniowe wpłynęły 

znacznie na zwiększenie występowania otyłości wśród populacji rozwojowej. Również 

ekspozycja dziecka na dym papierosowy w dzieciństwie zwiększa ryzyko wystąpienia 

nadwagi lub otyłości w dorosłości [18]. 

Trudne sytuacje takie jak np. rozwód rodziców, ograniczenie kontaktów z rówieśni-

kami, niejednokrotnie negatywnie wpływa na psychikę dzieci. Często jedzenie stanowi 

formę odreagowania, pocieszenia, ucieczki od tych przykrych sytuacji. Nieradzenie 

sobie ze stresem, niemożność sprostania wymaganiom, niepowodzenia w szkole, niskie 

poczucie własnej wartości, zaburzone relacje międzyludzkie, poczucie osamotnienia, 

przygnębienie, lęk często wpływają na zwiększenie ilości konsumowanych przez dzieci 

pokarmów [3, 11, 19]. Dzieci traktują jedzenie jako pomoc w zwalczaniu negatywnych 

emocji, redukcji stresu [20]. 

3.2. Podział otyłości 

Ze względu na etiopatogenezę wyróżnia się dwa typy otyłości: pierwotną i wtórną. 

Otyłość pierwotna występuje u dzieci zdecydowanie częściej niż wtórna, bo aż w ponad 

90% przypadków [6]. Na jej powstawanie mają wpływ czynniki genetyczne, emocjo-

nalne, ale przede wszystkim środowiskowe [21]. Otyłość pierwotna (prosta) jest 

skutkiem dostarczenia organizmowi za dużej ilości energii w porównaniu do zaporze-

bowania [11]. Otyłość wtórna zaś występuje u dzieci, u których występują różnego 

schorzenia endokrynologiczne (choroba Cushinga, niedoczynność tarczycy), neurolo-

giczne (urazy i guzy ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce), 

zespoły genetyczne (zespół Downa, Turnera, Pradera-Williego) lub wskutek przewle-

kłego stosowania leków (kortykosteroidów, leków przeciwpadaczkowych) [7, 11, 22]. 

Wyróżnia się również inny podział otyłości ze względu na rozmieszczenie tkanki 

tłuszczowej: androidalny i gynoidalny. Typ androidalny (brzuszny, trzewny, „jabłkowy”) 

charakteryzuje się lokalizowaniem tkanki tłuszczowej głównie w obrębie brzucha. 

Osoby z tym typem otyłości są bardziej narażone na wystąpienie zespołu metabolicz-

nego. Typ gynoidalny (pośladkowo-udowy, „gruszkowy”) charakteryzuje się lokalizo-

waniem tkanki tłuszczowej w obrębie bioder, pośladków i ud [11]. Ważna jest 

identyfikacja osób z predyspozycją wystąpienia w przyszłości otyłości typu trzewnego, 

aby zapobiegać potencjalnym groźnym powikłaniom zdrowotnym w późniejszym 

okresie [7]. 

3.3. Powikłania otyłości 

Zwiększenie masy ciała predysponuje do rozwoju wielu chorób przewlekłych, 

obniżenia jakości życia i zmniejszenia wydolności organizmu w dorosłości [7]. 

Akumulacja tkanki tłuszczowej w organizmie prowadzi do powstania wielu groźnych 

powikłań zdrowotnych. Należą do nich: 

a) w wieku dziecięcym, rozwojowym: 

 zaburzenia w układzie narządu ruchu: wady postawy, skoliozy, koślawość 

lub szpotawość kolan, płaskostopie, choroba Blounta, młodzieńcze złusz-
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czenie głowy kości udowej, kruchość kości, ryzyko złamań kości, ból 

mięśniowo-szkieletowy, przeciążenia aparatu kostno-stawowo-więzadłowego; 

 zaburzenia pulmonologiczne: cięższy przebieg astmy oskrzelowej niż 

u dzieci o prawidłowej masie ciała, zespół bezdechu sennego, ograniczenie 

tolerancji wysiłku fizycznego; 

 zaburzenia endokrynologiczne: insulinooporność, cukrzyca typu II, przed-

wczesne dojrzewanie, hipogonadyzm, zespół policystycznych jajników 

i zaburzenia miesiączkowania u dziewczynek, zaburzenia dojrzewania 

płciowego i ginekomastia u chłopców, zespół metaboliczny; 

 nadciśnienie tętnicze;  

 zaburzenia gospodarki lipidowej; 

 zmiany skórne: rozstępy, hirsutyzm, rogowacenie ciemne; 

 zaburzenia emocjonalne, problemy psychologiczne: zaburzenia lękowo-

depresyjne, niskie poczucie własnej wartości; 

 zaburzenia społeczne: izolacja społeczna; 

 zwiększone ryzyko nadwagi, otyłości w wieku dorosłym; 

 obniżenie jakości życia; 

b) w dorosłości: 

 choroba zwyrodnieniowa stawów;  

 obturacyjny bezdech senny;  

 zaburzenia endokrynologiczne: cukrzyca typu II, zespół metaboliczny; 

 zaburzenia sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, udar, miażdżyca, 

przerost lewej komory serca; 

 następstwa gastroenterologiczne: stłuszczenie wątroby, kamica pęcherzyka 

żółciowego, refluks żołądkowo-przełykowy; 

 zaburzenia gospodarki lipidowej; 

 zaburzenia układu immunologicznego: stały wyższy poziom wskaźników 

stanu zapalnego; 

 choroby nowotworowe: szyjki macicy, piersi, jajnika, prostaty, przełyku, 

trzustki, tarczycy, wątroby, pęcherzyka żółciowego, pęcherza, nerek 

i okrężnicy; 

 obniżona płodność; 

 niewydolność nerek; 

 zespół cieśni nadgarstka; 

 problemy psychologiczne: depresja;  

 obniżenie jakości życia; 

 skrócenie oczekiwanej długości życia [6, 7, 11, 12, 19, 23-27]. 

Otyłość jest chorobą cywilizacyjną w rozwoju której, na skutek dodatniego bilansu 

energetycznego, zwiększa się liczba i rozmiary komórek tłuszczowych. Nadmierny 

przyrost liczby adipocytów u dzieci predysponuje do rozwoju otyłości w dorosłości 

[7]. WHO podaje, że ponad 60% dzieci z nadwagą przed okresem dojrzewania będzie 

miało nadwagę we wczesnej dorosłości [28]. Ponadto występowanie otyłości u dzieci 

zwiększa ryzyko śmiertelności na chorobę niedokrwienną serca w wieku dorosłym [27]. 
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4. Diagnostyka otyłości 

W diagnostyce otyłości, aby ocenić jej stopień, wykorzystuje się wskaźnik BMI, 

siatki centylowe, wskaźnik Cole’a, pomiary obwodu talii i bioder oraz fałdomierze  

[7, 29]. W postępowaniu diagnostycznym ważny jest również wywiad rodzinny oraz 

badania laboratoryjne, oceniające poziom cholesterolu, trójglicerydów, stężenia glukozy 

itp. [7, 30]. Wskaźnik BMI (Body Mass Index) oblicza się dzieląc masę ciała podaną 

w kilogramach przez wzrost ciała podany w metrach, podniesiony do kwadratu [31]. 

Otyłość u dzieci określa się na podstawie wskaźnika BMI w odniesieniu do siatek 

centylowych. BMI powyżej 85 centyla oznacza nadwagę, natomiast powyżej 95 centyla 

– otyłość [32]. U młodszych dzieci stosuje się wskaźnik Cole’a (LMS – Least Mean 

Square). LMS oblicza się ze wzoru:  

LMS = (MR x WS/MS x WR) × 100    (1) 

gdzie: MR – masa rzeczywista ciała badanego dziecka, WS – średnia wysokość dla 

wieku i płci badanego dziecka, WR – rzeczywista wysokość badanego dziecka,  

MS – średnia masa ciała dla wieku i płci badanego dziecka.  

Wartość wskaźnika powyżej 110 do 120% oznacza występowanie nadwagi, 

natomiast wartość powyżej 120% – otyłość [11]. 

5. Profilaktyka i leczenie otyłości 

Otyłość powoduje wiele poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego bardzo 

ważna jest profilaktyka. Już od najmłodszych lat życia dziecka, należy kształtować 

prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania prozdrowotne i aktywny styl życia. 

Należy edukować zarówno rodziców, jak i dzieci, młodzież na temat racjonalnego 

żywienia, odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej i skrócenia czasu spędzanego 

przed komputerem, telewizorem [7]. Profilaktyka ma na celu ograniczenie zapadal-

ności na otyłość i zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań z nią związanych [7]. 

Leczenie zaś powinno być kompleksowe, prowadzone przez interdyscyplinarny 

zespół specjalistów: lekarza, psychologa, dietetyka i fizjoterapeutę [11, 12]. Leczenie 

powinno być dobrane indywidualnie do pacjenta. W terapii otyłości u dzieci wyróżnia 

się leczenie dietetyczne, zwiększenie aktywności ruchowej, leczenie farmakologiczne, 

chirurgiczne, psychologiczne i edukację [3]. Celem terapii jest stopniowa, systema-

tyczna redukcja masy ciała oraz zapobieganie następstwom otyłości [11].  

5.1. Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne 

Leczenie farmakologiczne nie jest zalecane w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży. 

Leki nie powinny zastępować innych metod leczenia [33]. Wprowadzenie farmako-

terapii powinno mieć zastosowanie w przypadku leczenia powikłań otyłości. 

Zastosowanie jakiegokolwiek środka farmakologicznego powinno być indywidualnie 

dobrane do potrzeb dziecka [7, 33].  
Chirurgię bariatryczną w przypadku dzieci i młodzieży stosuje się jedynie, gdy 

leczenie zachowawcze nie przynosi rezultatów. Operacje przeprowadza się u dzieci 
poniżej 18.  roku życia, jeśli wskaźnik BMI > 40 kg/m

2
 lub 99. percentyl w odniesieniu 

do normy dla wieku, plus występuje dodatkowo co najmniej jedna choroba wywołana 
otyłością (nadciśnienie, nietolerancja glukozy, insulinooporność, dyslipidemia, zespół 
bezdechu sennego o lekkim nasileniu, nietrzymanie moczu, refluks żołądkowo-przeły-  
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kowy, zapalenie tkanki tłuszczowej, choroby stawów, istotne upośledzenie jakości 
życia lub codziennej aktywności) [34]. Należy pamiętać, że chirurgia bariatryczna nie 
powinna mieć zastosowania przed końcem okresu dojrzewania [34]. 

5.2. Leczenie psychologiczne i edukacja 

Występowanie otyłości u dzieci może wynikać z problemów emocjonalnych 
z jakimi zmaga się dziecko. Ponadto sam fakt nadmiernej masy ciała może powodować 
brak akceptacji własnego ciała, obniżenie poczucia własnej wartości, dlatego warto 
zwrócić uwagę na rolę terapii psychologicznej w leczeniu otyłości. Określenie proble-
mów natury psychologicznej z jakimi zmaga się młody człowiek, pozwoli na wdro-
żenie odpowiedniego leczenia psychologicznego. Zastosowanie takiej terapii w połą-
czeniu z edukacją z pewnością przełoży się na motywację dziecka do ćwiczeń 
i wpłynie pozytywnie na efekty lecznicze [3]. Uświadomienie dziecku jak powinien 
wyglądać zdrowy styl życia, w jaki sposób należy radzić sobie ze stresem, problemami 
oraz pomoc w poprawie samooceny są bardzo ważne w osiąganiu celu, jakim jest 
redukcja masy ciała [21, 35]. 

5.3. Leczenie dietetyczne 

Najlepsze efekty w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży przynosi zastosowanie 
odpowiedniej diety w połączeniu z aktywnością fizyczną [26]. Dieta zawsze powinna 
być dobierana indywidualnie do pacjenta, uwzględniając wiek, płeć, zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze i stopień aktywności fizycznej [35]. Dzieciom do 7. roku życia 
nie zaleca się znacznych ograniczeń kalorycznych w diecie, aby nie zaburzyć prawidło-
wego rozwoju, a jedynie modyfikację sposobu żywienia, tak aby utrzymywać stabilną 
masę ciała, zapewniając optymalne tempo wzrastania [21]. U starszych dzieci wpro-
wadza się dietę ubogoenergetyczną i dąży do stopniowej redukcji masy ciała [21]. 
Skorygowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie 
dziennej porcji spożycia warzyw i owoców, roślin strączkowych, produktów pełnoziar-
nistych, zredukowanie do minimum spożycia tłuszczów zwierzęcych i cukrów prostych, 
regularne spożywanie posiłków, niepodjadanie między posiłkami wpływa pozytywnie 
na redukcję masy ciała [11, 35]. Dieta powinna być zbilansowana, indywidualnie 
dobrana do potrzeb dziecka, aby nie doprowadzić do niedoborów i zaburzeń odży-
wiania [36]. Zmiany w sposobie odżywiania powinny być akceptowalne przez dziecko 
i rodziców, ponieważ zaangażowanie całej rodziny w proces leczenia pozwala osiągnąć 
sukces. 

5.4. Leczenie ruchem  

Aktywność fizyczna pełni kluczową rolę w zapobieganiu oraz leczeniu otyłości 
u dzieci i młodzieży. Najważniejszą rolę w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości 
spełnia aktywność fizyczna o umiarkowanej i dużej intensywności oraz redukcja 
siedzącego trybu życia [29]. Jak podaje Przybylska i wsp. [7] „ryzyko otyłości maleje 
o 10% z każdą godziną spędzoną na umiarkowanym wysiłku fizycznym, a wzrasta 
o 12% z każdą godziną spędzoną na oglądaniu telewizji”. Aktywny wypoczynek zapo-
biega przybieraniu na wadze, jednocześnie zmniejszając ryzyko powikłań [8]. Celem 
profilaktyki i leczenia otyłości jest zwiększenie wydatku energetycznego związanego 
z aktywnością ruchową, redukcja masy ciała i poprawa sprawności fizycznej [37]. Pro-
ces leczenia otyłości jest długotrwały i wymaga wytrwałości i zaangażowania w terapię.  
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5.4.1. Zalecenia 

Według rekomendacji WHO z listopada 2020 r., zalecana aktywność fizyczna dla 

dzieci w wieku 5-17 lat powinna wynosić minimum 60 minut dziennie [38]. Wytyczne 

podają, że zalecane są aktywności aerobowe o umiarkowanej lub dużej intensywności 

oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Wysiłki o dużej intensywności oraz ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie i kości powinny być wykonywane co najmniej 3 dni w tygodniu 

[38]. Aktywność fizyczna w ciągu tygodnia powinna obejmować 4-5 godzin wysiłku 

o umiarkowanej intensywności lub 2-3 godziny maksymalnego wysiłku [12].  

W leczeniu otyłości najlepsze wyniki przynosi stosowanie wysiłków tlenowych 

[12, 23]. Podejmowane wysiłki powinny charakteryzować się umiarkowaną intensyw-

nością [21]. Ćwiczenia należy wykonywać, nie przekraczając 65-70% tętna maksymal-

nego dziecka [5, 37]. Długotrwałe aktywności o małej lub umiarkowanej intensyw-

ności, trwające 30-120 minut, prowadzą do zwiększenia wykorzystania kwasów tłusz-

czowych jako źródła energii, tym samym wpływając na redukcję masy ciała [7, 21, 39]. 

Zalecanymi formami wysiłku zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu otyłości są 

marsz, marszobieg, jazda na rowerze, ćwiczenia w wodzie, pływanie, taniec, gry 

i zabawy ruchowe [21, 39]. Marsz jest świetną formą wysiłku aerobowego, od której 

można rozpocząć leczenie otyłości. Prędkość i intensywność marszu są dostosowy-

wane indywidualnie do możliwości dziecka. Stopniowo tempo powinno wzrastać. 

W trakcie marszu, aby urozmaicić aktywność ruchową, można wprowadzać różnego 

rodzaju ćwiczenia siłowe czy koordynacyjne [21]. Warto zwrócić uwagę na to, że 

marsz oraz jazda na rowerze powinny odbywać się po płaskim lub lekko pagórko-

watym terenie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia stawów. [40]. Podczas jazdy na 

rowerze, należy pamiętać także o prawidłowej pozycji ciała, którą można uzyskać 

poprzez regulację wysokości kierownicy i siodełka [21].  

Aktywność fizyczna zapobiega kruchości i poprawia wytrzymałość kości, dlatego 

warto zalecić dzieciom powyżej 11. roku życia wykonywanie ćwiczeń oporowych du-

żych grup mięśniowych [35, 41]. Ćwiczenia oporowe sprzyjają rozwojowi masy 

mięśniowej i wczesnemu osiągnięciu szczytowej gęstości kości [27]. Zalecane są rów-

nież ćwiczenia równoważne, koordynacyjne, korekcyjne (jeśli jest taka potrzeba) oraz 

ogólnousprawniające [3, 12, 35]. 

Nadmierna masa ciała zmniejsza sprawność aerobową, nasila bóle mięśniowo-

szkieletowe i zwiększa dyskomfort, co powoduje, że wykonywanie ćwiczeń jest trud-

niejsze [8]. Dlatego należy podkreślić, że aktywność fizyczna powinna być dostoso-

wana do wydolności organizmu dziecka [35]. Czas trwania, intensywność, częstotli-

wość i poziom trudności ćwiczeń powinno się stopniowo zwiększać [21]. Ćwiczenia 

powinno się rozpoczynać od łatwych, prostych aktywności, stopniowo przechodząc do 

trudniejszych, złożonych. Bardzo istotne jest także przygotowanie do wysiłku, dlatego 

nigdy nie należy zapominać o rozgrzewce, poprzedzającej ćwiczenia właściwe oraz 

o ćwiczeniach uspokajających i rozciągających na zakończenie aktywności [21]. 

Warto zwrócić uwagę na to, że zajęcia ruchowe powinny być w taki sposób 

dobrane, aby sprawiały dzieciom satysfakcję i przyjemność [5, 37]. Ćwiczenia powinny 

być różnorodne, uwzględniające wiek, możliwości, predyspozycje, preferencje, zainte-

resowania i motywację dziecka [3, 37]. Korzystnym rozwiązaniem są zajęcia grupowe 

w formie zabawy, które stanowią czynnik współzawodnictwa z rówieśnikami, wpływają 
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na zwiększenie motywacji u dzieci, sprawiają radość i przyjemność [12]. Gry i zabawy 

ruchowe niewątpliwie są atrakcyjną formą aktywności fizycznej dla dzieci. Ponadto 

wpływają pozytywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. Podnoszą sprawność, kształtują 

zwinność oraz orientację przestrzenną młodego człowieka, rozwijają umiejętność 

pracy w zespole [37]. Ćwiczenia w środowisku wodnym stanowią doskonałą formę 

aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży z otyłością. Dzięki właściwościom 

wyporowym wody ćwiczenia wykonuje się łatwiej. Z kolei opór wody podczas wyko-

nywania ćwiczeń pozwala wzmocnić mięśnie bez nadmiernego obciążania stawów 

kręgosłupa i kończyn. Gimnastyka w wodzie obejmuje gry i zabawy ruchowe, ćwicze-

nia czynne wolne lub z przyborami stwarzającymi opór, ćwiczenia relaksacyjne 

i oddechowe [21]. Podczas zajęć należy dążyć do urozmaicenia i zwiększenia atrak-

cyjności ćwiczeń [21]. Ćwiczenia w wodzie wpływają na poprawę krążenia, oddy-

chania, pomagają zrelaksować się oraz wzmacniają elastyczność mięśni, ścięgien 

i więzadeł, zmniejszają dolegliwości bólowe, a także poprawiają samopoczucie i ogólną 

sprawność fizyczną [21, 40]. 

Bez względu na rodzaj wykonywanej aktywności, aby osiągnąć cel, którym jest 

redukcja masy ciała, ważna jest wytrwałość, systematyczność, regularność w wykony-

waniu ćwiczeń [35, 37]. Należy pamiętać również o ograniczeniu czasu spędzanego 

przed ekranem telewizora czy komputera, ponieważ nawet niewielka aktywność rucho-

wa jest zdecydowanie lepsza niż żadna [11]. 

5.4.2. Korzyści wynikające z regularnej aktywności ruchowej 

w profilaktyce i leczeniu otyłości 

Regularna aktywność fizyczna przynosi mnóstwo korzyści. Pozwala dotlenić cały 

organizm [3]. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych usprawnia działanie 

układu krążeniowo-oddechowego, trawiennego, zmniejszając ryzyko wystąpienia wielu 

chorób takich jak nadciśnienie czy cukrzyca typu 2 [9]. Ruch wpływa korzystnie na 

psychikę, zmniejsza lęk, uczucie zmęczenia i poprawia ogólne samopoczucie [42]. 

Sigmund i wsp. [43] podaje, że nastolatki regularnie uczestniczące w zorganizowanych 

zajęciach ruchowych w czasie wolnym wykazują lepsze zdrowie psychiczne, rzadziej 

sięgają po używki – papierosy, alkohol.  

Korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej: 

 zwiększenie wydatku energetycznego;  

 redukcja masy tkanki tłuszczowej;  

 zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej;  

 wzrost masy mięśniowej;  

 wzmocnienie mięśni i aparatu więzadłowego;  

 zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów;  

 wzrost wydolności i sprawności fizycznej;  

 poprawa umiejętności ruchowych i koordynacji nerwowo-mięśniowej  

 zwiększenie gibkości; 

 normalizacja profilu lipidowego;  

 obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;  

 poprawa tolerancji glukozy i wrażliwości na insulinę;  

 zwiększenie gęstości kości;  
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 regulacja rytmu jelitowego;  

 poprawa stanu psychicznego i samopoczucia;  

 obniżenie poziomu lęku, stresu;  

 poprawa jakości snu; 

 poprawa jakości życia [12, 21, 24, 27, 35, 37, 44]. 

Aktywność fizyczna jest korzystna w każdym wieku. Regularna aktywność wpływa 

na zwiększenie gęstości kości, wzmocnienie mięśni, poprawę zdrowia psychicznego, 

zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia [8, 9]. Połączenie treningu aerobowego 

i oporowego wpływa na wzrost beztłuszczowej masy ciała, przyrost siły i priopriocepcji, 

sprzyja utracie wagi oraz poprawia wrażliwość na insulinę [39, 41]. 

6. Podsumowanie  

Występowanie nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży stanowi poważny 

problem. Otyłość wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne młodego 

człowieka. Dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka i wczesne wdrożenie leczenia 

otyłości w celu uniknięcia licznych poważnych konsekwencji zdrowotnych otyłości. 

Leczenie powinno być kompleksowe. Najlepsze rezultaty można osiągnąć stosując 

dobrane indywidualnie do potrzeb dziecka leczenie dietetyczne w połączeniu ze 

stosowaniem umiarkowanej aktywności fizycznej. W celu redukcji masy ciała nie-

zbędne jest wprowadzenie trwałej zmiany nawyków żywieniowych, zmniejszenie 

czasu spędzanego w pozycji siedzącej i zwiększenie aktywności ruchowej. Aby osiągnąć 

sukces konieczna jest wytrwałość, motywacja i zaangażowanie w terapię.  
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Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości u dzieci 

i młodzieży 

Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży stanowi obecnie powszechny problem. Rozwój 

technologii elektronicznych sprawił, że wielu młodych ludzi spędza czas wolny, korzystając z komputera, 

smartfonów, ograniczając czas aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia, brak ruchu sprzyja występo-

waniu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Nadmierna masa ciała niekorzystnie wpływa na 
zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne człowieka. Ze względu na liczne powikłania związane 

z otyłością, bardzo ważna jest wczesna interwencja lecznicza, aby zapobiec niekorzystnym skutkom otyłości 

u dzieci i młodzieży. Kluczową rolę w redukcji nadmiernej masy ciała odgrywa aktywność fizyczna. 

Zastosowanie wysiłku fizycznego jako formy profilaktycznej i leczniczej przynosi wiele korzyści.  
Celem pracy jest przybliżenie problemów, z jakimi zmagają się dzieci z nadwagą i otyłością, oraz w jaki 

sposób aktywność fizyczna wpływa na organizm, zapobiegając otyłości lub eliminując bądź redukując 

niekorzystne dolegliwości pojawiające się w związku z otyłością. 

Indywidualnie dostosowana do potrzeb dziecka aktywność fizyczna w połączeniu z dietą przynosi bardzo 
dobre efekty terapeutyczne. Jednak należy pamiętać, że osiągnięcie celu wymaga czasu, ponieważ 

rehabilitacja w leczeniu otyłości jest procesem długotrwałym, wymagającym wytrwałości i zaangażowania 

w terapię.  

Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, młodzież, aktywność fizyczna 

The importance of physical activity in the prevention and treatment of obesity 

in children and adolescents 

Currently the occurrence of overweight and obesity among children and adolescents is a common problem. 

Due to the development of electronic technologies, many young people spend their free time using 
computers and smartphones, limiting the time of physical activity. A sedentary lifestyle and lack of 

exercise contribute to the occurrence of overweight and obesity among children and adolescents. Excess 

body weight adversely affects both physical and mental health. Due to the numerous complications of 

obesity, early therapeutic intervention is very important to prevent the adverse effects of obesity in children 
and adolescents. Physical activity plays a key role in reducing excess body weight. The use of physical 

effort as a preventive and therapeutic form has many benefits. 

The aim of the study is to present the problems with which overweight and obese children struggle with 

and how physical activity affects the organism by preventing obesity or reducing the adverse ailments that 
arise in connection with obesity. 

Physical activity individually adapted to the needs of a child, combined with a diet brings very good 

therapeutic effects. However, it should be remembered that it takes time to achieve the goal, because 

rehabilitation in the treatment of obesity is a long-term process that requires persistence and commitment to 
therapy. 

Keywords: obesity, children, adolescents, physical activity 
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Ocena funkcjonalna młodych zawodników piłki ręcznej 

1. Wprowadzenie  

Współczesne dyscypliny sportowe można podzielić na: wytrzymałościowe, 

szybkościowo-siłowe oraz wytrzymałościowo-szybkościowo-siłowe, do których należą 

gry zespołowe. Jedną z nich jest piłka ręczna, w której w głównej mierze wykorzy-

stywana jest bezpośrednia konfrontacja z przeciwnikiem. Ten typ rywalizacji wymaga 

od każdego zawodnika odpowiedniego przygotowania fizycznego, wydolnościowego, 

psychologicznego oraz taktyczno-technicznego. Dlatego też wynik sportowy zależy 

od: cech morfologicznych, sprawności ogólnej oraz przygotowania technicznego, 

wydolnościowego i psychicznego [1, 2]. 

W związku z ciągłym rozwojem piłki ręcznej rośnie liczba doniesień naukowych, 

w których próbuje się ustalić w jakim stopniu budowa ciała wpływa na wynik sportowy, 

niemniej jednak nie jest to jedyny determinant. Drugim ważnym czynnikiem jest 

przygotowanie sprawnościowe [3], dlatego badacze zajmujący się piłką ręczną starają 

się opracować testy pozwalające określić stopień przygotowania do gry [4]. W związku 

z powyższym zasadne wydaje się dokonywanie oceny funkcjonalnej zawodników 

uprawiających tę dyscyplinę sportu. 

1.1. Predyspozycje, ocena i trening zawodników 

Piłkarze ręczni powinni charakteryzować się zdolnością orientacji w przestrzeni, 

szybkością podejmowania decyzji oraz umiejętnością współpracy w drużynie. Z kolei, 

zdolność manipulacji, szybkość, koordynacja i gibkość są niezwykle ważnymi zdol-

nościami motorycznymi. Ponadto, zawodnik powinien charakteryzować się adekwatną 

siłą fizyczną oraz psychiczną. Do gry w piłkę ręczną najlepiej przygotowuje trening 

ogólny, który przystosowuje organizm do wysiłku fizycznego, zwiększa elastyczność 

więzadeł i ścięgien, a także rozciąga mięśnie [5]. 

 Ocena medyczna powinna stanowić podstawę do kwalifikacji zawodnika do gry, 

która obejmuje: wywiad, badanie podstawowe, ocenę zakresu ruchu w stawach 

obwodowych i w stawach kręgosłupa, ocenę długości mięśni i wybrane testy kliniczne 

narządu ruchu [6]. Ograniczenie ruchomości stawów i asymetria napięcia mięśniowego, 

a tym samym wszelakie nieprawidłowości czynnościowe, mogą przyczynić się do 

zaburzeń funkcjonalnych [7]. 

Kompensacja wynikająca ze skrócenia czynnościowego mięśni może przyczynić 

się do pojawienia się dysfunkcji mięśniowej, zwiększając tym samym ryzyko 

                                                                   
1 a.kwiatkowski0517@gmail.com, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu 
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wystąpienia urazu narządu ruchu [7]. Niemniej jednak w piśmiennictwie można 

znaleźć potwierdzenie, że spadek liczby odnotowanych kontuzji koreluje z wdrożeniem 

właściwych działań profilaktycznych [8]. 

1.2. Rozwój sprawności fizycznej 

Zmiany fizyczne, które zachodzą w organizmie człowieka w wieku dorastania są 

gwałtowne i przełomowe. Szczególnie ważnym czasem w życiu nastolatka jest wczesna 

faza dorastania (11.-15. rok życia), ponieważ w tym okresie zachodzą zmiany w ciele 

człowieka w zakresie funkcjonowania: biologicznego, psychicznego i społecznego, 

a równocześnie rozpoczyna się proces przygotowania fizycznego i psychicznego do 

podjęcia zadań okresu dorosłości [9]. 

Poprzez aktywność hormonów dochodzi do szeregu zmian w ciele. Dzięki zmianie 

budowy ciała poprzez nagłe zwiększenie wzrostu i masy ciała, dziecko jest zdolne 

wykonywać, bez uszczerbku na zdrowiu, wysiłek o niezbyt dużej intensywności. 

Decyduje o tym bardzo korzystna reakcja układu krążenia, podwyższony poziom 

utlenienia tłuszczów, zwiększona aktywność acetylo-CoA, oraz duża zawartość mito-

chondriów w mięśniach. Przez aktywną pracę mięśni podczas uprawiania sportu 

dochodzi do zwiększenia przepływu krwi, co może wynikać u dzieci z niższych 

oporów obwodowych, które warunkowane są elastycznością ściany naczynia [10]. 

Wraz z wiekiem dochodzi do zmian w rozmiarach ciała, co po okresie pokwitania 

wyraźnie wpływa na możliwości wydolności fizycznej, co może wynikać ze zwiększenia 

masy mięśni szkieletowych. Po 14. roku życia dochodzi do intensywnego przyrostu 

masy mięśniowej u chłopców, co jest bezpośrednio związane ze zwiększonym wytwa-

rzaniem testosteronu. Wzrost mięśni na długość polega na przyroście sarkomerów już 

istniejących, a sama zwiększona masa mięśniowa będzie skutkiem zwiększenia liczby 

miofibryli. Czynność mięśni szkieletowych zależy nie tylko od ich masy, ale również 

od właściwości metabolicznych [2]. 

Wielkość i kształt klatki piersiowej zmieniają się wraz z wiekiem, natomiast rozwój 

pęcherzyków płucnych kończy się w wieku 6 lat [11]. Różnica obwodu klatki piersiowej 

podczas wdechu u dziecka w wieku 15-17 lat wynosi 7-8 cm. Pod wpływem aktywności 

fizycznej w płucach dochodzi do szeregu zmian morfologicznych i czynnościowych, 

co reprezentowane jest poprzez zależny od objętości płuc i masy ciała wzrost po-

wierzchni oddechowej [12]. 

1.3. Wpływ treningu na organizm dzieci 

Właściwie przeprowadzony trening powinien kształtować wszystkie elementy 

wydolności fizycznej. Niemniej jednak nie zostało jeszcze ostatecznie określone jakie 

warunki dotyczące częstotliwości, intensywności i czasu trwania powinien spełniać 

trening, aby stymulacja była najkorzystniejsza zwłaszcza w aspekcie wieku biologicz-

nego [2]. 

Przestrzeganie zasad realizacji treningu (ogólnorozwojowego, wytrzymałościowego 

i siłowego) jest warunkiem jego pozytywnego oddziaływania na organizm. Efektyw-

ność treningu powinna zależeć od wzrastającej intensywności i rodzaju wysiłku fizycz-

nego oraz wyjściowego poziomu wydolności. Dzieci dobrze tolerują wysiłek o nie-

wielkiej intensywności, a mniejsza masa mięśni ogranicza obciążenie układu ruchu, co 

chroni organizm przed jego uszkodzeniem [13]. 
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Kształtowanie możliwości motorycznych i zapobieganie urazom może zapewnić 

odpowiednia siła mięśniowa. W związku z tym trening siłowy powinien być zalecany 

dzieciom, ale dostosowany do ich możliwości. Młodzież w wyniku poprawnie dobra-

nych obciążeń może osiągnąć znaczne przyrosty siły, nawet przed okresem pokwitania 

[14]. Poprawa siły mięśniowej może rzutować na lepszą koordynację nerwowo-

mięśniową oraz usprawnienie pobudzenia jednostek motorycznych aktywnych mięśni. 

Według najnowszych doniesień dobrze dobrany trening poprawiający siłę mięśni 

szkieletowych może zwiększyć siłę ścięgien, więzadeł oraz gęstości kości, a tym samym 

może zapobiegać kontuzjom i urazom [15]. 

Regularny wysiłek fizyczny powoduje znaczne zwiększenie zawartości składników 

mineralnych kości, szczególnie gdy wykonywane są ćwiczenia z obciążeniem ciężarem 

własnym (np. podczas biegu) lub przy pomocy przyrządów (np. hantle). Wykazano, że 

gęstość kości uzyskana w dzieciństwie i w okresie dojrzewania może determinować 

gęstość kości osób dorosłych [16]. Należy jednak pamiętać, że dłuższy wysiłek u dzieci 

może prowadzić do zaburzeń wodnoelektrolitowych szybciej niż u dorosłych. Z tego 

tytułu utratę sodu, wapnia oraz magnezu, które mogą się utrzymać nawet do 48 godzin, 

należy suplementować zaraz po zakończonym wysiłku [1]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest określenie stanu funkcjonalnego zawodników w wieku 15-17 lat 

uprawiających piłkę ręczną. 

3. Materiał i metodyka 

3.1. Charakterystyka materiału 

W badaniu wzięło udział 32 piłkarzy ręcznych klubu „Górnik Zabrze” w Zabrzu 

w wieku 15-17 lat, których średni wiek wynosił 16 lat ±1,01 lat. Średnia masa ciała 

badanych zawodników wynosiła 73,57 kg ±11,15 kg, a średni wzrost wynosił  

1,81 m ±0,08 m.  

Jako kryteria włączenia do badania przyjęto: 

 uprawianie piłki ręcznej co najmniej dwa lata; 

 płeć męska; 

 minimum pięć treningów tygodniowo; 

 zgoda opiekunów prawnych na udział dziecka w badaniu. 

Jako kryteria wyłączenia z badania przyjęto: 

 schorzenia układu oddechowego; 

 choroby układu krążenia; 

 schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego; 

 przebyte urazy w ostatnich sześciu miesiącach; 

 zabiegi operacyjne w ostatnich sześciu miesiącach; 

 przewlekłe kontuzje. 

Badani zostali podzieleni na dwie szesnastoosobowe grupy, w zależności od wieku. 

Pierwszą grupę stanowili chłopcy młodsi w wieku 15 lat, natomiast drugą grupę 

chłopcy starsi w wieku 17 lat. Charakterystykę obu grup badanych zawodników 

przedstawiono w tabeli 2.  
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Tabela 1. Charakterystyka badanych zawodników  

 
Młodsi zawodnicy 

(15 lat) 

Starsi zawodnicy 

(17 lat) 
Wartość p 

Wzrost [m]  

(M ±SD) 
1,80 0,08 1,83 0,08 p > 0,05 

Masa ciała [kg] 

(M ±SD) 
74,04 10,90 73,11 11,73 p > 0,05 

BMI [kg/m2] 

(M ±SD) 
22,82 2,34 21,74 2,63 p > 0,05 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2. Metodyka badania 

Ocenę siły eksplozywnej mięśni kończyn dolnych przeprowadzono z użyciem testu 

skoku w dal z miejsca oraz skoku w tył z miejsca. Dystans skoku w dal mierzono 

taśmą centymetrową jako odległość między linią początkową a piętą kończyny dolnej 

bliższej, natomiast dystans skoku w tył mierzono taśmą centymetrową jako odległość 

między linią początkową a paluchem kończyny dolnej bliższej. Ocenę różnicowania 

kinestetycznego przeprowadzono z wykorzystaniem skoku na ½ odległości uzyskanej 

podczas skoku w dal z miejsca, co oceniano przy pomocy taśmy centymetrowej.  

Badanie zdolności utrzymania równowagi dynamicznej i statycznej przeprowadzono 

z użyciem testu Flaminga. Zadaniem badanego było utrzymanie pozycji stania jedno-

nóż przez 60 sekund na wąskiej listwie. Wynikiem testu była liczba podporów podczas 

badania. Test wykonano obustronnie. 

W badaniach wykonano również następujące testy funkcjonalne: Thomayera, 

Schobera, Otto-Wurma, Patricka oraz Elly. Test Thomayera, służy przeważnie do oceny 

długości tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej oraz mobilności kręgosłupa w płasz-

czyźnie strzałkowej. Pozycją wyjściową do testu było stanie ze złączonymi kończy-

nami dolnymi. Badany wykonywał skłon tułowia w przód ze swobodnie opuszczonymi 

przed siebie kończynami górnymi i wyprostowanymi palcami rąk. Następnie dokonuje 

się pomiaru odległości pomiędzy szczytem palca III ręki prawej a podłogą.  

Test Schobera, ocenia ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa w płaszczyźnie 

strzałkowej. Podczas wykonania testu zidentyfikowano punkt referencyjny w postaci 

wyrostka kolczystego kręgu L5, następnie przy pomocy taśmy centymetrowej 

wyznaczano punkt w odległości 10 cm powyżej. Zawodnik wykonywał skłon tułowia 

w przód, a następnie dokonywano pomiaru. 

Test Otto-Wurma pozwala na pomiar ruchomości odcinka piersiowego kręgosłupa 

w płaszczyźnie strzałkowej. Przed rozpoczęciem testu zidentyfikowano punkt referen-

cyjny w postaci wyrostka kolczystego kręgu Th1, następnie wyznaczano punkt 30 cm 

poniżej. Zawodnik wykonywał maksymalny skłon tułowia w przód przy wypro-

stowanych stawach kolanowych.  

Test Patricka umożliwia wykrycie nieprawidłowości struktur stawu biodrowego 

oraz ocenę napięcia mięśni przywodzicieli stawu biodrowego. Badany znajdował się 

w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna strony nietestowanej była wyprostowana 

w stawie biodrowym i kolanowym. Kończyna dolna strony testowanej była zgięta 

w stawie biodrowym kolanowym, a także zrotowana do zewnątrz. Badający układał 

kostkę boczną kończyny testowanej na udzie kończyny dolnej nietestowanej powyżej 
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stawu kolanowego, stabilizując miednicę. Ocenie podlegała odległość szpary bocznej 

stawu kolanowego kończyny dolnej badanej od podłoża.  

Test Elly ocenia stopień rozciągnięcia mięśnia prostego uda. Badany znajdował się 

w pozycji leżenia przodem, a badający stabilizując miednicę na wysokości stawu 

krzyżowo-biodrowego biernie zginał najpierw prawy, a następnie lewy staw kolanowy 

do momentu wtórnego zgięcia biodra. Ocenie poddawano odległość wyznaczaną taśmą 

centymetrową pomiędzy guzem piętowym, a guzem kulszowym.  

W celu wykonania badań posłużyliśmy się następującymi narzędziami badaw-

czymi: 

 waga lekarska, za pomocą której wykonany został pomiar masy ciała; 

 wzrostomierz, za pomocą którego został zmierzony wzrost; 

 skoki, pomiary mobilności zostały zmierzone przy pomocy taśmy centymetrowej; 

 test Flaminga został zmierzony za pomocą stopera. 

3.3. Analiza statystyczna 

Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem oprogramowania STATISTICA 

13. Normalność rozkładu danych oceniono przy pomocy testu Shapiro-Wilka. Gdy 

stwierdzono normalny rozkład danych, zastosowano test t-Studenta. Gdy rozkład 

danych był różny od normalnego, zastosowano test U Mann’a-Whitney’a. Jako poziom 

istotności statystycznej przyjęto p < 0,05.  

4. Wyniki 

Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic pomiędzy 

grupą zawodników młodszych i starszych podczas oceny siły eksplozywnej mięśni 

kończyn dolnych z wykorzystaniem testu skoku w dal. Niemniej jednak analiza 

wyników wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami zawodników 

podczas skoku w tył. Średnia odległość skoku w tył w grupie zawodników młodszych 

wynosiła 112,43 cm ±35,71 cm, natomiast w grupie zawodników starszych średnia 

102,2 cm ±34,16 cm, a uzyskane różnice były istotne statystycznie (p < 0,05).  

Podczas oceny zdolności różnicowania kinestetycznego przeprowadzonej z użyciem 

testu skoku na ½ odległości skoku w przód, również nie obserwowano istotnych 

statystycznie różnic. Podobnie podczas oceny zdolności utrzymania równowagi dyna-

micznej i statycznej pomiędzy grupami nie występowały istotne statystycznie różnice.  

