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75 lat Polskiej Medycyny Sportowej
1937-2012
Jubileuszowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sportowej
Poznań, 18-20 października 2012 r.
Kongres zorganizowany z okazji 75 lat działalności
Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych
i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 75-Lecia Polskiej Medycyny Sportowej. Pierwsza struktura organizacyjna
naszego Towarzystwa – Stowarzyszenie Lekarzy Sportowych – powstała w czasie Zjazdu Naukowego w Worochcie w 1937 roku. W czasie IX Zjazdu Naukowego w Łodzi w 1961 roku Stowarzyszenie Lekarzy Sportowych
przekształciło się w Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej i pod tą nazwą jest rozpoznawane do dzisiaj
w kraju i za granicą. Jesteśmy jednym z najstarszych Towarzystw Medycyny Sportowej w Europie i na świecie.
Na dorobek naukowy Towarzystwa składają się wyniki prac badawczych przedstawianych na 29 zjazdach
naukowych, kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych, których byliśmy organizatorem bądź współorganizatorem.
Poznań już po raz czwarty w historii Towarzystwa przyjął na siebie obowiązki Organizatora Kongresu. Tym
razem, pod przewodnictwem organizacyjnym prof. Tadeusza Trzaski, Kongres zatytułowany jest „Aspekty medyczne
w wybranych dyscyplinach sportowych”. W okresie 18-20 października 2012 roku będziemy gościć w murach
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w miejscu udostępnionym przez JM Rektora tej Uczelni, byłego
Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej prof. Jerzego Smorawińskiego.
75 lat działalności Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej to nie
tylko okres intensywnej pracy kolejnych Zarządów Głównych Towarzystwa i ich Prezesów. To również duża
aktywność regionalnych Oddziałów Medycyny Sportowej, których codzienna praca w podległych im obszarach
kraju pozwoliła przetrwać polskiej medycynie sportowej przez wiele lat.
Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Poznaniu jest zaadresowany do jego
członków oraz do partnerów i sympatyków. Obserwując jak rozwija się medycyna sportowa w Europie, staramy
się podążać w podobnym kierunku w Polsce. Nasz udział w rozwoju medycyny sportowej w Europie jest doceniony na arenie międzynarodowej. Od 7 lat bierzemy aktywny udział w pracach Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Sportowej EFSMA.
Medycyna Sportowa w XXI wieku to nie tylko medycyna zaadresowana do zawodników, członków kadr
narodowych i reprezentantów kraju na Igrzyska Olimpijskie. Medycyna sportowa to również dziedzina wiedzy
medycznej wykorzystywana w celu racjonalnego stosowania regularnych ćwiczeń fizycznych przez całe społeczeństwo. Dobry stan zdrowia, odpowiednia wydolność i sprawność fizyczna organizmu człowieka to podstawa
nie tylko polityki zdrowotnej Państwa i prywatnie każdego z nas, to także solidna podstawa do osiągania bardzo dobrych wyników sportowych przez zawodników. W Poznaniu w tym roku zajmiemy się medycznymi aspektami stosowania treningu fizycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Jestem przekonana, że spotkanie
naukowe osób związanych z medycyną sportową w Polsce będzie okazją nie tylko do przedstawienia własnych
wyników badań, ale również będzie cenną inspiracją do prowadzenia badań w przyszłości.
Życzę wszystkim Uczestnikom Jubileuszowego Kongresu PTMS w Poznaniu owocnych obrad, gorących
dyskusji oraz pielęgnowania starych i zawarcia nowych znajomości w gościnnym Poznaniu.
‘
Prof. dr hab. med. Anna Jegier

