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PROPOZYCJA POSTĘPOWANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W OBRAŻENIACH  
III STOPNIA WIĘZADEŁ BOCZNEGO PRZEDZIAŁU STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO 

PROPOSAL FOR PHYSICOTHERAPEUTIC TREATMENT  
IN III GRADE LATERAL COMPARTMENT LIGAMENT INJURIES OF TALOCRURAL JOINT 
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Streszczenie 

Wstęp. Uszkodzenia więzadeł przedziału bocznego stawu skokowo-goleniowego to bardzo częste kontuzje wśród osób uprawiają-
cych różne dyscypliny sportowe, a także u tancerzy baletu. Urazy te uniemożliwiają wykonywanie zawodu tancerza lub osobom 
aktywnym ruchowo wykonywanie niektórych form rekreacji ruchowej, w okresie od kilku dni do kilku miesięcy. Więzadłem prze-
działu pobocznego stawu skokowo-goleniowego, które najczęściej ulega urazowi jest więzadło strzałkowo-skokowe przednie 
(ATFL). U tancerzy częstym uszkodzeniem w obrębie stawu skokowego-goleniowego jest częściowe lub całkowite zerwanie więza-
dła ATFL i CFL. 
Cel pracy. Celem pracy była weryfikacja efektów kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego przy wykorzystaniu testu 
wspięcia na palce (zgięcie podeszwowe) i piętę (zgięcie grzbietowe) oraz oceny punktowej ostrych skręceń kostki, u osób u których 
wystąpił uraz III stopnia więzadła skokowo-strzałowego przedniego (ATFL) i więzadła piętowo-strzałkowego (CFL).  
Materiał i metody. Terapii poddano dziewięć osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 25 lat. Postępowanie 
fizjoterapeutyczne zastosowano w grupie artystów baletu. Tancerze wśród których wystąpił uraz specjalizowali się w tańcu klasycz-
nym. Byli oni leczeni zachowawczo, ponieważ nie wyrazili zgody na leczenie operacyjne. U czterech pacjentów w badaniu USG 
stwierdzono uszkodzenie III stopnia więzadła ATFL i CFL, u jednego – uszkodzenie III stopnia więzadła ATFL i II/III CFL i w 
czterech przypadkach wyłącznie uszkodzenie III stopnia ATFL. Kontrola radiogramu u pacjentów nie wykazała zmian urazowych  
o typie złamania w obrębie układu kostnego. Do analizy statystycznej wykorzystano testy: test t Studenta dla zmiennych powiąza-
nych oraz test Wilcoxona. 
Wyniki. W dniu urazu system punktowy u pacjentów wskazywał na III stopień uszkodzenia więzadeł, po zakończonej terapii uzy-
skane wyniki z systemu punktowego wskazywały brak uszkodzenia. Wówczas maksymalna liczba wpięć na palce i piętę wynosiła od 
54 do 49. Dla uzyskanych danych wartość statystyki t wynosi t = 31,13, natomiast p – wartość jest postaci p < 0,000001. Dla uzyska-
nych danych wartość statystyki W wynosi W = 81, natomiast p – wartość wynosi p = 0,000141. 
Wnioski. Zaproponowane postępowanie usprawniające okazało się metodą skuteczną w leczeniu urazów III stopnia więzadeł stawu 
skokowo-goleniowego. Przedstawiona propozycja kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego pozwala na stosowanie mak-
symalnych obciążeń zawodowych po 13 tygodniach terapii.  

SŁOWA KLUCZOWE: uszkodzenia więzadła ATFL i CFL III stopnia, system punktowy dla ostrych skręceń kostki, terapia manual-
na, zabiegi fizykoterapeutyczne, kinesiotaping, ćwiczenia sensomotoryczne.  

Summary 

Introduction. Injuries of lateral compartment ligaments of talocrural joint are very common among people training different sports 
and ballet dancers. These injuries prevent people from doing a ballet dancer job or the others from undertaking  same forms of mo-
tion recreation from several days to several months. Anterior talofibular ligament (ATFL) is the most typical of ligaments in lateral 
compartment of talocrural joint which is prone to injuries. The most common trauma in dancers is the partial or total rupture of ATFL  
and CFL ligaments in talocrural joint. 
Aim. The main aim of this research was the effects assessment of psychotherapeutic complex treatment by using plantar flexion 
(lifting the body onto toes) and dorsiflexion (lifting the body onto heel) test and score assessment of severe ankle sprains among 
people with III grade injury of anterior talofibular and calcaneofibular ligament (ATFL and CFL). 
Materials and methods. Nine people were under therapy – 6 women and 3 men. The average age of the group was 25 years. Psy-
chotherapeutic treatment was used within ballet artists group. Dancers with described injury specialised in classical dance. Conserva-
tive treatment was used because dancers refused to undergo surgical treatment. USG treatment of 4 patients showed III grade injuries 
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of ATCL and CFL ligaments, 1 patient suffered from III grade injury of ATFL and II/IIICFL ligament, in 4 examples only III grade 
ATFL injuries were found. Patients' control radiogram did not show fractures within human skeleton. For statistical analysis follow-
ing test: t Student test for linked variables and Wilcoxon's test were used. 
Results. In the injury day score assessment showed III grade ligament injury, after finishing the treatment the achieved results of 
score assessment showed the lack of injury. The maximum number of lifting the body onto its toes and heel ranged from 54 do 49. 
For the obtained data the value of statistics equaled t = 31.3, p < 0.000001. For the obtained data the value of statistics W was W = 81,  
p = 0.000141. 
Conclusion. The treatment proved to be the efficient method in treating of III grade injures of talocrural joint. Presented proposal for 
psychotherapeutic complex treatment allows for maximum professional activity application after 13 weeks of therapy. 

KEY WORDS: III grade injury of ATFL and CFL ligament, score system for severe ankle sprains, psychotherapeutic treatment, 
kinesiotaping, sensomotoric exercises. 

 
 

 

Wstęp 
Uszkodzenia więzadeł przedziału bocznego stawu sko-

kowo-goleniowego są bardzo często spotykaną kontuzją 
wśród osób uprawiających różne dyscypliny sportowe [1],  
a także u artystów baletu [2]. Urazy te uniemożliwiają 
wykonywanie tancerzom zawodu lub osobom aktywnym 
ruchowo wykonywanie niektórych form rekreacji rucho-
wej, na okres od kilku dni do kilku miesięcy. Więzadłem 
przedziału pobocznego stawu skokowo-goleniowego, które 
najczęściej ulega urazowi jest więzadło strzałkowo-sko- 
kowe przednie (ATFL). Wynika to głównie z biomechani-
ki tego stawu. Staw ten bierze udział w korygowaniu 
postawy ciała, a aktywność mięśni strzałkowych oraz pozy-
cja kostki decydują o lokalizacji środka nacisku w stawie 
skokowo-goleniowym [3]. 

Większość skręceń stawu skokowo-goleniowego wy-
stępuje podczas ruchu inwersji (zgięcie podeszwowe, 
przywiedzenie i supinacja stopy). Jako pierwsze uszkodze-
niu ulega więzadło ATFL. Kolejnym zerwanym więzadłem 
może być więzadło strzałkowo-piętowe (CFL), a na końcu 
więzadło strzałkowo-skokowe tylne (PTFL) [1].  

Roström przeprowadzając badania kliniczne odkrył, 
iż izolowane całkowite zerwanie przedniego więzadła 
strzałkowo-skokowego przedniego występowało w 65% 
przypadkach ostrych skręceń kostki [1]. Również Hertel 
zaobserwował, że najczęstszym urazom spośród więza-
deł przedziału bocznego stawu skokowo-goleniowego 
ulega więzadło strzałkowo-skokowe przednie [4]. 

U tancerzy częstym uszkodzeniem w obrębie stawu 
skokowego-goleniowego okazuje się częściowe lub całko-
wite zerwanie więzadła ATFL i CFL [2]. Również tego typu 
uszkodzenia są najczęściej występującymi w czasie upra-
wiania różnych form aktywności fizycznych [5]. 

W zależności od wielkości ruchu inwersji wyróżnia 
się trzy stopnie uszkodzenia: 

– uraz I stopnia (łagodny) jest to rozciągnięcie lub 
częściowe uszkodzenie aparatu więzadłowego z za-
chowaniem całościowej integralności strukturalnej. 
Występuje wówczas niewielki obrzęk i miejscowa 
bolesność z bólowym ograniczeniem ruchów bez 
wystąpienia niestabilności mechanicznej stawu 

– uraz II stopnia (umiarkowany) charakteryzuje się 
częściowym rozciągnięciem więzadeł z zachowa-

niem ich ciągłości, któremu towarzyszy ból, 
obrzęk, pojawia się ograniczenie zakresu ruchu w 
stawie skokowo-goleniowym w większym stop-
niu z niestabilnością funkcjonalną stawu 

– uraz III stopnia to obraz całkowitego przerwania 
ciągłości więzadła lub więzadeł z dużym obrzę-
kiem, krwiakiem oraz nadwrażliwością. Pojawia 
się znaczna niestabilność funkcjonalna w stawie 
skokowo-goleniowym oraz znaczne ograniczenie 
ruchomości [5, 6].  

Cel pracy 
Celem pracy była weryfikacja wyników zastosowania 

kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego przy 
pomocy testu wspięcia na palce i piętę w zależności od 
oceny punktowej ostrych skręceń stawu skokowo-golenio- 
wego, u osób, u których wystąpił uraz III stopnia więzadła 
skokowo-strzałowego przedniego (ATFL) i więzadła pię-
towo-strzałkowego (CFL).  

Materiał i metody 
Program postępowania fizjoterapeutycznego zasto-

sowano w grupie artystów baletu. W sumie terapii pod-
dano dziewięć osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn. Tan-
cerze wśród których wystąpił uraz specjalizowali się w 
tańcu klasycznym. Średnia wieku leczonych osób wyno-
siła 25 lat. Tancerze byli leczeni zachowawczo, ponie-
waż nie wyrazili zgody na leczenie operacyjne. Projekt 
badawczy uzyskał aprobatę Terenowej Komisji Bio-
etycznej. Badania przeprowadzono za zgodą osób zainte-
resowanych.  

Tancerze byli diagnozowani w dniu urazu i prowadzeni 
przez tego samego lekarza specjalistę ortopedii i traumato-
logii od chwili rozpoczęcia terapii do jej zakończenia. Tera-
pię przeprowadzono przez 13 tygodni, codziennie przez 
godzinę. W dniu urazu lekarz przeprowadził wywiad z pa- 
cjentem, uzyskując informację o urazie skrętnym stawu 
skokowo-goleniowego z objawami krwiaka, silnymi dole-
gliwościami bólowymi stawu, dużą tkliwością palpacyjną  
w rzucie więzadła ATFL. W badaniu lekarskim stwierdzono 
ograniczenia bólowe zgięcia grzbietowego i podeszwowe-
go, supinacji oraz pronacji. Kontrola USG w każdym przy-
padku wykazała uraz więzadłowy. U czterech pacjentów w 
badaniu USG stwierdzono uszkodzenie III stopnia więzadła 
ATFL i CFL, u jednego – uszkodzenie III stopnia więzadła 
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ATFL i II/III CFL i w czterech przypadkach wyłącznie 
uszkodzenie III stopnia ATFL. Kontrola radiogramuu pa-
cjentów nie wykazała zmian urazowych o typie złamania  
w obrębie układu kostnego. 

Bezpośrednio po urazie i po zakończeniu terapii 
przeprowadzono test wspięcia na palce i piętę [5]. Pa-
cjent proszony był o stanie na palcach i pięcie kończyny 
dolnej objętej urazem, staw kolanowy kończyny niete-
stowanej był zgięty pod kątem 90° a kończyny górne 
trzymane były za tułowiem. W przypadku utraty równo-
wagi pacjent mógł dotknąć ściany w celu jej odzyskania 
i kontynuacji testu. Test trwał 1 minutę, tempo było od- 
mierzane metronomem w takcie ½. Przed wykonaniem 
testu fizjoterapeuta dokładnie objaśnił jego celowość 
oraz zrobił pokaz.  

Kolejną zastosowaną oceną bezpośrednio po urazie 
był system punktowy ostrych skręceń kostki wg Manna  
i współautorów. Polega on na ocenie punktowej od 0 do 3 
kategorii: bólu, obrzęku i niezdolności do chodzenia (tabe-
la 1.). Uzyskany końcowy wynik informuje o stopniu skrę-
cenia stawu skokowo-goleniowego. Liczba punktów 1–3 
wskazuje na skręcenie I stopnia, 4–6 punktów II stopień  
a 7–9 punktów informuje o III stopniu skręcenia [7]. Po 
13 tygodniach terapii przeprowadzono ocenę punktową. 

Dla zbadania skuteczności proponowanego programu 
terapeutycznego zastosowano dwa testy statystyczne: 
test t Studenta [8] dla zmiennych powiązanych oraz test 
Wilcoxona [9].  

 
Tabela 1. System punktowy dla ostrych skręceń kostki wg Manna 
i współautorów [7] 
Table 1. Score system for severe ankle sprains according to Mann 
and co writers [7] 
 

Kategoria/punkty 0 1 2 3 
Ból     
Obrzęk     
Niezdolność  
do chodzenia     

Metodyka wykonywanych zabiegów 
 

1. Kompres CITO  
 

Jednorazowy kompres Cito produkcji Suomen Ky-
lampussi Oy zastosowano bezpośrednio po urazie, przy-
mocowując go do stawu skokowo-goleniowego bandażem 
elastycznym. Temperatura kompresu wynosiła ok. 0º, 
utrzymywany był w miejscu urazu 20 minut. W przypad-
ku świeżych urazów stosowane zimno nie może być zbyt 
intensywne lub działać zbyt długo, ponieważ może pro-
wadzić to do koagulacji krwi [10]. W pierwszym i drugim 
dniu stosowano kompres co godzinę, utrzymując go w 
miejscu urazu 20 minut za wyjątkiem godzin nocnych, 
gdy pacjent spał (tabela 2.). 

2. Unieruchomienie stawu skokowo-goleniowego 
 

Unieruchomienie za pomocą athletic-tapingu zastoso-
wano po doznanym urazie do chwili dotarcia pacjenta do 
szpitala. Do unieruchomienia użyto podkładu (gąbki), na 
który, przyklejane były sztywne plastry. W trakcie zakłada-
nia unieruchomienia staw skokowo-goleniowy był ułożony 
w pozycji pośredniej. Następnie w szpitalu pacjentom za-
stosowano unieruchomienie stawu skokowo-goleniowego 
łuską gipsową, którą utrzymywano przez tydzień zdejmując 
do zabiegów. Kolejnym stosowanym unieruchomieniem 
była orteza – but marszowy. But posiadał regulację kątową 
ustawienia stawu skokowo-goleniowego. Regulacja kątowa 
buta była ustawiona tak, by staw znajdował się w pozycji 
pośredniej. Takie unieruchomienie stosowano od 2–6 tygo-
dnia (tabela 2.). Od 7 tygodnia do 13 tygodnia zastosowano 
unieruchomienie stabilizatorem skokowo-goleniowym Air-
Cast (tabela 2). But marszowy i stabilizator pozwalały na 
łatwy dostęp do uszkodzonych więzadeł celem przeprowa-
dzania zabiegów oraz pozwalały na higienę kończyny dolnej. 

 
3. Elewacja urazowej kończyny 

 

Kończyna dolna której staw skokowo-goleniowy uległ 
skręceniu była uniesiona, gdy pacjent przebywał w pozycji 
siedzącej lub leżącej. Pod podudzie uszkodzonej kończyny 
podkładano miękki wałek. Elewację stosowano w celu za- 
pobiegania zwiększania się krwiaka, obrzęku. Stosowano ją 
do 6 tygodni po urazie (tabela 2.). 

 
4. Kinesiotaping aplikacja – limfatyczna 

 

Zastosowany kinesiotaping w postaci aplikacji limfa-
tycznej, stosowano w celu przyspieszenia wchłonięcia 
obrzęku i krwiaka [11, 12, 13]. 

 
5. Kinesiotaping z techniką więzadłową   

 

Występujący obrzęk w miejscach uszkodzonych więza-
deł ATFL i CFL stawu skokowo-goleniowego, powodował 
oddalenie od siebie rozerwanych końców więzadeł. Dlatego 
zastosowano kinesiotaping z techniką więzadłową, w celu 
zwiększenia kontaktu rozerwanych więzadeł [11, 12, 13]. 
Obie techniki plastrowania stosowane były od 1 dnia urazu 
do 11 tygodnia (tabela 2.). 

 
6. Krioterapia 

 

Zabieg krioterapii był wykonywany przy użyciu sprzętu 
firmy Zimmer. Miał on na celu zmniejszenie obrzęku i do- 
legliwości bólowych [14]. W odległości 20 cm od miejsca 
urazu umiejscowiono dyszę ze strumieniem suchego zim-
nego powietrza. Regulacja była ustawiona na maksymalny 
nadmuch powietrza. Wykonujący zabieg wykonywał dyszą 
okrężne ruchy. Zabieg trwał 5 minut. W przypadku odczu-
cia bólu przez pacjenta w miejscu urazu zabieg przerywano. 
Zabieg był wykonywany od 3 dnia po urazie do 12 tygo-
dnia terapii (tabela 2.). Zabieg był wykonywany pięć razy  
w tygodniu. 
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Tabela 2. Program terapeutyczny stosowany przez 13 tygodni
Table 2. Therapeutic program used for 13 days 

 
TERAPIA/TYDZIEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

kompres 
cito •             
łuska 

gipsowa •             
but 

marszowy  • • • • •        
stabilizator 

AirCast       • • • • • • • 
 

elewacja • • • • • •        
aplikacja limfatyczna • • • • • • • • • • •   
aplikacja więzadłowa • • • • • • • • • • •   

krioterapia • • • • • • • • • • • •  
GMP • • • • • •        

magnetoterapia • • •           
ultrafonoforeza • • •           
ćwiczenia  

sensomotoryczne 
• • • • • • • • • • • • • 

ruchy czynne      • • • • • • • • 
przywracanie  
elastyczności        

• • • • • • 

ćwiczenia  
wzmacniające        

• • • • • • 

ćwiczenia  
na równoważni            

• • 

ćwiczenia na piłkach Thera-Band            • • 
 

 
7. GMP – głęboki masaż poprzeczny 

 

Głęboki masaż poprzeczny według Cyriaxa [15] wyko-
nywano w miejscu przebiegu więzadła ATFL i CFL. Głę-
boki masaż poprzeczny jest specyficzną techniką masażu 
mającą na celu prawidłową regenerację włókien kolageno-
wych tworzących więzadła, wywołanie przekrwienia oraz 
efektu przeciwbólowego [15]. Masaż wykonywany był  
3 razy w tygodniu po 15 minut. Masaż wykonywano od  
4 dnia po urazie do 6 tygodnia terapii (tabela 2.). 

 
8. Magnetoterapia  

 

Zabieg magnetoterapii przeprowadzono przy użyciu 
sprzętu firmy Astar - Abr, wykorzystano aplikator o średni-
cy 60 cm. Celem magnetoterapii było uzyskanie efektu 
biologicznego uszkodzonych tkanek miękkich [16]. Zabieg 
był wykonywany w pozycji leżącej, w cewce znajdował się 
kontuzjowany staw skokowo-goleniowy. Czas trwania za- 
biegu wynosił 15 minut, częstotliwość pola 50 Hz, natęże-
nie pola 4 mT, kształt pola był sinusoidalny. Zabieg rozpo-
częto w 3 dniu po urazie (tabela 2.), przeprowadzono 15 
zabiegów w serii. 

 
 

 
9. Ultrafonoforeza  

 

Zabieg ultrafonoforezy wykonywano wykorzystując 
Sonoter firmy Astar - Abr. W miejsce urazu wprowadzano 
żel Reparil o działaniu przeciw obrzękowym i przeciw 
zapalnym. Lek w tym zabiegu może być wprowadzony pod 
skórę na głębokość 1–3 cm, taka penetracja wskazuje na 
zastosowanie zabiegu ultrafonoforezy w uszkodzeniach 
tkanek miękkich [17]. Ponadto użyty żel do zabiegu speł-
niał funkcję środka sprzęgającego.  Elektroda płaska była 
umiejscowiona na brzuścu mięśnia trójgłowego łydki koń-
czyny dolnej, która uległa urazowi. Głowicę do ultrafonofo-
rezy przyłożono w miejscu przebiegu więzadeł. Wartość 
natężenia prądu była dobierane indywidualnie do pierw-
szych odczuć pacjenta, natomiast wartość mocy w pierw-
szych pięciu zabiegach wynosiła 0,5 W/cm. W kolejnych 
zabiegach do zakończenia serii była to wartość 1 W/cm, 
tryb pracy był ciągły, czas zabiegu wynosił 10 minut, 15 
zabiegów w serii. Zabieg wprowadzono w 3 dniu po urazie 
(tabela 2.). 

 
10. Ćwiczenia sensomotoryczne wprowadzono do terapii 
w 4 dniu po urazie i zakończono je w 13 tygodniu terapii 
(tabela 2.). Ćwiczenia te polegały na zaangażowaniu 
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myśli w wykonywanie ćwiczenia. W trakcie ćwiczenia 
pacjent myślał, by dociskać do podłoża I i V głowę kości 
śródstopia oraz guz piętowy, jako punkty styczności 
stopy z podłożem [18]. Do 6 tygodnia wykonywano 
ćwiczenie w pozycji siedzącej trzymając stopy na podło-
dze, od 6 tygodnia wykonywano ćwiczenie w pozycji 
stojącej z równoczesnym wykonywaniem ruchów koń-
czynami górnymi, które tancerze wykonują w trakcie 
lekcji baletowej.  

 
11. Ruchy czynne 

 

Pacjent wykonywał ruchy czynne stawu skokowo - 
goleniowym w obrębie, którego wystąpiło uszkodzenie. 
Kolejność ruchów: zgięcie grzbietowe, zgięcie pode-
szwowe, inwersja, ewersja oraz krążenia w obu kierun-
kach. Ćwiczenie wykonywano 5 razy dziennie po 30 
powtórzeń każdy ruch. Ruchy te były wykonywane od  
6 tygodnia po urazie do 13 tygodnia (tabela 2.). Ruchy 
czynne wykonywano w celu przywrócenia ruchomości w 
stawie skokowo i jej utrzymania [19]. 

 
12. Przywracanie elastyczności tkanek miękkich i ru-
chomości stawu 

 

Do przywracania elastyczności tkanek miękkich wyko-
rzystano PIR (Post – Isometric Relaxation). Technikę wy-
konywano w pozycji siadu prostego pacjenta. Terapeuta 
przykładał opór swoją dłonią w kierunkach zgięcia grzbie-
towego i podeszwowego, ewersji i inwersji. Zabieg był 
rozpoczynany z pozycji bariery ruchu w stawie. Zasadą 
wykonania jest zastosowanie minimalnego oporu przez 
terapeutę w czasie napięcia izometrycznego wykonywane-
go przez pacjenta. Pacjent napinał mięsień przez 10 sekund 
w kierunku przeciwnym do przyłożonego oporu przez 
terapeutę. Po upływie 10 sekund napięcia izometrycznego 
następowało rozluźnienie trwające 20 sekund. Następnie 
terapeuta zwiększał biernie zakres ruchu w stawie do mo-
mentu, w którym wyczuwał opór tkanek [20]. W celu więk-
szej efektywności rozciągania zastosowano hamowanie 
antagonistyczne. Po każdym zastosowaniu techniki PIR 
stosowano hamowanie antagonistyczne [20], wykorzystując 
te same pozycje terapeutyczne z przeciwległym przyłoże-
niem oporu do PIR. Stosując metodę PIR dla każdego kie-
runku w stawie ilość powtórzeń w czasie jednej sesji wyno-
siła 15 razy. Hamowanie antagonistyczne wykonywano 
tylko jeden raz. Ćwiczenie wykonywane było codziennie 
od 8 tygodnia do dnia zakończenia terapii (tabela 2.).  

 
13. Trening wzmacniający mięśni strzałkowych i pisz-
czelowych 

 

Do treningu wykorzystywano opór elastyczny taśm 
Thera-Band. Zastosowano zielony kolor taśmy, o śred-
nim oporze elastycznym. Pacjenci wykonywali ruchy za 
które odpowiadają ww. mięśnie z oporem elastycznym. 
Mięśnie wykonywały pracę ekscentryczną i koncen-
tryczną. Ćwiczenie zastosowano w pozycji siadu proste-
go 2 razy dziennie po 30 powtórzeń dla każdego ruchu. 

Trening ten wprowadzono w 8 tygodniu terapii (tabela 2.). 
Celem stosowania treningu mięśni strzałkowych i piszczelo-
wych była poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej [21]. 

 
14. Ćwiczenia na równoważni 

 

Pacjent ćwiczył na równoważni początkowo w pozycji 
siedzącej opierając obie stopy na platformie i wykonywał 
balans platformą w przód, w tył i na boki. Następnie prze-
chodził do pozycji stojącej balansował platformą, tak jak  
w pozycji siedzącej. Pacjent w pozycji siedzącej i stojącej 
dołączał ruchy kończyn górnych (pacjenci stosowali usta-
wienie kończyn górnych, tak jak w pozycjach tańca kla-
sycznego). Dodatkowo pacjent między stawami kolano-
wymi miał umieszczoną piłkę, którą musiał utrzymać w 
tym miejscu w trakcie balansowania na platformie. Ćwi-
czenia równoważne rozpoczęto w 12 tygodniu terapii i wy- 
konywano do końca terapii tabela 2.). Wykonywano je 
przez 10 minut 5 razy w tygodniu. Trening równowagi jest 
wskazany w przypadku ostrych skręceń kostki, mający na 
celu poprawę kontroli czuciowo-ruchowej [22]. 

 
15. Ćwiczenia na piłkach Thera-Band 

 

Do ćwiczeń wykorzystano piłkę o średnicy 60 cm. 
Pacjenci na piłce wykonywali balans tułowiem na boki, 
w przód, w tył, ruchy przodopochylenia i tyłopochylenia 
miednicy, siedząc na piłce prostowali kończynę dolną w 
stawie kolanowym. W trakcie tych ruchów każdy z pa-
cjentów musiał utrzymać stawy biodrowe, stawy kola-
nowe i stawy skokowe w jednej osi. Każdy z ruchów 
wykonywano 30 razy w czasie jednej sesji. Ćwiczenia na 
piłkach wprowadzono w 12 tygodniu (tabela 2.). Ćwi-
czenia te spełniały tę samą funkcję jak ćwiczenia na 
równoważni [22]. U pacjentów nie stosowano farmako-
terapii za wyjątkiem stosowanego miejscowo żelu uży-
tego w zabiegu ultrafonoforezy.  

Wyniki 
W badaniu lekarskim po 13 tygodniach terapii stwier-

dzono kompletne ustąpienie dolegliwości bólowych. U 6 
pacjentów całkowicie a u 3 pacjentów częściowo ustąpił 
obrzęk kostki bocznej. Stwierdzono również uzyskanie 
przez pacjentów pełnego zakresu ruchu zgięcia grzbietowe-
go i podeszwowego, supinacji i pronacji. Zwartość stawu 
skokowo-goleniowego była prawidłowa i porównywalna ze 
stroną zdrową. 

Przed i po zakończonej terapii przeprowadzono test 
wspięcia na palce i piętę. Bezpośrednio po urazie żaden 
pacjent nie wykonał testu, gdyż najmniejsza próba wy-
woływała ból w miejscu uszkodzonych więzadeł oraz 
niemożność wykonania ruchów wspięcia. Po zakończo-
nej terapii największa liczba wpięć na palce i piętę wy-
nosiła 54 a najmniejsza 49 (tabela 3.). 

System punktowy wg Manna i wsp. [7] w dniu urazu 
wskazywał na III stopień uszkodzenia więzadeł u wszyst-
kich pacjentów. Natomiast po zakończonej terapii uzyskane 
wyniki według tego systemu odpowiadały ustąpieniu cech 
uszkodzenia więzadła (tabela 4.). 
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Po zakończonym procesie fizjoterapeutycznym po-
jawiła się pełna funkcja stawów skokowo-goleniowych. 
Pacjenci nie zgłaszali dolegliwości bólowych oraz nie 
mieli uczucia niestabilności tego stawu. Po 3 miesiącach 
od urazu artyści baletu powrócili do pracy. U żadnego  
z pacjentów nie nastąpił powrót skręcenia stawu skoko-
wo-goleniowego. 

 
Tabela 3. Liczba wspięć na palce i piętę kończyny urazowej u pa- 
cjentów w czasie 1 minuty w tempie ½ 
Table 3. The number of lifting onto toes and heel of the injured 
limb during 1 minute in ½ measure  
 
lp. w dniu urazu po zakończonej terapii 

1 0 50 
2 0 54 
3 0 52 
4 0 50 
5 0 51 
6 0 53 
7 0 54 
8 0 50 
9 0 49 

 
Tabela 4. Liczba punktów wg systemu punktowego Manna  
i wsp. [7] 
Table 4. The number of scores according to Mann score system [7] 
 

lp. w dniu urazu po zakończonej terapii 

1 7 0 
2 8 0 
3 9 0 
4 9 0 
5 8 0 
6 8 0 
7 9 0 
8 8 0 
9 7 0 

 
Analiza statystyczna 
 

W celu zbadania skuteczności testu wspięcia na pal-
ce i piętę [5] oraz punktowej oceny ostrych skręceń 
kostki wg Manna i współautorów [7] zastosowano dwa 
testy: test t Studenta [8] dla zmiennych powiązanych 
oraz test Wilcoxona [9].  

Dane pochodzą z dwóch n -elementowych populacji 
powiązanych { }ix  oraz { }iy  i są powiązane w pary. 

Dla każdej z par wyznaczmy różnicę iii yxd −=  .  
 
Test t Studenta 
 

Założono, że populacja różnic ma rozkład normalny. 
Następnie wyznaczono wartość statystyki  

n
s
dt

d

=  

gdzie d i ds  oznaczają średnią różnicę oraz odchylenie stan-
dardowe liczebności próby d. Statystyka t ma rozkład t-Stu- 
denta o n-1 stopniach swobody.  

Dla uzyskanych danych wartość statystyki t wynosi  
t = 31.13, natomiast p – wartość jest postaci p < 
0.000001.  

 
Test Wilcoxona  
 

Zasugerowano różnice di rosnąco, niezależnie od znaku. 
Określono rangi dla tak szeregowanych obserwacji. Na-
stępnie obliczono wartość testu statystycznego W będącego 
sumą wszystkich rang różnic ujemnych i zbadano, z wyko-
rzystaniem tablicy testu Wilcoxona, czy wartość statystyki 
W znajduje się w obszarze krytycznym lub wyznaczano p – 
wartość. 

Dla uzyskanych danych wartość statystyki W wynosi 
W = 81, natomiast p – wartość wynosi p = 0.000141. 

Dyskusja 
Urazy więzadeł bocznych stawu skokowo-goleniowego 

są bardzo częste, bo stanowią one 25% wszystkich urazów 
układu mięśniowo-szkieletowego [1]. Zazwyczaj uszko-
dzone więzadło I czy II stopnia leczy się nieoperacyjnie [5]. 
Uważa się, że jest to skuteczna metoda leczenia [1, 23, 24, 
25, 26, 27]. Uszkodzone więzadło III stopnia poddaje się 
leczeniu chirurgicznemu. Jednak taki sposób leczenia wiąże 
się z dużymi kosztami oraz z podniesionym ryzykiem wy-
stąpienia komplikacji, jak np. infekcje [28].  

W przypadku wyboru leczenia nieoperacyjnego bar-
dzo popularną metodą postępowania jest RICE [1, 6, 29]. 
RICE z języka angielskiego oznacza Rest – odpoczynek, 
Ice – chłodzenie lodem, Compresion – opatrunek ucisko-
wy, Elevation – podniesienie. Ten sposób leczenia stosuje 
się w przypadku skręcenia I lub II stopnia. Metodę tę 
praktykuje się bardzo często i przynosi ona pozytywne 
efekty leczenia. Lewis podaje, że metoda RICE to zasto-
sowanie Rest – odpoczynek, Immobilization – brak ruchu, 
Cold – zimno, Elevation – uniesienie [30]. Według Lewisa 
taka metoda RICE powinna być stosowana przez pierwszą 
i drugą dobę po urazie. Dopiero po 48 godzinach od wy-
stąpienia urazu stosowano opatrunek uciskowy – Compre-
sion przy użyciu bandaża elastycznego lub taypów. Prefe-
rowaną formą leczenia była również PREs – Progressive 
Resistance Exercises, stosowana u tancerzy, której celem 
było ograniczenie zgięcia podeszwowego stawu do czasu 
zagojenia się urazu. Tak stosowana metoda RICE i PREs 
była praktykowana u tancerzy American Balet Theater 
New York [30].  

Avci i Sayli porównali półsztywne i sztywne opatrunki 
gipsowe stosowane w krótkotrwałym unieruchomieniu 
(unieruchomienie przez dwa tygodnie) ostrych urazów 
skręcenia III stopnia stawu skokowo-goleniowego. Zasto-
sowane unieruchomienie zmniejszało ból i obrzęk, pozwa-
lało na początkowe leczenie więzadła. Pod względem 
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funkcjonalnej i klinicznej stabilności opatrunki gipsowe 
półsztywne i sztywne uzyskały porównywalne wyniki [31]. 
Najczęstszym stosowanym unieruchomieniem przy zerwa-
niu bocznych więzadeł stawu skokowo-goleniowego jest 
opatrunek gipsowy lub leczenie chirurgiczne [32].  

W fizjoterapii wyróżnia się kilka sfer sensomotorycz-
nych ciała człowieka, poprzez które, terapeuta może od-
działywać na pacjenta. Miejsca te w terapii nazywane są 
kluczami. Stopy są jednym z kluczy [33]. W trakcie prowa-
dzonej terapii ważne jest, by pacjent nauczył się i potrafił 
kontrolować pozycję „krótkiej stopy” podczas wykonywa-
nia wszystkich czynności równoważnych. Prawidłowa 
kontrola równowagi zapewnia optymalny dopływ informa-
cji prioprioreceptywnych do centralnego układu nerwowe-
go. Trening sensomotoryczny rozwinięty przez Jandę opiera 
się o normalizację struktur obwodowych: wzmocnienie 
przepływu bodźców proprioreceptywnych, przywrócenie 
równowagi mięśniowej i koordynację wzorców ruchowych. 
Stan pacjenta poprawia się poprzez ćwiczenia funkcjonalne 
i ćwiczenia stabilizacyjne [33]. Ćwiczenia o charakterze 
funkcjonalnym pozwalają na powrót do czynności dnia 
codziennego, tak jak przed urazem. Jednak by było to moż-
liwe, równocześnie muszą być prowadzone ćwiczenia 
stabilizacji posturalnej. Doświadczenia własne pokazują, że 
najczęściej u tancerzy występują skręcenia stawu skokowe-
go I i II stopnia. Prawdopodobnie występowanie małej 
liczby uszkodzeń III stopnia bocznych więzadeł stawu 
skokowo-goleniowego jest wynikiem wprowadzenia u tan- 
cerzy ćwiczeń „krótkiej stopy” w pozycjach wysokich i nis- 
kich w połączeniu z ruchem kończyn górnych i z ćwicze-
niami równoważnymi oraz prowadzeniem ćwiczeń z pracą 
koncentryczną i ekscentryczną mięśni kończyn dolnych.  

Niektórzy badacze dowodzą, że leczenie wykorzystują-
ce: krioterapię, ultradźwięki i laseroterapię jest nieefektyw-
ne lub brakuje wystarczających informacji w literaturze na 
temat ich skuteczności [32]. Natomiast Hubbard i współau-
torzy stwierdzili, że zabiegi krioterapii skręconego stawu 
skokowo-goleniowego mają pozytywny wpływ na czas 
powrotu do aktywności zawodowej i sportu. Zaobserwowa-
li, że zastosowane zabiegi fizykoterapeutyczne pozytywnie 
wpłynęły na proces usprawniania stawu, który uległ urazo-
wi [34]. Taradej i współautorzy uważają, że należy stoso-
wać krioterapię w przypadku ostrych urazów stawów i tka- 
nek miękkich [35]. 

Wnioski 
1. Zaproponowane postępowanie usprawniające oka-

zało się metodą skuteczną w leczeniu urazów III stopnia 
więzadeł stawu skokowo-goleniowego.  

2. Propozycja kompleksowego postępowania fizjote-
rapeutycznego pozwala na stosowanie maksymalnych 
obciążeń zawodowych po 13 tygodniach terapii.  
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Streszczenie 

Wstęp. Pozaustrojowe fale uderzeniowe są stosowane od lat między innymi w terapii chronicznego bólu w systemie mięśniowo-
szkieletowym. Mechanizm oddziaływania fali uderzeniowej na tkanki jest przedmiotem intensywnych badań w wielu ośrodkach  
i polega prawdopodobnie m.in. na reorganizacji dróg odczuwania bólu oraz uwalnianiu substancji hamujących odczuwanie bólu.  
W przypadku procesów zapalnych mechanizm działania pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową (ESWT – extracor-
poreal shock wave therapy) polega prawdopodobnie na hamowaniu wydzielania mediatorów procesu zapalnego, jak również popra-
wia ukrwienie.  
Celem badań była ocena skuteczności pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową przy użyciu  urządzenia PiezoWave  
w następujących jednostkach chorobowych: zespół bolesnego barku, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, zapalenie 
rozcięgna podeszwowego oraz stan po urazie stawu kolanowego.  
Metodyka. Terapia zogniskowaną falą uderzeniową składała się z 3 do 5 sesji po 500–3000 impulsów o częstotliwości fali 1÷8 Hz  
w kilkudniowych odstępach. Strumień gęstości energii wynosił 0,03÷0,4 mJ/mm2 i był zmieniany w trakcie sesji w zależności  
od odczuć pacjenta. Stan pacjenta przed i po terapii oceniany był za pomocą kwestionariusza: DASH (The Disabilities of the Arm, 
Shoulder and Hand), VAS (Visual Analog Scale) oraz ankiety OKS (Oxford Knee Score Questionnaire).  
Wyniki. W wyniku zastosowanej terapii zaobserwowano zmniejszenie bolesności i poprawę ruchomości okolicy poddanej działaniu 
ESWT u pacjentów z rozpoznaniem: zespołu bolesnego barku, zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz zapalenia roz-
cięgna podeszwowego. Jedynie u pacjentki ze stanem po urazie stawu kolanowego terapia ESW okazała się nieskuteczna.  

SŁOWA KLUCZOWE: terapia pozaustrojową falą uderzeniową (ESWT), zespół bolesnego barku, zapalenie nadkłykcia bocznego, 
zapalenie rozcięgna podeszwowego.  

Summary 

Introduction. Extracorporeal shock waves are used for years, inter alia, in the treatment of chronic musculoskeletal pain in the mus-
cle-skeletal system. The mechanism of the shock wave effects on tissues has been the subject of intensive research in many centers. 
The influence mechanism is probably (the cause of) the reorganization of the conduction of pain and release of the substances that 
inhibit the perception of pain. In case of an inflammatory process, the ESWT (extracorporeal focused shock wave therapy) action 
mechanism consists in the inhibition of the inflammatory mediators secretion and improved the blood circulation.  
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of extracorporeal shock wave therapy focused using the PiezoWave device 
in following illnesses: shoulder pain syndrome, inflammation of the lateral epicondyle of the humerus, inflammation of the plantar 
aponeurosis and condition after the injury of the knee.  
Methods. Focused shock wave therapy consisted of 3 to 5 sessions of 500–3000 pulse wave of frequency 1~8 Hz at intervals  
of several days. The stream of energy density was 0.03÷0.4 mJ/mm2 and was revised during the session, depending on the patient's 
feelings. Patient's condition before and after therapy was assessed using a questionnaire: DASH (The Disabilities of the Arm, Shoul-
der and Hand), VAS (Visual Analog Scale) and the Oxford Knee Score questionnaire. 
Results. As a result of the therapy, a pain reduction and an improvement in mobility of the area treated with the ESW therapy were 
observed in patients with diagnoses: the shoulder pain syndrome, inflammation of the lateral epicondyle of the humerus, inflamation 
of the plantar aponeurosis. The ESW treatment was ineffective only in the case of a patient in a condition after a knee injury.  

KEY WORDS: shock wave focused therapy (ESWT), shoulder pain syndrome, inflammation of the lateral epicondyle, inflammation 
of the plantar.  
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Wstęp  
Fale uderzeniowe są stosowane od lat 80. do niszczenia 

kamieni nerkowych. W Niemczech, od 1992 roku stosuje 
się falę uderzeniową również w formie terapii w ortopedii  
i reumatologii [1, 2]. Mechanizm oddziaływania fali ude-
rzeniowej na tkanki jest przedmiotem intensywnych badań 
w wielu ośrodkach i polega prawdopodobnie m.in. na reor-
ganizacji dróg odczuwania bólu oraz uwalnianiu substancji 
hamujących odczuwanie bólu. W przypadku procesów za- 
palnych mechanizm działania pozaustrojowej terapii zogni-
skowaną falą uderzeniową (ESWT – extracorporeal shock 
wave therapy) polega prawdopodobnie na hamowaniu 
wydzielania mediatorów procesu zapalnego, jak również 
poprawia ukrwienie. 

 
Fala uderzeniowa i mechanizm działania 
 

Fala uderzeniowa może przemieszczać się przez gazy, 
ciecze i ciała stałe. Zjawisko to jest wynikiem nagłego 
uwolnienia chemicznej, elektrycznej, nuklearnej lub me-
chanicznej energii [3]. Charakteryzuje się wysoką wartością 
dodatniego ciśnienia (~100 MPa) z szybkim czasem nara-
stania (30 to 120 ns) i krótkim czasem trwania impulsu  
(5 µs) oraz ujemnym ciśnieniem (5 do 10 MPa) [3, 4, 5]. 
Ujemne ciśnienie (ciśnienie poniżej wartości ciśnienia, 
jakie panuje w danej tkance przed przejściem fali uderze-
niowej) jest jedną z cech charakterystycznych fal uderze-
niowych, może wywołać efekt kawitacji. Dla potrzeb me-
dycznych w litotrypsji (ESWL – extracorporeal shock wave 
lithotripsy) oraz w ortopedii (ESWT) fale uderzeniowe są 
generowane poza organizmem pacjenta i ogniskowane na 
danym obiekcie np.: kamieniu nerkowym bądź na depozy-
cie wapiennym. Parametrem opisującym falę uderzeniową 
jest energia mierzona w [mJ] oraz gęstość energii, której 
jednostką jest [mJ/mm2]. Gęstość energii to ilość energii w 
jednym milimetrze kwadratowym w miejscu zogniskowa-
nia fali uderzeniowej. Całkowita energia stosowana w trak-
cie terapii to wartość całkowitej energii przypadającej na 
jeden impuls pomnożona przez liczbę impulsów. Wielkość, 
która charakteryzuje właściwości danej tkanki to oporność 
akustyczna (Z). Oporność akustyczna to gęstość tkanki, 
przez którą przechodzi fala dźwiękowa pomnożona przez 
prędkość dźwięku w tej tkance. Przy małej różnicy oporno-
ści akustycznej sąsiadujących tkanek jedynie mała ilość 
energii jest tracona na skutek odbicia czy absorpcji [3].  

Kiedy następuje propagacja fali uderzeniowej przez 
tkankę, początkowo przewodzące medium ulega ściśnię-
ciu, natomiast kiedy front fali uderzeniowej przejdzie  
i pojawi się ujemne ciśnienie, tkanka jest rozciągana. 
Efekt ten powoduje fragmentację kamieni nerkowych. 
Zjawisko, które może pojawić się przy przejściu fali 
uderzeniowej przez dany ośrodek to kawitacja. Kawitacja 
pojawia się, kiedy w płynach występują mikroheteroge-
niczności, takie jak: bąble gazu, ciała stałe stanowiące 
zaczątek (jądro) kawitacji. Kiedy część fali uderze-
niowej powodująca rozciąganie uderza w pęcherzyki 
gazu, wtedy następuje ich wzrost i formuje się klaster 

kawitacyjny. Jego kształt i dynamika zdeterminowane są 
przez: rozmieszczenie i początkowy rozmiar jądra kawi-
tacji, otaczający ośrodek oraz wartość ujemnego ciśnie-
nia. W trakcie trwania dodatniego ciśnienia następuje 
interakcja pęcherzyków gazu z falą uderzeniową, która 
deformuje ściany występujących stacjonarnie pęcherzy-
ków gazu. W momencie uderzenia, powstaje m.in. stru-
mień wody skierowany w stronę fali uderzeniowej. Po-
wstałe strumienie wody są szybsze i bardziej niszczy- 
cielskie w porównaniu ze strumieniami powstałymi w 
wyniku zapadnięcia się pęcherzyków kawitacyjnych [3]. 

 
Oddziaływanie fal uderzeniowych na materię żywą 
 

Niskoenergetyczna fala o gęstości energii (< 0,1 mJ/ 
mm2) łagodzi ból, natomiast wysokoenergetyczna (0,2 do 
0,4 mJ/mm2) powoduje: podwyższenie miejscowego prze-
pływu krwi, uszkodzenie kapilar i przyczynia się do wzro-
stu nowych naczyń krwionośnych [6].  

Zmiana maksymalnego ciśnienia fali uderzeniowej w 
czasie może zmienić efekt oddziaływania na komórkę. 
Różne wartości gęstości energii mogą powodować zarówno 
poszerzenie przestrzeni międzykomórkowych, jak i otwarte 
oddzielenie komórek śródbłonka i zniszczenie błony pod-
stawnej. Fale uderzeniowe aplikowane z częstotliwością  
≥ 15 impulsów/s powodują np. większe zniszczenie nerek 
w wyniku zjawiska kawitacji w porównaniu z falami ude-
rzeniowymi aplikowanymi z mniejszą częstotliwością [3].  

Pod wpływem fali uderzeniowej o wartości gęstości 
energii 0,12 mJ/mm2 właściwości błony komórkowej mogą 
ulec zmianie. Fala uderzeniowa obniża przepuszczalność 
błony komórkowej, na skutek czego molekuły o rozmiarach 
poniżej 2 milionów Daltonów mogą wnikać do cytoplazmy. 
Również makromolekuły barwników fluorescencyjnych 
mogą przemieszczać się do cytoplazmy w trakcie terapii falą 
uderzeniową. Efekt ten może być wykorzystany do leczenia 
nowotworów za pomocą terapii fotodynamicznej oraz do 
terapii genowej, jak i chemioterapii. W badaniach wpływu 
ESW na nowotwory obserwowano czasowo zmniejszoną 
perfuzję nowotworu wskutek zniszczenia ścian naczyń 
krwionośnych zaopatrujących zmianę nowotworową. Sto-
sowanie leków w trakcie terapii powodowało zwiększony 
efekt oddziaływania fali uderzeniowej. W warunkach labo-
ratoryjnych można dokonać całkowitego usunięcia nowo-
tworu, jeżeli jego otoczenie jest odpowiednie do powstania 
pęcherzyków kawitacyjnych [3]. 

Fale uderzeniowe przyczyniają się również do wzrostu 
zrębowych komórek szpiku kostnego, różnicowania ko-
mórek osteogenicznych i wytwarzania TGF-β1 (Trans-
forming growth factor β1– transformujący czynnik wzro-
stu β1) [5, 7].  

Fale uderzeniowe mają także zastosowanie w lecze-
niu bólu. Uszkadzają błony zakończeń nerwowych, wsku-
tek czego receptory nerwowe nie mogą gromadzić po-
tencjału i przekazywać sygnałów bólowych. Receptory 
hiperstymulowane przez fale wstrząsowe, wysyłają im-
pulsy o dużej intensywności, które tłumią sygnały bólo-
we zgodnie z teorią bramkową. Fale wstrząsowe wyzwa-
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lają wolne rodniki w okolicy zakończeń nerwowych 
zmieniając środowisko chemiczne, co tłumi wyzwalanie 
impulsów bólowych [5, 8]. Zastosowanie ESWT na 
normalną skórę szczurów powoduje degenerację pod-
skórnych włókien nerwowych z efektem cofania zmian 
w ciągu dwóch tygodni. Prawdopodobnie efekt ten jest 
odpowiedzialny za natychmiastowe uśmierzenie bólu po 
zastosowaniu ESW [2, 4]. 

Jest kilka prawdopodobnych mechanizmów indukowa-
nia niszczenia nerwów przez falę uderzeniową [2]. Badania 
in vitro na komórkach HeLa pokazały, iż ESWT przez 
tworzenie pęcherzyków kawitacyjnych, może spowodować 
wzrost ich przepuszczalności. W skutek zapadnięcia pęche-
rzyków kawitacyjnych następuje wytworzenie mikrostru-
mienia, który może zniszczyć podwójną warstwę lipidową 
w błonie komórkowej, spowodować czasowe otwarcie 
błony komórkowej a także śmierć komórki od uwolnionych 
substratów [2, 9]. Każda fala uderzeniowa wytwarza kawi-
tację i makroplazmę. Może również spowodować powstanie 
mikrourazu włókien nerwowych wywołując natychmiasto-
we obniżenie prędkości przewodzenia [2]. Ostra kompresja 
może spowodować w ciągu dwóch dni wklęśnięcie mieliny 
i dalszy rezultat w postaci segmentarnej demielinizacji. 
Ostra kompresja nerwu może także wpływać na jego za-
opatrywanie w krew i skład płynu śródnerwowego. ESW 
generuje dodatnie i ujemne ciśnienie, które może wpływać 
na donerwowy żylny przepływ i prowadzić do przyszłego 
zniszczenia mieliny [2].  

Badania na pacjentach z brakiem zrostu kości udowej  
i piszczelowej z zastosowaniem fali uderzeniowej pokazują, iż 
ESW powoduje: przyspieszenie zrostu kości oraz istotną 
poprawę w miarę upływu czasu od zastosowania fali ude-
rzeniowej w odczuwaniu bólu [5]. 

Fala uderzeniowa zastosowana w leczeniu wapniejącego 
zapalenia ścięgna powoduje fragmentacje i resorpcje depo-
zytów wapniowych [1, 6]. Rezultaty ESWT są zależne od 
gęstości energii zastosowanej fali uderzeniowej. Obserwuje 
się największe tempo zmian radiologicznych w ciągu pierw-
szych 3 miesiącach po terapii, z czasem tempo resorpcji 
depozytów wapniowych obniża się [1]. Skuteczność terapii 
falą uderzeniową zależy od twardości i gęstości depozytów 
wapniowych, które mogą być osobniczo zmienne [6]. Ten 
fakt może wyjaśnić różne wyniki zastosowania ESW [1, 6].  

Terapię z wykorzystaniem fali uderzeniowej stosuje się 
w chorobach, takich jak: zespół bolesnego barku, zapalenie 
ścięgna Achillesa, zapalenie rozcięgna podeszwowego, za- 
palenie nadkłykcia bocznego czy przyśrodkowego kości 
ramiennej, a także w leczeniu zaburzeń zrostu kostnego i w 
zwapnieniach około barkowych [8].  

Celem badań była ocena skuteczności pozaustrojo-
wej terapii zogniskowaną falą uderzeniową (ESWT – 
extracorporeal shock wave therapy) przy użyciu  urzą-
dzenia PiezoWave w następujących jednostkach choro-
bowych: zespół bolesnego barku, zapalenie nadkłykcia 
bocznego, zapalenie rozcięgna podeszwowego oraz stan 
po urazie stawu kolanowego.  

Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej do przeprowa-
dzenia niniejszych badań.  

Metody 
Terapia pozaustrojową falą uderzeniową przy uży-
ciu urządzenia PiezoWave 
 

Impedancja akustyczna wody i tkanek miękkich jest 
podobna, więc dla potrzeb medycznych fala uderzeniowa 
generowana jest w wodzie. Istnieją trzy mechanizmy gene-
rowania zogniskowanej fali uderzeniowej: piezoelektrycz-
ny, elektromagnetyczny i elektrohydrauliczny [3]. 

Do badań zastosowano urządzenie PiezoWave generu-
jące zogniskowaną pozaustrojową falę uderzeniową (ESW), 
która pozwala na skoncentrowanie energii w bardzo małym 
obszarze, położonym stosunkowo głęboko w obrębie tka-
nek, przy jednoczesnym małym skupieniu energii na po-
wierzchni skóry. Źródłem fali uderzeniowej jest kulisty 
kielich piezoelektryczny z samodzielnym ogniskowaniem. 

Terapia falą uderzeniową składała się z 3 do 5 sesji po 
500–3000 impulsów o częstotliwości fali 1÷8 Hz w kilku-
dniowych odstępach. Strumień gęstości energii wynosił 
0,03÷0,4 mJ/mm2 i był zmieniany w trakcie sesji w zależ-
ności od odczuć pacjenta. Nie były podawane środki prze-
ciwbólowe, granica bólu nie była przekraczana.  

Aby osiągnąć pożądaną głębokość penetracji fali ude-
rzeniowej wybierano odpowiednią nakładkę żelową nakła-
daną na głowicę. W zestawie z urządzeniem dostępne są 
następujące nakładki o wysokości: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40 mm. Im wyższa podkładka żelowa, tym mniejsza głębo-
kość penetracji. Najgłębszą penetrację równą około 40 mm 
uzyskuje się przy użyciu najniższej, tzn. najbardziej pła-
skiej, podkładki żelowej. 

 
SKALE WYKORZYSTANE W BADANIU DO OCENY 
STANU PACJENTA PRZED I PO TERAPII ESW 

 
DASH – kwestionariusz dotyczący niepełnospraw-
ności kończyn górnych 
 

Główną częścią ankiety DASH (The Disabilities of 
the Arm, Shoulder and Hand) jest 30 pytań dotyczących 
stanu zdrowia pacjenta z ostatniego tygodnia przed tera-
pią. Pytania dotyczą stopnia trudności wykonania róż-
nych czynności fizycznych (21 pytań), symptomów bólu, 
czynności zależnych od bólu, cierpnięcia, słabości i sztyw-
ności kończyny (5 pytań). W ankiecie są również pytania 
dotyczące dolegliwości mających wpływ na aktywności 
towarzyskie, pracę, sen i postrzeganie samego siebie (4 
pytania). Każde z pytań ma pięć możliwych odpowiedzi. 
Wynik testu zawiera się w przedziale od 0 (brak niepeł-
nosprawności) do 100 punktów (bardzo poważna niepeł-
nosprawność). Wynik ankiety dla skali niepełnospraw-
ności określany jest jako współczynnik DASH [10, 11].  