Tabela 2. Charakterystyka wartości badań zawodników młodszych i starszych testów dynamicznych  

 
Zawodnicy 

młodsi (15 lat) 

Zawodnicy starsi 

(17 lat) 
Wartość p 

Skok w dal  

[cm] (M ±SD) 
227,21 ±22,83 215,5 ±18,01 p > 0,05 

Skok na ½ odległości 

skoku  

w przód [cm]  

(M ±SD) 

154,10 25,96 144,49 24,33 p > 0,05 

Skok w tył  

[cm] (M ±SD) 
112,43 ±35,71 102,2 ±34,16 p < 0,05 

Test Flaminga strona 

prawa  

[n] (M ±SD) 

2,12 ±2,06 1,62 ±1,25 p > 0,05 
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Test Flaminga strona 

lewa  

[n] (M ±SD) 

1,06 ±1,28 1,5 ±2,09 p > 0,05 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki oceny funkcji mięśni grupy tylnej uda przeprowadzonej z użyciem testu 

palce-podłoga, mięśni przywodzicieli stawów biodrowych wykonanej z użyciem testu 

Patricka oraz mięśni prostych uda z zastosowaniem testu Elly nie wykazały istotnych 

statystycznie różnic między grupami zawodników. Podobnie, nie obserwowano istotnych 

statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami podczas oceny mobilności odcinka 

piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej.  

Tabela 3. Charakterystyka wartości badań zawodników młodszych i starszych testów statycznych  

 
Zawodnicy młodsi  

(15 lat) 

Zawodnicy 

starsi (17 lat) 
Wartość p 

Test palce-podłoga  

[cm] (M ±SD) 
1,12 ±2,72 3,25 ±5,56 p > 0,05 

Test Schobera 

[cm] (M ±SD) 
17,81 1,18 17,40 1,16 p > 0,05 

Test Otto-Wurma 

[cm] (M ±SD) 
34,51 1,43 34,13 1,62 p > 0,05 

Test Patrick’a po stronie prawej [cm]  

(M ±SD) 
16,06 4,23 12,75 6 p > 0,05 

Test Patrick’a po stronie lewej [cm]  

(M ±SD) 
15,94 3,6 13,53 4,23 p > 0,05 

Test Elly po stronie prawej [cm]  

(M ±SD) 
18,13 5,73 20,5 6,55 p > 0,05 

Test Elly po stronie lewej [cm]  

(M ±SD) 
18,44 6,16 21,25 7,06 p > 0,05 

Źródło: Opracowanie własne 

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała słabą, dodatnią korelację pomiędzy 

masą ciała (rys. 1) oraz wartością wskaźnika masy ciała (rys. 2). u wszystkich zawod-

ników a wynikiem testu Schobera. Uwzględniając podział na grupy wiekowe, tylko 

wśród młodszych piłkarzy ręcznych obserwowano silną, dodatnią korelację między 

wartością wskaźnika masy ciała a wynikiem testu Schobera (r = 0,76; p < 0,05;). 

Ponadto, obserwowano słabą, dodatnią korelację między masą ciała badanych, a wyni-

kiem testu Elly dla lewej kończyny dolnej. Wyższa masa ciała badanych korelowała 

z większym wynikiem uzyskanym podczas testu (rys. 3). 



 

Aleksander Kwiatkowski, Maciej Kleinert, Grzegorz Onik, Karolina Sieroń 

 

46 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Masa ciała [kg]

19

20

21

22

23

24

25

26

T
e
s
t 
S

c
h
o
b
e
ra

 [
c
m

]

r = 0,4408; p = 0,0116
 

Rysunek 1. Korelacja między masą ciała badanych zawodników a wynikiem testu Schobera 

[opracowanie własne] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Korelacja między wskaźnikiem masy ciała badanych zawodników a wynikiem testu Schobera 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Korelacja między masą ciała badanych zawodników a wynikiem testu Elly dla lewej kończyny 

dolnej [opracowanie własne] 

Ponadto, przeprowadzona analiza statystyczna wykazała obecność istotnej staty-

stycznie korelacji między dystansem skoku w dal a dystansem skoku w dal na ½ dy-

stansu u młodszych zawodników (r = 0,54; p < 0,05).  

Tabela 4. Korelacje między dystansem skoku w dal a dystansem skoku na ½ odległości oraz soku w tył 

w grupie zawodników młodszych i starszych  

 

Wartość r (* p < 0,05) 

Skok w dal 50% Skok w tył 

Zawodnicy młodsi 

(15 lat) Skok 

w dal 

0,540830* 0,300347 

Zawodnicy młodsi 

(17 lat) 
-0,249941 -0,108938 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Dyskusja 

Piłka ręczna ze względu na swój mieszany charakter wysiłku fizycznego wymaga 

wielokierunkowego procesu treningowego, dzięki któremu wzrasta poziom cech moto-

rycznych organizmu. Wiek oraz somatotyp warunkują tempo rozwoju cech motorycz-

nych. Kształtowanie wytrzymałości u chłopców można rozpocząć między 10. a 11. 

rokiem życia i stopniowo zwiększać do ukończenia 15. roku życia. Z rozwojem masy 

mięśniowej będzie korelować wzrost mocy. Przyrost mocy trwa do okresu pokwitania, 
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a jej pełny rozwój następuje około 16. roku życia. W wieku 12-13 lat najkorzystniej 

przebiega kształtowanie szybkości i trwa nawet do ukończenia 17. roku życia [17].  

Siła jest najistotniejszą cechą motoryczną dla wielu dyscyplin sportowych, ale 

rozwija się najdłużej i najpóźniej, a szczytowe wartości osiąga po zakończeniu procesu 

wzrastania. Ponadto, na rozwój siły wpływa również stopień mielinizacji włókien oraz 

koordynacji mięśni. W wieku 13-15 lat dochodzi do gwałtownego wzrostu wydzielania 

testosteronu, którego działanie anaboliczne warunkuje przyrost masy i siły mięśni [17].  

Racjonalnie ukierunkowany trening sportowy zapewnia przedłużenie rozwoju 

i stabilizację poziomu kształtowanych cech motorycznych. Okres dojrzewania płcio-

wego jest jedną z sytuacji, która zaburza rozwój motoryczny. Podczas niego dochodzi 

do spadku koordynacji ruchów oraz precyzji wykonywania ruchów. Powyższe wynika 

ze zmiany warunków biochemicznych na skutek pokwitaniowego skoku wysokości 

ciała [17].  

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w sporcie jest umiejętna ocena predyspozycji 

somatycznych i zdolności motorycznych młodych zawodników [18] oraz prawidłowe 

planowanie treningu. Fundamentalne znaczenie spośród czynników predysponujących 

do uzyskania najlepszych rezultatów mają cechy antropometryczne i wyniki testów 

sprawnościowych [19].  

Aby optymalne zaplanować trening sportowy, prewencyjny oraz rehabilitacyjny 

niezbędna jest ocena funkcjonalna zawodników. Dokonując oceny funkcjonalnej, 

należy ocenić: mobilność i zakres ruchu w poszczególnych segmentach organizmu, siłę 

i moc oraz stabilizację i priopriocepcję [20].  

Na podstawie przeprowadzonej oceny mobilności i zakresu ruchu w obrębie 

kręgosłupa, zaobserwowano wyższe wartości badanych parametrów w grupie młod-

szej, pomimo że uzyskane różnice nie byłe istotnie statystyczne. Ponadto, wśród 

zawodników młodszych obserwowano silną, dodatnią korelację pomiędzy masą ciała 

a wynikiem testu Schobera. Powyższe może wynikać ze specyfiki przeprowadzonego 

treningu. Trening ogólnorozwojowy stanowi podstawę w młodszych grupach 

wiekowych, a co za tym idzie wykonuje się więcej ćwiczeń sprawności ogólnej, 

kształtujących kompleksowo potencjał ruchowy [21].  

Dokonując funkcjonalnej oceny kończyn dolnych, w badaniach wykorzystano ocenę 

zakresu ruchomości stawów oraz testy oceniające siłę mięśniową. Analiza wyników 

testu oceniającego długość mięśnia prostego uda wykazała funkcjonalne skrócenie 

w grupie zawodników grupy starszej w stosunku do młodszej. Co więcej, u zawodników 

starszych obserwowano dodatnią korelację między masą ciała a wynikiem testu Elly. 

Powyższe dane mogą wskazywać również na osłabienie i niepełne wykorzystywanie 

potencjału mięśniowego.  

Przekładać się to może na niższe wyniki uzyskane przez starszych zawodników 

podczas testów opartych na skokach, mimo że obserwowane między grupami różnice 

nie były istotne statystycznie. Siłę eksplozywną mięśni kończyn dolnych przy pomocy 

skoków oceniał Daneshfar [22]. W badaniach własnych wykazano istotną statystycznie 

korelację pomiędzy skokiem w dal a skokiem w dal na ½ odległości uzyskanej podczas 

skoku w przód u młodszych zawodników, co można interpretować jako zwiększone 

czucie proprioceptywne, a tym samym odpowiednie różnicowanie kinestetyczne.  
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Pełna ocena funkcjonalna zawodników uprawiających piłkę ręczną ze względu na 

specyfikę dyscypliny powinna zostać uzupełniona o ocenę funkcjonalną kończyn 

górnych. Niemniej jednak w dostępnym piśmiennictwie ocena funkcjonalna piłkarzy 

ręcznych nie obejmuje oceny kończyn górnych [18, 19]. Powyższe wydaje się potwier-

dzać zasadność podjętych badań oraz zastosowania narzędzi badawczych.  

Uzyskane podczas badań wyniki stanowią punkt wyjścia do rozszerzonej analizy 

funkcjonalnej zawodników uprawiających piłkę ręczną, co może stanowić wskazanie 

do modyfikacji procesu treningowego. Zbyt wcześnie wprowadzony trening sportowy 

o charakterze ukierunkowanym lub specjalnym, bez odpowiedniego przygotowania 

treningiem ogólnoustrojowym, może zaburzyć kształtowanie podstawowych umiejęt-

ności ruchowych i prowadzić do dysfunkcji narządu ruchu. Uzyskane wyniki wskazują 

również na potrzebę stałej opieki fizjoterapeutycznej i kontroli nad prawidłowością 

procesu treningowego nie tylko w drużynach seniorskich, a przede wszystkim junior-

skich uprawiających piłkę ręczną.  

Pamiętać należy również, że aktywność sportowa zwiększa ryzyko urazu, dlatego 

wprowadzenie na podstawie analizy funkcjonalnej odpowiedniego postępowania 

korekcyjnego, które ma na celu zlikwidowanie jakichkolwiek deficytów, stanowić 

może również prewencję urazów w obrębie narządu ruchu o olbrzymim znaczeniu.  

6. Wnioski 

Chłopców uprawiających piłkę ręczną charakteryzuje prawidłowa ruchomość 

kręgosłupa. Wiek badanych zawodników nie jest czynnikiem determinującym stan 

funkcjonalny zawodników. 

Uwagi ogólne 

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów. 
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Ocena funkcjonalna młodych zawodników piłki ręcznej 

Streszczenie 

Ciągły wzrost popularności piłki ręcznej determinuje stopniowe zwiększenie liczby młodych zawodników 

uprawiających tę dyscyplinę sportu. Piłka ręczna wymaga od zawodników zarówno odpowiedniego 
przygotowania motorycznego, jak i umiejętności technicznych. Właściwa ocena funkcjonalna zawodników 

piłki ręcznej, która jest oparta na znajomości budowy i funkcjonowania organizmu pozwala na 

optymalizację procesu treningowego. 

Celem pracy było określenie stanu funkcjonalnego chłopców w wieku 15-17 lat uprawiających piłkę 
ręczną. 

W badaniu wzięło udział 32 młodych piłkarzy ręcznych klubu „Górnik Zabrze” w wieku 15-17 lat, których 

średni wieki wynosił 16 lat ±1,01 lat. Badani zostali podzieleni na dwie szesnastoosobowe grupy, 

w zależności od wieku. Pierwszą grupę stanowili chłopcy w wieku 15 lat, natomiast drugą grupę w wieku 
17 lat. Oceny funkcjonalnej dokonano z użyciem następujących testów: skoku w dal, skoku w dal na ½ 

odległości, skoku w tył, testu Flaminga, testu Thomayera, testu Otto-Wurma, testu Schobera, testu Patricka 

i testu Elly.  

Odległość skoku w dal, skoku w tył oraz na ½ dystansu skoku w przód nie różniła się statystycznie między 
zawodnikami (p > 0,05). Oceniona przy pomocy testów Otto-Wurma oraz Schobera, ocena zakresu rucho-

mości w stawach kręgosłupa, nie różniła się istotnie statystycznie między grupami zawodników (p > 0,05). 

Ocena elastyczności wybranych mięśni kończyn dolnych nie wykazała również istotnych statystycznie 

różnic pomiędzy młodszymi, jak i starszymi piłkarzami ręcznymi (p > 0,05).  
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Uprawianie piłki ręcznej nie wpływa negatywnie na ocenianie parametry funkcjonalne, a wiek nie jest 

czynnikiem determinującym. 
Słowa kluczowe: piłka ręczna, ocena funkcjonalna, aktywność fizyczna, ruchomość kręgosłupa, siła 

mięśniowa 

Functional assessment young handball players in English 

Abstract 

The continuous increase in the popularity of handball determines the gradual increase in the number of 

young players practicing this sport discipline. Handball requires from players both appropriate motor 
preparation and technical skills. Proper functional assessment of handball players, which is based on the 

knowledge of the structure and functioning of the body, allows you to optimize the training process. 

The aim of the study was to determine the functional status of boys aged 15-17 who play handball. 

The study involved 32 young handball players of the Górnik Zabrze Club, aged 15-17, whose average age 
was 16 ±1.01 years. The subjects were divided into two groups of sixteen, depending on their age. The first 

group consisted of 15-year-old boys, while the second group was 17. Functional evaluation was done using 

the following tests: long jump, ½ distance long jump, backward jump, flamingo test, Thomayer’s test, 

Otto-Wurm’s test, Schober’s test, Patrick's test and Elly’s test. 
The distance between the long jump, the back jump and the ½ of the forward jump distance didn’t differ 

statically between the competitors (p > 0.05). The evaluation of the range of mobility in the spine joints, 

assessed using the Otto-Wurm and Schober tests, didn’t differ significantly between the groups of players 

(p > 0.05). The evaluation of the elasticity of the selected muscles of the lower limbs did not show any 
statistically significant differences between younger and older handball players (p > 0.05). 

Practicing handball does not adversely affect the evaluation of functional parameters, and age is not 

a determining factor. 

Keywords: handball, functional evaluation, physical activity, spine mobility, muscle strength 
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Ocena funkcjonalna 13-15-letnich chłopców 

uprawiających koszykówkę 

1. Wprowadzenie  

Aktywność fizyczną charakteryzuje wyższy od spoczynkowego wydatek 

energetyczny i jest definiowana jako powtarzana i zaplanowana praca mięśni. Dowóz 

energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu uwarunkowany jest 

energią wydatkowaną podczas aktywności fizycznej oraz poziomem podstawowej 

przemiany materii [1]. Można wyróżnić następujące rodzaje aktywności fizycznej: 

spontaniczną, dobrowolną oraz obligatoryjną. Aktywność spontaniczna jest ważnym 

elementem zdrowego trybu życia i cechuje się najwyższym wydatkiem energetycz-

nym [2]. 

Aktywność fizyczna kształtuje umiejętność realizowania indywidualnego potencjału 

ruchowego, nazywanego również sprawnością fizyczną. Charakteryzuje się zdolnością 

do adaptacji i pozytywną odpowiedzią na wysiłek fizyczny, będący dla młodzieży 

istotnym determinantem zdrowia. Kondycja fizyczna definiowana jest jako indywidualna 

miara sprawności fizycznej, a w jej skład wchodzą: gibkość, siła, budowa ciała, wytrzy-

małość siłowa oraz wydolność sercowo-naczyniowa [3, 4]. 

1.1. Piłka koszykowa 

W ostatnich latach piłka koszykowa zyskuje coraz większą popularność wśród 

młodych ludzi. Regularne treningi, profesjonalne szkolenie oraz wykwalifikowana 

kadra trenerska są czynnikami, które zwiększają atrakcyjność tego sportu. Podczas 

treningów koszykarskich młodzież rozwija zdolności motoryczne, takie jak: szybkość, 

gibkość, wytrzymałość, refleks czy koordynacja ruchowa [5, 6]. 

Poprzez dużą intensywność treningów łączących wysiłek aerobowy i anaerobowy 

koszykówka może być wykorzystywana w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. 

Rosnąca popularność zdrowego trybu życia, a co za tym idzie aktywności fizycznej, 

może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia i zdrowia [7]. 

1.2. Rola koszykówki w kształtowaniu zdolności motorycznych 

Piłka koszykowa jest drugim – po piłce nożnej – najpopularniejszym sportem 

świata. Włoskie Stowarzyszenie Koszykówki (FIP) zrzesza ponad trzysta tysięcy 

młodych adeptów koszykówki wraz z trenerami. Młodzi zawodnicy rozpoczynają 
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treningi już w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. W Stanach Zjednoczonych 

Ameryki powstały profesjonalne poradniki mające na celu promocję zdrowia fizycznego, 

biorąc pod uwagę etap rozwoju motorycznego, wiek oraz relacje psychospołeczne 

zawodników. Wytyczne przedstawione w poradnikach opierały się na strukturze 

rozgrywki, zasadach i taktyce, jak również były zgodne z etapem rozwoju dzieci [8]. 

Szkolenie młodzieży opiera się na rozwoju aspektów fizycznych, jak również emocjo-

nalnych i społecznych. Można również zaobserwować tendencję do rozwoju cech poz-

nawczych, co sprzyja stosowaniu zabaw i treningów mających na celu naukę rozwią-

zywania problemów [8, 9]. 

Według teorii Newella istnieje związek pomiędzy dynamicznym układem moto-

rycznym, a systemami poznawczymi. W praktyce oznacza to, że np. na długość skoku, 

oprócz cech osobistych, np. siły skaczącego, mają wpływ także ograniczenia środo-

wiskowe, jak również potrzeba wykonania zadania. Powyższe czynniki według Newella 

wpływają na wydolność motoryczną [10-12]. Coker natomiast wskazał, że w celu 

osiągnięcia najwyższej wydajności ruchowej należy zintegrować systemy ruchowe 

i poznawcze. Opisuje on ruch i funkcje poznawcze jako zintegrowany model odpowie-

dzialny za kontrolę motoryczną. Oprócz podstawowych umiejętności wstępnych, tj.: 

koordynacji kończyn dolnych i górnych, kontroli szybkości, czasu, celowania, precyzji 

sterowania, aby osiągnąć najwyższy poziom sprawności ruchowej, należy zintegrować 

je z systemami poznawczymi [8, 9, 13, 14]. 

1.3. Zdolności motoryczne 

Podczas wykonywania czynności dnia codziennego człowiek wykorzystuje 

podstawowe zdolności motoryczne. Dlatego motoryczność istotnie wpływa na jakość 

życia i przejawia się poprzez indywidualne zdolności każdego organizmu, które 

warunkują powtarzalny poziom siły, szybkości, zwinności oraz wytrzymałości. Każda 

z powyższych cech zależna jest od wielu czynników, a jej rozwój przebiega w różny 

sposób [15, 16].  

Rozwój ontogenetyczny człowieka prowadzi do szeregu przemian w zakresie 

zdolności motorycznych. Początkowo polegają one na osiąganiu przez dziecko kamieni 

milowych, prowadzących do osiągnięcia lokomocji dwunożnej. Przez pierwsze trzy lata 

życia za koordynację zdolności motorycznych odpowiadają ośrodki podkorowe, 

a następnie kora mózgowa. W tym czasie rozwija się integracja neuromotoryczna. 

Pomiędzy czwartym, a piątym rokiem życia dziecko bez trudu zachowuje równowagę 

w pozycji stojącej, a także skacze i biega [7, 8]. Kolejnym etapem rozwoju jest wiek 

szkolny, w którym siedmiolatek jest w stanie samodzielnie się ubrać czy manipulować 

podstawowymi narzędziami. Dochodzi także do rozwoju podstawowych predyspozycji 

sportowych. Można zauważyć, że u chłopców wcześniej rozwijają się cechy siłowo-

wytrzymałościowe, natomiast u dziewcząt szybkościowo-zwinnościowe [17-19]. 

Wykształcanie cech motorycznych dziecka jest procesem rozpoczynającym się 

w wieku przedszkolnym i zależy od czasu oraz form zabawy wpływającej na ich rozwój. 

Następne okresy rozwoju pozwalają doskonalić i osiągać wyższe poziomy sprawności 

fizycznej. Poziom sprawności determinowany jest przez następujące czynniki: gene-

tyczne, częstotliwość i rodzaj podejmowanej aktywności oraz specyfikę uprawianej 

dyscypliny sportowej [19]. 
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1.4. Znaczenie cech motorycznych w treningu sportowym 

Wszystkie cechy sprawności fizycznej podlegające ocenie mogą świadczyć o zdro-

wiu, jak również charakteryzować aktualny potencjał ruchowy człowieka. Sprawność 

zależna jest od działania układu kostno-szkieletowego, układu oddechowego oraz 

krążenia i charakteryzuje potencjał ruchowy. Co więcej, warunkuje samodzielność, 

która wpływa na wzrost poczucia własnej wartości w społeczeństwie. Osobniki 

o niższej sprawności fizycznej mogą być nazywane słabymi, natomiast cechujące się 

wyższą sprawnością silniejszymi [20]. 

Dla rozwoju sprawności fizycznej niezwykle ważnym elementem jest zwiększenie 

poziomu cech motorycznych, takich jak: moc, gibkość, szybkość czy wytrzymałość. 

Odpowiednio prowadzony, zindywidualizowany trening jest kluczowy dla osiągnięcia 

maksymalnego rozwoju tych cech, co może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu 

sportowego [21, 22]. 

Najwyższym wyznacznikiem sprawności jest rozwój motoryczny. Innymi słowy 

jest to całokształt ruchów wykonywanych podczas zmian postawy ciała lub poszcze-

gólnych jego części w przestrzeni. Wyróżnia się motorykę dużą dotyczącą dużych 

ruchów całego ciała oraz małą odpowiedzialną za ruchy precyzyjne. Poprzez złożoność 

aspektów motorycznych w życiu codziennym można mówić o motoryce związanej 

z pracą zawodową, samoobsługą, motoryce sportowej oraz motoryce twarzy, wyraża-

jącej emocje i odgrywającą kluczową rolę w komunikacji [21, 23]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było porównanie stanu funkcjonalnego chłopców uprawiających 

regularnie koszykówkę z chłopcami nie podejmującymi regularnej aktywności fizycznej.  

3. Materiał i metodyka 

3.1. Charakterystyka materiału 

W badaniu wzięło udział 30 chłopców w wieku 13-15 lat (średni wiek: 13,97 lat 

±0,56 lat). Masa ciała badanych mieściła się w przedziale od 40 kg do 89,5 kg (średnia 

masa ciała: 61,39 kg ±11,58 kg). Wzrost uczestników badania wynosił od 1,6 m do 2,1 m 

(średni wzrost: 1,76 m ±0,1 m).  

Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy: badaną i kontrolną. Grupę 

badaną stanowiło 20 chłopców uprawiających regularnie koszykówkę. Częstotliwość 

treningów wynosiła od 5 do 10 treningów tygodniowo, w zależności od fazy sezonu 

rozgrywek ligowych. Grupę kontrolną stanowiło 10 chłopców w wieku 14 lat, 

niepodejmujących regularnej aktywności fizycznej. Charakterystykę antropometryczną 

obu grup przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka antropometryczna badanych 

 Grupa badana Grupa kontrolna Wartość p 

Wiek [lata] (M ±SD) 14,25 ±0,54 14,00 ±0,00 0,23 

Wzrost [m] (M ±SD) 1,79 ±0,11 1,72 ±0,09 0,05 

Masa ciała [kg] [M ±SD) 64,87 ±11,53 55,77 ±9,31 0,02 

Źródło: Opracowanie własne 
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Jako kryteria włączenia do grupy badanej przyjęto: 

 płeć męska; 

 wiek 13-15 lat; 

 regularne uprawianie koszykówki;  

 uprawianie koszykówki od minimum dwóch lat; 

 zgoda opiekunów prawnych na udział dziecka w badaniu. 

Jako kryteria wyłączenia z badania przyjęto: 

 przebyte urazy w ciągu ostatnich trzech miesięcy od daty badania; 

 choroby układu oddechowego; 

 choroby układu krążenia;  

 przebyte operacje narządu ruchu w przeciągu ostatniego roku; 

 deformacje kończyn; 

 skoliozę powyżej 30 stopni według Cobba. 

3.2. Metodyka badania 

Oceny funkcjonalnej badanych dokonano z użyciem następujących testów: skoku 

w dal, skoku w dal na ½ dystansu uzyskanego podczas skoku w dal, skoku w tył, testu 

Flaminga, testu palce-podłoga, testu Otto-Wurma, testu Schobera, testu Patricka i testu 

Elly.  

Testy skoków zostały wykonane w trzech wariantach. Badani byli proszeni o wyko-

nanie trzech skoków z miejsca: skoku w dal, skoku na ½ możliwości oraz skoku w tył. 

Wynik testu stanowiła odległość linii początkowej skoku oraz końca pięty ustawionej 

bliżej linii startu. 

Test odległości palców od podłoża wykonywany był w pozycji stojącej ze stopami 

złączonymi. Zadaniem badanego było wykonanie skłonu w przód przy wyprostowa-

nych stawach kolanowych. Ocenie podlegała odległość końca najdłuższego palca do 

ziemi [24]. 

Test Otto-Wurma wykonano w pozycji stojącej. Badający przy pomocy 

dermatografu wyznaczał wyrostek kolczysty kręgu C7 oraz punkt wyznaczony 30 cm 

doogonowo. Następnie badany wykonywał skłon tułowia w przód. Wynik testu 

stanowiła różnica odległości pozycji spoczynkowej i końcowej [24].  

Test Schobera polegał na wyznaczeniu wyrostka poprzecznego S1 i wykreśleniu 

punktu zlokalizowanego 10 cm powyżej. Wynik testu stanowiła odległość, o jaką 

zwiększył się dystans między wyznaczonymi punktami podczas wykonania skłonu 

w przód przez badanego [24]. 

W celu oceny mięśni przywodzicieli wykonano test Patricka. Badany leżał na 

plecach. Kończyna dolna nietestowana była wyprostowana w stawie biodrowym 

i kolanowym, natomiast kostka boczna kończyny dolnej testowanej znajdowała się 

powyżej rzepki kończyny nietestowanej. Wartość, którą mierzy badający, to odległość 

szpary bocznej stawu kolanowego od kozetki, na której leży badany [24]. 

Oceny elastyczności mięśnia czworogłowego uda dokonano przy pomocy testu 

Elly. Badany leżał na brzuchu, a badający biernie zginał staw kolanowy, drugą ręką 

palpując okolice miednicy. Badany zatrzymywał ruch zgięcia stawu kolanowego 

w momencie wystąpienia ruchu miednicy [24].  
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Podczas próby Flaminga badany stał na ławeczce gimnastycznej w pozycji równo-

ważnej. Wynik testu stanowiła liczba podporów wykonanych przez badanego w ciągu 

trzydziestu sekund [24]. 

Każdy test funkcjonalny przeprowadzono trzykrotnie, a do analizy statystycznej 

wykorzystano wartości średnie. Wszyscy uczestnicy badania, przystąpili do testów bez 

rozgrzewki, aby zrównoważyć wyniki badań. 

3.3. Analiza statystyczna 

Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem Microsoft Excel 2016 oraz 

Statistica 13. Normalność rozkładu danych oceniono na podstawie testu Shapiro-

Wilka. W przypadku, gdy rozkład danych był normalny, zastosowano test t-Studenta. 

Jeżeli rozkład danych był różny od normalnego zastosowano test U Mann’a-

Whitney’a. Ocenę korelacji przeprowadzono za pomocą współczynnika r-Pearsona. 

Jako poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05. 

4. Wyniki 

Przeprowadzona analiza oceniająca siłę eksplozywną mięśni kończyn dolnych przy 

pomocy skoku w dal wykazała, że chłopcy uprawiający regularnie koszykówkę 

uzyskali istotnie statystycznie dłuższy dystans. Dodatkowo, ocena równowagi z wyko-

rzystaniem próby Flaminga wykazała istotnie statycznie mniejszą liczbę podporów 

podczas testu w grupie badanej (tab. 2).  

Tabela 2. Porównanie prób skocznościowych i równowagi pomiędzy grupami 

Zmienna Grupa badana Grupa kontrolna Wartość p 

Skok w dal [m]  
(M ±SD) 

2,02 ±0,25 1,84 ±0,23 0,04 

Skok w dal na 50% [m]  
(M ±SD) 

1,12 ±0,22 1,17 ±0,19 0,46 

Skok w tył [m] 

(M ±SD) 
0,92 ±0,18 0,85 ±0,19 0,33 

Próba Flaminga po stronie prawej [n] 
(M ±SD) 

0,53 ±0,59 1,9 ±1,48 0,003 

Próba Flaminga po stronie lewej [n] 
(M ±SD) 

0,38 ±0,49 1,7 ±1,98 0,009 

Źródło: Opracowanie własne 

Ocena mobilności kręgosłupa wykazała, że w grupie chłopców uprawiających 

koszykówkę mobilność odcinka lędźwiowego kręgosłupa była istotnie statystycznie 

mniejsza. Ponadto, w grupie badanej występowała istotna statystycznie mniejsza 

elastyczność mięśnia prostego uda oceniana przy pomocy testu Elly (tab. 3). 

Tabela 3. Porównanie wyników testów mobilności pomiędzy grupami 

Zmienna Grupa badana Grupa kontrolna Wartość p 

Test palce-podłoga  

[m] (M ±SD) 
0,04 ±0,07 0,08 ±0,09 0,11 

Test Otto-Wurma  

[m] (M ±SD) 
0,21 ±0,15 0,06 ±0,01 0,37 

Test Schobera  

[m] (M ±SD) 
0,14 ±0,07 0,04 ±0,08 0,000 
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Test Patricka po stronie prawej [m] 

(M ±SD) 
0,1 ±0,05 0,11 ±0,05 0,62 

Test Patricka po stronie lewej [m]  

(M ±SD) 
0,1 ±0,05 0,14 ±0,04 0,06 

Test Elly po stronie prawej [m]  

(M ±SD)  
0,18 ±0,07 0,07 ±0,03 0,000 

Test Elly po stronie lewej [m]  

(M ±SD) 
0,19 ±0,08 0,07 ±0,04 0,000 

Źródło: Opracowanie własne 

Wśród zawodników uprawiających obserwowano istotnie statystyczne korelacje 

pomiędzy wynikami testu Elly, a wynikami prób skocznościowych (tab. 4). 

Tabela 4. Korelacje między wynikami testu Elly, a wynikami prób skocznościowych w grupie badanej 
(pogrubione wartości były istotne z p < 0,05) 

Zmienna Skok w dal Skok w dal  Skok w dal 

Test Elly po stronie prawej  0,59 0,49 0,57 

Test Elly po stronie lewej  0,61 0,47 0,57 

Próba Flaminga po stronie prawej 0,09 -0,6 -0,16 

Próba Flaminga po stronie lewej -0,37 -0,49 -0,46 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Dyskusja 

Podczas procesu ontogenetycznego zdolności motoryczne człowieka przechodzą 

wiele przemian, a co za tym idzie dochodzi do ich kształtowania oraz doskonalenia. 

Pomiędzy dwunastym a czternastym rokiem życia opanowuje się skomplikowane 

układy ruchowe, czemu towarzyszą zmiany hormonalne związane z okresem pokwi-

tania [17, 18]. Według Wolańskiego, na rozwój cech motorycznych wpływają czynniki 

wewnętrzne takie jak uzdolnienia ruchowe, budowa ciała itd. oraz zewnętrzne, wśród 

których wyróżnia warunki środowiskowe, wykształcenie czy nawyki żywieniowe [25]. 

Piłka koszykowa ze względu na swoją specyfikę wymaga od zawodników 

skoczności, szybkości zwinności oraz wytrzymałości. Głównym celem procesu 

treningowego jest zwiększenie powyższych umiejętności. W oparciu o zindywidualizo-

wany plan treningowy, ukierunkowany na rozwój poszczególnych cech dąży się do 

optymalizacji efektów szkoleniowych [5, 26].  

Układ nerwowy pełni nadrzędną funkcję w utrzymywaniu stabilnej postawy 

poprzez procesy percepcji oraz kontroli bodźców zaburzających tę stabilność. Ponadto 

w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne koryguje postawę ciała. W związku z tym od 

sprawności aparatu ruchu oraz prędkości przewodzenia i modyfikowania informacji 
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nerwowej zależą prawidłowe reakcje ustroju. Trening sportowy korzystnie wpływa na 

przyspieszenie przepływu informacji w obrębie układu nerwowego [27]. 

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że w grupie badanej, zawodników 

trenujących charakteryzuje wyższy poziom stabilności statycznej niż chłopców nietre-

nujących. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej niesie ze sobą wzrost siły 

mięśniowej, jak i koordynacji ruchowej. Może to tłumaczyć uzyskane wyniki, gdyż 

trening koszykarski ukierunkowany na zmiany kierunku biegu, starty, zatrzymania, 

skoki, nieustannie bodźcuje ośrodki równowagi, co zwiększa jakość i przyspiesza 

przewodzenie impulsów nerwowych [8, 13, 28]. 

Badania wykazały, że ruchomość odcinka piersiowego oraz lędźwiowego kręgosłupa 

u zawodników uprawiających koszykówkę jest mniejsza niż w grupie kontrolnej. 

Pozycję, która przyjmowana jest przez zawodników podczas gry obronnej charakte-

ryzuje pochylony do przodu tułów oraz ugięte stawy kolanowe, co jest jednocześnie 

przygotowaniem do odbioru piłki zawodnikowi drużyny przeciwnej. Przyjmowanie 

takiej pozycji może prowadzić do zwiększenia napięcia mięśni grzbietu oraz 

przykręgosłupowych, co w efekcie może skutkować obniżeniem zakresu ruchomości 

kręgosłupa [9, 29]. 

Ponadto, ważnym czynnikiem wpływającym na występowanie ograniczenia rucho-

mości kręgosłupa u zawodników koszykówki mogą być dolegliwości bólowe. O ile 

w badaniach własnych nie zostały one poddane ocenie, o tyle piśmiennictwo wskazuje, 

że są one częstym problemem koszykarzy [30]. Warto jednak zauważyć, że ból 

i ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa mogą być powiązane 

z występowaniem patologii w obrębie stawów biodrowych [31]. W badaniach 

własnych, wyniki testu Patricka nie różnił się istotnie statystycznie między grupami, 

a co za tym idzie, powyższa hipoteza nie może zostać przyjęta. Niemniej jednak może 

to stanowić kierunek dalszych badań.  

Koszykówka jest dyscypliną sportową, która wymaga od zawodników bardzo dużej 

liczby skoków i lądowań podczas rozgrywki. Znaczącą rolę podczas tych czynności 

odgrywa mięsień czworogłowy uda, który generuje siłę eksplozywną podczas odbicia 

oraz pracę ekscentryczną podczas lądowania, równoważąc siły reakcji podłoża. 

Uwzględniając rolę mięśnia czworogłowego w wykonywaniu skoków i lądowań mo-

żliwe jest, że trening koszykarski i okres przygotowania do sezonu wpłynął na zmniej-

szenie elastyczności i mniejsze rozciągnięcie mięśnia w grupie badanej [29, 32, 33].  

 Z uwagi na złożoność czynników wpływających na ryzyko wystąpienia urazu 

podczas oceny koszykarzy należy brać pod uwagę czynniki zewnętrzne takie jak faza 

cyklu treningowego, czy czynniki psychospołeczne. Na elastyczność włókien mięśnio-

wych wpływ mają także zmiany hormonalne czy zaburzenia układu immunolo-

gicznego. Gibkość jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na minimalizację 

ryzyka wystąpienia urazu, natomiast podczas jej oceny należy zwrócić uwagę na 

powyższe elementy [32, 33]. 

W badaniach własnych odnotowano korelację pomiędzy długościami skoków, 

a długością mięśnia czworogłowego uda. Może to świadczyć o hipertofii mięśni kończyn 

dolnych. Co więcej, wynik testu Elly dla obu kończyn dolnych był wyższy w grupie 

badanej. Świadczyć to może o przechodzeniu okresu skoku wzrostowego. Podczas 

pokwitaniowego skoku wzrostowego zachodzi znaczący wzrost kości długich, czemu 
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towarzyszyć może niedostateczna szybkość wydłużenia tkanek miękkich [6, 15, 18, 21]. 

Często wiąże się to z tzw. bólami wzrostowymi, na ogół w okolicy stawów kola-

nowych. Co więcej, duże obciążenie treningowe może skutkować przykurczem tkanek 

miękkich. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że masa ciała obu grup różniła się 

istotnie statystycznie, można przyjąć, że wynika to z wyższej masy mięśniowej 

u chłopców uprawiających koszykówkę. Masa mięśnia determinuje przekrój poprzeczny, 

co koreluje ze skróceniem mięśnia, a jednocześnie może wyjaśnić wyniki uzyskane 

w teście Elly [6, 15, 18, 21].  

W grupie badanej obserwowano również ujemne korelacje pomiędzy dystansami 

poszczególnych skoków, a liczbą podporów podczas próby Flaminga. Siła potrzebna do 

odbicia podczas skoku generowana jest przez mięśnie kończyn dolnych. Większa siła 

tych mięśni predysponuje do dłuższych skoków oraz większej stabilizacji statycznej 

[34, 35]. Regularne podejmowanie treningu koszykarskiego, stymuluje również ośrodki 

równowagi. Wykazuje to korzystny wpływ na jakość i prędkość przewodzenia impul-

sów nerwowych, a tym samym przyczynia się do poprawy stabilizacji zarówno 

statycznej, jak i dynamicznej [8, 13, 28]. 

Ograniczenia płynące z badań mogą wskazywać drogę do poszerzenia protokołu 

badawczego. W pierwszej kolejności powinien on zawierać analizę składu ciała, 

mająca na celu określenie masy mięśniowej, masy tkanki tłuszczowej oraz podstawo-

wej przemiany materii. Ponadto zasadne wydaje się określenie podczas kolejnych 

badań dolegliwości bólowych, które mogą determinować uzyskane wyniki. Dodat-

kowo zasadna wydaje się być ocena poziomu zmęczenia, gdyż znacząco może ona 

wpływać na uzyskane wyniki. 

6. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że chłopców regularnie 

uprawiających koszykówkę charakteryzuje mniejsza mobilność w porównaniu do 

nietrenujących. Może to być powodem większego prawdopodobieństwa wystąpienia 

urazu. Trening koszykarski powinien zawierać ćwiczenia ukierunkowane na poprawę 

elastyczności tkanek miękkich i zakresu ruchu, co może stanowić jeden z elementów 

prewencji urazów. Dodatkowo rozciąganie i praca nad zwiększeniem zakresów 

ruchomości w stawach może wykazywać korzystny wpływ na zwiększenie osiągów 

sportowych młodych zawodników. 
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Ocena funkcjonalna 13-15-letnich chłopców uprawiających koszykówkę 

Streszczenie 

Regularna aktywność fizyczna jest zasadniczym elementem prewencji chorób cywilizacyjnych. 

Koszykówka cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, a kształtowane podczas jej 
uprawiania cechy motoryczne korzystnie wpływają na rozwój sprawności podczas okresu dorastania. Co 

więcej, indywidualizacja treningu prowadzi do optymalizacji wyników poszczególnych zawodników. 

Wobec powyższego, zasadna wydaje się być ocena wpływu uprawiania koszykówki na zdolności 

motoryczne zawodników. 
Celem pracy było porównanie poziomu sprawności młodych koszykarzy i chłopców niepodejmujących 

regularnej aktywności fizycznej.  

Badaniem została objęta grupa 30 chłopców w wieku 13-15 lat (średni wiek: 13,97 lat ±0,56 lat). Masa 

ciała badanych mieściła się w przedziale od 40 kg do 89,5 kg (średnia masa ciała: 61,39 kg ±11,58 kg), 
a wzrost od 1,6 m do 2,1 (średni wzrost: 1,76 m ±0,1 m). Badani zostali podzieleni na dwie grupy: badaną 

i kontrolną. Do grupy badanej włączono 20 chłopców uprawiających regularnie koszykówkę. Grupę 

kontrolną stanowiło 10 chłopców niepodejmujących regularnej aktywności fizycznej. Oceny funkcjo-

nalnej dokonano przy użyciu następujących testów: skoku w dal, skoku w dal na ½ dystansu podczas 
skoku w dal, skoku w tył, testu Flaminga, testu palce-podłoga, testu Otto-Wurma, testu Schobera, testu 

Patricka i testu Elly. Testy zostały wykonane trzykrotnie, podczas analizy posłużono się wartościami 

średnimi. 

W grupie badanej wartość średnia próby Flaminga wynosiła 0,4 ±0,5 dla lewej oraz 0,58 ±0,59 dla prawej 
kończyny dolnej. Natomiast w grupie kontrolnej wartości te dla prawej i lewej kończyny dolnej wynosiły 

odpowiednio 1,7 ±1,98 i 1,90 ±1,48 (p < 0,05). Średnia wartość testu Otto-Wurma w grupie badanej 

wynosiła 33,14 cm ±1,51 cm, natomiast w kontrolnej 36,12 cm ±1,51 cm (p < 0,05). W grupie badanej 

średni wynik testu Schobera wynosił 21,24 cm ±1,89 cm, a w grupie kontrolnej 24,46 cm ±0,84 cm  
(p < 0,05). Wśród chłopców uprawiających koszykówkę obserwowano dodatnie korelacje między 

wzrostem i masą ciała, a wynikami skoku w dal, skoku na ½ odległości skoku w dal oraz skoku w tył.  