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Łódź, 18 października 2012 r.
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Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu jest po raz drugi organizatorem Konferencji Naukowej
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pt. „Aspekty medyczne
w wybranych dyscyplinach sportowych”. Obecne spotkanie naukowe,
poza zasadniczymi wartościami naukowymi i praktycznymi, ma
dwa dodatkowe, bardzo istotne elementy wzbogacające wartość
naszej Konferencji Naukowej. W obecnym 2012 roku Polskie
Towarzystwo Medycyny Sportowej obchodzi jubileusz 75-lecia
istnienia i działalności naukowej. Ponadto w tym roku byliśmy
świadkami dwóch bardzo pięknych wydarzeń sportowych jakimi
były mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 oraz Igrzyska
Olimpijskie w Londynie.
Mam nadzieję, że te dwa wydarzenia będą stanowiły inspirację do rozważań naukowych nad
specyfiką aspektów medycznych w sporcie.
Tematyka obecnej Konferencji Naukowej obejmuje zagadnienia profilaktyki, rozpoznawania
oraz leczenia chorób i urazów sportowych w oparciu o najnowsze możliwości diagnostyki i terapii
w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin sportowych. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja
Naukowa będzie owocnym forum wymiany doświadczeń i poglądów nad teraźniejszością
i przyszłością sportu – szczególnie w odniesieniu do aspektów medycznych.
Życzę wszystkim uczestnikom Konferencji miłego pobytu w historycznym i gościnnym
Poznaniu, satysfakcji z poziomu naukowego Konferencji oraz wielu miłych wrażeń ze spotkań
towarzyskich.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. med. Tadeusz Trzaska
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PROGRAM KONGRESU
Czwartek, 18.10.2012 r.
Aula PTMS (główny budynek)
17.00-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-18.40

20.00

Powitanie gości – Prof. Tadeusz Trzaska
Słowo wstępne – Prof. Anna Jegier
Wystąpienie JM Rektora AWF – Prof. Jerzy Smorawiński
Wykłady inuguracyjne:
1. Kierunki rozwoju Medycyny Sportowej w XXI wieku – Prof. Anna Jegier
2. Idee i dokonania środowiska lekarskiego wiodące do powołania przed 75 laty
Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych – Dr Henryk Kuński
3. Sport Medicine in 2012 needs a physical component to rehabilitation – Dr Dawid Fevre
Powitalne spotkanie towarzyskie

Piątek, 19.10.2012 r.
SESJA I – REFERATY WPROWADZAJĄCE – INTRODUCTORY LECTURES
Aula AWF (główny budynek)
Przewodniczący: Anna Jegier, Jerzy Smorawiński
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.30

Exercise therapy – how does it work? – Klaus Michael Braumann
Functional rehabilitation has to be player specific – David Fevre
Czy ekstremalny wysiłek wytrzymałościowy może stanowić zagrożenie dla zdrowia
i życia człowieka? – Wojciech Drygas
Dyskusja
Przerwa kawowa

SESJA II – GRY ZESPOŁOWE
Sala A (nowy budynek)
Przewodniczący: Krzysztof Klukowski, Witold Furgał
10.30-10.40

11.10-11.30

Ocena odległych wyników leczenie obrażeń stawu skokowego u piłkarzy nożnych
– Andrzej Czamara, Marek Emilianowicz, Łukasz Szuba
Wpływ 7-tygodniowego okresu treningowego na hormonalne i metaboliczne
odpowiedzi na maksymalny wysiłek u zawodników piłki nożnej – Benedykt Opaszowski,
Zbigniew Tyc, Zbigniew Obmiński, Tomasz Danielik, Marcin Korkuć, Barbara Długołęcka
Ocena poziomu witaminy D i markerów obrotu kostnego u zawodników piłki nożnej
Mistrzów Polski – Aleksandra Kopeć, Monika Maćków, Jadwiga Piertaszewska,
Filip Majda, Małgorzata Słowińska-Lisowska
Skrócenie czynnościowe mięśni kończyn dolnych a prawidłowość wykonania
podstawowych wzorców ruchowych w grupie piłkarek nożnych – Monika Grygorowicz,
Tomasz Piontek, Witold Dudziński
Dyskusja

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.10

Aspekty monitoringu składu biomechanicznego i hematologicznego krwi hokeistów
na trawie w czasie pełnego cyklu treningowego – Tomasz Podgórski, Maciej Pawlak,
Jan Konarski, Ryszard Strzelczyk
Zmiany w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa u zawodników hokeja na trawie
– Marta Flis, Tadeusz Trzaska
Związek efektu względności wieku z rezultatami sportowymi tenisistów – analiza
retrospektywna czołowych tenisistów świata – Piotr Unierzyski

10.40-10.50

10.50-11.00

11.00-11.10

12.10-12.20
12.20-12.30

5

Program:Layout 1 2012-10-10 15:58 Strona 6

12.30-12.40
12.40-13.00

Uszkodzenia chrzęstno-kostne stawów kończyny dolnej u zawodników gier zespołowych
– dylemat chirurga, fizjoterapeuty i trenera – Bogusław Sadlik, Michał Mojżesz
Dyskusja