Ankieta DASH zawiera dwa dodatkowe moduły za-
wierające po 4 pytania każdy: praca oraz sport/gra na 
instrumencie. Dotyczą one jakości pracy i/lub uprawia-
nia sportu/gry na instrumencie. Możliwych jest również 
5 odpowiedzi na każde pytanie. Współczynnik DASH 
modułów dodatkowych zawiera się również w przedziale 
od 0 do 100 [10, 11].  
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Tabela 1. Parametry fali uderzeniowej użytej podczas terapii aparatem PiezoWave w wybranych jednostkach chorobowych,  
f – częstotliwość, ED+min – minimalna dodatnia gęstość energii, rozpoczynająca ESWT, ED+max – maksymalna dodatnia gęstość 
energii, kończąca ESWT 
Table 1. The parameters of the shock wave during the therapy using PiezoWave device in chosen disease, f – the frequency, 
ED+min – the minimum positive energy density, starting ESWT, ED+max – the maximum positive energy density, ending ESWT 
 

 parametry  
fali uderzeniowej 1 zabieg 2 zabieg 3 zabieg 4 zabieg 5 zabieg 

stan po urazie stawu 
kolanowego lewego 

f [Hz] 
ED+min [mJ/mm2] 
ED+max [mJ/mm2] 

5 
≈0,032 
0,037 

5 
≈0,032 
0,048 

5 
≈0,032 
0,055 

5 
≈0,032 
0,055 

 
– 

łokieć tenisisty 
f [Hz] 

ED+min [mJ/mm2] 
ED+max [mJ/mm2] 

5 
0,089 
0,122 

5 
0,100 
0,150 

5 
0,122 
0,190 

5 
0,150 
0,271 

5 
0,150 
0,271 

ostroga piętowa 
f [Hz] 

ED+min [mJ/mm2] 
ED+max [mJ/mm2] 

4 
0,089 
0,190 

5 
0,089 
0,173 

5 
0,122 
0,150 

5 
0,122 
0,190 

5 
0,150 
0,271 

zespół  
bolesnego barku 

f [Hz] 
ED+min [mJ/mm2] 
ED+max [mJ/mm2] 

4 
0,037 
0,089 

4 
0,037 
0,064 

4 
0,037 
0,089 

4 
0,048 
0,089 

4 
0,064 
0,150 

Oksfordzki kwestionariusz dotyczący niepełno-
sprawności kolana  
 

Oksfordzki kwestionariusz dotyczący niepełnospraw-
ności kolana (Oxford Knee Score Questionnaire, Revised) 
zawiera 12 pytań dotyczących bólu oraz sprawności kolana 
w różnych sytuacjach życiowych pacjenta w ciągu 4 tygo-
dni przed terapią. Na każde pytanie możliwych jest 5 od-
powiedzi. Wynik kwestionariusza zawiera się w przedziale 
od 0 do 48. Wynik zawierający się w przedziale 0÷19 może 
wskazywać na poważny stopień zaawansowania zmian 
zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Wynik od 20 do 29 
może sugerować poważny lub umiarkowany stopień za-
awansowania zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. 
Wynik wynoszący 30 do 39 może wskazywać łagodny lub 
umiarkowany stopień zmian. Natomiast suma punktów od 
40 do 48 może sugerować zadowalającą sprawność stawu 
kolanowego [12, 13, 14 ].  

 
VAS (Visual Analog Scale) 
 

Wizualna skala analogowa służy do subiektywnej 
oceny bólu towarzyszącego danej jednostce chorobowej. 
Określanie natężenia bólu za pomocą wizualnej skali 
analogowej polega na zaznaczeniu przez badanego punk-
tu na linii z podziałką, gdzie wartości 0 przypisuje się 
całkowity brak bólu, a wartość 100 oznacza ból nie do 
zniesienia. 

Wyniki 
Parametry zastosowanej fali uderzeniowej w trakcie 

kolejnych zabiegów zostały umieszczone w tabeli 1. 
 

 

Opis przypadków – stan przed i po terapii ESW 
 

1. Przypadek – Kobieta, lat 23, stan po urazie stawu 
kolanowego lewego.  

Zastosowano nakładkę żelową 5 mm. Wykonano 4 za- 
biegi w ciągu 3 tygodni o parametrach podanych w tabeli 1. 
Pacjentka skarżyła się na bóle lewego kolana od ok. 5 mie-
sięcy. Przed terapią dolegliwości występowały codziennie 
lub co drugi dzień, pojawiały się podczas chodzenia, biega-
nia. Po terapii dolegliwości bólowe pozostały bez zmian, 
pojawiały się natomiast bóle po około 2 godzinach od za-
biegu. Pacjentka nie przyjmowała leków przeciwbólowych 
ani przeciwzapalnych. W ostatnim tygodniu zabiegów 
pacjentka zaczęła przyjmować APAP w momentach wystę-
powania ostrego bólu, który zaczął występować co 1–2 dni. 

Nasilenie bólu zajętej okolicy przed zabiegami wy-
nosiło 60 punktów wg skali VAS, natomiast po 4 zabie-
gach nastąpiło pogorszenie odczuwalne przez pacjentkę 
na poziomie 90 pkt. W przypadku bólu podczas ruchu 
stan pacjentki po zabiegu nie zmienił się, wynosił tak jak 
przed terapią 80%. Pacjentka określiła ograniczenie 
ruchomości kolana na 10% przed terapią, po serii zabie-
gów ograniczenia nie zaobserwowano.  

Według ankiety Oxford przed zabiegiem ból kolana w 
stopniu umiarkowanym przeszkadzał pacjentce w pracach 
domowych, natomiast po terapii nastąpiło pogorszenie.  

Po serii 4 zabiegów pacjentka zaobserwowała popra-
wę w schodzeniu po schodach (ze stopnia umiarkowanej 
trudności na małą trudność) i wysiadaniu ze środków 
transportu (z małego problemu na wcale). Na pozostałe 
pytania z ankiety Oxford odpowiedzi pozostały bez zmian 
przed i po terapii. Wynik ankiety Oxford przed terapią 
wyniósł 31. Natomiast po terapii 33. 
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2. Przypadek – Mężczyzna, lat 48, rozpoznanie – za-
palenie nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej. 

Pacjent zgłaszał dolegliwości bólowe obecne od 7 
dni, trwające kilka sekund przy ruchu zginania w stawie 
łokciowym. Badany nie przyjmował żadnych leków 
przeciwbólowych ani przeciwzapalnych. Przed terapią 
ból w zajętej okolicy podczas ruchu pacjent oceniał na 
20 pkt., natomiast po terapii ból nasilił się o 10 pkt. 
Ograniczenie ruchomości stawu łokciowego – badana 
osoba przez terapią oceniała na 10 pkt., natomiast po 
terapii zaobserwowała pogorszenie ruchomości o 20 pkt.  

Wykonano 5 zabiegów o parametrach zawartych w 
tabeli 1., użyto nakładkę żelową 5 mm. 

Wskaźnik ograniczeń i objawów DASH w module 
podstawowym wyniósł przed terapią 34,2 po 5 zabiegach 
wyniósł 20,8. Natomiast wskaźnik DASH dla modułu 
„praca” i „sport/gra na instrumencie” przed zastosowa-
niem fali uderzeniowej wynosił odpowiednio 12,5 oraz 
31,3. Po terapii wskaźnik DASH dla modułu „praca” 
wyniósł 0,0; natomiast uległ znacznemu podwyższeniu 
dla modułu „sport/gra na instrumencie” i wyniósł 50,0. 

 
3. Przypadek – Kobieta, lat 53, rozpoznanie – zapa-

lenie rozcięgna podeszwowego. 
Wykonano 5 zabiegów o parametrach zawartych w 

tabeli 1, użyto nakładkę żelową 5 mm. 
Dolegliwości bólowe u pacjentki pojawiły 5–6 mie-

sięcy temu. Przed terapią bóle pojawiały się kilka razy 
dziennie i trwały do 30 min. Po terapii dolegliwości 
bólowe występują rzadko i trwają zdecydowanie krócej 
niż przez terapią, ok. 3–5 min. Wg skali VAS pacjentka 
przed terapią bardzo wysoko (na 80 pkt.) oceniała nasi-
lenie bólu zajętej okolicy, ból podczas ruchu oraz ogra-
niczenie ruchomości. Natomiast po zabiegach falą ude-
rzeniową nasilenie bólu zajętej okolicy i ból podczas 
ruchu badana oceniła na 10 pkt., i zaobserwowała brak 
ograniczenia ruchomości w zajętej okolicy.  

Wynik ankiety Oxford przed zabiegami wyniósł 24, na-
tomiast po 5 aplikacjach wynosił 44 świadcząc o znacznej 
poprawie. 

 
4. Mężczyzna, lat 48, rozpoznanie – zespół bolesne-

go barku, zaleczone naderwanie mię-
śnia naramiennego. 

Dolegliwości bólowe pojawiają się u pacjenta od 3 lat. 
Najczęściej występują podczas leżenia na boku, i trwają 
około 5 minut. Pacjent zażywa raz dziennie od 3 lat takie 
leki, jak: Ibuprofen, Ketoprofen lub Tramal, oraz używa 
maści Voltaren.  

Wykonano 5 zabiegów o parametrach zawartych w 
tabeli 1, użyto nakładkę żelową 15 mm.  

Według skali VAS pacjent ocenił nasilenie bólu zaję-
tej okolicy przed terapią na 90 pkt., ból podczas ruchu 
oraz ograniczenie ruchomości na 50 pkt. Wskaźnik  
ograniczeń i objawów DASH modułu podstawowego 
przed terapią wynosił 45,8, natomiast po terapii 10,0. 
Wskaźnik DASH modułu dodatkowego „praca” wynosił 

18,8 przez zastosowanie fali uderzeniowej, po 5 zabie-
gach wskaźnik ten spadł do 0,0. 

Dyskusja  
Liczne doniesienia literaturowe dotyczące badań z udzia-

łem pacjentów z chronicznym zapaleniem rozcięgna pode-
szwowego pokazują, iż terapia zogniskowaną falą uderze-
niową redukuje stopień nasilenia bólu zarówno w dzień, 
jak i w nocy, powoduje przedłużenie okresu chodzenia bez 
bólu, a tym samym wpływa na satysfakcje pacjenta [15, 
16, 17]. 

Autorzy niniejszej pracy zastosowali falę uderzeniową 
u pacjentki z zapaleniem rozcięgna podeszwowego. Zmia-
ny zwyrodnieniowe okolicy wyrostka przyśrodkowego 
guza piętowego kości piętowej, będące przyczyną powsta-
nia narośli kostnej, powodują zapalenie rozcięgna pode-
szwowego i ból ograniczający lub uniemożliwiający poru-
szanie się [18]. Zastosowanie u tej pacjentki ESWT 
spowodowało poprawę komfortu życia przez ograniczenie  
i skrócenie występowania epizodów bólowych. Wcześniej-
szy ból utrudniał pacjentce swobodne poruszanie się (scho-
dzenie po schodach, wysiadanie ze środka transportu), 
wykonywanie codziennych czynności, takich jak: zakupy. 
Ograniczenie bólu po 5 sesjach falą uderzeniową ułatwiło w 
znacznym stopniu wykonywanie ww. czynności.  

Kolejnym z pacjentów w niniejszych badaniach był 
mężczyzna z rozpoznaniem zespołu bolesnego barku, 
powstałym prawdopodobnie po zaleczeniu naderwanego 
mięśnia naramiennego. Pacjent ten cierpiał z powodu 
bólu barku, i aby go uśmierzyć przyjmował codziennie 
leki przeciwbólowe. U tego pacjenta występowało rów-
nież ograniczenie ruchomości w stawie barkowym. Te-
rapia falą uderzeniową w jego przypadku okazała się 
bardzo skuteczna, potwierdzona wynikiem ankiety 
DASH (wynik modułu podstawowego 45,8 przed tera-
pią, po terapii wyniósł 10,0). 

Wiele prac wskazuje, że obwodowy system nerwowy 
może grać główną rolę w długotrwałym przeciwbólo-
wym efekcie wywołanym przez ESWT [19, 20, 21]. 

Hausdorf i inni stosowali przez 25 min falę uderze-
niową o gęstości przepływu energii wynoszącej 0,9 
mJ/mm2 i częstotliwości 1 Hz na dystalny odcinek kości 
udowej prawej kończyny tylnej królika. Badacze zaob-
serwowali znaczącą redukcję średniej gęstości (na po-
ziomie 57%) i średniej ogólnej liczby niemielinowych 
włókien nerwowych (na poziomie 59%) wewnątrz nerwu 
udowego (UMNFs), w porównaniu ze stroną niepoddaną  
działaniu fali uderzeniowej (tylną lewą kończyną). Auto-
rzy sugerują, iż raczej selektywna destrukcja UMNFs  
w strefie ogniskowania fali uderzeniowej przyczynia się 
do efektu przeciwbólowego, a nie tylko hiperstymulacja 
przeciwbólowa wywołana falą uderzeniową [19].  

Kolejne doniesienia dotyczące aplikacji ESW na sys-
tem mięśniowo-szkieletowy zwierząt wskazały na re-
dukcję dwóch substancji odpowiedzialnych za odczuwa-
nie bólu: CGRP (peptyd związany z genem kalcytoniny) 
oraz substancji P [20, 21]. CGRP jest neuropeptydem 
obecnym w nerwach czuciowych znanym z możliwości 
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rozszerzania naczyń krwionośnych [22]. Substancja P 
jest obecna w niemielinowych włóknach C i subpopula-
cji mielinowych A-δ włóknach nerwowych. Uwalniana 
jest przez centralne i obwodowe nocyceptywne neurony 
czuciowe po stymulacji [23]. Włókna C odpowiedzialne 
są za tętniący i chroniczny ból [19]. 

Inne badania pokazują, iż aplikacja ESW (gęstość prze-
pływu energii 0,9 mJ/mm2, 1500 impulsów, częstotliwość  
1 Hz) powoduje redukcję koncentracji substancji P w 
okostnej kości udowej 6 tygodni po jej zastosowaniu [24].  

Kolejne badania Hausdorfa również na królikach poka-
zują znaczną redukcję ilości neuronów immunoreaktyw-
nych na substancję P w korzeniu grzbietowym zwoju ner-
wowego L5 po zastosowaniu ESWT [21]. Denerwacja 
może prowadzić do redukcji substancji P i CGRP, dlatego 
obserwuje się obniżenie stanu zapalnego i towarzyszącego 
bólu [19].  

Badania aplikacji ESW na szczurach pokazały, że fa-
le uderzeniowe powodują okresowe (4–7-dniowe) obni-
żenie prędkości przewodzenia w neuronach ruchowych 
nerwu kulszowego [2]. Natomiast mikroskop świetlny  
i transmisyjny mikroskop elektronowy pokazały demielini-
zację dużych włókien mielinowych, które odzyskały stan 
wyjściowy osłonki mielinowej po 14 dniach. Demieliniza-
cja mogła powodować obniżone przewodzenie włókien 
nerwowych. Zmiany histologiczne i elektrofizjologiczne 
były wprost proporcjonalnie skorelowane z wartością gę-
stości przepływu energii. Nie zaobserwowano skutków w 
funkcjonalnej zmianie aktywności szczurów [2]. 

Powyższe badania wskazują na możliwe mechani-
zmy efektu przeciwbólowego zaobserwowanego u pa-
cjentów po zastosowaniu ESWT. W niniejszych bada-
niach autorzy nie mieli jednak możliwości ich wery- 
fikacji oraz sprawdzenia czy osiągnięty efekt obniżenia 
odczuwania bólu po zastosowaniu ESWT był długotrwa-
ły czy nie. 

Efektywność ESWT jest wprost proporcjonalna do 
poziomu gęstości energii. Na podstawie badań osób  
z wapniejącym zapaleniem przyczepów mięśni barku 
zaobserwowano, że u pacjentów leczonych niskoenerge-
tyczną falą uderzeniową o wartości 0,15 mJ/mm2 wystą-
pił znacznie mniejszy ból podczas terapii, ale wymagali 
oni większej liczby sesji falą uderzeniową i mieli oni 
znacząco wyższy procent nawrotów zwapnienia po 6 mie-
siącach. Natomiast osoby poddane terapii falą uderze-
niową o wartości przepływu gęstości energii 0,44 mJ/mm2 
nie miały nawrotów zwapnień ani bólu [25, 26].  

W niniejszej pracy stosowano niskie gęstości energii 
fali uderzeniowej – od 0,032 mJ/mm2 do maksymalnej 
wartości 0,271 mJ/mm2. Z uwagi na trudność dotarcia do 
pacjentów, autorzy nie mogą potwierdzić korelacji zasto-
sowanych gęstości energii fali uderzeniowej z nawrotami 
(lub brakiem) symptomów choroby.  

Kolejnym pacjentem w niniejszych badaniach był 
mężczyzna z rozpoznaniem łokcia tenisisty. Po zastoso-
waniu serii 5 zabiegów falą uderzeniową nie zaobser-
wowano poprawy w odczuwaniu bólu przez pacjenta. 
Zaobserwowano natomiast poprawę sprawności stawu 

łokciowego dotyczącą wykonywania krótkotrwałych co- 
dziennych czynności. Przypuszczalnie wyżej opisany efekt 
przeciwzapalny oddziaływania fali uderzeniowej spowo-
dował u tego pacjenta funkcjonalną poprawę chorej okolicy. 

Ostatnim pacjentem niniejszej pracy była kobieta po 
urazie stawu kolanowego. W przypadku tej osoby terapia 
falą uderzeniową okazała się nieskuteczna. Zaobserwo-
wano jedynie nasilenie bólu zajętej okolicy. Brak jest 
doniesień literaturowych dotyczących pogorszenia stanu 
pacjentów poprzez nasilenie bólu po zastosowaniu ESWT. 
Nie można stwierdzić, czy przyczyną pogorszenia się 
stanu stawu kolanowego mogła być terapia ESW.  

Podczas leczenia chorób mięśniowo-szkieletowych 
używane są częściej niskie i średnie wartości intensywności 
ESW aniżeli wysokie. Z badań na zwierzętach wynika, że 
elektrofizjologiczne i histologiczne zmiany indukowane 
przez przyłożoną falę uderzeniową ulegają naprawieniu  
w ciągu dwóch tygodni. To sugeruje, że ryzyko ESWT 
spowodowane długotrwałymi i szkodliwymi komplikacja-
mi na nerwy obwodowe jest niskie [4].  

Należy również pamiętać, iż istnieje ryzyko kompli-
kacji związane z zastosowaniem pozaustrojowej fali ude- 
rzeniowej, do których zaliczamy: krwiak podskórny [1], 
podbiegnięcie krwawe i lokalne zaczerwienienie po stro- 
nie leczonej [4], ale również martwicę głowy kości ra-
miennej spowodowaną prawdopodobnie zniszczeniem 
naczyń krwionośnych [4, 27]. 

Wnioski 
Niniejsze badania były ograniczone do małej liczby pa-

cjentów z różnymi schorzeniami o różnym czasie trwania 
epizodów chorobowych, co niewątpliwie przekłada się na 
ocenę skuteczności terapii zogniskowaną pozaustrojową 
falą uderzeniową. Również brak możliwości oceny pacjenta 
po dłuższym czasie od terapii utrudniło sformułowanie 
jednoznacznych wniosków na temat ESWT.  

Niewątpliwą skuteczność terapii ESW można po-
twierdzić u pacjentki z zapaleniem rozcięgna pode-
szwowego stopy oraz u pacjenta z zespołem bolesnego 
barku. W przypadku pacjentki po urazie stawu kolano-
wego terapia ESW nie spowodowała poprawy sprawno-
ści tego stawu. Być może inne zabiegi fizykalne okaza-
łyby się skuteczniejsze/lepsze dla tej pacjentki. 

U pacjenta z zapaleniem nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej zaobserwowano poprawę sprawności stawu 
łokciowego podczas krótkotrwałych codziennych czyn-
ności, jednakże nadal pozostał problem z długotrwałym 
jednym rodzajem ruchu związanym ze sportem/grą na 
instrumencie. Niewątpliwie dobrym uzupełnieniem le-
czenia mogłyby być inne zabiegi fizykalne (np.: jono- 
foreza).  

Dalsze badania ze stworzeniem jednorodnych grup 
pod względem rozpoznania z możliwością porównania  
z grupą kontrolną będą mogły potwierdzić skuteczność 
terapii pozaustrojową zogniskowaną falą uderzeniową. 
Należy pamiętać, że skuteczność terapii ESW zależy w 
dużej mierze od patofizjologii danej jednostki chorobo-
wej i od przypadku osobniczego. ESWT powinna być 
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stosowana przed leczeniem chirurgicznym, w momencie 
kiedy leczenie zachowawcze zawiodło.  
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Streszczenie 

Wstęp. Od lat przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ pola magnetycznego na procesy oddychania komórkowego. Skutki od-
działywania pól elektromagnetycznych zależą od parametrów zastosowanego pola elektromagnetycznego. W organizmach poddanych 
działaniu pól elektromagnetycznych zaobserwowano zmianę w ilości reaktywnych form tlenu (RTF), takich jak: anionorodnik ponadtlenko-
wy czy nadtlenek wodoru.  
Celem pracy było zbadanie wpływu zmiennego pola magnetycznego na wytwarzanie nadtlenku wodoru przez granulocyty obojętno-
chłonne stymulowane i niestymulowane PMA (12-myristynian, 13-octan forbolu).  
Materiał i metody. Przedmiotem badań była krew pobrana na środek przeciwkrzepliwy od zdrowych osób. Badane próbki były poddawane 
działaniu zmiennego pola magnetycznego o wartościach indukcji 26.7, 44.5 oraz 89.0 µT, przez 30 min, w odległości 1 cm, przy użyciu 
urządzenia Viofor JPS. Zastosowano programy: M1P2, M1P3, M2P2, M2P3. Metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych  
(wytwarzanie nadtlenku wodoru) oceniany był za pomocą cytofluorymetrii przepływowej wykorzystującej transformację DCFH-DA  
(dioctan 2’7’-dichlorofluorescyny) do DCF (2’7’dichlorofluoresceina) czyli związku, który emituje sygnał fluorescencyjny.  
Wyniki. Pod wpływem zmiennego pola magnetycznego zaobserwowano istotne statystycznie obniżenie fluorescencji DCF w pró-
bach stymulowanych, jak i niestymulowanych PMA. Przy zastosowaniu programu M2P2 zaobserwowano istotne statystycznie zmia-
ny w wytwarzaniu RTF dla wszystkich zastosowanych indukcji. Natomiast dla programu M2P3 i M1P2 zaobserwowano swoiste 
„okno amplitudowo–częstotliwościowe”, w którym nastąpiły zmiany intensywności fluorescencji DCF. Nie zaobserwowano istotnie 
statystycznych zmian w wytwarzaniu RFT przy aplikacji programem M1P2. 

SŁOWA KLUCZOWE: neutrofile, wybuch oddechowy, pola magnetyczne.  

Summary 

Introduction. The influence of the magnetic field on the cellular respiration process has been an area of interest for researchers for 
years. In the organisms exposed to electromagnetic fields, a change in the amount of reactive oxygen species (ROS), such as superox-
ide anion or hydrogen peroxide, has been observed.  
The aim of the study was the evaluation of alternating magnetic field influence on hydrogen peroxide production by neutrophils. 
Material and methods. For the purpose of the research, the blood from healthy donors was taken on anticoagulant. The examined samples 
were incubated in alternating magnetic field at three different induction levels: 26.7, 44.5 and 89.0 µT for 30 minutes. The M1P3, M1P2, 
M2P2 and M2P3 kinds of programs were applied; they were generated by a special generator Viofor JPS. The distance between the exam-
ined samples and the device was 1 cm. For the purpose of the evaluation of the neutrophils oxygen metabolism (H2O2 production), the flow 
cytometry method was applied, with the use of intracellular transformation of  DCHF-DA (2'7'-dichlorofluorescin diacetate) into DCF (2'7'-
dichlorofluorescein), accompanied by emission of fluorescent signal. PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate) was used as a stimulator.  
Results. Under the influence of alternating magnetic field on stimulated and unstimulated neutrophils the significant decrease  
of DCF fluorescence was observed. When the programme M2P2 was applied the significant change of reactive oxygen species pro-
duction was observed for all used inductions. The “biological window” was observed during neutrophils stimulation through M2P3 
and M1P2 programs. When the program M1P3 was applied the significant change of ROS production was not observed.  

KEY WORDS: neutrophils, respiratory burst, magnetic field. 
 
 

Wstęp 
Od lat przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ 

pola magnetycznego na procesy oddychania komórkowego. 

Skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych zależą od 
parametrów zastosowanego pola elektromagnetycznego.  
W organizmach poddanych działaniu pól elektromagne-
tycznych zaobserwowano zmianę w ilości reaktywnych 
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form tlenu (RTF). RTF są niezbędne do życia w normalnym 
otoczeniu komórkowym, ale ich nadprodukcja lub wyczer-
panie układu enzymów antyoksydacyjnych może stać się 
przyczyną wielu chorób oraz starzenia się organizmu [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. 

Cel  
Celem pracy było zbadanie wpływu zmiennego pola 

magnetycznego (MF) na pozamitochondrialny metabolizm 
tlenowy granulocytów obojętnochłonnych krwi człowieka 
(tzw. „wybuch oddechowy”) w stanie „in vitro”. 

Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) są wysoko 
wyspecjalizowanymi białymi krwinkami, odpowiedzialny-
mi za reakcję immunologiczną organizmu. Podstawową ich 
funkcją jest przeprowadzanie fagocytozy i zabijanie sfago-
cytowanych mikroorganizmów. Jednym z mechanizmów 
zabijania patogenów jest tzw. „wybuch oddechowy”, czyli 
produkcja reaktywnych form tlenu, takich jak: anionorod-
nik ponadtlenkowy czy nadtlenek wodoru [6, 7, 8, 9]. 

Materiał i metody 
Przedmiotem badań była krew pobrana na środek 

przeciwkrzepliwy od zdrowych dawców krwi w wieku 
20–45 lat, bez wyboru płci [6, 9]. 

 
Metoda cytofluorymetrii przepływowej  
 
Cytofluorymetria przepływowa jest techniką opartą na 

pomiarze zmian natężenia światła rozpraszanego i emitowa-
nego przez komórki przepływające przez układ pomiarowy 
[10, 11, 12]. Pozwala mierzyć efektywność wybuchu tleno-
wego w pojedynczych komórkach i nie wymaga stosowania 
procedur izolacyjnych, które mogłyby zaburzyć ich czynność 
metaboliczną [12]. Do wykazania obecności powstałego po 
aktywacji oksydazy nadtlenku wodoru wykorzystano wew- 
nątrzkomórkową transformację DCFH-DA (dioctan 2’7’-
dichlorofluorescyny) do DCF (2’7’dichlorofluoresceina) czy- 
li związku, który emituje sygnał fluorescencyjny [8, 13, 14]. 
Fluorescencja DCF jest liniowo zależna od wielkości wybu-
chu oddechowego [8]. 

 
Metoda magnetostymulacji oparta na systemie 
Viofor JPS 
 
Źródłem niejednorodnego pola magnetycznego było 

urządzenie Viofor JPS wraz z eliptycznym aplikatorem 
magnetycznym firmy Med. & Life Polska [7, 9, 15].  

Częstotliwości impulsów podstawowych generowa-
nego pola magnetycznego mieszczą się w przedziale 
(180÷195) Hz, częstotliwości paczek impulsów zawarte 
są w przedziale (12.5÷29) Hz, grupy paczek (2.8÷7.6) 
Hz, a serie (0.08÷0.3) Hz. Kształt podstawowych impul-
sów pola magnetycznego zbliżony jest do pikokształtne-
go [7, 9, 15, 16, 17].  

W badaniach wpływu pola magnetycznego zastoso-
wano programy: M1P2, M1P3, M2P2, M2P3. Gdzie P2 
oznacza system JPS z dwoma rodzajami impulsów, nato- 
miast P3 system JPS z dwoma rodzajami impulsów o zmie-

nionej w stosunku do P2 kolejności i strukturze impul-
sów [9, 17, 15]. Kształty ww. impulsów są podobne, 
natomiast odmienna jest ich struktura widmowa i dłu-
gość trwania efektu jonowego rezonansu cyklotronowe-
go [7, 9, 15].  

Parametr M1 oznacza aplikację ze stałą intensywno-
ścią, przy czym wybrana intensywność pola jest stała 
przez cały czas aplikacji. M2 oznacza aplikację z nara-
stającą intensywnością, gdzie stopień intensywności pola 
narasta co 10 lub 12 sekund od 0,5 do wybranej inten-
sywności, po czym intensywność spada do 0,5, proces 
powtarza się cyklicznie [6, 7, 9, 15, 16]. 

Badane próbki były poddawane działaniu zmiennego 
pola magnetycznego o wartościach indukcji 26.7, 44.5 oraz 
89.0 µT, przez 30 min, w odległości 1 cm, przy użyciu 
urządzenia Viofor JPS. Badania wpływu zmiennego pola 
magnetycznego na aktywność oddechową granulocytów 
obojętnochłonnych były częścią większego eksperymentu, 
w którym zastosowano także światło czerwone do naświe-
tlania próbek krwi. Aby zachować warunki eksperymentu  
i nie spowodować przegrzania próbek przez światło czer-
wone, aplikator umieszczano w odległości 1 cm od badanego 
materiału. By można było porównać wyniki oddziaływania 
światła czerwonego i zmiennego pola magnetycznego za-
chowano warunki eksperymentu, czyli odległość 1 cm apli- 
katora od próbek z krwią.  

Wyniki 
W badaniach wpływu MF na wybuch oddechowy 

granulocytów obojętnochłonnych przyjęto następujące 
oznaczenia [6, 9, 15]: 

1 – próbki z krwią niepoddane działaniu MF, niesty-
mulowane PMA, 

2 – próbki z krwią niepoddane działaniu MF, stymu-
lowane PMA, 

3 – próbki z krwią poddane działaniu MF, niestymu-
lowane PMA, 

4 – próbki z krwią poddane działaniu MF, stymulo-
wane PMA. 

(1&3) – porównanie próby „3” z próbą kontrolną („1”) 
za pomocą testu Wilcoxona, 

(2&4) – porównanie próby „4” z próbą kontrolną („2”) 
za pomocą testu Wilcoxona, 

(4-3) & (2-1) – porównanie różnicy średniej wartości 
wybuchu oddechowego w próbach poddanych działaniu 
MF (4-3) z różnicą średniej wartości wybuchu oddecho-
wego w próbach niepoddanych działaniu MF (2-1) za 
pomocą testu Wilcoxona. 

Do analizy statystycznej wyników badań użyto pro-
gramu STATISTICA 6.0. Wykonano statystyki opisowe 
oraz test Wilcoxona. 

Po aplikacji programem M1P2 nie zaobserwowano 
istotnie statystycznych zmian w wytwarzaniu reaktywnych 
form tlenu. Natomiast po aplikacji pozostałymi progra-
mami (M1P3, M2P2, M2P3) zaobserwowano zmiany 
istotnie statystyczne w intensywności fluorescencji DCF 
zarówno granulocytów stymulowanych, jak i niestymu-
lowanych PMA (tabela 1.).  
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Tabela 1. Zmiany fluorescencji DCF w poszczególnych próbach po aplikacji M1P3, M2P2, M2P3; podano wartości istotności 
statystycznej „p” wyliczone testem Wilcoxona oraz procentowe obniżenie fluorescencji DCF 
Table 1. DCF fluorescence changes in the samples after application of M1P3, M2P2, M2P3; the "p" values (statistical signifi-
cance) calculated by using Wilcoxon test and the percentage of DCF fluorescence reduction are given  
 

Rodzaje aplikacji 
M1P3 M2P2 M2P3 

Wartość  
indukcji  

[µT] 
Próby 

p % p % p % 
1&3 — 0,0284 21,8 0,0069 10,6 26,7 2&4 — 0,0069 35,4 0,0284 28,6 
1&3 — 0,0468 22,5 — 44,5 2&4 0,0366 34,7 0,0284 29 — 
1&3 0,0284 28,5       — — 89 2&4 0,0166 37,5 0,0284 20,5 — 

 

 
 
Tabela 2. Istotne statystycznie obniżenie fluorescencji DCF w próbach poddanych działaniu pola magnetycznego (4-3) w po-
równaniu z próbami kontrolnymi (2-1) dla aplikacji M1P3 oraz M2P2, wartości „p” wyliczone testem Wilcoxona 
Table 2. The statistically significant decrease of DCF fluorescence in the samples exposed to the magnetic field (4-3) compared 
to the control samples (2-1) for an application M1P3 and M2P2, the "p" values calculated by using Wilcoxon test 
 

Rodzaje aplikacji Wartość indukcji  
[µT] M1P3 M2P2 
26,7 – 0,0166 
44,5 0,0468 0,0468 
89 0,0366 – 

Po oddziaływaniu programem M1P3 przy wartości 
indukcji 26,7 µT nie zauważono istotnie statystycznych 
zmian w produkcji RTF. Przy indukcji 44,5 µT zaobser-
wowano brak istotnych zmian we fluorescencji DCF 
granulocytów niestymulowanych PMA (1&3). Nato-
miast granulocyty stymulowane PMA poddane działaniu 
pola magnetycznego (próby „4”) wykazywały obniżoną 
fluorescencję DCF o 34,7% w stosunku do prób stymu-
lowanych PMA, ale nie poddanych wpływowi pola ma-
gnetycznego (próby „2”) (tabela 1.). Oddziaływanie pola 
magnetycznego o wartości indukcji 89 µT spowodowało 
obniżenie produkcji RTF zarówno przez granulocyty 
niestymulowane PMA (1&3), jak i stymulowane PMA 
(2&4). Przy czym obniżenie fluorescencji było procen-
towo wyższe (na poziomie 37,5%) dla prób stymulowa-
nych od prób niestymulowanych (28,5%) (tabela 1.). 

Oddziaływanie programu M2P2 o wartościach indukcji 
pola magnetycznego  26,7 i 44,5 µT spowodowało porów-
nywalne istotnie statystyczne obniżenie fluorescencji DCF 
w próbach niestymulowanych PMA (tabela 1.). Zaobser-
wowano również istotne statystycznie obniżenie wytwarza-
nia reaktywnych form tlenu w próbach stymulowanych 
PMA poddanych działaniu MF względem prób stymulowa-
nych („4”) i niepoddanych działaniu pola magnetycznego 
(„2”) przy wszystkich zastosowanych wartościach indukcji 
(tabela 1.). Obniżenie to było największe przy wartości 26,7 
µT (35,4%), mniejsze dla 44,5 µT (29%), i najmniejsze dla 
89 µT (20,5%). 

Po oddziaływaniu programem M2P3 i poziomie in-
dukcji 26.7µT na probówki z krwią zaobserwowano 
istotne statystycznie obniżenie fluorescencji DCF. Obni-
żenie było zarówno w próbach niestymulowanych PMA, 
jak i stymulowanych PMA (tabela 2.). Przy zastosowa-
niu indukcji 44,5 i 89 µT nie zaobserwowano istotnych 
zmian fluorescencji DCF. 

Istotne statystycznie obniżenie fluorescencji DCF w 
próbach poddanych działaniu pola magnetycznego (4-3) 
w porównaniu z próbami kontrolnymi (2-1) zaobserwo-
wano dla dwóch zastosowanych programów: M1P3 oraz 
M2P2 (tabela 2.). 

Po oddziaływaniu programu M1P3 średnia wartość 
wybuchu oddechowego w próbach poddanych działaniu 
pola magnetycznego (4-3) o wartościach indukcji 44,5 
oraz 89 µT była istotnie statystycznie niższa od średniej 
wartości wybuchu oddechowego w próbach niepodda-
nych działaniu tego pola (2-1) (tabela 2). 

Średnia wielkość wybuchu oddechowego w próbach 
poddanych działaniu polem magnetycznym po zastosowa-
niu programu M2P2 była istotnie niższa od średniej warto-
ści wybuchu oddechowego w próbach niepoddanych dzia-
łaniu MF dla indukcji 26,7 oraz 44,5 µT (tabela 2.).  

Dyskusja 
Na podstawie rezultatów badań doświadczalnych i epi-

demiologicznych sugeruje się, iż działanie pola magne-
tycznego ma charakter „okienkowy”. Efekty biologiczne 
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pojawiają się tylko przy specyficznych kombinacjach 
częstotliwości i indukcji magnetycznej pola [18, 19, 20]. 
Przy oddziaływaniu programów M1P3 i M2P3, zaob-
serwowano istotnie statystycznie zmiany w fluorescencji 
DCF o charakterze okna. Po aplikacji programem M1P3 
zmiany zaobserwowano dla indukcji 26,7 µT, natomiast 
dla programu M2P3 przy indukcji 89 µT. 

Binhi badał wpływ pól magnetycznych z zakresu 
ELF na organizmy żywe [21]. Na podstawie nielinio-
wych mechanizmów kwantowej interferencji tłumaczy 
zależność częstotliwości i amplitudy pól magnetycznych 
przekładającą się na efekty magnetobiologiczne. Ekspo-
zycja na zmienne pole magnetyczne o specyficznych 
parametrach powoduje ułatwienie ucieczki jonów z ka-
nału białkowego. Taka ucieczka może wpływać na stan 
równowagi biochemicznych reakcji i ostatecznie powo-
dować określony efekt biologiczny [21].  

Koch i współautorzy, jak i Sieroń i Kawczyk-Krupka 
potwierdzają, iż mechanizmów wyjaśnienia działania wol-
nozmiennych pól magnetycznych należy szukać w błonach 
komórkowych. Istotne znaczenie mają własności dielek-
tryczne błon komórkowych i wnętrza komórki. Autorzy 
zwracają uwagę również na efekt jonowy i błonowy zmien-
nego pola magnetycznego, związany z pobudzaniem lub 
hamowaniem wnikania jonów wapnia do wnętrza komórki. 
Pola magnetyczne z zakresu ELF mogą powodować rów-
nież zmianę stężenia kationów wewnątrzkomórkowych [1, 
2, 22, 23, 24]. Ostateczny efekt zależny jest od parametrów 
pól i od wyjściowej zawartości jonów w komórce, jak i od 
wartości współczynnika ładunku do masy dla różnych 
biologicznie aktywnych jonów [25]. 

Sosnowski i współautorzy badali wpływ pola magne-
tycznego na aktywność enzymatycznych układów anty-
oksydacyjnych u szczurów [3]. Pod uwagę wzięli ocenę 
m.in. aktywności SOD (dysmutaza ponadtlenkowa), 
CAT (katalaza), stężenie nadtlenku wodoru we krwi. 
Zwierzęta poddawane były tygodniowej i dwutygodnio-
wej codziennej aplikacji polem magnetycznym o induk-
cji 70 µT. Po tygodniowej ekspozycji na MF stężenie 
H2O2 zmniejszyło się o 33,3% w porównaniu z grupą 
kontrolną. Równocześnie autorzy zaobserwowali zmniej-
szoną aktywność SOD i CAT, których aktywność zależy 
od stężenia H2O2 [3]. Podobne wyniki wpływu pola 
magnetycznego generowanego przez Viofor JPS na 
szczury otrzymał Cieślar i współautorzy [5]. Badacze 
stwierdzili, iż zmienne pola magnetyczne z jonowym 
rezonansem cyklotronowym pośrednio hamuje działanie 
reaktywnych form tlenu w organizmach żywych. Rów-
nież Sieroń i Duda [18] badali wpływ słabego wolno-
zmiennego pola magnetycznego między innymi na ak-
tywność SOD we krwi pochodzącej od zdrowych osób. 
Zaobserwowali obniżoną aktywność dysmutazy ponad-
tlenkowej, podobnie jak w badaniach na szczurach [5, 
18]. Otrzymane zmiany aktywności enzymów pod 
wpływem pola magnetycznego tłumaczone są prawdo-
podobnym wpływem tego pola na stany spinowe [18]. 

Wnioski 
Pod wpływem zmiennego pola magnetycznego zaob-

serwowano istotne statystycznie obniżenie fluorescencji 
DCF w próbach stymulowanych, jak i niestymulowanych 
PMA. Przy zastosowaniu programu M2P2 zaobserwowano 
istotne statystycznie zmiany w wytwarzaniu RTF dla 
wszystkich zastosowanych indukcji. Natomiast dla progra-
mu M2P3 i M1P2 zaobserwowano swoiste „okno amplitu-
dowo–częstotliwościowe”, w którym nastąpiły istotne sta- 
tystycznie zmiany w intensywności fluorescencji DCF. Nie 
zaobserwowano istotnie statystycznych zmian w wytwa-
rzaniu RFT przy aplikacji programem M1P2. 

Otrzymane wyniki mogą być pomocne w leczeniu 
chorób przewlekłych z zaburzonym mechanizmem wol-
norodnikowym, takich jak: miażdżyca, cukrzyca typu I, 
II i III, dusznica bolesna, choroby alergiczne, niedo-
czynność gruczołów dokrewnych, nadciśnienie tętnicze, 
rozedma płuc, sarkoidoza, mukowiscydoza oraz gruźlica.  
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Streszczenie 

Celem pracy jest przedstawienie koncepcji wykorzystania kompleksowej oceny fizjoterapeutycznej w profilaktyce pierwotnej urazów spor-
towych. Zdaniem autorek zasadne jest włączenie oceny współdziałania układu nerwowo-mięśniowego, diagnostyki stanu tkanek miękkich 
narządu ruchu oraz poprawności wykonania podstawowych wzorców ruchowych (poza kontrolą przygotowania kondycyjnego czy specjal-
nego) w holistyczną analizę poziomu sportowego zawodnika czy zawodniczki. Wykorzystanie obiektywnych narzędzi pomiarowych wraz  
z funkcjonalną oceną pozwala na efektywne wskazanie czynników predysponujących do uszkodzenia aparatu ruchu, zapobiegając tym 
samym ewentualnym kontuzjom.  

SŁOWA KLUCZOWE: urazy, profilaktyka, FMS, izokinetyka, propriocepcja, ocena fizjoterapeutyczna. 

Summary 

The purpose of this paper is to present the concept of using a complex medical-physiotherapeutic-biomechanical evaluation in primary 
prevention of sport injury. Authors believe that a holistic analysis of an athlete’s condition (apart from physical or discipline specific condi-
tioning) should include an evaluation of the neuromuscular system, diagnostics of soft tissues of the musculoskeletal system, or the correct-
ness of basic movement patterns. Employing objective measurement tools together with functional evaluation allows for effective indicating 
of factors that may lead to a damage of the musculoskeletal system, thus preventing possible injuries. 

KEY WORDS: injury, prevention, FMS, isokinetics, proprioception, physiotherapeutic assessment. 
 
 
Profilaktyka urazów sportowych jest procesem zło-

żonym, wymagającym multidyscyplinarnego podejścia 
całego zespołu medycznego i sztabu trenerskiego; jego 
główne korzyści to wydłużenie okresu kariery sportowej 
i podniesienie potencjału motorycznego zawodnika oraz 
redukcja kosztów leczenia sportowca.  

Działania profilaktyczne zazwyczaj dzielone są na trzy 
stopnie. Celem profilaktyki pierwotnej (I stopnia) jest 
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia urazu i pro- 
blemów zdrowotnych oraz przeciwdziałanie czynnikom 
mogącym do nich prowadzić. Efektem skutecznego postę-
powania w zakresie profilaktyki pierwotnej jest przede 
wszystkim niedoznanie urazu przez osobę czynnie uczest-
niczącą w zajęciach sportowych. Profilaktyka wtórna (II 
stopnia) obejmuje wczesną diagnostykę i leczenie wszel-
kich objawów uszkodzenia tkanek. Jej zadaniem jest wdro-
żenie terapii i powstrzymanie rozwoju negatywnych sutków 
urazu (np. procedura PRICE w skręceniach stawu skoko-
wego). Profilaktyka III stopnia (prewencja) ma na celu 
zapobieganie skutkom przebytego urazu oraz przeciwdzia-
łanie jego nawrotom, a także minimalizację wtórnych 

uszkodzeń i komplikacji. Zazwyczaj obejmuje postępowa-
nie fizjoterapeutyczne zmniejszające lub/i korygujące zabu-
rzenia biomechaniczne i funkcjonalne występujące wskutek 
urazu (np. wykorzystanie ćwiczeń na trenażerach równo-
wagi i wykorzystanie stabilizatora stawu skokowego u 
zawodnika po skręceniu tego stawu w czasie jego stopnio-
wego powrotu do pełnych obciążeń sportowych) [1, 2]. 

Kompleksowa ocena fizjoterapeutyczna powinna sta-
nowić podstawę profilaktyki pierwotnej wśród zawodników 
i zawodniczek różnych dyscyplin sportowych. Niestety, w 
realiach polskich nie zawsze jest ona wykonywana; o ile 
zazwyczaj monitorowany jest poziom przygotowania kon-
dycyjnego czy specjalnego zawodnika, o tyle trenerzy  
i działacze sportowi rzadko rozważają konieczność oceny 
współdziałania układu nerwowo-mięśniowego, diagnosty-
ki stanu tkanek miękkich narządu ruchu czy prawidłowości 
wykonywania wzorców ruchowych typowych dla danej 
dyscypliny sportowej. Nieuwzględnienie wyżej wymienio-
nych czynników w ocenie stanu zdrowia i poziomu przy-
gotowania motorycznego sportowca może skutkować wy- 
stąpieniem urazu i tym samym może doprowadzić do 
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wykluczenia zawodnika z udziału w treningach czy zawo-
dach sportowych oraz długofalowym obniżeniem jego 
potencjału sportowego. W opinii autorek podstawowe 
badania wydolnościowe zawodnika należy rozszerzyć  
o szczegółowe badanie fizjoterapeutyczne i motoryczne, w 
tym ocenę stabilności posturalnej i propriocepcji, ocenę 
potencjału siłowego w warunkach dynamicznych, a także  
o funkcjonalną ocenę poprawności wykonywania podsta-
wowych czynności ruchowych. 

Kompleksowa ocena stanu sportowca (obejmująca 
wymienione powyżej elementy składowe) powinna być 
wykonana przed okresem przygotowawczym, poprze-
dzającym duże obciążenia treningowe i startowe. Celem 
takiej oceny przedsezonowej nie jest wykluczenie za-
wodnika z procesu treningowego, ale zapewnienie, że 
jego udział w zajęciach nie zwiększy niepotrzebnie ry-
zyka pojawienia się urazu [3]. Badania powinny być 
przeprowadzone na kilka tygodni przez rozpoczęciem 
sezonu. W wyniku dobrze przeprowadzonej holistycznej 
oceny stanu funkcjonalnego zawodnika można wykryć 
stany predysponujące do urazu i już na wczesnym etapie 
przygotowania zawodnika do ścisłego sezonu wdrożyć 
postępowanie profilaktyczne. 

 
 

Ocena fizjoterapeutyczna 
 
Poza lekarskim badaniem kwalifikacyjnym do sportu 

wyczynowego szczegółowa ocena fizjoterapeutyczna po-
winna obejmować wywiad, badanie podmiotowe, ocenę 
zakresu ruchu w stawach obwodowych i stawach kręgosłu-
pa, ocenę długości mięśni i wybrane testy kliniczne narządu 
ruchu. Wśród zawodników i zawodniczek piłki nożnej 
najczęściej analizie poddawana jest długość mięśni biodro-
wo-lędźwiowych, mięśnia prostego uda i grupy kulszowo-
goleniowej, a także oceniana jest ruchomości stawów bio-
drowych oraz stawu rzepkowo-udowego i wykonywane są 
testy więzadłowe stawów kolanowych. Nieprawidłowości 
czynnościowe związane z ograniczeniem ruchomości sta-
wów, asymetria napięcia mięśniowego czy nieprawidłowy 
ślizg i gra stawowa mogą przyczynić się do zaburzeń funk-
cjonalnych objawiających się na różnych poziomach całego 
łańcucha biokinematycznego w obrębie kończyn dolnych  
i tułowia. Skrócenie czynnościowe mięśni może przyczynić 
się do zaburzenia ich prawidłowej pracy, skutkować kom-
pensacją czynnościową w innych segmentach narządu ru-
chu i pojawieniem się dysfunkcji pochodzenia mięśniowego; 
skutkując tym samym zwiększeniem ryzyka pojawienia się 
urazu. Ewentualnie, istniejące zmiany strukturalne mogą 
powodować, że nawet niewielkie obciążenia treningowe 
mogą stanowić poważne zagrożenie dla struktur stawowych 
w postaci przeciążenia i zaburzenia właściwej pracy stawów.  

 
 

Ocena stabilności posturalnej i propriocepcji  
 
Zaburzenia układu sensomotorycznego zawodnika mo-

gą skutkować zwiększonym ryzykiem pojawienia się urazu 

ze strony narządu ruchu, dlatego monitorowanie zdolności 
utrzymania stabilnej postawy i czucia głębokiego jest klu-
czowe w kompleksowej analizie poziomu przygotowania 
motorycznego zawodnika. Ocena kontroli nerwowo-
mięśniowej może odbywać się zarówno w warunkach sta-
tycznych, jak i dynamicznych. W warunkach stabilnego 
podłoża, w trakcie pomiarów realizowanych na platformach 
stabilometrycznych, najczęstszymi parametrami wykorzy-
stywanmi w ocenie stabilności i propriocepcji jest środek 
nacisku stóp na podłoże (COP – centre of pressure) i środek 
ciężkości (COG – centre of gravity) [4, 5].  

Diagnostyka zdolności utrzymania stabilnej postawy, 
gdy czynnikiem destabilizującym jest nieruchome podłoże, 
wymusza na osobie testowanej wykonywanie ciągłych 
ruchów w celu utrzymania prawidłowej postawy. Precyzyj-
na kontrola stanu układu nerwowo-mięśniowego sportowca 
możliwa jest dzięki szczegółowym raportom wygenerowa-
nym przez dołączone do urządzeń oprogramowanie kompu-
terowe i ilościowym parametrom uzyskiwanym w trakcie 
pomiaru. Najczęściej wykorzystywane z nich to indeks 
stabilności przednio-tylnej (APSI – anterior-posterior stabi-
lity index), przyśrodkowo-bocznej (MLSI – medialis-
lateralis stability index) oraz wartość indeksu całkowitego 
(OSI – overall stability index (rejestrowane w trakcie po-
miarów na Biodex Balance System) oraz wynik w postaci 
globalnej oceny stabilności (uzyskany z pomiarów na plat-
formie Libra). Powtarzalność pomiarów jest wysoka i lite-
raturowo potwierdzona ICC = 0.93 (OSI), ICC = 0.90 (AP-
SI), ICC = 0.89 (MLSI) [6].  

Niestabilne podłoże jest tym elementem, które najlepiej 
testuje mechanoreceptory w warunkach testów dynamicz-
nych w porównaniu do badań na klasycznych platformach 
stabilometrycznych. Dynamiczna, nerwowo-mięśniowa 
kontrola stawu skokowego, może być kluczem do uzyska-
nia jego funkcjonalnej stabilizacji. Ma to ogromne znacze-
nie w sporcie, w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, 
gdzie stabilność gwarantuje dynamiczne funkcjonowanie w 
biegu, skokach, hamowaniu czy zmianie kierunku porusza-
nia się. W piłce nożnej, ręcznej czy koszykówce wiele 
czynności motorycznych polega na szybkich zmianach 
pozycji bądź wielokrotnej zmianie tempa biegu. Niejedno-
krotnie różne elementy techniczne wykonywane są bez 
kontroli wzroku i wymagają od zawodnika czy zawodnicz-
ki właściwego poziomu czucia proprioceptywnego. 

Wyniki, uzyskane z pomiarów stabilności i czucia głę-
bokiego, mogą wskazywać na deficyty w zakresie współ-
działania układów proprioceptywnego, przedsionkowego  
i wzrokowego oraz pozwalają na identyfikację tzw. „słabych 
obszarów”, gdzie widoczny jest brak właściwej kontroli 
sensomotorycznej. Obiektywne wskaźniki stabilności mogą 
być wykorzystane jako parametry wskazujące na ryzyko 
pojawienia się urazu wskutek zaburzenia kontroli nerwo-
wo-mięśniowej i obniżenia poziomu sportowego [7]. Nie-
prawidłowości w kontroli czuciowo-ruchowej mogą zwięk-
szać groźbę pojawienia się kontuzji sportowych, takich 
jak: skręcenia stawu skokowego, skręcenia stawu kolano-
wego czy zerwania więzadła krzyżowego przedniego kola-
na. By zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia urazu 
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zasadniczy trening powinien być rozszerzony o elementy 
postępowania profilaktycznego redukującego występowa-
nie kontuzji w sporcie, w tym w szczególności ćwiczenia 
stabilności i propriocepcji [8, 9, 10]. 

 
 

Ocena prawidłowości wykonania funkcjonalnych 
wzorców ruchowych 

 
W celu funkcjonalnej oceny poziomu motoryczności 

podstawowej autorki pracy korzystają z koncepcji 7 testów 
ruchowych Functional Movement Screen (FMSTM) autor-
stwa Graya Cooka z dwoma testami wykluczającymi naj-
częściej spotykane dysfunkcje [11]. Próby obejmują: 1) 
wykonanie głębokiego przysiadu – oceniana jest symetrycz-
ność wykonania i funkcjonalna mobilność stawów biodro-
wych, kolanowych i skokowych, 2) przeniesienie kończyny 
dolnej nad płotkiem – pozwala na ocenę mechaniki ciała w 
trakcie asymetrycznego wzorca wykroku, 3) wykonanie 
przysiadu w wykroku – w trakcie którego analizuje się mo-
bilność stawów biodrowych i stabilność tułowia, elastycz-
ność mięśnia czworogłowego uda oraz stabilność stawu 
kolanowego i skokowego, 4) ocenę mobilności obręczy 
barkowej – pozwalającą zdiagnozować bilateralny zakres 
ruchu stawów obręczy barkowej, mobilność kompleksu 
ramienno-łopatkowego i wyprost odcinka piersiowego krę-
gosłupa, 5) aktywne uniesienie kończyny dolnej – które 
ocenia elastyczność grupy kulszowo-goleniowej i mięśnia 
brzuchatego łydki z jednoczesną stabilizacją miednicy, 6) 
ugięcie ramion w podporze – oceniające stabilność tułowia 
w trakcie symetrycznej ruchu uniesienia, 7) wykonanie testu 
stabilności rotacyjnej tułowia – która diagnozuje wielopłasz-
czyznową stabilność tułowia w trakcie wykonywania połą-
czonych czynności kończynami górnymi i dolnymi.  

Zestaw testów pozwala na analizę podstawowych 
wzorców ruchowych, których wykonanie wymaga połącze-
nia: mobilności (zakresu ruchu), stabilności i koordynacji 
siły zaangażowanych grup mięśniowych. Powtarzalność 
wyników pomiarów jest literaturowo potwierdzona – ICC = 
0,98 [12]. Za wykonanie próby osiąga się od 0 (ból w trak-
cie wykonania wzorca ruchowego) do 3 punktów (prawi-
dłowe wykonanie wzorca ruchowego). Wyniki z wszyst-
kich siedmiu testów są sumowane i stanowią wartość 
końcową testu FMSTM. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania to 21. Przeprowadzenie tego rodzaju diagnostyki 
pozwala na ocenę stabilności segmentów ciała podczas 
prostego ruchu, siły potrzebnej do wykonania podstawo-
wych czynności ruchowych, koordynacji i kontroli nerwo-
wo-mięśniowej rozumianej jako współpraca grup mięśnio-
wych zaangażowanych w daną czynność ruchową. Prze- 
prowadzenie testów umożliwia wychwycenie asymetrii  
i funkcjonalnych ograniczeń oraz zróżnicowanie występu-
jących dysfunkcji. Najczęściej w trakcie testów pojawiają 
się braki w stabilności kompleksu biodrowo-lędźwiowego, 
ograniczenia ruchomości w stawach biodrowych i skoko-
wych, nieprawidłowe osiowe ustawienie kończyn dolnych, 
deficyty w zakresie stabilności centralnej i rotacyjnej tuło-
wia, które zmniejszają ilość punktów uzyskanych przez 

zawodnika bądź zawodniczkę w ocenie końcowej. Badania 
naukowe potwierdzają, że suma punktów uzyskanych z tes- 
tów FMSTM poniżej 14 zwiększa ryzyko pojawienia się 
urazu z 15% do 51% w trakcie sezonu sportowego [13]. Na 
podstawie tak przeprowadzonej oceny, w miejsca stanowią-
ce najsłabsze ogniwo całego łańcucha biokinematycznego 
należy skierować specjalistyczne działania usprawniające 
jako niezbędne uzupełnienie treningu sportowego.  