Chłopców regularnie uprawiających koszykówkę charakteryzuje mniejsza mobilność w porównaniu do 

nietrenujących. Trening koszykarski powinien zawierać ćwiczenia ukierunkowane na poprawę elastyczności 
tkanek miękkich i zakresu ruchu, co może stanowić jeden z elementów prewencji urazów. 

Słowa kluczowe: koszykówka, rozwój motoryczny, aktywność fizyczna 

Functional assessment of 13-15-year-old boys who play basketball 

Abstract 

Regular physical activity is an essential element in the prevention of disease within civilizations. Basketball 

is a popular sport among children and young adults. The motoric features shaped during its practice have 
a positive influence on the development of fitness during adolescence. Moreover, individualized training 

leads to optimized results for individual players. In view of the above, it seems reasonable to assess the 

impact basketball has on the motor skills of players. 
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The aim of the study was to compare the fitness levels of young basketball players and boys who do not 

undertake regular physical activity.  
A group of 30 boys, aged 13-15 years (average age: 13.97 ± 0.56 years), were included in the study. Their 

body weight ranged from 40 kg to 89.5 kg (average body weight: 61.39 kg ±11.58 kg) and height from  

1.6 m to 2.1 (average height: 1.76 m ±0.1 m). The subjects were divided into two groups: study and 

control. The study group included 20 boys who play basketball regularly. The control group consisted of 
10 boys not undertaking regular physical activity. A functional assessment was performed using the 

following tests: the long jump, the half-distance long jump, the backward jump, the flamingo balance test, 

the toe touch test, the Otto-Wurm test, the Schober test, the Patrick test, and the Elly test. The tests were 

performed three times, mean values were used during the analysis. 
In the study group, the mean value of the flamingo balance test was 0.4 ±0.5 for the left lower limb and 

0.58 ±0.59 for the right lower limb. In contrast, the control group’s values for the right and left lower limbs 

were 1.7 ±1.98 and 1.90 ±1.48, respectively (p < 0.05). The mean value of the Otto-Wurm test in the study 

group was 33.14 cm ±1.51 cm, while in the control group it was 36.12 cm ±1.51 cm (p < 0.05). The 
average Schober test score was 21.24 cm ±1.89 cm in the study group and 24.46 cm ±0.84 cm in the 

control group (p < 0.05). Among the boys playing basketball, positive correlations were observed between 

height and body weight and the results of the long jump, half-distance long jump, and backward jump.  

Boys who regularly play basketball are characterized by lower mobility than those who do not undertake 
regular physical activity. Exercises aimed on soft tissues elasticity and joint mobility improvement should 

be included into basketball training should as they constitute method of injuries prevention.  

Keywords: basketball, motor development, physical activity 
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Szyja smartfonowa 

1. Wstęp 

Ciężko wyobrazić sobie współczesny świat, w którym zabrakłoby smartfonów, 

tabletów i innych urządzeń mobilnych. Media społecznościowe umożliwiają 

komunikację poprzez prowadzony przez użytkowników interaktywny dialog. 

Wdrażane są coraz lepiej dostosowane narzędzia komunikacyjne. Zmienia to sposób 

postrzegania social mediów przez społeczeństwo. To, co kilkanaście lat temu 

wydawało się nieprawdopodobnym, dziś jest codziennością – udostępnianie zdjęć, 

filmów czy prowadzenie interaktywnych transmisji z wykorzystaniem znanych 

komunikatorów. Inne są też preferencje użytkowników oraz wiek, w którym 

rozpoczyna się ich przygoda z social mediami. Przyjazne interfejsy, nowe opcje, 

wygodny sposób użytkowania – wszystko to sprawia, że korzystanie z aplikacji 

mobilnych stało się powszechnym zjawiskiem niezależnie od grupy wiekowej czy 

statusu społecznego. Śledzenie wydarzeń oraz materiałów udostępnianych przez 

innych użytkowników, reagowanie na wiadomości otrzymane od znajomych jest 

nieodzownym elementem życia społecznego, Przeprowadzone w 2017 roku badania 

wykazały, iż 79% populacji w wieku 18-44 lat ma przy sobie smartfon niemal przez 

cały dzień [1]. Warto postawić pytanie, ile osób kontroluje swoją potrzebę korzystania 

z urządzeń mobilnych. Nałogowe i kompulsywne korzystanie ze smartfonów stało się 

powszechnym uzależnieniem. Według badań przeprowadzonych przez Ziębakowska-

Cecot i wsp. wśród polskiej młodzieży, aż 76% badanych wykazuje zaburzenia 

behawioralne korzystania z Internetu. Ryzyko bardzo niskie i niskie wystąpienia takich 

zaburzeń dotyczyło odpowiednio jedynie 1,3% oraz 10,7% badanych [2]. Według 

statystyk opublikowanych w lutym 2021 roku, w latach 2008-2020 liczba aktywnych 

użytkowników Facebook’a zwiększała się w każdym kwartale [3]. Nasuwa to refleksję 

na temat konsekwencji zdrowotnych, jakie mogą wynikać ze zbyt częstego i niewła-

ściwego korzystania ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Ponadto, 

zasadne wydaje się być pochylenie się nad tematem uzależnień behawioralnych 

będących następstwem wewnętrznej potrzeby nieograniczonego korzystania z mobilnych 

urządzeń, czyli „fonoholizmu” i „siecioholizmu”. Należy mieć na uwadze zarówno 

zaburzenia zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Psychiczne i społeczne skutki 

fonoholizmu to między innymi: zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, zaburzenia emo-

cjonalne, izolacja społeczna, odczuwanie nieuzasadnionego lęku czy utrata pewności 

siebie [4]. Skutki fizyczne mogą wynikać natomiast z przyjmowania niewłaściwej 

postawy podczas korzystania z urządzeń mobilnych oraz uzależnienia behawioralnego. 

Mogą to być między innymi: zespół szyi smartfonowej, zespół kciuka smartfonowego, 

cieśń nadgarstka, wady wzroku, zespół suchego oka, otyłość czy przewlekłe bóle 
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głowy bez uchwytnej przyczyny [5]. Zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2, kiedy to nauka czy praca musiała przybrać formę zdalną, zasadne 

wydaje się być pochylenie się nad tematem skutków zdrowotnych spędzania wielu 

godzin przed ekranem smartfona i innych mobilnych urządzeń. Według wyników 

badań przeprowadzonych wśród hiszpańskiej młodzieży w 2020 roku, styl życia 

młodych osób w okresie trwania pandemii znacząco uległ zmianie. Zmniejszył się 

średni czas dziennej aktywności fizycznej. Więcej czasu poświęcano natomiast na sen 

i rozrywki oraz naukę z wykorzystaniem smartfonów [6].  

2. Cel pracy  

W pracy dokonano przeglądu ostatnich publikacji naukowych dotyczących zespołu 

szyi smartfonowej. Celem pracy było przybliżenie tego tematu na podstawie dostępnej 

literatury oraz wykazanie konieczności wprowadzenia działań profilaktycznych wśród 

polskiej młodzieży.  

3. Patogeneza 

3.1. Dane epidemiologiczne  

Przyczyny bólu szyi i głowy są bardzo zróżnicowane. Dolegliwości te dotykają 

coraz liczniejsze grono pacjentów. Według danych opublikowanych w 2020 roku 

przez Popescu i wsp. ból szyi jest czwartą przyczyną niepełnosprawności, a wśród 

osób w wieku 15-74 lat, według najnowszych badań, od 5,9% do 38,7% osób objętych 

analizą, cierpi z powodu bólów szyi. W populacji osób starszych odsetek ten jest 

znacznie większy [7]. Badania przeprowadzone na populacji duńskich dzieci, których 

wiek wahał się w granicach 11-14 lat, w 2019 roku wykazały, iż problem przewlekłych 

bólów szyi dotyka coraz więcej młodych osób oraz jest związany ze statusem społeczno-

ekonomicznym oraz wykształceniem rodziców. Ponadto, wykazano, iż dziewczęta 

cierpią z powodu bólu szyi znacznie częściej, niż chłopcy [8]. W 2018 roku aż 96% 

Amerykanów w wieku 18-29 lat zadeklarowało posiadanie smartfona [9]. Nasuwa to 

refleksję – czy coraz częstsze wśród populacji dzieci i młodzieży bóle szyi oraz proble-

my z układem kostno-mięśniowym mają związek z popularyzacją urządzeń mobilnych.  

3.2. Zespół szyi smartfonowej  

Głowa dorosłego człowieka waży około 5 kg. Siły powodujące przeciążenie 

drastycznie zwiększają się, gdy zginamy szyję. Wpatrując się w ekran urządzeń 

mobilnych, pochylamy głowę o około 10 cm do przodu, zwiększając tym samym masę 

głowy nawet do 25 kg przy zgięciu wynoszącym 60 stopni [10]. Według wyników 

badania Lee i wsp. opublikowanych w 2015 roku wynika, że kąt zgięcia szyi jest dużo 

większy w przypadku pisania wiadomości tekstowych, niż przy wykonywaniu innych 

czynności z użyciem smartfona [11]. Nasuwa się zatem pytanie – czy niewłaściwa 

pozycja oraz zbyt długie korzystanie ze smartfona i innych urządzeń mobilnych 

przyczynia się do rozwoju dolegliwości bólowych szyi, karku oraz głowy? Według 

wyników badań Damasceno i wsp. z 2018 roku, nie ma korelacji pomiędzy bólem szyi 

oraz pozycją przyjmowaną podczas korzystania ze smartfona [12]. Do podobnych 

wniosków doszli badacze z Brazylii, według których kąt zgięcia szyi w czasie pracy 

z urządzeniami mobilnymi nie ma związku z bólami szyi [13]. W opozycji do tych 
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wyników stają jednak wnioski wsunięte przez Gustafsson i wsp. wskazujące na istotną 

korelację pomiędzy ryzykiem zaburzeń kostno-mięśniowych oraz bólów głowy, szyi 

i kończyn górnych, a ilością wysyłanych wiadomości tekstowych przy użyciu smartfona 

[14]. Podobne wyniki przyniosło badanie Chany i wsp., które wykazało, że dyskomfort 

i zmęczenie mięśni mają związek z pozycją ciała przyjmowaną podczas wysyłania 

SMS-ów [15].  

Pojęcie „szyja smartfonowa” wprowadził do użytku amerykański kręgarz doktor 

Dean L. Fishman [16]. Definiować je należy jako przewlekły dyskomfort oraz ból 

w obrębie szyi pojawiający się w wyniku długotrwałego zgięcia szyi podczas patrzenia 

w ekran smartfona. Postawa głowy przesunięta do przodu doprowadza do skrócenia 

włókien mięśniowych dookoła górnej części kręgosłupa oraz nadmiernego rozciąg-

nięcia włókien dookoła stawów. Zwiększa się napięcie prostownika grzbietu oraz 

mięśnia czworobocznego i prostowników szyi, co jest bezpośrednią przyczyną dolegli-

wości bólowych, ponieważ nadmierne obciążenie mięśni może powodować ból głowy 

i szyi [17]. Stan ten predysponuje do pojawienia się w przyszłości trwałych zmian 

w układzie kostno-mięśniowym w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Ponadto, duże 

zgięcie szyi prowadzi do ograniczenia przepływu powietrza przez płuca i w efekcie do 

zmniejszenia natlenowania krwi. Skutkuje to mniejszym utlenowaniem tkanek 

i szybszym męczeniem się mięśni wykonujących pracę [18]. Zespół szyi smartfonowej 

może współwystępować z zaburzeniami funkcji innych układów i narządów. Objawy 

ze strony narządów zmysłów związane są ze skupieniem wzroku na blisko położonym 

obrazie. W efekcie rozwija się krótkowzroczność. Ponadto, zbyt częste korzystanie 

z urządzeń mobilnych skutkuje nadmiernym zmęczeniem narządu wzroku oraz zespołem 

suchego oka [19]. Wartym uwagi wydaje się być również fakt częstego występowania 

zespołu szyi smartfonowej wspólnie z zaburzeniami emocjonalnymi oraz izolacją spo-

łeczną [20].  

Jakie są objawy szyi smartfonowej? 

 przewlekły dyskomfort w obrębie szyi i obręczy barkowej;  

 ograniczona ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa;  

 chroniczne bóle głowy; 

 drętwienia kończyn górnych;  

 parestezje w obrębie kończyn górnych;  

 zaburzenia wzroku.  

Istotnym elementem etiopatogenezy zespołu szyi smartfonowej wydaje się być 

również brak świadomości młodych osób na temat tego zjawiska. Przeprowadzone 

w 2018 roku przez Pankti i wsp. badanie wykazało, że tylko 35% osób w wieku 18-24 lat 

słyszało o takim zaburzeniu, a jedynie 21% z nich wie, w jaki sposób można 

zapobiegać jego negatywnym skutkom [16]. Podobnych wyników dostarczyło badanie 

przeprowadzone w Bombaju w latach 2017-2018. Jedynie 27% osób w wieku 18-24 lat 

słyszało kiedykolwiek o szyi smartfonowej, a tylko 8% postrzegało to zjawisko jako 

istotny problem zdrowotny [10]. 
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4. Konsekwencje 

Związek pomiędzy nadmiernym użytkowaniem smartfona, a występowaniem zmian 

degeneracyjnych w obrębie krążka międzykręgowego, kręgów, stawów kręgosłupa 

oraz mięśni przykręgosłupowych wykazano w badaniu przeprowadzonym przez 

Zhuang. [21]. Uwagę skupiono na grupie 2438 pacjentów, u których występował 

przewlekły ból szyi. Kryteria wykluczające obejmowały obecność guza, infekcji, urazu 

w wywiadzie odcinka szyjnego oraz jego operacji, jak również wrodzonej wady 

rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa i choroby nerwowo-mięśniowej. 

W celu oceny zaawansowania degeneracji stosowano obrazowanie za pomocą rezonansu 

magnetycznego w sekwencji obrazu T2-zależnej. Do stratyfikacji wyników użyto skali 

CDDS (Cervical Discs Degeneration Scale – skala degeneracji szyjnych krążków 

międzykręgowych) stworzonej w oparciu o zmodyfikowaną skalę Pfirmanna. Wyniki 

rezonansu magnetycznego były oceniane przez dwóch niezależnych badaczy z zaśle-

pieniem danych pacjentów. W przypadku braku jednoznacznego wyniku, dodawano 

ocenę trzeciego badacza. Dodatkowo pacjentów oceniano przy pomocy skali SAS 

(smartphone overuse). Kwestionariusz zawiera 33 pytania do samooceny pacjenta  

z 6-punktową skalą w karcie odpowiedzi [22]. Wyniki badania pokazały, iż grupa 

użytkująca smartfon jest nadmiernie narażona na degenerację krążka międzykrę-

gowego [21]. Dodatkowo wskazano, iż istotnym czynnikiem rozwoju degeneracji 

krążka międzykręgowego jest siedzący tryb życia oraz wiek. Wyniki były zbliżone do 

wcześniej wykazanych zależności pomiędzy siedzącym trybem życiem oraz brakiem 

aktywności fizycznej, a występowaniem uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym 

w młodszym wieku, co przekłada się na objawy degeneracji ujawniane w późniejszych 

latach życia. Istnieją również dowody wynikające z długotrwałych badań prowadzo-

nych na grupach bliźniąt, które podkreślają silny związek czynników genetycznych 

oraz wieku z występowaniem degeneracji w obrębie kręgosłupa [24, 25]. W badaniach 

przeprowadzonych przez Bertozzi i wsp., zwrócono uwagę na wpływ użytkowania 

smartfona na występowanie zaburzeń oraz ograniczeń w ruchomości odcinka szyjnego 

kręgosłupa. Grupą badawczą było 238 studentów wydziału medycznego w wieku  

18-30 lat. Uwzględniono charakterystykę użytkowania smartfona oraz cechy demogra-

ficzne. Dane o bólu szyi, zebrano w oparciu o skalę wzrokowo-analogową (VAS) oraz 

skalę (PD – drawing scale). Niesprawność oceniano na podstawie skali niesprawności 

szyjnej (NDI-I) wraz z rejestrem pozycji szyi podczas użytkowania smartfonu za 

pomocą urządzenia CROM (Cervical Range of Motion). Wyniki badania wykazały, iż 

pomimo występowania dolegliwości bólowych u 50,8% studentów w stopniu łagodnym 

lub umiarkowanym, nie zauważono znaczącej korelacji pomiędzy godzinami spędzo-

nymi nad użytkowaniem smartfonu, a występowaniem dolegliwości bólowych 

w odcinku szyjnym kręgosłupa [23].  

Co więcej, badania Hansraj [10], w których poruszana jest kwestia ciężaru 

spoczywającego na odcinku szyjnym kręgosłupa w odniesieniu do kąta, pod którym 

głowa jest pochylona nad smartfonem, są w opozycji do wyników badania Przybyla 

A.S. [27]. W eksperymentach przeprowadzonych post mortem wykazano, że krążek 

międzykręgowy osiąga limit elastyczności dopiero przy ok. 244 kg ciężaru. Dodatkowo 

postawiona została teza o możliwości występowania adaptacji u ludzi, do przenoszenia 

większych obciążeń przez aparat stawowy kręgosłupa.  
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Problem jest bardzo złożony. Występowanie degeneracji w obrębie kręgosłupa przy 

nadmiernym użytkowaniu smartfona nie wyczerpuje w pełni poruszanego tematu i nie 

jest jego jedyną konsekwencją [21]. Jak dowiedziono [30], ból nie koreluje z częstym 

występowaniem degeneracji, jak i również, jego brak ze zdrowiem pacjenta. Jest on 

natomiast głównym objawem, na który skarżą się pacjenci w badaniach. Najczęściej 

dotyczy on głowy, następnie ramion i dolnej części pleców [19]. Ból w obrębie 

górnego kwadrantu ciała, dotyczący układu mięśniowego oraz kostnego, jest częstym 

tematem zainteresowania badaczy. Etiologia dolegliwości bólowych jest wieloczyn-

nikowa. Bez względu na wyniki badań, zauważa się dużą korelację z dwoma 

czynnikami [19]. Pierwszego w postaci siedzącego trybu życia oraz drugiego, odnoszą-

cego się do częstych aktywności oraz zajęć, opartych na obserwacji ekranu smartfonu, 

tabletu lub komputera, zarówno w domu, jak i w pracy, i w szkole.  

Postawa z nadmiernym zgięciem podczas użytkowania smartfonu, wykracza 

konsekwencjami poza odcinek szyjny kręgosłupa i struktury mu przyległe. W badaniach 

zauważa się także związek hiperkifozy piersiowej z zaburzeniami układu oddecho-

wego oraz sercowo-naczyniowego. Wraz z tendencją, do nadmiernego użytkowania 

smartfonu, narasta ryzyko występowania krótkowzroczności [19]. Badanie przeprowa-

dzone przez Emre i wsp. wykazało, że istnieje korelacja pomiędzy częstotliwością 

użytkowania urządzeń mobilnych, a nadmierną drażliwością oraz postępującą izolacją 

społeczną u dzieci [29]. Zauważono również związek pomiędzy wynikami w nauce 

wśród studentów, a czasem spędzonym przed ekranem smartfonów czy tabletów. 

Osiągnięcia studentów były odwrotnie proporcjonalne do czasu poświęcanego na 

rozrywkę przed ekranem. Zależność od smartfonu odnosi się także do występowania 

zaburzeń natury psychiatrycznej. Obserwuje się nadmierną irytację, tendencję do 

izolacji oraz utrudnione umiejętności komunikacji twarzą w twarz na rzecz preferowa-

nego wirtualnego kontaktu [30]. 

5. Profilaktyka 

W badaniu Mumbai and Pura i Maharashtra przeprowadzonym w okresie sierpień 

2017 – luty 2018 badano populację młodych ludzi w Indiach. 65% osób w wieku 18-

24 nie wiedziało o istnieniu zaburzenia w postaci „text neck syndrome”, 27% słyszało, 

a tylko 8% znało [10]. Ciekawe zdają się być również wyniki badania Chuchnowska, 

przeprowadzone na niemal 400 osobowej grupie uczniów i studentów. Wykazano, że 

40% badanych zna określenie „text neck” [31]. 

Jednakże dane uzyskane z analizy o podejmowaniu aktywności profilaktycznej 

wśród studentów i uczniów, którzy byli świadomi występowania zaburzenia u siebie, 

są zatrważające. Tylko 1/3 z nich podejmowała takie działania. Natura problemu 

wydaje się nabierać na znaczeniu, zwłaszcza w obliczu pandemii SARS-CoV-2, podczas 

której niezbędna stała się nauka oraz praca zdalna. Czas spędzany przed ekranem 

urządzeń mobilnych zwiększył się kosztem ograniczenia aktywności fizycznej. 

Słusznym wydaje się w tym momencie podkreślenie, iż analogicznie do badania Ney 

Meziat-Filho [32] w badaniach Chuchnowska, nie wykazano zależności pomiędzy 

czasem użytkowania urządzeń mobilnych lub komputera, a występowaniem dolegli-

wości bólowych. O tyle zasadnym jest podkreślenie, iż samo korzystanie z urządzeń 

mobilnych, nie jest jedynym i bezpośrednim skutkiem objawów chorobowych. Jak 

wykazano w innych badaniach, obrazuje to tylko złożoność problemu, w którym 
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tendencja do użytkowania urządzeń mobilnych jest jednym z czynników zwiększa-

jącym ryzyko utrwalania tendencji do przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dane, w których określiło 

nadwagę i otyłość jako jedne z najważniejszych problemów zdrowia publicznego XXI 

wieku [19]. Ze względu na zwiększoną masę ciała u dzieci, tendencja do nieprawidłowej 

postawy wzrasta, co wraz z małą aktywnością fizyczną, prowadzi do zwiększonego 

ryzyka występowania zaburzeń postawy oraz dolegliwości bólowych. Mała aktywność 

fizyczna jest bezpośrednio związana z siedzącym trybem życia, w przypadku którego 

wzrasta częstotliwość rozrywki w oparciu o urządzenia mobilne, telewizję lub komputer.  

Zasadnym zdaje się być wprowadzenie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, idąc 

za przykładem Australijskiego Ministerstwa Zdrowia, które wydało konkretne 

zalecenia dotyczące używania smartfonów, tabletów oraz czasu spędzanego przed 

telewizorem wśród dzieci [19]. 

Wskazano w nich następujące zalecenia: 

 Dzieci poniżej 2. roku życia – zaleca się nie oglądanie telewizji lub użytkowanie 

innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy DVD, komputera, lub innych 

elektronicznych gier). 

 Dzieci w wieku 2.-5. rok życia – zaleca się przez okres nie dłuższy niż 1 godzinę 

dziennie, siedzenie i oglądanie telewizji i użytkowanie innych elektronicznych 

urządzeń (odtwarzaczy DVD, komputera lub innych elektronicznych gier). 

 Niemowlęta, małe dzieci i przedszkolaki – nie powinny być pozostawione 

w pozycji siedzącej, krępującej ruchy lub nieaktywne fizycznie jednorazowo 

dłużej niż przez 1 godzinę – z wyjątkiem snu. 

Do prewencyjnego działania zaliczamy stworzenie nawyków, które poprzez 

unikanie pozostawania w pozycji siedzącej lub statycznej, a także wprowadzania 

przerw we wspomnianym ułożeniu ciała, zmniejszą narastające napięcie w obrębie 

przykurczonych mięśni oraz przeciążonych stawów. Zwraca się uwagę na właściwe 

ułożenie urządzenia mobilnego, z którego korzystamy, choć utrzymywanie smartfona 

na wysokości oczu oraz wyprostowana postawa może być niewystarczająca. Musi być 

ono ułożone na wysokości wzroku oraz zaleca się korzystanie oburącz. Istotne jest też 

unikanie pozycji, jak i ruchów, które ograniczają naszą aktywność. Kluczowe są 

regularne przerwy i wykonywanie ćwiczeń zmniejszających obciążenie mięśni. Zau-

ważono, że zalecenia te nie mają udowodnionego znaczenia terapeutycznego zmniej-

szającego ryzyko występowania dolegliwości bólowych w obrębie szyi. Co więcej, przy-

puszcza się, że mogą one prowadzić do zwiększonego występowania bólu w obrębie 

kończyny górnej, wtórnie prowadząc do zmian o charakterze przewlekłym [14].  

Uwagę w profilaktyce, zwraca się nie tylko na utrwalanie zwyczajów związanych 

z aktywnością fizyczną. Istotne jest ograniczenie czasu utrzymywania postawy ciała, 

zwiększającej napięcie, osłabionych struktur ciała. Znaczenie ma również unikanie 

wykonywania długo, powtarzalnej czynności o takim samym charakterze, takim jak 

jest np. pisanie na komputerze. Sugeruje się, że postawa ciała, powinna być optymalna, 

tak żeby nie nasilała napięcia pomiędzy głową i szyją, a także górnymi kończynami. 

Zalecenie to dotyczy także przenoszenia ciężkich lub dużych przedmiotów, za pomocą 

jednej kończyny przez dłuższy okres. 
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6. Wnioski 

W odniesieniu do wyników badania Zhuang [21] przeprowadzonego w grupie 
młodych osób, czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia degeneracji krążka 
międzykręgowego jest regularne uprawianie sportu. Mając na uwadze postępującą 
otyłość w społeczeństwie, która wynika m.in. ze zmniejszonej aktywności fizycznej 
i jednocześnie ogranicza taką aktywność, można zauważyć korelację pomiędzy 
siedzącym trybem życia, a korzystaniem z rozrywek w postaci urządzeń mobilnych. Ta 
tendencja w połączeniu z niską świadomością społeczną na temat występowania szyi 
smartfonowej, będzie prowadzić do występowania spondylozy szyjnego odcinka 
kręgosłupa u coraz większej grupy pacjentów. 

W efekcie, zauważalny będzie wzrost występowania degeneracji w obrębie aparatu 
mięśniowego karku, stawów i kręgów kręgosłupa, mogących prowadzić do przewlekłego 
stanu chorobowego, ograniczając aktywność pacjenta. Koniecznym wydaje się zwięk-
szenie świadomości społecznej na temat pojęcia szyi smartfonowej, jak i wprowa-
dzenie profilaktyki populacyjnej. Ponadto, niezbędne jest przeprowadzenie badania 
populacyjnego wśród młodzieży i dzieci w Polsce wykazującego poziom świadomości 
na temat „text neck” oraz wprowadzenie profilaktyki przeciwdziałającej powstawaniu 
tego zjawiska. Jak wynika z badań, zgięta postawa ciała nie ma bezpośredniego przeło-
żenia na występowanie zmian chorobowych. Jednak problem jest bardzo złożony. 
Dokładne poznanie patogenezy oraz zaplanowanie racjonalnych metod profilaktycz-
nych oraz terapii wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin medycyny 
i kierunków pokrewnych.  
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Szyja smartfonowa 

Streszenie 

Zespół szyi smartfonowej to zaburzenie kliniczne, które bez wątpienia można uznać za chorobę 

cywilizacyjną. Termin ten po raz pierwszy pojawił się w doniesieniach naukowych w odniesieniu do 
w pełni rozwiniętej wiedzy na temat bólu szyi u dorosłych. Problem nadal wzbudza zainteresowanie 

naukowców. Aby zrozumieć konsekwencje wynikające z tendencji do spędzania wielu godzin przed 

ekranami urządzeń mobilnych w niewygodnej pozycji, potrzebny jest multidyscyplinarny zespół 

specjalistów. Ponadto uważa się, że współczesne społeczeństwo jest zależne od urządzeń mobilnych, 
zwłaszcza młodzież i dzieci. Coraz większe znaczenie zyskuje postawa zgiętej szyi, która może skutkować 

trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego dla zmniejszenia liczby przypadków kluczowe znaczenie ma 

wcześnie postawiona diagnoza. Wydaje się, że niezbędne byłoby podniesienie świadomości i zdefinio-

wanie metod zapobiegania. Celem pracy jest przedstawienie choroby w ujęciu populacyjnym, rokowania 
oraz przedstawienie aktualnie stosowanych metod terapii i leczenia. 

Słowa kluczowe: szyja, smartfon, ból, spondyloza, szyja smarftonowa  

Text neck  

Abstract 

„Text Neck Syndrome” – it is a clinical disorder that without doubt can be regarded as a civilization 

disease. This term emerged in scientific reports for the first time in recent studies in relation to fully 
developed knowledge about neck pain in adults. Scientists still continue to take a keen interest in this topic. 

To understand consequences sustained from the tendency of perceiving the screen of mobile devices in an 

uncomfortable position for a long time, a multidisciplinary team of specialists is needed. In addition 

modern society is thought to be mobile device dependent, especially the youth and children. The posture of 
the bended neck is constantly gaining in importance, as it can result in permanent health injury in society. 

That is way, early diagnosis is crucial, to reduce the amount of clinical cases in the beginning of 

developing pathology. It would seem essential to raise awareness and define methods of prevention. The 

aim of the study is to present the disease in terms of population, prognosis and to present the currently used 
methods of therapy and treatment. 

Keywords: text-neck, tech-neck, spondylosis, neck-pain, pain 
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Świadomość ludzi na temat roli fizjoterapii 

w chorobach cywilizacyjnych 

1. Wprowadzenie 

Choroby cywilizacyjne rozprzestrzeniają się globalnie, są powszechne i niezakaźne, 
a ich występowanie rośnie wraz z rozwojem społeczeństwa i stopniem urbanizacji. 
Stanowią duży odsetek śmiertelności wśród populacji – ponad 80% przedwczesnych 
zgonów. Ludzie zmuszeni są do funkcjonowania w zautomatyzowanym społeczeństwie, 
co sprzyja niskiej aktywności fizycznej i siedzącemu trybowi życia. Ciągła gonitwa 
i przewlekły stres często przyczyniają się do nieodpowiedniej ilości snu, sięgania po 
używki oraz zastępowania pełnowartościowych posiłków, niezdrowym jedzeniem [1]. 

Wszystkie ww. czynniki powodują wzrost występowania chorób cywilizacyjnych. 
Należą do nich m.in. [1-10]: 

 choroby układu krążenia m.in.: choroba wieńcowa, zawał serca, nadciśnienie 
tętnicze, udar mózgu, miażdżyca;  

 choroby układu pokarmowego m.in.: stany zapalne pęcherzyka żółciowego, 
kamica żółciowa, wrzody żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, choroby jelit, 
nietolerancja pokarmowa, zapalenie żołądka; 

 choroby układu oddechowego m.in.: przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
alergie, astma oskrzelowa;  

 choroby psychiczne m.in.: zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe, depresja, 
schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, nikotynizm, alkoholizm, praco-
holizm; 

 choroby nowotworowe m.in.: rak macicy, prostaty, trzustki, płuc, żołądka, jelita 
grubego;  

 choroby endokrynologiczne i metaboliczne m.in.: otyłość, nadwaga, cukrzyca, 
insulinooporność, osteoporoza, choroby tarczycy, dna moczanowa; 

 choroby układu wydalniczego m.in.: kamica nerkowa; 

 choroby jamy ustnej m.in.: próchnica zębów. 
Spekulacje dotyczące obciążeń chorobami społecznymi ukazują, że schorzenia te na 

przestrzeni lat ulegają znacznemu rozwojowi i prowadzą do obniżenia jakości życia 
i utraty pełnej sprawności u ludzi [11, 12].  

Współcześnie medycyna musi mierzyć się z narastającymi problemami zdrowot-
nymi społeczeństwa. W tej trudnej walce najczęściej wykorzystywanymi narzędziami 
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są leki farmakologiczne, których przewlekłe stosowanie wiąże się z możliwością 
wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. Obranie kierunku prowadzącego do 
poprawy zdrowia społeczeństwa wymaga zaangażowania wielu specjalistów m.in. 
lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów, którzy rozpowszechniając działania 
edukacyjne przyczyniają się do zredukowania ryzyka wystąpień chorób cywiliza-
cyjnych. Z powodu coraz większej liczby stanów patologicznych i towarzyszących im 
konsekwencji wśród ludności, wzrasta potrzeba skorzystania z usług zarówno psycho-
terapeutycznych, jak i fizjoterapeutycznych. Priorytetem fizjoterapeuty jest zastoso-
wanie m.in. działań kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych oraz zabiegów 
masażu, które pozwalają na przywrócenie pełnego zdrowia pacjenta oraz jego samo-
dzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponadto terapeuci dostarczają informacji 
pacjentowi, w jaki sposób powinien zmienić swój styl życia i nieodpowiednie 
zwyczaje, takie jak: nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna czy sięganie po 
używki [13, 14]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie świadomości respondentów na temat roli fizjoterapii 
w chorobach cywilizacyjnych oraz zestawienia jej z dostępną literaturą naukową. 

Dodatkowo postawiono następujące pytania badawcze:  
1) Czy ankietowani wiedzą czym są choroby cywilizacyjne? 
2) Które z metod fizjoterapii są badanym znane, a które nie? 
3) Czy według respondentów fizjoterapia jest ważną dziedziną w zakresie 

wspomagania leczenia chorób cywilizacyjnych? 
4) Na którym miejscu znajduje się fizjoterapia, spośród innych wymienionych 

metod, w zakresie wspomagania leczenia chorób cywilizacyjnych? 
5) Czy po wypełnieniu ankiety, zmagając się z chorobą cywilizacyjną, opiniodawcy 

skorzystaliby z usług fizjoterapeuty? 

3. Materiał i metody 

3.1. Metoda 

Badania zostały przeprowadzone w przedziale czasowym od grudnia 2020 roku do 
lutego 2021 roku, za pomocą autorskiego kwestionariusza utworzonego dzięki Ankietom 
Google, który składał się z metryczki i części głównej.  

W skład pierwszego elementu wchodziły pytania o: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, 
wykształcenie. Druga część stanowiła pytania mające na celu wyrażenie swojej opinii 
na temat roli fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych. Znalazły się tutaj pytania 
o ogólną wiedzę: „czy wiesz, co to są choroby cywilizacyjne?”, ale także ilościowe 
o zachorowalność badanych i ich otoczenia na choroby XXI wieku. Następnie poddana 
była rozważeniu wiedza na temat metod leczenia poszczególnych chorób cywiliza-
cyjnych. Ostatnią częścią było badanie w zakresie potencjalnej wizyty u fizjoterapeuty 
podczas zmagania się z wyżej wymienionymi chorobami. 

3.2. Materiał badany 

W badaniu wzięło udział 440 osób. Ich średnia wieku wyniosła 28 lat. 73,9% osób 
stanowiły kobiety, a 26,1% mężczyźni. 32% osób miało wykształcenie wyższe, 58,9% – 
średnie, 5,7% – zawodowe, 2,7% – podstawowe, a 0,7% – inne. 30,5% ankietowanych 
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pochodziło ze wsi, 24,3% z miasta do 50 tys. mieszkańców, 23,9% z miasta do 250 tys. 
mieszkańców, 11,4% z miasta powyżej 500 tys. mieszkańców, a 10% z miasta do 500 tys. 
mieszkańców. 

4. Wyniki  

Zdecydowana większość respondentów wie, co to są choroby cywilizacyjne. Tylko 

2,3% osób nie wie, czym są schorzenia XXI wieku, natomiast 5% nie miało pewności, 

co do odpowiedzi na postawione pytanie (wyk. 1).  

 

Wykres 1. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący znajomości pojęcia chorób 

cywilizacyjnych [opracowanie własne] 

4.1. Badanie występowania chorób wśród respondentów  

oraz w ich otoczeniu 

Ponad połowa osób jest przekonana, że nie zmaga się z żadną chorobą XXI wieku. 

Prawie 10% osób nie jest pewnych, czy chorują, natomiast 38,4% osób przyznało, że 

boryka się ze schorzeniami z grupy chorób cywilizacyjnych (wyk. 2).  

 

Wykres 2. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący występowania chorób cywilizacyjnych 

wśród respondentów [opracowanie własne] 
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77% ankietowanych przyznało, że w ich otoczeniu znajdują się osoby, które 

zmagają się z jakimiś schorzeniami z grupy chorób XXI wieku. Niespełna 10% 

badanych uznało, że nie jest pewnych, co do istnienia danych chorób w ich kręgu, 

natomiast ponad 13% uznało, że omawiane zagadnienie nie dotyczy ich bliskich  

(wyk. 3). 

 

Wykres 3. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący występowania chorób cywilizacyjnych 
w ich otoczeniu [opracowanie własne] 

Wśród odpowiedzi respondentów najczęściej wskazywane były choroby endokry-

nologiczne i metaboliczne, które stanowiły aż 30% wszystkich schorzeń. Na kolejnym 

miejscu, z wynikiem 19,6%, uplasowały się choroby układu krążenia, a następnie: 

choroby psychiczne (16,9%), układu oddechowego (13,6%) i pokarmowego (11,2%). 

Zdecydowaną mniejszość stanowiły choroby nowotworowe (3,7%), jamy ustnej 

(2,8%) oraz układu wydalniczego (2,3%) (wyk. 4). 

 

Wykres 4. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący występowania poszczególnych grup 
chorób wśród grupy badanej oraz ich otoczenia [opracowanie własne] 

Schorzeniami wskazywanymi najczęściej były: nadciśnienie (188 razy), cukrzyca 

(166 razy), alergie (159 razy) oraz otyłość (111 razy). Następne pozycje zajęły kolejno: 

depresja, nadwaga, nikotynizm, nietolerancja pokarmowa, nowotwory, choroby jelit, 
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próchnica, alkoholizm, kamica nerkowa, refluks, miażdżyca oraz insulinooporność. 

Mniej niż 30 razy zostały przytoczone: osteoporoza, zawał serca, POChP, wrzody 

żołądka, choroba wieńcowa, astma oskrzelowa, udar mózgu, zaburzenia odżywiania 

oraz kamica żółciowa. Jednostkowo wskazano: schizofrenię, stany zapalne pęcherzyka 

żółciowego, choroby tarczycy, zaburzenia nerwicowe, chorobę afektywną dwubiegu-

nową, pracoholizm, dnę moczanową oraz zapalenie żołądka (wyk. 5). 

 

Wykres 5. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący występowania jednostek chorobowych 

z grupy chorób cywilizacyjnych u badanych i w ich otoczeniu [opracowanie własne] 

4.2. Badanie opinii dotyczącej metod stosowanych w leczeniu chorób 

cywilizacyjnych 

Najczęściej wybieranymi odpowiedziami była odpowiednia dieta – aż 361 razy oraz 

aktywność fizyczna wskazana 350 razy. Wyraźnie przodowały również odpowiedzi 

takie, jak: rutynowe kontrole lekarskie, ograniczenie używek oraz edukacja. Na kolejno 

wybieranych pozycjach usytuowały się: fizjoterapia, farmakoterapia, utrzymanie relacji 

międzyludzkich. Znacznie rzadziej wybierano techniki relaksacyjne/rozluźniające, 

zajęcia z terapeutą oraz pobyt w uzdrowisku/sanatorium, jako metody profilaktyki i le-

czenia chorób cywilizacyjnych (wyk. 6). 
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Wykres 6. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najważniejszych (wg ankietowanego) 
środków profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych [opracowanie własne] 

Niecałe 67% ankietowanych uważa, że fizjoterapia jest ważnym elementem leczenia 

chorób XXI wieku. Niemal 28% osób nie jest pewna, jaka jest istotność fizjoterapii 

w tym temacie, a ponad 5% twierdzi, że nie odgrywa ona znaczącej roli (wyk. 7). 

 

Wykres 7. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący ich opinii na temat roli fizjoterapii 
w leczeniu chorób cywilizacyjnych [opracowanie własne] 

Według respondentów środkiem fizjoterapeutycznym, który jest najczęściej stoso-

wany w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest kinezyterapia, która została wybrana aż 

ponad 300 razy, na drugim miejscu uplasowała się profilaktyka z wynikiem 278, a na 

trzecim masaż/drenaż wskazany 241 razy. Następne pozycje kolejno zajęła fizykoterapia, 

kąpiele lecznicze oraz muzykoterapia/choreoterapia (wyk. 8).  
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Wykres 8. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najczęściej stosowanych metod 
fizjoterapeutycznych w leczeniu chorób cywilizacyjnych [opracowanie własne] 

Wśród respondentów zdecydowanie najczęściej wybieranymi metodami wspoma-

gającymi leczenie chorób układu krążenia były aktywność fizyczna (359 razy) oraz 

kinezyterapia (325 razy). Na następnych pozycjach uplasowały się kolejno: termo-

terapia (216 razy), kąpiele lecznicze (116 razy) i wodolecznictwo (97 razy). Rzadziej 

wybieranymi odpowiedziami były: elektroterapia (67 razy), pole elektromagnetyczne 

o zmiennej częstotliwości (54 razy), fototerapia (41 razy) oraz laseroterapia (35 razy) 

(wyk. 9).  

 

Wykres 9. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu chorób układu krążenia [opracowanie własne] 
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Najchętniej wybieranymi środkami wspomagania leczenia schorzeń układu pokar-

mowego były: masaż powłok brzusznych (338 razy) oraz krenoterapia (300 razy). Za 

nimi miejsce znalazły: kąpiele lecznicze (129 razy), wodolecznictwo (127 razy) i elek-

troterapia (103 razy). Następnie wybrane były: termoterapia (82 razy), pole magne-

tyczne o zmiennej częstotliwości (65 razy) i laseroterapia (49 razy) (wyk. 10). 

 

Wykres 10. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu chorób układu pokarmowego [opracowanie własne] 

Największe poparcie respondentów w usprawnianiu leczenia osteoporozy zdobyły: 

umiarkowana aktywność fizyczna (327 razy), profilaktyka (279 razy), ostrożny masaż 

(198 razy) oraz kinezyterapia (185 razy). Rzadziej wybierane były: światłolecznictwo 

(140 razy), pole elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości (105 razy) oraz 

elektroterapia (51 razy) (wyk. 11). 

 

Wykres 11. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 
fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu osteoporozy [opracowanie własne] 
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Najchętniej wybieranymi odpowiedziami we wspomaganiu leczenia chorób 

psychicznych były: regularna aktywność (331 razy), choreoterapia/muzykoterapia  

(257 razy) i masaż rozluźniający (246 razy). Na kolejnych pozycjach usytuowały się: 

ćwiczenia sprawnościowe (175 razy), akupunktura (170 razy) oraz techniki neurodyna-

miczne/terapia manualna (132 razy). Sporadycznie respondenci wybierali: reedukację 

chodu (32 razy), wodolecznictwo (32 razy), elektroterapię (29 razy) oraz pole elektro-

magnetyczne o zmiennej częstotliwości (16 razy) (wyk. 12). 

 

Wykres 12. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 
fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu chorób psychicznych [opracowanie własne] 

Respondenci, jako najbardziej efektywne metody wykorzystywanie po leczeniu 

chorób nowotworowych, wskazali kolejno: aktywność fizyczną (309 razy), kinezyte-

rapię (287 razy) oraz masaż/drenaż (193 razy). Znacznie mniej głosów dostały zabiegi 

z zakresu fizykoterapii, takie jak: elektroterapia (95 razy), krioterapia (89 razy), ultra-

dźwięki (79 razy), fototerapia (73 razy), pole elektromagnetyczne o zmiennej częstotli-

wości (66 razy) oraz laseroterapia (52 razy) (wyk. 13). 
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Wykres 13. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w powrocie do sprawności po leczeniu chorób nowotworowych 

[opracowanie własne] 

Najczęściej wybieranymi odpowiedziami, jako wspomaganie leczenia chorób 

układu oddechowego, były: aktywność fizyczna (322 razy), kinezyterapia (322 razy), 

masaż/drenaż oskrzelowy (319 razy). Na kolejnych pozycjach znalazły się kąpiele 

lecznicze (124 razy), krenoterapia (59 razy), elektroterapia (43 razy), pole elektroma-

gnetyczne o zmiennej częstotliwości (38 razy) i światłolecznictwo (37 razy). 

Najrzadziej zostały wybrane ultradźwięki (29 razy) (wyk. 14). 

 

Wykres 14. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego [opracowanie własne] 

W usprawnianiu leczenia cukrzycy i insulinooporności na czele usytuowały się: 

edukacja zdrowotna (373 razy), aktywność ruchowa (366 razy) i kinezyterapia  

(196 razy). Rzadziej wybieranymi opcjami były kąpiele lecznicze (64 razy) oraz masaż 

(59 razy) (wyk. 15). 
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Wykres 15. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu cukrzycy i insulino oporności [opracowanie własne] 

Jedną z najchętniej zaznaczonych odpowiedzi, dotyczącą wspomagania leczenia 

nadwagi i otyłości, była aktywność fizyczna (423 razy), na drugim miejscu uplasowała 

się profilaktyka w postaci edukacji pacjentów (361 razy), następnie kinezyterapia  

(312 razy), masaż (114 razy), wodolecznictwo (93 razy), kąpiele lecznicze (52 razy) 

oraz elektroterapia (22 razy) (wyk. 16). 

 

Wykres 16. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu nadwagi i otyłości [opracowanie własne] 

Najczęściej wybieranymi, dodatkowymi metodami leczenia kamicy nerkowej, były: 

masaż (197 razy), kąpiele lecznicze (182 razy) i pole elektromagnetyczne o zmiennej 

częstotliwości (163 razy). Kolejne miejsca zajęły: aktywność fizyczna (149 razy), 

elektroterapia (117 razy) i fototerapia (108 razy). Najrzadziej wskazywaną odpowie-

dzią była kinezyterapia (82 razy) (wyk. 17). 
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Wykres 17. Ilościowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący najbardziej efektywnych metod 

fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu kamicy nerkowej [opracowanie własne] 

4.3. Badanie preferencji respondentów odnośnie wizyty u fizjoterapeuty 

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 69,8%, wyraża skłonność do skorzystania 

z usług fizjoterapeutycznych. Niecała ¼ badanych nie jest pewna, czy skorzystałaby 

z pomocy, a ponad 7% rozwiązujących nie chce doradztwa terapeuty (wyk. 18). 

 

Wykres 18. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący skorzystania z usług fizjoterapeuty 
w przypadku wystąpienia choroby cywilizacyjnej [opracowanie własne] 

5. Analiza wyników 

W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono artykułów, które nawiązywały do 

naszej pracy naukowej, badającej świadomość ludzi na temat roli fizjoterapii w lecze-

niu chorób cywilizacyjnych, stąd nie jest możliwe przeprowadzenie merytorycznej 

dyskusji. 

Nasi respondenci uważają, że najważniejszymi metodami w leczeniu chorób 

cywilizacyjnych są odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz rutynowe kontrole 
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lekarskie. Tylko niecała ¼ badanych wybrała fizjoterapię, jako najistotniejszy środek 

terapii, spośród innych dostępnych metod. Fizjoterapia zajmuje się utrzymaniem 

i przywróceniem sprawności ludzi w sposób niefarmakologiczny. Zgodnie z przepro-

wadzanymi badaniami ankietowani wybierali kolejno następujące metody leczenia: 

kinezyterapię, profilaktykę, masaż/drenaż, fizykoterapię, kąpiele lecznicze, muzyko-

terapię/choreoterapię. Wiele z nich znajduje swoje zastosowanie, jako działanie wspo-

magające w leczeniu chorób cywilizacyjnych, których wybrane przykłady zostaną 

omówione poniżej. 

Choroby układu krążenia stanowią najszybciej wzrastający procent zgonów 

w Polsce. Oszacowano, że w 2020 roku wzrósł on aż o 16,69%, w stosunku do roku 

poprzedniego [15]. Ankietowani wskazali te przypadłości, jako drugie występujące 

u nich najczęściej, zaraz po chorobach endokrynologicznych i metabolicznych. Scho-

rzeniem z zakresu chorób cywilizacyjnych układu krążenia, które zostało wskazane 

najwięcej razy, bo aż 188, było nadciśnienie tętnicze. Badani zaznaczyli w zdecydo-

wanie mniejszej ilości występowanie u nich lub u osób w ich otoczeniu – zawału serca, 

miażdżycy, udaru mózgu, choroby wieńcowej. Najczęściej wybieraną metodą przez 

359 spośród 440 respondentów, biorących udział w naszym badaniu, była aktywność 

fizyczna wraz z kinezyterapią (325 razy), która uplasowała się na drugim miejscu. 

Zalecane są wszelkiego rodzaju ćwiczenia aerobowe, np. marsz, nordic walking, jazda 

na rowerze, joga, a przeciwwskazane są m.in. ćwiczenia statyczne tj. pchnięcie kulą, 

skoki oraz nadmierne napięcia izometryczne mięśni [16, 17]. Kinezyterapia opiera się 

na treningu w formie indywidualnej lub grupowej, ćwiczeniach ogólnousprawniających, 

oddechowych, krążeniowych, rozluźniających i treningu autogennym wg Schultza 

[17]. Według Smolis-Bąk w przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego nie powinny 

być wykonywane ćwiczenia izometryczne i czynne z dużym obciążeniem [16]. Jednakże 

według Demczyszak po zawale serca wskazane są ww. ćwiczenia, ale również ćwiczenia 

dynamiczne początkowo małych, a następnie większych grup mięśniowych oraz 

ćwiczenia wytrzymałościowe na bieżni lub cykloergometrze [17]. Opierając się na 

treści opracowanej w artykułach na temat rehabilitacji po udarze mózgu, stosuje się 

technikę PNF i NDT Bobath oraz pozycje ułożeniowe i ćwiczenia bierne, jeżeli nie jest 

możliwe wykonywanie ćwiczeń czynnych [18, 19]. Do metod stosowanych w leczeniu 

chorób układu krążenia zaliczamy także fizykoterapię. Najczęściej wybierane metody 

stanowiły termoterapia (216 razy), kąpiele lecznicze (116 razy) i wodolecznictwo  

(97 razy). Według Urbańskiej w leczeniu miażdżycy szczególnie zalecane są okłady 

parafinowe, zawijania i sauna fińska [20]. Jednak zgodnie z autorami, zarówno zabiegi 

cieplne, jak i krioterapia nie powinny być wykonywane u pacjentów z nieskutecznie 

kontrolowanym lub zaawansowanym nadciśnieniem, a także ze współistniejącymi 

powikłaniami [16]. Dużą aprobatę wśród respondentów zyskały również kąpiele 

lecznicze, spośród których możemy wymienić m.in. kąpiele kwasowęglowe, solankowe, 

tlenowe, perełkowe. Do wodolecznictwa zaliczamy m.in. natryski o naprzemiennej 

temperaturze wody, które u pacjentów po zawale serca możemy stosować w momencie 

braku powikłań [16, 17]. Ze średnim poparciem spotkały się pole elektromagnetyczne 

o zmiennej częstotliwości (54 razy) oraz elektroterapia (67 razy). Zastosowanie 

znajdują kąpiele elektryczno-wodne, jonoforeza, prądy diadynamiczne, Trauberta 

i interferencyjne. W leczeniu polem elektromagnetycznym o zmiennej częstotliwości 
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stosowana jest diatermia krótkofalowa w nadciśnieniu tętniczym [17]. Najrzadziej 

wybieranymi metodami były laseroterapia (35 razy), która wykorzystywana jest 

głównie w nadciśnieniu tętniczym oraz fototerapia (41 razy), w której stosuje się 

promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe [16, 17, 20]. 

W zakresie zagadnienia chorób XXI wieku swoje miejsce znalazły również nie-

które schorzenia układu pokarmowego wskazywane przez naszych badanych 162 razy. 

Ankietowani najczęściej wymieniali nietolerancję pokarmową (53 razy). Następnie 

kolejno: choroby jelit, refluks przełyku, wrzody żołądka, kamicę żółciową, stany 

zapalne pęcherzyka żółciowego i zapalenie żołądka. Zachorowalność na te przypadłości 

jest bardzo wysoka, co potwierdza fakt, że około 60 milionów Europejczyków ma 

problem z układem pokarmowym [21]. Według naszych opiniodawców najbardziej 

efektywnym sposobem leczenia powyższych zaburzeń, wybranym aż 338 razy, jest 

masaż powłok brzusznych. W oparciu o treść książki „Dobieranie rodzaju masażu do 

jednostki chorobowej” w przypadku dolegliwości żołądka można zastosować masaż 

segmentarny oraz klasyczny [22], który znajduje także przeznaczenie w zespole jelita 

drażliwego [23]. Literatura podaje, że krenoterapia, typowana przez respondentów  

300 razy, również znajduje tutaj swoje zastosowanie. Głównie używa się wód węglowo-

dorowych oraz chlorkowo-sodowych i solanek. Zgodnie z odpowiedziami 129 uczestni-

ków naszych badań, kąpiele lecznicze są dodatkowym wsparciem w leczeniu nieprawi-

dłowości układu trawiennego. W sytuacji chorób dróg żółciowych wykorzystuje się 

kąpiele kwasowęglowe oraz solankowe, a w postaci wzdęciowej zespołu jelita drażli-

wego można wykorzystywać zabiegi borowinowe. Metodą zaznaczoną w naszym 

kwestionariuszu 127 razy było wodolecznictwo, w zakresie którego stosuje się: 

natryski ruchome, czyli inaczej bicze oraz polewania biczowe. Respondenci 103 razy 

wskazali elektroterapię, do której zaliczamy przezskórną elektrostymulację TENS, 

pomocną w niektórych z wcześniej wspomnianych dysfunkcji. Opierając się na 

licznych doniesieniach naukowych i odpowiedziach przepytywanych, nie można 

pominąć działania termoterapii, która wybrana była 82 razy. Szczególnego znaczenia 

nabierają kąpiele nasiadowe. Ciepłe i gorące głównie są wykorzystywane w postaciach 

atonicznych, a zmiennocieplne w postaciach wzdęciowych zespołu jelita drażliwego. 

W wypadku jego spastycznego przebiegu zastosowanie znajdują zabiegi nasiadowe 

o temperaturze ciała, tymczasem w tendencjach wzdęciowych sprawdzają się ich 

chłodniejsze formy. W dolegliwości szczeliny odbytu wykonuje się je w uzupełnieniu 

z preparatami. Innymi sposobami termoterapii są m.in. krioterapia stosowana w przy-

padku żylaków odbytu spowodowanych przewlekłymi zaparciami stolca; nasiadówka 

termalna z wykorzystaniem wód zdrojowych oraz łagodne zabiegi termalne na jamę 

brzuszną w postaci okładów wodnych lub borowinowych. Zgodnie z odpowiedziami 

naszych ankietowanych mniej popularnym sposobem, wskazanym 65 razy, jest 

magnetoterapia z wykorzystaniem zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotli-

wości. Najrzadziej wskazywaną opcją przez badanych była laseroterapia (tylko 49 razy), 

która według Kasprzaka jest stosowana w zaawansowanych żylakach odbytu [23]. 

Do chorób cywilizacyjnych należą także choroby układu oddechowego, wskazane 

przez naszych ankietowanych 197 razy, w tym alergie – 159 razy, POChP – 21 razy, 

astma oskrzelowa – 15 razy. POChP wykazuje się dużą śmiertelnością – znajduje się 

na 4. miejscu wśród najczęstszych przyczyn zgonów [24]. Największe poparcie wśród 
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badających zyskały aktywność fizyczna i kinezyterapia, wybrane 322 razy. Szczególnie 

rekomendowane są jazda na rowerze, pływanie, spacer oraz nordic walking [25, 26]. 

Według Olszewskiego w astmie oskrzelowej przeciwwskazanie mogą stanowić ćwi-

czenia powodujące zwiększenie prawdopodobieństwa powysiłkowego skurczu oskrzeli, 

tj. sporty zimowe, pływanie [25], lecz na podstawie treści artykułu „Kompleksowa 

fizjoterapia w astmie oskrzelowej – przegląd literatury” pływanie jest korzystne, jeżeli 

jest ograniczony chlor w wodzie [26]. Nie zaleca się jednak stosowania długotrwałych 

wysiłków. Najczęściej w rehabilitacji stosuje się ćwiczenia oddechowe (bierne, czynne 

oraz oporowe), w tym naukę prawidłowego rytmu oddechowego oraz oddychanie 

torem przeponowym [25-27]. Pacjenci z POChP mają problem z wydechem, dlatego 

na podstawie artykułu „Miejsce fizjoterapii w pulmonologii” ich ćwiczenia powinny 

opierać się na krótkim wdechu przez nos i długim wydechu przez usta [24]. Ważne są 

także ćwiczenia ogólnousprawniające, rozluźniające, ćwiczenia przepony i mięśni 

brzucha oraz trening autogenny wg Schultza. Osoba chora w momencie zaostrzenia 

choroby powinna zastosować pozycje zmniejszające duszność [24-27]. Według 

odpowiedzi 319 osób biorących udział w naszym badaniu, masaż i drenaż oskrzelowy 

stanowią dużą rolę we wspomaganiu leczenia ww. chorób. Do usunięcia zalegającej 

wydzieliny występującej m.in. w POChP oraz w astmie oskrzelowej stosowany jest 

drenaż oskrzelowy, wspomagany oklepywaniem, wibracją i sprężynowaniem. Dodat-

kowo w astmie oskrzelowej w okresie między napadami wykonywany jest masaż 

segmentarny i klasyczny. Również w trakcie ćwiczeń oddechowych zastosowanie 

znajduje masaż mięśni oddechowych [24, 26, 27]. Zdecydowanie rzadziej ankietowani 

wybierali techniki z zakresu fizykoterapii, kolejno: kąpiele lecznicze (124 razy), 

krenoterapia (59 razy), elektroterapia (43 razy), pole elektromagnetyczne o zmiennej 

częstotliwości (38 razy), światłolecznictwo (37 razy) oraz ultradźwięki (29 razy). 

Zdaniem autorów Radzimińskiej A., Kozłowskiej S., Strojek K., Styczyńskiej H. 

i Zukowa W. („Kompleksowa fizjoterapia w astmie oskrzelowej – przegląd literatury”) 

w trakcie napadu duszności wykonuje się kąpiele lecznicze, szczególnie kąpiele rąk 

i nóg, a w okresie między napadami dużą efektywnością charakteryzują się kąpiele 

w saunie fińskiej, krenoterapia, elektroterapia, a w tym prądy diadynamiczne i interfe-

rencyjne, oraz pole magnetyczne niskiej częstotliwości wraz z diatermią krótkofalową 

[26]. W okresie między napadowym stosowane jest także promieniowanie podczer-

wone na okolicę klatki piersiowej oraz ultradźwięki, gdzie tę drugą metodę można 

zastosować także w ich trakcie [26]. Natomiast według Doleckiego w POChP wyko-

rzystywane są pole elektromagnetyczne i lampa Sollux z czerwonym filtrem [27]. 

Choroby psychiczne stanowią duży odsetek odpowiedzi badanych. Zostały wska-

zane aż 246 razy, jako schorzenie, z którym zmagają się respondenci, bądź osoby z ich 

otoczenia. W naszej ankiecie znalazły się na trzecim miejscu, zaraz po chorobach 

endokrynologicznych i metabolicznych oraz chorobach układu krążenia. Na przestrzeni 

ostatnich lat współczynnik rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119%, 

a wskaźniki zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wzrosły o 132% [28]. 

Chorobą, która ukazywała się najczęściej w odpowiedziach respondentów była 

depresja. Średnio jedna na pięć osób spośród badanych zmaga się z depresją, bądź zna 

osobę, u której występuje to zaburzenie. Kolejno wskazywanymi schorzeniami były: 

nikotynizm, alkoholizm, zaburzenia odżywiania, schizofrenia, zaburzenia nerwicowe 
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oraz pracoholizm. Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych najbardziej efektywnym 

środkiem wspomagania leczenia chorób psychicznych jest regularna aktywność 

fizyczna wskazana 331 razy. Razem z wszelkimi ćwiczeniami rozciągającymi, popra-

wiającymi różne rodzaje czucia (wybranymi 175 razy) wykazuje spektakularne efekty 

leczenia. Faulkner i Mammen na podstawie przeprowadzonych badań uznali, że u osób, 

które systematycznie uprawiają sport, rzadziej występują zaburzenia nastroju oraz 

objawy depresji i innych chorób psychicznych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na 

terapię grupową, oddziaływującą na wiele aspektów życia chorego [29]. Aktywność 

ruchowa daje również efekty w leczeniu uzależnień, takich jak np. alkoholizm czy 

narkomania. Według badaczy Paluska i Schwenk najlepsze efekty uzyskuje się, opierając 

trening o ćwiczenia aerobowe (np. pływanie, jogging) oraz rozciągające. Bardzo dobre 

wyniki przynosi również wykorzystanie ćwiczeń anaerobowych (np. wspinaczka, trening 

interwałowy, podnoszenie ciężarów), oddechowych oraz rozluźniających i relaksacyj-

nych [30]. Według naszych badanych dobry rezultat można dostrzec podczas stoso-

wania muzykoterapii/choreoterapii, wybranej aż 257 razy. Według Florkowskiego 

powyższe sposoby znajdują zastosowanie, jako dodatkowe środki leczenia zaburzeń 

o podłożu psychicznym [28]. Dużą aprobatę wśród badanych uzyskał masaż, wskazany 

aż 246 razy. Jak wykazały badania Timothy D. Brewerton korzystne skutki tej metody 

można zauważyć nawet m.in. u osób cierpiących na zaburzenia odżywiania takie, jak 

bulimia i anoreksja [31, 32]. Nadal mniej popularnym sposobem wspomagania lecze-

nia zaburzeń psychicznych jest akupunktura, choć została ona wskazana przez naszych 

ankietowanych aż 170 razy. To niekonwencjonalne podejście wykorzystywane jest 

w leczeniu zaburzeń psychicznych, głównie w nikotynizmie, razem z działaniem 

dodatkowym – aurikuloterapią (akupunkturą ucha). Zgodnie z treścią artykułu „Skutki 

zdrowotne palenia tytoniu” w przypadku problemu nikotynizmu skupiamy się głównie 

na nakłuciach w okolicach uszu oraz nosa. Cała metoda najprawdopodobniej oparta 

jest na efekcie placebo [33]. Najrzadziej wybieraną przez respondentów metodą była 

reedukacja chodu wskazana tylko 32 razy. Według Żołowicza, Pogroszewskiej oraz 

Chojnowskiej jest to skuteczny sposób na powrót do sprawności osób uzależnionych 

od alkoholu. Najczęściej u takich pacjentów stosuje się ćwiczenia wzmacniające mięśnie 

kończyn dolnych, równoważne, ogólnousprawniające, oddechowe oraz ćwiczenia 

doskonalące chód [34]. 

W Polsce w 2018 roku nowotworami najczęściej rejestrowanymi wśród kobiet były 

nowotwory piersi, natomiast wśród mężczyzn były to nowotwory gruczołu krokowego 

oraz płuc [35]. Wśród naszych respondentów 53 razy zostały wskazane różnego rodzaju 

nowotwory, jako schorzenia dotyczące bezpośrednio badanych lub ich otoczenia. Do 

działań usprawniających terapię osób po przebytych chorobach nowotworowych 

niewątpliwie zaliczamy regularną aktywność fizyczną, która przez naszych ankieto-

wanych została wskazana aż 309 razy. Według treści artykułu „Physical Activity and 

Survival After Breast Cancer Diagnosis” regularna aktywność fizyczna w przypadku 

niektórych nowotworów zmniejsza ryzyko ponownego zachorowania [36]. Woźniewski 

zwraca uwagę, że w przypadku wystąpienia obrzęków chłonnych, jako skutek uboczny, 

należy unikać m.in.: tenisa, wioślarstwa, piłki nożnej, wspinaczki górskiej oraz jazdy 

na nartach. Za to zalecane aktywności ruchowe to: spacery, jazda na rowerze/ 

cykloergometrze, pływanie, biegi, Tai Chi, joga oraz trening wytrzymałości mięśnio-
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wej [37]. W fizjoterapii u pacjentów po chorobie nowotworowej kluczowa jest 

kinezyterapia, co pokrywa się z odpowiedziami respondentów, gdyż została wybrana 

aż 287 razy. Jest to metoda, którą wg Woźniewskiego możemy stosować m.in. po: 

operacji chirurgicznej, radioterapii, leczeniu systemowym (chemioterapii, hormo-

noterapii, terapii biologicznej) oraz przy wystąpieniu obrzęku chłonnego. W przypadku 

pacjentów po leczeniu chirurgicznym i radioterapii zalecane są techniki terapii 

manualnej, elementy metody proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania 

ruchu (PNF), które opierają się na rytmicznym pobudzeniu i powtarzalności skurczu. 

Należy pamiętać, że u osób po radioterapii przeciwwskazane jest stosowanie na 

napromieniowanym obszarze technik terapii manualnej oraz redresji z użyciem dużej 

siły w obrębie napromieniowanych mięśni i stawów. Dobre rezultaty przynosi 

zastosowanie ćwiczeń czynnych, czynnych w odciążeniu, czynnych wspomaganych 

oraz ćwiczeń oddechowych w przypadku ww. form leczenia, z wykluczeniem terapii 

po leczeniu systemowym. W tym przypadku skupiamy się na ćwiczeniach 

wytrzymałościowych, o charakterze interwałowym z wykorzystaniem np. bieżni 

ruchomej lub cykloergometru oraz na ćwiczeniach izometrycznych, izotonicznych 

i izokinetycznych. Zalecane są również ćwiczenia oporowe, które natomiast przeciw-

wskazane są u pacjentów po radioterapii. Za to w terapii po każdym z ww. rodzajów 

leczenia wykorzystywane jest oklepywanie klatki piersiowej wykonywane razem 

z ćwiczeniami skutecznego kaszlu. Po chirurgicznym usunięciu węzłów chłonnych 

kluczowe są ćwiczenia przeciwzakrzepowe, by nie dopuścić do powstania obrzęku 

chłonnego, natomiast jeśli nie uda nam się temu zapobiec, warto wdrożyć ćwiczenia 

bierne oraz rozciągające i rozluźniające w obrębie kończyn [37-39]. Kolejną wyko-

rzystywaną metodą jest masaż/drenaż, który w naszej ankiecie został uplasowany na 

trzecim miejscu, zdobywając poparcie 193 osób. Wg Woźniewskiego u pacjentów po 

przebytej chorobie nowotworowej główne zastosowanie znajduje masaż wibracyjny, 

natomiast w przypadku osób po radioterapii przeciwwskazane jest wykonywanie tej 

techniki w napromieniowanej okolicy i bezpośrednio pod guzem oraz w jego najbliż-

szym obszarze [38-40]. Skupiając się na profilaktyce zatorowo-zakrzepowej Woźnie-

wski podkreśla, że warto u pacjentów wprowadzić pończochy elastyczne oraz 

przerywaną kompresję pneumatyczną [40], natomiast, jak zaznacza w swoich 

badaniach Pyszora, w przypadku wystąpienia obrzęku chłonnego istotną rolę odgrywa 

drenaż limfatyczny, bandażowanie oraz kompleksowa terapia udrażniająca (CDT) 

[41]. Po leczeniu systemowym wykorzystywane są masaż wirowy oraz relaksacyjny 

[39]. Znacznie rzadziej wskazywanymi metodami były techniki z zakresu fizykoterapii. 

Nasi respondenci wybrali: elektroterapię 95 razy, krioterapię 89 razy, ultradźwięki  

79 razy, fototerapię 73 razy, pole elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości 66 razy, 

natomiast laseroterapię tylko 52 razy. Przeciwnie do wyborów ankietowanych zarówno 

w badaniach przeprowadzonych przez Rubena S. van Coevordena [42], jak i w tre-

ściach „Fizjoterapii w onkologii”, potwierdzone jest skuteczne działanie lasera 

biostymulacyjnego w przypadku obrzęków chłonnych, a w redukcji obrzęków twardych 

ze zwłóknieniami wskazane są przede wszystkim ultradźwięki [37]. Jak podkreśla 

Woźniewski, mając do czynienia z zaburzeniami czucia, przeciwwskazane jest 

stosowanie fizykoterapii (m.in. elektroterapii oraz krioterapii). Z zakresu elektroterapii 

dobre rezultaty osiąga się stosując m.in. przezskórną elektrostymulację (TENS) [37, 39]. 
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W przeprowadzonej przez nas ankiecie choroby endokrynologiczne i metaboliczne 

zajęły pierwsze miejsce, stanowiąc aż 30%, spośród wszystkich chorób wymienionych 

przez badanych. Zdecydowana większość, bo aż 431 z 436 wymienionych z tej grupy 

schorzeń, to choroby metaboliczne. Najczęściej wybieranym schorzeniem okazała się 

cukrzyca, która została wskazana 166 razy. Literatura ukazuje, że zachorowalność na 

tę przypadłość systematycznie wzrasta. Piśmiennictwo szacuje również, że do 2025 

roku może być około 380 milionów osób, chorujących na cukrzycę lub zmagających 

się z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej, co będzie stanowić 4,5% całej ludności 

[23]. Na drugim miejscu uplasowała się otyłość z wynikiem 111 odpowiedzi, a następnie 

kolejno: nadwaga, insulinooporność, osteoporoza i dna moczanowa. Wśród chorób 

endokrynologicznych znalazły się choroby tarczycy. Jedną z najczęściej wybieranych 

odpowiedzi w leczeniu chorób metabolicznych była aktywność fizyczna (w leczeniu 

osteoporozy 327 razy, cukrzycy i insulinooporności 366 razy oraz otyłości i nadwagi 

423 razy). Również w literaturze, w leczeniu schorzeń tej grupy, jest to jedna z kluczo-

wych metod. Zastosowanie znajdują m.in. ćwiczenia dynamiczne (łagodne, nie 

zwiększające ciśnienia w jamie brzusznej) oraz aerobowe (pływanie, spacery, jazda na 

rowerze, taniec, ćwiczenia na orbitreku, marsz norweski) [23, 43-45]. Równie ważną 

metodą jest kinezyterapia, która znalazła się w pierwszej trójce najchętniej wybieranych 

środków fizjoterapeutycznych. Zgodnie z piśmiennictwem wykorzystuje się ćwiczenia 

oddechowe, krążeniowe, krótkie izometryczne, czynne wolne z wykorzystaniem 

naturalnego obciążenia stawów, a w przypadku cukrzycy i insulinooporności z jego 

stopniowym zwiększaniem. U pacjentów chorych na cukrzycę, u których doszło do 

amputacji kończyn dolnych wdraża się naukę chodzenia, bezpiecznego upadania, 

omijania przeszkód i ćwiczenia równoważne [23, 43, 45]. Wg Janiszewskiego 

w leczeniu osteoporozy stosuje się ćwiczenia bierne, w odciążeniu, czynno-bierne, 

oporowe i samowspomagane [43]. Kasprzak i Mańkowska wskazują, że kinezyterapia 

w formie treningu aerobowego (wytrzymałościowego i oporowego) oraz ćwiczenia 

fizyczne w środowisku wodnym znajdują zastosowanie u osób zmagających się 

z otyłością lub nadwagą [46]. Kolejnym ważnym aspektem w leczeniu fizjoterapeu-

tycznym jest profilaktyka, która wśród odpowiedzi respondentów uplasowała się zaraz 

obok aktywności fizycznej i kinezyterapii. Daniszewski do działań prewencyjnych 

w terapii chorób metabolicznych zalicza głównie: promowanie zdrowego stylu życia, 

aktywności fizycznej oraz prawidłowego odżywiania [47]. Przy cukrzycy i insulinoo-

porności dodatkowo opiera się na przedstawieniu podstaw leczenia cukrzycy insuliną 

oraz uświadomieniu działań pielęgnacyjnych u osób zmagających się ze stopą cukrzy-

cową i po amputacji kończyn dolnych [23]. W leczeniu osteoporozy Janiszewski zwraca 

również uwagę na: suplementację niezbędnych pierwiastków i witamin, korekcję 

zaburzeń hormonalnych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym oraz zapobieganie 

upadkom i urazom kości [43]. Źródła podają, że wykonywanie masażu klasycznego, 

podwodnego, wirowego, drenażu limfatycznego, a w niektórych schorzeniach także 

masażu tkanki łącznej, wibracyjnego, podciśnieniowego lub endermologii może przy-

czynić się do poprawy stanu zdrowia [23, 43, 45, 46]. Metoda ta spotkała się z mniejszą 

aprobatą wśród badanych niż wspomniane już wcześniej techniki. Szeroki wachlarz 

możliwości w walce z chorobami metabolicznymi oferuje fizykoterapia. Literatura 

wskazuje na zabiegi z zakresu elektroterapii, do których zaliczają się m.in.: prąd stały, 
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diadynamiczny, interferencyjny, stymulacja TENS, jonoforeza hydroksylowa i elektro-

stymulacja mięśniowa [23, 43, 48]. W leczeniu osteoporozy oraz otyłości i nadwagi, 

elektroterapia była najrzadziej wybieranym środkiem, wskazanym zaledwie odpo-

wiednio 51 i 22 razy. Nieco częściej wybieraną odpowiedzią były kąpiele lecznicze 

(w leczeniu cukrzycy i insulinooporności 64 razy, w leczeniu otyłości i nadwagi  

52 razy). Jak podają autorzy w leczeniu omawianych zaburzeń miejsce znajdują m.in.: 

kąpiele kwasowęglowe, siarczkowo-siarkowodorowe, solankowe (w leczeniu otyłości 

i nadwagi można łączyć je z ćwiczeniami), radonowe, perełkowe, wirowe kończyn 

dolnych, okłady z borowiny [23, 45, 46, 48]. W przypadku leczenia osteoporozy ankie-

towani mieli jeszcze możliwość wyboru światłolecznictwa (wybrane 140 razy) oraz 

pola elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości (wskazane 105 razy). Wg Kasprzaka 

światłolecznictwo w jej leczeniu powinno opierać się głównie o naturalne i niezbyt 

intensywne promieniowania UV np. w postaci helioterapii [23]. Z kolei, jeżeli chodzi 

o magnetoterapię, Janiszewski porównując inne metody z zakresu fizykoterapii 

zauważył, że działanie stymulujące pola magnetycznego jest o wiele bardziej skuteczne 

[43]. Przy otyłości i nadwadze, poza wymienionymi już technikami, badani wybierali 

także wodolecznictwo (93 razy). Wg Lewandowskiej zastosowanie tego środka, szcze-

gólnie w wodzie o zmiennej temperaturze, wywiera pozytywny wpływ na leczenie 

[49]. 

Analizując odpowiedzi naszych ankietowanych, można stwierdzić, że 34-krotnie 

wskazywaną chorobą XXI wieku była kamica nerkowa, którą zaliczamy do chorób 

układu wydalniczego. Zachorowalność w Polsce wynosi 1-3% – u mężczyzn najczęściej 

występuje ona między 30. a 40. oraz 50. a 65. rokiem życia. Na tę chorobę łącznie 

choruje od 10% do 12% kobiet i mężczyzn [10]. Chorzy na kamicę nerkową powinni 

udać się na fizjoterapię w sytuacjach, kiedy samoistnie wydalili kamienie lub zostały 

one usunięte operacyjnie w drogach moczowych [23]. Metodą wspomagającą leczenie 

tego zaburzenia, wyznaczoną przez naszych badanych najczęściej, bo aż 197 razy, jest 

masaż. Według Borkowskiego stosuje się masaż segmentarny [22], natomiast Kasprzak 

uważa, że istotną rolę stanowi masaż klasyczny, który wykonujemy w przypadku 

opracowania blizny, jeśli był przeprowadzony zabieg chirurgiczny [23]. Drugą 

najchętniej wybieraną możliwością w naszym kwestionariuszu, bo aż 182 razy, były 

kąpiele lecznicze. Należy tutaj wymienić kąpiele w wodach mineralnych, jodobromo-

wych i peloidoterapię, czyli leczenie borowiną. W czołówce najczęściej typowanych 

opcji przez przepytywanych (163 razy) uplasowało się również pole elektroma-

gnetyczne o zmiennej częstotliwości, które według piśmiennictwa wykazuje wysoką 

skuteczność przy leczeniu chorych z obecnością złogów w nerkach i moczowodach. 

Na podstawie treści książki „Fizjoterapia kliniczna” można wywnioskować, że pomocną 

metodą jest także terapia prądami TENS, która uzyskała poparcie 117 badanych. 

Wykorzystuje się ją często przy ostrej kolce nerkowej [23]. Uczestnicy naszego 

badania nie zapomnieli o najpowszechniejszym sposobie wspomagającym leczenie, 

jakim jest aktywność fizyczna wybrana 149 razy, w której zastosowanie znajduje m.in. 

trening aerobowy. Mniejszą aprobatę wśród opiniodawców uzyskała kinezyterapia 

zaznaczona tylko 82 razy, wykorzystująca na przykład ćwiczenia oporowe i rozcią-

gające [50]. 
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6. Wnioski  

Wiedza ludzi na temat roli fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych jest na niskim 

poziomie. 

1) Zdecydowana większość ankietowanych wie, co to są choroby cywilizacyjne. 

2) Metodami najczęściej wymienianymi wśród badanych były kinezyterapia, 

profilaktyka, masaż/drenaż, natomiast do mniej znanych technik leczenia 

zaliczono fizykoterapię, kąpiele lecznicze oraz muzyko/choreoterapię. 

3) Niecałe ¾ respondentów uważa, że fizjoterapia jest ważnym elementem leczenia 

chorób XXI wieku. 

4) Tylko niecała ¼ badanych wybrała fizjoterapię, jako najistotniejszy środek terapii, 

spośród innych wymienionych metod.  

5) Większość opiniodawców byłaby skłonna do skorzystania z usług fizjotera-

peutycznych po wypełnieniu ankiety. 

7. Podsumowanie  

Fizjoterapia ma bardzo szerokie zastosowanie we wspomaganiu leczenia chorób 

cywilizacyjnych, co udowodniono wielokrotnie w literaturze. Pozytywny wpływ na 

leczenie schorzeń z zakresu chorób XXI wieku ma m.in. kinezyterapia, w której zawie-

rają się różne rodzaje ćwiczeń oraz metody fizykoterapeutyczne m.in. laseroterapia, 

elektroterapia, pole elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości, wodolecznictwo, 

leczenie uzdrowiskowe, które oferuje np. krenoterapię, czy kąpiele lecznicze. Nie 

należy zapominać o aktywności fizycznej, masażu oraz niezawodnych elementach 

terapii, jakimi są profilaktyka i edukacja zdrowotna kuracjusza. Możliwe jest także, że 

wyżej wymienione metody nie są jedynymi możliwymi środkami oraz nie znajdą 

zastosowania u wszystkich pacjentów, ponieważ w każdym przypadku techniki leczenia 

powinny być dobierane indywidualnie, uwzględniając obecny stan chorego i przeciw-

wskazania do wykonywania określonych zabiegów.  
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Świadomość ludzi na temat roli fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych 

Streszczenie 

Rozwój społeczeństwa przyczynia się do wzrostu ekspansji chorób XXI wieku. Obranie kierunku dążącego 

do poprawy zdrowia wymaga pracy wielu specjalistów. Głównym celem badań było poznanie świado-
mości ludzi na temat roli fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych. Przebadano 440 osób poprzez autorski 

kwestionariusz utworzony za pomocą Ankiety Google. Z wykonanych badań wynika, że ponad 66% osób 

uważa, że fizjoterapia odgrywa ważną rolę w leczeniu chorób społecznych, lecz tylko niecała ¼ badanych 

wybrała tę dziedzinę, jako najistotniejszy środek terapii, spośród innych dostępnych metod. Mimo to, 
prawie 70% respondentów skorzystałoby z usług fizjoterapeuty. Środkami usprawniającymi na ogół 

wybieranymi przez ankietowanych były: kinezyterapia, aktywność fizyczna i masaż, które ich zdaniem 

pozwalają na przywrócenie zdrowia, sprawności i samodzielności chorego. Z najmniejszą aprobatą wśród 

badanych spotkały się zabiegi fizykalne, co może świadczyć o mniejszym zaufaniu do tych środków. 
Choroby XXI wieku są ludziom dobrze znane, lecz ich świadomość na temat roli fizjoterapii w leczeniu 

tych chorób jest niska. Może to świadczyć o małej powszechności i dostępności do fizjoterapii lub niskim 

poziomie wiedzy na ten temat. Istotnym elementem postępowania rehabilitacyjnego jest personalnie 

dobrany plan leczenia, uwzględniający obecny stan chorego oraz przeciwwskazania do wykonywania 

danych zabiegów. 

Słowa kluczowe: fizjoterapia, leczenie, choroby cywilizacyjne, choroby XXI wieku 

People’s consciousness about role of physiotherapy in civilization diseases 

Abstract 

Development of civilization contributes to expansion of civilization diseases. Taking a major, which 

pursues health improvement, requires work of many specialists. The main research purpose was to get to 
know society consciousness about the role of physiotherapy in 21st century diseases treatment. 440 people 

were examined through the self-designed questionnaire that had been made with the help of a Google 

survey. From the conducted research it was found that more than 66% of respondents believe physio-

therapy looms large in the treatment of civilization diseases, yet only less than ¼ of them chose that 
domain, as the most important therapeutic method. Although, almost 70% of them would go to see 

a physiotherapist. Kinesiotherapy, physical activity and massage are improvement agents, which were 

mostly pointed by society and they, in their opinion, enable to restore patient’s health, fitness and 

independence. Physical therapy was the least popular, which may indicate lower trust in these measures. 
Majority of questioned responders know what civilization diseases are, but they are not quite aware of the 

role that physiotherapy plays in their treatment. It can be caused by its low universality and availability or 

just lack of knowledge. Individually suited therapy plan, which considers patient’s actual condition and 

contraindications to do defined treatment, makes crucial part in rehabilitation. 
Keywords: physiotherapy, treatment, civilization diseases, 21st century diseases 
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Buty minimalistyczne jako imitacja chodzenia boso – 

historia, wpływ na lokomocję i biomechanikę 

oraz możliwe zastosowanie terapeutyczne 

1. Wstęp 

Rodzaj obuwia wpływa na kształt i prawidłową funkcję stopy, a poprzez nią – na 

funkcjonowanie całego ciała. Moda w butach codziennych bardzo często nie jest 

dostosowana do potrzeb i kształtu stopy, nierzadko wpływa wręcz na deformacje 

i pojawianie się urazów. W świecie sportu popularne są obecnie buty sportowe z dużą 

amortyzacją oraz posiadające podwyższenie pod piętą względem wysokości pod 

palcami. Założeniem takiej budowy jest ochrona przez kontuzjami, jednak coraz 

większa liczba biegających doświadcza jakiegoś rodzaju urazu. Wielu badaczy wskazuje 

współczesną technologię obuwniczą jako źródło problemów. 

Jako alternatywa dla klasycznych butów pojawiły się buty minimalistyczne. Ich 

cechą wiodącą jest brak amortyzacji, płaska podeszwa, szeroki, dopasowany do stopy 

kształt i bardzo duża elastyczność. Celem ich budowy jest możliwie bliska imitacja 

chodzenia boso, z zachowaniem jednak pewnej ochrony.  