 
 

Ocena siły mięśniowej w warunkach dynamicznych 
 
Ocena siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych 

może odbywać się w warunkach otwartego (OKC) lub 
zamkniętego (CKC) łańcucha biokinematycznego i prowa-
dzona jest m.in. w celu: uzyskania obiektywnych danych 
charakteryzujących dynamiczną pracę określonych grup 
mięśniowych. Pomiar izokinetyczny w warunkach OKC 
dotyczy określonego ruchu i grupy mięśni odpowiedzial-
nych za ten ruch, np. zgięcie i wyprost w stawie kolano-
wym, a przez to ocenę grupy zginaczy i prostowników 
stawu kolanowego [14].  

Diagnostyka izokinetyczna jest od lat wykorzystywana 
w ocenie stopnia ryzyka pojawienia się urazu aparatu ruchu, 
który może wynikać z zaburzenia pracy poszczególnych 
grup mięśniowych. Wielu autorów podkreśla konieczność 
zachowania właściwego stosunku pomiędzy wielkością siły 
antagonistycznych grup mięśniowych, biorących udział w 
wysiłku fizycznym w profilaktyce urazów, zwłaszcza ura-
zów stawu kolanowego [15, 16, 17, 18]. Nieprawidłowy 
rozkład wartości sił mięśniowych wokół danego stawu lub 
segmentu ciała, prowadzić może do nieprawidłowej kontro-
li ruchu. Dla precyzyjnego określenia balansu mięśniowego 
stosuje się m. in. badanie izokinetyczne. Często w tym celu 
wykorzystywany jest wskaźnik siły mięśniowej pomiędzy 
grupą zginaczy i prostowników stawu kolanowego reje-
strowany w warunkach pracy koncentrycznej. Taki sposób 
wyliczenia wartości powyższego wskaźnika określany jest 
w literaturze jako wskaźnik konwencjonalny Hcon/Qcon  
i równy jest ilorazowi wartości momentu siły zginaczy 
(mięśni grupy kulszowo-goleniowej) do prostowników 
(mięśnia czworogłowego uda). Literatura podaje, iż wartość 
siły prostowników stawu kolanowego powinna przewyż-
szać wartość siły zginaczy tego stawu w stosunku 3:2 [19]. 
Wśród doniesień naukowych odnotowano różne wartości 
wskaźnika konwencjonalnego Hcon/Qcon zależnie od pręd- 
kości testu, pozycji testowanego, grupy badawczej [20, 21]. 
Niemniej, wielu autorów przyjmuje wartość 0,6 jako wiel-
kość normatywną dla opisywanego wskaźnika, przy pręd-
kości kątowej pomiaru wynoszącej 60°/s, a zwiększa się 
ona do 0,8 przy wyższych prędkościach testu [22, 23]. 
Heiser i in. na tej podstawie wnioskują o możliwości wy-
stąpienia urazów, w przypadku niewłaściwych wartości 
balansu mięśniowego [24]. Im bardziej wskaźnik ten zbliża 
się do wartości 1 tym w większym stopniu wzrasta funk-
cjonalna zdolność mięśni grupy kulszowo-goleniowych do 
zapewnienia stabilizacji stawu kolanowego [25]. Ta zwięk-
szona stabilność może być czynnikiem ograniczającym lub 
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redukującym możliwość wystąpienia urazu [26]. Wartość 
tego wskaźnika poniżej 0,6 z występującą jednocześnie 
asymetrią pomiędzy zginaczami uda większą niż 5% według 
niektórych autorów powinna powodować wykluczenie 
zawodnika ze współzawodnictwa sportowego i włączenie go 
w proces postępowania fizjoterapeutycznego [27]. Zatem na 
podstawie wartości wskaźnika konwencjonalnego Hcon/ 
Qcon można niebezpodstawnie próbować określić możli- 
wość wystąpienia urazu ze strony układu mięśniowo-
ścięgnistego, co stanowi składową postępowania profilak- 
tycznego u zawodników i zawodniczek różnych dyscyplin 
sportowych [16, 28, 29, 30].  

Diagnostyka izokinetyczna pozwala na monitorowanie 
parametrów biomechanicznych testowanych zespołów 
mięśniowych w całym zakresie czynnościowym analizo-
wanego ruchu. Wykorzystując te możliwości wykazano, że 
nieprawidłowe wartości wskaźnika równowagi funkcjonal-
nej pomiędzy mięśniami odwracającymi i nawracającymi 
stopę są najbardziej widoczne w krańcowym zakresie ru-
chu. Wysokie wartości wskaźnika uzyskane przy 20° ruchu 
odwracania mogą wskazywać na problemy ze stabilnością 
stawu skokowego [31]. 

Czynnikiem sprzyjającym urazom jest także asymetria 
w zarejestrowanych parametrach pomiędzy obiema strona-
mi ciała. Knapik i in. potwierdzili, że deficyt w wartości 
momentu siły mięśni grupy kulszowo-goleniowej pomiędzy 
jedną a drugą stroną ciała większy niż 15% zwiększa ryzy-
ko wystąpienia urazu 2,6-krotnie [32].  

Uzyskane z badania izokinetycznego obiektywne wyni-
ki diagnostyczne mogą stanowić podstawę uzupełnienia 
treningu specjalistycznego o indywidualnie dobrane ćwi-
czenia profilaktyczne redukujące możliwość pojawienia się 
urazu u zawodników i zawodniczek różnych dyscyplin 
sportowych. 

Podsumowanie 
Profilaktyka urazów sportowych jest procesem zło-

żonym. Postępowanie profilaktyczne jest determinowane 
przez różnorodne czynniki zwiększające prawdopodo-
bieństwo urazu, związane z charakterem uprawianej 
dyscypliny sportowej, świadomością trenerów, zawodni-
ków, wiedzą i doświadczeniem lekarzy, fizjoterapeutów 
czy trenerów przygotowania motorycznego współpracu-
jących z drużyną bądź jednostkami. W ocenie przyczyn 
mogących prowadzić do uszkodzenia należy wykorzy-
stywać narzędzia pomiarowe wystarczająco wrażliwe by 
wykryć deficyty funkcjonalne, które mogą mieć znacze-
nie kliniczne. Im bardziej kompleksowa jest to ocena 
tym lepiej. Bowiem dopiero różnorodność analizy 
(uwzględniająca metody obiektywne oraz funkcjonalne 
podejście do testowanej osoby) i uzyskanych wyników 
może przyczynić się do zdiagnozowania tzw. „słabych 
ogniw” w całym łańcuchu biokinematycznym. 

Skuteczność postępowania profilaktycznego bądź nie-
efektywność tych działań jest wypadkową wielu czynni-
ków. Nie zawsze jest wiadome, zwłaszcza przy niepowo-
dzeniach, który z elementów procesu prewencyjnego był 
niewystarczający. Ta złożoność sprawia, że zagadnienie 

profilaktyki jest trudne, ale nie niemożliwe [33]. W piś-
miennictwie można znaleźć potwierdzenie, że wdrożenie 
właściwych działań profilaktycznych zmniejszających ry- 
zyko urazu skutkuje spadkiem liczby odnotowanych kontu-
zji. W oparciu o prawidłowo przeprowadzoną diagnostykę 
narządu ruchu, rozumianą jako identyfikację czynników 
mogących prowadzić do uszkodzenia (profilaktykę pier-
wotną) w grupie zawodników i zawodniczek różnych dys-
cyplin sportowych wprowadzono ćwiczenia specjalistyczne 
przyczyniające się do redukcji urazów związanych z uszko-
dzeniem np. więzadła krzyżowego przedniego [34, 35]. 

Ilość prac potwierdzających słuszność takich działań 
zwiększa się z roku na rok, z korzyścią dla zawodniczek  
i zawodników. Tym samym stanowi podstawę do zastoso-
wania kompleksowej oceny fizjoterapeutycznej zawodni-
czek i zawodników jako elementu profilaktyki pierwotnej 
urazów sportowych.  
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Streszczenie 

Podstawą generowania piezoelektrycznej fali udarowej jest spontaniczne rozszerzanie się cząsteczek materiału ceramicznego, wywo-
łane przez krótki impuls wysokiego napięcia. Precyzyjnie określona strefa ogniskowania umożliwia dokładne leczenie, przy jedno-
czesnym zapewnieniu najlepszej możliwej ochrony sąsiadujących obszarów. Fale uderzeniowe skierowane na powierzchnię ciała 
mają pozytywny wpływ w procesie terapeutycznym. Terapię tę można zastosować po przebytym świeżym urazie i kontuzji, gdyż po-
przez odprowadzenie limfy przeciwdziała się powstawaniu dużych obrzęków. Najlepsze efekty uzyskuje się do 6 godzin od wystąpienia 
incydentu urazowego. Im wcześniej przeprowadzona terapia, tym lepsze efekty. Jest to proces nieinwazyjny stosowany po to, aby zapo-
biegać konieczności przeprowadzania zabiegu operacyjnego. Fala uderzeniowa zrewolucjonizowała zabiegi ortopedii, urologii i jest 
określana jako „skalpel akustyczny”. Celem pracy było przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu terapii falą uderzeniową oraz 
praktyczne zastosowanie nowej metody rehabilitacji w fizykoterapii. 

SŁOWA KLUCZOWE: fizykoterapia, punkt spustowy, kolano skoczka – zapalenie ścięgna rzepki, fala uderzeniowa, piezoelektrycz-
na fala uderzeniowa. 

Summary 

The piezoelectric shock wave is generated by spontaneous expansion of the ceramic material  caused by a short pulse of high voltage. 
Clearly delineated focal area enables accurate treatment, while providing the best possible protection of adjacent areas. Shock waves 
on the targeted areas of the body have a positive therapeutic impact in treatment of certain diseases. This therapy can be applied after 
fresh injury or wound as the drainage of lymph prevents formation of large swellings. For best results, the procedure should be ap-
plied in up to 6 hours after the traumatic incident. The earlier the therapy, the better the results. This is a non-invasive process used in 
order to prevent the need for surgery. Shockwave has revolutionized the modes of treatment in orthopaedics and urology and is re-
ferred to as "the acoustic scalpel." The purpose of the study was to present the basic issues related to the shock wave therapy and 
practical application of the new method in physical rehabilitation. 

KEY WORDS: physiotherapy, trigger point, jumper knee – patellar tendinitis, shockwave, piezoelectric shockwave. 
 
 

Wstęp  
Postęp wiedzy w naukach podstawowych, a także fizjo-

logii i fizjopatologii człowieka pozwala z jednej strony 
zrozumieć istotę wpływu czynników fizycznych na orga-
nizm, z drugiej zaś w optymalny sposób wykorzystać moż-
liwości techniki w profilaktyce, terapii i rehabilitacji [1]. 

Fizykoterapia jest działem współczesnej medycyny 
klinicznej, w którym wykorzystuje się różne formy ener-
gii, szczególnie fizykalnej i stosuje się ją jako uzupeł-
nienie farmakoterapii, leczenia operacyjnego oraz jako 
jeden z ważnych elementów w rehabilitacji medycznej  
i profilaktyce chorób.  

Metody wykorzystywane w terapii pobudzają i us-
prawniają fizjologiczne i naturalne mechanizmy zdrowie-
nia, nie działają bezpośrednio na przyczyny choroby, 
lecz stymulują i aktywizują organizm do walki z nią. 

Polegają one m.in. na wywołaniu fizjologicznych re-
akcji tkanek za pomocą bodźców, np.:  

• osmotycznych 
• elektrycznych 
• magnetycznych  
• termicznych  
• fotoaktynicznych  
• mechanicznych  
• chemicznych – pochodzących od naturalnych 

tworzyw uzdrowiskowych (wód mineralnych, ga-
zów, peloidów) [2]. 

Celem pracy jest przedstawienie nieinwazyjnej meto-
dy leczenia i regeneracji organizmu w wybranych przy-
kładach: zapalenie ścięgna rzepki – tzw. kolano skoczka 
oraz terapii punktów spustowych z wykorzystaniem pie-
zoelektrycznej fali uderzeniowej.  

Rodzaje fali uderzeniowej, zasady powstawania 
Fala uderzeniowa definiowana jest jako fala mecha-

niczna, której ciśnienie rośnie od wartości ciśnienia oto- 
czenia do wartości maksymalnej (100 MPa) w czasie 



Dorota Hojan-Jezierska, Bolesław Cieślik 246 

poniżej 10 ns. Następnie ciśnienie maleje wykładniczo, 
osiągając wartość mniejszą od wartości wyjściowej (oto-
czenia), po czym wzrasta do wartości początkowej, cały 
cykl trwa ok. 10 ms. Częstotliwość generowanej fali 
zawiera się w przedziale od 16 Hz do 20 MHz [3]. 

Prędkość rozchodzenia się fali uderzeniowej jest więk-
sza od prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w mate-
riale. Fala uderzeniowa może ulec odbiciu i/lub rozprosze-
niu, w zależności od właściwości ośrodka, w którym się 
przemieszcza. Jej energia może oddziaływać poprzez siłę 
mechaniczną wytworzoną bezpośrednio lub pośrednio 
(kawitacja). Zjawisko kawitacji polega na gwałtownej 
zmianie fazy ciekłej materii w fazę gazową w środowisku, 
w którym doszło do nagłego i dużego wzrostu ciśnienia  
(ciśnienie statyczne płynu maleje). Lokalny spadek ciśnie-
nia statycznego może prowadzić do wrzenia cieczy i poja-
wienia się jamek wypełnionych gazem. Jamki, zapadając 
się wytwarzają falę uderzeniową (ryc. 1.) [4]. 

 

 
 

Rycina 1. Kształt ciśnienia akustycznego fali uderzeniowej gene-
rowanej przez litotryptor elektrohydrauliczny; P+ – szczytowa 
wartość ciśnienia dodatniego, P – szczytowa wartość ciśnienia 
ujemnego, [jw.] – jednostki względne.  
Figure 1. The shape of the sound pressure shock wave generated 
by a electrohydraulic lithotripter; P+ – positive pressure peak, P- – 
the peak of negative pressure, [jw] – relative units. 

 
Istotą fali uderzeniowej jest też bardzo szybki wzrost 

ciśnienia w obrębie tkanki aż do 100 MPa, a następnie 
jego gwałtowny spadek i pojawienie się ciśnienia ujem-
nego (ryc. 2.) [4].  

Istotnym parametrem fali uderzeniowej jest ilość ener-
gii skoncentrowanej w jednostce powierzchni – [mJ/mm2]; 
którą określa się jako gęstość strumienia energii.  

Ze względu na rodzaj generowanej energii falę ude-
rzeniową dzieli się na:  

a) niskoenergetyczną – < 0,2 mJ/mm2 (LESWT – 
low energy shock – wave therapy) 

b) wysokoenergetyczną > 0,2 mJ/mm2 (HESWT – 
high energy shock – wave therapy). 

Ze względu na sposób generowania fali uderzenio-
wej oraz ilości generowanej energii, terapia dzieli się na:  

a) terapię zogniskowaną falą uderzeniową (EWST – 
extracorporeal shock – wave therapy),w której 
wykorzystuje się urządzenia skupiające falę we 
wnętrzu ciała człowieka, w obrębie miejsca pod-

danego leczeniu, a poza tym obszarem energia fa-
li jest mała. Umożliwia precyzyjnie skoncentro-
wanie fali w miejscu zmienionym chorobowo. 
Ciśnienie generowane w trakcie wyzwalania tej 
fali waha się od 10 MPa do 100 MPa, a średni ob-
szar działania na organizm wynosi ok. 12,5 cm  
z maksymalnym wnikaniem na głębokość w przy-
bliżeniu 6 cm, częstotliwość generowania impul-
sów wynosi od 1 Hz do 8 Hz. 

b) terapię falą uderzeniową rozchodzącą się promie-
niście (RSWT – radial shock – wave therapy), fa-
la uderzeniowa skupiona jest na wierzchołku 
aplikatora (głowicy) i rozchodzi się promieniście 
w tkankach. Ciśnienie generowane w trakcie wy-
zwalania fali wynosi najczęściej 12,3 MPa, wnika 
na głębokość ok. 3,5 cm, a częstotliwość genero-
wania impulsów wynosi od 1 Hz do 21 Hz [5]. 

 
 

 
 

Rycina 2. Gwałtowny wzrost ciśnienia w obrębie tkanki oraz jego 
gwałtowny spadek wraz z pojawieniem się ciśnienia ujemnego. 
Figure 2. The sharp increase in pressure within the targeted 
tissue and its rapid decline upon the appearance of negative 
pressure. 

 
 

Metody generowania fali piezoelektrycznej 
 
Do wyzwalania fali generatory piezoelektryczne wyko-

rzystują kryształy, w których szybkie wyładowanie elek-
tryczne indukuje falę uderzeniową. Generowanie piezoelek-
trycznej fali udarowej następuje poprzez spontaniczne 
rozszerzanie się cząsteczek materiału ceramicznego, wywo-
łane przez krótki impuls wysokiego napięcia.  

Elementy piezoelektryczne ustawione są jak mozaika 
w kolistym kielichu i są one aktywowane jednocześnie 
przez generator impulsów. Kulista budowa z dużą po-
wierzchnią aktywną i dużym otworem w kulistym kieli-
chu pozwala dokładnie określić strefę ogniskowania z du- 
żym ciśnieniem akustycznym w ognisku (ryc. 3.). 

Okno wejściowe energii o dużej powierzchni zmniejsza 
gęstość energii na powierzchni i znacznie ogranicza ból – co 
jest szczególnie ważne w przypadkach, gdy wymagana jest 
płytka penetracja. Precyzyjnie określona strefa ogniskowania 
umożliwia dokładne leczenie, przy jednoczesnym zapewnie-
niu najlepszej, możliwej ochrony sąsiadujących obszarów.  
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Rycina 3. Mozaiczne ustawienie elementów piezoelektrycznych  
w kulistej obudowie ze strefą ogniskowania. 
Figure 3. Mosaic set of piezoelectric elements in a round hous-
ing with a zone of focus. 

Wyniki 
 

Zastosowanie piezoelektrycznej fali uderzeniowej – 
zogniskowanej (ESWT) w terapii zapalenia ścięgna 
rzepki – tzw. kolano skoczka 

 

 
 

Rycina 4. Lokalizacja bólu w przypadku zapalenia rzepki. 
Figure 4. Location of pain in chronic patellar inflammation. 

 
Kolano skoczka – to tzw. zespół nadmiernego przecią-

żenia aparatu wyprostnego, którego przyczyną jest zapale-
nie ścięgna rzepki objawiające się bólem w pobliżu przy-
czepu dalszego ścięgna na dolnym biegunie rzepki. 

Zapalenie tego ścięgna rozpoczyna się od wystąpie-
nia bólu z przodu kolana, zlokalizowanego w miejscu 
zmiany, a pojawiającego się podczas wielokrotnych 
treningów biegowych lub skokowych bądź wkrótce po 
nich (ryc. 4.) [6]. 

Przed przystąpieniem do zabiegu zaznaczano miejsce 
terapii (flamastrem) oraz układano pacjenta na stole 

leczniczym lub krześle, zapewniając mu stabilne i kom-
fortowe usytuowanie z łatwym dostępem do leczonego 
miejsca. Następnie wybierano odpowiednią nakładkę 
żelową pamiętając o tym, że im wyższa podkładka tym 
mniejsza jest głębokość penetracji (ryc. 5.). 

 

  
 

Rycina 5. Głowica terapeutyczna i nakładka żelowa: A –głę- 
bokości penetracji fali – numeryczne oznaczenie głębokości 
wnikania, B – końcówka centrująca, C – linie prowadzące, E – 
głębokość penetracji fali, F – ognisko leczenia. 
Figure 5. The therapeutic head and gel overlay: A – penetration 
depth of the wave determined by numerical method, B – the 
centering tip, C – leading lines, E – wave penetration depth,  
F – focus of treatment. 

 
W terapii bólu ścięgna rzepki proponuje się następu-

jące wartości terapeutyczne fali uderzeniowej (tabela 1.). 
 

Tabela 1. Proponowane wartości terapeutyczne w terapii bólu 
ścięgna rzepki 
Table 1. The proposed therapeutic values in the treatment of patellar 
tendon pain 

 

Intensywność Częstotliwość 
[Hz] 

Ilość fal  
dla  

jednej sesji 
Ilość sesji 

1–3 2 2000–2500 3 

 
Po wykonanych zabiegach, średnio trzy serie, stwier-

dzono znaczną poprawę stanu zdrowia i bezbolesnej ru-
chomości (powyżej 90% pacjentów). Mimo późniejszego 
wysiłku fizycznego, uprawiania sportów, ból tej okolicy nie 
występował. 

Stwierdzono, że metoda ta jest nieinwazyjna, bez-
pieczna, cechuje ją krótki czas trwania zabiegu. Daje 
szybki i długotrwały efekt terapeutyczny potwierdzony 
badaniami klinicznymi, jak również wynika to z relacji 
pacjentów cierpiących na ten typ schorzenia.  

 
Zastosowanie fali uderzeniowej w terapii punktów 
spustowych 

 
Punkt spustowy to kliniczny objaw przeciążenia 

układu mięśniowo-powięziowego [7]. Istnieją różne typy 
punktów spustowych, lecz największe znaczenie klinicz-
ne posiadają tzw. punkty spustowe, wywołujące dole-
gliwości znane pacjentowi. Są one silnie wrażliwymi 
obszarami ciała powstającymi w przebiegu procesów 
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adaptacyjnych lub będącymi wynikiem załamania adap-
tacji. Dolegliwości ciała pochodzące z ich obszarów 
mogą zostać w łatwy sposób zaostrzone przez różnorod-
ne, lokalne i uogólnione czynniki stresogenne (biome-
chaniczne, klimatyczne, psychosocjalne i biochemiczne). 
Zarówno czynne, jak i utajone punkty spustowe pod 
wpływem stymulacji wywołują dolegliwości bólowe, 
lecz tylko ból pochodzący z tzw. punktów aktywnych 
jest rozpoznawany przez pacjenta jako symptom bólowy. 
Znajdują się one w różnych miejscach i wykazują od-
mienne charakterystyki czuciowo-bólowe [8]. 

Terapia falą uderzeniową TPST punktów spusto-
wych powoduje normalizację napięcia mięśniowego co 
zarazem poprawia komfort życiowy pacjenta i zmniejsza 
dolegliwości bólowe. Pozaustrojowa, zogniskowana fala 
uderzeniowa umożliwia zarówno terapię, jak i precyzyj-
ną lokalizację aktywnych i utajonych punktów spusto-
wych, z wykorzystaniem częstotliwości pulsowania 8 Hz 
i głębokiej penetracji tej fali – do 40 mm; istnieje niskie 
ryzyko powstania krwiaka po terapii (ryc. 6.). 

 

 

Rycina 6. Próg odczucia bólu w terapii punktów spustowych  
z wykorzystaniem piezoelektrycznej fali uderzeniowej. 
Figure 6. Threshold of pain sensation in the treatment of trigger 
points using piezoelectric shock wave. 

 
Wykorzystanie piezoelektrycznej fali uderzeniowej w 

leczeniu punktów spustowych daje ogromne szanse na pre-
cyzyjne oznaczenie ogniska tego punktu, jak również daje 
szanse na dowolną głębokość penetracji fali uderzeniowej, 
co umożliwia dokładne dotarcie do głębokich części mięśni, 
a ta cecha oznacza maksymalną wydajność terapii. 

Prowadząc terapię punktów spustowych z wykorzy-
staniem fali uderzeniowej, można efektywnie i bezpiecz-
nie przynosić pacjentom znaczną ulgę w dokuczliwych 
dolegliwościach bólowych oraz zapewnić im lepsze sa-
mopoczucie zarówno psychiczne, jak i fizyczne [9]. 

Wnioski 
Terapia falą uderzeniową jest nową i bardzo efektywną 

metodą w fizykoterapii, mającą swój początek w urologii, 
jej pozytywne oddziaływania terapeutyczne potwierdzone 
jest w schorzeniach ortopedycznych i innych dziedzinach 
medycyny. Zastosowanie jej w medycynie sportowej bar-
dzo skraca czas powrotu do pełnej sprawności fizycznej. 

Metoda ta daje 60–80% gwarancji poprawy, jest to 
porównywalne ze skutecznością zabiegu operacyjnego. 
Najistotniejszy jest fakt, że jest zupełnie nieinwazyjną 
metodą rehabilitacji. Pacjent może kontynuować pracę 
lub trening już następnego dnia. Biorąc pod uwagę zna-
czące skrócenie ograniczenia aktywności i krótki czas 
leczenia, terapia falą uderzeniową jest nie tylko porów-
nywalna do zabiegu chirurgicznego, a w ogólnym rozra-
chunku zdecydowanie tańszym sposobem terapii niż 
kilku miesięczne leczenie zachowawcze. 

Terapię tę można zastosować po przebytym świeżym 
urazie i kontuzji, gdyż poprzez odprowadzenie limfy prze-
ciwdziała się powstawaniu dużych obrzęków. Najlepsze 
efekty osiąga się do 6 godzin od wystąpienia incydentu ura-
zowego. Im wcześniej przeprowadzona terapia, tym lepsze 
efekty. Generalnie z badań wynika, że pozytywne rezultaty 
szacują się od dobrych do bardzo dobrych (60–80%). 

Skutek po zastosowaniu tej metody w leczeniu jest 
trwały, a efekt terapeutyczny natychmiastowy. Zwykle 
jeden zabieg wystarcza, aby poczuć pozytywne działanie, 
co w znakomity sposób wpływa na poprawę stanu psy-
chicznego pacjentów, zwłaszcza przy bólu przewlekłym. 

Zastosowanie terapii falą uderzeniową przynosi re-
zultaty w zakresie satysfakcji pacjentów, jak również 
powoduje powrót do aktywności i codziennego funkcjo-
nowania. Badania wykazują także dużą skuteczność jako 
alternatywa zabiegu operacyjnego. 
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Streszczenie 

Gwałtowny postęp medycyny w ostatnich latach skierowany głównie na prewencję chorób, a także rozwój coraz doskonalszych metod 
leczenia, zwrócił uwagę naukowców na najnowsze metody diagnostyczne, pozwalające również oceniać skuteczność i analizować wyni-
ki przeprowadzonych zabiegów. Rentgenodiagnostyka zajmuje jedno z głównych miejsc w diagnostyce stomatologicznej. W obrazowa-
niu szczękowo-twarzowym wykorzystuje się przede wszystkim zdjęcia zębowe, skrzydłowo-zgryzowe, pantomograficzne oraz cefalo-
metryczne. W wielu przypadkach jednak nie dają one dostatecznie dobrego zobrazowania tkanek, a ograniczenia wiążą się z zapisem 
tkanek trójwymiarowych na obrazie dwuwymiarowym.  
Celem przedstawionej pracy jest zebranie i usystematyzowanie doniesień dotyczących rozwoju radiografii cyfrowej, radiografii subtrak-
cyjnej oraz tomografii komputerowej. 
Profesor J.H. Radon, austriacki matematyk, już w 1917 roku wykazał, że trójwymiarowy obraz przedmiotu można uzyskać poprzez 
rekonstrukcję dużej ilości jego rzutów dwuwymiarowych. Allen MacLeod Cormack opracował teoretyczne podstawy tomografii kompu-
terowej, a Godfrey N. Hounsfield w 1968 roku skonstruował pierwszy aparat do tomografii komputerowej. Radiografia subtrakcyjna 
natomiast opisana została w latach 30-tych ubiegłego wieku przez holenderskiego radiologa Ziedses des Plantes, jednakże dopiero we 
wczesnych latach 80-tych Webber i Gröndahl wykorzystali ją w stomatologii. Umożliwia ona zarówno obserwowanie i dokumentowanie 
postępującej destrukcji tkanek twardych, jak również śledzenie ich regeneracji pod wpływem zastosowanego leczenia, dając przy tym 
bardzo precyzyjne wyniki. 

SŁOWA KLUCZOWE: radiologia stomatologiczna, radiografia cyfrowa, tomografia komputerowa, historia. 

Summary 

Rapid medical development in last years in disease prevention as well as development of better methods of treatment has made the scien-
tists notice most recent methods of diagnosis and allowed to evaluate quality and analyze results of performed procedures. X-rays play  
a crucial role in dental diagnosis. In maxillo-facial imaging mainly periapical, bite-wings, pantomograpfic and cephalometric x-rays are 
used. In many cases however they do not reveal enough information, because of the limitation of 3D tissues on 2D x-rays. 
The aim of this study was gathering and systematization of information in development of digital radiography, subtraction radiography 
and computed tomography. 
Australian mathematician  J.H. Radon in 1917 showed that 3D image can be formed from reconstruction of a lot of 2D images. Allen 
MacLeod Cormack gave theoretic bases to computed tomography and Godfrey N. Hounsfield in 1968 constructed the first CT scanner. 
Subtraction radiography however was described in 1930’s by a radiologist from Holland by the name of Ziedses des Plantes. In early 
1980’s Webber i Gröndahl used it in dentistry. It allows for not only observation and documentation of dysfunction of hard tissues but 
also as to follow its regeneration under treatment, allowing for precise results.  

KEY WORDS: dental radiography, digital radiography, computed tomography, history. 
 
 
W krakowskiej gazecie „Czas” 8 stycznia 1896 roku 

ukazał się pierwszy na ziemiach polskich artykuł, infor-
mujący o wielkim odkryciu Wilhelma Conrada Roentge-
na. Naukowcy zafascynowani „nowym rodzajem promie-
ni”, penetrujących ludzkie ciało, prowadzili intensywne 
badania dotyczące ich wykorzystania, nie zdając sobie 
początkowo sprawy z niekorzystnych działań. Jednak już 
3 miesiące po odkryciu zaczęły napływać pierwsze infor-
macje o niektórych szkodliwych działaniach, jak wypada-
nie włosów, czy zaczerwienienia i poparzenia skóry. Był 
to początek tragedii. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą 
diagnostykę ogólnolekarską oraz stomatologiczną bez 
promieniowania rentgenowskiego, jednak narodziny radio-

logii okupione były ofiarami i męczeńską śmiercią jej 
pionierów. W 1936 roku postawiono w Hamburgu, przed 
Zakładem Radiologii Szpitala św. Jerzego, pomnik poświę-
cony ofiarom promieni X oraz radu wszystkich narodów. 

Od wielkiego odkrycia Roentgena mija dzisiaj 115 lat. 
Dzięki pracy wielu naukowców poszerzyła się znacznie 
wiedza o naturze i właściwościach promieni X. Znane są 
dopuszczalne dawki promieniowania oraz określone prze-
pisami metody ochrony radiologicznej. Duży postęp widać 
jednak przede wszystkim w technologii. Naukowcy przez 
lata dążyli do uzyskania jak najlepszego obrazu, zmniej-
szając równocześnie dawkę promieniowania dla pacjenta, 
zgodnie z zasadą ALARA, mówiącą by użyć tak mało 
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promieniowania, jak jest to rozsądnie możliwe oraz by 
korzyści wynikające z badania zawsze przewyższały jego 
ryzyko. 

Gwałtowny postęp medycyny w ostatnich latach, skie-
rowany głównie na prewencję chorób oraz ich leczenie w 
najwcześniejszych stadiach, wymusił rozwój coraz to 
doskonalszych metod wczesnego ich wykrywania. Ważne 
jest również monitorowanie chorób przewlekle postępują-
cych, jak choroby przyzębia, czy próchnica zębów. Poja-
wiły się także doskonalsze metody leczenia, a w związku 
z tym konieczność precyzyjnej oceny zarówno ich sku-
teczności, jak i wyników tych zabiegów, często długoter-
minowo. Ponieważ zarówno kość, jak i twarde tkanki zęba 
są zmineralizowane, do ich diagnostyki wykorzystuje się 
również promieniowanie rentgenowskie. 

Już dawno temu naukowcy starali się określić zakres 
zmian, czyli destrukcję lub regenerację tkanek, porównu-
jąc dwa radiogramy tego samego regionu wykonane w 
różnych odstępach czasu. Na bazie tej właśnie koncepcji 
rozwinęła się technika cyfrowej radiografii subtrakcyjnej 
(digital subtraction radiography – DSR). Subtrakcja 
oznacza odejmowanie obrazów. Współcześnie w radio-
logii polega ona na odejmowaniu dwóch radiogramów 
tego samego regionu zapisanych w postaci cyfrowej, 
choć wykorzystuje się również w tym celu zdjęcia na 
konwencjonalnych filmach rtg. Obraz cyfrowy składa się 
z dużej ilości „komórek” uporządkowanych w szeregi  
i kolumny – tzw. pixeli. Każdy z nich można opisać za 
pomocą trzech cyfr – współrzędnej x, współrzędnej y 
oraz wartości poziomu szarości. W przypadku dwóch 
zdjęć, wykonanych w idealnie takiej samej projekcji, 
pixele o tych samych współrzędnych na obu zdjęciach 
powinny mieć tę samą wartość poziomu szarości, z wy-
jątkiem miejsc, w których nastąpiły zmiany. W procesie 
subtrakcji, czyli odejmowania tych wartości, usunięte 
zostają niezmienione struktury, żeby lepiej uwypuklić 
zmiany. Utrata minerałów na obrazie subtrakcji ukaże się 
jako ciemnie pole, natomiast w miejscu zwiększonego 
ich wysycenia, np. po zabiegach regeneracji kości, na 
obrazie pojawi się pole jaśniejsze [1, 2, 3].  

Radiografia subtrakcyjna opisana została już w latach 
30 ubiegłego wieku przez holenderskiego radiologa Georga 
Bernarda Ziedses des Plantes [1]. Była to wówczas tzw. 
pierwsza generacja systemów subtrakcyjnych, do której 
używano techniki fotograficznej. Jednak dopiero we wcze-
snych latach 1980. Webber i wsp. [4] oraz Gröndahl i wsp. 
[5] wykorzystali tę technikę, współcześnie określaną drugą 
generacją systemów w stomatologii. Posługiwano się wów-
czas radiogramami na konwencjonalnych filmach rtg. 
Pierwszy radiogram był następnie zapisywany w postaci 
cyfrowej przez komputer i wyświetlony na ekranie TV. 
Kolejny obraz, za pomocą kamery połączonej z tym ekra-
nem był nakładany na pierwszy, wyrównywany do niego 
poprzez przesunięcia i rotacje, i dopiero po tym zapisywany 
w postaci cyfrowej. Systemy drugiej generacji, podobnie 
jak pierwszej, bazują na mechanicznym, ręcznym wyrów-
naniu obrazów. Powstanie bezpośrednich systemów radio-
grafii cyfrowej, bazujących na detektorach CCD i płytkach 

PSP, spowodował rozwój trzeciej generacji systemów do 
subtrakcji radiologicznej. Systemy te wykorzystują wyżej 
wymienione detektory, co powoduje, że obrazy od razu 
uzyskiwane są w postaci cyfrowej. Również geometria 
projekcji podczas ekspozycji kontrolowana jest mechanicz-
nie, jednak większą uwagę przywiązuje się do wyrównania 
obrazów już po ich uzyskaniu, czyli zapisaniu w postaci 
cyfrowej na komputerze, za pomocą specjalnych progra-
mów i punktów referencyjnych [6]. 

Diagnostyka z wykorzystaniem DSR daje bardzo 
precyzyjne wyniki. Przy idealnych warunkach umożli-
wia wykrycie zmiany zawartości minerałów rzędu 5%, 
podczas gdy na tradycyjnych radiogramach zauważalna 
jest dopiero co najmniej 30% ich utrata. Liczne badania 
dowodzą wyższej wartości diagnostycznej DSR w po-
równaniu z radiologią konwencjonalną [7, 8, 9], jednak-
że aby zdjęcia były diagnostycznie użyteczne wymagany 
jest najwyższy poziom standaryzacji geometrii projekcji 
oraz kontrastu obu obrazów. Ta właśnie standaryzacja 
jest główną przyczyną trudności i ograniczeń w stoso-
waniu DSR [10, 11, 12]. 

Obraz subtrakcji wciąż jednak jest obrazem dwuwy-
miarowym. Mimo precyzyjnych wyników, nie określa 
zasięgu, ani dokładnego umiejscowienia zmian w trój-
wymiarowych tkankach. W obrazowaniu szczękowo-
twarzowym wykorzystuje się głównie zdjęcia zębowe, 
skrzydłowo-zgryzowe, pantomograficzne, czy cefalome-
tryczne. Na każdym z nich wiązka promieniowania X 
docierająca do detektora zostaje osłabiona przez różne 
struktury znajdujące się na jej drodze. Na zdjęciu wi-
dzimy obraz sumacyjny. W dostrzeżeniu szczegółów 
przeszkadzają nakładające się struktury anatomiczne, 
artefakty i zniekształcenia. Zaczęto więc poszukiwać 
sposobu eliminacji nakładających się cieni oraz ukazania 
trzeciego wymiaru. Proponowano początkowo wykony-
wanie większej ilości projekcji badanego miejsca lub 
oddzielanie obrazów za pomocą stereoskopii. W końcu 
jednak rozwinięto technikę zdjęć warstwowych, nazy-
waną dzisiaj tomografią konwencjonalną [13]. Wśród jej 
pionierów wymienia się polskiego radiologa Karola 
Mayera, który w 1914 roku zaproponował metodę wy-
konywania zdjęć, gdzie wokół leżącego pacjenta syn-
chronicznie oraz w przeciwnych kierunkach poruszały 
się lampa rentgenowska oraz film. Pierwszy natomiast 
prawdziwy system tomograficzny opisał w 1917 roku 
Andrè-Edmund-Marie Bocage. Wśród kolejnych pionie-
rów tomografii wymienia się ponadto Valebona, Ziedses 
des Plantes, wspomnianego już poprzednio przy subtrak-
cji, czy Gustawa Grossmanna. W 1936 roku Sherwood 
Moore zbudował tomograf spiralny, a w roku 1949 Fin, 
profesor radiologii stomatologicznej, Yrjo Veli Paatero 
opisał wykonywanie zdjęć warstwowych zębów i sta-
wów skroniowo-żuchwowych, czyli pantomografię. Od 
1940 roku tomografia była w powszechnym użytku. 
Ponieważ jednak często obrazy warstw ciała były nie-
ostre, a struktury na nich zatarte i trudne do oceny, rów-
nolegle z postępem w matematyce, osiągnięciami w tech-
nologii radiologicznej i komputeryzacji, zaczęto poszuki- 
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wać innych rozwiązań. W latach 1970-tych rozwinęła się 
tomografia komputerowa (CT). Programy komputerowe 
korygowały nieostrości oraz rekonstruowały obraz. Już 
w 1917 roku, austriacki matematyk J.H. Radon podał 
równanie matematyczne, które umożliwiało rekonstruk-
cję trójwymiarową obiektu z dużej ilości jego rzutów 
dwuwymiarowych. Allen MacLeod Cormack opisał 
następnie podstawy teoretyczne, a w roku 1968 Godfrey 
Newbold Hounsfield, we współpracy z firmą „Electric 
and Musical Industries” (EMI), skonstruował pierwszy 
skaner do tomografii komputerowej [14, 15]. Pierwszy 
aparat służył jedynie do tomografii głowy, a wykonanie 
jednej warstwy trwało cztery i pół minuty. Obaj naukow-
cy, za prace prowadzone niezależnie, otrzymali w 1979 
roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. 

Kolejne udoskonalenia tomografów pozwalają na wy-
różnienie V generacji systemów. W pierwszej generacji 
wykorzystywano pojedynczą wiązkę promieniowania, która 
skierowana była na 1 lub 2 detektory. Źródło promieniowa-
nia i detektor były nieruchome względem siebie. Po serii 
naświetlań, kiedy to lampa wykonywała ruch rotacyjny, 
następowało jej przesunięcie, translacja. W drugiej genera-
cji tomografów, przedstawionej w 1975 roku, zwiększono 
liczbę detektorów oraz zmieniono kształt wiązki promie-
niowania na lekko wachlarzowaty, jednak ruch translacyj-
no-rotacyjny pozostał. Dzięki zwiększeniu kąta poje-
dynczego obrotu lampy i detektora skróceniu uległ czas 
potrzebny na wykonanie badania. Ruch translacyjny wy-
eliminowano dopiero w trzeciej generacji tomografów, po 
1976 roku. Kolejny raz zwiększono liczbę detektorów, 
ułożono je łukowato oraz unieruchomiono względem lam-
py rtg. Wiązka promieniowania biegła wachlarzowato. 
Czwartą generację tomografów przedstawiono niemal rów- 
nocześnie z trzecią. Zastosowano tu pierścień nierucho-
mych detektorów; porusza się jedynie lampa. 

Pierwszy skaner do tomografii komputerowej CBCT 
(Cone Beam Computed Tomography), zaprojektowany do 
badań angiograficznych, został zbudowany na początku lat 
80. [16]. Kolejne systemy wykorzystywano także do pla-
nowania terapii radiacyjnej, badań mammograficznych oraz 
otolaryngologicznych [17]. Dopiero w latach 90. wyprodu-
kowany został pierwszy komercyjny system CBCT do 
obrazowania szczękowo-twarzowego [18], zatwierdzony 
przez FDA (Food and Drug Administration) w kwietniu 
2001 roku. Od tego czasu powstało wiele nowych urządzeń 
bazujących na technice CBCT, co pozwoliło na ich dalszy 
rozwój oraz odkrycie kolejnych zastosowań. 

Tomografia komputerowa CBCT wykorzystuje nato-
miast promieniowanie X nie jako wachlarzowatą wiązkę, 
lecz stożkową [14, 17, 18, 19]. Obrót urządzenia, tj. lampy 
i detektora wokół obiektu o 180° lub częściej o 360°, po-
zwala na szybkie uzyskanie danych koniecznych do rekon-
strukcji dwu- lub trzywymiarowych obrazów. Objętość 
danych jest zależna od wyznaczanego obszaru FOV (field 
of view). 

Wśród głównych zalet tomografii CBCT wymienia się 
przede wszystkim większą dostępność tych urządzeń dzięki 
ich mniejszym wymiarom oraz kosztom, dzięki czemu 

można je zamontować w mniejszych klinikach i gabinetach 
lekarskich. Ważna ponadto jest znaczna redukcja dawki 
promieniowania X w porównaniu do tomografów kompute-
rowych, szybkość skanowania i rekonstrukcji danych na 
osobistym komputerze oraz możliwość ustawienia wielko-
ści skanowanego regionu (FOV). Zaznaczana jest również 
odpowiednia jakość obrazu, możliwość uzyskania przekro-
jów czołowych, strzałkowych i horyzontalnych, a także jego 
wielopłaszczyznowe przekształcanie (Multiplanar reforma-
ting- MPR). Do zdjęcia można dołączyć również adnotacje 
oraz dokonać potrzebnych pomiarów.  

Szerokie możliwości obrazowania, jakie daje tomogra-
fia CBCT, powiększają nieustannie krąg jej zastosowań 
[20, 21, 22, 23, 24]. Dotyczy on zarówno diagnozy i pla-
nowania leczenia, jak również jego monitorowania oraz 
oceny wyników, w takich dziedzinach stomatologii, jak: 
endodoncja, periodontologia, kariologia, chirurgia stomato-
logiczna z implantologią, traumatologia, ortodoncja oraz 
choroby stawu skroniowo-żuchwowego. 

Poza pracą nad lepszym uwidocznieniem zmian oraz 
uzyskaniem doskonalszych obrazów ciała i tkanek, na-
ukowcy starali się także chronić pacjentów przed nadmier-
nym napromieniowaniem. Rozwój technologii umożliwił 
konstruowanie nie tylko coraz doskonalszej aparatury wy-
korzystującej promieniowanie rentgenowskie, ale także 
bardziej czułych detektorów tego promieniowania, co po-
wodowało, że przy mniejszej dawce uzyskiwano równie 
dobry obraz. Zmiany dotyczyły produkcji kolejnych gene-
racji filmów rentgenowskich, jednak przełom nastąpił w 
1987 roku, kiedy to na konferencji w Genewie, doktor 
Francis Mouyen zademonstrował pierwszy system radio-
grafii cyfrowej, oparty na płytkach CCD. Systemy radiogra-
fii cyfrowej składają się z 3 podstawowych części: wytwa-
rzającej promieniowanie X (Radio), rejestrującej obraz 
(Visio) oraz części graficznej, prezentującej obraz na moni-
torze (Graphy). Połączenie tych wyrazów daje nazwę „ra-
diowizjografia” (zastrzeżoną przez firmę Trophy Radiolo-
gie, obecnie należącą do firmy Kodak) [25, 26, 27]. 

Radiologiczne systemy cyfrowe podzielono ze wzglę-
du na rodzaj detektora promieniowania [28, 29, 30]. Wy-
różnia się tzw sztywne detektory oraz płytki rejestrujące 
pokryte światłoczułym fosforem magazynującym (PSP, 
Photostimulable Storage Phosphor).Ostatnie, wykorzysty-
wane wcześniej w radiologii medycznej, zostały wprowa-
dzone do rentgenodiagnostyki stomatologicznej dopiero w 
1994 roku, w systemie Digora. Detektory sztywne są wy-
posażone w półprzewodnik krzemowy – element CCD 
(Charge – Coupled Device) lub też są to elementy CMOS-
APS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – Ac-
tive Pixel Sensors) [31, 32, 33]. 

Detektory sztywne składają się z kilku elementów 
albo tylko z wrażliwego na promieniowanie urządzenia 
CCD (jak w systemie Visualix/VIXA). W pierwszym 
przypadku promieniowanie rtg pada na specjalny ekran 
wzbudzając w nim fluorescencję, która następnie jest 
transmitowana do urządzenia CCD. Transmisja ta za-
chodzi przy udziale włókien optycznych lub, jak ma to 
miejsce w systemie Flash Dent, za pomocą soczewek. 
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Najnowszym osiągnięciem są detektory zawierające 
elementy CMOS-APS wykorzystujące technologię pół-
przewodnikową z parami uzupełniających się tranzystorów, 
opierającą się na oddziaływaniu elektrycznym między 
metalem a tlenkiem. Wykorzystują one bardzo mało energii, 
nawet 100 razy mniej niż urządzenia CCD oraz mogą być 
produkowane w fabrykach sprzętu komputerowego. 

Wśród wad systemów CCD wymienia się: ich grubość, 
sztywność, niepodatność na zginanie, z czym wiąże się 
mniejsza tolerancja u pacjentów, zwłaszcza u dzieci.  
W związku z tym występują trudności z ich dokładnym 
umiejscowieniem w jamie ustnej, co dodatkowo utrudnia 
kabel odchodzący od detektora. Może to prowadzić do 
konieczności powtórzenia zdjęcia. Ponadto mają one mniej-
szą wielkość obszaru aktywnego w porównaniu z po-
wierzchnią konwencjonalnego filmu. 

Wyżej wymienione detektory zalicza się ponadto do 
tzw. systemów bezpośrednich, tzn. czujnik jest bezpośred-
nio, przez przewód, połączony z komputerem. Wynik bada-
nia jest widoczny niemal natychmiastowo na ekranie moni-
tora. Pozwala to na szybką diagnostykę w trakcie leczenia 
oraz uwidocznienie pewnych szczegółów (np. przysłonięty 
kanał). Po dokonaniu korekty kąta padania promieni rtg, 
wykonuje się następne zdjęcie. 

W systemach pośrednich natomiast, wykorzystujących 
magazynujący fosfor (PSP), detektor nie jest połączony z 
systemem przetwarzającym. Dlatego wymaga się, aby po 
ekspozycji, zostały umieszczone w specjalnym skanerze, 
który za pomocą lasera helowo-neonowego odczytuje ukry-
ty obraz. Po zakończeniu odczytu płytkę naświetla się w 
celu wymazania z niej utajonego obrazu i przygotowania jej 
do kolejnej ekspozycji [34, 35]. 

Jak wylicza van der Stelt [26], płytki PSP są, w porów-
naniu do czujników CCD, bardziej giętkie i lepiej tolerowa-
ne przez pacjentów. Ponadto do ich niewątpliwych zalet 
należy zaliczyć nieograniczone do jednego, specjalnie do-
stosowanego stanowiska (brak łączącego przewodu) wyko-
rzystanie, oraz porównywalną do konwencjonalnego filmu 
powierzchnię aktywną obszaru płytki. 

Powstają dzisiaj kolejne prace i publikacje. Naukowcy 
tworzą, porównują i oceniają najnowsze urządzenia, syste-
my oraz techniki radiograficzne. Od czasów odkrycia Roe-
ntgena mija aż lub dopiero 115 lat. Porównując pierwsze 
aparaty wykorzystujące promieniowanie X i obecne skane-
ry do tomografii wolumetrycznej CBCT, okres ten przy-
niósł ogromny rozwój technologii rentgenowskiej, zwłasz-
cza w ostatnich 30 latach. Naukowcy dają nam do ręki 
narzędzia, by lepiej, wcześniej i szybciej diagnozować oraz 
skuteczniej leczyć, dbając równocześnie o bezpieczeństwo 
pacjentów. 
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Streszczenie 

Osoby niewidome zastępują brak wzroku poprzez zmobilizowanie pozostałych, zdrowych zmysłów. Mechanizm ten nazywany jest 
kompensacją. Wiele funkcji wzroku może być z powodzeniem zastąpionych przez dotyk. Zmysł ten jest jednak zmysłem bliskono-
śnym natomiast wzrok jako zmysł dalekonośny wymaga, w niektórych przypadkach, zastąpienia innym, który umożliwia odbiór 
bodźców z dużej odległości. Takie właściwości posiada słuch. Niewidomy interpretując dźwięki otoczenia potrafi stworzyć obraz 
otaczającej go przestrzeni. Jednak jeśli dźwięków jest zbyt wiele, zakłócają się nawzajem, przez co mogą zostać błędnie zinterpreto-
wane. Dlatego, jeśli to możliwe, należy unikać wprowadzania zbędnych sygnałów akustycznych do środowiska. 
W poniższym artykule przedstawiony zostanie fragment analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród osób z dysfunkcją wzroku 
dotyczący percepcji dźwięków otoczenia oraz problemów z nią związanych. W artykule przedstawiono ideę urządzenia opartego na 
sygnale falowo-wibracyjnym oraz listę obiektów użyteczności publicznej i sytuacji miejskich, w których takie rozwiązanie można 
wykorzystać. Miejsca te zostały wyodrębnione na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w grupie obejmującej 
osoby niewidome i słabo widzące. 
Praca została wykonana w ramach projektu rozwojowego NR17001706 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR). 

SŁOWA KLUCZOWE: niewidomi, słabo widzący, orientacja przestrzenna. 

Summary 

Blind people replace the lack of sight by mobilizing the remaining senses. This mechanism is called compensation. Many of visual 
functions can be successfully replaced by touch. This sense is however, a short-range sense. Sight is the sense of long-range therefore 
it needs another help, which allows a person to receive stimuli from a distance. This properties are possessed by an hearing. Blind 
people by interpreting environmental sounds can create an image of the surrounding space. However, if there are too many sounds, 
they could interfere with each other and be misinterpreted. Therefore, if possible one should be cautious about introducing unneces-
sary acoustic signals into the environment. 
The following article shows part of the results of the survey of the visually impaired people for the perception of ambient noise and 
problems associated with. It will also present the idea of a device based on wave-vibration signal and a list of public objects and 
urban situations in which such a solution could be used. These sites have been distinguished on the basis of the results of survey 
conducted in the group of blind and partially sighted people. 
This study is part of the development project NR17001706funded by the National Research and Development Center (NCBiR). 

KEY WORDS: blind, partially sighted, visually impaired, spatial orientation. 
 
 

Wstęp – mechanizm kompensacji zmysłu wzroku 
Powszechnie wiadomo, że człowiek ponad 80% in-

formacji o otaczającym świecie otrzymuje za pośrednic-
twem wzroku [1, 2]. W przypadku kiedy osoba pozbawio-
na jest zmysłu wzroku jej organizm podejmuje próbę 
zastąpienia jego funkcji poprzez wykorzystanie innych 
zmysłów, działanie takie nazywamy kompensacją. W przy-
padku kompensacji zmysłu wzroku wykorzystywane są: 
zmysł czucia, zmysł słuchu, węch, zmysł przeszkód oraz 
algorytmy czyli schematy zachowań w określonych sytu-
acjach (ryc. 1.). Zmysłem, który pozwala na poznawanie 
kształtów, faktury powierzchni przedmiotów jest dotyk. 

Zmysł ten jednak ma zasięg ograniczony do długości 
ludzkich ramion. Oznacza to, że ani przedmioty większe, 
ani znajdujące się dalej nie mogą zostać poznane w tak 
szybki sposób jak wzrokowo. Dlatego podczas poruszania 
się zmysł dotyku musi być wspierany poprzez inne zmy-
sły i pomoce. Podstawowym narzędziem przedłużającym 
zasięg ramion jest biała laska. Pozwala ona na badanie 
przestrzeni znajdującej się ponad metr przed użytkowni-
kiem. Zmysł, który tak jak wzrok jest zmysłem dalekono-
śnym i może odbierać bodźce z dużych odległości to 
słuch. Dzięki niemu osoba niewidoma otrzymuje informa-
cje o obiektach znajdujących się w znacznym oddaleniu 
od niej. Obecnie prowadzone są badania, które próbują od- 
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               Rycina 2. Charakterystyka grupy badawczej. 
               Figure 2. Characteristic of the respondents. 

powiedzieć na pytanie w jakim stopniu za pomocą słuchu 
można rozpoznawać kształt i fakturę powierzchni [3]. 

 

 
 

Rycina 1. Kompensacja zmysłu wzroku. 
Figure 1. Compensation of sight. 

 
Rola dźwięków w orientacji przestrzennej osób niewi-

domych jest ogromna. W artykule pt. „Identyfikacja i klasy-
fikacja źródeł dźwięków i drgań istotnych w nauce orienta-
cji przestrzennej osób niewidomych w dużym mieście” 
przedstawiono wyniki badań ankietowych, które wykazały, 
że ponad 90% ankietowanych uważa informacje o otocze-
niu uzyskiwane za pomocą słuchu za istotne [4]. 

Cel 
W poniższym artykule przedstawiony zostanie frag-

ment analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród 
osób z dysfunkcją wzroku dotyczący percepcji dźwięków 
otoczenia oraz problemów z nią związanych. W artykule 
przestawiono również ideę systemu do oznaczania miejsc 
niebezpiecznych i szczególnie istotnych w dużym mieście 
dla osób niewidomych z wykorzystaniem markerów falo-
wo–wibracyjnych. 