Celem pracy jest przedstawienie ewolucji butów codziennych i sportowych oraz 

biomechaniki stopy, wraz z jej mechanizmami adaptacyjnymi i amortyzacyjnymi. 

Dodatkowo, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, przeprowadzono analizę wpływu 

butów minimalistycznych na biomechanikę chodu i biegu w celu identyfikacji grup lub 

przypadków, w których tego rodzaju obuwie można byłoby wykorzystać jako narzędzie 

w procesie fizjoterapii, usprawniania, tudzież profilaktyki i prewencji.  

2. Metodyka 

2.1. Pytania badawcze 

 Czy buty minimalistyczne mogą imitować lokomocję boso? 

 Jak chodzenie i bieganie w butach minimalistycznych i boso zmienia biomechanikę 

w porównaniu do butów klasycznych? 

 Czy buty minimalistyczne można stosować jako prewencję urazów? 

 Jakie zastosowanie mają buty minimalistyczne w pracy terapeutycznej? 

2.2. Identyfikacja  

W celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono 

przegląd aktualnego piśmiennictwa (lata 2009-2020). Okres ten został wybrany, 
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ponieważ po roku 2009 nastąpił wzrost popularności butów minimalistycznych, a co za 

tym idzie pojawiły się związane z tym badania naukowe. Prace znajdowano za 

pośrednictwem baz danych Science direct oraz PubMed, które są dwiema popularnymi 

wyszukiwarkami zawierającymi artykuły z zakresu nauk medycznych, jak również 

umożliwiają łatwe wprowadzenie rozbudowanych kryteriów wyszukiwania.  

Podstawę stanowiły artykuły o butach minimalistycznych (słowo kluczowe: 

minimalistic shoes) – Science Direct 41 pozycji, Pub Med 37 artykułów. Przy wyszu-

kiwaniu dodatkowych artykułów naukowych związanych z tematyką pracy posługiwano 

się słowami – kluczami w języku angielskim (m.in. barefoot, running, walking, 

biomechanics, minimalistic shoes, injuries). Po przeprowadzeniu wstępnego przeszu-

kania zidentyfikowano więcej kluczowych słów, a także odnośniki do nowych 

artykułów. Prace przeglądano w języku angielskim. Odrzucono duplikaty z obu baz 

danych. W celu odszukania prac na temat wykorzystania butów minimalistycznych 

w różnych jednostkach chorobowych użyto połączenia początkowych słów – kluczy 

z najczęściej występującymi dolegliwościami (zapalenie rozcięgna podeszwowego, 

zapalenie Achillesa, urazy kolana, urazy biodra, bóle kręgosłupa) wśród różnych grup 

wiekowych (dzieci, dorośli, geriatria). Skupiono się na większych grupach, jak również 

urazach związanych z bieganiem czy chodzeniem, nie brano natomiast pod uwagę 

badań na specyficznych jednostkach chorobowych w innych przypadkach (np. zmniej-

szenie bólu, przy zastosowaniu butów minimalistycznych u kobiet mających zmiany 

zwyrodnieniowe w stawie kolanowym, podczas schodzenia ze schodów). 

2.3. Selekcja 

Przeglądano zarówno tytuł, jak i abstrakt pracy w celu identyfikacji przydatności 

zawartości do przyjętego tematu. Nie brano pod uwagę badań związanych z chodzeniem 

lub bieganiem boso prowadzonych na małych grupach, bądź pojedynczych przypadkach. 

Wybierano do analizy przede wszystkim artykuły związane ściśle z tematyką pracy, 

zawierające metaanalizy oraz przeglądy systematyczne. W przypadku braku prac 

bazujących na dużych grupach badawczych brano pod uwagę również opisy przypadków 

(m.in. kontuzji w butach minimalistycznych). Nie brano pod uwagę artykułów traktu-

jących o samej budowie butów minimalistycznych, porównujących atrybuty konkret-

nych marek, analizujących wąskie parametry biomechaniczne, specyficzne siły reakcji 

podłoża, wydolność tlenową, problemy ze stawem kolanowym, ani artykułów mniej 

związanych z tematem, ze względu na ograniczoną długość niniejszej pracy.  

2.4. Kryteria włączenia 

Kryteria włączenia publikacji do analizy obejmowały: tematykę badań, liczebność 

grupy badawczej, okres opublikowania artykułu, zastosowane narzędzia badawcze, 

publikację w czasopismach naukowych. Podczas interpretacji literatury pod uwagę 

brano treści związane bezpośrednio z tematyką, przede wszystkim metaanalizy i badania 

na dużych grupach badawczych.  
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3. Ewolucja stopy 

3.1. Unikatowa budowa stopy 

Stopa człowieka jest unikatową strukturą w świecie zwierząt. Dwunożny sposób 

chodu wywołał szereg adaptacji, które doprowadziły do obecnego kształtu ludzkiej 

kończyny dolnej. Cechy morfologiczne, takie jak brak przeciwstawnego palucha, długi 

paluch i łuk podłużny stopy, były używane jako dychotomizacja stopy człowieka 

i małp człekokształtnych. Mimo tych różnic, ludzie i małpy człekokształtne mają 

wspólne podobieństwa w funkcji stopy, takie jak chodzenie na całej stopie i usztyw-

nienia śródstopia. Natomiast unikalne cechy ludzkiej stopy, w tym sprężynowanie łuku 

podłużnego i krótkie palce, są prawdopodobnie przystosowaniem do biegania na długich 

dystansach [1]. 

3.2. Zależność kształtu stopy od rodzaju obuwia 

Dowody archeologiczne sugerują, że obuwie było używane w jakiejś formie już 

przez środkowy górny paleolit (od ok. 50-40 tys. lat p.n.e.) [2]. Obuwie zmieniało się 

na przestrzeni wieków i w zależności od swojej charakterystyki wpływało również na 

kształtowanie się stopy. Przykładowo, nasilenie się obecności palucha koślawego 

wśród populacji wiąże się z obecnością twardego, dopasowanego w okolicy przodostopia 

buta. Dodatkowo odsetek kobiet z paluchem koślawym znacznie się zwiększył 

w momencie, kiedy do sprzedaży weszły buty na bardzo wysokich obcasach i ze 

zwężanych czubem, aż do kształtu szpicu [3].  

4. Ewolucja butów 

4.1. Podeszwa i obcasy 

Od czasów starożytnych buty ewoluowały w zależności od potrzeb i mody. 

Podwyższenie butów w postaci koturnów było używane w starożytnym teatrze 

greckim, aby widzowie mogli lepiej widzieć aktorów. Postaci były zakodowane dla 

widzów i im wyższa była osoba, tym ważniejszą grała rolę. Obcasy znajdujące się pod 

piętą do Europy Zachodniej przywiózł pod koniec XVI wieku Pers szach Abbas I 

Wielki, który miał wówczas największą kawalerię na świecie. Obcasy miały być 

pomocne w utrzymaniu nogi w strzemieniu podczas jazdy konnej. Ceniono je nie tylko 

dzięki funkcji praktycznej – król Francji Ludwik XIV rozsławił na całą Europę czerwone 

obcasy jako symbol bogactwa i przepychu. Był to też dobry sposób na dodanie sobie 

wzrostu przez władcę. Wysokość obcasa zaczęła podkreślać pozycję w społeczeństwie. 

Wśród kobiet obcasy pełniły początkowo raczej funkcję użytkową – miały chronić 

drogie suknie przed brudem i błotem. Takie zadanie spełniały weneckie patynki, które 

obcas umiejscowiony miały pod przedstopiem. Sztuka chodzenia w takim obuwiu nie 

była łatwa i damy noszące takie podwyższenie korzystały z pomocy służącej, albo 

podpierały się na specjalnych laseczkach. Obcasy stały się też później atrybutem kobiet 

lekkich obyczajów, gdzie im wyższy obcas, tym droższe były usługi [4]. 

4.2. Buty sportowe – bieganie 

Na przestrzeni lat bieganie ewoluowało z niezbędnej formy lokomocji do zajęć 

sportowych i rekreacji. Pod koniec lat 70. popularność biegania znacznie wzrosła, co 

skłoniło producentów obuwia do stworzenia dedykowanych do tej czynności butów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przed_nasz%C4%85_er%C4%85
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[5]. Mimo coraz bardziej złożonych technologii używanych do produkowania obuwia 

wielu biegających doświadcza jakiegoś typu urazu. Dotyczy to nawet do 79% biegaczy 

[6]. 

Początków historii butów sportowych można się doszukać w rewolucji prze-

mysłowej, w 1832 roku, kiedy to Wait Webster opatentował podeszwę z gumą. Ten 

prototyp buta sportowego w XIX wieku dał początek także późniejszym butom 

noszonym na co dzień. Największy rozwój obuwia biegowego nastąpił w latach 60. 

XX wieku. Początkowo miały one skórzaną cholewkę i gumową, płaską, prążkowaną 

podeszwę. Jako pierwsze, lekkie i wygodne buty do biegania, wspomina się tzw. 

Tygrysy (1967. Model Tiger Marathon) importowane z Japonii. Miały one gumową 

podeszwę środkową – między warstwą zewnętrzną i wewnętrzną buta. Stały się bardzo 

popularne wśród amerykańskich biegaczy.  

Rewolucja nastąpiła w latach 70. wraz z pojawieniem się w butach amortyzacji; 

Tiger Cortez – to były pierwsze buty zaprojektowane przez Billa Bowermana dla 

amerykańskich biegaczy. Posiadały gumowo-gąbkową podeszwę środkową, z dodat-

kową wkładką pod piętę w kształcie klina. Miała ona pochłaniać siłę uderzenia 

w ziemię i redukować obciążenie ścięgna Achillesa. Rozwój technologii udoskonalał 

amortyzację, jak również noski buta, w których płótno i skórę zastąpiono nylonem 

i charakterystyczną siateczką [7].  

4.3. Buty minimalistyczne 

4.3.1. Historia 

Buty minimalistyczne, jako alternatywa dla biegowych butów z dużą amortyzacją 

oraz uniesieniem Achillesa, zyskały na popularności po 2009 roku, kiedy to McDougall 

napisał książkę „Urodzeni biegacze” (ang. Born to run). Autor opisuje plemię Tarahu-

mara, które w swojej kulturze biega ultramaratony (powyżej 100 km), nie doświad-

czając typowych urazów biegaczy amerykańskich. McDougall wskazuje buty z amor-

tyzacją jako przyczynę licznych urazów, z którymi sam jako aktywny biegacz też się 

zmagał [8].  

4.3.2. Budowa butów minimalistycznych 

Celem budowy butów minimalistycznych jest konstrukcja możliwie blisko 

imitująca bieganie boso. Charakteryzują się one płaską, elastyczną podeszwą, która 

umożliwia stopie swobodną pracę zgięcia i wyprostu, ale również rotacji. Sprawdzenie 

elastyczności buta można wykonać poprzez zrolowanie buta oraz tzw. test wyżymaczki 

(ang. twist test). 
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Rysunek 1. Testy sprawdzające elastyczność butów: A. rolowanie od noska do pięty, B. twist test (test 

wyżymaczki) – skręcenie w osi długiej [opracowanie własne] 

W przeciwieństwie do współczesnych butów sportowych buty minimalistyczne nie 

posiadają żadnej amortyzacji. Podeszwa jest płaska, co określane jest jako zerowy drop 

(różnica między wysokością podeszwy palców i pięty). Buty powinny też posiadać 

możliwie niską wagę, tak aby stopa nie odczuwała dodatkowego ciężaru.  

 

Rysunek 2. Buty minimalistyczne nie mają amortyzacji, a podeszwa jest płaska – posiada zerowy drop; 
wysokość w palcach jest taka sama jak pod piętą [opracowanie własne] 

Drugim istotnym elementem jest szeroki przód buta (ang. toe box) umożliwiający 

swobodne rozłożenie palców. W szczególności zyskuje tutaj miejsce paluch, który 

w klasycznych butach zazwyczaj jest lekko przywiedziony. Specjalną odmianą butów 

minimalistycznych są tzw. pięciopalczaste, które mają tak skonstruowane noski, że 

każdy palec ma swoje miejsce – podobnie jak w rękawiczkach [9]. 

4.3.3. Buty minimalistyczne a bieganie boso – czy można to utożsamiać? 

Jak zauważyli Hein T. i Grau S., wiele publikacji poświęcono analizie kinematycznej 

i kinetycznej biegania w butach z amortyzacją oraz biegania boso. Ostatnie badania 

analizowane przez wspomnianych autorów prowadzą do wniosku, że zakładane 

interakcje zależą głównie od: 
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 doświadczenia badanych w chodzeniu lub bieganiu boso; 

 preferowanego wzoru uderzenia stopy podczas biegania (uderzenie z pięty, 

śródstopia, z palców); 

 prędkości; 

 twardości powierzchni; 

 grubości materiału podeszwy środkowej; 

 poziomu umiejętności biegacza. 

Po wyłączeniu wyżej wymienionych czynników wpływających na stereotyp biegu 

można stwierdzić, że bieganie w butach minimalistycznych stosunkowo dobrze imituje 

bieganie boso. Różnice pojawiają się w początkowej fazie biegu, zarówno w płasz-

czyźnie czołowej, jak i strzałkowej. Porównując do butów minimalistycznych, podczas 

biegania boso można zaobserwować: 

 bardziej płaskie ustawianie się stopy; 

 ustawienie stawu skokowego w większym zgięciu podeszwowym; 

 mniejszą pronację tyłostopia w momencie kontaktu z podłożem. 

Z tego powodu w dalszej części pracy będą analizowane badania porównujące 

chodzenie w butach klasycznych oraz boso – jako nieznacznie różniące się od noszenia 

butów minimalistycznych [10]. 

4.3.4. Przeciwwskazania 

W literaturze nie znaleziono opisanych przeciwwskazań do stosowania butów 

minimalistycznych. Wynikać one mogłyby z opisanych zaburzeń, które należy 

wyeliminować przed przejściem do biegania boso. Istniejące stany zapalne (np. 

Achillesa, rozcięgna podeszwowego) albo stan pooperacyjny mogłyby zatem być 

przeciwskazaniem do stosowania butów minimalistycznych, ponieważ stopa w nich 

zmuszona jest do zintensyfikowanej pracy. Dodatkowo sytuacje, w których zaburzone 

jest czucie w stopie – jak w neuropatii cukrzycowej – mogą nieść ryzyko przerwania 

ciągłości skóry czy otarć, które ciężko będzie takiej osobie od razu rozpoznać, a potem 

wyleczyć. Podobnie osoby z atrofią podściółki tłuszczowej mogą, zwłaszcza w począt-

kowej fazie adaptacji, doświadczać dyskomfortu. 

5. Mechanizmy amortyzacyjne stopy 

5.1. Kontakt stopy z podłożem  

Charakterystyczną cechą chodu człowieka jest inicjowanie kontaktu stopy z podło-

żem piętą. Kość piętowa ma budowę, która umożliwia jej rozpraszanie sił podczas 

uderzenia. Elementem charakterystycznym dla człowieka jest duży rozwinięty guz 

piętowy oraz boczny wyrostek guza piętowego – uważa się, że ta kostna wypukłość 

zwiększa powierzchnię pięty, aby wspomóc rozpraszanie siły podczas chodu. 

Dodatkowo pod piętą znajduje się tkanka tłuszczowa o charakterystycznej budowie 

zrazikowej, która odpowiada za jeszcze lepszą amortyzację.  

Chodzenie od pięty jest bardziej korzystne energetycznie dla chodu dwunożnego, 

jednak w przypadku biegu siły działające na stopę podczas kontaktu z podłożem są 

w przybliżeniu dwa do czterech razy wyższe niż te doświadczane podczas chodzenia 

boso. Z tego też powodu, aby uniknąć przeciążających i działających destrukcyjnie sił, 

podczas biegania boso, najczęściej wybierany jest sposób lądowania na śródstopiu albo 
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na przodostopiu. Dzięki temu staw skokowy jest w większym zgięciu podeszwowym 

niż przy kontakcie pięty z podłożem. Takie ułożenie sprawia, że kąt natarcia 

skierowany jest do przodu, dzięki czemu osoba biegnąca nie musi hamować ruchu 

(w przeciwieństwie do uderzenia pięty podczas biegu w butach z amortyzacją), tylko 

wychyla się do przodu, łapiąc niejako każdym krokiem równowagę [11]. 

5.2. Łuk przyśrodkowy 

Efektywne przetoczenie stopy wymaga usztywnienia stawów stępu (między kością 

piętową a śródstopiem). Osiągane jest to dzięki łukowi podłużnemu, który zbudowany 

jest z 9 kości śródstopia: piętowej, skokowej, łódkowatej, klinowatych, i 3 pierwszych 

kości śródstopia. Stabilizowany jest przez więzadła, mięśnie, a najbardziej powierz-

chownie przez rozcięgno podeszwowe. Ten kompleks przyczepia się proksymalnie do 

guza piętowego, zaś dystalnie do podstawy paliczków bliższych oraz tkanek miękkich 

otaczających głowy kości śródstopia. Dzięki przyczepowi dystalnemu, przy zgięciu 

grzbietowym palucha następuje napięcie rozcięgna podeszwowego, co nazwane jest 

mechanizmem kołowrotka [12]. 

5.3. Mechanizm kołowrotka 

Wyprost palucha powoduje napięcie tkanek, które przyciąga piętę w stronę głów 

kości śródstopia, efektywnie podnosząc łuk podłużny oraz usztywniając śródstopie 

w fazie odepchnięcia. Ten efekt opisany przez Hicksa sugeruje, że w trakcie późnej fazy 

podporowej rozcięgno podeszwowe zawija się wokół pierwszej głowy kości śródstopia 

tak jak bęben kołowrotka. Napięcie to pociąga kość piętową, skraca wysokość łuku 

oraz dokonuje inwersji w stawie podskokowym [12]. 

5.4. Mechanizm spustowy 

Oprócz mechanizmu kołowrotka opisano również mechanizm spustowy (ang. 

recoil efect, spring mechanism). Przyjmuje się, że podczas kontaktu pięty z podłożem 

następuje tzw. wstępne ładowanie, poprzez tworzenie napięcia w rozcięgnie podesz-

wowym i tkankach miękkich. Napięcie to jest utrzymywane i dzięki niemu rozpoczyna 

się tzw. faza ładowania energetycznego, w trakcie gdy piszczel przesuwa się do 

przodu. Dodatkową rolę pełnią tutaj mięśnie stopy, zwłaszcza m. odwodziciel palucha, 

m. zginacz krótki palców oraz czworoboczny podeszwy, które aktywnie się wydłużają 

i skracają w odpowiedzi na obciążenie stopy.  

Włączenie się tzw. mechanizmu spustowego (ang. recoil effect) następuje podczas 

oderwania się pięty od podłoża i wybicia z przodostopia. Ten proces kompresji i odrzutu 

został nazwany mechanizmem „sprężyny stopy” (ang. spring mechanism). Umożliwia 

on magazynowanie energii, a następnie jej uwalnianie podczas każdego kontaktu 

stopy, co może zmniejszyć wydatek energetyczny w trakcie chodu [13]. 

6. Różnice między przemieszczaniem się w butach a boso  

6.1.  Zmiany biomechaniki 

Chodzenie w butach różni się do chodzenia boso pod względem biomechaniki, 

kinematyki, kinetyki i rodzaju aktywowanych mięśni. Osoby chodzące boso charakte-

ryzują się, w porównaniu do osób chodzących w butach klasycznych: 
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 możliwością rozłożenia przedniej części stopy pod obciążeniem – zazwyczaj 

objawia się zmianą anatomiczną w postaci szerszej stopy; 

 różnicami czasowo-przestrzennymi w chodzie, w tym zmniejszoną długością 

kroku i zwiększoną kadencją; 

 bardziej płaskim ułożeniem stopy; 

 zwiększonym zgięciem kolana; 

 zmniejszoną szczytową pionową siłą reakcji podłoża w momencie kontaktu stopy 

z podłożem (zmniejsza się impakt); 

 niższym szczytowym ciśnieniem podeszwowym oraz impulsami nacisku [14]. 

Również bieganie boso wiąże się z szerszym rozstawianiem palców stóp – brak 

ograniczeń buta umożliwia aktywną pracę zwłaszcza odwodziciela palucha. Konse-

kwencją tego jest występowanie szerszego przodostopia w porównaniu do osób 

chodzących w butach ze zwężanymi noskami. Zwiększa się również obciążenie stawu 

śródstopno-paliczkowego i skokowego, natomiast zmniejsza się obciążenie stawu 

kolanowego [15]. 

Analizując długofalowe zmiany, jakie zachodzą u osób chodzących boso w porów-

naniu do użytkowników butów, zauważono kilka zależności: 

 występuje mniejsze zgięcie grzbietowe stawu skokowego przy uderzeniu stopy; 

 rzadziej występuje paluch koślawy (ang. hallux valgus angle, HVA); 

 osoby te mają szersze, ale nie krótsze stopy, w porównaniu z osobami noszącymi 

klasyczne buty [16]. 

6.2. Różnice morfologiczne stopy 

W zależności od rodzaju używanych butów inaczej przedstawia się morfologia stóp 

ich użytkowników. Analizie poddano cztery typy obuwia biegowego: buty neutralne, 

buty stabilizujące łuk przyśrodkowy (ang. motion control shoes), buty minimali-

stycznie i buty neutralne z wykonaną indywidualną wkładką. Po przeanalizowaniu stóp 

osób rekreacyjnie biegających w różnych typach obuwia można było zaobserwować, 

że osoby biegające rekreacyjnie w butach minimalistycznych mają: 

 sztywniejszy łuk przyśrodkowy;  

 grubszy odwodziciel palucha; 

 cieńsze rozcięgno podeszwowe w części proksymalnej; 

 grubsze ścięgno Achillesa [17]. 

7. Urazy 

Umiejętność biegania towarzyszy człowiekowi przeszło 2 miliony lat. Mimo że 

wydawać się to może naturalną czynnością wynikającą z naszej ewolucji, współcześnie 

aż 79% osób biegających doświadcza jakiegoś rodzaju kontuzji. Etiologia tych urazów 

jest zazwyczaj wieloczynnikowa. Jednak aspekt, który znacznie zmienił się w ciągu 

ostatnich 50 lat, to rodzaj obuwia biegowego. Współczesne buty do biegania zazwyczaj 

wyposażone są w amortyzację i solidne podparcie, co znacznie zmienia biomechanikę 

biegu. Zmiany te wpływają na obciążenia pojawiające się w ciele [18]. 

Początkowa popularność butów minimalistycznych znacznie spadła, gdy okazało 

się, że nie sprawdza się zapewnienie producentów, że wzmacniają mięśnie i chronią 

przed kontuzjami. Co więcej, pojawiało się coraz więcej przypadków biegaczy, którzy 
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poprzez nagłą zmianę obuwia zgłaszali powstawanie kontuzji. Doprowadziło to do 

sytuacji, w której firmy produkujące buty minimalistyczne musiały zapłacić odszko-

dowanie za stosowanie marketingu niepopartego badaniami naukowymi (2014 rok). 

Opisane urazy, w literaturze wiążą się zazwyczaj z przejściem na buty minimalistyczne 

bez odpowiedniego okresu przejściowego [19]. 

Wraz z przejściem na buty minimalistyczne zwiększa się obciążenie stopy, stawu 

śródstopno-paliczkowego i stawu skokowego, a wraz z tym rośnie ryzyko wystąpienia 

w nich urazów przeciążeniowych [20, 21]. Wykazano także, że podczas nagłej zmiany 

z biegania w butach na bieganie na boso zwiększa się niestabilność ciała, co wiąże się 

z gorszą kontrolą ruchu. Wynika to ze zmian biomechaniki, które zachodzą podczas 

biegania boso, do których ciało nie zdążyło się przystosować. Zmniejszona stabilność 

może wpłynąć na ryzyko kontuzji i wydajność samego biegu [22]. 

Typowe urazy biegowe stanowią zespół bólu rzepkowo-udowego, złamania 

zmęczeniowe piszczeli, zapalenie rozcięgna podeszwowego, czy zapalenie ścięgna 

Achillesa. Chociaż bieganie w butach minimalistycznych może przynosić korzyści 

niektórym osobom, to jednak różnice w postawie biegania i indywidualnej biomecha-

nice mogą zwiększać ryzyko kontuzji podczas przechodzenia na bieganie boso. Stoso-

wanie butów minimalistycznych nie jest uzasadnionym środkiem zapobiegawczym 

stosowanym w celu zmniejszenia wskaźników kontuzji u wszystkich biegaczy. Przy-

datność takiego narzędzia należy oceniać pod kątem konkretnego sportowca, aby 

określić, czy będzie to dla niego korzystne [23]. 

8. Możliwości terapeutyczne butów minimalistycznych 

8.1. Buty minimalistyczne jako trening uzupełniający dla biegaczy 

Dla osób trenujących sport zawodowo bądź amatorsko, buty minimalistyczne mogą 

być narzędziem treningowym. Badania pokazują, że używanie tego typu obuwia może 

wzmacniać małe mięśnie dookoła stawu skokowego [24]. Stopniowe i systematyczne 

stosowanie butów minimalistycznych w treningu nie tylko nie wywołuje szkód dla 

biegającego, ale może też nieść korzyści w postaci zmniejszenia się kontuzji. Na 

podstawie przeprowadzonej ankiety przez Hryvniaka i współautorów na 509 badanych 

zaobserwowano u 69% zmniejszenie się kontuzji występującej przed zmianą obuwia. 

Badani, po dołączeniu do treningów butów minimalistycznych, deklarowali w ankiecie 

stopniową poprawę istniejących wcześniej kontuzji [25] (wyk. 1). 

8.2. Redukcja asymetrii w biegu 

Bieganie boso dostarcza wielu dodatkowych bodźców sensorycznych z ziemi i może 

wpływać na symetrię lądowania w biegu. Badanie przeprowadzone przez Tenforde 

i współautorów obejmowało 67 biegaczy, którzy doświadczyli w przeszłości kontuzji. 

Wykazano, że bieganie boso może zmniejszać asymetrię spowodowaną urazem 

w przeszłości, ale jedynie przy bardzo dużym jej stopniu. Bieganie boso może zatem 

być używane jako element treningowy dla osób po urazie, ale głównie w przypadkach, 

gdy asymetria obciążania kończyny jest bardzo wyraźna [26]. 
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Wykres 1. Poprawa istniejących kontuzji u osób, które dołączyły do treningów biegowych buty 

minimalistyczne. Wartość określa odsetek respondentów, którzy deklarowali poprawę w obrębie kolana, 
stopy, stawu skokowego, biodra i odcinka lędźwiowego kręgosłupa w porównaniu do wcześniejszego okresu 

treningów w butach klasycznych [opracowanie własne na podstawie [25]] 

8.3. Buty minimalistyczne w pediatrii 

Stopa dziecka wyraźnie różni się od stopy dorosłego pod względem anatomii 

funkcjonalnej i zdolności radzenia sobie z obciążeniem. Wymaga to szczególnej uwagi 

przy dopasowywaniu butów, zwłaszcza sportowych, dla dzieci. Małe dzieci powinny 

mieć obuwie, które jest tak samo elastyczne jak ich własna stopa. W wieku szkolnym 

tkanka łączna nabiera stabilności, a dopiero w wieku około 15 lat jej siła, jak 

i elastyczność stawów, osiągają poziom dorosłych [27]. 

Prawidłowe obuwie powinno stanowić kompromis między ochroną i mobilnością. 

Zwiększająca się liczba zajęć sportowych odbywających się na twardej nawierzchni 

wewnętrznej, zamiast na naturalnym podłożu, zwiększa potrzebę amortyzacji. 

W procesie wzrostu stopa potrzebuje odpowiednich bodźców mechanicznych, wspo-

magających rozwój mięśni i kości. Nieprawidłowe proporcje buta, w tym zbyt gruba 

podeszwa dla dziecka, mogą prowadzić do niewłaściwego ustawienia strefy zginania, 

a tym samym do szkodliwego obciążenia stopy. Dodatkowo, dziecięce stopy mogą 

znacznie różnić się szerokością przedstopia, co też powinno znaleźć odwzorowanie 

w butach. Ponieważ stopa dziecięca różni się od dorosłej, obuwie, zwłaszcza sportowe 

dla dzieci, powinno spełniać specyficzne wymagania dziecka i odpowiadać na jego 

potrzeby rozwojowe [27]. 

W przypadku dzieci, chodzenie w butach znacznie różni się od chodzenia boso. 

Ponadto wzorzec chodu nie jest dojrzały przed 13 rokiem życia. Lythgo i współautorzy 

wykazali, że wraz z wiekiem zwiększa się szybkość chodu, długość kroku, pole 

podparcia oraz rozstaw stóp, natomiast zmniejsza się kadencja (liczba kroków na 

minutę). Wykazali oni również, że chodzenie w butach powoduje zwiększenie fazy 

podwójnego podporu, zwiększenie prędkości chodu, długości kroku oraz pola podporu, 

w porównaniu do chodzenia boso. Zmniejsza się natomiast kąt rozstawienia stóp 

46% 

19% 17% 
14% 14% 

kolana stopy stawu 
skokowego 

biodra kręgosłupa L 

Poprawa istniejących kontuzji 
 w obrębie: 
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i kadencja. Buty wydłużają również fazę podwójnego podporu, podczas gdy faza 

pojedynczego podporu zostaje zmniejszona [28]. 

Również w obrębie samej stopy można zaobserwować różnice między chodzeniem 

dzieci boso, a w butach z amortyzacją. Stwierdzono zwiększenie się zakresu 

ruchomości w stawie piszczelowo-skokowym w butach standardowych w porównaniu 

do chodzenia boso. Zmniejszyły się zmiany w łuku podłużnym (zmienność długości 

łuku została zmniejszona przy chodzeniu w butach) – co zmniejsza efektywność 

działania mechanizmu kołowrotka i możliwości magazynowania energii przez stopę 

podczas chodzenia w obuwiu. Ponadto zmniejszyła się rotacja stopy wzdłuż osi 

długiej. Te parametry mogą ulec poprawie dzięki zastosowaniu bardziej elastycznego 

obuwia. Zastosowanie butów z cienką i elastyczną podeszwą jest najbardziej zbliżone 

do wzorca chodzenia na boso, który stanowi najlepsze warunki dla rozwoju zdrowej 

stopy. Dlatego też, taki model butów powinien być zalecany dla wszystkich zdrowych 

dzieci [29]. 

8.4. Buty minimalistyczne dla seniorów 

Samodzielny chód, zwłaszcza wśród seniorów, umożliwia niezależność w czyn-

nościach dnia codziennego. Wraz ze starzeniem się pojawia się obniżenie jakości 

chodu, co może zwiększać ryzyko upadku. W związku z postępującymi zmianami 

degeneracyjnymi u starszych osób można zaobserwować: 

 szersze pole podstawy; 

 wydłużony czas podwójnego podporu; 

 zmniejszenie się fazy wymachu. 

Noszenie prawidłowego obuwia może znacznie wpływać na wzorzec chodu. 

Rodzaj butów jest też podawany jako czynnik wpływający na ryzyko upadku. Często 

zaleca się stosowanie butów z niskim obcasem oraz antypoślizgową podeszwą. 

Zauważono jednak, że stosowanie ciągłego podparcia stopy przez but może powo-

dować niewydolność mięśniową oraz pogorszenie wrażliwości na bodźce płynące 

z podłoża, niosąc tym samym potencjalne niekorzystne skutki dla wzorca chodu. 

Odbieranie bodźców z receptorów skórnych znajdujących się na podeszwie jest 

kluczowym elementem zapewniającym stabilność podczas stania i chodu. Nie bez 

znaczenia pozostaje również fakt, że szerokie noski butów, jak w butach minima-

listycznych, umożliwiają aktywację receptorów znajdujących się w przodostopiu oraz 

na bocznej części podeszwy stopy – co jest utrudnione w butach klasycznych, gdzie 

zazwyczaj przód stopy jest ściśnięty. Badania przeprowadzone przez Cudejko i współ-

autorów wykazały, że chodzenie boso oraz w butach minimalistycznych poprawia 

równowagę u osób starszych, co zmniejsza ryzyko upadku [30]. 

Chodzenie w butach minimalistycznych ma podobne korzyści jak chodzenie na 

boso, zapewniając jednocześnie funkcję ochronną i podporową. Badanie przeprowa-

dzone przez Petersena i współautorów wykazało, że osoby nieposiadające wcześniej 

doświadczenia w chodzeniu boso albo w butach minimalistycznych wykazują lepszą 

stabilizację oraz mniejszą zmienność pomiarów podczas chodzenia w butach 

minimalistycznych [9]. Podobne obserwacje zanotowano przy analizie długoter-

minowych (4 miesiące) skutków noszenia butów minimalistycznych przez Franklina 

i współautorów [31]. 
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Cudejko i współautorzy również wykazali, że noszenie butów minimalistycznych 

przez osoby starsze poprawia równowagę oraz funkcjonowanie podczas czynności dnia 

codziennego (badanie w staniu, chodzeniu, teście „stań i idź”). Badani wykazali 

również brak istotnych różnic między chodzeniem w butach minimalistycznych a na 

boso, pod względem stabilizacji dynamicznej i położenia środka ciężkości w poszcze-

gólnych funkcjach ruchowych [32]. 

Chodzenie bez butów często wymaga przełamania różnego rodzaju barier: wstydu 

związanego z wyglądem stóp, strachu przed upadkiem i niestabilnością czy uczucia 

zmarzniętych stóp. W takich przypadkach chodzenie w butach minimalistycznych 

może być traktowane jako alternatywa dla chodzenia boso albo jako stan przejściowy 

prowadzący do chodzenia w pełni boso [33]. 

9. Wnioski 

Alternatywą dla klasycznego obuwia z dużą amortyzacją są buty minimalistyczne. 

Dzięki swojej budowie bardzo dobrze imitują chód boso, zapewniając jednocześnie 

ochronę stopy przed ostrymi fragmentami podłoża. Nagłe przejście na stosowanie tego 

typu obuwia może się jednak wiązać z doświadczeniem wielu urazów, wynikających 

z braku adaptacji tkanek narażonych na obciążenia nowego typu. Dla osób, które 

chciałyby korzystać z butów minimalistycznych, polecane są zatem protokoły stopnio-

wego wdrażania, trwające kilka tygodni.  

Buty minimalistyczne, używane z odpowiednim przygotowaniem, mogą być przy-

datnym narzędziem terapeutycznym wspomagającym proces leczenia (jak w przypadku 

biegaczy) lub stanowić profilaktykę (jak w przypadku seniorów czy dzieci). Dodat-

kowo, dostosowanie kształtu przedniej części butów do szerokości stopy umożliwia ich 

wykorzystanie w leczeniu zachowawczym i profilaktyce palucha koślawego. 

Potrzebne są dalsze badania w kierunku oceny przydatności butów minima-

listycznych względem poszczególnych jednostek chorobowych, jak również, aby jasno 

określić przeciwwskazania do tego typu obuwia.  
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Buty minimalistyczne jako imitacja chodzenia boso – historia, wpływ 

na lokomocję i biomechanikę oraz możliwe zastosowanie terapeutyczne  

Streszczenie  

Buty minimalistyczne są coraz popularniejszą alternatywą dla klasycznych butów z grubszą podeszwą 

i większą amortyzacją. Mają one stanowić ochronę dla stopy, ale imitującą możliwie najlepiej chód i bieg 

boso. Cenią je biegacze, zwłaszcza długodystansowi. Szybkie przejście z butów z dużą amortyzacją do 

biegania niemalże boso może skutkować licznymi urazami, co zniechęca wielu zainteresowanych. 

Kluczowy podczas zmiany obuwia jest odpowiedni okres przejściowy, umożliwiający stopniową adaptację 

tkanek miękkich.  

Celem pracy było przeanalizowanie wpływu stosowania butów minimalistycznych na biomechanikę ciała 
oraz rozpatrzenie możliwego ich zastosowania w praktyce fizjoterapeutycznej na podstawie przeglądu 

najnowszych doniesień naukowych.  

Buty minimalistyczne charakteryzują się płaską podeszwą o dużej elastyczności oraz szerokim noskiem, 

dostosowanym do kształtu stopy. Te parametry zmieniają biomechanikę zarówno chodu, jak i biegu, 
w porównaniu do użycia klasycznego obuwia. Badania wykazują znaczne zmniejszenie wydatku energe-

tycznego i bardziej ergonomiczną pracę przy bieganiu boso. Te właściwości można wykorzystać nie tylko 

do reedukacji techniki biegu – jako element treningowy albo pełną konwersję na bieganie boso, ale również 

szerzej w fizjoterapii geriatrycznej czy przy problemach stopy, takich jak na przykład paluch koślawy. 
Buty o cechach obuwia minimalistycznego powinny być również polecane dla dzieci. Potrzebne są dalsze 

badania w kierunku oceny przydatności butów minimalistycznych w poszczególnych jednostkach choro-

bowych.  

Słowa kluczowe: buty minimalistyczne, bieganie boso, chód boso, stopa 

Minimalist shoes as an imitation of barefoot walking – history, effects 

on locomotion and biomechanics, and possible therapeutic applications 

Abstract  

Minimalist shoes are an increasingly popular alternative to classic shoes with a thicker sole and greater 
cushioning. They are supposed to protect the foot while imitating barefoot walking and running as much as 

possible. Runners appreciate them, especially for long distances. Switching quickly from shoes with high 

shock absorption to running almost barefoot can result in numerous injuries, which can be discouraging. 

When changing shoe type, the key factor is the appropriate transition period, enabling the adaptation of soft 
tissues. 

The aim of the study was to analyze the impact of the use of minimalist shoes on the biomechanics of the 

body and to consider their possible use in physiotherapy, based on a review of recent scientific reports. 

Minimalist shoes are characterized by a flat sole with high flexibility and a wide toe, adapted to the shape 
of the foot. These parameters change the biomechanics of both walking and running, compared to the use 

of classic footwear. Research shows a significant reduction in energy expenditure and more ergonomic 

work when running barefoot. These properties can be used not only to modify the running technique – as 

a training element or full conversion to barefoot running, but also more broadly in geriatric physiotherapy 
or for foot problems, such as, for example, hallux valgus. Shoes with the features of minimalist footwear 

should also be recommended for children. Further research is needed to assess the suitability of minimalist 

shoes in particular diseases. 

Keywords: barefoot, minimalist shoes, barefoot running, foot, minimal shoes 
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Budowa i obciążenie stóp z brachymetatarsją 

Kiedy cierpią stopy cierpi całe ciało 

Sokrates 

1. Wstęp  

Stopa ludzka jest niewielką, dystalną częścią ciała człowieka o skomplikowanej 

strukturze i funkcji. W rozwoju filogenetycznym zatraciła swoje funkcje chwytne na 

rzecz pełnienia funkcji podporowych, amortyzacyjnych i lokomocyjnych. Na dwóch 

małych powierzchniach spoczywa ciężar całego naszego ciała, który muszą dźwigać, 

przemieszczając się po zróżnicowanym podłożu i pokonując różnorodne przeszkody. 

Wyliczono, że ciągu dnia wykonujemy około 6 tysięcy kroków, przy czym każdy z nas 

ma swój niepowtarzalny sposób przemieszczania się, charakteryzuje się indywidualnym 

sposobem stawiania stóp.  

Stopa składa się z 26 kości, 33 stawów i 107 więzadeł. Do kości w obrębie stopy 

przyczepia się 20 mięśni. Kościec obu stóp stanowi ¼ wszystkich kości naszego ciała. 

Prawidłowa konstrukcja zapewnia lepsze możliwości funkcjonalne stóp i w efekcie 

lepszą statykę ciała, sprawne poruszanie się w pozycji pionowej. Stopy są doskonałym 

amortyzatorem przeciążeń i precyzyjnym aparatem recepcyjnym, kontrolującym rodzaj 

podłoża [1-4]. 

Zdrowa, prawidłowo ukształtowana i funkcjonująca stopa posiada charakterystyczne 

wysklepienia – łuki stopy, które sprawiają, że w warunkach obciążenia tylko 1/3 

powierzchni podeszwowej stopy styka się z podłożem. To co wyróżnia człowieka 

w świecie zwierząt, to fakt posiadania wysklepienia poprzecznego. 

Podczas stania największe obciążenia znajdują się na trzech punktach podparcia 

stopy, tworząc tzw. trójkąt podparcia. Należą do nich: głowa I i V kości śródstopia oraz 

tylna część kości piętowej. W prawidłowo ukształtowanej stopie jedna trzecia jej 

strony podeszwowej nie styka się z podłożem. Łuki stopy pełnią swoiste funkcje. 

Przede wszystkim chronią nerwy, naczynia krwionośne i mięśnie na podeszwowej 

powierzchni stopy od kompresji podczas obciążania, wspomagają absorbcję wstrząsów 

podczas zderzenia stopy z podłożem oraz pomagają w magazynowaniu energii 

mechanicznej, a następnie uwalniają ją w celu poprawy wydajności lokomocji.  

Sklepienie stopy rozwija się równolegle z pionizacją ciała dziecka i podejmo-

waniem prób chodzenia. Widoczne jest około 8.-10. roku życia, a ostatecznie kształtuje 

się u 16-18-latków [5-8]. 

Podczas obciążania stóp, łuki spłaszczają się i wydłużają. Rozkład sił różni się 

w zależności od tego czy obciążane są obie kończyny, czy tylko jedna. 

W pierwszym przypadku, pod wpływem nacisku siła rozkłada się następująco: 50% 

ciężaru przypada na kość piętową, 20% przyjmują stawy śródstopno-paliczkowe, 

                                                                   
1 olaweronika3@gmail.com, studentka Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, https://www.awf-

bp.edu.pl/. 
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natomiast palce – 30%. Właściwości amortyzacyjne stóp pozwalają na tłumienie 

przyjmowanego obciążenia aż w 70%. W sytuacji zmian patologicznych wartość ta 

zmniejsza się o 1,5, co objawia się nieprawidłowym amortyzowaniem wstrząsów przez 

piętę [9, 10].  

W statyce i kinetyce stopy ogromną rolę odgrywają dobrze ukształtowane i sprawne 

palce. Wyróżniają się one mniejszymi wymiarami długości w porównaniu do palców 

rąk. Pomimo ich drobnej budowy i znikomej ruchomości pełnią swoiste funkcje. Są 

najbardziej obciążone w trakcie chodu w fazie propulsji – odbicia stopy od podłoża. 

Ich powierzchnia styku z podłożem zwiększa ogólną powierzchnię przylegania, co 

w większym stopniu wpływa na stabilną postawę ciała zarówno podczas poruszania, 

jak i podczas stania. Palce pozwalają zachować równowagę poprzez pracę mięśni 

krótkich [1, 9]. Zachowanie równowagi w pozycji stojącej jest rzeczą bardzo oczywistą 

i niewymagającą od nas większego skupienia nad tą czynnością. Sytuacja zmienia się 

w momencie pojawienia się niepożądanych zmian, zaburzających utrzymanie postawy 

pionowej ciała, za którą odpowiedzialne są palce. Może to doprowadzić nawet do 

upadku. Badania przeprowadzone na grupie osób z płaskostopiem poprzecznym, 

w porównaniu do grupy kontrolnej osób z prawidłowym wysklepieniem łuku stopy, 

potwierdzają, że deformacje łuku poprzecznego stopy wpływają na zaburzenia kontroli 

postawy ciała. U osób z płaskostopiem poprzecznym zaburzenia równowagi 

występowały dwa razy częściej [5, 7, 11-16].  

Zmiany patologiczne w obrębie palucha i pozostałych palców mają charakter 

wrodzony lub nabyty. Wśród wad wrodzonych najczęściej występują palce dodatkowe, 

zrost palców lub przerost palców. Często wady te pojawiają się w rodzinie, wskazując 

na dziedziczenie anomalii [17]. Deformacje w obrębie palców od II do V powodują 

problemy z doborem obuwia, utrudniają lokomocję oraz podjęcie aktywności ruchowej. 

Wady małych palców stóp znacznie wpływają na obniżenie jakości utrzymania 

równowagi przez zaburzony rozkład sił działających na przodostopie [18]. 

Brachymetatarsja jest bardzo rzadką wadą genetyczną polegającą na skróceniu 

kości śródstopia. Najczęściej wada dotyczy IV promienia, nieco rzadziej pojawia się 

w I i V promieniu. W 72% przypadków wada występuje w obu stopach. Powoduje 

zmiany w prawidłowym łuku poprzecznym przednim stopy, przerywając jego ciągłość. 

Zmianę diagnozuje się w przypadku, gdy głowa kości śródstopia znajduje się 5 mm lub 

więcej poza parabolą łuku. Brachymetatarsja powoduje zaburzenie funkcji stopy oraz 

jest problemem kosmetycznym. W zdecydowanej większości, wada dotyczy kobiet niż 

mężczyzn. Wyróżnia się postać wrodzoną oraz wtórną. Postać wrodzona wady 

w większości przypadków pojawia się z chorobami genetycznymi, np.: zespół Downa, 

osteodystrofia Albrighta, zespół Turnera, dysplazja diastroficzna lub zespół Aperta. 

Wtórne pojawienie się wady jest najczęściej spowodowane zbyt wczesnym 

zamknięciem chrząstki wzrostu spowodowane urazem, infekcją, ingerencją chirurgiczną 

lub innymi anomaliami. Występowanie deformacji niesie za sobą konsekwencje 

bólowe, ponieważ stopa musi skompensować brak IV głowy kości śródstopia w inny 

sposób. Dzieje się to poprzez wypełnienie pustej przestrzeni palcami w sąsiedztwie 

oraz rozłożeniem sił działających na stopę, na pozostałe głowy kości śródstopia. 

Szczególne problemy pojawiają się w doborze odpowiedniego obuwia. Pacjentów 

z brachymetatarsją często dotykają inne wady, np.: metatarsalgia, deformacje 
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pozostałych palców, palec nakładający się, dysplazja palców, krótkie paliczki, 

modzele. W celu leczenia skutków brachymetatarsji można stosować metody zacho-

wawcze, stosując wkładki ortopedyczne, lecz nie wpłynie to na korekcję wady. Aby 

poprawić funkcję stopy oraz wpłynąć na wygląd estetyczny stopy, zaleca się 

przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Pierwszy opis przebiegu operacji brachyme-

tatarsji miał miejsce w 1969 roku przez McGlamry'ego i Coopera. Była to dotkliwa 

interwencja z przeszczepem autogennym. Od tamtej pory powstało wiele innych metod 

korekcji wady. Źródła podają, że najlepszą metodą operacyjną jest osteogeneza 

dystrakcyjna, polegająca na wydłużeniu promienia kości śródstopia. Jej fenomen 

polega na tym, że nie trzeba stosować przeszczepów kostnych, ścięgna mogą 

dostosować się poprzez rozciąganie struktur, w miarę szybko można podjąć próbę 

obciążania kończyny, rzadko pojawiają się powikłania nerwowo-naczyniowe oraz 

obserwuje się znaczne wydłużenie promienia [10, 17, 19, 20]. 

2. Materiał i metody 

2.1. Cel pracy i pytania badawcze 

Celem pracy była ocena morfofunkcjonalna stóp 21-letniej kobiety z obustronną 

brachymetatarsją.  

Przed rozpoczęciem badań postawiono następujące pytania badawcze: 

 Jakiego rodzaju zmiany w wysklepieniu i budowie stóp występowały u badanej 

kobiety? 

 Czy zaobserwowane zmiany w wysklepieniu i budowie wiązały się z niewydol-

nością mięśniową stóp? 

 W jakim stopniu brachymetatarsja wpłynęła na rozkład sił nacisku i równowagę 

ciała badanej? 

2.2. Materiał badawczy 

Badaną była 21-letnia kobieta, u której występuje brachymetatarsja. Poza tym 

osoba zdrowa, nie odczuwa innych dolegliwości. Jest studentką, prowadzi aktywny 

tryb życia. Jej wymiary ciała to 175 cm – wysokość ciała, 72 kg – masa ciała. 

Wskaźnik BMI wynoszący 23,51 wskazuje na prawidłową budowę ciała. 

2.3. Metody badań 

Badania nad wysklepieniem stóp przeprowadzono w styczniu 2018 roku w Labora-

torium Diagnostyki Postawy Ciała Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju Filii AWF 

w Białej Podlaskiej. 

W gromadzeniu materiałów wykorzystano następujące metody badawcze: 

 Analiza dostępnej dokumentacji lekarskiej kobiety [21]; 

 Oglądowa ocena stóp w warunkach odciążenia i obciążenia; 

 Wybrane testy funkcjonalne: Seyfrieda [22], test giętkości stopy [23], test 

Flaminga [24], test Romberga [25]; 

 Ocena budowy ciała na podstawie pomiaru wysokości i masy ciała, które posłużyły 

do obliczenia wskaźnika BMI; 

 Podoskopowa ocena wysklepienia i wymiarów stóp [26]; 

 Ocena sił reakcji podłoża na platformie dynamograficznej Zebris FDM. 
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3. Wyniki badań 

3.1. Analiza przypadku 

Stopy pacjentki były oglądane przez lekarzy pediatrów od najmłodszych lat jej 

życia. Podczas bilansu zdrowia dziecka w wieku 2 lat, rodzice pacjentki dostali 

adnotację od pediatry o przywiedzionym przodostopiu, jednak nie uzyskali skierowania 

do ortopedy. Dopiero w wieku lat 4 zostało wydane skierowanie do lekarza ortopedy 

z diagnozą koślawego ustawienia lewej pięty. Podczas bilansu zdrowia w wieku 6 lat 

lekarz zdiagnozował koślawość obustronną kolan, stopy płasko-koślawe oraz odstające 

łopatki. Pacjentka dwukrotnie odbyła rehabilitację w wieku 9-10 lat pod kątem korekcji 

stóp płasko-koślawych, koślawości kolan i nieznacznego, trójpłaszczyznowego 

skrzywienia kręgosłupa. Po drugiej rehabilitacji lekarz stwierdził brak konieczności 

dalszego leczenia. W domu, pod opieką rodziców, wykonywała zalecane ćwiczenia 

mięśni krótkich stóp. Zalecone zostały również wkładki ortopedyczne korygujące 

ustawienie tyłostopia.  

Brachymetatarsja jest wadą obustronnie występującą u badanej. Została zauważona 

przez rodziców oraz samą badaną w wieku 8-9 lat. Dopiero podczas wizyty kontrolnej 

w wieku 14 lat, lekarz odnotował brak wzrostu IV palców stóp. Brachymetatarsja jest 

dla badanej problemem kosmetycznym, stwarza też problemy bólowe. Nie dotyczą one 

bezpośrednio IV palca, lecz podeszwowej strony stóp w okolicach głów kości 

śródstopia, pod którymi wytworzyły się twarde modzele.  

Ponadto na części grzbietowej II i III palca obu stóp podczas noszenia dopaso-

wanego obuwia pojawiały się bolesne otarcia. Pacjentka często ma problem z doborem 

odkrytych i eleganckich butów, które odsłaniają palce stóp – IV palec jest obniżony 

w stosunku do łuku poprzecznego przedniego, co powoduje wystawanie palca z drugiej 

strony. Badana sporadycznie nosi buty na obcasie i twierdzi, że wtedy szczególnie 

towarzyszą jej dolegliwości bólowe. Im wyższy obcas, tym dolegliwości bólowe stają 

się większe. Szczególnie dotyczy to szpilek powyżej 8 cm. Największy problem 

pojawia się latem, gdy panują wysokie temperatury. Badana wstydzi się zakładać 

odkryte obuwie, ponieważ niejednokrotnie była pytana o swoją przypadłość, która 

stwarza problem estetyczny. Zdarzało się słyszeć nieprzyjemne komentarze na temat 

swoich dolegliwości. Czucie IV palca jest zachowane, jednak badana nie może nim 

poruszać. 

Badana od najmłodszych lat obserwuje u siebie problemy z utrzymaniem równo-

wagi w staniu na palcach, o czym niejednokrotnie przekonywała się podczas lekcji 

wychowania fizycznego na każdym etapie edukacji szkolnej oraz podczas innych 

podejmowanych aktywności.  

Badanie RTG po raz pierwszy zostało wykonane w wieku 21 lat w celu 

zdiagnozowania deformacji dotyczących stóp i palców. Zdjęcie rentgenowskie 

w pozycji stojącej zostało wykonane, aby potwierdzić wady zdiagnozowane w badaniu 

w pozycji siedzącej. U pacjentki w obu stopach widoczne jest: przywiedzenie 

przodostopia, paluch koślawy, klinodaktylia promienia III palca i brachymetatarsja 

(rys. 1) [21]. 
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Rysunek 1. Obraz RTG stóp w projekcji AP w pozycji siedzącej [materiały własne] 

3.2. Charakterystyka budowy i wysklepienia stóp kobiety 

z brachymetatarsją 

Podczas oględzin stóp od strony grzbietowej w pozycji stojącej, można zauważyć 

skrócenie IV palców oraz krzywe wygięcie osi III palców. Zauważalne nieznaczne 

koślawienie paluchów. W obu przypadkach widoczne odciski na II i III palcach stóp 

(rys. 2). 

 

Rysunek 2. Brachymetatarsja – widok z góry [materiały własne] 
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Od strony podeszwowej widoczne są twarde modzele w rejonie II, III i V głowy 

kości śródstopia. Widać brak głowy IV kości śródstopia w linii łuku poprzecznego 

przedniego (rys. 3). 

 

Rysunek 3. Modzele w obrębie głów kości śródstopia [materiały własne] 

Obserwując obciążone stopy pacjentki od strony tylnej, uwidacznia się wada stopy 

płaskiej statycznej. Przejawia się to koślawym ustawieniem pięt w stosunku do 

podudzia (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Widok stóp od tyłu – stopa płaska [materiały własne] 
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Subiektywna ocena stóp została uzupełniona badaniem podoskopowym, które 

pozwoliło na ocenę parametrów długościowych i szerokościowych stóp, ich wyskle-

pienie, a także ustawienie I i V palca oraz kości piętowej (tab. 1, rys. 5). 

Tabela 1. Wyniki badania podoskopowego 

 Stopa lewa Stopa prawa Wartości 

normatywne 

Kąt Clarka 45,3° 48,7° 42 – 54° 

Ocena wg. Wejsfloga 58,8° 57,8° 28 – 38° 

Wskaźnik Wejsfloga 2,24 2,10 2,50 i pow. 

Długość stopy 23, 8 cm 23,8 cm  

Długość I palca 23,8 cm 23,8 cm  

Długość II palca 23,3 cm 23,1 cm  

Długość III palca 21,3 cm 21,8 cm  

Długość IV palca - -  

Długość V palca 18,1cm 18,7 cm  

Szerokość przodostopia 10,6 cm 11,3 cm  

Szerokość pasma stępu 5,3 cm 5,2 cm  

Szerokość pięty 6,7 cm 7,4 cm  

Kąt piętowy 14,7° 13,1° 15 – 18° 

Kąt koślawości palucha 9,2° 2,7° 0 – 9° 

Kąt szpotawości V palca 4,7° 13,9° 0 – 5° 

 Źródło: Materiały własne 

 

Rysunek 5. Obraz badania podoskopowego [materiały własne] 



 

Budowa i obciążenie stóp z brachymetatarsją 

 

117 

Z przeprowadzonych badań wynika, że kąt Clarka wyznaczający stopień płasko-

stopia podłużnego znajduje się w granicach normy. Różnica między prawą a lewą 

stopą wynosi 3,4°, wskazując na nieco większe odkształcenie łuku dynamicznego 

stopy prawej. 

Ocena wg Wejsfloga przedstawia II stopień stopy płaskiej z wartością 57,8° dla 

stopy lewej i 58,7° dla stopy prawej. Wskaźnik szerokościowo-długościowy Wejsfloga 

wskazuje na płaskostopie poprzeczne. Wynik mówi o tym, że im mniejsza wartość 

wskaźnika, tym większe jest płaskostopie poprzeczne [27]. U badanej kobiety wska-

zuje na większą deformację łuku poprzecznego dynamicznego w stopie prawej. 

Kąt koślawości palucha jest prawidłowy w przypadku prawej stopy, natomiast 

w stopie lewej kąt jest większy o 0,2° niż przewiduje norma [27]. 

Kąt szpotawości palca V prawej lewej stopy mieści się w zakresach normy, 

jednakże w stopie prawej kąt ten jest większy o 8,9°, co jest dużym odstępstwem od 

wartości prawidłowej [27]. 

Kąt piętowy gamma jest mniejszy, niż wskazuje na to norma z różnicą 1,6° między 

obiema stopami.  

Długość obu stóp, mierzona od guza piętowego do I palca jest taka sama w obu 

stopach. Zróżnicowanie pomiarów stwierdzono w odniesieniu do długości mierzonej 

od guza piętowego do opuszka III i V palca. 

W tym przypadku stopa prawa była dłuższa odpowiednio o 0,5 cm i 0,6 cm. 

Znaczne różnice można zauważyć w szerokości stóp. Szerokość prawej stopy jest 

większa o 0,7 cm od lewej w paśmie przodostopia i tyłostopia. 

W celu oceny stopnia zaawansowania zmian w funkcjonowaniu stabilizatorów 

czynnych stopy wykonano test Seyfrieda oraz test giętkości stopy. W staniu na jednej 

nodze ze skrętem tułowia w kierunku stopy obciążonej łuki obydwu stóp badanej 

kobiety wyraźnie się odtworzyły, przy czym lepiej było to widoczne w stopie lewej. 

Podczas stania w wysokim wspięciu łuk podłużny również był widoczny. Wyniki obu 

testów były negatywne, o czym świadczy odtworzenie się łuków podłużnych w trakcie 

przeprowadzanych prób.  

Ocena sił reakcji podłoża na platformie Zebris FDM pozwala stwierdzić większy 

nacisk na stopę lewą, głównie w obszarze tyłostopia. W stopie prawej większy nacisk 

można zauważyć w okolicach głów śródstopia od I do III (rys. 6 i 7). 

 

Rysunek 6. Rozkład sił nacisku stóp na podłoże [materiały własne] 
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Rysunek 7. Procentowy rozkład sił działających na stopy podczas stania [materiały własne] 

Przodo- i tyłostopie obciążane są podobnymi wartościami w obu kończynach. 

W prawej stopie obciążenie przodostopia wynosi 44%, a tyłostopia 56%. W stopie 

lewej rozkład sił jest podzielony między przodostopie – 45%, a tyłostopie – 55%. 

Maksymalny nacisk można zaobserwować w lewym przodostopiu, przy jednoczesnym 

większym obciążaniem lewej kończyny o 10% w porównaniu do prawej. Prawa stopa 

przyjmuje 45% całkowitego nacisku, stopa lewa – 55%.  

Warto zwrócić uwagę na brak reakcji podłoża w okolicy palców stóp, co wskazuje, 

że cała siła obciążająca przodostopie, kumuluje się w okolicy głów kości śródstopia. 

Ciekawym obrazem są niepełne łuki poprzeczne przednie stóp. W tym miejscu nie 

występuje nacisk i jest to związane z brachymetatarsją. Nie zauważono niepokojących 

wartości wychwiań środka ciężkości ciała. W tym miejscu należy przypomnieć, że 

prawidłowy rozkład ciężaru ciała na stopy powinien wyglądać następująco: pięta – 

50%, głowy kości śródstopia – 20%, palce – 30% [10]. 

W celu zbadania równowagi pacjentki wykonano test Flaminga, będącego częścią 

Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej EUROFIT. Pacjentka podejmowała wiele 

prób stania jednonóż i żadna nie kończyła się uzyskaniem limitu czasu jednej minuty. 

Kolejnym testem, który sprawdzał równowagę badanej kobiety był test Romberga. 

Wynik testu wyszedł negatywny. Badana nie miała problemu z utrzymaniem równo-

wagi w pozycji stojącej z rękoma uniesionymi w przód przy oczach otwartych 

i zamkniętych, natomiast w staniu jednonóż zarówno przy oczach otwartych, jak 

i zamkniętych wyniki testu były pozytywne. Czas, w jakim pacjentka wykonała próbę 

stania jednonóż dla prawej nogi, wynosił 32 s, lewej nogi – 45 s. W próbie przy oczach 

zamkniętych badana uzyskała czas 6 s stania jednonóż na prawej nodze oraz 13 s na 

lewej nodze. 

4. Wnioski  

Wnioski końcowe:  

1) W wysklepieniu stóp kobiety można zaobserwować obustronne płaskostopie 

poprzeczne, twarde modzele na podeszwowej stronie stopy w obrębie głów II, III 

i V kości śródstopia. 

2) Poza płaskostopiem poprzecznym i obniżonym wysklepieniu podłużnym, 

u badanej kobiety stwierdzono zmiany w budowie i ustawieniu palców. Wszystkie 

powyższe deformacje występują obustronnie.  

3) Przeprowadzone próby czynnościowe pozwalają stwierdzić, że zmiany 

w budowie stóp nie wiążą się z niewydolnością mięśni stóp.  

4) Wyniki testów Flaminga i Romberga wskazują, że badana ma problem 

z utrzymaniem równowagi ciała w staniu jednonóż.  
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5) U badanej pacjentki zaobserwowano większe obciążenie stopy lewej oraz 

zwiększone siły nacisku tyłostopia. Analiza sił nacisku przodostopia wskazuje na 

przeciążenie okolic II i III głowy kości śródstopia. 

Brachymetatarsja jest bardzo rzadko spotykaną chorobą. Wpływa znacząco na 

obniżenie jakości życia, przez występujące dolegliwości bólowe. Są one spowodowane 

nieprawidłową dystrybucją obciążenia przodostopia, pod którym wytworzyły się 

twarde modzele. Dodatkowym problemem są względy estetyczne i pojawiający się 

problem z doborem obuwia, które często powoduje wystawanie czwartego palca po 

grzbietowej stronie stopy. 

W związku z nikłą literaturą trudno jest ocenić wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych 

na jakość życia pacjentów z brachymetatarsją. Opisane w pracy zmiany w obrębie stóp 

wymagają sprzężonych działań kosmetologiczno-podologiczno-fizjoterapeutycznych, 

które polegałyby na usunięciu modzeli i dopasowaniu wkładek ortopedycznych kory-

gujących wysklepienie stóp. Dodatkowo, wydaje się koniecznym zabezpieczenie 

czynne prawidłowego ustawienia i wysklepienia obu stóp poprzez wdrożenie programu 

ćwiczeń wzmacniających mięśnie krótkie stopy oraz mięśnie długie podudzia. 
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Budowa i obciążenie stóp z brachymetatarsją 

Streszczenie 
Brachymetatarsja należy do bardzo rzadkich wad genetycznych. Polega na skróceniu kości, najczęściej jest 

to IV kość śródstopia. W większości przypadków wada występuje w obu stopach i częściej dotyczy kobiet. 

Brachymetatarsja powoduje zmiany w wysklepieniu poprzecznym stopy, przez co zaburza jej funkcje. 

Celem pracy jest ocena morfofunkcjonalna stóp 21-letniej kobiety z obustronną brachymetatarsją.  
W gromadzeniu materiału wykorzystano badania podoskopowe, ocenę sił reakcji podłoża na platformie 

dynamograficznej Zebris FDM oraz badanie oglądowe stóp w warunkach odciążenia i obciążenia z wyko-

rzystaniem wybranych testów funkcjonalnych, uzupełnione danymi z dokumentacji lekarskiej.  

Wyniki badań wskazują na występowanie stopy płaskiej statycznej, przywiedzenie przodostopia, palucha 
koślawego, klinodaktylię III promienia, palce szponiaste i brachymetatarsję. W wysklepieniu stóp zaobser-

wowano obustronne płaskostopie, brak pełnego obrazu łuku poprzecznego przedniego i występujące 

twarde modzele w obrębie głów kości śródstopia. Najbardziej obciążane jest przodostopie, szczególnie 

w okolicy II i III głowy kości śródstopia przy większym obciążaniu stopy lewej. Zaobserwowano brak 
reakcji podłoża w okolicy palców stóp oraz wystąpienie problemów z utrzymaniem równowagi w staniu 

jednonóż.  

Wywnioskowano, że występujące patologie w budowie i wysklepieniu stóp obniżają jakość życia kobiety 

poprzez występujące dolegliwości bólowe i względy estetyczne. Oceniono, iż potrzebne jest wspólne 
działanie podologiczno-kosmetologiczno-fizjoterapeutyczne. 

Słowa kluczowe: brachymetatarsja, płaskostopie, płaskostopie poprzeczne, przodostopie, modzele  
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Structure and loading of feet with brachymetatarsia  

Abstract  

Brachymetatarsia is a very rare genetic defect that involves shortening of usually the 4th metatarsal bone. In 

most cases, the defect occurs in both feet and more often affects women. It causes changes in the transverse 
arches of the foot and impairs its functions. 

The aim of the study was the morphofunctional evaluation of the feet of a 21-year-old female with bilateral 

brachymetatarsia.  

Podoscopic examination, assessment of ground reaction forces on the Zebris FDM dynamographic 
platform and visual examination of the feet under weight-bearing and loading conditions using selected 

functional tests, supplemented with data from medical records, were used in the collection of material.  

Findings indicated the presence of a static flat foot, forefoot adduction, hallux valgus, clinodactyly of the 

third ray, clawed toes, and brachymetatarsia. Bilateral flat feet, lack of a complete anterior transverse arch, 
and hard calluses on the heads of the metatarsal bones were observed in the foot arch. The forefoot is the 

most stressed, especially around the 2nd and 3rd metatarsal heads when the left foot is more heavily loaded. 

No apparent ground reaction in the toe area. There are problems with balance in one-legged standing.  

It was concluded that the existing pathologies in the structure and vaulting of the feet reduce the woman's 

quality of life through pain and aesthetic considerations. Joint podiatric-cosmetological-physiotherapeutic 

action is needed. 

Keywords: brachymetatarsia, flatfoot, transverse flatfoot, forefoot, calluses  
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Zespoły bólowe u muzyków 

1. Wstęp 

Występowanie zespołów bólowych to wszechobecny problem populacji ludzkiej. 

Mimo że ich pochodzenie może być wielorakie, za ich główną przyczynę podaje się 

czynniki mechaniczne. Ból pojawia się, gdy różnego rodzaju przeciążenia przekraczają 

fizyczną wytrzymałość organizmu, a jego rodzaj jest ściśle powiązany z typem 

wykonywanej pracy [1, 2]. 

Szczególnie narażoną grupą na dolegliwości bólowe są muzycy. Ze względu na 

częste próby, koncerty, ćwiczenia, a także stres, ich system nerwowo-mięśniowy jest 

silnie obciążony. Istnieją źródła mówiące, że pomimo występowania tych problemów 

u wszystkich instrumentalistów, to największa częstotliwość pojawia się u muzyków 

zawodowych [3]. Gra jest nie tylko formą hobby, a przede wszystkim źródłem 

utrzymania. Z tego względu muzycy jako potencjalni pacjenci oczekują szybkiej 

i skutecznej pomocy ze strony medyków. Ból u muzyków pojawia się niemalże we 

wszystkich elementach układu mięśniowo-szkieletowego, zaczynając od stawu 

żuchwowo-skroniowego, poprzez kręgosłup, obręcz górną i dolną, aż po kończyny 

dolne [4, 5]. Część z tych osób jednak wciąż nie korzysta z profesjonalnej wiedzy i usług, 

które mogłyby zminimalizować występowanie urazów. Przez brak specjalistów ukierun-

kowanych na pracę z muzykami, oraz wiążący się z tym brak systematycznej kontroli 

stanu ich zdrowia, pomoc tej grupie zawodowej jest utrudniona. Dolegliwości artystów 

nazywane są w dalszym ciągu „niespecyficznymi chorobami zawodowymi” [6]. 

Aktualny stan badań na temat występowania zespołów bólowych u muzyków jest 

ciągle niewielki. Katedra i Klinika Traumatologii Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwer-

sytetu Medycznego w Poznaniu dokonała statystyk, z których wynika, że w grupie 

omawianych artystów dość często pojawiają się zespoły przeciążeniowe, choroby 

zwyrodnieniowe stawów dłoni, dystonia ogniskowa, lokalna lub uogólniona wiotkość 

stawowa, a także zespoły uwięźnięcia nerwów. Ocenia się, że od 32% do 86% zawo-

dowo czynnych muzyków doznaje zespołów bólowych [7, 8]. 

Muzycy czynni zawodowo poświęcają dużo czasu na doskonalenie umiejętności. Ich 

zawód wymaga wielu godzin spędzonych w tej samej pozycji i wiąże się zazwyczaj 

z małą ilością zmiany ustawienia sylwetki podczas gry na instrumencie. Bardzo często 

konieczne jest wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów, co dodatkowo naraża na 

powstawanie objawów bólowych [9]. Najczęściej bolesności pojawiają się u nich 

w trakcie lub bezpośrednio po grze. Statyka jak wiadomo, nie jest pożądana dla 

zachowania zdrowego i sprawnego organizmu, lecz w tej grupie artystów jest 
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konieczna. Ból, który im towarzyszy w różnym natężeniu, silnie wpływa na inne sfery 

życia, a w dużej części jest powodem problemów z wykonywaniem podstawowych 

czynności codziennych, na co uskarżają się osoby poddane badaniom. Należy w tym 

miejscu również wspomnieć o stresie związanym z presją oczekiwań zawodowo- 

społecznych, których nierzadko doświadcza ta grupa zawodowa [8]. Tak silne dole-

gliwości fizyczne i psychiczne przyczyniają się do sytuacji częściowego lub całko-

witego rezygnowania z podejmowanej pracy w zawodzie [4]. 

2. Cel pracy 

Ideą pracy było zbadanie grupy muzyków pod względem występowania zespołów 

bólowych oraz określenie czynników mogących na nie wpływać. Celem głównym była 

odpowiedź na pytanie: Czy u muzyków występują zespoły bólowe? Dodatkowo 

w pracy postawiono następujące pytania badawcze: 

1) Co wpływa na powstawanie zespołów bólowych u muzyków? 

2) W jakich okolicach ciała najczęściej zlokalizowany jest ból? 

3) Czy liczba dni gry w tygodniu oraz liczba godzin dziennie ma wpływ na 

występowanie dolegliwości bólowych? 

4) Na jakie czynności dnia codziennego najbardziej wpływają zespoły bólowe 

u muzyków? 

5) Czy aktywność fizyczna ma wpływ na występowanie dolegliwości bólowych 

u muzyków? 

3. Materiały i metody 

Grupą badaną byli studenci Akademii Muzycznych w Polsce oraz muzycy czynnie 

działający. Zostało wypełnionych 112 ankiet, z czego zostało zakwalifikowanych 103. 

Badanie przeprowadzano za pomocą sondażu drogą internetową na przełomie grudnia 

2020 roku i stycznia 2021 roku. Udział w nim był anonimowy i dobrowolny o czym 

respondenci zostali poinformowani. Kwestionariusz składał się z 30 pytań dotyczących 

instrumentu, z którego korzystają ankietowani, czasu jaki poświęcają na grę, 

występowania dolegliwości bólowych, zdiagnozowanych wad postawy, obecności 

stresu w życiu codziennym, korzystania z usług medycznych oraz aktywności fizycznej. 

Grupę badawczą podzielono ze względu na instrumenty, na których grają muzycy – 

dęte oraz strunowe. Wyniki zostały przedstawione w postaci wykresów i tabel 

uwzględniających procentowy udział danych odpowiedzi na poszczególne pytania. 

4. Wyniki 

W badaniu wzięli udział muzycy posługujący się różnego rodzaju instrumentami 

z grupy dętych oraz strunowych. 

Największą grupę stanowili muzycy grający na instrumentach strunowych 64,08%. 

Badani grający na instrumentach dętych stanowią 35,92%. Graficzną interpretację tych 

wyników przedstawia wykres 1. 
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Wykres 1. Podział ankietowanych ze względu na główny podział instrumentów muzycznych  

[opracowanie własne] 

Wśród badanych największy odsetek (45,63%) stanowią muzycy w przedziale 

wiekowym 22-26 lat (odchylenie standardowe dla badanej grupy wynosi 4,74), 

natomiast w wieku 17-21 lat wynosi 39,80%. 

Badanych w wieku 27-31 lat było 6,80%, natomiast 5,83% w wieku 32-36 lat. 

Tylko 0,97% było muzyków w wieku 42-46 oraz 47-51 lat. Średnia wieku badanej 

grupy wynosi 23,3 lata. Dane ukazano na wykresie 2. 

 

Wykres 2. Wiek badanych [opracowanie własne] 

W badanej grupie 87,38% respondentów odczuwa dolegliwości bólowe w obrębie 

aparatu ruchu. Tylko 12,62% ankietowanych nie odczuwa żadnych dolegliwości bólo-

wych. Wyniki zamieszczono na wykresie 3. 
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Wykres 3. Posiadanie dolegliwości bólowych w obrębie aparatu ruchu – bóle mięśni, stawów, kręgosłupa 
[opracowanie własne] 

Największy procent badanych (67,78%) doświadczających dolegliwości bólowych 

w obrębie aparatu ruchu stanowią muzycy instrumentów strunowych. Natomiast wśród 

instrumentów dętych dolegliwości bólowe odczuwa 32,22%. Uzyskane wyniki przed-

stawiono na wykresie 4. 

 

Wykres 4. Występowanie dolegliwości bólowych w poszczególnych grupach badawczych  

[opracowanie własne] 

Respondenci najczęściej wskazywali na lokalizację bólu w odcinku szyjnym 

kręgosłupa i lędźwiowym (65,56% i 52,22%). Kolejno badani uskarżali się na ból 

barków (47,78%), ból odcinka piersiowego (32,22%) oraz ból w okolicy dłoni/palców 

(35,56%). Mniejsze dolegliwości pojawiały się w okolicy klatki piersiowej (6,67%) 

oraz łokci (13,33%). Dane przedstawia wykres 5. 
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Wykres 5. Lokalizacja bólu [opracowanie własne] 

Pośród muzyków grających na instrumentach dętych najbardziej bolesnymi 

miejscami były odcinek lędźwiowy (48,6%) oraz odcinek szyjny kręgosłupa (45,9%). 

Największą bolesnością w grupie muzyków grających na instrumentami strunowymi 

był odcinek szyjny kręgosłupa (63,3%). Szczegółowe dane pokazuje tabela 1. 

Tabela 1. Występowanie bólu 

Lokalizacja bólu Instrumenty dęte Instrumenty strunowe 

Odc. C 45,9% 63,3% 

Odc. Th 27% 42,4% 

Odc. L 48,6% 43,9% 

Ręce/palce 29,7% 31,8% 

Barki 43,2% 40,9% 

Żuchwa 2,7% - 

Szczęka 2,7% - 

Łokcie 10,8% 12,1% 

Nadgarstki 2,7% - 

Kolana 2,7% - 

Źródło: Opracowanie własne 

W obrębie badanych, u których występują dolegliwości bólowe większa część dekla-

ruje, iż pojawiają się one po ćwiczeniach gry (47,78%). W czasie grania aż 42,22% 

ankietowanych czuje ból, natomiast 25,56% nie jest w stanie określić pory bólu. 

W kolejnym etapie dokonano oceny charakteru bólu towarzyszącego muzykom. 

Wśród badanych deklarujących dolegliwości bólowe 45.56% opowiada się za promie-

niującym charakterem bólu. 38,89% odczuwa miejscowy charakter bólu, kolejno ból 

tępy 32,22% oraz ból kłujący 31,11%. Rzadziej ankietowani deklarują ból ostry 

(20,22%), ból rozlany (21,11%) czy pulsujący (18,89%). Wyniki ukazuje wykres 6. 



 

Zespoły bólowe u muzyków 

 

127 

 

Wykres 6. Charakter bólu [opracowanie własne] 

Najwięcej ankietowanych – 24% oceniło nasilenie bólu na 5 punktów w skali VAS 

(ból umiarkowany). 4 punkty w skali VAS oceniło 16,70%, a ból na 6 punktów 

odczuwa 17,80%. Ból silny (powyżej 7 punktów) określa aż 21,20%. Natomiast ból 

słaby (poniżej 3 punktów) odczuwało 20%. Powyższe dane przedstawia wykres 7. 

 

Wykres 7. Poziom bólu określany według skali VAS [opracowanie własne] 

Aż 72,5% ankietowanych informuje, iż dolegliwości bólowe uniemożliwiają im 

wykonywanie konkretnych czynności dnia codziennego. Głównymi problemami są 

prowadzenie samochodu oraz wykonywanie pracy zawodowej – 33,3%. Kolejnymi 

problemami jest ubieranie się (18,50%), przyrządzanie posiłków (22,2%), czy higiena 

osobista (14,80%). Otrzymane wyniki zilustrowano na wykresie 8. 
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Wykres 8. Problemy w wykonywaniu czynności dnia codziennego związane z dolegliwościami bólowymi 

[opracowanie własne] 

Dolegliwości bólowe mogą być związane z występowaniem wad postawy. Wśród 

wszystkich badanych aż 63,1% ma wadę postawy, a najczęstszą jest skolioza – 71,9%. 

Wśród muzyków grających na instrumentach strunowych skolioza stanowi aż 65,12%, 

a instrumentów dętych 72,73%. Szczegółowe wyniki obrazuje tabela 2. 

Tabela 2. Wady postawy w określonej grupie badanych 

Instrumenty strunowe Instrumenty dęte 

Skolioza 65,12% Skolioza 72,73% 

Płaskostopie 23,26% Płaskostopie 27,27% 

Plecy okrągłe 11,63% Plecy okrągłe 18,18% 

Koślawość kolan 2,33% Krótsza prawa kończyna dolna 4,55% 

Szpotawość 

kolan 

2,33%  

Lekka wada kręgosłupa 2,33%  

Lekko przechylona łopatka 2,33% 

Źródło: Opracowanie własne 

Równocześnie aż 91,43% ankietowanych deklarujących wady postawy skarży się 

na dolegliwości bólowe. Pośród muzyków grających na instrumentach strunowych 

65,15% deklaruje, iż występują u nich wady postawy. Niestety aż 93,02% z tej grupy 

odczuwa dolegliwości bólowe. W grupie instrumentów dętych wady postawy występuje 

u 59,46%, natomiast 86,36% odczuwa również niedogodności związane z bólem. 

57,14% solistów i dyrygentów zasygnalizowało problem wad postawy, natomiast 

wszyscy poinformowali o występowaniu bólu. W przypadku instrumentów perkusyjnych 

50% zadeklarowało wady postawy oraz 100% z nich odczuwa dolegliwości bólowe 

z nimi związane. Dane przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Występowanie bólu przy wadach postawy 
Instrumenty strunowe Instrumenty dęte 

Wady postawy Wady postawy + ból Wady postawy Wady postawy + ból 

65,15% 93,02% 59,46% 86,36% 

Źródło: Opracowanie własne 

Niestety prawie połowa, bo aż 40,60% ankietowanych z wykrytymi wadami 

postawy nie była poddana rehabilitacji. 59,40% muzyków posiadających wady postawy 

poddała się rehabilitacji. Wyniki ukazuje wykres 9. 

 

Wykres 9. Wada postawy poddana rehabilitacji [opracowanie własne] 

Kolejnym ważnym punktem związanym z występowaniem zespołów bólowych jest 

pozycja gry na danym instrumencie. Ponad połowa ankietowanych 54,4% wykonuje 

swoją pracę w pozycji siedzącej. 8,7% gra w pozycji stojącej. Natomiast pozostała 

część ankietowanych (36,9%) wskazuje, iż wykonuje swoją pracę zarówno w pozycji 

siedzącej, jak i stojącej. Dane umieszczono na wykresie 10. 

 

Wykres 10. Pozycja gry na danym instrumencie [opracowanie własne] 
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Ponad połowa muzyków (52,43%) wskazuje, iż ćwiczy grę na swoim instrumencie 

7 razy w tygodniu. 6-7 razy w tygodniu deklaruje 4,85%, natomiast 14,56% ćwiczy 

6 razy w tygodniu. 15,53% ankietowanych ćwiczy poniżej 5 dni w tygodniu. Niniejsze 

wyniki ilustruje wykres 11. 

 

Wykres 11. Liczba dni gry w tygodniu [opracowanie własne] 

Największy procent ankietowanych (24,27%) deklaruje, że ćwiczy co najmniej 

2 godziny dziennie. 18,45% muzyków ćwiczy 3 godziny oraz poniżej 1,5 godziny dzien-

nie. 4 godzinny dziennie do ćwiczeń wykorzystuje 15,53%, natomiast powyżej 5 go-

dzin dziennie na grę przeznacza tylko 7,77%. Szczegółowe dane przedstawia wykres 12. 

 

Wykres 12. Liczba godzin gry dziennie [opracowanie własne] 

Niezwykle ważną sprawą, która może przyczyniać się do zespołów bólowych jest 

stres. Wszyscy ankietowani opowiadają się za obecnością stresu w życiu codziennym. 

Badanie dokonano na podstawie skali (0-10 punktów). Największa liczba badanych 

ocenia swój poziom stresu na 6 punktów (23,3%). Na 7 punktów ocenia 17,48%. 
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15,53% punktuje swój poziom stresu na 5 punktów. Tylko 11,65% muzyków przed-

stawia odczuwany stres jako bardzo silny (9 i 10 punktów). Kolejno na 4 i 8 punktów 

przypisuje sobie zaledwie 10,68%, natomiast 5,83% badanych – 3 punkty. Tylko 2 

ankietowanych (1,94%) ocenia swój poziom stresu na 2 punkty. Uzyskane dane 

przedstawiono na wykresie 13. 

 

Wykres 13. Poziom stresu w życiu codziennym. Skala 0-10 [opracowanie własne] 

Niestety znacznie większa część badanych, bo aż 68,93% podaje, iż nie uczęszcza 

regularnie do lekarza bądź innego specjalisty (m.in. fizjoterapeuty lub psychologa). 

Tylko 15,53% ankietowanych deklaruje wizyty u lekarza oraz tak samo 15,53% korzysta 

z usług fizjoterapii. Powyższe dane umieszczono na wykresie 14. 

 

Wykres 14. Regularne wizyty u lekarza i specjalistów [opracowanie własne] 

Kolejnym punktem, który został poddany analizie jest aktywność fizyczna. Spośród 

badanych aż 62,14% deklaruje, że jest osobą aktywną fizycznie. Jako najczęściej 

uprawianą aktywność muzycy wybierali: spacery (70,31%), pływanie (25%) oraz 

treningi siłowe (21,88%). 20,31% chętniej wybiera bieganie czy jogę (20,31%). 

Natomiast mniejsza część ankietowanych jako formę sportu wybiera: gimnastykę 

(18,75%), aerobik (12,5%) czy pilates (7,81%). Wyniki ukazano na wykresie 15. 
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Wykres 15. Najczęściej wybierane aktywności fizyczne wśród ankietowanych [opracowanie własne] 

Spośród osób wybierających aktywność fizyczną najwięcej (28,13%) deklaruje 

ćwiczenie 3 razy w tygodniu i 2 razy w tygodniu (26,56%). 14,06% ćwiczy 1 raz 

w tygodniu i tyle samo osób ćwiczy 4 razy w tygodniu, natomiast 6,25% trenuje 5 oraz 

kolejne 6,25% trenuje 6 razy w tygodniu. Niestety najmniejsza liczba osób trenuje 

codziennie, tylko 4,69%. Powyższe dane przedstawia wykres 16. 