Materiał i metodyka badań 
W ramach projektu rozwojowego, którego zadaniem 

jest stworzenie systemu oznakowania miejsc niebezpiecz-

nych i szczególnie istotnych dla osób niewidomych w du-
żym mieście przeprowadzono badania ankietowe. Grupę 
badawczą dobrano tak, aby obejmowała jak najwięcej osób, 
które samodzielnie poruszają się w przestrzeni miejskiej 
oraz korzystają z komunikacji zbiorowej. Badaniami objęto 
uczniów (gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych), absolwentów i nauczycieli szkół specjalnych dla 
osób niewidomych i słabo widzących na terenie kraju, 
niewidomych i słabo widzących mieszkańców Krakowa  
i Poznania, członków Polskiego Związku Niewidomych 
(PZN) itp. Przyjęto, że aby analiza statystyczna zebranych 
danych była miarodajna należy przeprowadzić co najmniej 
200 wywiadów. Przepytano łącznie 248 osób, w tym 193  
w środowisku krakowskim oraz 55 w środowisku poznań-
skim. Do analizy użyto 244 ankiety, ponieważ pozostałe 
były wypełnione częściowo i zawierały dużo braków w od- 
powiedziach. Celem działań było uzyskanie jak najszerszego 
obrazu problemów na jakie napotykają osoby z dysfunkcją 
wzroku w dużym mieście dlatego z założenia w badaniach 
wzięły udział zarówno osoby całkowicie niewidome, jak  
i słabo widzące, w różnym wieku, mające różne wykształ-
cenie i zamieszkujące w miastach i na wsi. Wskaźniki pro-
centowe dotyczące charakterystyki grupy badawczej przed-
stawiono na rycinie 2. 

Wyniki i analiza badań ankietowych 
Jedna z grup pytań zadawanych w ankiecie miała na 

celu zebranie informacji na temat dźwięków ułatwiają-
cych bądź utrudniających orientację przestrzenną niewi-
domych oraz na temat zjawisk, które zakłócają odbiór 
istotnych dźwięków środowiska miejskiego. 

W pierwszym pytaniu respondenci mieli wskazać sy-
gnały akustyczne, które wykorzystują podczas poruszania 
się. Wyróżniono trzy grupy miejsc i charakterystycznych 
dla nich sygnałów akustycznych: 

• Ulice i skrzyżowania: lokalizacja, poruszanie się 
równolegle do kierunku ruchu, przechodzenie przez 
jezdnie, skrzyżowania o różnej złożoności, czynnik 
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Tabela 1. Dźwięki pomagające w orientacji przestrzennej 
Table 1. Sounds assist in spatial orientation 
 

 liczba % 

a)      ruch uliczny 117 49,37 

b)      sygnalizacja dźwiękowa  222 93,67 

c)      dźwięki charakterystyczne 133 56,12 

d)     inne 25 10,55 
 

*7 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 
 

inne liczba procent 
• odbicia dźwięków od budynków lub podłoża; echo dużych prze-

strzeni i klatek schodowych; odbicie dźwięku generowanego przez 
cmokanie, pstrykanie palcami, moje pstrykadełko 

4 1,69 

• zapachy (np. lokali gastronomicznych) 4 1,69 

• charakterystyczne dźwięki dworca, pubów, sklepów, placu budo-
wy, domów i psów przy nich 

3 1,27 

• inne 3 1,27 

• dźwięk przejeżdżających tramwajów, pociągów 2 0,84 

• kroki ludzi 2 0,84 

• dźwięki dobiegające z wnętrza pomieszczeń 1 0,42 

• znane mi charakterystyczne dźwięki w moim miasteczku 1 0,42 
• punkty orientacyjne w określonych miejscach, np. latarnie, kosz na 

śmieci, trawnik itp. 
1 0,42 

• kierunek jazdy samochodów 1 0,42 

• wszystko 1 0,42 

• nie wiem 1 0,42 

• nie dotyczy 1 0,42 

maskujący i zakłócający odbiór innych sygnałów 
akustycznych. 

• Udźwiękowione przejścia dla pieszych: przecho-
dzenie przez jezdnię, punkty ułatwiające lokalizację 
w terenie. 

• Dźwięki charakterystyczne dla danego obszaru: fon-
tanny, dzwony kościelne, szum klimatyzacji, dźwię-
ki odbite od charakterystycznych elementów prze-
strzeni miejskiej, takich jak: przejścia podziemne, 
psy przy domach itd. 

• Inne; dokładne zestawienie odpowiedzi znajduje 
się w tabeli 1. 

W kolejnym pytaniu respondenci wskazywali zjawiska 
zakłócające orientację przestrzenną. Wśród najczęściej 
zaznaczanych odpowiedzi znalazł się hałas komunikacyjny 
oraz hałas maszyn budowlanych. Zestawienie odpowiedzi 
udzielanych na to pytanie znajduje się w tabeli 2.  

Warto zauważyć, że pojawiają się tu zjawiska, które już 
wcześniej były wskazywane jako wspomagające orientację 
przestrzenną. 70% respondentów uważa hałas komunika-
cyjny za zjawisko, uciążliwe, utrudniające samodzielne 
poruszanie się. Jednocześnie prawie 50% respondentów 
zadeklarowało, że korzysta z dźwięków związanych z ru-
chem ulicznym, aby łatwiej lokalizować swoje położenie  

w przestrzeni. Podobne prawidłowości zauważono w wyni-
kach badań ankietowych przedstawionych w artykule pt. 
„Analiza wyników badań ankietowych dotyczących pro-
blemów osób niewidomych poruszających się w dużej 
aglomeracji miejskiej” [5]. Na podstawie odpowiedzi re-
spondentów wyciągnięto wniosek, że te same dźwięki, w 
zależności od sytuacji akustycznej, mogą wspomagać bądź 
zakłócać orientację przestrzenną. 

Z analizy ankiety, której wyniki zamieszczono we 
wspomnianym wcześniej artykule pt. „Identyfikacja i klasy-
fikacja źródeł dźwięków i drgań istotnych w nauce orienta-
cji przestrzennej osób niewidomych w dużym mieście” wy- 
nika, że prawie 80% respondentów uważa za istotne zmiany 
w odbiorze dźwięków wywołane warunkami atmosferycz-
nymi. W tabeli 3. przedstawiono zestawienie odpowiedzi 
udzielanych przez respondentów na pytanie jakie zjawiska 
pogodowe są najbardziej uciążliwe podczas poruszania się. 
Dodatkowo w tabeli rozdzielono odpowiedzi udzielane 
przez osoby niewidome oraz słabo widzące. Warto przyj-
rzeć się różnicom w odpowiedziach tych dwóch grup re-
spondentów dotyczących zjawiska mgły, ale również desz-
czu, wiatru i śniegu. Wynikają one ze stopnia wykorzys- 
tania resztek wzroku przez osoby słabo widzące. 
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Tabela 2. Zjawiska zakłócające orientację przestrzenną 
Table 2. Sounds that disturb the spatial orientation 
 

 liczba % 
a)      hałas komunikacyjny 164 70,39 
b)      gwar miejski 97 41,63 
c)      maszyny budowlane 159 68,24 
d)     praca silników przy przejściach 90 38,63 
e)      inne 38 16,31 

 

*11 osób nie udzieliło dopowiedzi na pytanie 
 

inne liczba % 
• tłum chaotycznie poruszających ludzi, rozdający ulotki, ludzie 

spieszący się, nieuważni zahaczający o białą laskę  
7 3,00 

• pogoda (śnieg, oślepiające słońce, mocne opady) 5 2,15 
• nic nie zakłóca mojej orientacji 4 1,72 
• źle rozmieszczona lub zbyt cicha dźwiękowa sygnalizacja świetlna 

(szczególnie na dużych skrzyżowaniach) 
3 1,29 

• nagłe zmiany (roboty) na trasie poruszania, zmiana trasy pojazdów 
komunikacji zbiorowej 

3 1,29 

• zbyt wąskie i nierówne chodniki 3 1,29 
• głośna muzyka 2 0,86 
• nieprawidłowo zaparkowane samochody 2 0,86 
• wszystko 2 0,86 
• smród pojazdów 2 0,86 
• kolorystyka samochodów w promieniach słońca 1 0,43 
• psy 1 0,43 
• moje zmęczenie 1 0,43 
• ??? 1 0,43 
• dużo aut 1 0,43 
• przejeżdżający kolarze 1 0,43 
 

Tabela 3. Negatywny wpływ warunków atmosferycznych na odbiór dźwięków środowiska miejskiego 
Table 3. The negative impact of weather conditions on the perception of sounds in an urban environment 
 

 liczba procent 
% 

z osób  
niewidomych 

% 
z osób  

słabowidzących 
a)      deszcz 127 54,27% 65,79% 48,73 
b)      wiatr 124 52,99% 65,79% 46,84 
c)      śnieg 115 49,15% 63,16% 42,41 
d)     temperatura 24 10,26% 11,84% 9,49 
e)      mgła 102 43,59% 11,84% 58,86 
f)       inne 24 10,26% 10,53% 10,13 
braki   1 osoba 9 osób 
 

*10 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 
 

inne liczba % 
• słońce 9 3,85 
• burza, grad 8 3,42 
• inne 2 0,85 
• nic 1 0,43 
• pochmurna pogoda 1 0,43 
• lód, szadź, szron 1 0,43 
• błoto 1 0,43 
• wiatr z kurzem 1 0,43 
• hałas maszyn uderzeniowych 1 0,43 
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Czujnik strefy niebez-
piecznej 

Bransoleta wibracyjna 

Aktuator 

Sygnał wzbudzenia 

Sygnał ostrzegawczy 

Strefa niebezpieczna 

            Rycina 3. Przykładowe oznaczenie strefy niebezpiecznej, takiej jak schody i peron. 
            Figure 3. Examples of marking dangerous area: stairs and platform. 

Dyskusja, idea powstającego systemu 
Głównym celem projektu jest opracowanie technologii 

nadawczo-odbiorczej służącej do identyfikacji miejsc nie-
bezpiecznych i szczególnie istotnych dla osób niewido-
mych w dużym mieście. Równie istotne zadanie obejmuje 
opracowanie metody nauki osób niewidomych, identyfika-
cji miejsc niebezpiecznych w oparciu o wykorzystanie po- 
wstającego systemu. 

W pierwszym etapie realizacji projektu skupiono się 
na opracowaniu oznakowania następujących miejsc: 

• początek schodów z rozróżnieniem sytuacji, gdy 
prowadzą w górę lub w dół 

• krawędź peronu kolejowego 
• przejście dla pieszych (tylko w przypadku, kiedy 

niemożliwe jest zamontowanie dźwiękowej sy-
gnalizacji świetlnej) 

• różnego rodzaju obszary/przeszkody pojawiające 
się niespodziewanie na pewien określony okres 
czasu, takie jak: wykopy, prace remontowo-
budowlane, kładki, czasowa zmiana organizacji 
ruchu itp. 

Zadaniem tworzonego systemu ma być informowanie 
poruszającej się w środowisku miejskim osoby o znajdują-
cych się na jej drodze obiektach. Zadanie to ma być reali-
zowane dwuetapowo. Pierwszy sygnał informuje o zbliża-
niu się do strefy niebezpiecznej (określenie „zgrubnej” 

lokalizacji – promień 3 m od obiektu). Drugi o tym, że 
osoba zbliżyła się jeszcze bardziej do obiektu (określenie 
„dokładnej” lokalizacji – promień 1,5 m od obiektu). Takie 
postawienie problemu wymaga dużej dokładności w okre-
ślaniu pozycji użytkownika. Ma jednak podstawową zaletę, 
pozwala osobie niewidomej lepiej zlokalizować położenie 
względem obiektu i zorientować się czy może tylko prze-
chodzi obok niego, czy zbliża się do niego, czy oddala. 
Informacja na temat obiektu ma być przekazywana za po-
mocą sygnału wibracyjnego. Rodzaje sygnałów muszą 
zostać skrupulatnie dobrane tak, aby były dobrze wyczu-
walne i intuicyjnie rozpoznawane. Dużym zadaniem będzie 
wybranie informacji, które będą powiązane z charaktery-
stycznymi sygnałami tak, aby przekazywały wszystkie nie- 
zbędne dane nie komplikując za bardzo pracy z urządze-
niem. Jest to jedno z wymagań, które zadecyduje o tym, czy 
urządzenie będzie chętnie używane przez osoby niewido-
me. Ze względu na wygodę użytkowania oraz spełnienie 
założenia, że urządzenie zawsze powinno być pod ręką [6] 
zdecydowano się umieścić wzbudnik drgań w bransoletce. 
Dla twórców systemu ważny jest niski koszt produkcji 
poszczególnych elementów. Należy przewidzieć zapasowe 
źródło energii, które uchroni użytkownika przed nagłym 
wyłączeniem urządzenia i problemami z poruszaniem się  
i lokalizacją swojego położenia oraz system bezpieczeń-
stwa kodowania informacji, który poinformuje niewido-
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mego o ewentualnej nieprawidłowej pracy urządzenia, 
przestrzegając go w ten sposób przez błędnym odczyta-
niem jego instrukcji. Ostatnimi założeniami nałożonymi 
na twórców systemu są: powtarzalność wzbudzanych 
sygnałów, stateczność i stabilność pracy oraz niezawod-
na praca w różnych warunkach atmosferycznych. 

Wnioski i dalsze kierunki badań  
Kolejne etapy projektu obejmują prace związane z bu-

dową prototypu urządzenia odbiorczo-nadawczego oraz 
weryfikacją jego działania pod kątem przydatności jako 
pomoc w orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzro-
ku. Najbliższe zadanie dotyczy badania progów czucia 
wibracji na palestezjometrze. Wyniki badań pozwolą na 
opracowanie biblioteki standardów sygnałów drganiowych 
przypisanych konkretnym miejscom i sytuacjom. Będą 
także pomocne podczas prac nad sposobem ich generowa-
nia, odbioru i rozpoznawania. Ostatecznym celem projektu 
jest budowa prototypowych stanowisk do nauki poruszania 
się w przestrzeni, w której pewne elementy zostały ozna-
kowane za pomocą markerów falowo-wibracyjnych. Sta-
nowiska takie powstaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla dzieci Niewidomych i Słabowidzą-
cych w Krakowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla dzieci Niewidomych w Owińskach. 
Ich budowa będzie wiązała się z opracowaniem metody 
nauki orientacji przestrzennej w oparciu o opracowane  
w ramach projektu rozwojowego urządzenia. Ten element 
projektu jest bardzo ważny. Znaczenie nauki przyszłych 
użytkowników optymalnego sposobu korzystania z urzą-
dzenia oraz monitorowania jego użyteczności podkreśla za 
René Farcym z Labolatoire Aimé Cotton na Uniwersytecie 

w Paryżu Rafał Charłampowicz w swoim artykule na temat 
elektronicznych pomocy w orientacji przestrzennej [6]. 
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Streszczenie 

Wstęp. Kolagen stanowi 30% całkowitej masy białka ludzkiego i jest odpowiedzialny za sprężystość i jędrność skóry, jej właściwe 
nawilżenie i ciągłą odnowę jej komórek. Wraz z wiekiem zdolność syntezy kolagenu przez organizm maleje. Do jej zaburzeń docho-
dzi również przy nadmiernej aktywności fizycznej, uprawianiu sportu wyczynowego oraz chorobach autoagresyjnych (np. w zwy-
rodnienieniu stawów). Zaburzenia w metabolizmie kolagenu objawiają się nie tylko dysfunkcjami w obrębie aparatu ruchu (sztyw-
ność, bóle okołostawowe), ale również w tych tkankach i narządach, dla których kolagen i substancje bliźniacze pełnią funkcje 
strategiczne. 
Specyfika budowy chemicznej materiałów biologicznych, takich jak keratyna, elastyna, kości czy kolagen przekłada się na ich wła-
ściwości fizyko-chemiczne, które możemy ocenić wykorzystując np. badania temperaturowej zależności przewodności elektrycznej. 
Pomiary tej zależności pozwalają również na badanie procesów witryfikacji czy procesów uwalniania wody swobodnej, związanej  
i strukturalnej zachodzących w ogrzewanym materiale. Badania te mają na celu określenie stabilności termicznej badanego materia-
łu, co zostanie aktywnie wykorzystane w procesach technologicznych. 
Do tej pory w światowej kosmetyce stosowano kolagen ssaków. Jednakże na skutek epidemii BSE kolagen ten jest systematycznie 
zastępowany preparatem uzyskiwanym z ryb o znacznie lepszych właściwościach kosmetycznych, co związane jest z zastosowaniem 
do jego otrzymywania, tzw. kwaśnej hydratacji, która pozwala na zachowanie struktury potrójnej helisy. Pozwala to na zachowanie 
aktywności biologicznej kolagenu, który penetrując przestrzeń zewnątrzkomórkową naskórka wywiera wpływ na aktywność keroty-
nocytów i fibroblastów dając szereg oddziaływań kosmetycznych i dermatologicznych. 
Cel pracy. Celem pracy jest ocena stabilności termicznej kolagenu w postaci stałej, pochodzącego ze skór ryb (kolagen FS – fish 
skin collagen) na podstawie pomiarów temperaturowej zależności przewodności elektrycznej właściwej oraz porównanie kolagenu 
FS i kolagenu BAT (Bovine Achilles Tendon) poprzez oznaczenie składu aminokwasowego. Wyznaczenie temperatur denaturacji 
oraz zbadanie procesu uwalniania wody swobodnej, wody związanej i porównanie w przypadku kolagenu FS i kolagenu BAT. 
Materiał i metodyka. W badaniach wykorzystano kolagen pochodzący ze skór ryb (kolagen FS – fish skin collagen), otrzymany 
metodą Przybylskiego. Jako materiału kontrolnego użyto kolagenu typu I pochodzącego z bydlęcego ścięgna Achillesa (kolagen BAT 
– Bovine Achilles Tendon). Oznaczenie składu aminokwasowego kolagenu przeprowadzono przy użyciu automatycznego analizatora 
aminokwasowego. Oznaczenia hydroksyproliny wykonano spektrofotometrycznie, a pomiary temperaturowej zależności przewodno-
ści elektrycznej właściwej wykonano metodą dwuelektrodową. 
Wyniki. Zawartość hydroksyproliny w przypadku kolagenu BAT jest o 30% większa od kolagenu FS. W przypadku kolagenu FS 
widoczne są dwa charakterystyczne piki: w temperaturze 359 K i 454 K, natomiast dla kolagenu BAT jeden pik w temperaturze 337 K. 
Niższa temperatura denaturacji kolagenu FS związana z mniejszą zawartością hydroksyproliny świadczy o jego mniejszej stabilności 
termicznej w porównaniu z kolagenem BAT. 
Wnioski. Badania temperaturowej zależności przewodności elektrycznej właściwej informują o zmianie konformacji molekuły 
(denaturacja) i uwalnianiu wody – czyli pośrednio o stabilności termicznej, bo im wyższa jest temperatura denaturacji i później od-
dawana woda, tym cząsteczka jest stabilniejsza termicznie. 

SŁOWA KLUCZOWE: kolagen rybi, kolagen wołowy, hydroksyprolina, temperatura denaturacji. 

Summary 

Introduction. Collagen constitutes 30% of the total human protein mass. It is responsible for skin firmness, elasticity, proper mois-
ture and constant renovation of skin cells. With age the human body loses the ability to rebuild collagen. Especially after constant 
damage i.e. physical activity, competitive sports and autoimmune diseases (eg, arthritis degeneration). 
Collagen metabolism impairment is manifested not only by dysfunctions within the musculoskeletal system (rigidity, periarticular 
pain) but also within the tissues and organs for which collagen and similar substances play strategic functions.  
The specificity of the chemical structure of biological materials such as keratin, elastin, bone or collagen results in their physico-
chemical properties, which can be assessed using tests such as temperature dependence of electrical conductivity. Application of temperature 
dependence of electrical conductivity allows for the study of such processes in the heated material, such as vitrification process  
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or processes of release of free water, bound and structural. The study intended to determine the thermal stability of the material, 
which is the practical application of technological processes. 
However, as a result of the BSE epidemic collagen is systematically replaced with a preparation obtained from fish with much better 
cosmetic properties, which is connected with the use of its preparation, the so-called acid hydrate, which preserves the structure of 
the triple helix. 
Aim. The aim of study is the estimation of the thermal stability of FS (fish skin) collagen in solid form, from measurements of tem-
perature dependence of electrical conductivity. Authors compared FS and BAT (Bovine Achilles Tendon) collagen by determining the 
amino acid composition, the denaturation temperature and release of free water and bound water in these two forms of collagen.  
Material and method. The study used collagen derived from fish skins (FS - fish skin collagen) obtained by Przybylski. As a control 
material type I collagen from bovine Achilles tendon (BAT Collagen – Bovine Achilles Tendon) was used. Determination of amino 
acid composition of collagen was performed using an automatic amino acid analyzer. Hydroxyproline content was estimated by 
spectrophotometry. Measurements of temperature dependence of electrical conductivity were performed in two-electrode probe.  
Results. The hydroxyproline content in collagen in the case of BAT is 30% larger than in the FS. The dependence of electrical con-
ductivity on temperature for FS shows two characteristic peaks: at 359 K and 454 K, whereas for BAT one peak at a temperature  
of 337 K. The lower denaturation temperature of FS is associated with lower content of hydroxyproline, thus its lower thermal stabil-
ity compared with BAT. 
Conclusions. The temperature dependence of electrical conductivity reflected changes in the conformation of the molecule (denatu-
ration) and release of water – or indirectly on thermal stability, because the higher is the temperature of the denaturation and then 
later release of water, the more thermally stable is the molecule. 

KEY WORDS: Fish Skin Collagen, Bovine Achilles Tendon, hydroxyproline, denaturation temperature. 
 
 

Wstęp 
Ze względu na biologiczne i techniczne znaczenie 

kolagenu zainteresowanie badaniami nad nim i uzyska-
nymi wynikami, ich problematyką i metodami nie zma-
lało w ciągu ostatnich lat, lecz bardzo wydatnie wzrosło. 

Kolagen, niezależnie od swego pochodzenia, zawiera 
19 aminokwasów, w tym hydroksyprolinę nie występu-
jącą w innych białkach. Jego nietypowy skład amino-
kwasowy wynika z dużej zawartości glicyny i proliny, 
przy jednoczesnym braku cysteiny, cystyny i tryptofanu 
(z wyjątkiem kolagenu III) [1]. Inną rzadką cechą kola-
genu jest regularność rozmieszczenia aminokwasów, w 
każdym z jego α-łańcuchów. Łańcuchy te składają się  
z regularnych triad aminokwasów: Gly-X-Y, gdzie Gly - 
to glicyna, a X i Y to inne aminokwasy. Na ogół X to 
prolina, zaś Y to hydroksyprolina. Niewiele innych bia-
łek wykazuje taką regularność, która powoduje, że łań-
cuchy α na skutek oddziaływań między sobą mają ten-
dencję do przyjmowania ściśle określonej konformacji. 

Białka kolagenowe różnią się nieznacznie pomiędzy 
poszczególnymi gatunkami zwierząt. Jednakże różnice te 
w znacznym stopniu wpływają na właściwości tego 
białka. Kolagen wyższych kręgowców jest zazwyczaj 
bardziej usieciowany i posiada wyższą temperaturę de-
naturacji. Dodatkowo podczas starzenia się kolagenu 
zwierząt wyższych tworzą się wewnątrz- i międzyczą-
steczkowe poprzeczne kowalencyjne wiązania sieciują-
ce, które zwiększają stabilność włókien kolagenowych. 
Wraz ze wzrostem ilości tych wiązań zwiększa się gę-
stość kolagenu oraz jego wytrzymałość, a zmniejszeniu 
ulega rozpuszczalność kolagenu. Skóra, zawierająca 
włókna kolagenowe, staje się mniej elastyczna i jędrna. 
Kolagen pochodzący ze skór rybich jest znacznie mniej 
usieciowany niż kolagen skór bydlęcych czy wieprzo-
wych, a jego rozpuszczalność jest w związku z tym 
znacznie wyższa niż dwóch pozostałych [2]. Większa 

rozpuszczalność kolagenu występującego w skórze ryb 
pozwala ponadto na uzyskanie natywnej formy kolagenu 
w produkcie końcowym – hydrożelu kolagenowym, przy 
zastosowaniu niezwykle delikatnej metody uzyskiwania 
tego białka w warunkach zachowawczych [2, 3]. Uzy-
skanie kolagenu ze skór wieprzowych i bydlęcych wy-
maga bardzo agresywnej obróbki chemicznej i/lub en-
zymatycznej, które powodują znaczną degradację tego 
białka. Ponadto białko bydlęce może być nośnikiem 
prionów [4, 5].  

Wzrost zainteresowania kolagenem pochodzącym ze 
skór ryb związany jest z opanowaniem techniki uzyskiwa-
nia natywnego kolagenu metodą kwaśnej hydratacji oraz 
zagrożeniem wynikającym z narażenia na chorobę Creu-
tzfelda-Jacoba czy BSE związaną z możliwością przeno-
szenia prionów przez kolagen bydlęcy [2, 3]. Metoda ta 
pozwala na uzyskanie kolagenu o natywnej formie w pro-
dukcie końcowym. Otrzymany w ten sposób kolagen może 
być stosowany nie tylko w postaci żelu czy roztworu, ale 
również w postaci stałej, zastępując stosowany do tej pory 
kolagen bydlęcy. 

Opisane w literaturze badania temperaturowej zależno-
ści przewodności elektrycznej właściwej mają na celu oce-
nę procesów zachodzących w kolagenie rybim i kolagenie 
bydlęcym oraz pozwalają na ich porównywanie. Badania te 
mogą informować o zachodzących procesach dojrzewania  
i starzenia. W przypadku polimerów procesy starzeniowe 
można przyspieszyć poprzez ogrzewanie. Wśród stosowa-
nych metod badawczych, temperaturowa zależność prze-
wodności elektrycznej właściwej może być wykorzystywa-
na do badań materiałów kompozytowych, polimerów, 
materiałów biologicznych, takich jak kości, skór, elastyna 
czy kolagen, tj. materiałów o właściwościach półprzewod-
nikowych bądź dielektrycznych [6–9]. 
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Cel pracy 
Celem pracy jest ocena stabilności termicznej kola-

genu w postaci stałej, pochodzącego ze skór ryb (kola-
gen FS – fish skin collagen) na podstawie pomiarów 
temperaturowej zależności przewodności elektrycznej 
właściwej oraz porównanie kolagenu FS i kolagenu BAT 
(Bovine Achilles Tendon) pod kątem zawartości hydrok-
syproliny, alaniny i glicyny poprzez oznaczenie składu 
aminokwasowego. Wyznaczenie temperatur denaturacji 
oraz zbadanie procesu uwalniania wody swobodnej, 
wody związanej i porównanie w przypadku kolagenu FS 
i kolagenu BAT. 

Materiał i metody 
W badaniach wykorzystano kolagen pochodzący ze 

skór ryb (kolagen FS – fish skin collagen), otrzymany 
metodą Przybylskiego [10, 11]. Polega ona na przepro-
wadzeniu hydratacji oczyszczonej skóry w roztworze 
kwasu mlekowego o stężeniu od 0,1 do 1,5%. Proces 
hydratacji jest przeprowadzany w szklanych pojemni-
kach, w zakresie temperatur 15–20oC, przez okres od 24 
do 48 godzin. W wyniku wielokrotnej filtracji z wyko-
rzystaniem naturalnego jedwabiu o wzrastającej gęstości 
oddzielano od czystego kolagenu elementy komórkowe, 
pigmenty oraz pozostałości kwaśnego roztworu. Filtry  
z jedwabiu naturalnego mają strukturę zbliżoną do struk-
tury kolagenu, pozwalając na zachowanie natywnej jego 
struktury [10–12]. Materiał został uzyskany od właści-
ciela patentu [10, 11]. Jako materiału kontrolnego użyto 
kolagenu typu I pochodzącego z bydlęcego ścięgna 
Achillesa (kolagen BAT – Bovine Achilles Tendon) 
zakupionego w SIGMA Aldrich.  

Film kolagenowy FS, wykorzystywany w badaniach 
elektrycznych, uzyskano po odparowaniu wody (w tem-
peraturze 278K) z hydrożelu kolagenowego. Z otrzyma-
nego filmu, o grubość (0,08 ± 0,01) mm. Przygotowana 
w ten sposób kolagenowa próbka, została wykorzystana 
do wyznaczenia temperaturowej zależności przewodno-
ści elektrycznej właściwej oraz do analizy składu ami-
nokwasowego. 

Oznaczenie składu aminokwasowego kolagenu prze-
prowadzono przy użyciu automatycznego analizatora 
aminokwasowego, działającego w oparciu o HPLC (ang. 
High Performance Liquid Chromatography) dla próbek 
poddanych wcześniej kwaśnej hydrolizie. Oznaczenie 
zawartości białka dokonano stosując metodę Kjeldahla. 
Do tego celu wykorzystano automatyczny analizator 
aminokwasów AAA T-339 firmy Mikrotechnika Praha. 

Oznaczenia hydroksyproliny wykonano spektrofo-
tometrycznie, wykorzystując zmodyfikowaną przez 
Hurycha i Chvapila, metodę Stegmanna [13]. 

Pomiary temperaturowej zależności przewodności 
elektrycznej właściwej wykonano metodą dwuelektro-
dową. Pomiary przeprowadzone zostały w stałym polu 
elektrycznym o natężeniu E = 1 kV/m. Na podstawie 
wymiarów geometrycznych próbki, wartości przyłożo-
nego napięcia oraz zmierzonego przy pomocy elektro-

metru natężenia prądu (Keithley 6514), wyznaczono 
wartość przewodności elektrycznej właściwej. Tempera-
turę próbki mierzono niezależnie przy pomocy termopa-
ry. Próbki zostały umieszczone w komorze pomiarowej  
i poddane cyklicznemu ogrzewaniu mającemu na celu 
progresywną eliminację pików pojawiających się na 
rejestrowanych termogramach. Każdy etap grzewczy 
zakończony był schłodzeniem do temperatury pokojo-
wej. Każde kolejne grzanie miało na celu wyeliminowa-
nie punktu maksimum (piku) obserwowanego podczas 
pierwszego ciągłego grzania. Ostatni cykl ogrzewania 
kończy się powyżej temperatury denaturacji kolagenu w 
postaci stałej. Wszystkie pomiary wykonano pod ciśnie-
niem atmosferycznym. Temperatura próbki była mierzo-
na przy pomocy termopary miedź-konstantan. Liniowy 
wzrost temperatury próbki zapewniał regulator tempera-
turowy. Badania temperaturowej zależności przewodno-
ści elektrycznej właściwej obejmują zakres temperatur 
290–510 K. Badania te przeprowadzono w dwóch eta-
pach. W pierwszym etapie próbki zostały ogrzane w 
zakresie 290–380 K. Celem było zbadanie procesu od-
dawania wody swobodnej i związanej, której eliminacja 
następuje w tym zakresie temperatur. W drugim etapie, 
po uprzednim schłodzeniu próbki, zostały ponownie 
ogrzane do temperatury 510 K. Ogrzewanie to miało na 
celu wyznaczenie temperatury denaturacji TD. Tempera-
tura denaturacji kolagenu zależy od trzech czynników: 
naturalnej temperatury żerowiska ryby, z której surowiec 
pozyskano, od zawartości wody w kolagenie i od stopnia 
jego usieciowania [14].  

Wyniki 
Wyniki oznaczenia białka i hydroksyproliny oraz skła-

du aminokwasowego dla kolagenu FS i kolagenu BAT 
zebrano w tabeli 1. Błąd względny oznaczenia zawartości 
poszczególnych aminokwasów wynosił 5%, natomiast w 
przypadku białka 0,5%. 

Zarówno kolagen FS, jak i kolagen BAT wykazuje 
wysoką i stosunkowo niezmienną zawartość glicyny 
(kolagen FS 21,8 g/100 g białka, BAT 19,2 g/100 g biał-
ka). Kolagen FS zawiera także dużą ilość – proliny (13,5 
g/100 g), podobnie jak kolagen BAT (13,9 g/100 g). 
Porównując skład ilościowy aminokwasów kolagenu FS 
i kolagenu BAT stwierdzono brak cystyny oraz znaczne 
różnice w ilości hydroksyproliny [15, 16]. Porównanie 
zawartości hydroksyproliny w kolagenie FS i kolagenie 
BAT przy pomocy testu Welcha, przy założeniu normal-
ności rozkładu, pozwoliło na stwierdzenie istotnie mniej-
szej zawartości tego aminokwasu w FS (p = 0,0063). Za-
wartość hydroksyproliny w przypadku kolagenu BAT 
jest o 30% większa od kolagenu FS i wynosi 8,1 g/100 g 
białka. Natomiast w przypadku kolagenu FS 5,6 g/100 g 
białka. 
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Tabela 1. Skład aminokwasowy kolagenu FS i kolagenu BAT 
Table 1. Amino acid composition of FS and BAT 
 

Materiał Kolagen FS 
g/100 g białka 

Kolagen BAT 
g/100 g białka 

Cystyna Brak Brak 
Glicyna 21,83 19,22 
Alanina 10,54   9,51 
Hydroksyprolina   5,68   8,15 
Białko ogółem 
(N x 6,25) 65,66 79,40 

 
FS – Fish Skin Collagen;        
BAT – Bovine Achilles Tendon 
p = 0,0063 

 

Rycina 1. Temperaturowa zależność przewodności elektrycz-
nej właściwej podczas grzania ciągłego w temperaturze 290–
510 K dla kolagenu FSC i kolagenu BAT. 
Figure 1. Temperature dependence of electrical conductivity 
during the heating run in range of the temperature 290–510 K 
for FS and BAT. 

 
Badania wpływu temperatury na wartość przewodności 

elektrycznej właściwej przeprowadzono ogrzewając próbki 
ze stałą szybkością. Na rycinie 1. przedstawiono uzyskane 
wyniki przewodności elektrycznej właściwej od temperatu-
ry podczas pierwszego i drugiego grzania dla kolagenu FS  
i kolagenu BAT, w przypadku grzania ciągłego w zakresie 
290–510 K. Ze względu na niewielkie zmiany w przewod-
ności elektrycznej właściwej oraz znacznie mniejszą prze-
wodność elektryczną kolagenu BAT, wyniki przedstawiono 
w skali półlogarytmicznej. W przypadku kolagenu FS wi-
doczne są dwa charakterystyczne piki: w temperaturze 359 
K i 454 K, natomiast dla kolagenu BAT jeden pik w tempe-
raturze 337 K. Wyższe wartości przewodności elektrycznej 
właściwej przyjmuje kolagen FSC, rzędu 10-6 S/m do 10-4 
S/m, gdy kolagen BAT przyjmuje wartości od 10-10 S/m do 
10-7 S/m. Jeśli usunięta zostanie woda swobodna i woda 
związana to ubytek masy próbki po wygrzaniu powyżej 

temperatury denaturacji związany jest z uwalnianiem wody 
strukturalnej. Niższa temperatura denaturacji kolagenu FS 
związana jest z niższą zawartością hydroksyproliny (ryc. 2.).  
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Rycina 2. Temperatura denaturacji w kolagenie FS i BAT. 
Figure 2. The denaturation temperature of collagen in FS and 
BAT. 

Dyskusja 
Znajomość struktury biochemicznej kolagenu wiąże 

się przede wszystkim ze znajomością składu aminokwa-
sowego oraz sekwencją aminokwasów. Potrójna helisa 
kolagenowa zbudowana jest z trzech łańcuchów tropoko-
lagenu połączonych ze sobą za pomocą wiązań kowalen-
cyjnych utworzonych poprzez znajdującą się dośrodko-
wo glicynę. Struktura spiralna powstaje głównie dzięki 
alaninie, fenyloalaninie, asparaginie, glutaminie, histy-
dynie, leucynie, metioninie, tyrozynie i tryptofanowi. 
Walina i izoleucyna ze względu na duże rozmiary łańcu-
chów bocznych nie mogą uczestniczyć w formowaniu 
stabilnej struktury α helisy. Seryna, treonina, prolina i hy-
droksyprolina zakłócają regularne struktury helisy. Dwa 
pierwsze aminokwasy z powodu dodatkowych wiązań 
wodorowych tworzonych przez ich grupy hydroksylowe 
[17–20]. W przypadku proliny atom azotu wbudowany 
jest w pierścień heterocykliczny, co wyklucza możliwość 
obrotu wokół wiązania węgiel-azot oraz wytworzenia 
wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych. Poprzez 

250 300 350 400 450 500

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

σ 
(S

/m
)

T(K)

 FSC
 BAT

 



Właściwości preparatów kolagenowych ze skór ryb pozyskiwanych metodą kwaśnej hydratacji 161

obecność proliny, łańcuch może ulec przegięciu lub nawet 
utworzyć pętlę. 

Oznaczenie zawartości białka metodą Kiejdahla oraz 
przeprowadzenie analizy składu aminokwasowego pozwo-
liło na ocenę różnic pomiędzy kolagenem FS i kolagenem 
BAT. Szczególna uwaga została zwrócona na hydroksypro-
linę, aminokwas charakterystyczny dla kolagenu, którego 
zawartość, według doniesień literaturowych, decyduje o sta- 
bilności termicznej kolagenu. Występowanie hydroksypro-
liny jako specyficznego aminokwasu kolagenu wykorzystu-
je się praktycznie w metodach ilościowego oznaczania 
kolagenu.  

Analiza aminokwasowa oprócz porównania składu 
badanych kolagenów pod względem zawartości najważ-
niejszych aminokwasów ma na celu stwierdzenie, czy 
zawartość hydroksyproliny jest skorelowana z TD, na co 
wskazują dane literaturowe [21, 22]. Jeśli usunięta zo-
stanie woda swobodna i woda związana to ubytek masy 
próbki po wygrzaniu powyżej temperatury denaturacji 
związany jest z uwalnianiem wody strukturalnej.  

W przypadku denaturacji łańcuch białkowy traci swoją, 
stabilizowaną niekowalencyjnymi oddziaływaniami oraz 
wiązaniami disulfidowymi, konformację i przechodzi, na 
skutek drgań termicznych, w strukturę nieuporządkowaną, 
o charakterze statystycznym. Zsyntetyzowany w komórce 
łańcuch białkowy przypomina unoszącą się swobodnie w 
roztworze „nitkę”, która może przyjąć dowolny kształt (tzw. 
kłębek statystyczny), ale ulega procesowi tzw. zwijania 
białka (ang. protein folding) tworząc mniej lub bardziej 
sztywną strukturę przestrzenną, zwaną strukturą lub „na-
tywną” konformacją białka. Tylko cząsteczki, które uległy 
zwinięciu do takiej struktury mogą pełnić właściwą danemu 
białku rolę biochemiczną. Forma taka nie wykazuje aktyw-
ności biologicznej. Usunięcie czynnika denaturującego 
powoduje wytworzenie wiązań wodorowych oraz disiarcz-
kowych między różnymi miejscami łańcucha w sposób 
przypadkowy, a co za tym idzie ustabilizowanie nieaktyw-
nej struktury. W przypadku kolagenu FSC proces denatura-
cji rozpoczyna się w 443 K, a dla kolagenu BAT w tempe-
raturze 487 K. 

Przewodnictwo elektryczne materiałów biologicz-
nych w znacznym stopniu zależy od zawartości wody. 
Stan wody związanej z makrocząsteczką w znaczeniu 
biologicznym jest z punktu widzenia energetyki układu 
stanem pośrednim między stanem stałym i ciekłym. 
Badania przewodności elektrycznej białek wskazują, że 
zawartość wody ułatwia procesy transportu elektryczne-
go, a przewodność elektryczna właściwa białek w stanie 
stałym zależy od zawartości wody [23–26]. Kolagen 
jako materiał higroskopijny, adsorbuje pewną ilość pary 
wodnej z powietrza. Ilość zaadsorbowanej pary wodnej 
zależy od wilgotności i temperatury powietrza i ma 
wpływ na jego właściwości fizyko-chemiczne. 

Kolagen wykazuje wysoką i stosunkowo niezmienną 
zawartość glicyny, zawiera on również duże ilości proli-
ny i hydroksyproliny. Istnienie zależności między tem-
peraturą skurczu Ts, a zawartością hydroksyproliny po-
stulował jako pierwszy już w 1953 r. Gustavson [27]. 

Stabilizujące działanie hydroksyproliny polega na moż-
liwości tworzenia mostków wodorowych –O-H…O=C=. 
Działanie stabilizujące proliny i hydroksyproliny wynika 
prawdopodobnie ze szczególnych cech stereochemicz-
nych pierścienia pirolidynowego [28]. Przyjmuje się, że 
temperatura skurczu jest miarą liczby i trwałości wiązań 
sieciujących w kolagenie. Spadek lub wzrost temperatu-
ry skurczu informuje o zmianach zachodzących w struk-
turze kolagenu. Badania literaturowe dotyczące kinetyki 
procesu denaturacji za pomocą rozpraszania światła w 
roztworach [29,30] wykazały, że mechanizm tego proce-
su jest dwustopniowy. W pierwszej fazie następuje za-
łamanie się struktury spirali, w drugiej degradacja do 
składników o mniejszej masie cząsteczkowej. Po krót-
kim ogrzaniu próbki do temperatury przekraczającej TD 
duża część łańcucha polipeptydowego nie zmienia swe-
go położenia względem siebie. Dłuższe ogrzewanie 
powoduje znaczną dezorganizację cząsteczki. 

Oznaczenie składu aminokwasowego przeprowadzono 
w celu stwierdzenia różnic w zawartości aminokwasów dla 
kolagenu rybiego (FS) i kolagenu wołowego (BAT). Naj-
mniejszy aminokwas, glicyna, stanowi 27% wszystkich 
jego aminokwasów, a prolina z hydroksyproliną łącznie 
25%. Stwierdzone zawartości aminokwasów wskazują, że 
średnio co czwarty aminokwas w kolagenie to glicyna i tak- 
że, co czwarty to prolina lub jej hydroksypochodna – jest to 
typowe dla kolagenu. Decyduje to o regularnej budowie 
łańcucha kolagenu i możliwości powstawania stabilizują-
cych ją wiązań między różnymi łańcuchami. 

Stężenie hydroksyproliny kolagenu kości to 10,79 g/ 
100 g [24], czyli dwa razy większa ilość niż w przypadku 
kolagenu FS. Skład aminokwasowy kolagenu jest charakte-
rystyczną cechą tego białka, determinującą także jego struk-
turę. Hydroksyprolina jest charakterystycznym białkiem 
kolagenu wpływającym na jego stabilność. Obecność hy-
droksyproliny powoduje, że kolagen jest bardziej stabilny 
termicznie, stabilizuje w ten sposób strukturę kolagenu [14, 
31]. Im wyższa jest zawartość hydroksyproliny, tym bar-
dziej stabilny jest kolagen. Na podstawie analizy amino-
kwasowej można przypuszczać, że kolagen FS jest mniej 
stabilny niż kolagen BAT. Niższa wartość hydroksyproliny 
jest „wynagrodzona” przez wzrost seryny i treoniny [32]. 
Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę o związku zawar-
tości hydroksyproliny z temperaturą denaturacji. Skład 
aminokwasowy kolagenu ssaków lądowych jest dokładnie 
znany i okazał się w pewnej mierze jednolity. Większe 
odstępstwa notujemy w przypadku ryb i w świecie bezkrę-
gowców [28, 33, 34]. 

Wnioski 
Kolagen FS i kolagen BAT wykazują wysoką i zbli-

żoną do siebie zawartość glicyny oraz proliny. Zawar-
tość hydroksyproliny w przypadku kolagenu BAT jest 
30% wyższa od FS. Hydroksyprolina jest charaktery-
stycznym białkiem kolagenu i wpływającym na jego 
stabilność termiczną. Niższa temperatura denaturacji 
kolagenu FS związana z mniejszą zawartością hydroksy-
proliny świadczy o jego mniejszej stabilności termicznej 



Marlena Gauza i inni 162 

w porównaniu z kolagenem BAT. Badania temperaturo-
wej zależności przewodności elektrycznej właściwej 
informują również o zmianie konformacji molekuły 
(denaturacja) i uwalnianiu wody – czyli pośrednio o sta- 
bilności termicznej, bo im wyższa jest temperatura dena-
turacji i później oddawana woda, tym cząsteczka jest 
stabilniejsza termicznie. 
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Streszczenie 

Wstęp. Umiejętność prawidłowej oceny wieku kostnego pacjenta jest istotnym elementem pozwalającym na postawienie prawidło-
wej diagnozy oraz na zaplanowanie właściwego czasu rozpoczęcia leczenia, a także rodzaju zastosowanego aparatu ortodontycznego. 
Cel badania. Celem pracy była ocena wieku kostnego metodą analizy kręgów szyjnych na telerentgenogramach bocznych głowy 
(CVM – ang. Cervical Vertebrae Maturation) u dzieci z normą zgryzową i dzieci z hipodoncją. 
Materiał i metody. Analizie poddane zostały zdjęcia boczne głowy pacjentów, w wieku 8–15 lat, podzielonych na dwie grupy: 
dzieci z normą zgryzową i dzieci z brakami zawiązków zębów stałych. Oszacowano wiek szkieletowy u dzieci z obu grup, następnie 
porównano dojrzałość szkieletową między grupami uwzględniając wiek kalendarzowy pacjentów. 
Wyniki. Na podstawie analizy telerentgenogramów bocznych głowy, stwierdzono opóźnienie skoku wzrostowego u dzieci z brakami 
zawiązków zębowych w porównaniu do dzieci z normą zgryzową. 
Wnioski. Metoda CVM pozwala na skuteczną ocenę wieku szkieletowego i wykazanie różnic pomiędzy wiekiem metrykalnym i dojrza-
łością kostną. Wykorzystanie tej metody pozwala na późniejsze rozpoczęcie leczenia ortodontycznego u dzieci z hipodoncją w porówna-
niu z rówieśnikami z normą zgryzową, także w starszym wieku, który dla dzieci z normą zgryzową wydaje się być już nieodpowiedni 
dla tej formy leczenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: hipodoncja, wiek szkieletowy, leczenie ortodontyczne. 

Summary 

Introduction. The ability of the correct assessment of the patient's skeletal maturation is an important element, which allows the 
correct diagnosis and to plan the appropriate time to begin treatment and the suitable type of appliance. 
The aim of research. The aim of this research was to estimate the bone age by analysis of the cervical vertebrae on the cephalograms 
(CVM – Cervical Vertebrae Maturation) in children with standard occlusion and children with hypodontia. 
Materials and methods. Cephalograms were analyzed in patients aged 8–15 years. The patients were clasified into two groups: a group 
of patients with standard occlusion, and a group of shortages of permanent tooth buds. The skeletal age was estimated in children from 
both groups, then the skeletal maturity was compared between groups, taking under consideration the similar calendar age of patients. 
Results. On the base of the cephalograms the delayed growth stroke in children with the shortages of tooth buds was noted in com-
parison to the children with occlusal norm. 
Conclusion. CVM method enables the effective assessment of the skeletal age and the demonstration of the differences between calendar 
age and bone maturity. The application of this method allows initiating orthodontics treatment in children with hypodontia later than in their 
peers with standard occlusion also in older age that does not seem to be proper for this therapy in children with standard occlusion. 

KEY WORDS: hypodontia, skeletal age, ortodontic treatment. 
 
 

Wstęp 
Hipodoncja zwana również „agenezją zębów” należy 

do wad rozwojowych cechujących się brakiem zawiązków 
zębowych. Do grupy zaburzeń związanych z niedoliczbo-
wością zębów należy również anodoncja i oligodoncja. 
Anodoncja występuje w przypadku całkowitego braku za- 
wiązków zębów; termin oligodoncja obejmuje rozległe bra- 
ki zawiązków zębowych, w tym zębów siecznych, przed-
trzonowych oraz drugich i trzecich zębów trzonowych; 
natomiast hipodoncja odnosi się do pojedynczych braków 
zawiązków zębów. Nie została określona liczba braków 
zawiązków zębów różnicująca hipodoncję od oligodoncji – 

zdania autorów są podzielone; niektórzy uważają, że brak  
4 zawiązków określa termin hipodoncji, inni podają, że do- 
piero przy braku ponad 6 zębów można rozpoznawać tę 
anomalię. Istnieją również sprzeczne zdania dotyczące kla- 
syfikowania braków trzecich zębów trzonowych jako hipo-
doncji [1, 2, 3]. 

Wiek szkieletowy (wiek kostny, dojrzałość szkieletowa) 
jest to wiek w którym przeciętne dziecko osiągnęło pewien 
etap rozwoju układu kostnego, który jest odbiciem jego 
rozwoju fizjologicznego. Do oceny wieku kostnego można 
wykorzystać 2 metody: metodę wielosegmentową – w 
której ocenia się 6 regionów ciała (ramię, staw łokciowy, 
dłoń z nadgarstkiem, biodro, kolano i stopę). Jednakże  
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Tabela 1. Wiek metrykalny, szkieletowy oraz braki zębowe pacjentów z hipodoncją 
Table 1. Chronological age, skeletal age and shortages of permanent tooth buds in patients with hypodontia 
 

Inicjały pacjenta Wiek CVS Wrodzone braki zębowe 

G.W. 11 lat i 8 m-cy CVS1 17,13,12,22,23,27, 
37,35,33,32,31,41,42,43,45,47 

M.T. 12 lat i 6 m-cy CVS2 12,11,21,22, 
32,31,41,42 

H.F. 12 lat i 10 m-cy CVS4 24, 
35,34,44,45 

F.Sz. 13 lat i 2 m-ce CVS3 15,12,22, 
35,31,41,45 

W.Ż. 14 lat i 12 m-cy CVS5 12,22,25, 
35,34,31,43,45 

K.P. 14 lat i 2 m-ce CVS3 12,11,21,22, 32,31,41,42 
C.M. 15 lat i 1 m-c CVS5 35,31,41 

w myśl zasady Todda: szkielet zdrowego, odpowiednio od- 
żywionego organizmu, rozwija się jako całość i poszcze-
gólne jego części dotrzymują kroku innym w dojrzewaniu, 
można zastosować metodę jednosegmentową i ocenić tylko 
jedno zdjęcie rentgenowskie (np. dłoni i nadgarstka lub 
boczne głowy). Dowiedziono, iż wyniki uzyskane po oce-
nie zdjęć metodą jednosegmentową są porównywalne z wy- 
nikami otrzymanymi po przeprowadzonej analizie wielo-
segmentowej [1, 4, 5, 6]. 

Todd i Pyle zauważyli korelację występującą między 
zmianami w rozmiarach i kształtach kręgów, a zmianami 
we wzroście żuchwy postępującymi wraz z dojrzewaniem 
organizmu. W 1972 r. Lamperski na podstawie analizy  
5 kręgów szyjnych C2-C5 dokonał klasyfikacji różnych 
stadiów rozwoju kręgosłupa. Każdemu etapowi rozwoju 
przyporządkował przewidywany czas skoku wzrostowe-
go. W 1995 r. Hassal i Farman uprościli metodę Lamper-
skiego – analizie poddali jedynie 3 kręgi szyjne C2 (kręg 
obrotowy), C3 i C4, widoczne na cefalogramach. Również 
metoda Lamparskiego uległa uproszczeniu do oceny tylko 
3 kręgów szyjnych (C2-C4). W analizie zostaje pominięty 
krąg C1 ze względu na brak trzonu kręgowego oraz brak 
możliwości precyzyjnej oceny – niedostateczna wyrazi-
stość na obrazie radiologicznym [4, 5, 6, 7, 8]. 

Materiały i metody 
Analizie poddano 44 telerentgenogramy głowy pa-

cjentów Kliniki Ortodontycznej Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu w wieku od 8 do 15 lat. Wyróżniono  
2 grupy obrazów: telerentgenogramy dzieci z wadami roz-
wojowymi – hipodoncją (7) oraz grupę kontrolną – dzieci  
z normą zgryzową (37).  

Do oceny wieku kostnego wybrano zmodyfikowaną 
metodę CVM (Cervical Vertebrea Maturation) według 
Hassal'a i Farmana'a. 

CVS 1 – w tym stadium dolne krawędzie wszystkich 
trzech kręgów są płaskie, a trzony kręgów C2 i C3 są 
kształtu trapezoidalnego z nachyloną ku przodowi górną 
krawędzią. 

CVS 2 – w drugim stadium pojawia się wklęsłość na 
kręgu C2. Natomiast trzony kręgu C3 i C4 mają kształt 
trapezoidalny z szerszą krawędzią pochyloną od tyłu ku 

przodowi. Skok wzrostowy żuchwy nastąpi nie wcze-
śniej niż rok po tym stadium. 

CVS 3 – w obu fazach występują wklęsłości na dol-
nej krawędzi trzonów C2 i C3; kształt kręgów C3 i C4 
może być trapezoidalny w początkowym etapie stadium, 
bądź prostokątny horyzontalnie – z dłuższą krawędzią 
poziomą. Szczyt wzrostu szczękowego nastąpi w prze-
ciągu roku. 

CVS 4 – Na wszystkich kręgach wyraźne wklęsłości 
dolnej krawędzi, trzony kręgów mają kształt prostokątny 
horyzontalnie. Szczyt wzrostu nastąpił rok lub dwa lata 
przed stadium. 

CVS 5 – Wklęsłości na wszystkich kręgach wyraź-
niej zaznaczone niż w poprzednim stadium. Kręgi przy-
bierają kształt kwadratowy, w pierwszym etapie jedynie 
krąg C3, w późnej fazie oba kręgi – C3 i C4. Szczyt we 
wzroście żuchwy nastąpił nie później niż 1 rok przed 
tym etapem. 

CVS 6 – Wciąż widoczne wklęsłości na dolnej kra-
wędzi kręgów C2, C3 i C4 pogłębiają się. Trzony krę-
gów wydłużają się, początkowo jedynie krąg C3 ma 
kształt prostokątny wertykalnie, w późniejszej fazie oba 
kręgi mają kształt prostokąta o dłuższej krawędzi pio-
nowej. Skok wzrostowy żuchwy nastąpił nie mniej niż  
2 lata przed stadium (Zgoda Komisji Etyki). 

 

 
 
Rycina 1. Poszczególne stadia dojrzałości szkieletowej CVS-1–
CVS-6. 
Figure 1. The stages of Cervical Vertebrae Maturation CVS-1–
CVS-2. 

Wyniki 
W tabeli 1. zestawiono wyniki badań pacjentów z hi-

podoncją; podano ich wiek metrykalny, stadium dojrza-
łości szkieletowej oraz brakujące zawiązki zębowe. 
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Najczęściej zaobserwowano brak zębów siecznych 
bocznych, przy czym nieobecność zawiązka występowała 
częściej w szczęce. Drugim co do częstości nieobecnym 
zębem stałym był drugi ząb przedtrzonowy. Wykresy zależ-
ności wieku metrykalnego od wieku szkieletowego po-
twierdzają opóźnienie wieku szkieletowego pacjentów z hi- 
podoncją. 

Zależność wieku metrykalnego i wieku szkieletowego 
w obu analizowanych grupach wyznaczono przy pomocy 
nieparametrycznego współczynnika korelacji Rs Spear-
manna. W obu grupach okazał się on istotny. W grupie 
dzieci z wadami wrodzonymi RS = 0,872, a p = 0,0103; 
natomiast w grupie dzieci bez wad wrodzonych RS = 
0,7386, a p = 0,0001. Porównano również wiek metrykalny 
w obu grupach, średnia w grupie kontrolnej wynosiła 13 
(błąd standardowy 0,52) natomiast w grupie dzieci z hipo-
doncją 11 (błąd standardowy 0,31). Wiek metrykalny po-
równano testem t-Studenta dla zmiennych niezależnych 
przy pomocy, którego wykazano statystycznie istotną róż-
nicę p = 0,0475. Natomiast mediana wieku kostnego obu 
grup wynosiła 3. Wiek kostny porównano nieparametrycz-
nym testem Manna-Whitney'a i nie wykazano statystycznie 
istotnej różnicy p = 0,9099. 

Wyniki porównano na podstawie wykresu korelacji 
stadium wieku kostnego od wieku metrykalnego w obu 
grupach. 
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Rycina 2. Wykres korelacji wieku kostnego od wieku metrykalne-
go w obu grupach. 
Figure 2. Correlation of bone age to chronological age in both 
groups. 

 
Na podstawie analizy wykresu można zaobserwować 

opóźnienie osiągnięcia dojrzałości szkieletowej przez dzieci 
z wrodzonymi brakami zębowymi w porównaniu z grupą 
dzieci z normą zgryzową. 

Niektóre dzieci z normą zgryzową osiągnęły piąte sta-
dium CVS już w wieku 12 lat, natomiast w grupie badanej 
stadium to zaobserwowano dopiero u dzieci w wieku 14 lat. 

Dyskusja 
Choć wymienia się wiele przyczyn hipodoncji, takich 

jak: zaburzenia przemiany materii, zaburzenia hormonalne, 
choroby układowe, stany zapalne kości szczęk, ujemne 
czynniki środowiskowe oraz urazy mechaniczne to najczęś- 
ciej jest ona uwarunkowana genetycznie [9, 10]. 

Braki zębowe mają duży wpływ na rozwój emocjonal-
ny i psychiczny młodych pacjentów dlatego też leczenie 
powinno być rozpoczęte jak najwcześniej [2, 11]. 

Agenezja zębów jest często przyczyną zaburzeń, takich 
jak: boczne lub doprzednie ustawienie języka w czasie fo- 
nacji co powoduje zniekształcenie wymawianych głosek; 
brakom zawiązków często współtowarzyszą: zgryz głęboki, 
tyłozgryz oraz zgryz krzyżowy [2 ]. 

Przywrócenie funkcji i estetyki narządu żucia u dzieci  
z brakami zębowymi jest jednym z trudniejszych zadań  
i wymaga współpracy lekarzy różnych specjalności – pedo-
dontów, ortodontów, chirurgów, protetyków oraz logopedy 
[2, 11, 12]. Leczenie ortodontyczne powinno być wdrożo-
ne jako pierwsze w celu przygotowania do dalszych zabie- 
gów [2, 12]. 

U pacjentów z hipodoncją następuje częściowe za-
hamowanie we wzroście wyrostka zębodołowego szcze-
gólnie w wymiarze poprzecznym, co utrudnia przepro-
wadzenie zabiegów implantologicznych [1, 2]. 

Ocena wieku kostnego na podstawie analizy kręgów 
szyjnych nie naraża pacjenta na kolejne dawki promie-
niowania rentgenowskiego, zapewniając ochronę radio-
logiczną, gdyż do oceny wykorzystujemy zdjęcie boczne 
głowy powszechnie wykonywane w ortodoncji celem do-
konania analizy cefalometrycznej [4, 5]. Wiek kostny umo- 
żliwia oszacowanie jaka część potencjału wzrostowego 
żuchwy pozostała u danego pacjenta [10]. 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na znaczne 
opóźnienie wieku kostnego w stosunku do wieku metrykal-
nego u dzieci z hipodoncją w porównaniu z dziećmi z nor-
mą zgryzową. Planując leczenie ortodontyczne pacjentów  
z brakami zębowymi należy dokładnie przeanalizować po- 
tencjał wzrostowy żuchwy na podstawie telerentgenogra-
mów bocznych głowy. Dzieci z hipodoncją wymagają 
zwykle późniejszego wdrożenia leczenia czynnościowego 
w porównaniu do grupy kontrolnej. Możliwe jest leczenie 
ortopedyczne dzieci z brakami zębowymi w starszym wie-
ku, który dla dzieci z normą zgryzową wydaje się być już 
nieodpowiedni. 

Wnioski 
Metoda CVM pozwala na skuteczną ocenę wieku 

szkieletowego i wykazanie różnic pomiędzy wiekiem me-
trykalnym i dojrzałością kostną. Wykorzystanie tej metody 
pozwala na późniejsze rozpoczęcie leczenia ortodontyczne-
go u dzieci z hipodoncją. W porównaniu z rówieśnikami  
z normą zgryzową – także w starszym wieku, który dla 
dzieci z normą zgryzową wydaje się być już nieodpowiedni 
dla tej formy leczenia. 
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Streszczenie 

Wstęp. Pacjentów z rozpoznaną gonartrozą przydzielono losowo do jednej z 5 grup terapeutycznych: magnetoterapii, magnetostymula-
cji, ledoterapii, magnetoledoterapii i magnetoledoterapii z funkcją placebo. 
Cel. Celem jest ocena skuteczności leczenia bólu pacjentów z gonartrozą. 
Materiał i metoda. Pacjentów z rozpoznaną gonartrozą oceniano na podstawie skali analogowo-wzrokowej (VAS) i procentowej skali 
bólu. Jakość życia pacjentów na podstawie kwestionariusza WOMAC dotyczącego trudności w wykonywaniu czynności dnia codzien-
nego i dynamikę przyjmowania leków z grupy NLPZ w leczeniu pacjentów z gonartrozą. 
Wyniki. W grupie magnetoledoterapii wykazano istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas chodzenia (p < 0,001), zwiększenie 
jakości życia (p < 0,001) i zmniejszenie dynamiki przyjmowania leków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (p < 0,001), 
względem pozostałych grup terapeutycznych. 
Wnioski. Połączenie pola magnetycznego i światła niskoenergetycznego spowodowało powstanie dwóch nowych metod fizykoterapeutycz-
nych: magnetolaseroterapii i magnetoledoterapii, które dają synergistyczną odpowiedź terapeutyczną połączenia dwóch czynników fizykalnych. 
Magnetolaseroterapię wykorzystujemy w leczeniu ran pooperacyjnych, porażeń nerwów obwodowych, leczenia tkanek przyzębia, bóli 
migrenowych. 
Magnetoledoterapię wykorzystujemy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych, owrzodzeń podudzi, bolesności tkanek miękkich, żylaków 
odbytu, ginekologii, balanoposthitis chronica u mężczyzn.  

SŁOWA KLUCZOWE: pole magnetyczne, światło niskoenergetyczne, magnetolaseroterapia, magnetoledoterapia. 

Summary 

Background. Patients with diagnosed gonarthrosis were divided at random into 5 therapeutic groups: magnetic therapy, magnetic 
stimulation, LED light therapy, magnetic and LED light therapy and magnetic and LED light therapy with placebo function. 
Aim. The aim was to assess the effect of pain treatment in patients with gonarthrosis. 
Material and method. Patients with gonarthrosis were diagnosed on the basis of the visual analogue scale (VAS) and the percentage 
pain scale. The quality of life of the patients was assessed with the application of the WOMAC questionnaire that referred to difficul-
ties in daily activities. Also the rate of NSAID consumption was examined in the treatment of patients with gonarthrosis. 
Results. The group that underwent magnetic and LED light therapy revealed considerable pain relief while waking (p < 0.001), improve-
ment of the patients’ quality of life (p < 0.001) and lower rate of consumption of non-steroid anti-inflammatory drugs (p < 0.001) in compari-
son with the other therapeutic groups. 
Conclusions. Integrated effect of magnetic field and low power light brought about two new methods of physical therapy: magnetic and 
laser light therapy and magnetic and LED light therapy which provide a synergic therapeutic response of two combined physical factors. 
Magnetic and laser lihgt therapy is applied in the treatment of post-operative wounds, paralysis of peripheral nerves, treatment of parodon-
tium tissues and migraine pains. 
Magnetic and LED light therapy is applied in the treatment of degenerative changes, crural ulcerations, pains of soft tissues, haemor-
rhoids, gyneacology and balanoposthitis of the chronic type in male patients. 

KEY WORDS: magnetic field, low power light, magnetic and laser light therapy, magnetic and LED light therapy. 
 
 
Terapia niskoenergetyczna to lasery niewielkiej mocy, 

których aplikatory emitują światło czerwone i podczerwone 
podobnie jak diody LED (Light Emmiting Diode). W ledo-
terapii, tak nazywamy wykorzystanie diod LED do celów 
terapeutycznych, stosujemy promieniowanie w zakresie 
czerwieni i podczerwieni lub promieniowanie mieszane 
(RIR), różniące się od promieniowania laserowego zawar-

tością składowych linii widmowych znajdujących się obok 
linii bazowej. W przypadku laseroterapii rozkład długości 
fal składowych linii widmowych w stosunku do długości 
fali bazowej jest niewielki.  

Połączenie pola magnetycznego i światła niskoenerge-
tycznego spowodowało powstanie dwóch nowych metod 
fizykoterapeutycznych: magnetolaseroterapii i magnetole-
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doterapii, które dają synergistyczną odpowiedź terapeu-
tyczną połączenia dwóch czynników fizykalnych. Obser-
wacje i badania kliniczne zaowocowały sporym materiałem 
klinicznym uzyskanym w Klinice Chorób Wewnętrznych, 
Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. 

Celem pracy było przedstawienie zastosowania pól ma-
gnetycznych i światła niskoenergetycznego, jako magneto-
laseroterapii i magnetoledoterapii w praktyce klinicznej  
u pacjentów leczonych w Klinice Chorób Wewnętrznych, 
Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. 

Badaniami nad wykorzystaniem pól magnetycznych 
w praktyce klinicznej zajmujemy się od 1987 roku [1]. 
Od tego też czasu, powstało dziesiątki prac naukowych, 
publikacji i książek.  

Pola magnetyczne z zakresu magnetostymulacji mają 
przebieg prądu impulsowy o złożonym kształcie impulsów  
i strukturze sygnałów dających wierzchołkowe widmo czę- 
stotliwości. 

Częstotliwość przebiegu podstawowego wynosi od kil-
ku do 3000 Hz. Wartość indukcji magnetycznej od 1 pT–
100 μT [2, 3]. 

W badaniach, w których magnetostymulacji za pomocą 
urządzenia Viofor JPS poddano chorych z zespołami par-
kinsonowskimi, przy czym u 59% chorych magnetostymu-
lacja stanowiła monoterapię a u 41% uzupełnienie klasycz-
nej farmakoterapii [4], uzyskano poprawę stanu klinicznego 
u ponad 90% chorych. Dotyczyła ona głównie relaksacji – 
89%, poprawy jakości zasypiania i snu – 67% oraz zmniej-
szenia dolegliwości bólowych – 11%.  

Skuteczność magnetostymulacji wykazano również w 
leczeniu niedowładów po udarach mózgowych [4]. Znacz-
na poprawa nastąpiła u ponad 92% chorych. Pozytywne 
efekty terapeutyczne wiązały się głównie ze zmniejszeniem 
stopnia spastyczności i poprawą zakresu ruchów w niedo-
władnych kończynach (71%), zmniejszeniem parestezji 
(48%) i wtórnych dolegliwości bólowych (15%), poprawą 
czucia (10%) i poprawą jakości snu (28%) [1]. 

Magnetostymulację z powodzeniem wykorzystaliśmy 
także w leczeniu trudno gojących się ran, zwłaszcza owrzo-
dzeń podudzi. Ze względu na wcześniejsze obserwacje pozy-
tywnego leczenia ran światłem niskoenergetycznym połą-
czyliśmy dwie metody leczenia. Profesjonalne połączenie 
magnetostymulacji ze światłem niskoenergetycznym udało 
się uzyskać za pomocą sterownika Viofor JPS-magneto- 
laser, jako połączenie magnetostymulacji i światła lasero-
wego i w sterowniku Viofor JPS Light, gdzie wykorzystu-
jemy do terapii magnetostymulację i światło diod LED. 

Pojawienie się objawów niewydolności w układzie żyl-
nym jest związane ze zmianami struktury kalogenu i mięśni 
gładkich w ścianie żylnej. W czasie długiego stania, wyso-
kiej temperatury otoczenia czy wysiłku fizycznego skutkuje  
tworzeniem się żylaków kończyn dolnych. Niewydolność 
żylna w prostej linii prowadzi do żylnej choroby zakrzepo-
wo-zatorowej. W Polsce na zakrzepicę żył głębokich zapa-
da około 57 000 osób [6]. 

MAGNETOLASEROTERAPIAMAGNETOLASEROTERAPIA

 

Rycina 1. Viofor JPS – magnetolaser. 
Figure 1. Viofor JPS Light – magnetic and LED light therapy. 

 

MAGNETOLMAGNETOLEEDOTERAPIADOTERAPIA

 

Rycina 2. Viofor JPS Light – magnetoledoterapia. 
Figure 2. Viofor JPS Light – magnetic and LED light therapy. 

 
W leczeniu żylaków lub żylnej choroby zakrzepowo-

zatorowej stosuje się leczenie farmakologiczne, jak i zabie-
gowe. Obecnie stosowane zabiegi chirurgiczne, to w głów-
nej mierze udoskonalone i wykonywane z użyciem odpo-
wiedniego instrumentarium zabiegi klasyczne. Wiążą się 
one oczywiście z bolesnością pooperacyjną i pozostawie-
niem blizn pooperacyjnych na kończynach dolnych. 

We wczesnym okresie pooperacyjnym stosujemy świa-
tło laserowe z zakresu podczerwieni o długości fali 808 nm 
w połączeniu z magnetostymulacją o częstotliwości 181,8 
Hz, czyli magnetolaser. Poprzez rezonansową absorpcję 
energii promienistej na poziomie łańcucha oddechowego, 
którego elementy składowe działają jak barwniki u roślin, 
uzyskujemy przyspieszenie wymiany elektrololitowej po-
między komórką a jej otoczeniem, wzrost aktywności mito-
tycznej, działanie antymutagenne, wzrost aktywności en-
zymów oraz zwiększenie syntezy ATP i DNA [6, 7]. Na 
poziomie tkanki poprawę ukrwienia obwodowego i mikro-
krążenia krwi, obserwujemy rychłozrost, zmniejszenie roz- 
ległych zasinień, powrót prawidłowego zabarwienia skóry, 
zejście obrzęku i działanie przeciwbólowe. 
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MAGNETOLASEROTERAPIAMAGNETOLASEROTERAPIA
Pacjentka po usuniPacjentka po usunięęciu ciu żżylakylakóów w kkdkkd..

 

Rycina 3. Pacjentka po zabiegu usunięcia żylaków kkd. 
Figure 3. Patient after removal of varicose veins of lower limbs. 
 

MAGNETOLASEROTERAPIA MAGNETOLASEROTERAPIA 
po 10 dniowej terapiipo 10 dniowej terapii

 

Rycina 4. Pacjentka po zabiegu usunięcia żylaków kkd. po 10-
dniowej ekspozycji magnetolaseru. 
Figure 4. Patient after removal of varicose veins of lower limbs 
and 10 days’ exposure to magnetic laser therapy.  

 
Biologiczne działanie zmiennego pola magnetyczne-

go jest następstwem trzech podstawowych efektów bio-
fizycznych: 

– elektrodynamicznego oddziaływania pola na prądy 
jonowe w organizmie 

– jonowego rezonansu cyklotronowego kationów i anio-
nów płynu ustrojowego organizmu 

– magnetomechanicznego oddziaływania pola ma-
gnetycznego na cząstki z nieskompensowanymi spinami 
magnetycznymi [8]. 

Należy podkreślić, że płyny ustrojowe: krew, limfa  
i płyn międzykomórkowy w znaczeniu elektrycznym sta-
nowią tzw. przewodniki drugiego rodzaju o jonowym cha-
rakterze przewodnictwa elektrycznego. Mechanizm takiego 
oddziaływania na żywe struktury tkankowe został także 
wykorzystany w leczeniu depresji lekoopornych dając 
zadowalające efekty na grupie pacjentów [9, 10, 11]. 

Leczono 53-letniego pacjenta z porażeniem prawego 
nerwu twarzowego typu Bella. Pacjent konsultowany okuli-
stycznie, laryngologicznie oraz neurologicznie. Obraz MR 

mózgowia prawidłowy. Pacjent trafił do kliniki po trzy-
miesięcznym leczeniu farmakologicznym i typowo rehabili-
tacyjnym, które odniosły mierny skutek. Pacjent skierowa-
ny przez neurologa z rozpoznaniem: Porażenie prawego 
nerwu twarzowego typu Bella, Depresja. 

Mężczyzna był przygnębiony, małomówny, bez apa-
tytu, prosił o odizolowanie od innych pacjentów. Przez 
cały czas choroby nosił kominiarkę, nie akceptując sie-
bie i swojego wyglądu. Odmówił zrobienia fotografii 
twarzy, mimo zapewnień anonimowości. 

Pacjenta poddaliśmy trzytygodniowej terapii z prze-
rwami sobotnio-niedzielnymi. Magnetostymulacji o induk-
cji szczytowej pola w cewce ø 65 cm, 60 µT i aplikatora 
dużego (leżanka) o szczytowej indukcji 178 µT. Jednocze-
śnie pacjenta poddano trzytygodniowej terapii magnetolase-
rem wzdłuż przebiegu nerwu trójdzielnego. Stosując dawki 
4 J/cm² wraz z wiązką magnetostymulacji. Po dwutygo-
dniowej przerwie pacjenta poddano jeszcze dwóm takim 
cyklom. W rezultacie po trzech trzytygodniowych terapiach 
z dwutygodniowymi przerwami uzyskano powrót mimiki 
mięśni, powrót prawidłowego czucia, ustąpienie objawu 
Bella. Konsultacja neurologiczna potwierdziła nasze ob-
serwacje i wykluczyła depresję. 

7-letnia dziewczynka z rozpoznaniem: Obwodowe po-
rażenie nerwu trójdzielnego po stronie prawej. Konsulto-
wana okulistycznie, laryngologicznie oraz neurologicznie. 
Obraz MR mózgowia prawidłowy. Leczona farmakolo-
gicznie: Cocarboksylazą, Vit. B!, Vit. B6, Vit. B12 i Cal-
cium glukonikum. Równolegle z farmakoterapią poddana 
została magnetolaseroterapii – 4 J/cm² wraz z wiązką ma-
gnetostymulacji przez dwa tygodnie z przerwą sobotnio-
niedzielną. W ciągu dwóch tygodni uzyskaliśmy powrót 
prawidłowego obrazu i mimiki twarzy. 

Stomatologia, pokazuje także spore pole działania 
dla magnetolaseroterapii. Wiązka skupiona światła i pola 
magnetycznego może precyzyjnie stymulować miejsce 
zmienione chorobowo w jamie ustnej [12]. 

Leczenie zapaleń przyzębia, powikłania po leczeniu 
stomatologicznym, regeneracja tkanek, likwidacja blizn, 
choroby błony śluzowej jamy ustnej, także ropni błony 
śluzowej. Wspomaganie leczenia chirurgicznego jamy 
ustnej – (stymulacja laserowa nie wcześniej niż 24 h po 
zabiegu), suchy zębodół. 

Wreszcie wspomaganie leczenia ortodontycznego dzie-
ci i młodzieży oraz protetycznego pacjentów nawet w po-
deszłym wieku. 

Bóle migrenowe pochodzenia naczynioruchowego, tak-
że stanowią problem terapeutyczny. Leczenie farmakolo-
giczne najczęściej nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 
Zastosowanie magnetolaseroterapii na okolicę naczyń przy- 
kręgosłupowych i podstawnych czaszki powoduje ustąpie-
nie bóli migrenowych, jak z obserwacji wynika do roku 
czasu lub dłużej.  

Oceniano skuteczność terapii wolnozmiennym polem 
magnetycznym niskiej częstotliwości skojarzonej z ma-
gnetolaserem typu JPS w grupie 40 chorych z objawami 
bólowymi typu rwa ramienna i ograniczeniami ruchomo-
ści w stawie ramiennym, spowodowanymi zmianami zwy-
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Tabela 1. Wyniki leczenia dolegliwości bólowych wolnozmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości skojarzonym  
z magnetolaserem u osób z rwą ramienną 
Table 1. Results of therapy of ailments with alternating magnetic field of low frequency combined with magnetic laser therapy 
in patients with arm neuralgy  
 

  
Średnia SD SEM Mediana Dolny 

Kwartyl 
Górny 

Kwartyl 

ból przed 2,90 0,30 0,05 3 3 3 
ból po 1,08 0,69 0,11 1 1 1 
wartość p < 0,001 
ból przed% 70,83 17,12 2,71 70 70 80 
ból po% 33,68 21,91 3,46 30 20 50 
wartość p < 0,001 

 

rodnieniowymi krążka międzykręgowego w dolnym od-
cinku części szyjnej kręgosłupa. Rozpoznania potwierdzo-
no badaniami rtg, tomografii komputerowej (CT) lub rezo-
nansu magnetycznego (MRI). W badanej grupie było 17 
(42,5%) pacjentów w wieku 39–73 lat (średnia 54) leczo-
nych w warunkach szpitalnych oraz 23 (57,5%) pacjentów 
w wieku 47–78 lat (średnia 63), których leczono ambulato-
ryjnie. Osoby te zgłaszały ból w okolicy karku o charakte-
rze ,,rozlanym’’ promieniujący wzdłuż całej kończyny, 
głównie strony zewnętrznej ramienia i przedramienia. W ba- 
daniu stwierdzano również znaczne ograniczenia ruchomo-
ści w stawie barkowym oraz wrażliwość i bolesność mięśni 
na ucisk. 

Liczba zabiegów – 2 x 10 w jednej serii z przerwą  
7-dniową pomiędzy jedną a drugą serią, czas zabiegu – 
10 min JPS oraz 6 min magnetolaser metodą skanerową. 
Zabiegi wykonywano codziennie, z wyjątkiem sobót i nie- 
dziel (5 x w tygodniu), układając pacjenta w pozycji 
leżącej w taki sposób, aby odcinek szyjny kręgosłupa 
znajdował się w aplikatorze. W omawianej grupie pa-
cjentów nie stosowano podczas trwania terapii innych 
zabiegów fizykalnych i kinezyterapeutycznych. Uzyska-
ne wyniki skali VAS przedstawiono w tabeli 1. 

W wyniku zastosowania 2 serii 20 codziennych za-
biegów trwających 16 min (z wyłączeniem sobót i nie-
dziel) uzyskano wyniki wysoko znamienne statystycznie 
(p < 0,05) zarówno u chorych hospitalizowanych, jak  

i leczonych ambulatoryjnie. Wartość subiektywnie od-
czuwanego bólu zmniejszyła się po zabiegach średnio  
o 1,80 pkt., gdzie na początku terapii ból odczuwany był 
na poziomie 2,90 pkt. Dolegliwości bólowe badanych 
osób zmniejszyły się średnio z bólu bardzo silnego do 
łagodnego po zastosowaniu leczenia wolnozmiennym 
polem magnetycznym oraz magnetolaserem. Działanie 
przeciwbólowe występowało już w pierwszych dniach 
terapii, zwłaszcza u osób z bólami ostrymi i bólami o cha-
rakterze mięśniowym. 

Jedną z nowych form terapii światłolecznictwa w 
medycynie i rehabilitacji wprowadzanych na oddziałach 
ginekologicznych jest leczenie ran pooperacyjnych za 
pomocą ledoterapii, w którym wykorzystujemy łączne 

działanie promieniowania optycznego nielaserowego 
wraz ze zmiennym polem magnetycznym. Diody LED 
emitują promieniowanie elektromagnetyczne niekohe-
rentne w zakresie światła R (red – czerwony), IR (infra-
red – podczerwony) i RIR zaś ich panele posiadają pro-
stokątne cewki wytwarzające impulsowe niejednorodne 
pole magnetyczne w systemie JPS. Ledoterapia o para-
metrach leczniczych skutkuje działaniem synergistycz-
nym powodując efekt przeciwzapalny, przeciwbakteryj-
ny i analgetyczny, co ma korzystny wpływ na gojenie się 
ran pooperacyjnych cieszących się dużym powodzeniem 
w ginekologii. W przypadkach z przeciwwskazaniami do 
magnetostymulacji z dużym powodzeniem w leczeniu 
ran stosujemy samą ledoterapię. 

Mężczyzna 76-letni cierpiący od 5 lat z powodu owrzo-
dzenia podudzia lewego na tle niewydolności żylnej. Le-
czony farmakologicznie w sposób standardowy, bez efektu 
zadowalającego. Owrzodzenie charakteryzowało się rop-
nym nalotem zawierającym treść surowiczą, obrzękiem, 
charakterystycznym gnilnym zapachem oraz dużą kompo-
nentą bólową. Głębokością około 6 mm i długością 15 mm. 
Dużymi zmianami troficznymi w zabarwieniu i odżywieniu 
skóry całego podudzia. Przy leczeniu farmakologicznym – 
nieznaczna ulga w bólu oraz częste utrzymywanie się wy-
sięku z rany nie były satysfakcjonujące. 

Pacjent poddawany był zabiegom 2 razy dziennie przez 
cztery tygodnie z wyłączeniem sobót i niedziel. Stosowano 

aparat do fizykoterapii VIOFOR JPS Light, który emituje 
promieniowanie optyczne (nielaserowe, generowane przez 
wysokoenergetyczne diody LED – emitujące impulsowe 
promieniowanie niekoherentne oraz prostokątne cewki 
wytwarzające impulsowe niejednorodne pole magnetyczne 
w systemie JPS) – lodoterapia z jednoczesnym oddziaływa-
niem pola magnetycznego niskiej częstotliwości (ELF) w 
czasie 10 min. Aparat pracował w trybie MAGNETIC 
&LIGHT. Aparat ten emituje promieniowanie podczerwone 
o długości fali 855 nm i czerwone o długości fali 630 nm. 
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania podczerwo-
nego wynosiła 3400 mW, a czerwonego 500 mW. 

Podczas leczenia obserwowano dynamiczną pozytywną 
zmianę owrzodzenia. Podwyższenie progu bólowego, po-
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prawę zabarwienia skóry, zmniejszenie napięcia powierz-
chownego, wypełnianie ubytków ziarniną. Po 4 tygodniach 
zakończono terapię, uzyskując całkowite zamknięcie się 
rany co obrazują ryc. 4 i 5. Całość postępowania wskazuje 
na korzystne efekty magnetostymulacji z diodami LED w 
leczeniu owrzodzeń podudzi [13]. 

Choroba hemoroidalna należy do najczęściej występu-
jących chorób odbytu; ocenia się, że średnio co trzecia 
dorosła osoba cierpi na hemoroidy, inaczej guzki krwaw-
nicze. 

Metodą magnetoledoterapii leczono szesnastu pacjen-
tów w wieku 30–48 lat, w tym dziesięć kobiet i sześciu 
mężczyzn. Pacjenci byli między II a IV okresem choroby 
hemoroidalnej [14]. 

Chorzy byli poddani działaniu magnetostymulacji 
skojarzonej z energią światła diod LED dwa razy wciągu 
dnia, rano i popołudniu, przez 2 tygodnie (dziesięć dni, 
czas jednego zabiegu wynosił 10 minut. Zabiegi wyko-
nywano w pozycji leżąc bokiem, na okolicę szpary po-
śladkowej ustawiając aplikator nad okolicą odbytu. Do 
zabiegów wykorzystano sterownik typu Viofor JPS i 
zasilacz ZAMS 1, które w aplikatorze magnetyczno 
świetlnym wytwarzają niejednorodne pole magnetyczne 
i światło diod LED z zakresu światła czerwonego i pod-
czerwonego. W terapii wykorzystano aplikator światła 
podczerwonego (IR) o długości fali 840–860 nm oraz 
aplikator światła czerwonego (R) o długości fali 625–
635 nm. 

Po zakończonej terapii dwunastu pacjentów zgłasza-
ło poprawę miejscową pod postacią: zaprzestania krwa-
wień podczas wypróżniania, braku zabrudzeń bielizny, 
nie wypadania guzków podczas defekacji, zblednięcia 
rumienia, zaprzestania świądu i pieczenia okolicy odby-
tu. Czterech pozostałych pacjentów zgłosiło ustąpienie 
świądu i rzadkie incydenty pozostawiania jasnej krwi na 
stolcu. Wszyscy zgłaszali poprawę samopoczucia pod 
względem higieny i jakości życia [14]. 

Pacjentów z rozpoznaną gonartrozą przydzielono lo-
sowo do jednej z 5 grup terapeutycznych: magnetotera-
pii, magnetostymulacji, ledoterapii, magnetoledoterapii  
i magnetoledoterapii z funkcją placebo. 

Oceniano skuteczność leczenia bólu pacjentów z go-
nartrozą ocenianego na podstawie: 

Skali analogowo-wzrokowej (VAS) i procentowej 
skali bólu. Jakość życia pacjentów na podstawie kwe-
stionariusza WOMAC dotyczącego trudności w wyko-
nywaniu czynności dnia codziennego, dynamikę przyj-
mowania leków z grupy NLPZ w leczeniu pacjentów z 
gonartrozą [15, 16 ]. 

W grupie megnetoledoterapii wykazano istotne zmniej-
szenie dolegliwości bólowych podczas chodzenia (p < 
0,001), zwiększenie jakości życia (p < 0,001) i zmniejszenie 
dynamiki przyjmowania leków z grupy niesterydowych 
leków przeciwzapalnych (p < 0,001), względem pozosta-
łych grup terapeutycznych. 

53-letni pacjent zgłosił się z wyraźnymi ostrymi ob-
jawami zapalenia tkanki powierzchownej prącia i żołę-
dzi, głębokimi nadżerkami, białym i cuchnącym nalo-

tem. W wymazie ze skóry prącia, okolicy żołędzi i ujścia 
cewki moczowej zmian nie wykazano. Badanie histopa-
tologiczne potwierdziło zmiany zapalne. 

Po trzytygodniowej terapii uzyskano, zmniejszenie 
bolesności i pieczenia przy oddawaniu moczu. Zmniej-
szenie obrzęku, zaczerwienienia i miejscowej temperatu-
ry. Spłycenie nadżerek, zanik białego nalotu i zapachu. 

W wyniku działania światła R czerwonego o długo-
ści 630 nm i IR podczerwonego o długości 860 nm oraz 
magnetostymulacji uzyskaliśmy całkowite wygojenie 
nadżerek na powierzchni prącia i żołędzi, ustąpienie 
zmian zapalnych skóry prącia, wyeliminowanie przykre-
go zapachu oraz ustąpienie dolegliwości pod postacią 
bólu i pieczenia przy oddawaniu moczu [17]. 

Wykorzystanie czynników fizykalnych: magnetostymu-
lacji i światła niskoenergetycznego, które stosujemy w 
magnetolaseroterapii i magnetoledoterapii przyczyniają się 
do pobudzania procesów regeneracyjnych, zmniejszenia 
dolegliwości bólowych, zmniejszenia przyjmowania przez 
pacjentów niesterydowych leków przeciwzapalnych, obni-
żenia kosztów leczenia, podniesienia jakości życia. Często 
metoda ta uznawana jest jako metoda z wyboru tym bar-
dziej, że należy ona do metod nieinwazyjnych stosowanych 
zarówno w medycynie, jak i rehabilitacji. 

Rezultaty terapeutyczne osiągnięte przy zastosowa-
niu metody mogą być dalece zadowalające gdyż wiążą 
się z działaniem szybkim, bezdotykowym i bezbolesnym 
co jest bardzo istotnym czynnikiem dla pacjenta.  

Biorąc pod uwagę aspekty działania, należy stwier-
dzić, że jest to metoda skuteczna i bezpieczna a więc 
szczególnie przydatna w terapii i profilaktyce wielu 
schorzeń. Jest także preferowana jako metoda uzupełnia-
jąca leczenie podstawowe. 

 Należy szczególnie podkreślić korzyści wynikające 
z histerezy biologicznej magnetolaseroterapii i magneto-
ledoterapii, jak utrzymywanie się działania przeciwbó-
lowego po ustaniu ekspozycji na pole magnetyczne po-
łączone ze światłem niskoenergetycznym i znikome 
objawy uboczne związane z tą metodą terapii. 
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Streszczenie 

Wstęp. Upadki występujące u osób starszych są zaliczane do tak zwanych „wielkich problemów geriatrycznych”. Wśród przyczyn 
upadków wyróżnia się czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem pacjenta oraz czynniki wewnętrzne wynikające z procesu starze-
nia się organizmu. Chód jest podstawową formą lokomocji człowieka. W wyniku choroby zwyrodnieniowej, która może rozwinąć się 
w późniejszym okresie życia, poszczególne jego fazy ulegają zaburzeniu. Jeśli doda się do tego zaawansowany wiek i problemy  
z równowagą, otrzyma się jeden z poważniejszych problemów, z jakim zmagają się starsi ludzie. 
Cel pracy. Celem pracy była ocena funkcjonalna osób zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej 
stawu kolanowego metodą endoprotezoplastyki. 
Materiał i metoda. Badanie na grupie 16 pacjentów zakwalifikowanych do leczenia metodą endoprotezoplastyki, zostały wykonane na 
Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Czynności badawcze obej-
mowały test Berga, ocenę jakościową chodu na podstawie materiału DVD, ocenę symptomów bólowych i testy funkcjonalne.  
Wyniki. Zaobserwowano, że zbadane osoby, zakwalifikowane do endoprotezoplastyki stawu kolanowego nie były zagrożeni upad-
kiem. Poprawny wzorzec chodu występował u osób, u których nie stwierdzono przykurczu zgięciowego kolana. 
Wniosek. Zastosowana metodyka badania okazała się skuteczna i potwierdziła dobre przygotowanie chorych do leczenia operacyj-
nego. Pacjenci z grupy badawczej, zakwalifikowani do endoprotezoplastyki stawu kolanowego nie byli zagrożeni upadkiem. Wynik 
ten był efektem dobrego stanu funkcjonalnego badanych. Tylko osoby korzystające z zaopatrzenia ortopedycznego, osiągnęły słabsze 
wyniki, które były istotnie powiązane z  gorszym rezultatem w  teście Berga. 

SŁOWA KLUCZOWE: chód, test Berga, endoprotezoplastyka. 

Summary 

Introduction. Falls occurring in older people are included in the group of so-called "giants of geriatrics". Among the causes of the falls there 
are external factors related to a patient’s environment and internal factors which result from the aging process. Walk is a basic form of human 
locomotion. As a result of osteoarthritis, which may develop in a later stage of life, its various phases become disturbed. If we add advanced 
age and problems with balance to the case above, we will receive one of the most serious problems that older people have to deal with. 
Aim of the study. The aim of the study was to evaluate functionally the individuals selected for surgical treatment of osteoarthritis of the 
knee joint with arthroplasty. 
Materials and methods. The study of a 16-patient group classified to treatment with the method of arthroplasty was performed in the Ward 
of Orthopedics and Traumatology in Nicolaus Copernicus University, A. Jurasz Hospital in Bydgoszcz. Research activities included a Berg's 
test, a qualitative assessment of walk on the basis of the DVD material, an assessment of pain symptoms and functional tests. 
Results. It was observed that the investigated people qualified to total knee joint replacement were not in the risk of falling. The 
correct walk pattern was found in subjects with no flexion contracture of the knee. 
Conclusion. Treatment methodology applied in the study proved to be effective and confirmed good preparation of patients for sur-
gery. Patients from the research group, scheduled for total knee joint replacement, were not in the risk of falling. This result was the 
effect of a good functional state of patients. Only people using orthopedic equipment achieved worse results, which were signifi-
cantly associated with worse outcome in the Berg test. 

KEY WORDS: walk, Berg test, arthroplasty. 
 
 

Wstęp 
Chód jest podstawową formą lokomocji człowieka,  

a jego ocena może być jednym z najczulszych wskaźników 

stanu funkcjonalnego pacjenta. Chód charakteryzuje się 
dużą indywidualnością, na którą wpływ mają obok wieku, 
wszystkie zmiany związane z narządem ruchu oraz długa 
lista innych dysfunkcji. Typową przyczyną tych zmian jest 
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choroba zwyrodnieniowa stawów, rozwijająca się z wie-
kiem i przyczyniająca się do zaburzenia ich zborności. 
Objawami osłabionej kongruencji jest występowanie nasi-
lonych dolegliwości bólowych, zmniejszenie zakresu ruchu 
i siły mięśniowej oraz konieczność używania zaopatrzenia 
ortopedycznego. Postępowanie zachowawcze w przypadku 
choroby zwyrodnieniowej nadal nie jest skuteczne a jedynie 
prowadzi do spowolnienia zmian chorobowych. Ostatecz-
nym rozwiązaniem w tym przypadku jest wykonanie zabie-
gu endoprotezoplastyki, który uzupełniony rehabilitacją 
przywraca prawidłowe parametry ruchu w tym umożliwia 
powrót do prawidłowego stereotypu chodu [1, 2, 3, 4, 5]. 

Inną dysfunkcją, dotyczącą osób starszych są zabu-
rzenia równowagi, wpływające na znaczne zagrożenie 
upadkami, które stanowią jeden z poważniejszych  pro-
blemów, tzw. „wielkich problemów geriatrycznych” [6]. 
W Polsce według danych Ministerstwa Zdrowia z 2008 
roku ok. 30% osób w wieku powyżej 65 lat i 40% w 
wieku powyżej 80 lat przynajmniej raz w roku upadła. 
Dlatego ważną rzeczą jest dbanie o równowagę, która 
jest jednym z podstawowych zmysłów człowieka obok 
wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku, spełnia ona 
ważne funkcje w życiu codziennym [7, 8]. 

Suma tych dwóch zagrożeń daje jeden z najważniej-
szych problemów funkcjonalnych, z jakim zmagają się 
starsi ludzie. Dotyczy on postępującej zmianie stereotypu 
chodu, związanej z procesem starzenia i rozwojem choroby 
zwyrodnieniowej narządu ruchu oraz zagrożenia upadkami. 
Rozwiązanie tego problemu wymaga ciągłej pracy, której 
celem jest odzyskanie możliwości optymalnej aktywności 
cechującej się prawidłowym wzorcem chodu.  

Szczególnej wagi nabiera ten problem w przypadku 
osób leczonych operacyjnie z powodu choroby zwyrod-
nieniowej, u których miarą sukcesu jest powrót do pra-
widłowego stereotypu chodu. Zależy on od przygotowa-
nia chorego do zabiegu i dalszego postępowania reha- 
bilitacyjnego.  

Cel pracy 
Celem badania była ocena funkcjonalna osób zakwa-

lifikowanych do leczenia operacyjnego choroby zwy-
rodnieniowej stawu kolanowego metodą endoprotezo-
plastyki.  

Materiał i metodyka 
Badania prowadzono od stycznia do maja 2010 roku 

w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgosz-
czy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 
za zgodą KB31/2010 Komisji Bioetycznej przy Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Zostało zbadanych szesnaście osób, w tym 
czterech mężczyzn i dwanaście kobiet z rozpoznaną 
chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i zakwalifi-
kowanych do endoprotezoplastyki. Średnia wieku bada-
nych wyniosła sześćdziesiąt sześć i pół roku. Badania 
były przeprowadzane po przyjęciu na oddział, dzień 
przed wyznaczoną datą operacji. Do porównania przyję-
to dane osób u których wykonano zaplanowany zabieg. 
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Wykres 1. Różnice wiekowe w zbadanej grupie.  
Figure 1. Age differences in the examined group. 
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Wykres 2. Rozkład BMI u osób zbadanych. 
Figure 2. BMI schedule in the study group. 
 

Trzynaście osób zbadanych nie miało prawidłowego 
BMI. Największą dziewięcioosobową grupę stanowili pa- 
cjenci z otyłością pierwszego stopnia. Prawidłowy stosunek 
masy ciała do wzrostu miało tylko troje pacjentów.  
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Wykres 3. Czas jaki minął od pojawienia się dolegliwości bólo-
wych do wykonania operacji endoprotezoplastyki kolana.  
Figure 3. The time which elapsed from the onset of pain to the 
operation of knee arthroplasty. 
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Wykres 4. Zaopatrzenie ortopedyczne osób zbadanych. 
Figure 4. Surveyed people orthopedic equipment. 
 

 
 

Wykres 5. Aktywność fizyczna osób zbadanych przed wyko-
naniem zabiegu endoprotezoplastyki kolana. 
Figure 5. Physical activity of surveyed people before knee 
arthroplasty surgery. 

 
Procedura eksperymentu zakładała 3 etapy postępowania: 
Etap selekcyjny: polega na wyborze pacjentów do pro-
gramu badawczego na podstawie wywiadu i dokumenta-
cji medycznej.  
Etap właściwy badania obejmował: wywiad z oceną symp-
tomów bólu, ocenę funkcjonalną z pomocą testu Berga 
(oceniającego równowagę), ocenę zakresu ruchów w stawie 
i siły mięśniowej, jakościową ocenę chodu u chorych na 
podstawie materiału DVD. W badaniu wzorca chodu posłu-
żono się metodą oceny jakościowej, do której wykorzysta-
no wyznaczniki – determinanty. Poszczególne wyznaczniki 
oceniano na zasadzie występowania, tzn. jeżeli pojawiał się 
on u badanego to w karcie badań zapisywano 1, jeśli nie to 0. 
Po kolei obserwowano:  

1. Skręty miednicy w płaszczyźnie poziomej 
2. Pochylenie miednicy w płaszczyźnie czołowej 
3. Ruchy boczne miednicy 
4. Zgięcie w stawie kolanowym w fazie podporowej 
5. Skrócenie czynnościowe kończyny w fazie przeno-

szenia 
6. Ruchy stopy i stawu skokowo-goleniowego w płasz-

czyźnie strzałkowej 
7. Izochronia 
8. Izometria 
9. Izotonia [9].  

Etap analizy wyników: do oceny uzyskanych wyników 
posłużono się podstawowymi instrumentami statystyczny-
mi zawartymi w programie Office Excel 2007. Wszystkie 
dane zostały ze sobą skorelowane w celu zbadania ich 
wzajemnego związku. W pracy wykorzystano korelację 
Pearsona, będącą zależnością liniową zmiennych losowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań testem Berga 

 

 
 

Wykres 6. Średnia ilość punktów zdobytych w poszczególnych 
ćwiczeniach w badaniu testem Berga.  
Figure 6. The average number of points gained in particular 
exercises in the Berg test. 

 
Wykres pokazuje, że największe problemy w teście 

Berga, pacjenci mieli z wykonaniem próby 12 i 14. 
Wszyscy zbadani w ćwiczeniu 3 i 6 uzyskali maksymal-
ną ilość punktów.  

 

 
 

Wykres 7. Podział pacjentów wg ilości uzyskanych punktów w 
teście Berga. 
Figure 7. The division of patients according to the number of 
points obtained in the Berg test. 

 
Najwięcej – osób znalazło się w przedziale punkto-

wym 51–55. Tylko jedna osoba spośród zbadanych uzy-
skała maksymalną liczbę punktów.  
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Tabela 1. Podstawowe korelacje 
Table 1. Basic correlations 
 

 
Śr

ed
ni

a 

O
dc

hy
le

ni
e 

st
an

da
rd

ow
e 

Skala Berga Wiek Czas trwania 
dolegliwości 

Zaopatrzenie 
ortopedyczne 

Aktywność 
fizyczna Płeć 

Skala Berga 49,5 3,65932 1,000000 0,3432104 0,118781139 0,5569531 -0,448911 -0,1968 

Wiek 66,6 5,31654 0,343210434 1,000000 0,359668101 0,1743387 -0,239841 -0,4889 

Czas trwania 
dolegliwości 1,1875 0,98238 0,118781139 0,3596681 1,000000 0,0422562 0,1130102 0,15235 

Zaopatrzenie 
ortopedyczne 2,125 0,56681 0,556953122 0,17433874 0,042256204 1,000000 -0,190484 -0,0924 

Aktywność 
fizyczna 0,4375 0,62363 -0,448911 -0,239841 0,1130102 -0,190484 1,000000 0,5952 

Płeć 1,25 0,25769 -0,1968 -0,4889 0,15235 -0,092450 0,5952291 1,0000 

 

 
 
Tabela 2. Średnia zakresów ruchomości w obu biodrach u osób zbadanych  
Table 2. The average of ranges of movement in both hips in examined patients 
 

 S 
wyprost 

S 
zgięcie 

F  
odwiedzenie 

F  
przywiedzenie 

T  
rotacja 

zewnętrzna 

T  
rotacja 

wewnętrzna 
CzK 

Biodro  
operowane 9,375 113,75 33,125 22,8125 32,1875 32,5 1,00 

Biodro  
nieoperowane 10,3125 114,6875 33,75 22,1875 31,875 31,875 1,00 

 
 

Tabela 3. Średnia zakresów ruchomości w obu kolanach u osób zbadanych 
Table 3. The average of ranges of movement in both knees in examined patients  
 

 S 
zgięcie 

S 
ograniczenie wyprostu CzK 

Kolano operowane 100,9375 8,75 0,25 
Kolano nieoperowane 110,625 3,4375 0,6875 

 
 
Tabela 4. Średnia zakresów ruchomości w stawach skokowych u osób zbadanych 
Table 4. The average of ranges of motion in ankle joints in examined patients  
 

 S 
wyprost 

S 
zgięcie 

T  
nawracanie 

T  
odwracanie CzK 

Stopa  
operowana 16,25 31,25 16,875 29,375 1,00 

Stopa  
nieoperowana 18,4375 33,125 17,5 30,9375 1,00 

 
 

 
W tabeli 1. zestawiono dane z karty badania – wy-

wiadu personalnego z wynikami w teście Berga razem ze 
sobą. Współczynnik korelacji Pearsona był możliwy do 
obliczenia dzięki zamianie danych opisowych na licz-
bowe. Istotność została zbadana dla współczynnika Pe-
arsona z prawdopodobieństwem p < 0,05. Wyniki skore-
lowane istotnie, wyróżniono kolorem czerwonym. 
Nominalne znaczenie na wyniki uzyskane przez pacjen-

tów w teście Berga miał wiek i używane zaopatrzenie 
ortopedyczne. Z powodu nierównomiernego rozkładu, 
nie określono jednoznacznie powiązania płci osoby zba-
danej z wynikami w teście Berga.  

 
Wyniki badań zakresu ruchomości 
Jednym z warunków prawidłowego chodu jest za-

chowanie fizjologicznych zakresów ruchu w stawach. 
Każda patologia ma wpływ na zmianę wzorca. 
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Tabela 7. Korelacje między testami funkcjonalnymi 
Table 7. Correlations between functional tests 
 

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
 

Średnia Odchylenie 
standardowe Stań i idź 20 m Schody 

Stań i idź 6,06 1,101423972 1,0000 0,583317863 0,610899229 
20 m 24,38 10,48739012 0,583317863 1,0000 0,948953684 
Schody 19,88 10,04098048 0,610899229 0,948953684 1,0000 

 
Tabela 8. Korelacje między testami funkcjonalnymi, a skalą Berga i zaopatrzeniem ortopedycznym 
Table 8. Correlations between functional tests and the Berg scale and orthopedic supplies 
 

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona  
Stań i idź 20 m Schody 

Skala Berga 0,42128912 0,40434658 0,435047753 
Zaopatrzenie  
ortopedyczne 0,51103243 0,545072735 0,558042632 

 

Wyniki badań chodu 
 

 
 

Wykres 8. Średnia poszczególnych wyznaczników – determi-
nant chodu. 
Figure 8. The average of particular determinants – a determi-
nant of walk. 
 

Pierwsze trzy wyznaczniki dotyczące ruchu miedni-
cy były prawidłowe u wszystkich szesnastu zbadanych. 
Również wyznacznik czwarty i szósty występował po 
stronie zdrowej – nogi nieoperowanej u wszystkich pa-
cjentów. Pozostałe w mniejszym lub większym stopniu 
uległy zaburzeniu. 

(Tabela 5.)  
Z porównania wyłączono wyznaczniki, które były w 

normie i nie rzutowały na prawidłowość chodu, czyli 
pierwsze trzy, 4 i 6 dla nogi. 

W dalszej ocenie dokonano obserwacji zachowania 
się stawów kończyn dolnych w poszczególnych fazach 
chodu. Przyjęto te same kryteria oceny, gdzie jeden 
oznaczało prawidłową funkcję, a zero jej zaburzenie. Do 
analizy podzielona chód na fazy: 

IC – Initial contact (kontakt pięty)    
LR – Loading response (faza amortyzacji) 
MSt – Mid Stance (środkowa faza podparcia) 
TS – Terminal Stance (oderwanie pięty) 

PSw – Pre-Swing (przed przenoszenie) 
ISw – Initial Swing (oderwanie palców) 
MSW – Mid-Swing (środkowa faza przenoszenia) 
TSw – Terminal Swing (koniec fazy przenoszenia) [9, 10] 
(Tabela 6.) 
Z porównania wyłączono wszystkie fazy, które były 

ocenione, jako prawidłowe, czyli wszystkie dla biodra 
operowanego i nieoperowanego oraz stopy nieoperowa-
nej. Należy zwrócić uwagę, że bardzo dużo korelacji 
przybrało wartość 1, co oznacza że zależność między 
nimi jest maksymalna i występowała u wszystkich zba-
danych.  

Testy funkcjonalne  
W celu uzupełnienia badania wykonano testy funk-

cjonalne. W teście „Stań i idź” pacjent na polecenie miał 
wstać z krzesła i przejść 3 kroki. Test „20 m” wymagał 
od badanego przejścia wymienionego dystansu w do-
wolny sposób. Podczas próby „Schodów” pacjent poko-
nywał 4 stopnie w górę i w dół. Próby funkcjonalne 
wykonywane były w warunkach sali gimnastycznej na 
macie antypoślizgowej i schodach do nauki chodu w 
butach i z zaopatrzeniem ortopedycznym, jeśli pacjent z 
takiego korzystał. 
 

 
 
Wykres 9. Średnie czasy uzyskane przez pacjentów w testach 
funkcjonalnych. 
Figure 9. The average times achieved by the patients in functional 
tests. 
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Omówienie wyników i dyskusja 
Ocena chodu jest jednym z najczulszych wskaźni-

ków stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Jego wzorzec 
ewoluuje z wiekiem, na skutek ubytków funkcjonalnych 
i przebytych chorób. Jedną z takich chorób, która rozwi-
ja się z wiekiem, jest zwyrodnienie stawów, które powo-
duje szereg dolegliwości, w tym ból, ograniczenie ru-
chomości i osłabienie siły mięśniowej. Standardowym 
leczeniem zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej jest 
endoprotezoplastyka, która daje podstawę do przywró-
cenia zadowalającej sprawności fizycznej. Warunkiem 
jej przywrócenia jest nie tylko dobrze przeprowadzony 
zabieg, ale także uzupełniająca leczenie zabiegowe reha-
bilitacja. Planując jej przebieg zespół rehabilitacyjny 
musi wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym naj-
ważniejsze jest określenie stanu funkcjonalnego pacjenta 
przed operacją z uwzględnieniem: oceny funkcjonalnej 
równowagi, oceny zakresów ruchów w stawach i siły 
mięśniowej oraz jakościową ocenę chodu u chorych.  

Badając równowagę osób zakwalifikowanych do 
operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego posłu-
żono się ogólnie przyjętym testem Berga, który jest 
używany w szpitalach na wielu oddziałach, nie tylko 
geriatrycznych i ortopedycznych. Uzyskane wyniki 
wskazują, że wszyscy pacjenci byli zdolni do samodziel-
nej egzystencji, jednak w przebadanej grupie są dość 
duże rozbieżności punktowe. Tylko jedna osoba uzyska-
ła maksymalną liczbę 56 punktów, a cztery znalazły się 
w dość niskim przedziale 40–45 punktów. Najwięcej 
trudności sprawiło ćwiczenie, w którym trzeba było 
ustać na jednej nodze przez 10 sekund. Średnia dla tego 
zadania była tylko nieznacznie większa od połowy moż-
liwych do zdobycia punktów. Okazało się także, że na 
wynik otrzymany w skali Berga ma wpływ wiele innych 
czynników. Najbardziej istotne statystycznie okazało się 
być zaopatrzenie ortopedyczne. Zgodnie z oczekiwaniem 
osoby, które używały dwóch kul, wypadały gorzej od 
tych co posługiwały się jedną. Istotny statystycznie oka-
zał się także wiek. Osoby młodsze wypadły lepiej od 
osób starszych, jednak nie było to regułą, o czym świad-
czyć może fakt, że najlepszy wynik w Bergu przypadł 
najstarszemu z pośród badanych pacjentów. Potwierdza 
to badanie Żaka [11], który stwierdził, że najważniejszy 
jest wiek biologiczny, a nie rzeczywisty człowieka i to 
ten pierwszy jest istotniejszy przy jakiejkolwiek próbie 
klasyfikacji i oceny pacjenta. 

Ocena zakresu ruchomości w stawach kończyn dol-
nych pacjentów zakwalifikowanych do operacji endo-
protezoplastyki była kolejnym etapem przeprowadzone-
go badania. Pomiarów dokonano tradycyjnym sposobem 
z użyciem goniometru i zapisano stosując system SFTR. 
Analizując dane uzyskane za pomocą goniometru, 
stwierdzono, że wszyscy badani mieli poprawne zakresy 
ruchu w obu stawach biodrowych. Podczas badania 
kątowego stóp stwierdzono jednak, że ruch odwracania 
jest ograniczony w obu nogach średnio o około 10°. 
Najgorzej wypadły stawy kolanowe, gdzie ograniczenie 

ruchomości w zakwalifikowanej do operacji nodze wy-
nosiło 30°, a niezakwalifikowanej 20°. Badania potwier-
dziły także jeden z podstawowych objawów zaawanso-
wanej choroby zwyrodnieniowej – przykurcz zgięciowy. 
W kolanie przygotowywanym do leczenia zabiegowego 
wyniósł on średnio 8,75°, natomiast w nieprzygotowy-
wanym 3,44°. Czucie końcowe również było zaburzone 
w obydwu stawach. W zakwalifikowanym do operacji 
stawie, trzy czwarte pacjentów miało nieprawidłowe 
czucie końcowe, z kolei w niezakwalifikowanym średnio 
co trzeci. Podobne wyniki uzyskali Bolanowski i Wrzo-
sek [1] badając wpływ zaawansowanej choroby zwyrod-
nieniowej na ograniczenie ruchomości w stawach koń-
czyn. 