 

Wykres 16. Liczba ćwiczeń w tygodniu [opracowanie własne] 

Obliczono również współczynniki korelacji rang Spearmana dla poszczególnych 

zależności, co obrazuje tabela 4. 

Tabela 4. Współczynniki korelacji rang Spearmana  

Zależność Wartość współczynnika korelacji 

regularność wizyt u specjalistów a występowaniem bólu 0,29 

ocena bólu według skali VAS, a skala stresu 0,35 

występowanie bólu, a występowaniem wad postawy ciała 0,1 

Liczba godzin gry dziennie, a występowanie dolegliwości bólowych 0,09 

Liczba dni gry w tygodniu, a występowanie dolegliwości bólowych 0,01 

deklarowanie aktywności fizycznej, a występowanie bólu -0,08 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Dyskusja 

Muzycy są grupą szczególnie narażoną na występowanie zespołów bólowych 

w obrębie aparatu ruchu ze względu na statyczne pozycje, często asymetryczny sposób 

trzymania instrumentu, powtarzalność ruchów przez wiele godzin z rzędu, a przez to 

napinanie tych samych grup mięśniowych. Nasze przypuszczenia co do rozległości 

tego zjawiska mają potwierdzenie w wynikach badań – aż 87,38% ankietowanych 

uskarża się na ból. Do podobnych wniosków doszli również inni badacze obserwujący 

muzyków, m.in: Cruder i in., Overton i in., Steinmetz i in. [4, 9, 5]. Znaczna 

większość artystów deklarowała, iż trenuje przez 7 dni w tygodniu, a ból pojawia się 

najczęściej w trakcie lub bezpośrednio po treningu z instrumentem, co sugeruje 

występowanie przeciążeń struktur zaangażowanych w grę i w utrzymanie statycznej 

pozycji ciała. Ciekawym jest fakt, że ankietowani pytani o ból udzielali różnorodnych 

odpowiedzi co do jego charakteru. Najczęściej podawali, iż jest on promieniujący 

i miejscowy, ale równie często powtarzały się odpowiedzi takie jak ostry, tępy, 

kłujący, rozlany czy pulsujący. Może to sugerować, że ból, mimo występowania 

w obrębie tych samych okolic anatomicznych, może charakteryzować się różną etiologią. 

Niemniej jednak, korelacja rang Spearmana między występowaniem odczuć bólowych, 

a dzienną ilością godzin przeznaczonych na grę na instrumencie jest nikła (0,09). 

Istotny jest poziom bólu według skali VAS, który wśród 63% muzyków 

przyjmował wartość równą lub większą niż 5 punktów, co oznacza poziom bólu 

o stopniu umiarkowanym lub większym. Zapewne przez wysokie wartości w skali 

VAS, niemal u ¾ badanych z odczuciami bólowymi, wykazano utrudnienia w funkcjo-

nowaniu w życiu codziennym. Najwyżej uplasowały się odczuwalne ograniczenia przy 

prowadzeniu pojazdu oraz przy wykonywaniu pracy zawodowej. Ostatni aspekt jest 

niezmiernie istotny, ponieważ, jak podają inne źródła (Cruder i in.), przewlekłe 

problemy zdrowotne, w tym zespoły bólowe, są przyczyną porzucania pracy u ok.12% 

muzyków [4]. 

Ból najczęściej występował we wszystkich odcinkach kręgosłupa oraz barkach 

i palach/rękach. Podobny obraz osiągnięto w podobnych badaniach nad zespołami bólo-

wymi u muzyków [4, 5, 10, 11]. Interesującym jest fakt, iż nie pojawiły się odpowiedzi 

odnośnie bólów stawów skroniowo-żuchwowych, czego można byłoby się spodziewać 

u muzyków grających na instrumentach dętych czy skrzypków, u których w dużym 

stopniu występuje praca żuchwy – w roli przytrzymywania instrumentu czy wydoby-

wania dźwięku. Na to zjawisko wskazują inni naukowcy, m.in.: Steinmetz i in., Selms 

i in. [5, 12, 13]. 

W naszych badaniach zaobserwowano korelację pomiędzy występowaniem wady 

postawy a obecnością bólu (0,1 wg rang Spearmana). Można więc wyciągnąć wnioski, 

iż wady postawy i ich konsekwencje wpływają na odczucia bólowe w późniejszym 

życiu. Najczęściej odnotowaną wadą wśród wszystkich grup muzyków była skolioza. 

Ta trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa może przyczynić się do szeregu patologii 

w strukturach organizmu i wywołać zmiany napięcia tkanek. 

Co ciekawe, prawie połowa wykrytych wad postawy (42%) nie była poddana 

rehabilitacji, a ich implikacjami, w dużej mierze, są dolegliwości bólowe. Badający 

zdają sobie sprawę, iż nie wszyscy ankietowani są świadomi występowania wad, co 

z pewnością zmieniłoby wyniki oraz stopień korelacji. Należałoby przeprowadzić fizy-
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kalne badanie diagnostyczne pod tym kątem. Przy tworzeniu niniejszej pracy nie było to 

możliwe ze względu na pewne ograniczenia wywołane światową pandemią COVID-19. 

W kwestionariuszu zapytano ankietowanych, czy regularnie uczęszczają do lekarza, 

psychologa lub fizjoterapeuty. Aż 77 osób (68,8%) nie korzysta systematycznie z usług 

żadnego z wymienionych specjalistów. Wnosząc po wysokich wynikach skali stresu 

i silnych dolegliwościach bólowych, brak odpowiedniej terapii i profilaktyki, zarówno 

w sferze fizycznej, jak i psychicznej, może być jednym z elementów tak dużego odsetka 

odczuć bólowych u muzyków. 

Ciekawym może wydawać się fakt, iż ponad połowa, bo 62,5% badanych, uważa 

się za osoby aktywne fizycznie. Ankietowani najczęściej deklarowali aktywność 2-3 

razy w tygodniu, a najchętniej wykonywaną formą ruchu był spacer. Istnieje jednak 

pewne ryzyko, że jest to niewystarczające do utrzymania higieny zdrowia, bowiem 

WHO mówi o 150-300 minutach/tydzień aktywności o umiarkowanej intensywności 

lub 75-100 minutach o dużej intensywności. Ponadto zalecane są ćwiczenia aerobowe 

oraz ćwiczenia wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe [14]. Nasza teoria o niedo-

statecznej dawce i formie ruchu, mimo nieistotnej korelacji rang Spearmana, może być 

jednak słuszna, ponieważ ankietowani pytani o występowanie nasilenia bólu odpo-

wiadali najczęściej, że występuje ono przy braku aktywności fizycznej, jednocześnie 

najczęściej zwalczali już występujące dolegliwości bólowe ćwiczeniami rozcią-

gającymi. 

Oprócz wymienionych wcześniej ograniczeń niniejszej pracy, związanych z bra-

kiem możliwości przeprowadzenia badań fizykalnych ankietowanych, autorzy artykułu 

wskazują na brak pomiaru intensywności wysiłku fizycznego oraz czasu jego trwania 

podanych w minutach. Ponadto, są zdania, iż należałoby rozszerzyć pytania w kwestio-

nariuszu o dodatkowe informacje dotyczące wagi i wzrostu, tak aby był możliwy do 

wyliczenia wskaźnik BMI. Badacze przypuszczają, iż nadwaga i otyłość mogą mieć 

wysoki współczynnik korelacji do występowania zespołów bólowych wśród muzyków. 

6. Wnioski 

W niniejszej pracy zostało przedstawione jak powszechnym i niebezpiecznym 

problemem jest ból wśród muzyków. Jest on głównie spowodowany przeciążeniami 

w obrębie aparatu ruch i poziomem stresu w życiu codziennym. Badania dowodzą jak 

ważne jest holistyczne podejście do pacjentów – zarówno w sferze psychicznej, jak 

i fizycznej. Istotne są działania prewencyjne, takie jak odpowiednia dawka ruchu, 

zrównoważona dieta, ergonomia pracy i nauki. Może to zmniejszyć występowanie 

szeregu niekorzystnych patologii w obrębie aparatu ruchu, przejawiających się m.in. 

jako ograniczenia funkcji czy zespoły bólowe. 
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Zespoły bólowe u muzyków 

Streszczenie 

Muzycy są grupą zawodową szczególnie narażoną na występowanie zespołów bólowych. Wielogodzinne 

próby, najczęściej przez 7 dni w tygodniu, wymuszone, asymetryczne ułożenie ciała podczas gry na 
instrumencie, jego waga oraz postępujący dla wszystkich grup zawodowy wysoki poziom stresu w życiu 

codziennym, mogą generować przewlekłe bóle w obrębie aparatu ruchu. Celem pracy było zbadanie 

częstotliwości występowania zespołów bólowych oraz ich przyczyn. 

Badaniem zostało objętych 103 muzyków – studentów i absolwentów szkół muzycznych w Polsce. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzony w formie internetowej. Kwestio-

nariusz zawierał 30 pytań dotyczących używanego instrumentu, zespołów bólowych, wad postawy, 

aktywności fizycznej i poziomu stresu w życiu codziennym. Grupa badana została podzielona na sekcje ze 

względu na typ instrumentów, na którym grają. 
87,38% badanych cierpi na zespoły bólowe w obrębie aparatu ruchu. Najczęściej ból zlokalizowany był 

w odcinku szyjnym kręgosłupa i pojawiał się zaraz po graniu (47,78% badanych). 

Zespoły bólowe wśród muzyków są zjawiskiem powszechnym. Przyczyn można dopatrywać się między 

innymi w przeciążeniach spowodowanych zbyt długimi i intensywnymi próbami, zbyt wysokim poziomie 
stresu, braku regularnych wizyt u specjalistów, takich jak lekarz, fizjoterapeuta czy psycholog lub jako 

konsekwencje wad postawy ciała. 

Słowa kluczowe: zespoły bólowe, muzycy, ból, aparat ruchu 
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Pain syndromes among musicians 

Musician is one of the professions particularly exposed to occurrence of pain syndrome. Hours-long 

rehearsals, often every day in a week, asymmetrical body positions during playing instruments and their 

weight can lead to chronic pain within the locomotor system. Increasing stress level in personal life also 
has an effect on it. The aim of this paper is to analyze the frequency and the causes of pain syndrome 

occurrence. 

The survey was completed by 103 musicians – students and alumni of music schools in Poland. Online 

questionnaire was the main research tool. It contained 30 questions which were related to kind of used 
instruments, pain syndrome, faulty posture, physical activities and stress level in daily life. The study group 

was divided into sections due to kind of instruments they play. 

87.38% of participants suffer from locomotor system pain syndrome. The most common pain was located 

in cervical spine and occurred immediately after playing (47.78%participants). 
Pain syndrome among musicians is common phenomenon. The main reasons of this problem can be: too 

long and too intensive rehearsals, too high stress level, lack of regular doctor, physiotherapist or 

psychologist appointment or faulty posture. 

Keywords: pain syndrome, musicians, pain, locomotor system 
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Co wiemy o stresie? Badanie poziomu wiedzy 
społeczeństwa na temat stresu –  

objawy somatyczne i rola fizjoterapeutów  

1. Wstęp 

Przez długi czas naukowcy sugerowali, że hormony, które są produkowane 
w obwodowym układzie nerwowym nie docierają oraz nie mają wpływu na ośrodkowy 
układ nerwowy (OUN), a dokładniej na samą strukturę mózgu. Dopiero w 1968 roku, 
po wykazaniu przez McEwena możliwości przejścia hormonów do OUN, zaczęto 
akceptować hipotezę o wpływie stresu na układ nerwowy [1]. Dziś wiemy, że może on 
przyczyniać się do kluczowych funkcji pamięci, procesów poznawczych oraz zdolności 
uczenia się. Wpływa on również na niemalże wszystkie układu organizmu ludzkiego 
w sposób pośredni lub bezpośredni [2].  

Stres jest jednym z czynników pochodzenia egzogennego, zmieniających nasze 
codzienne życie. Jego długotrwałe oddziaływanie może mieć znaczenie dla zdrowia, 
tworzyć lub pogłębiać już istniejące zaburzenia psychiczne. Istotnym jest więc, aby 
społeczeństwo miało świadomość, jak przewlekły poziom takiego stanu, może dopro-
wadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie. Przeciwdziałanie sytuacjom streso-
wym, a przede wszystkim odpowiednia higiena psychologiczna jest kluczowa do 
redukcji lub zniwelowania szkodliwego wpływu stresu na organizm ludzki. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że zaraz obok m.in. czynników dietozależnych, środo-
wiskowych oraz genetycznych, stres uznano za jedną z głównych determinant 
wpływających na obecny kształt zdrowia, nie tylko jednostek, ale także całych 
populacji. Pomimo szeroko promowanych akcji edukacyjno-profilaktycznych ukierun-
kowanych na wyżej wymieniony problem, na podstawie przeglądu literatury specja-
listycznej ostatnich kilkudziesięciu lat, nie wykazano znaczących zmian w postrzeganiu 
tego problemu przez społeczeństwo. Świadomość problemu i jego znaczenia jest tylko 
jednym z elementów redukcji jego negatywnych skutków. Zaniedbanym aspektem 
zdrowia w temacie stresu jest forma radzenia sobie z nim przez społeczeństwo oraz 
sięganie po odpowiednie środki pomocy gwarantowane przez szereg specjalistów 
takich jak psychologowie czy fizjoterapeuci.  

2. Stres – fizjologia 

Jak podaje literatura, stres to stan psychicznego lub emocjonalnego napięcia lub 
napięć wynikający z niekorzystnych lub wymagających okoliczności [3]. Jest on natu-
ralną reakcją organizmu zachodzącą stale w celu utrzymania homeostazy. W warunkach 
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fizjologicznych takie pojedyncze bodźce są odpowiednio regulowane. Przez ośrodkowy 
układ nerwowy impuls jest przekazywany do przysadki mózgowej, która następnie 
przesyła go do gruczołów wydzielania wewnętrznego. Na drodze nerwowo-hormonalnej 
dochodzi do wydzielenia glikokortykoidów i katecholaminy [4]. Te hormony pobudzają 
organizm do reakcji walki lub ucieczki, regulując pracę narządów do pracy lub 
odpoczynku, to dzięki tej reakcji jesteśmy w stanie reagować szybko w sytuacjach 
zagrożenia, a móc się regenerować w warunkach wyciszenia. Bez tego mechanizmu 
sytuacje stresowe by nas przytłaczały, uniemożliwiając poprawne funkcjonowanie, 
natomiast proces regeneracji nie zachodziłby regularnie. Jednak, gdy organizm ludzki 
jest wystawiony na długotrwałe, piętrzące się takie reakcje, może to prowadzić do 
poważnych zaburzeń w mechanizmie regulacji i finalnie na homeostazę, co przyczynia 
się do powstania stanów chorobowych w organizmie. Przewlekły stres może doprowa-
dzić do m.in.: atrofii masy mózgowej, stłumienia układu odpornościowego, wzrost 
liczby komórek nowotworowych, a w konsekwencji może doprowadzić do powstania 
guza nowotworowego. Dodatkowo, może przyczynić się do problemów gastrycznych, 
przyczyniając się pośrednio do rozwoju cukrzycy czy otyłości. Oddziaływanie długo-
trwałego stresu na układ sercowo-naczyniowy skutkuje również zwiększeniem ryzyka 
zawału [2]. Zgodnie ze statystykami rządowymi, choroby układu krążenia stanowiły 
46% zgonów w Polsce w 2013 roku. Są jednym z 3 najczęstszych powodów zgonu [5]. 
Tym samym, stres można kwalifikować jako jeden z czynników zależnych, wpły-
wających na jakość życia oraz długowieczności [2]. 

3. Cel pracy  

Celem pracy było zbadanie wiedzy społeczeństwa na temat wpływu chronicznego 

stresu na organizm ludzki oraz sprawdzenie, jaką rolę podczas prewencji oraz walki 

z nadmiernym stresem pełni fizjoterapeuta. Kluczowe w badaniu również było jak często 

ankietowani uznawali fizjoterapeutę za osobę optymalną do pomocy w walce ze 

stresem i jego rehabilitacją, jaka grupa wiekowa i społeczna wybierała fizjoterapeutę 

jako terapeutę pierwszego kontaktu oraz czy zabiegi przez niego wykonane wnosiły 

poprawę odczucia poziomu stresu. 

4. Materiały i metody  

Praca badawcza została stworzona na podstawie analizy statystycznej odpowiedzi 

zebranych wśród zróżnicowanych grup odbiorczych metodą CAWI. Badanie składało 

się z autorskiego kwestionariusza, zbudowanego z 7 pytań zamkniętych i półotwartych, 

dobranych w oparciu o obecnie istniejące publikacje nt. przewlekłego stresu. W celu 

zwiększenia wiarygodności naszych badań uznaliśmy pełnoletniość ankietowanych 

jako jedno z dwóch kryteriów włączająych wraz z jednokrotnym wypełnieniem kwe-

stionariusza. Po zebraniu 1083 odpowiedzi przefiltrowaliśmy odpowiedzi nadesłane 

wielokrotnie wraz z odpowiedziami wysłanymi przez osoby niepełnoletnie, uzyskując 

finalnie 1081 odpowiedzi. Odpowiedzi zostały posortowane według kategorii metrycz-

nych, takich jak wiek, płeć, poziom wykształcenia czy liczba mieszkańców zamiesz-

kiwanej miejscowości. Oprócz stałych kategorii metrycznych przydzielono odpowiedzi 

ankietowanych do odpowiednich, najczęściej padających lub najważniejszych w myśl 

badania, odpowiedzi na temat stresu. 
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5. Wyniki 

Przewlekły stres zaobserwowano u 65% ankietowanych. Do tej grupy zaliczyliśmy 
odpowiedzi takie jak: bardzo często, kilka razy w tygodniu, a nawet codziennie od 
marca. Jako czynnik wywołujący stres badani podawali odpowiedzi: praca, uczelnia, 
szkoła czy egzaminy, co stanowiło łącznie 62%. Natomiast interakcje międzyludzkie 
z bliskimi nam osobami były przedstawiane jako drugi najczęściej prezentowany czynnik 
wyzwalający sytuacje stresowe wynoszący 56%. Niecała połowa odpowiedzi, bo 44% 
mówiła o stresowaniu się wszystkim lub właściwie wszystkim. Pandemia COVID-19 
i obostrzenia z nią związane wpłynęły na poziom stresu w sposób bezpośredni tudzież 
pośredni na 23% ankietowanych. Problemy psychiczne, bezradność oraz mechanizmy 
autodestrukcyjne stanowiły 13% odpowiedzi. Reszta odpowiedzi nie wpasowywała się 
w wyżej wymienione kategorie ze względu na opisywane zbyt precyzyjne sytuacje, 
rzadkość ich występowania, trudność w ich kategoryzacji lub brak odpowiedzi na 
pytanie.  

Opisywane klinicznie objawy przewlekle podwyższonych hormonów stresowych: 
adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu są zgodne z opisywanymi przez ankietowanych 
objawami stresu takimi jak bóle brzucha, potliwość, drżenie rąk i stanowiły 78% 
odpowiedzi. Pozostałe 22% to objawy niespecyficzne, zależne od osobistych przeżyć, 
charakteru i innych cech psychologicznych badanych. Bruksizm, czyli patologiczne 
tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, wpisała aż 1/3 osób. Od nieznacznej części 
ankietowanych otrzymaliśmy odpowiedzi świadczące o destrukcyjnym charakterze 
przewlekłego stresu, mówiące o uczuciach różnego rodzaju odrealnienia, samooka-
leczania, myśli czy nawet prób samobójczych.  

Jako metodę walki, ze stresem odpowiedź, która włącza specjalistyczne podejście 
padała jako jedna z najrzadziej wymienianych. Po pomoc do specjalisty lub fizjote-
rapeuty wybrałoby się poniżej 10% ankietowanych. Aż 3 z 4 najczęściej padających 
odpowiedzi można by uznać za fizjologiczną rutynę dnia codziennego większości 
osób, a niekoniecznie za sposób walki ze stresem. Spacery były najczęściej padającą 
z tych odpowiedzi, występując aż u 87% ankietowanych. Niecała połowa badanych, 
a konkretnie 49%, wybierało sen lub chwilę odpoczynku jako metodę walki ze stresem. 
Niewiele mniej, ponieważ 41%, wybrałaby swoje hobby jako formę odpoczynku 
i relaksu. Ponad połowa ankietowanych uznała używki za ich sposób walki ze stresem, 
co można uznać za alarmującą odpowiedź, która ukazuje jak ważna jest edukacja 
społeczeństwa również w tym zakresie.  

6. Dyskusja 

Poziom świadomości Polaków dotyczący sytuacji stresowych oraz form radzenia 
sobie z nimi jest nadal za niski, jest to spowodowane deficytem akcji edukacyjno-
promocyjnych z ww. tematu. Dodatkowym niesprzyjającym obecnie czynnikiem jest 
pandemia COVID-19, znacznie wpływająca na nasze życie i poziom oraz rodzaje 
stresu w przeciągu ostatnich paru miesięcy. Badanie S.M.A. Mohammeda ukazuje 
stale zwiększający się problem odczuwania stresu, niepokoju lub przygnębienia wśród 
społeczeństwa, szczególnie podczas przedłużającej się kwarantanny [6]. Zauważono 
również, że kobiety częściej odczuwają stres, niepokój, przygnębienie oraz mają  
większą szansę na rozwinięcie zespołu stresu pourazowego, w szczególności kobiety 
z grupy wiekowej 18-24. Można zasugerować, iż po ustaniu pandemii COVID-19 
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przybędzie chorych na różne zaburzenia depresyjne, lękowe lub związane z nad-
miernym stresem. W trakcie przeprowadzenia badania ustaliliśmy, że stres może 
objawiać się w różnoraki sposób u każdej jednostki przy przeróżnych sytuacjach. 
Osoby wyżej wykształcone i mieszkające w większych miastach mają na temat stresu 
większą wiedzę, więc najbardziej narażone są osoby słabo wykształcone z małych 
miast lub wsi, w szczególności niewielką wiedzą wykazały się kobiety spełniające oba 
te kryteria. W badaniu E. Mayor ukazuje, że kobiety na skutek większego narażenia na 
stres, borykają się z jego szkodliwym wpływem na zdrowie o wiele częściej niż 
mężczyźni [7]. Promocja zdrowia w miejscach zurbanizowanych przebiega pomyślniej 
oraz w sposób łatwiejszy i bardziej dostępny w porównaniu do obszarów wiejskich. 
Mężczyźni z dużych miast najczęściej wybiorą fizjoterapeutę jako specjalistę pierwszego 
kontaktu do pomocy z problemami związanymi ze stanem przewlekłego stresu. 
Skojarzyliśmy to z większym prawdopodobieństwem uczęszczania przez nich na 
zajęcia sportowe lub na siłownie, które są szerzej dostępne w mieście. Mimo wszystko 
mężczyźni nie są skłonni do rozmowy o stresie w miejscu publicznym, co dostrzegliśmy 
przez ich mały udział w naszym badaniu. Sumarycznie, najbardziej pokrzywdzoną 
grupą, jeżeli chodzi o promocję zdrowia i wpływem prewencji jest grupa z obszarów 
wiejskich oraz grupa z niższym wykształcenie w szczególności kobiety spełniające te 
kryteria. To ci obywatele powinni się przede wszystkim stać grupą docelową działań 
edukacyjno-profilaktycznych. Pozostałym grupom warto byłoby przedstawić 
potencjalnych terapeutów w ich rejonie zamieszkania, wraz z wyjaśnieniem ich metody 
działania na obszar walki ze stresem. Finalnie priorytetowe jest zwiększenie roli 
fizjoterapeutów oraz innych profesji medycznych, wraz ze świadomością społeczeń-
stwa o możliwościach jakie dają różne metody terapeutyczne w procesach zawalczenia 
lub redukcji nadmiernego stresu. Należy zacząć działać interdyscyplinarnie w w/w 
kwestii tak, aby mając na uwadze dobro pacjenta zapewnić mu jak najlepszy i holi-
styczny proces powrotu do zdrowia. 

7. Wnioski 

Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka nie wyczerpuje w całości zagad-
nienia poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na przedstawiony problem, 
zebrany dane skłoniły nas jednak do wysnucia następujących wniosków. Kobiety 
zdawały się wiedzieć więcej na temat stresu, również chętniej biorąc udział w badaniu. 
Prawdopodobnie wynika to z różnicy reakcji zachodzących w męskich mózgach 
w porównaniu z kobiecymi. Stres u mężczyzn jest wyrażony w silniejszy sposób, 
natomiast zaobserwowano u nich częstszą aktywację części mózgu odpowiedzialną za 
wrażliwość wobec nagrody, mężczyźni częściej kojarzą stres jako naturalną drogę do 
osiągnięcia jakiegoś celu [8]. Mężczyźni o wykształceniu wyższym niż średnim, 
według ich przekazu, radzili sobie dobrze ze stresem. Prawdopodobnie wynika to 
z wyższej świadomości oraz lepszego dostępu do świadczeń mających na celu 
redukować stres. Mężczyźni z miast dużych i bardzo dużych jako jedyni uznawali 
pomoc fizjoterapeutów w walce z konsekwencjami wpływu stresu na ich zdrowie. 
Prawdopodobnie wynikało to z lepszego dostępu do fizjoterapeutów w dużych 
miastach, ale także większej ilości ośrodków sportowych, gdzie fizjoterapeuci pełnią 
rolę trenerów, terapeutów czy mentorów. Kobiety pochodzące z małych miast, 
posiadające wykształcenie podstawowe, nie posiadają wiedzy na temat wpływu stresu 
na zdrowie oraz najczęściej wykazują, że nie radzą sobie z nim. Może być to skutkiem 
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liczby obowiązków spadających na kobiety w takich gospodarstwach oraz ubogim 
dostępem do różnorodnych terapeutów w okolicy zamieszkania. Zauważyliśmy 
również, że:  

 Pandemia COVID-19 pogłębia poczucie długotrwałego stresu – wobec czego 
powinno się zwrócić zdecydowanie większą uwagę na opiekę psychologiczną 
konkretnych populacji. Wiele osób spędziło czas na kwarantannie, podczas której 
nie mogli spotykać się z innymi osobami czy też wyjść z domu. Uczniowie od 
prawie roku nie spotykają swoich rówieśników na szkolnych korytarzach. Starsze 
osoby starają się przestrzegać zasad samoizolacji oraz ograniczać kontakty 
międzyludzkie. 

 Konieczne jest zwiększenie akcji edukacyjno-promocyjnych z zakresu zwiększenia 
poziomu wiedzy oraz świadomości populacji na temat stresu i jego negatywnego 
wpływu na zdrowie. Z szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących małe 
miasta i wsie. Obecna forma tych akcji powinna również zostać poddana dyskusji 
z faktu, że na chwilę obecną okazuje się ona być również mało skuteczna. 

 Konieczne jest promowanie prawidłowych i zdrowych postaw wobec odczuwal-
nych objawów wpływu stresu, tak aby znacznie zmniejszyć chęć sięgania po 
używki podczas stresujących sytuacji, które tylko pozornie pomagają a mają 
większą tendencję do szkodzenia.  

 Istotne jest zwiększenie roli fizjoterapeutów w procesach terapeutycznych, wydaje 
się, że rola tego zawodu medycznego jest niedostrzegana w świadomości pacjen-
tów, a możliwość pomocy terapeutycznej w walce z nadmiernym stresem wśród 
populacji jest pomijana. 

Dzieje się tak pomimo dostępu do wciąż poszerzającego się zakresu środków oraz 
suplementów w różnej formie takich jak kołdra obciążeniowa czy coraz popularniejsza 
medytacja i zajęcia z mindfulness. W księgarniach ukazują się pozycję dotyczące rela-
ksacji i obniżania poziomu stresu. Metody te mają na celu wspomóc walkę ze stresem 
i regulację hormonów, nie są jednak wymieniane jako kluczowa metoda przez ankieto-
wanych. Szczególnie w czasie trwania pandemii COVID-19 ważne jest, aby społe-
czeństwo było świadome tego, gdzie szukać pomocy i jak radzić sobie w sytuacjach 
stresowych dnia codziennego. Jako studenci i przyszli fizjoterapeuci zaobserwo-
waliśmy deficyt świadomości naszego otoczenia na temat przewlekłego stresu, 
długotrwałych skutków jego obecności oraz form radzenia sobie z nim. Obecnie ten 
zawód medyczny wydaje się być niedostrzegany i niedoceniany w sytuacjach streso-
wych, pomimo szerokiej wiedzy na temat działania stresu na homeostazę organizmu 
i narzędzi do walki z nim. Fizjoterapeuci mogą wykorzystywać takie metody jak: 
ćwiczenia oddechowe, terapię czaszkowo-krzyżową, naukę relaksacji. W zależności od 
stresora może być wykorzystywanych wiele innych sposobów leczenia, ważne jest, 
aby były dobrane indywidualnie do pacjenta i jego potrzeb. 
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Co wiemy o stresie? Badanie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stresu – 
objawy somatyczne i rola fizjoterapeutów 

Streszczenie 
Stres, obok m.in. czynników dieto-zależnych, środowiskowych oraz genetycznych, uznano za jedną 
z głównych determinant wpływających na obecny kształt zdrowia, nie tylko jednostek, ale także całych 
populacji. Pomimo szeroko promowanych akcji edukacyjno-profilaktycznych ukierunkowanych na ww. 
temat, na drodze przeglądu literatury specjalistycznej ostatnich kilkudziesięciu lat, nie wykazano 
znaczących zmian w postrzeganiu tego problemu przez społeczeństwo. Celem badania było ukazanie 
poziomu wiedzy oraz świadomości reprezentatywnej grupy badanych na temat form radzenia sobie ze 
stresem oraz obecnej roli fizjoterapeutów i ich pracy w trakcie ewentualnych procesów terapeutycznych 
ukierunkowanych na minimalizacje konsekwencji zdrowotnych ww. czynnika. Na potrzeby badania 
przygotowano autorski kwestionariusz składający się z 7 pytań (otwartych, półotwartych oraz jednokrotnego 
wyboru) dotyczących stresu i sytuacji stresowych oraz radzenia sobie w takich momentach. Odpowiedzi 
(N = 1289) zebrano przy wykorzystaniu metody CAWI a następnie opracowano statystycznie. Wykazano 
istnienie korelacji pomiędzy płcią, wiekiem, poziomem edukacji a deklarowanymi sposobami minima-
lizowania wpływu stresu na zdrowie i samopoczucie. Dowiedziono także o znikomej wiedzy ankietowa-
nych na temat pracy oraz funkcji specjalistów fizjoterapii w procesie terapeutycznym. 
Słowa kluczowe: humans, stress, psychological/therapy, disease management, psychological/physio-
pathology, emotions/physiology, exercise/psychology 

What do we know about stress? Studying the level of knowledge about stress – 
somatic symptoms and the role of physiotherapists 

Abstract 
Stress, along side diet-related, environmental and genetic factors is considered to be one of the main 
determinants influencing the current shape of health, not only of individuals, but also of the entire 
population. Despite the widely promoted educational and prophylactic campaigns focused on the above-
mentioned topic, no significant changes in the perception of this problem by the society have been 
demonstrated through the review of specialist literature in the last few decades. The aim of the study was to 
show the level of knowledge and awareness of a representative group of respondents about the forms of 
coping with stress and the current role of physiotherapists and their work during possible therapeutic 
processes aimed at minimising the health consequences of the above-mentioned factor. For the purposes of 
the study, an original questionnaire was prepared, consisting of 7 questions (open, semi-open and single 
choice) concerning stress and stressful situations and coping with such moments. Responses (N = 1289) 
were collected using the CAWI method and then statistically developed. Results showed a correlation 
between gender, age, education level and the declared methods of minimising the impact of stress on health 
and well-being. It also proved of the insignificant knowledge of the respondents about the work and 
functions of physiotherapy specialists in the therapeutic process. 
Keywords: humans, stress, psychological/therapy, disease management, stress, psychological/ physio-
pathology, emotions/physiology, exercise/psychology 
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Rehabilitacja oddechowa u osób starszych 

hospitalizowanych z powodu innych chorób 

1. Wprowadzenie 

Fizjologiczne starzenie powoduje widoczne zmiany w obrębie wszystkich układów 

i tkanek organizmu. W przypadku układu oddechowego dochodzi do zmian zarówno 

w obrębie struktury, dynamiki, czynności, a także sile mięśni oddechowych, czy 

w odruchu kaszlu [1, 2]. Wśród zmian strukturalnych zauważyć można, że największa 

przebudowa zachodzi we włóknach elastycznych, które znajdują się w drogach 

oddechowych. Proces degeneracyjny w obrębie tych struktur widoczny jest już po 

osiągnieciu 50. roku życia. Konsekwencją tego jest zmniejszenie elastyczności płuc, 

powiększenie przestrzeni powietrznych, a także przez powolny zanik tkanek 

podporowych może dojść do zamknięcia się peryferyjnych dróg oddechowych, czego 

skutkiem będzie tak zwana rozedma starcza. Dodatkowo w procesie starzenia się 

dochodzi do zmian proporcji miąższu płuc do objętości płuc, a także do przerostu 

gruczołu śluzowego [1-4]. Zmiany w zakresie anatomii klatki piersiowej zauważalne 

są gołym okiem. Równomiernie ze starzejącym się organizmem dochodzi do coraz 

większego usztywnienia klatki piersiowej poprzez zwapnienia w obrębie włókien 

elastycznych w jej stawach, co wpływa na narastanie kifotyzacji odcinka piersiowego 

kręgosłupa. W konsekwencji doprowadza to do: zmniejszenia ruchomości klatki pier-

siowej, powiększenia się obrysów klatki piersiowej, pogorszenia samej wentylacji 

płuc, a także do zwiększenia pracy układu oddechowego, a przez to do jego przecią-

żenia [1, 4, 5]. Przez zachodzącą wraz z wiekiem atrofię oraz zmniejszającą się liczbę 

włókien szybko-kurczących się, dochodzi do rosnącego słabnięcia przepony. W związku 

z tym dochodzi do wzrostu częstości oddechów, co wywołuje mniejszą tolerancję na 

wysiłek fizyczny i przyspiesza uczucie zmęczenia samej przepony. Liczne badania 

dowodzą, że utrzymujące się przez dłuższy czas przeciążenia w zakresie przepony nie 

będą uciążliwe u osób, które starzeją się w sposób fizjologiczny oraz które nie mają 

zdiagnozowanych innych chorób układu oddechowego. Sytuacja ta wygląda zupełnie 

inaczej u osób ze stwierdzonymi już wcześniej chorobami przewlekłymi układu odde-

chowego. Zmęczenie to u takich osób doprowadzi do szybszego rozwoju niewydol-

ności oddechowej [2, 3, 5]. Płuca osiągają swój szczyt czynnościowy jeszcze przed  

20. rokiem życia. Wraz z wiekiem. zmienia się jakość oddechu, co widoczne jest 

w wynikach osiąganych w badaniu wysiłkowym, jak i spirometrycznym. Obserwuje 

się zmniejszenie objętości oddechowej, wzrost liczby oddechów, zmniejszone VO2max, 
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zwiększenie przestrzeni martwej oraz zmniejszenie natężonej objętości wydechowej 

pierwszosekundowej [3, 6]. Jednym z najważniejszych parametrów, które są analizo-

wane w wynikach testów czynnościowych jest FEV1 (natężona objętość wydechowa 

pierwszoseundowa). U osób po 30. roku życia, które należą do osób starzejących się 

w sposób zdrowy (fizjologiczny) oraz są niepalące, parametr ten co roku traci około 30 

ml. Natomiast po osiągnięciu 65. roku życia FEV1 maleje o 35 ml na rok. Warto 

również zaznaczyć, że FVC (natężona pojemność życiowa) maleje wraz z wiekiem. 

Natomiast stosunek FEV1 do FVC zaczyna drastycznie spadać między 65. a 93. rokiem 

życia [1, 2]. Całkowita pojemność płuc (TLC) nie ulega żadnym zmianom. Jej wynik 

pozostaje taki sam przez całe życie. Natomiast pod wpływem procesów starzenia się 

zmianie ulegają: objętość zalegająca (RV), które wzrasta wraz z wiekiem oraz 

pojemność życiowa (VC), która ulega zmniejszeniu. Badacze uważają, że objętość 

zalegająca u osób między 30. a 70. rokiem życia ulega dwukrotnemu zwiększeniu. Co 

więcej, za przyczynę tak dużego jej wzrostu, podaje się zmniejszenie elastyczności 

tkanki płucnej, co powoduje, że wydech staje się mniej efektywny (wpływ mają na to 

również osłabione mięśnie oddechowe). Zwiększenie objętości zalegającej może 

powodować wzrost ryzyka wystąpienia rozedmy płuc. Również w związku ze wzro-

stem RV dochodzi do wzrostu czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) [2, 4, 7]. 

Warto również wspomnieć o wymianie gazowej, która zachodzi dzięki błonie 

pęcherzykowo-włośniczkowej. Parametrem, który mierzy wielkość tej wymiany jest 

DLCO (pojemność dyfuzyjna tlenku węgla). Maleje on wraz z wiekiem. Jest to wywo-

łane zmniejszeniem powierzchni pęcherzyków płucnych oraz zwiększeniem grubości 

błony pęcherzykowo-włośniczkowej [1, 3]. Ważnym elementem, również z punktu 

widzenia starzenia się, jest odruch kaszlu. Wraz z wiekiem dochodzi do zmniejszenia 

zdolności organizmu do samoistnego oczyszczania dróg oddechowych w postaci 

kaszlu. Skutkiem czego jest zwiększenie zalegania wydzieliny w oskrzelach, co tworzy 

idealne warunki dla zakażeń bakteryjnych oraz stwarza większe ryzyko dla powstania 

zachłystowego zapalenia płuc [5, 7]. Profilaktyczna rola fizjoterapii, a w szczególności 

rehabilitacji pulmonologicznej, może skutkować wzmocnieniem siły mięśniowej 

i elastyczności przepony oraz zwiększeniem ruchomości klatki piersiowej, wzmocnie-

niem siły mięśni biorących udział w procesie oddychania [5]. Rehabilitacja oddechowa 

postrzegana jest jako kompleksowe postępowanie, a ćwiczenia opierają się na wyko-

rzystaniu automatycznego mechanizmu oddychania, którego celem jest usunięcie 

nadmiernej ilości dwutlenku węgla z organizmu, a także utrzymywanie odpowiedniej 

wartości pH krwi, która powinna wynosić 7,4. Ćwiczenia te wykonywane są przez 

pacjenta w sposób świadomy, kiedy w trakcie brania wdechu zaczynają pracować 

mięśnie lub bez udziału świadomości tak jak w przypadku wydechu. Każda taka 

aktywność wykonywana jest na podstawie wzoru oddechowego, w którego skład 

wchodzi: częstotliwość i prawidłowy rytm oddechów, stosunek wdechu do wydechu, 

symetria klatki piersiowej w trakcie czynności oddechowej, tor oddychania, współ-

praca pomocniczych mięśni oddechowych, a także inne zachowania, które pojawiają 

się w trakcie wykonywania tej czynności [8, 9]. Do głównych celów ćwiczeń oddecho-

wych zaliczymy: poprawę wentylacji płucnej, zwiększenie ruchomości klatki piersiowej, 

poprawę ruchomości, a także uelastycznienie przepony, zwiększenie oraz poprawę  
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wymiany gazowej między tlenem, a dwutlenkiem węgla, poprawę wydolności odde-

chowej, poprawę stanu emocjonalnego poprzez zmniejszenie uczucia lęku, poprawę 

funkcjonowania całego układu oddechowego [8, 10, 11, 12]. 

2. Cel pracy 

Głównym celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji oddechowej na sprawność 

układu oddechowego u pacjentów hospitalizowanych. Cel pracy uszczegółowiono 

w postaci następujących pytań:  

1) Czy sprawność układu oddechowego jest zależna od samodzielności i samoobsługi 

badanych? 

2) Czy rehabilitacja oddechowa wpływa na sprawność układu oddechowego 

wyrażoną przez próbę gaszenia zapałki? 

3) Czy rehabilitacja oddechowa powoduje zmiany w parametrach obwodów klatki 

piersiowej? 

3. Materiał i metody 

Badania, zostały przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie po 

uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora szpitala, od stycznia do marca 2020 r. Do badań 

zakwalifikowano 33 osoby w wieku powyżej 65 lat, które wyraziły zgodę na udział 

w projekcie oraz przyczyną hospitalizacji nie były choroby układu oddechowego. 

Badanych podzielono na dwie grupy: osoby chodzące (grupa 1) i osoby leżące (grupa 2). 

W grupie osób chodzących znalazło się 7 mężczyzn i 12 kobiet. Do grupy osób 

leżących należy 8 mężczyzn i 6 kobiet. W badaniach zastosowano standardowe 

procedury związane z uczestnictwem w procesie leczenia w tym fizjoterapii w ww. 

placówce. Każda z osób została poinformowana o przebiegu i celu badania. Szcze-

gółową charakterystykę badanych obu grup przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych grupy 1 i grupy 2, test normalności rozkładu, test Shapiro-Wilka 

Zmienna Średnia 
Media-

na 
Min. Maks. 

Odchy-

lenie 

Standar-

dowe 

Współ-
czyn-

nik 

zmien-

ności 
(%) 

Skoś-

ność 
p 

Grupa 1 

Wiek [lata] 

Ciężar ciała [kg] 
Wysokość ciała [cm] 

BMI 

Palenie tytoniu 

Aktywność fizyczna 

70,79 

67,79 
163,68 

25,35 

1,53 

1,21 

68,00 

65,00 
162,00 

24,22 

2,00 

1,00 

60,00 

49,00 
150,00 

18,37 

1,00 

1,00 

88,00 

102,00 
180,00 

34,58 

2,00 

2,00 

8,88 

13,54 
8,63 

4,77 

0,51 

0,42 

12,54 

19,97 
5,28 

18,81 

33,61 

34,60 

1,02 

0,99 
0,41 

0,59 

-0,11 

1,54 

0,00653 

0,14509 
0,60999 

0,22296 

0,00001 

 0,0000 

Grupa 2 

Wiek [lata] 

Ciężar ciała [kg] 

Wysokość ciała [cm] 
BMI 

Palenie tytoniu 

Aktywność fizyczna 

72,29 

66,79 

166,50 
24,06 

1,79 

1,79 

72,50 

66,00 

169,00 
22,30 

2,00 

2,00 

60,00 

52,00 

153,00 
20,44 

1,00 

1,00 

89,00 

100,00 

175,00 
34,60 

2,00 

2,00 

8,99 

11,87 

6,82 
3,83 

0,43 

0,43 

12,44 

17,77 

4,10 
15,91 

23,85 

23,85 

0,43 

1,68 

-1,13 
1,82 

0,50 

0,50 

0,46292 

0,03233 

0,03509 
0,00649 

0,00001 

0,00001 

Źródło: Opracowanie własne 
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U każdej z osób poddanych badaniu został przeprowadzony krótki, autorski wywiad, 
który pozwolił na zebranie podstawowych informacji dotyczących płci, wieku, wyso-
kości i ciężaru ciała oraz danych związanych z trybem życia (palenie tytoniu, aktyw-
ność fizyczna). Dodatkowo zapytano o choroby współistniejące oraz związane 
z samodzielnością. W celu zakwalifikowania pacjentów do odpowiedniej grupy 
zastosowano skalę Barthel, która pozwala ocenić stopień niezależności pacjenta na 
poziomie pielęgnacyjnym oraz samoopieki w trakcie wykonywania czynności dnia 
codziennego. W trakcie oceny można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Skala ta 
podzielona jest na 3 stopnie ciężkości. W zależności, ile punktów osiągnie pacjent 
przydziela się go do grupy o stanie lekkim, średnio-ciężkim lub bardzo ciężkim. Pacjenci 
zostali przebadani jednokrotnie przed rehabilitacją [13]. W celu określenia wydolności 
fizycznej organizmu pacjenta, a także w jak dużym stopniu pacjent odczuwa wysiłek 
fizyczny zastosowano skalę Borga. Na rzecz pracy magisterskiej wykorzystano skalę 
Borga 20-stopniową [13, 14]. Zarówno skali Barthel, jak i skali Borga użyto 
jednokrotnie przed przystąpieniem do badań. W następnej kolejności u badanych 
dokonano oceny układu oddechowego, w tym na podstawie wykonanych spoczynko-
wych pomiarów obwodów klatki piersiowej podczas maksymalnego wdechu 
i wydechu. Bazując na stosunku obwodu klatki piersiowej do obwodu talii, w sposób 
pośredni określono dominujący tor oddechowy – piersiowy, dolnożebrowy lub prze-
ponowy [15]. Obwody talii oceniono w pozycji półsiedzącej w spoczynku, następnie 
po maksymalnym wdechu i maksymalnym wydechu, mierząc w połowie odległości 
pomiędzy grzebieniem kości biodrowej a dolnym brzegiem [15]. 

Siłę mięśni oddechowych oraz ich wydolność oceniono korzystając z orientacyjnej 
próby gaszenia zapałki, która polegała na wykonaniu szybkiego i bardzo gwałtownego 
wydechu, po wcześniejszym maksymalnym wdechu. Strumień wydechu kierowany 
w stronę płomienia zapałki umieszczonej w odległości 15 centymetrów od ust pacjenta. 
Badanie wykonywano w dwóch pozycjach – siedzącej i w pozycji leżącej. Zgaszenie 
zapałki w obu pozycjach świadczyło o wyniku dodatnim (prawidłowym). Zgaszenie 
zapałki tylko w pozycji siedzącej wskazywało na wynik pośredni, natomiast niezgasze-
nie zapałki w obu pozycjach traktowano jako wynik ujemny. Warto dodać, że osoby 
przed wykonaniem próby gaszenia zapałki nie były poddawane wcześniej żadnemu 
wysiłkowi fizycznemu, który mógłby doprowadzić do zmęczenia organizmu [15].  

Za pomocą pulsoksymetru wyznaczono wskaźnik wysycenia hemoglobiny tlenem 
(saturacja) [16], określono liczbę oddechów w ciągu minuty oraz wykonano próby 
czynnościowe: próbę gaszenia zapałki [15] i wstrzymania oddechu. Procedury 
związane z badaniem układu oddechowego zaplanowano wykonać trzykrotnie; przed 
rozpoczęciem fizjoterapii, po dwóch i trzech tygodniach od wdrożenia procedur 
fizjoterapeutycznych. Jednak zaistniała sytuacja epidemiczna związana z pandemią 
COVID-19 wstrzymała możliwość zakończenia badań w pełnym cyklu. W związku 
z tym w końcowej analizie uwzględniono tylko dwa badania (przed i po 2 tygodniach). 
Wszystkie dane zebrane w procesie badania umieszczono w arkuszu kalkulacyjnym 
EXCEL, a następnie przy użyciu programu STATISTICA 13.3. dokonano szczegóło-
wej analizy uzyskanych zmiennych. Dla większości zmiennych obliczono średnią 
arytmetyczną, odchylenie standardowe, wartość minimalną i maksymalną, współ-
czynnik zmienności i skośność. Testem Shapiro-Wilka sprawdzono normalność 
rozkładu. W związku z tym, że zmienne w większości nie wykazały takiego rozkładu 
wykorzystano testy nieparametryczne. Dla porównania grup niezależnych użyto testu 
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U Manna–Whitneya, a dla sprawdzenia zmian przed i po rehabilitacji testu Wilcoxona. 
Zależności występujące między zmiennymi określono, obliczając współczynnik kore-
lacji liniowej testem r Spearmanna. Dla wszystkich testów statystycznych przyjęto 
poziom istotności p < 0,05. 

4. Analiza wyników  

W pierwszej kolejności dokonano analizy zmiennych pod kątem normalności 

rozkładu za pomocą testu Shapiro-Wilka. Wyniki analizy dla poszczególnych zmiennych 

zostały przedstawione w tabeli 2 i 3. 

Tabela 2. Rozkład normalności dla badanych zmiennych, Test Shapiro-Wilka 

Zmienna Średnia Min. Maks. Odchylenie 
standardowe 

p 

Grupa 1 

Skala Borga 10,53 7,00 17,00 2,84 0,07450 

Skala Barthel 95,53 75,00 100,00 7,80 0,00001 

Saturacja przed rehabilitacją 95,95 88,00 98,00 2,41 0,00016 

Liczba oddechów na minutę 
przed rehabilitacją 

20,58 14,00 33,00 4,66 0,04739 

Wstrzymanie oddechu 
przed rehabilitacją 25,05 0,00 54,00 12,73 

0,50142 

Próba gaszenia zapałki 
przed rehabilitacją  

1,21 1,00 3,00 0,54 0,00000 

Saturacja po rehabilitacji 97,21 93,00 98,00 1,27 0,00001 

Liczba oddechów na minutę 

po rehabilitacji 
20,21 9,00 33,00 4,83 0,20071 

Wstrzymanie oddechu po 

rehabilitacji 25,35 0,00 48,00 11,77 
0,80158 

Próba gaszenia zapałki po 

rehabilitacji 
1,05 1,00 2,00 0,23 0,00000 

Grupa 2 

Skala Borga 12,64 7,00 20,00 28,87 0,18920 

Skala Barthel 44,29 25,00 60,00 10,89 0,53318 

Saturacja przed rehabilitacją 92,86 80,00 99,00 5,36 0,09313 

Liczba oddechów na minutę 

przed rehabilitacją 
17,93 10,00 29,00 5,05 0,67456 

Wstrzymanie oddechu 

przed rehabilitacją 17,32 8,00 58,00 12,94 
0,00013 

Próba gaszenia zapałki 

przed rehabilitacją  
1,79 1,00 3,00 0,58 0,00129 

Saturacja po rehabilitacji 93,36 80,00 98,00 98,00 0,01281 

Liczba oddechów na minutę 

po rehabilitacji 
17,86 12,00 31,00 4,61 0,01420 

Wstrzymanie oddechu po 

rehabilitacji 19,36 5,00 70,00 16,47 
0,00028 

Próba gaszenia zapałki po 

rehabilitacji 
1,64 1,00 3,00 0,74 0,00234 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 3. Rozkład normalności dla badanych zmiennych z uwzględnieniem płci, test Shapiro-Wilka 

Zmienna Średnia Min. Maks Odchylenie 

standardowe 

p 

Mężczyźni grupa 1 

Spoczynek przed 
rehabilitacją 98,48 86,00 126,00 10,46 0,01160 

Spoczynek po rehabilitacji 99,48 87,50 127,00 10,35 0,01589 

Maks. wdech przed 

rehabilitacją 100,98 90,00 129,00 10,74 0,00398 

Maks. wdech po 

rehabilitacji 101,64 91,00 128,50 10,68 0,00266 

Maks. wydech przed 

rehabilitacją 96,98 84,00 125,00 10,75 0,03000 

Maks. wydech po 

rehabilitacji 98,14 85,00 126,00 10,70 0,01959 

Mężczyźni grupa 2 

Spoczynek przed 
rehabilitacją 101,02 95,00 119,00 6,83 0,00003 

Spoczynek po rehabilitacji 102,16 93,00 123,00 6,96 0,00036 

Maks. wdech przed 

rehabilitacją 100,12 93,00 117,50 6,36 0,00078 

Maks. wdech po 

rehabilitacji 100,86 93,00 116,00 5,89 0,00194 

Maks. wydech przed 

rehabilitacją 102,22 93,00 119,00 6,13 0,00539 

Maks. wydech po 

rehabilitacji 100,34 92,00 115,00 6,01 0,00628 

Kobiety grupa 1      

Spoczynek przed 
rehabilitacją 

91,15 75,00 113,00 9,62 0,29063 

Spoczynek po rehabilitacji 93,37 76,00 122,20 9,45 0,09007 

Maks. wdech przed 

rehabilitacją 
90,08 72,00 112,00 10,29 0,60363 

Maks. wdech po 

rehabilitacji 
92,14 76,50 115,00 9,72 0,10106 

Maks. wydech przed 

rehabilitacją 
93,89 79,00 116,50 8,81 0,14932 

Maks. wydech po 

rehabilitacji 
91,03 74.00 113,00 10,05 0,15097 

Kobiety grupa 2 

Spoczynek przed 

rehabilitacją 
94,76 81,00 112,00 7,11 0,74666 

Spoczynek po rehabilitacji 96,71 89,00 113,00 6,07 0,16880 

Maks. wdech przed 
rehabilitacją 

95,34 86,00 112,00 6,68 0,52359 

Maks. wdech po 
rehabilitacji 

95,71 82,00 114,00 7,38 0,54982 

Maks. wydech przed 
rehabilitacją 

97,55 90,00 114,00 5,98 0,03946 

Maks. wydech po 
rehabilitacji 

96,21 85,00 113,00 6,79 0,66451 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość wyników nie 

wykazuje cech rozkładu normalnego ze względu na wartość p < 0,05. Sprawdzono czy 

wyniki uzyskane przez badanych grupy 1 i 2 uzyskane przed wdrożeniem procedur 

terapeutycznych. Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że różnice 

w stopniu zmęczenia podczas wykonywania wysiłku fizycznego obu badanych grup, 

nie są istotne statystycznie (tab. 4).  

Tabela 4. Wyniki uzyskane w skali Borga przez badanych grupy 1 i grupy 2, test U Manna-Whitneya 

Skala Borga 

Średnia Mediana Min. Maks. Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik  

Zmienności (%) 

Sko-

śność 

p 

Grupa 1 

10,53 10,00 7,00 17,00 2,84 26,94 0,88 0,08 

Grupa 2 

12,64 11,00 7,00 20,00 3,65 28,87 0,62 0,08 

Źródło: Opracowanie własne 

Podobnej analizy dokonano w odniesieniu do uzyskanych wyników w skali Barthel. 

Jednak w tym przypadku uzyskano różne wyniki, a różnica okazała się istotna staty-

stycznie (tab. 5).  

Tabela 5. Wyniki uzyskane w skali Barthel przez badanych grupy 1 i grupy 2, test U Manna-Whitneya 

Skala Barthel 

Średnia Media-

na 

Min. Maks. Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik  

Zmienności 
(%) 

Skoś-

ność 

Test U 

Manna-
Whitneya 

Grupa 1 

95,53 100,00 75,00 100,00 7,80 8,16 -2,16 <0,000 

Grupa 2 

44,29 45,00 25,00 60,00 10,89 24,60 -0,26 <0,000 

Źródło: Opracowanie własne 

W tabeli 6 przedstawiono wyniki uzyskanych wyników dla saturacji. Jak wynika 

z tabeli 6 w przypadku wyników uzyskanych przez badanych grupy 1 i 2 przed 

rehabilitacją nie uzyskano znamiennych różnic. Jednak w przypadku porównania 

wyników po rehabilitacji uzyskano istotne statystycznie różnice. Dokonano także 

analizy dotyczącej wyników uzyskanych przed rehabilitacją vs. po rehabilitacji w obu 

grupach. Analiza dowiodła, że w grupie 1 wyniki uzyskane przed, istotnie statystycznie 

różniły się od wyników po rehabilitacji (95,95 +/-2,41 vs 97,21 +/-1,27, p = 0,00098, 

test Wilcoxona). Istotnej statystycznie różnicy nie odnotowano w grupie 2. 
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Tabela 6. Wyniki saturacji uzyskane w grupie 1 i 2, przed i po rehabilitacji, test U Manna-Whitneya 

Saturacja 

Średnia Mediana Min. Maks. Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik  

Zmienności 

(%) 

Sko-

śność 

p 

Grupa 1 przed rehabilitacją 

95,95 97,00 88,00 98,00 2,41 2,52 -2,26 0,22 

Grupa 2 przed rehabilitacją 

92,86 93,00 80,00 99,00 5,36 5,77 -0,91 0,22 

Grupa 1 po rehabilitacji 

97,21 98,00 93,00 98,00 1,27 1,31 -2,43 <0,00 

Grupa 2 po rehabilitacji 

93,36 95,50 80,00 98,00 5,08 5,44 -1,50 <0,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki analizy statystycznej dla ilości oddechów na minutę zostały przedstawione 

w tabeli 7. Jak wynika z tabeli 7 w przypadku wyników uzyskanych przez badanych 

grupy 1 i 2 przed rehabilitacją nie uzyskano znamiennych różnic. Jednak w przypadku 

porównania wyników po rehabilitacji uzyskano istotne statystycznie różnice. 

Natomiast poddając analizie wyniki przed i po rehabilitacji, w obu grupach nie 

stwierdzono znamiennych różnic.  

Tabela 7. Wyniki ilości oddechów na minutę uzyskane w grupie 1 i 2, przed i po rehabilitacji, test U Manna-

Whitneya 

Liczba oddechów na minutę 

Średnia Me-
diana 

Min. Maks. Odchylenie 
standardowe 

Współczynnik  
Zmienności 

(%) 

Sko-
śność 

p 

Grupa 1 przed rehabilitacją 

20,58 20,00 14,00 33,00 4,66 22,64 1,22 0,09 

Grupa 2 przed rehabilitacją 

17,93 16,50 10,00 29,00 5,05 28,14 0,75 0,09 

Grupa 1 po rehabilitacji 

20,21 20,00 9,00 33,00 4,83 23,88 0,37 0,04 

Grupa 2 po rehabilitacji 

17,86 17,00 12,00 31,00 4,61 25,76 1,83 0,04 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki analizy statystycznej dla wstrzymania oddechu zostały przedstawione 

w tabeli 8. Jak wynika z tabeli 8 w przypadku wyników uzyskanych przez badanych 

grupy 1 i 2 przed rehabilitacją nie odnotowano znamiennych różnic. Jednak w przy-

padku porównania wyników po rehabilitacji uzyskano istotne statystycznie różnice 

między grupami. W przypadku obu grup nie uzyskano istotnych statystycznie różnic 

między wynikami przed i po rehabilitacji, (p > 0,05, test Wilcoxona). 
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Tabela 8. Wyniki wstrzymania oddechu uzyskane w grupie 1 i 2 przed i po rehabilitacji, test U Manna-

Whitneya 

Wstrzymanie oddechu [s] 

Średnia Mediana Min. Maks. Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik  

Zmienności (%) 

Sko-

śność 

p 

Grupa 1 przed rehabilitacją 

25,05 24,00 0,00 54,00 12,73 50,80 0,44 0,01 

Grupa 2 przed rehabilitacją 

17,32 13,73 8,00 58,00 12,94 74,74 2,74 0,01 

Grupa 1 po rehabilitacji 

25,35 25,00 0,00 48,00 11,77 46,43 -0,01 0,02 

Grupa 2 po rehabilitacji 

19,36 15,00 5,00 70,00 16,47 85,07 2,55 0,02 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyniki analizy statystycznej dla próby gaszenia zapałki zostały zebrane i przedsta-

wione w tabeli 9. Jak wynika z tabeli nr 9 w przypadku wyników uzyskanych przez 

badanych grupy 1 i 2 przed rehabilitacją nie uzyskano znamiennych różnic. Jednak 

w przypadku porównania wyników po rehabilitacji uzyskano istotne statystycznie 

różnice. Porównując wyniki przed i po rehabilitacji w obu grupach, nie odnotowano 

istotnych statystycznie różnic (p > 0,05, test Wilcoxona).  

Tabela 9. Wyniki próby gaszenia zapałki uzyskane w grupie 1 i 2 przed i po rehabilitacji, Test U Manna-

Whitneya 

Próba gaszenia zapałki 

Średnia Mediana Min. Maks. Odchylenie 

standardowe 

Współczynnik  

Zmienności (%) 

Sko-

śność 

p 

Grupa 1 przed rehabilitacją 

1,21 1,00 1,00 3,00 0,54 44,22 2,66 0,00 

Grupa 2 przed rehabilitacją 

1,79 2,00 1,00 3,00 0,58 32,42 -0,03 0,00 

Grupa 1 po rehabilitacji 

1,05 1,00 1,00 2,00 0,23 21,79 4,36 0,00 

Grupa 2 po rehabilitacji 

1,64 1,50 1,00 3,00 0,74 45,34 0,73 0,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Średnie wyniki uzyskane z pomiarów obwodów zostały przedstawione na rysunku 

1 i 2.  
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Rysunek 1. Średnie wyniki pomiarów obwodów klatki piersiowej u mężczyzn z grupy 1 i 2  
[opracowanie własne] 

 

Rysunek 2. Średnie wyniki pomiarów obwodów klatki piersiowej u kobiet z grupy 1 i 2, 

[opracowanie własne] 
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nego wdechu (p = 0,01237, test Wilcoxona) i wydechu (p = 0,00048, test Wicoxona) 

i są istotne statystycznie. Można zatem uznać, że rehabilitacja ma wpływ na maksy-

malny wdech i na maksymalny wydech wśród mężczyzn chodzących. Wśród 

mężczyzn chodzących rehabilitacja powoduje wzrost wartości mediany dla wyżej 
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wymienionych zmiennych. Dla maksymalnego wdechu odpowiednio 97 i 96 cm, a dla 

maksymalnego wydechu 94 i 96 cm. Można przyjąć, że rehabilitacja powoduje 

zwiększenie obwodu podczas maksymalnego wdechu i wydechu u mężczyzn 

chodzących. Wśród mężczyzn leżących istotne statystycznie zmiany nastąpiły w przy-

padku maksymalnego wydechu (p = 0,00701, test Wilcoxona). Istotna statystycznie 

różnica jest również widoczna w przypadku maksymalnego wydechu przed i po 

rehabilitacji, którego mediana najpierw wynosiła 101,5 cm, a później 100 cm. W tym 

wypadku u mężczyzn leżących można zauważyć zmniejszenie obwodu podczas 

maksymalnego wydechu po rehabilitacji. Analizując wyniki można przyjąć, że 

rehabilitacja ma wpływ na zmniejszenie obwodów klatki piersiowej podczas 

maksymalnego wdechu u mężczyzn należących do grupy leżącej. Podobna sytuacja 

dotyczy również kobiet chodzących, u których również zaszły zmiany w przypadku 

maksymalnego wdechu (p = 0,00002) i wydechu (p = 0,00073). I zmiany te są istotne 

statystycznie. Można stwierdzić, że rehabilitacja ma istotny wpływ na maksymalny 

wdech i na maksymalny wydech wśród kobiet chodzących. W przypadku maksymal-

nego wdechu przed rehabilitacją mediana osiągnęła wartość 90 cm, a po rehabilitacji 

93 cm. Z kolei dla maksymalnego wydechu rehabilitacja u kobiet chodzących powoduje 

spadek – mediana przed 94 cm, natomiast po rehabilitacji 90 cm. U kobiet leżących nie 

odnotowano istotnych statystycznie zmian. We wszystkich przypadkach zaobser-

wowano istotne statystycznie różnice pomiędzy mężczyznami leżącymi i kobietami 

leżącymi, jak i pomiędzy mężczyznami chodzącymi i kobietami chodzącymi. Oznacza 

to, że płeć ma istotnie wpływ na parametr obwodu klatki piersiowej w spoczynku, 

podczas maksymalnego wdechu oraz podczas maksymalnego wydechu zarówno przed, 

jak i po rehabilitacji. Przed rehabilitacją zaobserwowano istotne statystycznie różnice 

pomiędzy wartościami uzyskanymi w spoczynku u mężczyzn leżących w porównaniu 

z mężczyznami chodzącymi (p = 0,04478). Można przyjąć, że aktywność osób w danej 

grupie ma wpływ na wartości spoczynkowe przed rehabilitacją. Istotne statystycznie 

różnice wystąpiły także pomiędzy mężczyznami leżącymi a kobietami chodzącymi  

(p = 0,00003). Można przypuszczać, że zarówno płeć, jak i aktywność, mają wpływ na 

spoczynek przed rehabilitacją. Różnice można także zauważyć pomiędzy mężczy-

znami leżącymi i kobietami leżącymi (p = 0,00285) oraz mężczyznami chodzącymi 

i kobietami chodzącymi (p = 0,01635). Zatem można stwierdzić, że płeć ma istotny 

wpływ na spoczynek przed rehabilitacją. Mediana maksymalnego wdechu przed 

rehabilitacją u mężczyzn leżących wynosiła 101 cm. Natomiast u kobiet chodzących 

93,5 cm. Widoczny jest zatem spadek wartości maksymalnego wdechu przed rehabili-

tacją. Z rozkładu wartości spoczynku przed rehabilitacją dla mężczyzn leżących 

i kobiet chodzących widoczna jest zmiana w wartości median i rozkładu. Mediana 

spoczynku mężczyzn leżących wynosiła 99,5 cm, natomiast kobiet chodzących 91 cm. 

Można zauważyć, że wartości spoczynku przed rehabilitacją są wyższe u mężczyzn 

leżących niż u kobiet chodzących. Można przypuszczać, że płeć, jak i aktywność, 

w zależności czy jest to osoba chodząca lub leżąca mają wpływ na spoczynek przed 

rehabilitacją. Podobne wyniki odnotowano w przypadku maksymalnego wdechu przed 

rehabilitacją, gdzie istotne statystycznie różnice wystąpiły również pomiędzy 

mężczyznami leżącymi i kobietami chodzącymi (p = 0,00004). W tym przypadku można 

wnioskować, że płeć, jak i aktywność (chodzące/leżące), mają wpływ na maksymalny 
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wdech przed rehabilitacją. Można więc przypuszczać, że płeć ma istotny wpływ na 

różnice w maksymalnym wdechu przed rehabilitacją. Zarówno płeć jak i aktywność 

(chodzące/leżące), mogą znacząco wpływać na wielkość tego parametru. Jeżeli chodzi 

o maksymalny wydech przed rehabilitacją istotne statystycznie różnice zaobserwo-

wano pomiędzy mężczyznami leżącymi i kobietami chodzącymi (p = 0,00009) oraz 

pomiędzy kobietami leżącymi i kobietami chodzącymi (p = 0,04534). Można stwierdzić, 

że płeć i aktywność mogą determinować maksymalny wydech przed rehabilitacją. 

Z kolei rozpatrując różnice pomiędzy kobietami, można przypuszczać, że aktywność 

u kobiet wpływa na poziom maksymalnego wydechu przed rehabilitacją. Mediany 

maksymalnego wydechu dla obu grup wynoszą 99,5 (mężczyźni leżący) i 89,5 

(kobiety chodzące). W związku z tym, można przypuszczać, że zarówno płeć, jak 

i aktywność, determinują maksymalny wydech przed rehabilitacją, powodując spadek 

wartości dla kobiet chodzących. Wyniki analizy statystycznej z użyciem testu U 

Manna-Whitneya wykazały, że istotne statystycznie różnice wystąpiły pomiędzy męż-

czyznami leżącymi i kobietami chodzącymi (p = 0,00004) oraz pomiędzy mężczy-

znami leżącymi i kobietami leżącymi (p = 0,01442), a także pomiędzy mężczyznami 

chodzącymi i kobietami chodzącymi (p = 0,01334) w zakresie parametru – 

maksymalny wdech. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla maksymalnego wydechu po 

rehabilitacji wykazały istotnie statystycznie różnice pomiędzy mężczyznami leżącymi 

i kobietami chodzącymi (p = 0,00007) oraz pomiędzy mężczyznami leżącymi i kobie-

tami leżącymi (p = 0,03905), a także pomiędzy mężczyznami chodzącymi i kobietami 

chodzącymi (p = 0,02134).  
Obserwując zmiany zachodzące w torach u mężczyzn chodzących, istotne 

statystycznie różnice wystąpiły w torze dolnożebrowym. Istotne statystycznie różnice 
widoczne są w przypadku maksymalnego wdechu (p = 0,03461) i maksymalnego 
wydechu (p = 0,01796). Można stwierdzić, że rehabilitacja ma wpływ na maksymalny 
wdech oraz na maksymalny wydech w torze dolnożebrowym u mężczyzn chodzących. 
Różnica wartości median maksymalnego wdechu przed rehabilitacją i po rehabilitacji 
wynosi 2 (mediana przed 94, po 96 cm). Oznacza to, że przed rehabilitacją połowa 
mężczyzn chodzących miała maksymalny wdech poniżej 94 cm, a druga połowa 
powyżej tej wartości. Po rehabilitacji natomiast połowa mężczyzn chodzących osiągnęła 
maksymalny wdech w wysokości 96 cm, a druga połowa powyżej tej wartości. 
Widoczny jest zatem wzrost tego parametru po rehabilitacji. Rehabilitacja więc, 
wpływa istotnie na maksymalny wdech, powodując jego wzrost u mężczyzn chodzących. 
Analizując zmiany zachodzące w torach oddechowych u mężczyzn leżących, nie 
uwidoczniły się istotne statystycznie zmiany. Można zatem wnioskować, że rehabili-
tacja nie powoduje istotnych zmian w parametrach poszczególnych torów w tej grupie 
badanych. Z kolei w poszczególnych torach u kobiet leżących istotne statystycznie 
zmiany zaszły w torze piersiowym. W związku z tym można stwierdzić, że rehabili-
tacja powoduje zmiany w torze piersiowym w maksymalnym wdech (p = 0,02771) 
u kobiet leżących. Mediana maksymalnego wdechu przed rehabilitacją wynosiła 91,5 cm, 
natomiast po rehabilitacji 93,5 cm. Widoczny jest zatem wpływ rehabilitacji na 
maksymalny wdech – u kobiet leżących. Rehabilitacja powoduje wzrost maksymalnego 
wdechu w torze piersiowym. Najwięcej istotnych statystycznie zmian zaszło wśród 
kobiet chodzących. Zmiany te dotyczą toru dolnożebrowego i przeponowego. Można 
przypuszczać, że rehabilitacja wpływa, maksymalny wdech (p = 0,01860) i wydech 
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(p = 0,04086) w torze dolnożebrowym oraz na maksymalny wydech (p = 0,04086) 
w torze przeponowym. Rehabilitacja powoduje istotne zmiany w torze dolno-
żebrowym w maksymalnym wdechu u kobiet chodzących, dla których mediana przed 
rehabilitacją wynosiła 92 cm, natomiast po rehabilitacji 94 cm. Rehabilitacja powoduje 
zatem wzrost maksymalnego wdechu w torze dolnożebrowym u kobiet chodzących. 
W przypadku maksymalnego wydechu w torze dolnożebrowym u kobiet mediana 
wynosiła 92,5 cm. Jednak dla maksymalnego wydechu przed rehabilitacją mediana 
osiągnęła wartość 78 cm, co oznacza, że 25% kobiet chodzących osiągało wynik 
maksymalnego wydechu poniżej tej wartości, a reszta powyżej 78 cm. Po rehabilitacji 
natomiast 25% kobiet chodzących osiągnęło wartość maksymalnego wydechu poniżej 
84,5 cm, a pozostałe kobiety powyżej tej wartości. W związku z tym można zauważyć, 
że rehabilitacja powoduje wzrost wartości maksymalnego wydechu w torze dolno-
żebrowym u kobiet chodzących. Podobnie jak w torze dolnożebrowym, w torze 
przeponowym można zauważyć podobne wyniki dotyczące istotnych różnic po rehabi-
litacji. Przed rehabilitacją mediana maksymalnego wydechu w torze przeponowym 
u kobiet chodzących wynosiła 87 cm, natomiast po rehabilitacji 89 cm. 

5. Analiza wyników 

Bazy medyczne zawierają wiele publikacji, które ukazują dużą skalę problemu 
w związku z Przewlekłą Chorobą Obturacyjną Płuc, astmą czy z nowotworem płuc. 
Wiele doniesień odnosi się najczęściej do pozytywnego wpływu rehabilitacji odde-
chowej na zmniejszenie objawów choroby i poprawę wydolności układu oddecho-
wego. Autorzy, również skupiają się na badaniach z uwzględnieniem zdolności do 
samoopieki, samoobsługi pacjenta czy też odczuwanego zmęczenia podczas wysiłku 
fizycznego osób starszych [17-19]. Niestety niewiele jest publikacji, które dotyczyłyby 
rehabilitacji oddechowej stosowanej u osób starszych bez „aktywnych” chorób układu 
oddechowego. W badaniach przeprowadzonych przez Błaszczyk-Bębenek i wsp. został 
dokonany podział pacjentów na osoby mogące opuszczać teren zamieszkały oraz na 
takie osoby, które nie są w stanie tego uczynić i są zmuszone do pozostania w swoim 
miejscu zamieszkania. W obydwu grupach znalazły się osoby po 70. roku życia. 
Uzyskane wyniki przedstawiają różnicę w zdolności do samodzielności osób starszych. 
Badania wykazały dużą przewagę w liczbie uzyskanych punktów w skali Barthel przez 
osoby bardziej mobilne, czyli takie, które mogły opuszczać mieszkanie (średnio 
uzyskały 96,67 pkt.) w porównaniu do osób, które w domu musiały pozostać. Mimo 
wszystko osoby pozostające w mieszkaniu i tak wykazywały dużą samodzielność 
(średnio uzyskały 69,71 pkt.) [18]. Jednakże badania przeprowadzone przez Irzyńca 
i wsp. wśród osób, w przypadku których wymagana jest stała opieka długoterminowa 
ze względu na całkowity brak samodzielności wykazały, że znacząca liczba osób 
osiągnęła liczbę punktów między 5 a 35, co świadczy o bardzo ciężkim stanie 
pacjentów oraz o szczątkowej samodzielności. Badania dowiodły również, że wśród 
tych osób prawie 94% osób nie jest w stanie poruszać się po powierzchniach płaskich, 
co może świadczyć o fakcie, że te konkretne osoby należą do grupy osób leżących 
[19]. Z analizy własnej wynika, że osoby bardziej mobilne, chodzące, są w stanie 
osiągnąć wyższą liczbę punktów w skali Barthel co oznacza większą zdolność chorych 
do samoopieki oraz samopielęgnacji. Jednakże w przypadku grupy drugiej (osób 
leżących) zauważyć można również, że suma punktów w skali Barthel, jest dużo 
niższa niż w przypadku pierwszym. Wyniki potwierdzają, że stopień zdolności do 
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samoopieki oraz samopielęgnacji jest zależny od stopnia mobilności pacjentów. 
R. Mesquita i inni autorzy przeprowadzili badania wśród chorych na Przewlekłą 
Obturacyjną Chorobę Płuc, które dodatkowo w ciągu dnia należały do osób mało 
aktywnych oraz ich główną pozycją, w jakiej spędzali czas wolny, była pozycja 
siedząca. Osoby te zostały poddane 40 sesjom ćwiczeń z programu rehabilitacji 
pulmonologicznej. Badania wykazały, że rehabilitacja ma wpływ na poprawę stanu 
u chorych. Okazało się, że prawidłowo prowadzony program rehabilitacji, czyli 
początkowe wprowadzenie lekkich ćwiczeń zamiast ćwiczeń, które wymagają dużego 
wydatku energetycznego spowodowały wzrost aktywności u 1/3 osób przebadanych 
[20]. Z drugiej jednak strony badania prowadzone przez Talwar’a i innych wykazały, 
że rehabilitacja oddechowa ma wpływ na uczucie zmęczenia odczuwanego wśród osób 
z chorobami układu oddechowego. Dodatkowo trzeba podkreślić, że zmęczenie oraz 
depresja należą do dwóch różnych grup upośledzenia psychosomatycznego. Jednak, 
aby udowodnić, że program ten może przynieść pozytywny aspekt, którym będzie 
zmęczenie, autorzy zaznaczyli, że konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań na 
większej populacji [17]. Kolejne badania przeprowadzone przez Liao i innych 
skoncentrowały się głównie na wpływie rehabilitacji oddechowej w trakcie przebiegu 
POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) o ostrym zaostrzeniu. Głównym 
założeniem badań była ocena, jaki wpływ ma rehabilitacja oddechowa na: duszność, 
kaszel, odksztuszanie oraz tolerancję wysiłku. Badania zostały przeprowadzone na 
osobach w wieku powyżej 70. Osoby, które wzięły udział w badaniu zostały poddane 
treningowi oddechowemu przez 4 dni, dwa razy dziennie przez około 10-30 minut na 
daną sesję treningową. Badania dowiodły, że rehabilitacja oddechowa zmniejszyła 
uczucie duszności oraz odruch kaszlu, natomiast zwiększyła tolerancje wysiłkową oraz 
skuteczność odksztuszania przez chorych [21]. Badania przeprowadzone na rzecz tej 
pracy również wykazały wpływ rehabilitacji oddechowej na stan pacjentów w zależ-
ności od tego czy były to osoby chodzące, czy leżące. Jednakże, aby móc potwierdzić 
i uwierzytelnić wyniki tych badań należałoby wykonać te same badania przez dłuższy 
okres oraz u większej liczby pacjentów. Ochman wraz ze współautorami wykonali 
badania, które skupiły się na wpływie nordic walkingu w rehabilitacji oddechowej 
wśród pacjentów z nowotworami płuc. Badanie zostało przeprowadzone na 40 osobach 
o średniej wieku powyżej 50. Pacjenci zostali poddani rehabilitacji oddechowej przez 
12 tygodni, która została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi do takiej rehabilitacji 
u pacjentów chorych na POChP. W badaniu tym zostało użytych kilka metod. Do 
jednej z nich należało badanie spirometryczne, które wykazało w grupie badanej 
wzrost parametrów, takich jak: FEV1 (wzrost o prawie 3%) i FVC (poprawa o prawie 
6%) oraz zmniejszenie stosunku FEV1/FVC. Badania te wskazują na pozytywny 
wpływ rehabilitacji oddechowej na sprawność układu oddechowego [22]. Przegląd 
piśmiennictwa z ostatnich lat ukazuje, że rehabilitacja ma dobry wpływ na organizm 
człowieka, ale również na układ oddechowy. W przypadku układu oddechowego 
bardzo ważne jest, aby rehabilitacja była prowadzona w sposób przemyślany i dobrany 
indywidualnie do potrzeb pacjenta. Należy pamiętać o tym, że w rehabilitacji 
oddechowej nie należy koncentrować się tylko na wzmacnianiu mięśni oddechowych, 
ale równie konieczne jest wzmacnianie całego ciała. Dopiero wtedy będzie można 
osiągnąć cel wyznaczony przez fizjoterapeutę i pacjenta [23-25]. 
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6. Wnioski 

1) Sprawność układu oddechowego jest zależna od stopnia samodzielności i płci 

badanych. 

2) Nie można jednoznacznie stwierdzić czy rehabilitacja oddechowa poprawia 

sprawność układu oddechowego, która wyrażona jest poprzez próbę gaszenia 

zapałki.  

3) Rehabilitacja oddechowa, powoduje widoczne zmiany w pomiarach obwo-

dowych klatki piersiowej.  
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Rehabilitacja oddechowa u osób starszych hospitalizowanych z powodu innych 

chorób 

Streszczenie 

Podczas procesu starzenia dochodzi do licznych zmian, w tym układzie oddechowym. Każde unierucho-

mienie pacjenta podczas pobytu w szpitalu wymaga wprowadzenia odpowiednich procedur fizjotera-

peutycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rehabilitację oddechową. Celem pracy była ocena 
stopnia efektywności rehabilitacji oddechowej u pacjentów w wieku geriatrycznym przebywających 

w szpitalu. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono 33 osoby, które zostały podzielone na dwie grupy: 

grupa 1 – osoby chodzące oraz grupa 2 – osoby leżące, w wieku: 70,79 +/-8,88 (grupa 1), 72,29 +/-8,99 

(grupa 2). Włączenie badanych do jednej z dwóch grup określał wynik uzyskany w skali Barthel. 
Dokonano również oceny tolerancji wysiłku za pomocą skali Borga. Stan układu oddechowego oceniono 

za pomocą: saturacji, policzenia liczby oddechów w ciągu 1 minuty, zmierzenia czasu wstrzymania 

oddechu, a także poprzez próbę gaszenia zapałki. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej 

z wykorzystaniem testów: Wilcoxona, U Manna-Whitneya, Shapiro-Wilka, Spearmanna. Wszystkie 
badania dotyczące układu oddechowego wykonano przed wdrożeniem rehabilitacji oddechowej i po 14 

dniach. Nie odnotowano istotnych statystycznie zmian w zakresie badanych zmiennych, takich jak: liczba 

oddechów, wstrzymanie oddechu i próba gaszenia zapałki. Natomiast badania wykazały, że wśród kobiet 

chodzących rehabilitacja ma istotny statystycznie wpływ w przypadku maksymalnego wdechu i wydechu, 
jest zależna od toru oddechowego. Sprawność układu oddechowego jest zależna od stopnia samodzielności 

i płci badanych. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy rehabilitacja oddechowa poprawia sprawność 

układu oddechowego, która wyrażona jest poprzez próbę gaszenia zapałki. Rehabilitacja oddechowa, 

powoduje widoczne zmiany w pomiarach obwodowych klatki piersiowej. 
Słowa kluczowe: rehabilitacja oddechowa, pacjenci hospitalizowani 



 

Rehabilitacja oddechowa u osób starszych hospitalizowanych z powodu innych chorób 

 

159 

Respiratory rehabilitation among hospitalized patients 

Abstract 

During aging process multiple changes are observed in our body, including respiratory system. Each 

patient’s immobilization during a stay in a hospital involves a release of appropriate physiotherapeutic 
procedures, particularly paying attention to respiratory rehabilitation. The goal of the research was to assess 

an efficiency level of the respiratory rehabilitation among patients at the geriatric age, staying in the 

hospital. In conducted research 33 persons took part and were divided into two groups: the first group – the 

walking group- and the second group – the laying group, between: 70 to 79 +/-8,88 (the first group), 72 to 
29 +/-8,99 (the second group) years old. Inclusion into the research of one of two groups was determined 

by a result gained in Barthel scale. The Borga scale was used to assess the tolerance of effort. The state of 

respiratory system was measured by: oxygen saturation, counting the number of breaths in one minute, 

measuring the time of breathing ban, and also using a trial of the extinguishing a match. Received research 
were submitted by statistical analysis using tests: Wilcoxon, Mann-Whitney Shapiro-Wilk, Spearmann. All 

research involving respiratory system was realized before deployment of respiratory rehabilitation and after 

14 days. There were no crucial statistical changes in research variables such as: breath amount, breath 

inhibition, and a trial of extinguishing a match. However, research show that among walking women 

rehabilitation statistically has a crucial influence in case of maximum breath and exhaust, and depends on 

respiratory circuit. The condition of respiratory system is also dependent on the level of physical condition 

as well as sex. You can’t definitely state if respiratory rehabilitation improves condition of respiratory 

system, which is expressed by a trial of extinguishing a match. Respiratory rehabilitation brings apparent 
changes in measurements of rib cage. 

Keywords: respiratory rehabilitation, hospitalized patients 
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