Kolejnym etapem pracy była ocena chodu pacjentów 
biorących udział w badaniu. Było to możliwe dzięki 
materiałowi DVD, który wielokrotnie odtworzony dał 
odpowiedzi na wiele postawionych pytań. Pierwszą 
zbadaną rzeczą było sprawdzenie wszystkich wyznacz-
ników chodu u pacjentów czekających na alloplastykę 
stawu kolanowego. Po przebadaniu wszystkich osób 
stwierdzono, że żaden z nich nie miał problemów z 
pierwszymi trzema determinantami, które dotyczą ru-
chów miednicy w poszczególnych płaszczyznach. Nie-
zmienionymi wyznacznikami były jeszcze tylko czwarty 
i szósty, ale wyłącznie dla nogi niezakwalifikowanej do 
operacji. Dotyczyły one odpowiednio zgięcia kolana w 
fazie podporowej oraz stopy i stawu skokowo-
goleniowego w płaszczyźnie strzałkowej. Pozostałe 
wyznaczniki były mniej lub bardziej zaburzone. Najgo-
rzej wśród osób badanych prezentował się piąty wy-
znacznik chodu, do którego zalicza się skrócenie czyn-
nościowe kończyny w fazie przenoszenia. Łączy się on 
bezpośrednio z zakresami ruchomości, gdyż to właśnie 
w nim potrzebne jest największe zgięcie w stawie kola-
nowym. Osoby, które miały znacznie ograniczoną ru-
chomość w kolanie, nie były w stanie zachować po-
prawnego piątego wyznacznika. Podobna sytuacja miała 
miejsce w szóstym determinancie chodu dla nogi opero-
wanej – osoby u których stwierdzono ograniczenie ru-
chomości w stawie skokowo-goleniowym miały zabu-
rzony wyznacznik odpowiedzialny za zgięcie i wyprost 
stopy. Izochronię i izometrię, czyli odpowiednio ósmy  
i dziewiąty wyznacznik chodu miały poprawne tylko te 
osoby, które posiadały prawidłowe pozostałe determi-
nanty chodu. Po ocenie wszystkich wyznaczników, chód 
pacjentów poddano dalszej analizie, w której skupiono 
się na poszczególnych jego fazach. Okazały się one 
ściśle powiązane z determinantami chodu i zakresami 
ruchomości. Potwierdzają to również wyniki Caranasosa 
[9], który stwierdził korelacje między poszczególnymi 
determinantami, a ich odpowiednikami w fazach chodu. 
Dla stopy w kończynie operowanej problem był tylko w 
tych fazach, gdzie potrzebne było zgięcie grzbietowe, 
czyli w kontakcie pięty z podłożem (IC) oraz przy prze-
noszeniu (PSw). Stopa w kończynie nieoperowanej za-
chowywała się prawidłowo we wszystkich fazach, po-
dobnie jak oba biodra. Najwięcej zaburzeń z kolei 
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pojawiło się w kolanie operowanym, gdzie żadna faza 
nie była prawidłowa u wszystkich badanych. Fazy IC, 
MSt, TS i MSw pojawiły się u wszystkich osób z przy-
kurczem zgięciowym kolana, co może świadczyć o sil-
nym ich skorelowaniu z nim. Amortyzacja i środkowa 
faza przenoszenia wypadły najlepiej, gdyż staw kolano-
wy nie znajduje się w nich ani w dużym zgięciu, ani w 
maksymalnym wyproście, przez co przykurcze i ograni-
czenie ruchomości nie przeszkadza w nich tak bardzo. 
Lepiej też wypadło kolano niezakwalifikowane do ope-
racji, gdzie fazy LR, MSw i TSw były u wszystkich 
prawidłowe. Pozostałe, wymagające albo dużego zgięcia 
(PSw, ISw), albo maksymalnego wyprostu (IC, MSt i TS) 
były zaburzone. 

Ostatnie próby dotyczyły oceny funkcjonalnej w te-
stach: „stań i idź”, „przejdź 20 m” oraz chodzenia po 
schodach. Osoby badane nie dostały żadnych dodatko-
wych poleceń dotyczących techniki wykonania testu, 
miały to wykonać w najprostszy dla siebie sposób. 
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, która 
potwierdziła przypuszczenia, że największy wpływ na 
końcowy rezultat miało wykorzystywane zaopatrzenie 
ortopedyczne. Jest to zgodne ze zdaniem Kasperczyka 
[12]. Bardzo zbliżone wyniki opublikował Winter, który 
badał chód i równowagę pacjentów. Stwierdził ponadto, 
że prócz kul również postawa ciała odgrywa dość istotną 
rolę w ergonomii chodu. Według Wintera oba czynniki 
są równorzędne i się sumują, przez co osoby, u których 
stwierdzono nieprawidłową sylwetkę, a dodatkowo po-
siadały kule, uzyskały gorsze wyniki niż badani, u któ-
rych stwierdzono tylko jeden czynnik [11]. 

Wniosek 
Zastosowana metodyka badania okazała się skuteczna. 

Pacjenci z grupy badawczej, zakwalifikowani do endopro-
tezoplastyki stawu kolanowego nie byli zagrożeni upad-
kiem.  
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Streszczenie 

Wstęp. W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła liczba cierpiących z powodu coxarthrozy, a choroba zyskała określenie cywilizacyjnej. 
Występujące w przebiegu choroby zmiany prowadzą do ograniczenia ruchomości stawu oraz zwiększenia dolegliwości bólowych. 
Konsekwencją tych zmian jest zaburzenie stereotypu chodu.  
Cel. Celem badania była ocena chodu i badanie funkcjonalne pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki biodra. 
Materiał i metoda. Badanie oceny jakościowej chodu oraz funkcji stawu biodrowego, na grupie 15 pacjentów zakwalifikowanych do leczenia 
metodą endoprotezoplastyki, zostały wykonane na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jura-
sza w Bydgoszczy. Czynności badawcze polegały na jakościowej ocenie chodu u chorych na podstawie materiału DVD, ocena funkcji biodra za 
pomocą skali Harrisa, pomiary zakresu ruchów i siły mięśniowej oraz pomiar natężenia bólu z pomocą wzrokowo-analogowej skali VAS. 
Wyniki. Na podstawie jakościowej analizy lokomocji zaobserwowano u badanych szereg zaburzeń chodu mających swoje podłoże  
w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. Pomiary ruchomości chorego stawu wykazały duże ograniczenia, także wyniki 
skali Harrisa potwierdziły obniżoną funkcjonalność stawu.  
Wnioski. Standardowe badanie funkcjonalne pacjenta z coxarthrozą, skierowanego na leczenie zabiegowe metodą endoprotezopla-
styki należy każdorazowo poszerzyć o ocenę chodu. Do zaburzeń lokomocji chorego dochodzi najczęściej w fazie podporu oraz 
początkowej fazie przeniesienia. Należy to uwzględnić przy planowaniu rehabilitacji po zabiegu operacyjnym. 

SŁOWA KLUCZOWE: alloplastyka biodra, fizjoterapia. 

Summary 

Introduction. In recent decades the number of people suffering from ostearthritis has considerably increased and the disease itself is more and 
more often described as a civilization-linked disorder. The pathological changes that can be observed in the course of this disease lead to limit-
ing mobility of the joint and increasing pain complaints. The further consequence of these changes is a disorder in the stereotype of walk.  
The aim of the study. The aim of this study was the examination of walk and the functional examination of patients qualified to the 
alloplasty surgery.  
Material and methods. Qualitative estimation of walk and the function of the hip joint on a group of fifteen patients qualified to the 
intervention of alloplasty was conducted in the Ward of Orthopedics and Traumatology of the University Hospital in Bydgoszcz. The 
research activities included the qualitative estimation of walk of the patients on the basis of the DVD material, the estimation of the 
hip function with the modified Harris scale, the measurements of the range of motion and muscle strength, the measurement of the 
intensity of pain symptoms with the help of a visual-analogue VAS scale. 
Results. On the basis of the qualitative locomotion analysis, a number of walk disorders were observed which result from the os-
teoarthritis. The examination of the ill joint mobility showed large limitations of motions, as well as the results of the Harris scale 
confirmed the lowered functionality of the hip joint.  
Conclusions. The standard functional research of the patient with coxarthrosis, qualified to the alloplasty treatment, should be ex-
tended with the walk assessment every time. The locomotion dysfunctions the most often appear in the Mid Stance phase and in the 
Initial Swing phase. This fact should be taken into account while planning the rehabilitation after the hip alloplasty. 

KEY WORDS: hip joint alloplasty, physiotherapy. 
 
 

Wstęp 
W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła liczba cierpią-

cych z powodu coxarthrozy, a choroba zyskała określe-

nie cywilizacyjnej. Występujące w przebiegu choroby 
zmiany prowadzą do ograniczenia ruchomości stawu 
oraz zwiększenia dolegliwości bólowych. Konsekwencją 
tych zmian jest zaburzenie stereotypu chodu [1, 2, 3]. 
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Ocena funkcjonalna pacjentów zakwalifikowanych do le- 
czenia metodą endoprotezoplastyki jest ważna ze względu 
na określenie celów rehabilitacji, która jest integralną czę-
ścią leczenia.  

Założenia i cel pracy 
Zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawów pro-

wadzi do dysfunkcji będących konsekwencją osłabienia ich 
zborności. Zaburzenie kongruencji manifestuje się głównie: 
nasileniem dolegliwości bólowych, osłabieniem siły mię-
śniowej, ograniczeniem zakresu ruchu oraz zmianami w 
stereotypie chodu [1, 3]. W celu zaplanowania komplekso-
wej rehabilitacji konieczna jest ocena funkcjonalna pacjenta 
uwzględniająca stereotyp chodu.  

Celem pracy było przeprowadzenie badania funkcjo-
nalnego osób z coxorthrozą zakwalifikowanych do leczenia 
zabiegowego metodą endoprotezoplasyki oraz ocena zasto-
sowanej metodyki badania.  

W celu weryfikacji przedstawionych tez sformułowano 
pytania badawcze.  

• Jak przedstawiają się wyniki badania nasilenia do-
legliwości bólowych, osłabienia siły mięśniowej, 
ograniczenia zakresu ruchu i skali Harrisa? 

• Które fazy chodu ulegają zaburzeniu u pacjentów  
z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu 
biodrowego, zakwalifikowanych do leczenia za-
biegowego metodą endoprotezoplastyki? 

Materiał i metoda 
Badania przeprowadzono w Klinice Ortopedii i Trau-

matologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 
im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Zbadano grupę 15 pacjentów 
w tym 11 mężczyzn i 4 kobiety (średnia wieku wynosiła 
66,5 lat), tabela 1. 

 
Tabela 1. Wiek i płeć zbadanych osób 
Table 1. Age and sex of investigated people  
 

Wiek  
w latach Kobiety Mężczyźni 

≤ 50 1 - 
51–60 3 - 
61–70 - 6 
≥ 71 - 5 

 
Procedura badawcza zakładała 3 etapy postępowania: 
Etap selekcyjny – polegający na wyborze pacjentów do 
programu badawczego na podstawie wywiadu i doku-
mentacji medycznej. 
Etap właściwy badania obejmował: 

• wywiad z oceną symptomów bólu z pomocą wzro-
kowo-analogowej skali VAS 

• ocenę funkcji biodra za pomocą skali Harrisa 
• ocenę zakresu ruchów w stawie biodrowym 
• jakościową ocenę chodu u chorych na podstawie 

materiału DVD. 

Etap analizy wyników  
• Do oceny uzyskanych wyników posłużono się pod-

stawowymi instrumentami statystycznymi zawartymi 
w programie Office Excel 2007. Obliczono średnie 
arytmetyczne, odchylenie standardowe, współczynnik 
zmienności i medianę, wartość współczynnika kore-
lacji liniowej Pearsona, test χ2. 

Wyniki 
Badanie zakresu ruchomości stawów kończyn dol-

nych u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu endo-
protezoplastyki biodra wykazały znaczne różnice po-
między kończyną dolną przygotowywaną do zabiegu a 
kończyną dolną zdrową. Zakres ruchu wyprostu w sta-
wie biodrowym nogi chorej charakteryzował się wyraź-
nym ograniczeniem w stosunku do nogi zdrowej. Średni 
wyprost w biodrze dla nogi chorej to 8,6 podczas gdy dla 
nogi zdrowiej jest to 12,4. Dla nogi chorej mamy więk-
sze zróżnicowanie wyników (na poziomie 23% średniej) 
niż dla nogi zdrowej (zróżnicowanie wynoszące 18% 
średniej). Podstawowe dane statystyczne dotyczące za-
kresu ruchu wyprostu w stawie biodrowym dla badanej 
grupy zawiera tabela 2. – wiersz 1, 2. 

Znaczące różnice w ograniczeniu ruchomości wystę-
powały w zakresie ruchu zgięcia w stawie biodrowym. 
W grupie badanych pacjentów średni wskaźnik zgięcia 
st. biodrowego dla nogi operowanej to 67,73 dla nogi 
zdrowej było to 103,27. Dla nogi operowanej było więk-
sze zróżnicowanie wyników (na poziomie 29% średniej) 
niż dla nogi zdrowej (zróżnicowanie wynoszące 15% 
średniej). Podstawowe dane statystyczne dotyczące za-
kresu ruchu zgięcia w stawie biodrowym dla badanej 
grupy zawiera tabela 2. – wiersz 3., 4. 

Zakres ruchu odwiedzenia w stawie biodrowym w 
przypadku kończyny dolnej chorej był średnio dwukrot-
nie mniejszy w stosunku do kończyny dolnej zdrowej. W 
grupie badanych pacjentów średnie odwiedzenia w sta-
wie biodrowym dla nogi operowanej to 18,13, podczas 
gdy dla nogi zdrowej jest to 36,47. Dla nogi chorej ma-
my większe zróżnicowanie wyników (na poziomie 23% 
średniej) niż dla nogi zdrowej (zróżnicowanie wynoszą-
ce 20% średniej). Podstawowe dane statystyczne doty-
czące zakresu ruchu odwiedzenia w stawie biodrowym 
dla badanej grupy zawiera tabela 2. – wiersz 5., 6. 

Zakres ruchu przywiedzenia w stawie biodrowym dla 
nogi chorej charakteryzował się wyraźnym ograniczeniem 
w stosunku do nogi zdrowej. W grupie badanych pacjentów 
średni ruch przywiedzenia dla nogi chorej to 13,67, podczas 
gdy dla nogi zdrowej jest to 22,00. Dla nogi chorej mamy 
większe zróżnicowanie wyników (na poziomie 45% śred-
niej) niż dla nogi zdrowej (zróżnicowanie wynoszące 14% 
średniej). Podstawowe dane statystyczne dotyczące zakresu 
ruchu przywiedzenia w stawie biodrowym dla badanej 
grupy zawiera tabela 2. – wiersz 7., 8.  

Zestawienie zakresów ruchu rotacji zewnętrznej w 
biodrze nogi chorej i nogi zdrowej wskazuje na znaczące 
różnice. W grupie badanych pacjentów średni zakres 
rotacji zewnętrznej w st. biodrowym dla nogi chorej to 
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Tabela 2. Ruchy w stawie biodrowym – tabela zbiorcza 
Table 2. The movements of hip joint – summary table 
 

Wyniki 
Wiersz Ruch badany Średnia  

arytmetyczna 
Odchylenie  
standardowe 

Współczynnik  
zmienności Mediana 

1. Wyprost biodra chorego 8,6 1,96 23% 9 
2. Wyprost biodra zdrowego 12,4 2,29 18% 12 
3.  Zgięcie biodra chorego 67,73 19,64 29% 65 
4. Zgięcie biodra zdrowego 103,27 15,31 15% 105 
5. Odwiedzenie biodra chorego 18,13 4,09 23% 18 
6. Odwiedzenie biodra zdrowego 36,47 7,46 20% 37 
7. Przywiedzenie biodra chorego 13,67 6,14 45% 10 
8. Przywiedzenie biodra zdrowego 22,00 3,16 14% 23 
9. Rotacja zewnętrzna biodra chorego 22,47 5,59 25% 21 

10. Rotacja zewnętrzna biodra zdrowego 31,4 1,99 6% 31 
11. Rotacja wewnętrzna biodra chorego 26,47 4,87 18% 28 
12. Rotacja wewnętrzna biodra zdrowego 36,47 1,68 5% 37 

 

22,47, podczas gdy dla nogi zdrowej jest to 31,40. Pod-
stawowe dane statystyczne dotyczące zakresu ruchu 
rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym dla badanej 
grupy zawiera tabela 2. – wiersz 9., 10. 

Zakres ruchu rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym 
nogi przygotowywanej do operacji znacząco odbiegał od 
zakresu ruchu uzyskiwanego przez nogę zdrową. W grupie 
badanych pacjentów średni ruch rotacji wewnętrznej nogi 
chorej to 26,47, podczas gdy dla nogi zdrowej wynosi on 
36,47. Podstawowe dane statystyczne dotyczące zakresu 
ruchu rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym dla badanej 
grupy zawiera tabela 2. – wiersz 11., 12. 

 

 
 

Wykres 1. Częstość występowania zaburzeń w poszczegól-
nych wyznacznikach chodu u pacjentów zakwalifikowanych do 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Figure 1. The frequency of disorders in the particular determinants 
of walk in patients scheduled for hip replacement surgery. 

 
Na podstawie analizy nagranego materiału DVD oce-

niano jakościowo chód pacjentów zakwalifikowanych do 
zabiegu endoprotezoplastyki. Badanymi parametrami było 
m.in. występowanie zaburzeń w poszczególnych determi-
nantach chodu. Najwięcej nieprawidłowości, zgodnie z ocze- 
kiwaniami, dotyczyło wyznaczników związanych z ruchem 
miednicy (wyznaczniki 1., 2., 3.) oraz zgięciem w stawie 
kolanowym (wyznacznik 4.) kończyny przeznaczonej do 
operacji. W grupie badanych osób 1/3 pacjentów prezento-
wała zaburzenia związane z czynnościowym skróceniem 

kończyny (wyznacznik 5.). Częstość występowania zabu-
rzeń w poszczególnych wyznacznikach przedstawiona jest 
na wykresie 1. oraz w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Liczba i częstość występowania zaburzeń dla po-
szczególnych wyznaczników chodu w grupie zbadanych osób 
Table 3. The amount and frequency of disorders for particular 
determinants of walk in a group of the examined people 
 

Wyznacznik  
chodu 

Liczba zaburzeń 
występujących  

w grupie  
badawczej 

Częstość  
w % 

1 14 93 
2 14 93 
3 14 93 
4 strona chora 11 73 
4 strona zdrowa 1 7 
5 strona chora 0 0 
5 strona zdrowa 0 0 
6 strona chora 5 33 
6 strona zdrowa 1 7 
7 0 0 
8 0 0 
9 4 27 

 
Drugim badaniem służącym jakościowej ocenie lo-

komocji osoby zakwalifikowanej do zabiegu endoprote-
zoplastyki była analiza poszczególnych faz chodu przy 
użyciu nagranego materiału DVD. Częstość występowa-
nia zaburzeń w poszczególnych fazach chodu dla stopy 
nogi chorej i zdrowej została zilustrowana na wykresie 
2. oraz w tabeli 4. Problemy dotyczyły strony chorej, 
początkowej fazy podporu Initial Contact (IC) i Loan-
ding Responce (LR) oraz fazy przenoszenia Initial 
Swing (ISw) i Mid Swing (MSw) oraz Terminal Swing 
(TSw).  
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Wykres 2. Częstość występowania zaburzeń chodu w po-
szczególnych jego fazach dla stopy u osób zakwalifikowanych 
do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Figure 2. The frequency of walk disorders in its particular phases 
for a foot in patients scheduled for hip joint arthroplasty. 

 
Tabela 4. Liczba i częstość występowania zaburzeń w po-
szczególnych fazach chodu dla stopy 
Table 4. The amount and frequency of disorders in the particu-
lar phases of walk for a foot 

Stopa 

Faza chodu Liczba zaburzeń Częstość w % 
Initial Contact st. ch. 1 7 
Initial Contact st. zdr. 0 0 
Loading Response st. 
ch. 1 7 

Loading Response st. 
zdr. 0 0 

Mid stance st. ch. 0 0 
Mid stance st. zdr. 0 0 
Terminal Stance st. ch. 0 0 
Terminal Stance st. 
zdr. 0 0 

Pre swing st. ch. 0 0 
Pre swing st. zdr. 0 0 
Initial swing st. ch. 1 7 
Initial swing st. zdr. 0 0 
Mid swing st. ch. 1 7 
Mid swing st. zdr.  0 0 
Terminal swing st. ch. 1 7 
Terminal swing st. 
zdr.  0 0 

 
U badanych wystąpiły również zaburzenia podczas 

badania chodu w funkcji stawu kolanowego po stronie 
chorej fazami, w których najczęściej dochodziło do za-
burzeń były Pre swing (Psw), Initial swing (Isw), oraz 
Mid swing (Msw). Dokładny rozkład częstości wystę-
powania zaburzeń w poszczególnych fazach chodu dla 
stawu kolanowego przedstawia wykres 3. oraz tabela 5. 

 

 
 

Wykres 3. Częstość występowania zaburzeń chodu w po-
szczególnych jego fazach dla stawu kolanowego u osób zakwa-
lifikowanych do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Figure 3. The frequency of walk disorders in the particular 
phases for a knee joint in patients scheduled for total hip re-
placement. 

 
Tabela 5. Liczba i częstość występowania zaburzeń w po-
szczególnych fazach chodu dla kolana 
Table 5. The amount and frequency of disturbances in the 
different phases of walk for the knee 

Kolano 

Faza chodu Liczba zaburzeń Częstość w % 
Initial Contact kol. 
ch. 0 0 
Initial Contact kol. 
zdr. 0 0 
Loading Response 
kol. ch. 0 0 
Loading Response 
kol. zdr. 0 0 
Mid stance kol. ch. 1 7 
Mid stance kol. 
zdr. 0 0 
Terminal Stance 
kol. ch. 1 7 
Terminal Stance 
kol. zdr. 0 0 
Pre swing kol. ch. 8 53 
Pre swing kol. zdr. 1 7 
Initial swing kol. 
ch. 10 67 
Initial swing kol. 
zdr. 2 13 
Mid swing kol. ch. 7 47 
Mid swing kol. 
zdr. 2 13 
Terminal swing 
kol. ch. 0 0 
Terminal swing 
kol. zdr 0 0 

 
Zgodnie z przewidywaniami wszyscy pacjenci z bada-

nej grupy mieli zaburzenia chodu związane bezpośrednio ze 
stawem biodrowym. Fazami podczas podporu, w których 
występowały te nieprawidłowości były: Mid stance (MSt), 
Terminal stance (TSt). Podczas przenoszenia większość 
badanych miała problem z fazami: Pre swing (PSw) – 93% 
i Initial swing (ISw) – 87%. Częstość występowania tych 
zaburzeń przedstawiają wykres 4. oraz tabela 6. 
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Wykres 4. Częstość występowania zaburzeń chodu w po-
szczególnych jego fazach dla stawu biodrowego u osób zakwa-
lifikowanych do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Figure 4. The frequency of walk disorders in particular phases 
for a hip joint in patients scheduled for total hip replacement. 

 
Tabela 6. Liczba i częstość występowania zaburzeń w poszcze-
gólnych fazach chodu dla biodra 
Table 6. The amount and frequency of disorders in the particu-
lar phases of walk for a hip 
 

Biodro 

Faza Liczba 
zaburzeń 

Częstość  
w % 

Initial Contact biodr. ch. 0 0 
Initial Contact biodr. zdr. 0 0 
Loading Response biodr. ch. 1 7 
Loading Response biodr. zdr. 0 0 
Mid stance biodr. ch. 15 100 
Mid stance biodr. zdr. 0 0 
Terminal Stance biodr. ch. 15 100 
Terminal Stance biodr. zdr. 0 0 
Pre swing biodr. ch. 14 93 
Pre swing biodr. zdr. 0 0 
Initial swing biodr. ch. 13 87 
Initial swing biodr. zdr. 0 0 
Mid swing biodr. ch. 1 7 
Mid swing biodr. zdr. 0 0 
Terminal swing biodr. ch. 0 0 
Terminal swing biodr. zdr. 0 0 

 
Ponad połowa badanych miała zaburzenia dotyczące 

miednicy podczas poszczególnych faz chodu. Najczę-
ściej występowały one w fazach Terminal stance (TS)  
i Pre swing (Psw). Częstość występowania tych zaburzeń 
przedstawiają wykres 5 oraz tabela 7. 

Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu endoprotezo-
plastyki poddani zostali także badaniu funkcji stawu 
biodrowego przy użyciu skali Harrisa. Wyniki uzyskane 
przez pacjentów zostały ujęte w tabeli 8. i zostały zilu-
strowane na wykresie 6. 

 
 

 
 

Wykres 5. Częstość występowania zaburzeń chodu w poszczegól-
nych jego fazach dla miednicy u osób zakwalifikowanych do 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Figure 5. The frequency of walk disorders in particular phases  
of walk for a pelvis in patients scheduled for total hip replacement. 

 
Tabela 7. Liczba i częstość występowania zaburzeń w po-
szczególnych fazach chodu dla miednicy 
Table 7. The amount and frequency of disorders in particular 
phases of walk for a pelvis 
 

Miednica 

Faza Liczba  
zaburzeń 

Częstość  
w % 

Initial Contact 
miednica 0 0 
Loading Re-
sponse miednica 4 27 
Mid stance 
miednica 5 33 
Terminal stance 
miednica 10 67 
Pre swing 
miednica 10 67 
Initial swing 
miednica  7 47 
Mid swing 
miednica 0 0 
Terminal swing 
miednica 0 0 
 

Tabela 8. Wyniki uzyskane w skali Harrisa przez pacjentów 
zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki stawu bio- 
drowego 
Table 8. The results obtained in the Harris scale from patients 
scheduled for hip replacement surgery 
 

Wynik uzyskany  
w skali Harrisa Pacjenci 

18–28 5 (33%) 
29–38 3 (20%) 
39–48 2 (13,5%) 
49–58 3 (20%) 
59–68 2 (13,5%) 
Suma 15 (100%) 

 
Istotnym czynnikiem, który towarzyszy zaawanso-

wanym zmianom zwyrodnieniowym stawów biodro-
wych są dolegliwości bólowe. Grupa, którą stanowili 
pacjenci zakwalifikowani do zabiegu endoprotezoplasty-
ki została również przebadana pod względem natężenia 
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bólu z wykorzystaniem wzrokowo-analogowej skali 
VAS. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, 
że większość badanych odczuwała duże i bardzo duże 
dolegliwości bólowe związane z chorym biodrem. Pod-
stawowe dane statystyczne dla wyników w skali VAS 
zawiera tabela 9. 

 

 
 

Wykres 6. Wyniki uzyskane w skali Harrisa przez pacjentów 
stanowiących grupę zbadanych osób. 
Figure 6. The results obtained in the Harris scale by a group of 
the examined people. 

 
Tabela 9. Podstawowe dane statystyczne dla wyników w skali 
VAS, uzyskanych przez pacjentów zakwalifikowanych do za- 
biegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
Table 9. Basic statistical data for the results of the VAS scale, 
obtained by patients scheduled for hip replacement surgery 
 

Podstawowe parametry statystyczne  
dla wyników w skali VAS 

średnia arytmetyczna 6,9 
odchylenie standardowe 1,791 

mediana 7 
 

Zbadano powiązanie między wynikami uzyskanymi 
przez pacjentów w skali Harrisa, części dotyczącej funk-
cji biodra i wzrokowo – analogową skalą VAS. Wartość 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona między skalą 
Harrisa a skalą VAS wyniosła -0,52 co wskazuje na 
istnienie umiarkowanej zależności liniowej ujemnej 
(wraz ze wzrostem wartości jednej cechy maleją warto-
ści drugiej). Wskazaną zależność między wynikiem w 
skali VAS a wynikiem w skali Harrisa ilustruje wykres 
7. i tabela 10. 

 

 
 

Wykres 7. Zależność między wynikiem w skali VAS a wyni-
kiem w skali Harrisa. 
Figure 7. The relationship between the result of VAS scale and 
the result of Harris scale. 

 

Tabela 10. Wyniki uzyskane przez pacjentów w badaniu skalą 
Harrisa oraz skalą VAS 
Table 10. The results obtained by patients in the study with the 
Harris and the VAS scales 
 

Pacjent  
(oznaczony  
numerem  

porządkowym) 

Wynik  
uzyskany  

w skali VAS 

Wynik  
uzyskany  

w skali Harrisa 

1 8 29,5 
2 6 62,5 
3 6 52,5 
4 8 22 
5 10 26 
6 7 18 
7 8 38,5 
8 8 49,5 
9 8 50 

10 8 20,5 
11 6 32 
12 6 41,5 
13 7 34 
14 2 59,5 
15 6 27 

 
Między uzyskanymi wynikami oceny funkcjonalnej wg 

kryteriów Harrisa a wynikami oceny zakresu ruchomości 
metodą SFTR daje się zauważyć istotną zależność. Korela-
cja ta występuje pomiędzy wynikiem skali Harrisa a zakre-
sami kątowymi w stawie biodrowym zdrowym podczas 
ruchów zgięcia i odwiedzenia. Obie współzależności zba-
dano przy wykorzystaniu testu istotności współczynnika 
korelacji Pearsona. Otrzymane wartości statystyki testowej 
0,542 (dla zgięcia w st. biodrowym) oraz 0,612 (dla odwie-
dzenia w st. biodrowym) przy wartości krytycznej testu 
0,514 wskazują na istnienie istotnych statystycznie zależno-
ści między badanymi cechami. Wartość współczynnika 
Pearsona świadczy o umiarkowanej zależności liniowej 
dodatniej (wraz ze wzrostem wartości jednej cechy, rosną 
wartości drugiej).  

Inną zbadaną zależnością było powiązanie wyników 
oceny funkcjonalnej wg skali Harrisa z wynikami oceny 
jakościowej chodu. Współzależności wykazano pomię-
dzy funkcjonalnością stawu biodrowego wyrażoną w 
wynikach w skali Harrisa a wyznacznikiem 9. chodu 
oraz fazą initial swing kolana przeznaczonego do opera-
cji. Współzależności te zbadano przy wykorzystaniu 
testu opartego na chi-kwadrat. Otrzymane wartości sta-
tystyki testowej 10,909 (dla 9. wyznacznika chodu) oraz 
9,75 (dla fazy initial swing kolana chorej k.d.) przy war-
tości krytycznej testu 9,4877 wskazują na istnienie istot-
nych statystycznie zależności między badanymi cecha-
mi. Siłę tych zależności określono przy wykorzystaniu 
współczynnika kontyngencji C-Pearsona. Otrzymane 
wartości 0,65 oraz 0,63 wskazują na zależności umiar-
kowane.  
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Dyskusja 
Zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawów 

biodrowych jest czynnikiem powodującym szereg zmian 
w organizmie chorego. W związku z powstałymi nie-
prawidłowościami związanymi ze strukturą i budową 
anatomiczną stawu u pacjentów z tej grupy uwidoczniają 
się ograniczenia zakresu ruchomości i zaburzenia funkcji 
biodra, a także wytwarza się patologiczny stereotyp 
chodu. Osłabienie zborności stawów dotkniętych coxar-
trozą manifestuje się najczęściej ograniczeniem zakresu 
ich ruchomości. Niepełny zakres ruchomości charaktery-
zujący się dolegliwościami bólowymi oraz zmianami 
czucia końcowego, jest czynnikiem silnie utrudniającym 
funkcjonowanie w życiu codziennym. Porównując za-
kresy ruchów w stawie biodrowym kończyny dolnej 
przeznaczonej do operacji i kończyny dolnej zdrowej 
stwierdzono różnice w ruchach wyprostu, odwiedzenia 
oraz rotacji wewnętrznej. Podobne wyniki w swoich 
badaniach uzyskała Marchewka [4]. Potwierdziła ona, że 
najbardziej upośledzonym ruchem czynnym jest zgięcie, 
wyprost oraz rotacja wewnętrzna. Różnice pomiędzy 
stawem chorym i zdrowym w przeprowadzonym przez 
nią badaniu są dwukrotnie a niekiedy nawet trzykrotnie 
większe. Arkoski i wsp. [5] podjęli się oceny funkcji 
stawu biodrowego u osób z coxartrozą. Jedną z opisa-
nych przez nich metod badawczych był standardowy 
pomiar zakresu ruchomości stawu biodrowego przy 
użyciu goniometru. Wyniki badań przeprowadzonych na 
grupie chorych na coxartrozę porównano z wynikami 
grupy kontrolnej, którą stanowili ludzie zdrowi. Naj-
większe różnice widoczne były w ruchach odwiedzenia, 
wyprostu oraz rotacji wewnętrznej. Wyniki uzyskane w 
badaniu potwierdzają postawioną tezę. 

Ograniczenie ruchomości w tak istotnym elemencie 
narządu ruchu jaką jest staw biodrowy niesie ze sobą 
poważne konsekwencje mające swój obraz w zaburze-
niach funkcjonalnych i motorycznych organizmu chore-
go. W badaniach własnych poddano ocenie funkcjonal-
nej pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 
biodrowych. Użyto skali Harrisa, która szeroko ujmuje 
zagadnienie wydolności czynnościowej stawu biodrowe-
go. Ocenianymi wg niej cechami są wydolność chodu, 
zakres ruchomości oraz stopień kalectwa. U przebada-
nych pacjentów, widoczna była wyraźna zależność mię-
dzy wynikiem tego badania a wynikiem pomiarów ru-
chomości. Zbadani pacjenci, którzy uzyskali niskie 
wyniki w skali Harrisa charakteryzowali się dużym 
ograniczeniem ruchomości w stawie biodrowym. Po-
dobną zależność przedstawili Arkoski i wsp. [5]. Wyse-
lekcjonowana przez nich grupa badawcza złożona z osób 
chorych na coxartrozę miała wykonane pomiary rucho-
mości w stawach biodrowych a następnie została podda-
na krótkim testom funkcjonalnym. Polegały one m.in. na 
przejściu 25 m. na czas, staniu na jednej nodze z zasło-
niętymi oczami, skoku w dal na jednej nodze, wejściu po 
12 schodach, dynamicznym zgięciu i wyproście w bio-
drze w pozycji leżenia tyłem (oceniany pod względem 
liczby powtórzeń w czasie 15 sekund), dynamicznym 

odwodzeniu i przywodzeniu uda (oceniany jak poprzed-
ni). Otrzymane wyniki testów grupy badawczej porów-
nano z wynikami tych samych testów u grupy kontrol-
nej. Funkcja stawów biodrowych chorych na coxartrozę 
była zdecydowanie niższa niż u osób zdrowych. Ponadto 
autorzy artykułu wskazali istnienie istotnej korelacji 
między wynikami testów funkcjonalnych a pomiarami 
ograniczeń ruchomości w chorym stawie u pacjentów  
z coxartrozą. 

Duże ograniczenie ruchomości w chorym stawie oraz 
dolegliwości bólowe związane ze zmianami zwyrodnie-
niowymi struktur stawowych są przyczynami zaburzeń 
motoryki u chorych na coxartrozę. Wspomniane czynni-
ki powodują uaktywnienie się u pacjentów mechani-
zmów kompensacyjnych w celu uniknięcia nasilenia się 
dolegliwości bólowych. Często chód osób z chorobą 
zwyrodnieniową stawów biodrowych jest wolniejszy,  
a kroki wykonywane są ostrożniej. W celu odciążenia 
bolącej kończyny pacjent przenosi ciężar swojego ciała 
ponad zdrowy staw, co uwidacznia się utykaniem, które 
jest wyraźnym zaburzeniem chodu. Do oceny jakościo-
wej chodu osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 
biodrowych posłużono się materiałem DVD, który anali-
zowano pod kątem zmiany wyznaczników oraz faz cho-
du. Zgodnie z oczekiwaniami najczęściej dochodziło do 
zaburzeń w obrębie 1, 2, 3 oraz 4. wyznacznika. Spośród 
całej grupy badawczej 1/3 pacjentów posiadała zaburze-
nia dotyczące 5. wyznacznika. Ruchy zgięciowe u części 
pacjentów były znacząco ograniczone. W przypadku 
27% badanych nieprawidłowości dotyczyły także izoto-
nii określanej 9. wyznacznikiem chodu, gdzie istotą jest  
koordynacja kończyn górnych i tułowia z kończynami 
dolnymi. Zaburzenie to spowodowane było poprzez 
reakcje równoważne pacjentów wywołane niewłaści-
wym obciążaniem przez nich kończyn dolnych. Wyniki 
przeprowadzonej analizy faz chodu ujawniły występo-
wanie największych zaburzeń w obrębie stawu biodro-
wego w fazach: Mid stance (u 100% badanych), Termi-
nal stance (u 100% badanych), Pre swing (u 93% 
badanych) oraz Initial swing (u 87% badanych). Patolo-
gia w tym przypadku polegała na ograniczonym ruchu 
przeprostu w stawie biodrowym. Na poziomie stawu 
kolanowego kończyny operowanej najwięcej nieprawi-
dłowości występowało w fazach Initial swing, Pre swing 
oraz Mid swing, gdzie powiązane to było z osłabionym 
czynnym ruchem zgięcia w stawie kolanowym. Staty-
styczna analiza danych wykazała istotną zależność po-
między występowaniem zaburzeń w fazie Initial swing 
na poziomie kolana a wynikami uzyskanymi przez pa-
cjentów wg skali Harrisa. Niesprawność objawiająca się 
osłabionym zgięciem w stawach biodrowym i kolano-
wym kończyny przeznaczonej do operacji jest ściśle 
związana z wydolnością czynnościową stawu.  

Podobne wyniki oceny jakościowej chodu opubliko-
wali Chwała i wsp. [6]. Przedstawili oni wyniki biome-
chanicznej analizy chodu pacjentki zakwalifikowanej do 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Do 
największych zaburzeń w czasie lokomocji chorej do-
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chodziło podczas faz Mid stance, Terminal stance, Pre 
swing oraz Initial swing. Powodem tych zaburzeń wg 
autorów było duże ograniczenie ruchomości w chorym 
stawie, w szczególności podczas ruchu wyprostu. Wyniki 
analizy biomechanicznej wskazywały u nich na większe 
zgięciowe ustawienie w kończynie zdrowej w stosunku 
do normy oraz znacznie mniejszy zakres przywiedzenia 
we wczesnym etapie fazy podporu (loading  response). 

Inną metodę oceny zaburzeń chodu opisali Rasch  
i wsp. [7]. Metodyka ich badań polegała na pomiarze 
siły mięśniowej w czasie maksymalnego skurczu izome-
trycznego przy zgiętym oraz wyprostowanym stawie 
kolanowym badanej kończyny oraz na analizie ruchów 
w stawach kolanowym oraz biodrowym w poszczegól-
nych fazach chodu. Wyniki otrzymanych badań autorzy 
porównali z wynikami uzyskanymi przez grupę kontrol-
ną. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów biodro-
wych mieli osłabioną siłę mięśniową w czasie ruchu 
wyprostu oraz zgięcia w stawie biodrowym, co przekła-
dało się na ich nieprawidłową lokomocję i niepełny 
zakres ruchomości w stawach w czasie chodu. 

Wniosek 
Standardowe badanie funkcjonalne pacjenta z coxar-

throzą, skierowanego na leczenie zabiegowe metodą endo-
protezoplastyki, należy każdorazowo poszerzyć o ocenę 
chodu. Do zaburzeń lokomocji chorego dochodzi najczę-
ściej w fazie podporu oraz początkowej fazie przeniesienia. 
Należy to uwzględnić przy planowaniu rehabilitacji po 
zabiegu operacyjnym. 
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Streszczenie 

Wstęp. Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych schorzeń neurodegeneracyjnych. Jest to przewlekła, postępująca choroba 
zwyrodnieniowa układu nerwowego, spowodowana postępującym zanikiem neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i niedo-
borem dopaminy w prążkowiu. Nieuchronnie prowadzi ona do postępującego upośledzenia w zakresie czynności ruchowych, jak  
i funkcji poznawczych. W leczeniu pacjenta z chorobą Parkinsona, oprócz systematycznej farmakoterapii należy wziąć pod uwagę 
już od wczesnych okresów choroby, także kompleksową fizjoterapię i zapewnić jej ciągłość do końca życia pacjenta. Jedną ze skła-
dowych fizjoterapii jest kinezyterapia. Taka forma rehabilitacji odgrywa znaczącą rolę w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona. 
Poprzez ćwiczenia kinezyterapeutyczne poprawia się sprawność motoryczną pacjentów, powodując tym samym zwiększenie szansy 
chorych na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Chory musi mieć świadomość i być przekonany, 
że ćwiczenia usprawniające mają korzystny wpływ na sprawność ruchową i psychiczną. Bowiem wyuczone, niezbędne zestawy 
ćwiczeń oraz nawyki znacznie wpływają na długość i jakość życia pacjenta z tą właśnie chorobą.  
Cel pracy. Celem pracy jest ocena skuteczności programu terapeutycznego z zastosowaniem ćwiczeń kinezyterapeutycznych na 
ogólną sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona. 
Metodyka. W niniejszej pracy badaniom poddanych zostało 14 osób z chorobą Parkinsona stanowiących grupę badawczą. W części 
diagnostycznej pacjenci ocenieni zostali Ujednoliconą Skalą Oceny Choroby Parkinsona (UPDRS) – część III. Część terapeutyczna 
obejmowała kinezyterapeutyczny program usprawniania w domu pacjenta.  
Wyniki. Przedstawione wyniki wskazują na poprawę większości objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona u pacjentów 
poddanych programowi terapeutycznemu 
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono skuteczność wpływu kinezyterapii na sprawność motoryczną pa-
cjentów z chorobą Parkinsona. 

SŁOWA KLUCZOWE: choroba Parkinsona, fizjoterapia, rehabilitacja, kinezyterapia, efekty. 

Summary 

Introduction. The Parkinson's disease is the one of the most frequent neurodegenerative disorders. It is a chronic, progressive degen-
erative disease of the nervous system, caused by the progressing disappearance of dopaminergic neurons in the substantia nigra and 
with deficiency of the dopamine in the corpus striatum. It inevitably leads to a progressive impairment of motor function and cogni-
tive function. 
In treating the patient with the Parkinson's disease, apart from the systematic pharmacotherapy one should take into consideration 
already for early periods of illness, also comprehensive physiotherapy and guarantee continuity for it to the end of patient’s life. One 
of the components of physiotherapy is kinesitherapy. Such a form of the rehabilitation is playing the major part in treating patients 
with the Parkinson's disease. Through exercises kinesitherapy improves motor efficiency in patients, thereby increasing the chance of 
patients for active participation in working life, social and family life. The patient must be aware and be convinced that the exercises 
have a beneficial effect to improve the physical and mental fitness because learned, the necessary sets of exercises and habits signifi-
cantly affect the length and quality of life of patients with the disease.  
Aim of the study. Aim of the study was the evaluation of a treatment program effectiveness using kinesis therapy exercises on over-
all motor efficiency of patients with Parkinson's disease. 
Methods. In this 14 subjects with Parkinson's disease were tested, forming the research group. In the diagnostic part patients were 
evaluated by Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) – part III. The therapeutic part included kinesitherapist program of 
streamlining the patient at home.  
Results. The presented results indicate the improvement of most of the symptoms characteristic for Parkinson's disease in patients 
treated with therapeutic program. 
Conclusions. The research confirmed an effectiveness kinesitherapy on motor efficiency of patients with Parkinson’s disease. 

KEY WORDS: Parkinson’s disease, physiotherapy, rehabilitation, kinesitherapy, effects. 
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Wstęp  
Wśród najcięższych chorób systemu nerwowego wy-

mienić należy schorzenia, których przyczyną są zwyrodnie-
nia mózgu. Jednym z takich schorzeń jest choroba Parkin-
sona. Jest to druga pod względem częstości występowania 
zaraz po chorobie Alzheimera, przewlekła choroba neuro-
degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego spowodo-
wana dysfunkcją dopaminergicznego układu nigrostriatal-
nego. Najważniejszą zmianą patologiczną w tej chorobie 
jest utrata komórek produkujących dopaminę w części zbi- 
tej istoty czarnej. Choroba ta staje się coraz poważniejszym 
problemem społecznym. Pojawia się ona z reguły po 50. 
roku życia i przejawia się między innymi spowolnieniem 
ruchowym, sztywnością mięśni i drżeniem spoczynkowym 
oraz zaburzeniem postawy. Obecnie jest to choroba nieule-
czalna, prowadząca do całkowitego unieruchomienia, inwa-
lidztwa, a w konsekwencji do śmierci. 

Z powodu nie do końca poznanej etiologii obecne lecze-
nie ma jedynie charakter objawowy. Oprócz leczenia farma-
kologicznego i chirurgicznego istotnym elementem kom-
pleksowego planu leczenia chorych, równie ważnym jak 
dwa pierwsze, jest postępowanie fizjoterapeutyczne. Fizjote-
rapia w procesie rehabilitacji jest fazą leczenia usprawniają-
cego, która poprzez przywracanie choremu sprawności fi- 
zycznej daje możliwość kontynuowania uczestnictwa w 
życiu zawodowym, jak i społecznym. 

Terapia ruchem w postaci ćwiczeń przywraca wiarę w 
siebie i we własną wartość, ułatwia pokonywanie fizycz-
nych i psychicznych barier, stając się często jedną z najbar-
dziej korzystnych dla chorego form aktywności. Celem 
niniejszej pracy będzie próba oceny wpływu kinezyterapii 
na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona. 

Terminem choroby Parkinsona określany jest zespół ob-
jawów parkinsonowskich, nie posiadający jak dotąd pozna-
nej etiologii, jak i relatywnie jednolitego obrazu kliniczne-
go. Jest to przewlekła, postępująca choroba zwyrodnie- 
niowa układu nerwowego, spowodowana postępującym 
zanikiem neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej  
i niedoborem dopaminy w prążkowiu. Parkinsonizm, ina-
czej nazywany zespołem parkinsonowskim, to pojęcie 
szersze od choroby Parkinsona. Mianem tym określany jest 
zespół objawów parkinsonowskich. W przypadku, gdy jego 
etiologia jest znana określa się go wtórnym lub też obja-
wowym zespołem parkinsonowskim [1, 2]. 

Choroba Parkinsona zaliczana jest, po chorobie Alzhe-
imera, jako druga do najczęstszych chorób zwyrodnienio-
wych ośrodkowego układu nerwowego i związana jest  
z procesem starzenia. W zależności od kraju częstość wy-
stępowania parkinsonizmu wynosi 100–200 przypadków na 
100 tysięcy osób populacji ogólnej – 0,l–0,2%, gdzie 85% 
to przypadki samej choroby Parkinsona, zaś pozostałe 15% 
to inne zespoły parkinsonowskie. Zwiększająca się długość 
życia w populacji powoduje stopniowy wzrost ryzyka za-
chorowania na tę chorobę, które przypada po 50. roku życia 
i gwałtownie wzrasta po 60. roku życia. Średni wiek zacho-
rowania to 54–58 lat, jednakże jej początek może nastąpić 
już w wieku 30 lat albo dopiero w wieku lat 80. U 5–10% 
pacjentów choroba Parkinsona rozpoczyna się przed 40. 

rokiem życia. Jest to tak zwany parkinsonizm o wczesnym 
początku. Zachorowania poniżej 30. roku życia zdarzają się 
bardzo rzadko i zawsze nasuwają przypuszczenie dziedzicz-
nej formy parkinsonizmu. Częstość występowania choroby 
Parkinsona w populacji generalnej w przedziale wiekowym 
55–64 lata wynosi 0,3%, w przedziale wiekowym 65–74 
lata jest to już 1%, w przedziale 74–84 lata wartość ta wyno-
si 3,1%, natomiast w przedziale 85 lat i powyżej częstość 
występowania sięga ponad 4% [3, 4, 5, 6]. Odsetek choroby 
Parkinsona zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet w różnych 
grupach wiekowych jest zróżnicowany. Badania wykazały, 
że mężczyźni chorują nieco częściej, dwukrotnie, w stosun-
ku do kobiet. Powyżej 85. roku życia zróżnicowanie to ulega 
wyrównaniu, co związane jest w głównej mierze z wyższą 
śmiertelnością mężczyzn [6]. 

Przypuszcza się, że w Polsce żyje około 50–70 tysię-
cy chorych z chorobą Parkinsona, z których większość to 
osoby mające więcej niż 65 lat. W ciągu roku zapada na 
tę chorobę 10–20 osób na 100 tysięcy osób populacji 
ogólnej. Rocznie rozpoznaje się około 4–8 tysięcy no-
wych przypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że polska 
populacja się starzeje, liczba ta na pewno będzie ulegać 
zwiększeniu. Prognozy przeprowadzone przez GUS 
przewidują, że w 2025 roku liczba osób w wieku 60 lat  
i powyżej będzie wynosić aż 8,9 mil., a zatem liczba 
chorych wynosić będzie około 120 tysięcy [7, 8].  

W kryterium klinicznym służącym do rozpoznania 
choroby Parkinsona bierze się pod uwagę cztery najważ-
niejsze objawy. Są to: drżenie spoczynkowe, spowolnie-
nie ruchowe (bradykinezja), sztywność mięśniowa, za-
burzenia stabilności postawy. 

Po ustaleniu rozpoznania choroby Parkinsona należy 
podjąć decyzję co do wyboru rodzaju terapii. Leczenie jak 
dotąd pozostaje nadal postępowaniem objawowym. Jest 
ono skuteczne w pierwszych latach choroby. Niestety wraz 
z postępem choroby zmniejsza się jego skuteczność w 
stosunku do nasilających się objawów ruchowych. Dodat-
kowo narastają lub pojawiają się objawy, które oznaczają 
odpowiedź na leczenie dopaminergiczne. Stosowana terapia 
objawowa powinna uwzględniać takie cele, jak: złagodze-
nie lub usunięcie aktualnie występujących objawów parkin-
sonowskich, zapobieganie występowaniu po kilku latach 
leczenia objawów niepożądanych w ośrodkowym układzie 
nerwowym, zahamowanie lub zwolnienie tempa postępu 
choroby. Wszystkie te cele składają się w jeden główny, 
mianowicie uzyskanie w miarę możliwości jak największej 
poprawy funkcjonowania chorego w jak najdłuższym cza-
sie oraz przy jak najlepszym dostosowaniu do wymogów 
życia codziennego, aktywności społecznej i zawodowej, jak 
również doprowadzenie do minimalizacji objawów niepo-
żądanych. 

Podejmowana terapia nie ma jednolitego sposobu 
rozpoczynania i prowadzenia u wszystkich chorych. Le- 
czenie musi być bowiem dostosowywane indywidualnie 
do pacjenta, czasem nawet odbywa się na zasadzie prób  
i błędów. Z racji, że jest ono wieloletnie i będzie już 
trwało do końca życia chorego, nie należy zabiegać o uzys- 
kanie wymiernych efektów terapeutycznych za cenę ry- 
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zyka pojawienia się w przyszłości objawów niepożąda-
nych w postaci fluktuacji ruchowych, dyskinez, czy 
zaburzeń  psychotycznych. Należy zatem przewidzieć, 
jakie  skutki wywoła stosowana obecnie terapia za kilka, 
czy kilkanaście lat [1, 9]. Leczenie objawowe podzielić 
można na trzy podstawowe grupy:  

Leczenie farmakologiczne dostosowywane indywidu-
alnie z uwzględnieniem wieku chorego, rodzaju objawów 
choroby Parkinsona, innych schorzeń, a także oczekiwań 
pacjenta i jego rodziny.  

Leczenie neurochirurgiczne, które umożliwia leczenie 
objawów fazy zaawansowanej choroby Parkinsona i obej-
muje: zabiegi stereotaktyczne, które uszkadzają gałkę bladą 
i wzgórze, zabiegi stymulacyjne prądem wysokiej często-
tliwości, przeszczepy domózgowe płodowej tkanki śród-
mózgowia do skorupy i jądra ogoniastego będące w fazie 
eksperymentalnej.  

Leczenie pozafarmakologiczne, do którego zalicza się 
rehabilitację, edukację pacjenta i jego opiekunów, pomoc 
psychologiczną oraz odpowiednie żywienie.  

Istotnym elementem leczenia pozafarmakologicznego 
jest rehabilitacja. Przez to pojęcie należy obecnie rozumieć 
wielokierunkowy proces społeczny na rzecz koordynacji 
wysiłków jednostek służby zdrowia i innych instytucji,  
a także indywidualnych wysiłków w celu przywrócenia 
osobom potrzebującym maksymalnie możliwego samo-
dzielnego życia w rodzinie, społeczności, zdolności do 
pracy zawodowej oraz aktywności społecznej i twórczej. 
Jest ona składową fizjoterapii i oprócz leczenia farmakolo-
gicznego stanowi jeden z najważniejszych elementów walki 
z chorobą Parkinsona. Daje szansę każdemu choremu w 
miarę sprawnie żyć w środowisku rodzinnym, w pracy, 
jednocześnie pomagając przystosować się do nowych wa-
runków, które zaistniały na skutek choroby. Dodatkową  
i bardzo znaczącą zaletą jest to, że rehabilitacja w prze-
ciwieństwie do farmakologii, nie ma niekorzystnych skut-
ków ubocznych, nie jest tak droga jak niektóre leki  
i może być prowadzona w sposób ciągły w warunkach 
domowych [10, 11].  

Osoby z chorobą Parkinsona narażone są na dwa proce-
sy, które pogarszają ich stan zdrowia. Pierwszym z nich jest 
stopniowe starzenie się wszystkich tkanek i układów orga-
nizmu będące konsekwencją wieku chorego. Drugim pro-
cesem jest zaś nakładanie się na wiek chorego procesu 
chorobowego. Występuje u nich skłonność do zmniejszania 
spontanicznej aktywności ruchowej, wyłączanie się z życia 
rodzinnego, społecznego i zawodowego. Koniecznością jest 
zatem przeciwdziałanie temu już od chwili rozpoznania 
choroby, nawet wtedy, gdy sprawność fizyczna nie jest 
jeszcze zaburzona.  

Na podstawie wielu przeprowadzonych badań stwier-
dza się, że rehabilitacja ma bardzo znaczący wpływ na 
zmniejszenie wskaźnika umieralności, poprawę ogólnej 
sprawności fizycznej, utrzymywanie zdolności do ćwiczeń 
fizycznych oraz większej wydolności organizmu. Potrzeby  
i zakres postępowania rehabilitacyjnego u chorych na cho-
robę Parkinsona ustalane są dla każdego pacjenta indywi-
dualnie. Rehabilitacja powinna obejmować kilka elemen- 

tów: edukację chorego, ocenę sprawności i jego ograniczeń 
fizycznych, trening, regularne i odpowiednio dobrane ćwi-
czenia kinezyterapeutyczne.  

W tworzeniu odpowiedniego programu rehabilitacyjne-
go pierwszą rzeczą jaką należy wykonać jest dokładna 
diagnostyka wraz z oceną rokowania. Należy wziąć pod 
uwagę stan neurologiczny, zaawansowanie choroby oraz 
stan psychiczny pacjenta. Potrzeby rehabilitacji wynikają 
natomiast z oceny funkcjonalnej pacjenta. Ocenę tę doko-
nać można za pomocą odpowiednich testów oraz skal oce-
niających stan zaawansowania choroby. Do takiej oceny 
służą między innymi: skala według Hoehn i Yahr, ujednoli-
cona skala oceny choroby Parkinsona (UPDRS), wielo-
aspektowa skala nasilenia objawów Webster-Rating-Scale, 
Northwestern University Disability Scale, skalę aktywności 
codziennej, skale funkcjonalne, np. wskaźnik Barthel.  

Podczas planowania rehabilitacji należy wziąć pod 
uwagę czynniki ryzyka. Musi ono być dokonywane z czyn-
nym udziałem chorego i jego rodziny. Cele jakie stawia 
rehabilitacja powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
zarówno przez chorego, jak i jego najbliższych. W postę-
powaniu tym obowiązują stałe priorytety, do których zali-
cza się samoobsługę, samodzielność oraz lokomocję. Do 
najważniejszych celów rehabilitacji należą: utrzymanie 
mobilności, ograniczenie zmienności napięcia mięśniowe-
go, poprawa jakości życia, nauka czynności utraconych, 
zastąpienie ruchów automatycznych przez ruchy dowolne, 
pokonywanie objawów zamrożenia poprzez stosowanie 
bodźców optycznych, akustycznych, dotykowych.  

W zależności od stopnia zaawansowania choroby, reha-
bilitacja osób z chorobą Parkinsona może być prowadzona 
w różnych jednostkach organizacyjnych. Należą do nich 
zarówno przychodnia rehabilitacyjna, szpitalny oddział 
rehabilitacyjny, sanatorium, czy mieszkanie chorego. Usta-
lone z chorym i jego najbliższymi cele realizowane są przez 
zespół rehabilitacyjny, w którego skład wchodzą: lekarz, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej, 
logopeda. Dodatkowo zespół ten może być uzupełniony 
przez psychologa czy muzykoterapeutę. W przypadkach, 
gdy chorzy zmagają się z ciężkimi zaburzeniami połykania 
do procesu usprawniania powinien zostać włączony laryn-
golog. Członkowie takiego interdyscyplinarnego zespołu 
rehabilitacyjnego powinni posiadać zasób niezbędnej wie-
dzy na temat choroby Parkinsona i sposobu jej rehabilitacji 
[7, 12, 13]. 

Podstawowym elementem rehabilitacji jest kinezyte-
rapia. Powinna być ona rutynową częścią codziennych 
zajęć chorego i jego stylu życia. Ćwiczenia fizyczne 
przywracają wiarę w siebie i we własną wartość. Uła-
twiają pokonanie fizycznej i psychicznej niemocy, stając 
się jedną z najbardziej efektywnych dla chorego form 
aktywności. Systematyczne stosowanie ćwiczeń kinezy-
terapeutycznych znacząco obniża ryzyko występowania 
objawów choroby Parkinsona. Do najważniejszych ce-
lów kinezyterapii należą: podtrzymywanie i poprawa 
funkcji ruchowych, zmniejszenie objawów choroby Par- 
kinsona – głównie sztywności mięśni, bradykinezji i drże-
nia, poprawa sprawności w zakresie dowolnych czynno-
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ści ruchowych, jak: siła, szybkość i czas reakcji, wyga-
szenie ruchów mimowolnych, profilaktyka przykurczów. 
Do zalecanych ćwiczeń w chorobie Parkinsona należą: 
ćwiczenia oddechowe, chód w różnych warunkach, ćwi-
czenia wzmacniające, ćwiczenia równoważne i postawy, 
ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia rozciągające – 
stretching. 

W początkowym okresie choroby dużą uwagę kładzie 
się na ćwiczenia chodu i jego korekcję, utrzymanie prawi-
dłowej postawy ciała, aktywność ruchową i społeczno-
zawodową. Zachowanie zdolności samodzielnego porusza-
nia się jest głównym zadaniem kinezyterapii u pacjentów  
z chorobą Parkinsona. Zaleca się pacjentom stały umiarko-
wany wysiłek fizyczny, częste spacery z uwzględnieniem 
kontroli prawidłowego chodu i postawy, jazdę na rowerze, 
czy chodzenie po schodach. Stosując ćwiczenia wzmacnia-
jące należy pamiętać, aby używać niewielkich ciężarów, 
bowiem ich celem nie jest przyrost masy, a poprawa ela-
styczności i siły mięśniowej. Przy dobrym stanie ogólnym, 
w miarę treningu można zwiększać liczbę powtórzeń ćwi-
czeń co kilka dni. W stadiach zaawansowanych choroby 
wskazaną pozycją wyjściową jest pozycja siedząca lub 
leżąca, odpowiednie zmniejszanie i rozłożenie w czasie 
liczby powtórzeń, aby nie doprowadzać do przemęczenia 
pacjenta. Chory po ćwiczeniach powinien odczuwać tylko 
lekkie i przyjemne zmęczenie. Sztywność mięśniowa i bra- 
dykinezja ograniczają zdolność poruszania się w sposób 
płynny, według kontrolowanych, prawidłowych stereoty-
pów ruchowych. Pacjenci z chorobą Parkinsona wykazują 
zwiększony lęk przed upadkiem. Należy zatem włączać 
ćwiczenia, które będą wpływać na postawę i równowagę 
podczas poruszania się, aby przezwyciężać obawę przed 
upadkami. Ćwiczenia koordynacyjne kończyn górnych  
i dolnych powinny stanowić stały element codziennych 
ćwiczeń. Stretching to ważna składowa wszystkich progra-
mów ćwiczeń w chorobie Parkinsona. Powinny być one 
wykonywane kilka razy dziennie w określonym tempie, 
dostosowując poziom trudności do możliwości pacjenta. 
Ten rodzaj ćwiczeń jest niezbędny, aby przeciwdziałać 
postępującej sztywności i utrzymywać pełny zakres ruchów 
w stawach [7, 11, 13, 14].  

Do metod kinezyterapeutycznych jakie znajdują za-
stosowanie w rehabilitacji choroby Parkinsona należą: 
Metoda PNF, Metoda NDT Bobath, Metoda Pęto, muzy-
koterapia i taniec, gry i zabawy ruchowe prowadzone  
w grupach, terapia zajęciowa, tai chi, terapia z zastoso-
waniem zewnętrznych bodźców czuciowych, ćwiczenia 
relaksacyjne, yoga [15]. W procesie usprawniania osób  
z chorobą Parkinsona oprócz kinezyterapii mają zasto-
sowanie także inne formy rehabilitacji. Zalicza się tu 
między innymi fizykoterapię. Spośród szerokiej gamy 
zabiegów w usprawnianiu chorych stosowane są zabiegi, 
takie jak: masaż wirowy, podwodny, kinezyterapia w 
basenie, kąpiele solankowe, kąpiele radonowe, peloido-
terapia, elektrostymulacja prądami niskiej częstotliwości 
(metoda Hufschmidta), magnetoterapia, magnetostymu-
lacja, masaż leczniczy. Dodatkowo, jeśli wraz z chorobą 
Parkinsona współistnieje choroba zwyrodnieniowa sta-

wów i kręgosłupa można stosować takie zabiegi, jak: 
sonoterapię, sollux, diatermię krótkofalową [11].  

Podsumowując rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona 
musi stanowić integralną część kompleksowego leczenia. 
Podstawowym założeniem jest utrzymanie tak długo jak to 
możliwe dotychczasowego trybu życia z uwzględnieniem 
pracy zawodowej.  

Cel pracy 
Celem pracy jest ocena skuteczności programu tera-

peutycznego z zastosowaniem ćwiczeń kinezyterapeu-
tycznych na ogólną sprawność motoryczną pacjentów  
z chorobą Parkinsona. Do uzyskania oceny konieczna 
jest odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jaka jest ocena efektów terapeutycznych za pomo-
cą Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona 
(UPDRS) – część III? 

2. Jaki jest wpływ kinezyterapii na objawy choroby 
Parkinsona? 

3. Czy istnieją zależności pomiędzy poszczególnymi 
objawami choroby Parkinsona poddanymi progra-
mowi terapeutycznemu?  

Materiał i metody 
Badanie przeprowadzone zostało na grupie 14 osób sta-

nowiących grupę badawczą oraz na grupie 14 osób stano-
wiących grupę kontrolną. Badania posiadły zgodę komisji 
bioetycznej przy Collegium Medicum UMK. Grupa ba-
dawcza dobrana została spośród członków Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych AKSON w Bydgoszczy. Grupa 
ta składała się z 12 kobiet i 2 mężczyzn w wieku od 64 do 
90 lat. Pacjentów kwalifikowanych do pracy badawczej 
dobrano na podstawie rozpoznania choroby Parkinsona. 
Grupa kontrolna została zaś dobrana spośród pacjentów 
uczęszczających na rehabilitację ambulatoryjną do Szpital-
nego Zakładu Rehabilitacji mieszczącego się w Szpitalu 
Uniwersyteckim nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Byd-
goszczy. Grupę tę stanowiło 12 kobiet i 2 mężczyzn w 
wieku od 60 do 82 lat. Pacjentów zakwalifikowano na 
podstawie zbliżonego kryterium wieku oraz braku schorzeń 
neurologicznych. Osoby te uczęszczały na rehabilitację 
ambulatoryjną z powodu rozpoznanej choroby zwyrodnie-
niowej stawów.  

Badanie składało się z części diagnostycznej i terapeu-
tycznej. Do analizy wyników posłużył program Statistica 
Version 9. Testami statystycznymi wykorzystywanymi w 
niniejszej pracy były: test t-Studenta dla zmiennych zależ-
nych oraz korelacja r-Pearsona. Wszystkie testy statystycz-
ne wykonano na poziomie istotności p = 0,05. Część dia-
gnostyczna składała się z Ujednoliconej Skali Oceny 
choroby Parkinsona – część III (UPDRS – Unified Parkin-
son's Disease Rating Scale). Część ta ocenia sprawność 
motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona wyrażającą się 
w takich czynnikach, jak: mowa, wyraz twarzy, drżenie 
spoczynkowe, drżenie zamiarowe lub pozycyjne rąk, 
sztywność, szybkie ruchy palców, ruchy dłoni: otwieranie  
i zamykanie w pięść, szybkie ruchy naprzemienne kończyn 
górnych, szybkie ruchy naprzemienne kończyn dolnych – 



Ocena wpływu kinezyterapii na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona 195

podnoszenie całej stopy na wysokość 7,5 cm, wstawanie  
z krzesła (bez pomocy rąk), sylwetka, stabilność postawy – 
odpowiedź na nagle pociągnięcie stojącego za barki w tył, 
ruszanie z miejsc, chód, spowolnienie (spowolnienie ru-
chowe, trudności w rozpoczynaniu ruchu, zmniejszenie 
balansowania, zmniejszenie amplitudy ruchów). Składowe 
oceniane są w pięciostopniowej skali (0–4 pkt.), gdzie:  
0 pkt. – brak zaburzeń, 1 pkt – nieznaczne zaburzenia,  
2 pkt. – umiarkowane zaburzenia, 3 pkt. – znaczne zabu-
rzenia, 4 pkt. – brak funkcji lub ciężkie zaburzenia. Łączna 
suma jaką można było uzyskać wynosiła 56 punktów.  

Część terapeutyczna składa się z autorskiego programu 
ćwiczeń kinezyterapeutycznych. Program obejmował dzie-
sięć godzinnych spotkań raz w tygodniu w domu pacjenta. 
Zawierał on ćwiczenia czynne oraz czynne z oporem z wy- 
korzystaniem piłki i taśmy elastycznej, które miały na celu 
wpłynąć na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą 
Parkinsona. Ćwiczenia wykonywane były w różnych pozy-
cjach wyjściowych.  

Wyniki 
Otrzymano następujące wyniki: 

 
Tabela 1. Charakterystyka istności statystycznej (p) intensyw-
ności występowania następujących składowych skali UPDRS – 
części oceniającej sprawnośc ruchową, przed i po zakończeniu 
programu terapeutycznego według testu t dla prób zależnych. 
Table 1. Characteristics of the statistical significance (p) of the 
intensity of the following components of the UPDRS scale –  
a part which assesses mobility, before and after the treatment 
program according to the t test for dependent samples. 
 

Składowe skali UPDRS p 
Mowa 0,335561 
Wyraz twarzy 0,582954 
Drżenie spoczynkowe 0,047491 
Drżenie zamiarowe 0,040093 
Sztywność 0,044536 
Szybkie ruchy palców 0,040093 
Ruchy dłoni 0,027532 
Szybkie ruchy naprzemienne kkg 0,003198 
Szybkie ruchy naprzemienne kkd 0,189381 
Wstawanie z krzesła 0,301936 
Sylwetka 0,082277 
Stabilność postawy 0,089350 
Ruszanie z miejsca, chód 0,008089 
Spowolnienie 0,082277 

 
Na poziomie istotności p = 0,05 występuje statystycz-

nie istotna różnica w intensywności występowania nastę-
pujących składowych skali UPDRS przed i po zakończe-
niu programu terapeutycznego: drżenie spoczynkowe (p = 
0,047491), drżenie zamiarowe (p = 0,040093), sztywność 
(p = 0,044536), szybkie ruchy palców (p = 0,040093), 
ruchy dłoni (p = 0,027532), szybkie ruchy naprzemienne 

(p = 0,003198), ruszanie z miejsca, chód (p = 0,008089). 
W związku z powyższym jedynie te składowe zostaną 
poddane analizie w dalszej części pracy. 

 
Tabela 2. Charakterystyka współczynnika korelacji intensyw-
ności występowania następujących składowych skali UPDRS – 
części oceniającej sprawność ruchową, przed i po zakończeniu 
programu terapeutycznego 
Table 2. Characteristics of the correlation coefficient of inten-
sity of the following components of the UPDRS scale – a part 
which assesses physical fitness before and after the treatment 
program 
 

Składowe skali UPDRS Współczynnik korelacji 
Mowa 0,873863 
Wyraz twarzy 0,933602 
Drżenie spoczynkowe 0,764942 
Drżenie zamiarowe 0,963036 
Sztywność 0,243679 
Szybkie ruchy palców 0,763763 
Ruchy dłoni 0,502160 
Szybkie ruchy naprzemienne kkg 0,734240 
Szybkie ruchy naprzemienne kkd 0,706099 
Wstawanie z krzesła 0,667146 
Sylwetka 0,810931 
Stabilność postawy 0,416091 
Ruszanie z miejsca, chód 0,794313 
Spowolnienie 0,904828 

 
Korelacja jest miarą powiązania pomiędzy dwiema lub 

większą liczbą zmiennych. Współczynniki korelacji przyj-
mują wartości z przedziału od -1,00 do +1,00. Wartość  
-1,00 reprezentuje doskonałą korelację ujemną a wartość 
+1,00 doskonałą korelację dodatnią. Wartość 0,00 wyraża 
brak korelacji. Na podstawie powyższej tabeli zaobserwo-
wać można, iż w grupie istotnych statystycznie składowych 
skali UPDRS wykazanych w tabeli 1. najwyższy współ-
czynnik korelacji (zależność praktycznie pełna) dotyczył 
drżenia zamiarowego (0,963036). Pozostałe składowe po-
siadają zaś następujący współczynnik korelacji: zależność 
znaczną wykazują – ruszanie z miejsca i chód (0,794313), 
drżenie spoczynkowe (0,764942), szybkie ruchy palców 
(0,763763), szybkie ruchy naprzemienne kkg (0,734240); 
zależność istotną – ruchy dłoni (0,502160) oraz sztywność 
(0,243679). 

 
Tabela 3. Charakterystyka współczynnika korelacji występowania 
drżenia spoczynkowego i drżenia namiarowego po terapii 
Table 3. Characteristics of the correlation coefficient of resting 
tremors and intention tremors after treatment 

 
Współczynnik korelacji 

 Drżenie zamiarowe lub pozycyjne rąk 
Drżenie  

spoczynkowe 0,822514 
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Rycina 1. Zmiana wartości wyniku końcowego w skali UPDRS w grupie badawczej i grupie kontrolnej. 
Figure 1. A change in the value of the final result in the UPDRS scale in the study group and the control group. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli istnieje wysoka kore-
lacja (znaczna zależność) wskazująca, że po terapii wraz 
z poprawą drżenia spoczynkowego dochodzi także do 
poprawy drżenia zamiarowego lub pozycyjnego rąk. 

 
Tabela 4. Charakterystyka współczynnika korelacji szybkich 
ruchów palców i ruchów dłoni po terapii 
Table 4. Characteristics of the correlation coefficient of fast 
movements of fingers and hands or tremors after treatment 

 
Współczynnik korelacji 

 Ruchy dłoni 
Szybkie ruchy palców 0,477829 

 
Powyższa tabela przedstawia korelację umiarkowaną 

(zależność istotną) wskazującą, że po terapii wraz ze zwięk-
szaniem się amplitudy szybkich ruchów palców zwiększa 
się także amplituda ruchów dłoni. 

 
Tabela 5. Charakterystyka współczynnika korelacji sztywności 
i ruchów dłoni po terapii 
Table 5. Characteristics of the correlation coefficient of stiff-
ness and hand movements after treatment 
 

Współczynnik korelacji 
 Ruchy dłoni 

Sztywność 0,418957 
 
Powyższa tabela przedstawia korelację umiarkowaną 

(zależność istotną) wskazującą, że po terapii wraz ze 
zmniejszeniem sztywności dochodzi do zwiększenia am-
plitudy ruchów dłoni. 

 

Tabela 6. Charakterystyka współczynnika korelacji ruchów dłoni  
i szybkich naprzemiennych ruchów kończyn górnych 
Table 6. Characteristics of the correlation coefficient of hand 
movements and rapid alternate movements of the upper limbs 

 
Współczynnik korelacji 

 Szybkie ruchy naprzemienne kkg 

Ruchy dłoni 0,515339 
 
Z powyższej tabeli można zaobserwować umiarko-

waną korelację (zależność istotną) pomiędzy ruchami 
dłoni, a szybkimi ruchami naprzemiennymi kończyn 
górnych. Wnioskować można zatem, że po terapii wraz 
ze zwiększaniem się amplitudy ruchów dłoni dochodzi 
do zwiększania się amplitudy szybkich ruchów naprze-
miennych kończyn górnych. 

 
Tabela 7. Charakterystyka współczynnika korelacji amplitudy 
szybkich ruchów naprzemiennych kończyn górnych i ruszania 
z miejsca (chodu) po terapii 
Table 7. Characteristics of the correlation coefficient of the 
amplitude of rapid alternate movements of the upper limbs and 
starting of moving (walking) after treatment 
 

Współczynnik korelacji 

 Ruszanie z miejsca, chód 

Szybkie ruchy  
naprzemienne kkg 0,580000 

 
Z powyższej tabeli wynika, że istnieje umiarkowana 

korelacja (zależność istotna) wskazująca, że po terapii 
wraz ze zwiększeniem amplitudy szybkich ruchów na-
przemiennych kończyn górnych dochodzi do poprawy 
ruszania z miejsca oraz chodu. 
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Rycina 2. Różnica zmian wartości wyniku końcowego w skali UPDRS w grupie badawczej i grupie kontrolnej. 
Figure 2. The difference of the changes in the value of the final result in the UPDRS scale in the study group and the control group. 

 

Na powyższych wykresach (ryc. 1. i 2.) porównują-
cych grupę badawczą z grupą kontrolną pod względem 
sumy punktów uzyskanych w badaniu skalą UPDRS 
zaobserwować można, że u grupy badawczej suma ta po 
terapii aż u 79% (11 osób) zmniejszyła się. U jednej 
osoby spadek ten wyniósł aż 15 punktów (z 36 do 21 
punktów). W 14% (2 osoby) suma ta po terapii nie zmie-
niła się i wynosiła u jednej osoby 30 punktów, u drugiej 
14 punktów. W 7% (1 osoba) suma punktów po terapii 
nieznacznie wzrosła (z 15 do 18 punktów). W grupie 
kontrolnej sumy punktów zarówno przed i po badaniu 
pozostały bez zmian i były one zdecydowanie niższe w 
stosunku do grupy badawczej. 

Dyskusja 
Przedstawione wyniki wskazują na poprawę większości 

objawów charakterystycznych dla choroby Parkinsona u pa- 
cjentów poddanych programowi terapeutycznemu. Szcze-
gólnie pozytywny wpływ terapii zaobserwowano w przy-
padku objawów drżenia spoczynkowego oraz drżenia za-
miarowego lub pozycyjnego rąk. Podobne rezultaty po 
postępowaniu usprawniającym osób z chorobą Parkinsona 
otrzymała Zawistowska i współpracownicy. Zauważyła ona, 
iż u większości chorych zmniejszyły się objawy drżenia, co 
ułatwiło wykonywanie czynności manualnych [16]. Badania 
przeprowadzone wykazały dodatkowo znaczną zależność 
wskazując, że po terapii wraz z poprawą drżenia spoczyn-
kowego dochodzi także do poprawy drżenia zamiarowego 
lub pozycyjnego rąk. 

Badania wykazały także, iż po terapii nastąpiło 
zmniejszenie intensywności sztywności mięśni. Jak 
podaje Kwolek ćwiczenia wywierają biomechaniczny 
wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy, wpływają na 
napięcie mięśniowe, a także poprawiają koordynację 
ruchową. Suma efektów sztywności oraz zubożenia 
ruchowego ogranicza możliwość płynnego poruszania 
się w sposób kontrolowany wedle prawidłowych stereo-
typów ruchowych [11]. 

W efekcie przeprowadzonego programu terapeutycz-
nego kolejnym objawem, który uległ istotnej statystycz-
nie zmianie jest amplituda szybkich ruchów palców oraz 
ruchów. Objawy wykazały także istotną zależność wska-
zującą, że po terapii wraz ze zwiększaniem się amplitudy 
szybkich ruchów palców zwiększa się także amplituda 
ruchów dłoni. Okazało się również, że amplituda ruchów 
dłoni wzrastała wraz ze zmniejszeniem sztywności. 
Poprawę czynności manualnych zanotowała także Zawi-
stowska i współpracownicy podczas oceny postępowania 
usprawniającego osób z chorobą Parkinsona [16]. 

Jak podaje Kwolek ćwiczenia poprawiające koordy-
nację ruchów kończyn górnych i dolnych powinny sta-
nowić stały element codziennej gimnastyki. Mogą być 
one wspomagane muzyką i rytmem, a także powinny 
mieć regularne tempo i amplitudę ruchów. W ćwicze-
niach koordynacyjnych zarówno kończyn górnych, jak  
i dolnych ruchy naprzemienne należą do podstawowych 
elementów terapii [11]. W badaniach własnych istotnie 
statystycznie okazały się różnice wartości amplitudy 
ruchów naprzemiennych kończyn górnych, przed i po 
zakończeniu terapii. Powstała istotna zależność pomię-
dzy ruchami dłoni, a szybkimi ruchami naprzemiennymi 
kończyn górnych. Wnioskować można zatem, że po 
terapii wraz ze zwiększaniem się amplitudy ruchów 
dłoni dochodzi do zwiększania się amplitudy szybkich 
ruchów naprzemiennych kończyn górnych. 

Ostatnim z istotnych statystycznie wyników okazało 
się zmniejszenie wartości punktów uzyskanych podczas 
czynności ruszania z miejsca i chodu. [16]. Jak podaje 
Wasielewska-Wiśniewska i współpracownicy hipokine-
zja chodu dotyczy prawie każdego pacjenta z chorobą 
Parkinsona i nasila się wraz z rozwojem choroby. Pod-
stawowym problemem jest zaburzenie długości stawia-
nych kroków oraz zjawisko przymrożenia. W celu 
usprawnienia chodu pomocne okazują się bodźce doty-
kowe, dźwiękowe oraz wzrokowe. Istnieje także istotna 
zależność wskazująca, że po terapii wraz ze zwiększe-
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niem amplitudy szybkich ruchów naprzemiennych koń-
czyn górnych dochodzi do poprawy ruszania z miejsca 
oraz chodu. 

Porównując wyniki końcowe w skali UPDRS grupy 
badawczej z grupą kontrolną można zaobserwować, że  
w grupie badawczej suma punktów po terapii zmniejszy-
ła się, natomiast w grupie kontrolnej sumy punktów za- 
równo przed, jak i po badaniu pozostały bez zmian i były 
one zdecydowanie niższe w stosunku do grupy badaw-
czej. Dlatego więc kinezyterapia powinna być wprowa-
dzana jak najwcześniej i powinna być stosowana regu-
larnie. Kwolek uważa, że ma to kluczowe znaczenie, 
wpływa korzystnie na stan ogólny pacjenta, jego spraw-
ność motoryczną i psychiczną. Zrozumienie potrzeb i pro-
blemów pacjenta powinno być rozpatrywane pod kątem 
utrzymania jak najdłużej czynnego trybu życia oraz 
samodzielności [11]. Program terapeutyczny przeprowa-
dzony dla potrzeb niniejszej pracy odbywał się w domu 
pacjenta, co jest istotnym i potwierdzonym czynnikiem 
natury psychologicznej [12]. Chory musi mieć świado-
mość, że ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na 
sprawność ruchową i nastrój. Jako bodziec naturalny 
kinezyterapia oddziałuje na cały organizm, wpływając 
dzięki temu na prawidłowe jego funkcjonowanie, czego 
potwierdzenie odnajdujemy w literaturze [13]. Dodat-
kowo podczas rehabilitacji pacjentów z chorobą Parkin-
sona znacząca jest obecność fizjoterapeuty, który w 
przeciwieństwie do pacjentów z innymi jednostkami 
chorobowymi powinien kłaść nacisk na instruktaż, kon-
trolę i korekcję ćwiczeń [11]. 

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań po-
twierdzają skuteczność kinezyterapii na sprawność moto-
ryczną pacjentów z chorobą Parkinsona. Opierając się na 
otrzymanych wynikach badań należy stwierdzić, że zasto-
sowanie programu terapeutycznego składającego się z ćwi- 
czeń kinezyterapeutycznych powoduje poprawę ogólnej 
sprawności motorycznej pacjentów z chorobą Parkinsona. 
Pod wpływem programu terapeutycznego doszło do 
zmniejszenia ogólnej sumy punktów uzyskanej w Ujednoli-
conej Skali Oceny Choroby Parkinsona (UPDRS) – część 
III. Program terapeutyczny zastosowany w niniejszej pracy 
wpłynął skutecznie na niektóre objawy choroby Parkinsona. 
Doszło bowiem do: zmniejszenia drżenia spoczynkowego, 
zmniejszenia drżenia zamiarowego rąk, zmniejszenia 
sztywności mięśni, zwiększenia amplitudy szybkich ru-
chów palców i ruchów dłoni, zwiększenia amplitudy szyb-
kich ruchów naprzemiennych kończyn górnych oraz po-
prawy ruszania z miejsca i chodu.  

Po przeprowadzonych badaniach zaobserwowano istot-
ne zależności pomiędzy zmniejszeniem drżenia spoczyn-
kowego i drżenia zamiarowego rąk, zwiększeniem amplitu-
dy szybkich ruchów palców i amplitudy ruchów dłoni, 
zmniejszeniem objawu sztywności i zwiększeniem ampli-
tudy ruchów dłoni, zwiększeniem amplitudy ruchów dłoni  
i amplitudy naprzemiennych ruchów kończyn górnych, a tak- 
że pomiędzy zwiększeniem amplitudy naprzemiennych ru- 
chów kończyn i poprawą ruszania z miejsca oraz chodem. 

Wnioski 
1. Fizjoterapia stanowi integralną część leczenia choro-

by Parkinsona i jest niezbędnym uzupełnieniem le-
czenia farmakologicznego i chirurgicznego.  

2. Kinezyterapia przez przywrócenie choremu sprawno-
ści fizycznej daje podstawy do dalszej rehabilitacji 
zawodowej i społecznej.  
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Streszczenie 

Wstęp. Z uwagi na wzrost zainteresowania zabiegami fizykalnymi m. in. magnetoterapią istnieje konieczność dokonania obiektywnych 
pomiarów fizyko-technicznych urządzeń terapeutycznych pod kątem ich efektywności oraz bezpieczeństwa przeprowadzania zabiegów.  
Cel. Dokonanie pomiaru indukcji magnetycznej, jej zmian w czasie oraz rozkładu pola w aplikatorze i bezpośredniej jego okolicy 
oraz porównanie z zadeklarowanymi wartościami przez producenta. 
Metodyka. Indukcję pola magnetycznego aparatu MagnerPlus firmy Astar ABR generowaną przez aplikator szpulowy o Ø 60 cm rejestro-
wano za pomocą miernika C.A42 firmy Chauvin Arnoux. Pomiary wykonano dla wybranych częstotliwości i wszystkich kształtów pola dla 
nominalnej wartości indukcji magnetycznej 2,8 mT. Topografię pola wyznaczono przy użyciu sondy hallotronowej w węzłach siatki.  
Wyniki. Rzeczywiste kształty sygnałów oraz zmierzone wartości indukcji magnetycznej są zbliżone do deklarowanych przez produ-
centa. Rozkład pola magnetycznego w cewce nie jest równomierny i wartość indukcji rośnie w kierunku ścian aplikatora wraz  
z odległością od jego geometrycznego środka.  
Wnioski. Skuteczność zabiegów zależy m.in. od sprawności aparatury i zgodności wartości zadeklarowanych w instrukcji z rzeczywistymi.  

SŁOWA KLUCZOWE: pole magnetyczne, magnetoterapia, aplikator szpulowy, kształty pola. 

Summary 

Introduction. Due to a growing interest in physical examinations, among others, the magnetotherapy, there is a need for objective 
physical and technical measurements of therapeutic devices in order to confirm their efficiency and therapeutic safety.  
Aim. Measuring the magnetic induction, its changes over time and the distribution of the magnetic field in the device and around it 
and comparing the figures with the producer’s claims. 
Methodology. Inducing the magnetic field of MagnerPlus by Astar ABR, generated by a solenoid applicator of 60 centimetres and 
recorded by the C A42 metre by Chauvin Arnoux, the measurements have been conducted for selected frequencies and all the mag-
netic fields with the nominal magnetic induction of 2.8 mT. The topography of the field has been identified by the Hall effect sensor 
in net junction.  
Results. Both the actual shape and the magnetic induction figures are close to those claimed by the producer. The distribution of the 
magnetic field in the coil is not even and the bigger the distance from the geometrical centre, the closer to the applicator’s walls, the 
higher is the magnetic induction value.  
Conclusions. The effectiveness of any treatment depends, among others, on the efficiency of the device and of conformity claimed 
values with actual values. 

KEY WORDS: magnetic field, magnetotherapy, field shapes, reel applicator. 
 
 

 
 

Wstęp 
Postęp cywilizacyjny wiąże się z niezaprzeczalnymi ko-

rzyściami jak np. wydłużeniem życia ludzkiego. Dzięki 
nowocześniejszej aparaturze diagnostycznej i terapeutycz-
nej skuteczniejsza staje się profilaktyka, walka z chorobą 
czy rehabilitacja. Przeciwległy biegun postępu stanowią 
negatywne dla zdrowia skutki uzależnienia od maszyn 

przejawiające się pod postacią niektórych chorób cywiliza-
cyjnych. W ostatnich dwóch dekadach fizjoterapia stała się 
dziedziną rozpoznawalną, o niesłabnącym zapotrzebowa-
niu. Świadczą o tym otwierane w uczelniach o różnym 
profilu kierunki kształcenia fizjoterapeutów, ilość nowocze-
snych gabinetów fizjoterapii, odnowy biologicznej. Z uwagi 
na zainteresowanie stosowaniem magnetoterapii rodzi się 
konieczność dokonania obiektywnych pomiarów fizyko-
technicznych stosowanych urządzeń w odniesieniu do efek- 
tywności oraz bezpieczeństwa przeprowadzania zabiegów. 
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Na co dzień poddani jesteśmy oddziaływaniu pola ma-
gnetycznego Ziemi (30–70 µT) naturalnego stymulatora 
procesów fizjologicznych żywych organizmów. Zdaniem 
naukowców, niektóre urządzenia codziennego użytku (m.in. 
gospodarstwa domowego, telekomunikacyjne) emitując 
sztuczne pola elektromagnetyczne zakłócają pole geoma-
gnetyczne. Istnieje teoria mówiąca o zmniejszaniu wartości 
pola Ziemi w okresie ostatnich trzech stuleci o 15%. Fakt 
ten łączony jest z pojawieniem się niektórych przewlekłych 
schorzeń [1].  

W magnetoterapii przyjmuje się stosować częstotliwość 
do 100 Hz i indukcję magnetyczną w granicach od 0,1 mT 
do 20 mT [2, 3]. Dobierając dla każdego pacjenta indy- 
widualnie wartości parametrów zabiegowych, aplikator, 
kształt impulsu kierujemy się rodzajem i nasileniem scho-
rzenia. Praktyka kliniczna pozwoliła specjalistom na wy-
pracowanie zasad dawkowania w poszczególnych okresach 
nasilenia stanu chorobowego: w stanie ostrym choroby, 
kiedy wartość indukcji nie przekracza 3 mT, a częstotliwość 
1–5 Hz, w okresie podostrym indukcja kształtuje się w 
granicach 3–5 mT, częstotliwość 5–20 Hz, w okresie prze-
wlekłym indukcja do 10 mT, częstotliwość do 50 Hz [4]. 
Stąd zasadnym wydaje się stwierdzenie, że czynnikiem 
warunkującym efekt terapeutyczny zabiegu jest nie tylko 
przygotowanie merytoryczne personelu, ale zgodność war-
tości zadeklarowanych w instrukcji przez producenta z rze- 
czywistymi [5–7].  

Niektórzy producenci wychodząc ze swoją ofertą poza 
gabinety fizykoterapii skierowali ją bezpośrednio do pacjen-
tów. Na rynku pojawiły się aparaty do stosowania w warun-
kach domowych wspomagające leczenie chorób, profilakty-
kę lub odnowę biologiczną. Niezmienny pozostaje problem 
braku prostych w obsłudze detektorów pola magnetycznego 
pozwalających m.in. na stwierdzenie czy aparat generuje 
pole o pożądanych parametrach, wyeliminowanie ewentual-
nych zakłóceń, określenie najkorzystniejszego usytuowania 
aparatu. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji przez 
użytkownika rozkładu czasowo-przestrzennego generowa-
nego pola pozostaje ufać wartościom zadeklarowanym przez 
producenta w instrukcji obsługi.  

Celem pracy było wyznaczenie parametrów oraz 
rozkładu zmiennego pola magnetycznego niskiej często-
tliwości, generowanego przez aparat do fizykoterapii 
dostępny na polskim rynku.  

Materiał i metody 
Przedmiot badań stanowił aparat MagnerPlus firmy 

Astar-ABR. Indukcję pola magnetycznego zmierzono  
i zarejestrowano dla aplikatora szpulowego CSP o śred-
nicy 60 cm podłączonego do jednostki sterującej (zasila-
cza). Aparat był przystosowany do niezależnej pracy 
dwukanałowej, co oznacza, że mógł generować w tym 
samym czasie różne pola. Dla celów badawczych wyko-
rzystano pracę jednego kanału. 

Pomiaru dokonano przy pomocy miernika C.A42 
firmy Chauvin Arnoux wyposażonego w zewnętrzny 
izotropowy czujnik pola magnetycznego MF05 o trzech 
wzajemnie prostopadłych cewkach, umożliwiających 

pomiar trzech składowych Bx, By, Bz. Dodatkowo dla 
częstotliwości 10 Hz i wyższych odczyt powtórzono 
przy użyciu wspomnianego miernika z wbudowanym 
wewnętrznie, izotropowym czujnikiem pomiarowym. 
Dane zapisane w mierniku zaimportowano do komputera 
PC i przekształcono w postać kompatybilną z arkuszem 
Microsoft Excel. 

Pomiary wykonano dla częstotliwości 2, 5, 10, 15, 30 
oraz 50 Hz dla wszystkich możliwych kształtów pola: 
prostokątnego, sinusoidalnego, trójkątnego, połówkowe-
go, mieszanego dla nominalnej wartości indukcji magne-
tycznej 2,8 mT. Wszystkie parametry zabiegowe usta-
wiane były manualnie. Rejestracja pomiaru nastąpiła w 
geometrycznym środku aplikatora. W celu oceny rze-
czywistego kształtu sygnału mierzono indukcję pola 
magnetycznego jako funkcję czasu. Ponadto, w celu 
wykluczenia zakłóceń, dokonano pomiaru tła dla wybra-
nych częstotliwości przy wyłączonym aparacie oraz przy 
aparacie włączonym i pozostawionym w trybie gotowo-
ści. Pole generowano w trybie przerywanym, o czasie 
impulsu równemu czasowi przerwy wynoszącemu 1 s.  

Dla określenia topografii pola magnetycznego w cewce 
zdefiniowano siatkę zbudowaną z kwadratów o bokach 1 x 
1 cm. Pomiaru indukcji magnetycznej dokonano przy uży-
ciu sondy hallotronowej w każdym węźle siatki. W czasie 
pomiaru cewka była zasilana zewnętrzne prądem stałym  
o I = 0,4 A (± 4-5) i R = 2,1 Ω (± 0,1 Ω) i nie emitowała 
zmiennego pola, a jedynie stałe pole magnetyczne. Reje-
stracji sygnału dla 3 składowych pola Bx, By, Bz dokonano 
na karcie pomiarowej połączonej z komputerem PC.  

Wyniki 
Badając tło nie zarejestrowano żadnych szumów elek-

tomagnetycznych, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na 
wynik badania. Z uwagi na zakres pracy sondy MF-05 
(DC-500 Hz) odnotowano wpływ składowej stałej pola (ok. 
50 µT). 

Zaobserwowano, że badane kształty impulsu w ujęciu 
graficznym są zgodne z zadeklarowanymi przez producenta 
w instrukcji. Na rycinie 1. przedstawiono wybrane wykresy 
zmian pola magnetycznego w funkcji czasu. Oscylogramy 
powstały dla różnych częstotliwości i odpowiadają kształ-
tom pola: prostokątnemu, sinusoidalnemu, trójkątnemu, 
połówkowemu. 

Stwierdzono, że dla częstotliwości 50 Hz występuje 
automatyczne ograniczenie maksymalnej wartości in-
dukcji magnetycznej możliwej do ustawienia. Zadekla-
rowana przez producenta max wartość indukcji dla apli-
katora CSP 60 wynosiła 4 mT. Z uwagi na redukcję 
szczytowej indukcji dla ujednolicenia parametrów po-
miarowych wszystkie przebiegi mierzono dla nominalnej 
wartości 2,8 mT. Ponadto zarejestrowane wartość induk-
cji magnetycznej dla częstotliwości 2,5,10 oraz 15 Hz 
nie przekraczały wartości nominalnej.  

Dodatkowo przeprowadzono rozkład częstotliwości 
na drgania harmoniczne i nieharmoniczne sygnału przy 
użyciu FFT (szybkiej transformaty Fouriera), rycina 2. 
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Rycina 1. Zmiany pola magnetycznego w f (t), dla częstotliwości 2 Hz (trójkątny kształt impulsu), 10 Hz (prostokątny kształt 
impulsu), 15 Hz (sinusoidalny kształt impulsu).  
Figure 1. The time course of magnetic induction B [mT] for frequencies 2 Hz (triangular impulse shape), 10 Hz (rectangular 
impulse shape), 15 Hz (sinusoidal impulse shape). 

Topografie pola magnetycznego przedstawiono na 
rycinie 3. Stwierdzono, że rozkład pola magnetycznego 
w cewce jest niejednorodny i wartość indukcji rośnie 
wraz z odległością od geometrycznego środka. 

Na podstawie ponad 1370 punktów pomiarowych 
wyznaczono średnią wartość indukcji pola wewnątrz 
cewki na poziomie 2,33 mT z odchyleniem standardo-
wym = 0,14 mT, wartość maksymalną indukcji pola na 
poziomie 2,77 mT oraz wartość minimalną indukcji pola 
2,096 mT.  

 
Rycina 2. Wykres FFT dla częstotliwości 10 Hz, kształt impul-
su sinusoidalny. 
Figure 2. FFT graph for 10 Hz frequency, sinusoidal impulse 
shape. 

 
 

Rycina 3. Topografia pola magnetycznego dla aplikatora CSP 60. 
Figure 3. The magnetic field topography of the CPS 60 applicator. 

 

 
 

Rycina 4. Rozkład pola w rzucie pionowym wewnątrz, jak i na 
zewnątrz cewki. 
Figure 4. Vertical view of the magnetic field distribution inside 
and outside of coil. 

Dyskusja 
Na charakter procesów zachodzących w tkankach 

umieszczonych w polu magnetycznym mają wpływ warto-
ści fizyczne parametrów stosowanego pola, ich zmienność 
w czasie (kształt impulsu – czas jego trwania i przerwy) 
oraz przebieg linii sił pola względem tkanek [8]. W przy-
padku badanego przez nas aplikatora pierścieniowego linie 
sił pola magnetycznego są równoległe do osi cewki oraz do 
ciała pacjenta umieszczonego w środku aplikatora. Impulsy 
szybko narastające i zanikające wywołują w tkankach 
większe wartości napięcia elektrycznego, stając się przy-
czyną wielu zachodzących w nich zjawisk elektrycznych 
[9]. Opisywane przez większość producentów przebiegi 
prostokątne pola w rzeczywistości w układzie graficznym 
przypominają kształt trójkątny, co w zależności od nachyle-
nia zbocza, może wpłynąć na rezultat terapeutyczny [10]. 
Problem braku zgodności parametrów rzeczywistych z de- 
klarowanymi w instrukcji oraz braku prostego narzędzia 
identyfikującego ich faktyczne wartości uniemożliwia pow- 
tarzalność terapii gdy pacjent trafia na aparat innego produ-
centa [11]. 

Ważnym aspektem układu ekspozycyjnego jest obszar 
jednorodności wytwarzanego pola. W literaturze można 
spotkać badania potwierdzające niejednorodność rozkładu 
indukcji magnetycznej charakterystyczną dla solenoidu 
(cewki) [5, 6]. Budowa aplikatorów pierścieniowych sto- 
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sowanych w fizykoterapii sprzyja usytuowaniu ciała lub 
jego odcinka w obszarze jednorodności (m.in. dzięki spe-
cjalnej półce w aplikatorze o średnicy 30 cm czy po-
wierzchnia leżanki wewnątrz aplikatora o średnicy 60 cm 
na wysokości geometrycznego środka aplikatora). Z zale-
canych układów największym obszarem o równomiernym 
rozkładzie pola i dużej dostępności do obszaru roboczego 
charakteryzują się cewki Helmholtza [12]. 

Zgodnie z rycinami 3. i 4. największe wartości indukcji 
magnetycznej (zbliżone do nominalnej 2,8 mT) występo-
wały przy powierzchni aplikatora i zmniejszały się na kie-
runku prostopadłym do osi cewki. Obszar oddziaływania 
pola magnetycznego wykraczał poza cewkę, co może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo pracy osoby obsługującej urzą-
dzenie. Dlatego też ważna jest świadomość zagrożeń oraz 
przestrzegania określonych zasad i przepisów. Szkodliwe 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi, przy 
długotrwałej ekspozycji jest niekwestionowane, dotyczy to 
również składowej magnetycznej wolnozmiennych pól 
elektromagnetycznych [6]. Badania przeprowadzone na 
licznej grupie aplikatorów do magnetoterapii potwierdziły 
konieczność przestrzegania stref ochronnych dla pracowni-
ków oraz możliwość występowania zakłóceń w pracy im-
plantów medycznych (40–70 cm od środka aplikatorów 
szpulowych o średnicy od 20 cm do 60 cm, a w przypadku 
urządzeń elektronicznych 200–300 cm od badanych alipka-
torów) [13].  

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
pracownikom warunków pracy zgodnie z obowiązują-
cymi normami (stosowanie oznakowania ostrzegawcze-
go, informacji o strefach ochronnych, usytuowanie urzą-
dzeń zabiegowych względem innych przedmiotów tak, 
aby nie wywoływały zjawisk niepożądanych np. znacz-
nych zmian przebiegu pola, jak również właściwej orga-
nizacji np. praca rotacyjna). Fakt ten nie zwalnia samych 
zainteresowanych z obowiązku unikania zagrożeń, prze-
strzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny w miej-
scu pracy oraz doszkalania się. Zgodnie z badaniami 
obsługa nie powinna przebywać bez wyraźnej potrzeby 
na osi pracującej cewki w odległości mniejszej niż 1 do 
2 m przy maksymalnej indukcji magnetycznej genero-
wanej przez urządzenie. Najkorzystniejsze miejsce dla 
pracownika jest z boku cewki, nie mniej niż ok. 0,6 do 
1,4 m przy maksymalnej indukcji aparatu [6]. Proble-
mem staje się również przestrzeganie obowiązków na-
kładanych przez Dyrektywy Unii Europejskiej 2004/40/WE 
jak i Polskich Norm PN-T-06580. Według nich praco-
dawca ma obowiązek i musi oszacować, a jeżeli jest to 
potrzebne zmierzyć i obliczyć wielkość pól, na jakie 
eksponowani są pracownicy. Oszacowanie i pomiary 
ekspozycji muszą być wykonywane okresowo przez 
kompetentne służby, a ich wyniki archiwizowane. Przy 
ocenie ryzyka, zgodnie z kolei z dyrektywą 89/391/EEC, 
pracodawca musi uwzględnić: poziom i częstotliwość 
pola, na które jest eksponowany pracownik oraz czas 
trwania tej ekspozycji „dopuszczalne skutki ekspozycji” 
oraz „graniczne wartości ekspozycji kontrolowanej”. 
Pracodawca musi także dysponować oceną ryzyka, archiwi-

zować jej wyniki, powtarzać ocenę regularnie, a w przypad-
ku zaprzestania ocen uzasadnić ten fakt oraz wznowić wy-
konywanie oceny, jeżeli nastąpiły istotne zmiany w stosunku 
do sytuacji występującej w czasie ostatniego wykonania 
oceny lub zaistniały wskazania zdrowotne [14, 15]. W Pol-
skiej Normie określono właśnie metody pomiarów i oceny 
warunków pracy w zasięgu pól elektrycznych i magnetycz-
nych lub promieniowania elektromagnetycznego o często-
tliwości od 0 Hz do 300 GHz, określono wymagania doty-
czące sposobu wyznaczania zasięgu stref ochronnych: 
pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej i wskaźników eks-
pozycji, umożliwiających ocenę ekspozycji pracowników na 
pola elektromagnetyczne i promieniowanie elektromagne-
tyczne. Konieczność dokonania takich pomiarów generuje 
spore koszty i wydaje się być poza zasięgiem większości 
prywatnych gabinetów fizykoterapeutycznych. Często za-
ufanie pozostaje tylko do podanych wartości znamionowych 
urządzenia, które są jednym z kryteriów wyboru sprzętu. 
Dlatego można stwierdzić, iż utrzymanie w trakcie produk-
cji najwyższych standardów jest  podstawowym wyznaczni-
kiem dla producentów tego typu sprzętu.  

Rozwiązaniem technicznym, które może przyczynić się 
do zmniejszenia ekspozycji personelu  jest zdalne urucha-
mianie urządzenia, co wyklucza przebywanie w bezpośred-
nim sąsiedztwie aplikatora. Innym rozwiązaniem jest wy-
konanie odpowiedniego ekranowania ograniczającego dzia- 
łanie pola magnetycznego do najbliższego otoczenia aplika-
tora. Kolejnym ważnym narzędziem pomocniczym w gabi-
necie fizykoterapii może stać się mobilny wskaźnik pola 
magnetycznego, służący do określenia właściwej lokalizacji 
przestrzennej aplikatorów, kontroli ich działania i kontroli 
tła promieniowania elektromagnetycznego.  

Wnioski 
1. Rzeczywiste kształty sygnałów oraz zmierzone 

wartości indukcji magnetycznej są zbliżone do deklaro-
wanych przez producenta.  

2. Rozkład pola magnetycznego w cewce nie jest rów-
nomierny i wartość indukcji rośnie wraz z odległością od 
geometrycznego środka, osiągając maksymalną wartość 
przy ścianie aplikatora. Dla tego rodzaju aplikatorów sku-
teczność zabiegu zależy od ułożenia pacjenta w jego geo-
metrycznym środku, które zapewnia największą jednorod-
ność pola.  

3. Należy zwrócić uwagę, na warunki aktywności za-
wodowej pracowników obsługujących urządzenia do ma-
gnetoterapii, pamiętając, że zasięg oddziaływania pola ma- 
gnetycznego wykracza poza obręb cewki. Zabiegi należy 
wykonywać zgodnie z instrukcjami użytkowania, stosow-
nymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
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Streszczenie 

Cele pracy. Określenie różnic symetrii tułowia (POTSI) oraz ustawienia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej u dzieci z różnych okolic 
Wielkopolski. 
Materiał i metody. 468 dzieci (242 dziewczęta i 226 chłopców); wiek 9–13 lat (średnio 11 ± 0,79); postawę ciała oceniono urządze-
niem MORA4G; parametry badania: wskaźnik POTSI, odchylenie linii kręgosłupa od pionu (prosty kręgosłup (0), nieznacznie od-
chylony od pionu (1), znacznie odchylony (2). 
Wyniki. Wskaźnik POTSI różni się istotnie u dzieci ze środowiska miejskiego – Lubonia i Poznania (p = 0,0018) oraz z Poznania  
i ze wsi (p = 0,0065); odchylenie linii kręgosłupa od pionu – bez względu na kierunek różni się istotnie statystycznie u dzieci z Lu-
bonia i wsi (p = 0,0097). 
Wnioski. Stwierdzono odmienne wartości wskaźnika POTSI i różnice w ukształtowaniu kręgosłupa dzieci w relacji do miejsca 
zamieszkania. 

SŁOWA KLUCZOWE: wskaźnik POTSI, kręgosłup, dzieci, Wielkopolska. 

Summary 

Objectives. To define differences in trunk symmetry and spine positions in frontal plane in children from various areas of Wielkopolska. 
Material and methods. 468 children (242 girls, 226 boys), aged 9–13 (mean age 11 ± 0,79); posture was evaluated with MORA4G 
device; assessed parameters: POTSI, spine vertical deviation (straight spine (0), slightly deviated (1), significantly deviated (2)). 
Results. Significant differences in POTSI were found between children from the city Luboń and Poznań (p = 0.0018), from Poznań 
and rural areas (p = 0.0065); statistically significant different vertical deviation of the spine, regardless of the direction, was observed 
between children from Luboń and rural areas (p = 0.0097). 
Conclusions. Different values of POTSI and differences in spine formation in children were found in relation to residence. 

KEYWORDS: POTSI index, spine, children, Wielkopolska. 
 
 
Zmienność postawy ciała w toku ontogenezy nie-

rzadko nastręcza badaczom wiele trudności w określeniu 
prawidłowości i zaburzeń jej ukształtowania. Rozwój 
postawy nierozerwalnie związany jest z funkcjonowa-
niem, głównie, ośrodkowego układu nerwowego. Me-
chanizm odruchu postawy jest kluczowy dla odpowied-
niej kontroli posturalnej zarówno w warunkach statyki, 
jak i dynamiki. Na ów mechanizm składają się następu-
jące komponenty: napięcie posturalne, odpowiednia 
organizacja unerwienia reciprokalnego oraz zachowane 

prawidłowe wzorce posturalne i równoważne [1]. Pro-
blematykę tę szeroko wyjaśniła Malak i wsp. charaktery-
zując szczegółowo poszczególne składowe mechanizmu 
odruchu prawidłowej postawy ciała [2]. 

Postawa ciała poddawana jest ocenie w wielu aspek-
tach. W płaszczyźnie strzałkowej zwraca się uwagę na 
ukształtowanie krzywizn kręgosłupa, w płaszczyźnie 
czołowej odchylenie linii kręgosłupa od pionu itp. Sto-
sunkowo rzadko dokonuje się obiektywnej oceny asyme-
trii ukształtowania tułowia, zwłaszcza w badaniach prze-
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Tabela 1. Charakterystyka materiału badawczego 

            Table 1. Characteristics of the studied material 
 

GRUPA CECHA WARTOŚĆ POZNAŃ LUBOŃ WIEŚ 
Min 9 9 10 
Max 11 13 12 WIEK 

Me ± Q 11 ± 0.5 11 ± 0.5 11 ± 0.5 
Min 22 20 19 
Max 63 60 97 MASA 

Me ± Q 35 ± 4.5 36 ± 5 35 ± 5.5 
Min 125 124 112 
Max 160 163 165 

OGÓŁ 

WZROST 
Me ± Q 142 ± 6.5 143.5 ± 5.25 145 ± 6 

Min 9 9 10 
Max 11 12 12 WIEK 

Me ± Q 11 ± 0.5 10 ± 0.5 11 ± 0.5 
Min 26 20 22 
Max 63 60 97 MASA 

Me ± Q 35 ± 4.8 37 ± 5.5 35 ± 5.5 
Min 128 124 112 
Max 153 160 165 

DZIEWCZYNKI 

WZROST 
Me ± Q 144.5 ± 6 144 ± 6 145 ± 8 

Min 9 9 10 
Max 11 13 12 WIEK 

Me ± Q 11 ± 0.5 11 ± 0.5 11 ± 0.5 
Min 22 20 19 
Max 51 53 65 MASA 

Me ± Q 35 ± 5 36.6 ± 4 35 ± 5.5 
Min 125 130 122 
Max 160 163 162 

CHŁOPCY 

WZROST 
Me ± Q 140 ± 6.5 144.4 ± 5.5 145 ± 5 

 

siewowych. Częściej w piśmiennictwie można znaleźć 
tego rodzaju badania, z wykorzystaniem wskaźnika PO-
TSI, w odniesieniu do dzieci z bocznym skrzywieniem 
kręgosłupa [3, 4, 5, 6, 7, 8].  

Celem pracy było określenie, czy istnieją różnice w 
zakresie symetrii tułowia oraz ustawienia kręgosłupa w 
płaszczyźnie czołowej u dzieci zamieszkujących różne 
okolice województwa Wielkopolskiego. 

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu 
rozwojowego nr N R13 0070 06/2009 finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, po uzyska-
niu zgody Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. Każdy rodzic/opiekun prawny badanych 
dzieci wyraził zgodę na przystąpienie dziecka do projek-
tu, w skład którego wchodziła między innymi ocena 
postawy ciała.  

Materiał: 468 dzieci (242 dziewczęta i 226 chłop-
ców) w wieku 9–13 lat (średnia wieku: 11 lat ± 0,79), w 
tym 103 z miasta Poznań, 156 z miasta Luboń oraz 209 
ze wsi: Skórzewo, Dopiewo, Więckowice.  

 

Metody 
Oceny postawy ciała dokonano za pomocą urządzenia 

MORA4G (CQ-Elektronik System, Polska) wykorzystują-
cego załamanie wiązki światła tzw. rastra optycznego, dzię-

ki któremu powstają prążki Moire. Urządzenie pozwala na 
stworzenie obrazu określanego mianem topografii po-
wierzchniowej [10]. Ocenę postawy ciała z wykorzysta-
niem mory projekcyjnej wykorzystuje się najczęściej do 
badań o charakterze przesiewowym. Technika badania jest 
stosunkowo łatwa i szybka do wykonania. Wymaga jednak 
od badających zachowania pewnych zasad, do których 
należy odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia i przede 
wszystkim prawidłowe ustawienie dziecka przed urządze-
niem. Linia miednicy, wyznaczona przez usytuowanie 
kolców biodrowych tylnych górnych musi być równoległa 
do padających na nią prążków. Jest to warunek, który 
umożliwia rzetelne określenie położenia poszczególnych 
parametrów grzbietowej strony tułowia. Badanie trwa kil-
kanaście sekund pozwalając na wykonanie odpowiedniej 
liczby zdjęć. W trakcie badania wykonano 30 zdjęć, opra-
cowując co piąte. Wybrane zostały najlepsze wyniki. 

Z szeregu wyników uzyskanych w trakcie badania me-
todą mory projekcyjnej, dla celów bieżącego opracowania, 
wykorzystano ocenę dwóch parametrów: określenie odchy-
lenia linii kręgosłupa od pionu oraz wskaźnik POTSI.  

Pierwszy parametr sklasyfikował dzieci na grupy z pro-
stym kręgosłupem oraz odchyleniem linii ustawienia krę-
gosłupa od pionu w granicach (> 5 mm i < 10 mm) oraz  
> 10 mm [11]. Drugi – wskaźnik POTSI (Posterior Trunk 
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Symmetry Index) ocenia zniekształcenia (asymetrie) w 
płaszczyźnie czołowej, opisany został szczegółowo przez 
Kuniharu, Suzuki, Inami oraz Kotwickiego. Współczyn-
niki asymetrii czołowej (frontal plane asymmetry indices) 
oceniane są na podstawie usytuowania następujących 
parametrów: C7 (FAI-C7), pach (FAI-A) i talii (FAI-T). 
Współczynniki różnicy wysokości (height difference 
indices) obejmują poziomy usytuowania: barków (HDI-
S), pach (HDI-A), talii (HDI-T). Sposób wyznaczenia 
poszczególnych składowych współczynnika POTSI sta-
nowi sumę poszczególnych składowych, tj.: FAI-C7 + 
FAI-A + FAI-T + HDI-S + HDI-A + HDI-T [3, 6, 12, 13].  

Urządzenie posiada odpowiedni program do analizy uzy-
skanych obrazów, dzięki czemu po wyznaczeniu odpowied-
nich punktów antropometrycznych dokonuje automatycznie 
wyliczenia zarówno zakresu odchylenia linii kręgosłupa od 
pionu (z określeniem kierunku odchylenia) oraz współczyn-
nika POTSI zgodnie z wytycznymi podanymi przez Suzuki  
i Kotwickiego [6, 12]. Kotwicki uznaje, że wskaźnik POTSI 
ma znaczenie porządkujące i upraszczające analizę deforma-
cji obejmujących grzbietową stronę tułowia [6]. 

Większość uzyskanych wyników badań nie charaktery-
zował rozkład normalny, dlatego do analizy statystycznej 
wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne: ANOVA 
Kruskala – Wallisa z wielokrotnymi porównaniami średnich 
rang (testy post hoc), niezależności Chi2 – Pearsona, korela-
cje rang Spearmana. Obliczenia statystyczne wykonano 
programem Statistica. 

Wyniki 
Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że 

dzieci pochodzące z różnych miejsc zamieszkania nie różnią 
się istotnie statystycznie pod względem masy. Różnice wy-
sokości ciała okazały się istotne statystycznie pomiędzy 
ogółem dzieci, co było spowodowane różnicą wysokości 
ciała między dziećmi z Poznania i Lubonia (p < 0,05). Zaob-
serwowano także istotną statystycznie różnicę długości 
całkowitej kręgosłupa oraz procentowej wartości długości 
kręgosłupa względem wysokości ciała pomiędzy dziećmi, 
co było efektem różnic pomiędzy dziećmi zamieszkującymi 
wsie i Luboń oraz Poznań i Luboń (p < 0,01). 

Analiza uzyskanych wyników dla parametrów PO-
TSI, ustawienia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej bez 
określenia kierunku odchylenia (wartość bezwzględna) 
oraz z zachowaniem kierunku ewentualnego odchylenia 
została przedstawiona na rycinach 1., 2. i 3. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań zaobserwowano: 

– wskaźnik POTSI różni istotnie dzieci z Lubonia  
i Poznania (p = 0,0018) oraz dzieci z Poznania  
i mieszkających na wsi (p = 0,0065) (rycina 1.) 

– odchylenie linii kręgosłupa od pionu bez względu na 
kierunek różni istotnie statystycznie dzieci mieszka-
jące w Luboniu i na wsiach (p = 0,0097) (rycina 2.) 

– kierunek odchylenia kręgosłupa w płaszczyźnie 
czołowej różni istotnie statystycznie dzieci miesz-
kające na wsiach oraz w Poznaniu (p = 0,0227)  
z ogólnie większą tendencją do odchylania się krę-
gosłupa w lewo (-1) (rycina 3.). 

 
 

Rycina 1. Różnice wskaźnika POTSI u badanych dzieci.  
Figure 1. Differences POTSI index of the examined children.  
 

 
 

Rycina 2. Odchylenie linii kręgosłupa od pionu u badanych 
dzieci – bez uwzględnienia kierunku.  
Figure 2. Deviation of the spine from the perpendicular line in 
the examined children – without taking into account the direc-
tion of deviation. 

 

 
 

Rycina 3. Kierunek i wartość odchylenia linii kręgosłupa od 
pionu u dzieci z nieprawidłowo ustawionym kręgosłupem w 
płaszczyźnie czołowej (odchylenie od pionu > 5 mm).  
Figure 3. Direction and deviation from the vertical line of the 
spine in children with spinal incorrectly set in the frontal plane 
(the deviation from the vertical > 5 mm). 
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Rycina 4. Wskaźnik POTSI u dziewcząt i chłopców w relacji do ustawienia kręgosłupa – dane zbiorcze.  
Figure 4. POTSI index of girls and boys in relation to the spine alignement – data grouped for all children. 
 

Liczbowo – procentowy rozkład wskaźnika POTSI 
dla określonego ustawienia kręgosłupa w płaszczyźnie 
czołowej wśród wszystkich badanych oraz z poszczegól-
nych szkół, z podziałem na płeć przedstawia rycina 4. 

Ogółem stwierdzono, że u 249 (53%) dzieci, kręgosłup 
był prosty w płaszczyźnie czołowej, wśród nich u niemalże 
80%, wskaźnik POTSI znajdował się w normie, natomiast  
u około 20% wskaźnik przekraczał prawidłową wartość, tj. 
27. Spośród wszystkich badanych dzieci u 178 (38%) okre-
ślono odchylenie kręgosłupa od pionu w zakresie powyżej 
5 i poniżej 10 mm. Wskaźnik POTSI w tej grupie rozkładał 
się następująco: prawidłowy u 74,7%, nieprawidłowy  
u 25,3% badanych. Największe odchylenie linii kręgosłupa 
od pionu, tj. powyżej 10 mm stwierdzono u 41 (9%) dzieci, 
wśród nich wskaźnik POTSI był prawidłowy aż u 51%, 
natomiast nieprawidłowy u 49% badanych.  

Analiza wyników testem Chi2-Pearson’a wykazała, iż w 
całej grupie współczynnik POTSI wykazuje istotny staty-
stycznie związek z ukształtowaniem kręgosłupa w płasz-
czyźnie czołowej na poziomie p = 0,0004. Dzieci charakte-
ryzuje różny wskaźnik POTSI przy tym samym ustawieniu 
kręgosłupa dla (0) – p = 0,0001, (1) – p = 0,0001, nie ma 
przy (2), co oznacza, że nie stwierdza się różnic tylko w 2. 

grupie odchylenia kręgosłupa – dlatego Chi2 jest na tak 
wysokim poziomie. Analogicznie zachował się współczyn-
nik POTSI w przypadku podziału na płeć. Bardzo wysoki 
współczynnik stwierdziliśmy u dziewcząt p = 0,0042,  
u chłopców nieco niższy p = 0,0337. Wysoki poziom Chi2 
dla dziewcząt i chłopców także spowodowany był różnym 
poziomem wskaźnika dla prawidłowego ustawienia kręgo-
słupa (0) oraz niewielkiego odchylenia jego linii (1).  

W poszczególnych szkołach rozkład ukształtowania 
kręgosłupa przy określonym wskaźniku POTSI przedsta-
wiono w tabeli 2. Analiza testem Chi2 wykazała, że naj-
większe różnice istotne statystycznie występują w grupie 
dzieci zamieszkujących tereny wiejskie (p = 0,0029),  
u dzieci mieszkających w Poznaniu występuje jedynie 
tendencja do istotnych różnic (p = 0,0555). Nie stwierdzono 
istotnych statystycznie różnic w grupie dzieci z Lubonia. 

W dalszym postępowaniu określono różnice między 
grupami dzieci dla poszczególnych wartości wskaźnika 
POTSI i odpowiednich ukształtowań kręgosłupa.  

Wskaźnik POTSI różnił się w poszczególnych grupach 
badawczych w zależności od jego poziomu. Dla prawidło-
wej wartości wskaźnika różnice odnotowano wśród dzieci  
z Lubonia i wsi (p = 0,0019) oraz z Poznania i wsi (p = 
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Tabela 2. Odsetek dzieci z określonym ukształtowaniem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej oraz wskaźnikiem POTSI prawi-
dłowym (< 27) i nieprawidłowym (> 27)  
Table 2. The percentage of children with a specific alignement of the spine in the frontal plane with the normal (< 27) and ab-
normal (> 27) POTSI index 
 

  Kręgosłup prawidłowy (0) Odchylenie linii > 5 mm (1) Odchylenie linii > 10 mm (2) 

  LUBOŃ POZNAŃ WIEŚ LUBOŃ POZNAŃ WIEŚ LUBOŃ POZNAŃ WIEŚ 

POTSI <27 og. 14,96% 10,26% 17,30% 7,91% 7,91% 12,61% 0,85% 1,28% 2,35% 
 k 6,62% 5,98% 11,10% 4,27% 4,27% 6,20% 0,43% 0,64% 0,43% 
 m 8,33% 4,27% 6,20% 3,63% 3,63% 6,40% 0,43% 0,64% 1,92% 

POTSI >27 og. 4,91% 1,50% 4,27% 3,85% 0,43% 5,43% 0,85% 0,64% 2,78% 
 k 2,99% 0,43% 2,56% 2,14% 0% 1,71% 0,43% 0,64% 0,85% 
 m 1,92% 1,07% 1,71% 1,71% 0,43% 3,63% 0,43% 0% 1,92% 
 

0,0001). Dla wartości powyżej 27 (nieprawidłowej) wskaź-
nik różnił się u dzieci z Lubonia i Poznania (p = 0,0001) 
oraz z Poznania i wsi (p = 0,0001). 

Stwierdzono także, że pod względem prawidłowego 
ustawienia kręgosłupa różnice występują między dziećmi  
z Lubonia i Poznania (p = 0,0002) oraz z Poznania i wsi (p = 
0,0000). Liczba dzieci z kręgosłupem odchylonym od pionu 
więcej niż 5 i mniej niż 10 mm różni się znacząco wśród 
dzieci wiejskich i lubońskich (p = 0,0018) oraz wiejskich  
i poznańskich (p = 0,0001), natomiast zdecydowanie mniej  
u dzieci z Lubonia i Poznania (p = 0,0552). Odchylenie linii 
kręgosłupa powyżej 10 mm różniło się istotnie statystycznie  
u dzieci z Lubonia i wsi (p = 0,0005) oraz ze wsi i Poznania 
(p = 0,0012). Nie różniło się natomiast u dzieci z Lubonia  
i Poznania. Rozkład powyższych danych przedstawia 
rycina 5. 

 

 
 

Rycina 5. Wskaźnik POTSI u dzieci w odniesieniu do ustawienia 
kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej.  
Figure 5. POTSI index in children in relation to the alignement of 
the spine in the frontal plane. 

Podsumowanie analizy wyników badań 
Uzyskane wyniki wskazały, że dzieci charakteryzują się 

różnym wskaźnikiem POTSI i różnym ukształtowaniem 
kręgosłupa w relacji do miejsca zamieszkania. 

Prawidłowy wskaźnik POTSI istotnie statystycznie róż-
nicuje dzieci zamieszkujące środowiska wiejskie i miejskie. 
Odsetek nieprawidłowego wskaźnika różni się istotnie staty-
stycznie u dzieci z Lubonia i Poznania oraz z Poznania i wsi. 

Kręgosłup prawidłowy występował w istotnie staty-
stycznie różnym odsetku u dzieci z Lubonia i Poznania oraz 
z Poznania i wsi, nie różnił się u dzieci z Lubonia i wsi. 

Kręgosłup nieznacznie odchylony od pionu istotnie 
różnicował dzieci z Poznania i wsi oraz Lubonia i wsi. 
Zbliżony do istotnego poziom różnic stwierdzono u dzieci  
z Lubonia i Poznania. Ten zakres odchylenia linii kręgosłu-
pa wykazuje największe zróżnicowanie między grupami. 
Przy znacznym odchyleniu kręgosłupa od pionu największe 
zróżnicowanie stwierdzono między dziećmi mieszkającymi 
na wsi a dziećmi z Poznania i Lubonia. 

Dyskusja 
W piśmiennictwie można znaleźć wiele publikacji 

wskazujących, że profilaktyka, której częścią składową 
są badania przesiewowe stanowi niezwykle ważny ele-
ment postępowania terapeutycznego. Projekt przez nas 
realizowany ma na celu zapobieganie i korygowanie 
zaburzeń w postawie ciała. Uzyskane wyniki badań 
wskazują, że odchylenie linii kręgosłupa od pionu (w 
płaszczyźnie czołowej) przekraczające 5 mm wystąpiło  
u około 38% badanych, a znaczne odchylenie od pionu 
przekraczające 10 mm u niespełna 9% dzieci. Wyniki 
okazały się podobne do uzyskanych przez Soucacosa  
i współpracowników. Na podstawie dwuletnich badań 
klinicznych prawie 83000 dzieci greckich w wieku 9–14 
lat, u prawie 6000 (7%) dzieci na podstawie oceny kli-
nicznej stwierdzono co najmniej jeden pozytywny objaw 
kliniczny. Z tego prawie 4200 dzieci zostało skierowa-
nych na badania radiologiczne w celu potwierdzenia lub 
wykluczenia rzeczywistego bocznego skrzywienia krę-
gosłupa oraz poddaniu odpowiedniej terapii. U 1,7% 
badanych stwierdzono występowanie skoliozy, której war-
tość kątowa przewyższała wartość 100, z czego u 1,5% 
stwierdzono skrzywienie kręgosłupa między 100 a 190. 
Według autorów dzięki programom badań przesiewo-
wych spadła liczba dzieci wymagających interwencji 
operacyjnej [14]. Realizowany w Akademii Wychowania 
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Fizycznego projekt rozwojowy ma na celu między in-
nymi zwrócenie uwagi na potrzebę kontroli stanu posta-
wy ciała u dzieci i młodzieży, na co wskazują także inni 
autorzy. Yawn i współautorzy w ramach dużego amery-
kańskiego projektu diagnostycznego (epidemiologii) 
bocznych skrzywień kręgosłupa przeprowadzili retro-
spektywne 10-letnie (co 6 miesięcy) badania grupy 2242 
dzieci. Wyniki ich badań pokazują, że łączna częstość 
występowania skoliozy w badanej grupie określona 
została na poziomie 1,8% dla skrzywień co najmniej 100, 
1% dla skrzywień powyżej 200 oraz 0,4% dla skrzywień 
powyżej 400. Autorzy zwracali uwagę na fakt, iż dzieci, 
u których dopiero w kolejnym badaniu stwierdzono (w 
trakcie realizacji projektu) nieprawidłowości w ukształ-
towaniu kręgosłupa nie miały wcześniej żadnej adnotacji 
w swoje karcie medycznej. Wiąże się to z procesem 
rozwoju i zmian parametrów postawy ciała (krytyczny 
okres posturogenezy – przypis aut.), co stanowi prze-
słankę do kontynuowania cyklicznych badań przesie-
wowych. [15]. Fong i współautorzy dokonawszy prze-
glądu piśmiennictwa w trzech dużych bazach (PubMed, 
Google Scholar i CINAHL) stwierdzili, ze istnieje po-
trzeba przeprowadzenia dużych, retrospektywnych ba-
dań kohortowych. Zwrócili szczególną uwagę na fakt, iż 
w badaniach przesiewowych prowadzonych w szkołach 
trzeba zastosować odpowiednio szeroko zakrojoną kli-
niczną ocenę dzieci dla wczesnego wykrywania bocz-
nych skrzywień kręgosłupa [8]. Luk i współpracownicy 
dokonali klinicznej oceny skuteczności długotermino-
wych badań przesiewowych pod kątem bocznych skrzy-
wień kręgosłupa. Badaniami objęto 157444 dzieci, które 
poddawane były cyklicznej ocenie co dwa lata. 2,8% 
badanych skierowano na badania radiologiczne, z czego 
9,4% badanych wymagało leczenia. Były to największe 
badania pod kątem występowania skolioz przeprowa-
dzone w Hong Kongu. [9]. Wszyscy cytowani autorzy 
zwracają uwagę na konieczność prowadzenia badań 
przesiewowych i ich wielką wagę we wczesnym wykry-
waniu bocznych skrzywień kręgosłupa. Efektem uzyska-
nych wyników w badaniach własnych było skierowanie 
wszystkich dzieci z odchyleniami w postawie ciała na 
zajęcia korekcyjne. Dzieci ze znacznym odchyleniem 
linii kręgosłupa (9% badanych) zostały także skierowane 
na zajęcia korekcyjne, a ponadto rodzice otrzymali in-
formację o występującym zaburzeniu ze wskazaniem 
kontroli u lekarza ortopedy. Badania będą powtórzone po 
półrocznym i rocznym cyklu zajęć korekcyjnych. 

Na wysoką wartość oceny kształtu pleców w diagnosty-
ce zwracał uwagę w 1996 roku Haid [10]. W ostatnich la-
tach dużą popularnością cieszy się wykorzystanie wskaźnika 
POTSI do oceny symetrii tułowia. Badania własne oparte 
zostały o diagnostykę stosującą morę projekcyjną z określe-
niem wskaźnika POTSI. O zasadności stosowania metody 
mory projekcyjnej i określenia wartości wskaźnika POTSI 
zastosowanego w badaniach własnych stanowią wskazane 
poniżej pozycje piśmiennictwa międzynarodowego. Wyniki 
badań różnych autorów wskazują na zasadność stosowania 
tego parametru w diagnostyce deformacji tułowia i kręgo-

słupa. Karachalios i współautorzy prowadzili aż 10-letni 
program skryningowy wśród dzieci 8–16-letnich zamieszku-
jących wyspę Samos. Wykorzystali różne wskaźniki i meto-
dy badawcze. Na podstawie uzyskanych wyników stwier-
dzili, iż wrażliwość topografii mory była 100% (zbliżone 
wyniki wykazało badanie skoliometrem 90,62%, stwierdzili 
natomiast, że test Adamsa nie jest odpowiednim narzędziem 
badawczym do wczesnego wykrywania skolioz). Wyniki ich 
badań wskazują także na fakt, iż wykorzystanie mory pro-
jekcyjnej i skoliometru może ograniczyć liczbę badań radio-
logicznych, co obniży koszty diagnostyczne (przyp. autora) 
[4]. Asher i inni zwracają uwagę na wykorzystanie wskaźni-
ka POTSI w ocenie efektów leczenia operacyjnego dzieci  
z bocznym skrzywieniem kręgosłupa [16]. Ciekawe badania 
przeprowadził Minguez wraz ze współpracownikami. Do-
konali oceny wykorzystującej wskaźniki POTSI i DAPI 
(oba obejmują ocenę deformacji tułowia) dzieci z bocznym 
skrzywieniem kręgosłupa i zdrowych. Celem ich pracy było 
znalezienie wskaźników diagnostycznych umożliwiających 
ograniczenia badań radiologicznych. Wyniki ich badań 
potwierdziły wysoką czułość, swoistość i dodatnią wartość 
predykcyjną ww. współczynników. Ponadto wnioskowano, 
że wartości zmiennych POTSI i DAPI są silnie skorelowane 
z wartościami kąta Cobba oraz kątem rotacji. Na podstawie 
wyników uzyskanych w grupie bez skolioz autorzy uznali, 
że górna granica prawidłowości wskaźnika POTSI jest nieco 
wyższa od tej, którą podał Suzuki i określili ją na poziomie 
27,9 [5].  

Na znaczenie badań klinicznych z wykorzystaniem 
między innymi wskaźnika POTSI zwraca uwagę Kotwicki 
uważając, że ze względu na rozbieżność między wynika-
mi klinicznymi i radiologicznymi leczenia skolioz idiopa-
tycznych, należy wziąć pod uwagę parametry kliniczne  
a nie tylko radiologiczne [17]. Parent i współautorzy zwra-
cają uwagę, że zmiany parametrów powierzchni reprezen-
tujące pogorszenie lub poprawę wizualną może odzwier-
ciedlać zmiany wewnętrznych deformacji w skoliozach. 
Uważają, że większość parametrów topografii powierzch-
niowej wykazuje wrażliwość na progresję skoliozy. [18]. 
Patias i inni zwracają uwagę na ilość parametrów możli-
wych do wykorzystania w topografii powierzchniowej, co 
często stwarza niepotrzebne zamieszanie w interpretacji 
wyników. Zwłaszcza, gdy nie ma analiz określających 
właściwe wykorzystanie wskaźników. Celem pracy było 
znalezienie odpowiednich technik, metod diagnostycz-
nych pozwalających na wczesne wykrycie bocznych 
skrzywień kręgosłupa. Skupili się także w swej pracy na 
zebraniu zasad, które należy przestrzegać przy propono-
waniu poszczególnych indeksów. Według ich wyników 
badań wskaźnik POTSI nie wykazywał dużych korelacji  
z wynikami badania radiologicznego, zwłaszcza w przy-
padkach skolioz wielołukowych. Do większości metod 
powierzchniowej oceny zgłaszali uwagi dotyczące trudno-
ści w ustawieniu poszczególnych parametrów ciała bada-
nych, które mogły wpływać na zaburzenie rzeczywistego 
obrazu. Zwracają uwagę na zasady optymalizacji wskaź-
ników. Zebrali je w dziewięciu punktach. Do najważniej-
szych należą: maksymalna dokładność, solidne procedury 
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bazujące na automatyzacji pomiarów i technik przetwarza-
nia danych; prostota protokołów pomiarowych indeksów 
oraz znormalizowanie indeksów, jak również określenie 
bezpiecznej różnicy między wartościami prawidłowymi  
i patologicznymi [19]. Interesującym jest doniesienie Porto 
i współautorów, którzy dokonali przeglądu piśmiennictwa 
anglojęzycznego z lat 1970–2010 na temat mory projekcyj-
nej, jej charakterystyki i zastosowań klinicznych. Stwier-
dzają oni, że diagnostyka z wykorzystaniem mory projek-
cyjnej przeszła wiele przemian od początku jej funkcjo- 
nowania, które odzwierciedlają rosnące starania by poprawić 
dokładność i precyzję badania oraz ułatwić interpretację 
uzyskanych wyników (odpowiednie oprogramowania). 
Zwracają jednak uwagę na szereg niejasności w zakresie 
procedur metodologicznych znalezionych w analizowanym 
piśmiennictwie. Ponadto uznali, że większość badań doty-
czy dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Wg auto-
rów wykonuje się zbyt mało badań z wykorzystaniem tej 
metody w odniesieniu do osób starszych. Zwracają też 
uwagę, że najbardziej zaawansowanym krajem w wykorzy-
staniu mory projekcyjnej jest Japonia [7]. 

Jak widać na przestrzeni lat przeprowadzono wiele ba-
dań i powstało dużo opinii na temat diagnostyki metodą 
mory projekcyjnej zarówno w zakresie oceny ukształtowa-
nia kręgosłupa, jak i wskaźnika POTSI. Metoda jest oce-
niana lepiej i gorzej, ale niepodważalnym pozostaje fakt, iż 
w badaniach przesiewowych może stanowić alternatywę do 
bardzo drogiego i inwazyjnego badania radiologicznego. 
Podstawą możliwości wykorzystania tego rodzaju badania 
jest rzetelność i precyzja przeprowadzenia poszczególnych 
procedur badania. Niestety, w piśmiennictwie nie znale-
ziono pozycji, w których analizie poddano różnicowanie 
się kształtowania parametrów postawy ciała dzieci, w 
tym POTSI i odchylenia linii kręgosłupa od pionu w 
relacji do środowiska, w którym mieszkają.  

Wnioski 
Wyniki badań wskazują na istotne statystycznie różnice 

wskaźnika POTSI w relacji do miejsca zamieszkania bada-
nych dzieci, a tym samym różnice w symetrii tułowia. 

Kręgosłup wykazuje istotnie różne ukształtowanie w 
zależności od miejsca zamieszkania badanych dzieci, 
ogólnie wskazując na znaczny odsetek występujących 
zaburzeń ukształtowania. 

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu bada-
ne dzieci zostały skierowane na zajęcia mające na celu 
korekcję występujących zaburzeń oraz działania profi-
laktyczne. 
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Streszczenie 

Cel. Celem pracy było określenie przydatności testów niskiego i wysokiego progu Performance Matrix do oceny słabych połączeń łań-
cucha biokinematycznego zawodników uprawiających szermierkę. Ponadto zbadano, czy w testach niskiego i wysokiego progu istnieje 
zależność między słabymi ogniwami i wiekiem oraz słabymi ogniwami a czasem w jakim zawodnik uprawia daną dyscyplinę.  
Materiał i metody badawcze. W badaniach przeprowadzonych w marcu 2010 roku uczestniczyło 27 zawodników Sekcji Szermier-
czej Warta Poznań (14 dziewcząt i 13 chłopców). Średnia wieku szermierzy wynosiła 13,81 ± 2,84 lat. Średni staż treningowy wyno-
sił 4,37 ± 1,86 lat. Do oceny obecności słabych połączeń wykorzystano testy niskiego i wysokiego progu Performance Matrix. Po-
przez analizę i identyfikację wykonywanego ruchu znajdowano najsłabsze ogniwa łańcucha biokinematycznego. Otrzymane 
obserwacje poddano analizie statystycznej.  
Wyniki. Na podstawie analizy wyników otrzymanych z przeprowadzonych testów stwierdzono, że u wszystkich szermierzy wystąpi-
ły słabe połączenia łańcucha biokinematycznego.  
Wnioski. 1. U każdego szermierza odnotowano obecność słabych połączeń w łańcuchu biokinematycznym. Występowały one  
w różnych lokalizacjach i kierunkach ruchu. Nie stwierdzono różnic w zależności od płci zawodników. 2. Jednakową liczbę słabych 
połączeń w testach niskiego i wysokiego progu odnotowano tylko dla kierunku rotacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co wska-
zuje szczególnie na słabe ogniwo u szermierzy. 3. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między wiekiem i długością 
treningu szermierzy a występowaniem słabych połączeń w łańcuchu biokinematycznym. 4. Testy niskiego i wysokiego progu Per-
formance Matrix okazały się narzędziem diagnostycznym, dzięki któremu skutecznie można ocenić jakość kontroli motorycznej. 
Ponadto przy pomocy tych testów można określić słabe ogniwa łańcucha biokinematycznego i wskazać elementy ryzyka urazu, na 
które należy zwrócić uwagę podczas regularnych treningów. 

SŁOWA KLUCZOWE: testy Performance Matrix niskiego i wysokiego progu, słabe ogniwo narządu ruchu, kontrola motoryczna. 

Summary 

Aim. The aim of this study was to determine the usefulness of low and high threshold Performance Matrix tests  to assess the weak 
connections of biokinematics chain for competitors practicing fencing. Additionally it was tested if there is a presence of the correla-
tion between weak links- age and weak links - training length of time in low and high threshold test. 
Materials and research methods. In the survey of 27 Fencing Warta Poznan Section's players conducted in March 2010 (14 girls 
and 13 boys) an average age of participants was 13.81 ± 2.84. An average training length of time was 4.37 ± 1.86 years. Low and 
high threshold Performance Matrix tests were used to estimate the presence of weak connections. Through analysis and identification 
of body movements the weakest links in the biokinematics chain were diagnosed. The received data were analyzed statistically.  
Results. The obtained results from the tests showed that weak connections of biokinematics chain occurred in all tested players. 
Results 1. The presence of weak connections in the biokinematics chain was found in each tested fencer. They occurred in different 
locations and movement directions. There were no differences between male and female players. 2. The equal number of weak con-
nections in the tests of low and high threshold was only observed for the rotation direction connected with the lumbar part of spine 
what indicates that such weak links especially appear in fencers. 3. There was no statistically significant correlation between age and 
length of training and the occurrence of weak connections in the biokinematics chain. 4. Tests of low and high threshold Performance 
Matrix have proved to be a good diagnostic tool for effective assessment of the motor control quality. Furthermore, these tests can be 
used to identify weak links in the biokineantics chain and point out injury risk elements which should be taken into account during 
fencers' regular training.  

KEY WORDS: Matrix Performance tests of low and high threshold, the weak link of muscular system, motor control. 
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Wstęp 
Założeniem prowadzonego treningu w obrębie okre-

ślonej dyscypliny sportowej jest uzyskanie najlepszego 
wyniku na zawodach. Wiele uwagi i czasu poświęca się 
rozwojowi cech motorycznych. Sportowcy pracują nad 
wzmocnieniem siły i wytrzymałości mięśniowej.  

Wielu zawodników korzysta z porad fizjologa, diete-
tyka, psychologa. Sportowcy uczęszczają na zbiegi w 
zakresie odnowy biologicznej mające na celu efektyw-
niejsze usunięcie metabolitów powysiłkowych.  

Jednak pomimo tak kompleksowej i specjalistycznej 
opieki nad sportowcami, trening sportowy nie zawsze 
przekłada się na wysokie bądź punktowane lokaty.  

Sport wyczynowy charakteryzuje się maksymalnymi 
obciążeniami treningowymi. Stosowanie tak dużych obcią-
żeń wiąże się z przekraczaniem możliwości adaptacyjnych 
układu mięśniowo–szkieletowego.  

Następstwem są przeciążenia którym towarzyszą od-
czucia bólowe. Ból często towarzyszy sportowcom i jest 
sygnałem ostrzegawczym dla narządu ruchu. Odczucia 
bólowe przyczyniają się do ograniczenia funkcji układu 
mięśniowo–szkieletowego.  

W trakcie treningu sportowego zawodnik stara się 
opanować techniki charakterystyczne dla danej dyscy-
pliny. Proces nauczania techniki można porównać do 
wyuczania wzorca ruchowego.  

Przechodząc kolejne fazy nauczania technika staje się 
nawykiem ruchowym. Ból wpływa na osłabienie kontroli 
motorycznej oraz zaburzenie prawidłowych wzorców ru-
chowych [1, 2, 3, 4].  

Zaburzona kontrola motoryczna wpływa negatywnie 
na jakość wykonywanego ruchu, co zwiększa ryzyko 
wystąpienia urazu. Istnieje więc konieczność poszuki-
wania skutecznych narzędzi oceniających jakość kontroli 
motorycznej.  

Mając na uwadze aspekt praktyczny tego problemu po- 
djęto badania mające na celu określenie przydatności testów 
Performance Matrix do oceny łańcucha biokinematycznego 
zawodników uprawiających szermierkę. Ponadto podjęto 
próbę ustalenia możliwości wystąpienia dysfunkcji w okre-
ślonych miejscach ciała. 

Cel pracy 
Przyjęto hipotezy:  

1. U zawodników trenujących szermierkę nie występują 
słabe połączenia w łańcuchu biokinematycznym.  

2. W przypadku wystąpienia słabych połączeń łańcu-
cha biokinematycznego ich liczba będzie taka sama 
w ocenie testów niskiego i wysokiego progu. 

Celem pracy było zweryfikowanie powyższych hipo-
tez. Dzięki temu będzie możliwe określenie przydatności 
testów niskiego i wysokiego progu Performance Matrix 
do oceny słabych połączeń łańcucha biokinematycznego 
zawodników uprawiających szermierkę.  

 
 
Ponadto w prezentowanej pracy sprawdzono, czy  

w testach niskiego i wysokiego progu istnieje zależność 
między słabymi ogniwami i wiekiem oraz słabymi ogni-
wami a czasem w jakim zawodnik uprawia szermierkę. 

Materiał i metody 
W badaniach przeprowadzonych w marcu 2010 roku 

uczestniczyło 27 zawodników Sekcji Szermierczej War-
ta Poznań (14 dziewcząt i 13 chłopców). Średnia wieku 
szermierzy wynosiła 13,81 ± 2,84. Średni staż treningo-
wy wynosił 4,37 ± 1,86 lat.  

Do oceny obecności słabego połączenia wykorzysta-
no testy niskiego i wysokiego progu Performance Matrix 
[1]. Poprzez analizę i identyfikację wykonywanego ru-
chu znajdowano najsłabsze ogniwa łańcucha biokinema-
tycznego. Zawodników badano symetrycznie, tzn. prawą 
i lewą stronę ciała, tylko w bieliźnie.  

Testy oceniane były zawsze przez tego samego ba-
dacza. Przed testem zawodnikom objaśniano sposób jego 
wykonania i przeprowadzano pokaz. Po wykonaniu testu 
wynik wpisywano do arkusza.  

Projekt badawczy uzyskał aprobatę Komisji Bio-
etycznej UM w Poznaniu. Badania przeprowadzono za 
zgodą osób zainteresowanych, a w przypadku osób nie-
pełnoletnich za zgodą rodziców. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Wy-
znaczono podstawowe charakterystyki, takie jak: minima, 
kwartale, średnie arytmetyczne, mediany, maksima, wa-
riancje, odchylenia standardowe oraz korelacje. Zastosowa-
no test F, test t oraz analizę wariancji ANOVA. Wyznaczo-
no liniowe równania regresyjne wraz z analizą wariancji 
otrzymanych współczynników.  

Do wszystkich obliczeń statystycznych oraz tworzenia 
wykresów wykorzystano pakiet statystyczny R. 

Wyniki 
Na podstawie wyników z przeprowadzonych testów 

(tabela 1., rycina 1., rycina 2.) stwierdzono, że u wszystkich 
szermierzy wystąpiły słabe połączenia łańcucha biokinema-
tycznego. Najwięcej słabych połączeń odnotowano w ni-
skim oraz wysokim progu w kierunku wyprostu odcinka 
szyjnego kręgosłupa, w kierunku zgięcia odcinka piersio-
wego i lędźwiowego kręgosłupa (100%) oraz w kierunku 
zgięcia bocznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa (100%). 
Odnotowano także słabe połączenia w testach niskiego  
i wysokiego progu w kierunku rotacji odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa i rotacji stawu kolanowego. W stawie ramienno-
łopatkowym najwięcej słabych połączeń stwierdzono przy 
kierunku uniesienia i odstawania łopatki w niskim i wyso-
kim progu. 
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Tabela 1. Słabe połączenia narządu ruchu występujące u 27 szermierzy 
Table 1. Weak connection of motor system occurring in 27 fencers 

 
Lokalizacja Kierunek ruchu Niski próg Wysoki próg 

Zgięcie 0 (0%) 0 (0%) 
Wyprost 20 (74%) 22 (81%) Odcinek szyjny 

kręgosłupa 
Rotacja 1 (4%) 1 (4%) 
Zgięcie 20 (74%) 22 (81%) 
Wyprost 1 (4%) 2 (7%) Odcinek piersiowy 

kręgosłupa 
Rotacja 4 (15%) 16 (59%) 
Uniesienie 23 (85%) 17 (63%) 
Obniżenie 1 (4%) 0 (0%) 
Pochylenie 1 (4%) 0 (0%) 
Odstawanie 23 (85%) 15 (56%) 

Staw ramienno- 
łopatkowy 

Retrakcja 2 (7%) nie ocenia się 
Ślizg przedni 19 (70%) 5 (19%) 

Staw ramienny 
Rotacja 13 (48%) 6 (22%) 
Zgięcie 26 (96%) 27 (100%) 
Wyprost 1 (4%) 2 (7%) 
Rotacja 26 (96%) 26 (96%) 

Odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa 

Zgięcie boczne 25 (93%) 27 (100%) 
Zgięcie 6 (22%) 18 (67%) 
Rotacja 6 (22%) 12 (44%) 
Przywiedzenie 11 (41%) 10 (37%) 
Odwiedzenie 0 (0%) 0 (0%) 

Staw biodrowy 

Ślizg przedni 0 (0%) 0 (0%) 
Staw kolanowy Rotacja 20 (74%) 18 (67%) 

 

Słabe polączenia narządu ruchu

0

5

10

15

20

25

30

w
yp

ro
st

zg
ie

ci
e

ro
ta

cj
a

zg
ie

ci
e

w
yp

ro
st

ro
ta

cj
a

un
ie

si
en

ie

ob
ni

ze
ni

e

po
ch

yl
en

ie

od
st

aw
an

ie

re
tra

kc
ja

sl
iz

gp
rz

ed
ni

ro
ta

cj
a

zg
ie

ci
e

w
yp

ro
st

ro
ta

cj
a

zg
ie

ci
eb

oc
zn

e

zg
ie

ci
e

ro
ta

cj
a

pr
zy

w
ie

dz
en

ie

od
w

ie
dz

en
ie

sl
iz

gp
rz

ed
ni

ro
ta

cj
a

Odcinek szyjny
kregoslupa

Odcinek
piersiowy

kregoslupa

Staw ramienno lopatkowy Staw
ramienny

Odcinek ledzwiowy
kregoslupa

Staw biodrowy Staw
kolanowy

lic
zb

a 
sz

er
m

ie
rz

y

Niskiprog
Wysokiprog 

 
 

Rycina 1. Słabe połączenia narządu ruchu u 27 szermierzy w niskim i wysokim progu testów Performance Matrix. 
Figure 1.Weak connection of motor system in 27 fencers in the low and high threshold Performance Matrix tests. 
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Rycina 2. Boxploty słabych ogniw dla niskiego i wysokiego progu. 
Figure 2. Boxplots of weak links for low and high threshold. 

 
Tabela 2. Podstawowe charakterystyki słabych ogniw dla niskiego i wysokiego progu 
Table 2. Basic characteristics of weak links for low and high threshold 
 

Niski próg Wysoki próg 
 

Słabe ogniwa Lata trenowania Słabe ogniwa Lata trenowania 
Minimum 4,0 1,0 4,0 1,0 
Kwartyl 1 7,5 3,0 8,5 3,0 
Średnia arytmetyczna 9,2 4,4 10,1 4,4 
Mediana 9,0 4,0 11,0 4,0 
Kwartyl 3 11,0 6,0 12,0 6,0 
Maksimum 14,0 8,0 15,0 8,0 
Wariancja 6,95 3,47 10,64 3,47 
Odchylenie standardowe 2,64 1,86 3,26 1,86 
Współczynnik korelacji R  0,34 0,20 
 

Ponadto, w testach niskiego progu najwięcej słabych 
połączeń stwierdzono w stawie ramiennym w kierunku 
ślizgu przedniego i rotacji. Natomiast w testach wysokiego 
progu najwięcej słabych połączeń odnotowano w kierunku 
rotacji w odcinku piersiowym kręgosłupa i w kierunku 
zgięcia, rotacji i przywiedzenia w stawie biodrowym.  

Należy także zauważyć, że w testach niskiego progu 
słabe połączenia nie wystąpiły w zgięciu odcinka szyj-
nego kręgosłupa oraz w odwiedzeniu i ślizgu przednim 
stawu biodrowego. Natomiast w testach wysokiego pro-
gu słabe połączenia nie wystąpiły w zgięciu odcinka 
szyjnego kręgosłupa, w obniżeniu i pochyleniu stawu 
ramienno-łopatkowego, a także w odwiedzeniu i ślizgu 
przednim stawu biodrowego. 

Wyniki otrzymane z testów niskiego i wysokiego pro-
gu Performance Matrix poddano analizie statystycznej.  

W pierwszym etapie analizy wyznaczono podstawowe cha- 
rakterystyki słabych ogniw przedstawione w tabeli 2. Moż-
na zauważyć, że: 

Wartości minimalne dla słabych ogniw oraz lat tre-
nowania w niskim i wysokim progu przedstawiają się 
identycznie. 

Minimum słabego ogniwa w niskim progu wynosi 
4,0, a maksimum 14,0. Wartości dla lat trenowania w 
niskim progu dla minimum to 1,0 a dla maksimum 8,0. 
Minimum słabego ogniwa w wysokim progu ma wartość 
4,0, a maksimum 15,0. Liczbą lat trenowania dla mini-
mum jest 1,0, a dla maksimum liczbą tą jest 8,0. 

Dane liczbowe lat trenowania niskiego progu i wy-
sokiego progu przedstawiają się tymi samymi warto-
ściami dla kwartylu 1 i 3, średniej arytmetycznej, media-
ny, maksimum i odchylenia standardowego. 
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Rycina 3. Zależność regresyjna liczby słabych ogniw dla niskiego progu względem lat trenowania. 
Figure 3. Regression dependence of weak links' number for a low threshold and length of training time. 
 

Wariancja dla słabych ogniw w niskim progu wynosi 
6,95, natomiast dla słabych ogniw wysokiego progu 
wynosi 10,64. Natomiast wariancja dla lat trenowania 
niskiego progu wynosi 3,47, natomiast wariancja dla lat 
trenowania wysokiego progu wynosi 1,23. 

Korelacja pomiędzy latami trenowania a występo-
waniem słabych ogniw w niskim progu ma wartość 0,34. 
Natomiast wartość korelacji pomiędzy latami trenowania 
a występowaniem słabych ogniw w wysokim progu 
wynosi 0,20. Wobec tego możemy stwierdzić, że nie ma 
zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. 

Kolejnym etapem analizy było zbadanie zależności 
pomiędzy słabymi ogniwami dla niskiego progu a latami 
trenowania szermierki. Najpierw przedstawiono wykres 
zależności dla badanych zmiennych (rycina 3.). 

Następnie wyznaczono równanie regresji liniowej 
dla słabych ogniw niskiego progu względem lat treno-
wania. Otrzymane współczynniki poddano analizie sta-
tystycznej (tabela 3.). 

Należy stwierdzić, że równanie regresji liniowej postaci 
y = αx + β dla słabych ogniw niskiego progu względem lat 
trenowania jest postaci y = 0,485x + 7,103. Dla otrzyma-
nych współczynników wykonano analizę wariancji ANOVA 
(tabela 4.).  

Otrzymana wartość Pr (>F) = 0,08 wskazuje na brak 
wpływu lat trenowania na liczbę słabych ogniw dla ni-
skiego progu. Również wniosek ten potwierdza wartość 
korelacji pomiędzy słabymi ogniwami dla niskiego pro-
gu a latami trenowania szermierki, która wynosi 0,34. 

Kolejnym etapem analizy było zbadanie zależności 
pomiędzy słabymi ogniwami dla wysokiego progu a lata-
mi trenowania szermierki. Najpierw przedstawiono gra-
ficznie zależności dla badanych zmiennych (rycina 4.). 

Następnie wyznaczono równanie regresji liniowej 
dla słabych ogniw wysokiego progu względem lat tre-
nowania. Otrzymane współczynniki poddano analizie 
statystycznej (tabela 5.). 

Należy stwierdzić, że równanie regresji liniowej po-
staci y = αx + β dla słabych ogniw wysokiego progu 
względem lat trenowania jest postaci y = 0,353x + 8,568. 
Dla otrzymanych współczynników wykonano analizę 
wariancji ANOVA (tabela 6.).  

Otrzymana wartość Pr (>F) = 0,313 wskazuje na brak 
wpływu lat trenowania na liczbę słabych ogniw dla wyso-
kiego progu. Również wniosek ten potwierdza wartość 
korelacji pomiędzy słabymi ogniwami dla wysokiego progu 
a latami trenowania szermierki, która wynosi 0,20. 

Kolejnym etapem analizy było zbadanie zależności 
pomiędzy słabymi ogniwami dla niskiego progu a wie-
kiem zawodników trenujących szermierkę. Najpierw 
przedstawiono wykres zależności dla badanych zmien-
nych (rycina 5.). Następnie wyznaczono równanie regresji 
liniowej dla słabych ogniw niskiego progu względem wieku 
zawodników. Otrzymane współczynniki poddano analizie 
statystycznej (tabela 7.). 

Należy stwierdzić, że równanie regresji liniowej postaci 
y = αx + β dla słabych ogniw niskiego progu względem 
wieku zawodników jest postaci y = 0,157x + 6,981. Dla 
otrzymanych współczynników wykonano analizę wariancji 
ANOVA (tabela 8.).  

Otrzymana wartość Pr (>F) = 0,388 wskazuje na 
brak wpływu wieku zawodników na liczbę słabych 
ogniw dla niskiego progu. Również wniosek ten po-
twierdza wartość korelacji pomiędzy słabymi ogniwami 
dla niskiego progu a latami trenowania szermierki, która 
wynosi 0,17. 
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Tabela 3. Analiza współczynników α i β występujących w równaniu regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw niskiego 
progu względem lat trenowania 
Table 3. Analysis of rates α and β occurring in linear regression equation for weak links of y = αx + β, the low threshold and 
length of training time 
 

Źródło zmienności Estymacja Błąd standardowy t-obl Pr (> |t|) 
β 7,103 1,259 5,642 < 0,001 
α 0,485 0,266 1,824 0,0801 

 
 

Tabela 4. ANOVA dla regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw niskiego progu względem lat trenowania 
Table 4. ANOVA for linear regression y = αx + β for weak links, for low threshold and length of training time 
 

Źródło  
zmienności 

Stopnie  
swobody Suma kwadratów Średni  

kwadrat F-obl Pr (> F) 

x 1 21,225 21,225 3,328 0,08 
Reszta 25 159,442 6,377   

      

 
Rycina 4. Zależność regresyjna liczby słabych ogniw dla wysokiego progu względem lat trenowania. 
Figure 4. Regression dependence of weak links' number for high threshold and length of training time. 
 
 

Tabela 5. Analiza współczynników α i β występujących w równaniu regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw 
wysokiego progu względem lat trenowania 
Table 5. Analysis of rates α   and β   occurring in linear regression equation y = αx + β for weak links, for the high threshold and length 
of training time 
 

Źródło zmienności Estymacja Błąd standardowy t-obl Pr (> |t|) 
β 8,568 1,624 5,274 < 0,001 
α 0,353 0,343 1,03 0,313 

 
 

Tabela 6. ANOVA dla regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw wysokiego progu względem lat trenowania 
Table 6. ANOVA for linear regression y = αx + β for weak links, for high threshold and length of training time 
 

Źródło  
zmienności 

Stopnie  
swobody 

Suma  
kwadratów 

Średni  
kwadrat F obl Pr (> F) 

x 1 11,262 11,262 1,061 0,313 
Reszta 25 265,405 10,616   
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Rycina 5. Zależność regresyjna liczby słabych ogniw dla niskiego progu względem wieku zawodników 
Figure 5. Regression dependence of weak links' number for low threshold and players' age 
 

Tabela 7. Analiza współczynników α i β występujących w równaniu regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw 
niskiego progu względem wieku zawodników 
Table 7. Analysis of rates α and β occurring in linear regression equation y = αx + β for weak links, for the low threshold and 
players' age 
 

Źródło zmienności Estymacja Błąd standardowy t-obl Pr (> |t|) 
β 6,981 2,601 2,685 0,013 
α 0,157 0,179 0,879 0,388 

 
Tabela 8. ANOVA dla regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw niskiego progu względem wieku zawodników 
Table 8. ANOVA for linear regression y = αx + β for weak links, for low threshold and players' age 
 

Źródło  
zmienności 

Stopnie  
swobody 

Suma  
kwadratów 

Średni  
kwadrat F-obl Pr (> F) 

x 1 0,541 0,541 0,772 0,388 
Reszta 25 175,254 7,010   

 
Rycina 6. Zależność regresyjna liczby słabych ogniw dla wysokiego progu względem wieku zawodników. 
Figure 6. Regression dependence of weak links' number for high threshold and players' age. 
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Tabela 9. Analiza współczynników α i β występujących w równaniu regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw 
wysokiego progu względem wieku zawodników 
Table 9. Analysis of rates α and β occurring in linear regression equation y = αx + β for weak links, for the high threshold and 
players' age 
 

Źródło zmienności Estymacja Błąd standardowy t-obl Pr (> |t|) 
β 10,812 3,264 3,312 0,003 
α -0,049 0,225 -0,219 0,828 

 
Tabela 10. ANOVA dla regresji liniowej postaci y = αx + β dla słabych ogniw niskiego progu względem wieku zawodników 
Table 10. ANOVA for linear regression y = αx + β for weak links, for low threshold and players' age 
 

Źródło  
zmienności 

Stopnie  
swobody 

Suma  
kwadratów 

Średni  
kwadrat F-obl Pr (> F) 

x 1 0,53 0,53 0,048 0,828 
Reszta 25 276,14 11,046   

 

Kolejnym etapem analizy było zbadanie zależności 
pomiędzy słabymi ogniwami dla wysokiego progu a wie-
kiem zawodników trenujących szermierkę. Najpierw przed-
stawiono wykres zależności dla badanych zmiennych (ry-
cina 6.). 

Następnie wyznaczono równanie regresji liniowej 
dla słabych ogniw wysokiego progu względem wieku 
zawodników. Otrzymane współczynniki poddano anali-
zie statystycznej (tabela 9.). 

Należy stwierdzić, że równanie regresji liniowej po-
staci y = αx + β dla słabych ogniw niskiego progu 
względem wieku zawodników jest postaci y = -0,049x + 
10,812. Dla otrzymanych współczynników wykonano 
analizę wariancji ANOVA (tabela 10.).  

Otrzymana wartość Pr (> F) = 0,828 wskazuje na brak 
wpływu wieku zawodników na liczbę słabych ogniw dla 
wysokiego progu. Również wniosek ten potwierdza war-
tość korelacji pomiędzy słabymi ogniwami dla wysokiego 
progu a latami trenowania szermierki, która wynosi -0,04. 

Dyskusja 
Przeprowadzone badania dostarczyły informacji, że  

u wszystkich badanych szermierzy wystąpiły słabe połą-
czenia w różnych lokalizacjach i kierunkach. Nie stwier-
dzono istotnej statystycznie zależności między wiekiem  
i długością treningu szermierzy a występowaniem sła-
bych połączeń w łańcuchu biokinematycznym. Odcinek 
lędźwiowy okazał się szczególnie słabym ogniwem u szer-
mierzy. 

System stabilizacyjny ogłoszony przez Panjabiego 
wpływa na optymalną stabilizację narządu ruchu, w skład 
którego wchodzi: system aktywny, pasywny i kontrola 
nerwowa [5]. Sport wyczynowy wymaga sprawnej kontroli 
motorycznej i wytrzymałości [6]. Często zawodnicy pracują 
tylko nad zwiększeniem mocy i siły mięśniowej. McGill 
dowiódł, że istnieje powiązanie pomiędzy mocą i siłą mię-
śniową a stabilnością [7]. Uzyskane wyniki wskazały na 
włączenie w proces treningowy treningu segmentarnej 
stabilizacji (TSS) [4]. Ponieważ trening szermierza wymaga 
aktywności mięśni kończyn górnych i dolnych oraz tuło-

wia, wprowadzenie TSS wydaje się być jak najbardziej 
uzasadnione. Asymetryczna praca tułowia charakterystycz-
na dla szermierzy, może w przyszłości skutkować dolegli-
wościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa [8]. 
W trakcie walki tułów szermierza jest pochylony w przód. 
Richardson i wsp. dowiedli, że długotrwałe utrzymanie 
tułowia w zgięciu powoduje wyłączenie funkcji mięśnia 
wielodzielnego, lokalnego stabilizatora kręgosłupa [4]. 
Wyniki wskazują, na występowanie słabych połączeń w 
odcinku lędźwiowym kręgosłupa w każdym kierunku, 
szczególnie w kierunku rotacji, zgięcia i zgięcia bocznego. 
Licznie występujące słabe połączenia w poszczególnych 
odcinkach kręgosłupa, utrzymywanie tułowia w zgięciu 
może prowadzić do braku kontroli tułowia u szermierzy.  

Badania własne dowiodły, że wśród większości za-
wodników występowało słabe połączenie narządu ruchu 
w niskim jak i wysokim progu w kierunku rotacji we-
wnętrznej w stawie kolanowym. Jednym z podstawo-
wych elementów treningowych szermierzy jest nauka 
padu w przód, w celu ataku przeciwnika i uzyskania tym 
samym trafienia (punktu). W czasie padu kończyna wy-
kroczna jest w pozycji zgięcia w stawie kolanowym. 
Brak wspomnianej wcześniej prawidłowej kontroli tuło-
wia, efektywnej stabilizacji lokalnej predysponuje do 
urazów stawu kolanowego [9, 10, 11]. Szermierze w 
czasie walk często nieświadomie utrzymują stawy kola-
nowe w rotacji wewnętrznej i koślawości. Połączenie 
tych dwóch kierunków może przyczyniać się do wystą-
pienia urazu stawu kolanowego np. uszkodzenia więza-
dła krzyżowego przedniego [12, 13, 14]. Zwiększanie 
kąta zgięcia w tym stawie powoduje rozluźnienie aparatu 
więzadłowego.  

Wymienione deficyty kontroli motorycznej przyczy-
niają się do zaburzenia wzorca ruchu a to może prowa-
dzić do pojawienia się postural sway [15]. 

Wiele słabych połączeń łańcucha biokinematycznego  
u szermierzy wskazuje na zaburzenie sprzężenia wstępnego 
pomiędzy mięśniami stabilizatorami globalnymi i lokalny-
mi a mięśniami mobilizatorami [16]. Brak zachowanej 
równowagi pomiędzy tymi mięśniami może stanowić przy-
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czynę dolegliwości bólowych lub urazu u tych sportowców 
[17, 18]. 

W sporcie bardzo ważna jest kompleksowa oraz szcze-
gółowa ocena biomechaniczna i fizjoterapeutyczna zawod-
ników. W tym celu fizjoterapeuta wykorzystuje ocenę funk-
cjonalną i specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-treningowy. 
Celem diagnostyki jest wychwycenie słabych połączeń. 
Testy Performance Matrix okazały się łatwym i tanim na-
rzędziem służącym do oceny łańcucha biokinematycznego 
sportowców [1]. Określenie czynnika ryzyka z uwzględnie-
niem mocnych i słabych stron dzięki testom niskiego i wy- 
sokiego progu pozwala na wprowadzenie indywidualnego 
programu postępowania czy treningu dla każdego pacjenta 
lub zawodnika. 

Wnioski 
1. U każdego szermierza odnotowano obecność słabych 

połączeń w łańcuchu biokinematycznym. Występowały one 
w różnych lokalizacjach i kierunkach ruchu. Nie stwierdzo-
no różnic w zależności od płci zawodników. 

2. Jednakową liczbę słabych połączeń w testach ni-
skiego i wysokiego progu odnotowano tylko dla kierun-
ku rotacji w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co wska-
zuje na szczególnie słabe ogniwo u szermierzy. 

3. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności 
między wiekiem i długością treningu szermierzy a wy-
stępowaniem słabych połączeń w łańcuchu biokinema-
tycznym.  

4. Testy niskiego i wysokiego progu Performance 
Matrix okazały się narzędziem diagnostycznym, dzięki 
któremu skutecznie można ocenić jakość kontroli moto-
rycznej. Określić słabe ogniwa łańcucha biokinematycz-
nego i wskazać elementy ryzyka urazu, na które należy 
zwrócić uwagę podczas regularnych treningów. 
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