13.00-14.00

SESJA PLAKATOWA
Komisja: Andrzej Czamara, Tomasz Kostka, Tadeusz Trzaska, Andrzej Ziemba

14.00-15.00

Przerwa obiadowa

SESJA IV – SPORTY WODNE I LEKKOATLETYKA
Sala A (nowy budynek)
Przewodniczący: Andrzej Rakowski, Hubert Krysztofiak

16.20-16.30

Wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej w wybranych okresach cyklu treningowego
wioślarzy – Wojciech Zep, Alicja Nowak, Ewa Śliwicka, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Wpływ treningu wytrzymałościowego na poziom cytokin prozapalnych i markerów
przemęczenia u kanadyjkarzy – Joanna Ostapiuk-Karolczuk, Mateusz Rynkiewicz,
Anna Kasperska, Tadeusz Rynkiwewicz, Agnieszka Zembroń-Łacny
Wpływ wielokrotnej kriostymulacji ogólnoustrojowej na stężenie MCP-1, TNFalfa
i TGF beta we krwi kanadyjkarzy polskiej kadry narodowej – Paweł Sutkowy,
Alina Woźniak, Beata Augustyńska, Andrzej Rakowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska,
Aleksander Araszkiewicz, Agata Tucholska
Ocena składu ciała i wydolności beztlenowej wybranej grupy sportowców uprawiających
wioślarstwo – Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka
Dyskusja
Bark dominujący w sportach rzutowych – dlaczego jest ustawiony wyżej
– badania pilotażowe – Ryszard Biernat
Zmienność wskaźników wydolności tlenowej u biegaczy na średnie dystanse w różnych
okresach treningowych – Ryszard Zdanowicz, Elżbieta Grądzka, Lech Borkowski,
Janina Starczewska-Czapowska
Wpływ wysiłku fizycznego na liczbę białych krwinek i ich subpopulacji u osób
uprawiających kolarstwo – J. Orysiak, K. Witek, R. Zdanowicz, P. Żmijewski,
J. Grochowska, E. Grądzka
Dyskusja

16.30-17.00

Przerwa kawowa

17.00-18.00

1) Zebranie Konsultantów Wojewódzkich PTMS (sala w nowym budynku)
2) Zebranie Zarządu Sekcji Chirurgii Kolana, Artroskopi i Traumatologii Sportu
(sala 292 – główny budynek)

20.00

Uroczysta Kolacja Jubileuszowa

15.00-15.10
15.10-15.20

15.20- 15.30

15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10

16.10-16.20

Piątek, 19.10.2012 r.
SESJA III – SPORTY WALKI
Sala B (nowy budynek)
Przewodniczący: Wiesław Tomaszewski, Tadeusz Trzaska
10.30-10.40

10.40-10.50

6

Charakterystyka pourazowych uszkodzeń układu ruchu oraz okolicy głowy i tułowia
w sztukach, sportach i systemach walki – badanie pilotowe – Artur Szewczyk,
Michał Pelczar, Anna Jegier
Generacja tlenku azotu po zastosowaniu treningu hipoksycznego u zapaśników w stylu
klasycznym – Anna Kasperska, Tomasz Mikulski, Tomasz Grzywacz,
Joanna Ostapiuk-Karolczuk, Agnieszka Zembroń-Łacny
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10.50-11.00

11.20-11.30
11.30-11.40

Wykorzystanie badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w ocenie
zmian struktur mózgowia u zawodników trenujących uderzane sporty walki – Dominik Sieroń
Wpływ krioterapii ogólnej na czynniki regulujące aktywność komórek satelitarnych
u zapaśników w stylu klasycznym – Agnieszka Zembroń-Łacny, Ewa Ziemann,
Anna Kasperska, Marcin Krzysztoszek, Piotr Żurek, Tadeusz Rynkiewicz
Ocena składu ciałą i wydolności beztlenowej wybranej grupy polskich sportowców
uprawiających brazylijskie jiu-jitsu – Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka
Sędzia Medyczny w karate tradycyjnym – Mieczysław Miodek
Dyskusja

11.40-12.00

Przerwa kawowa

12.00-14.00

WARSZTATY
1) A-3 – dimensional approach to rehabilitation – David Fevre (Sala B – nowy budynek)
2) Ergospirometria i kardiografia impedancyjna w sporcie – Robert Pietruszyński,
Markus Siepman, Jan Bazański, Jerzy Węglarz (Sala 264 – główny budynek)
3) Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania systemu do diagnostyki
i pomiarów izokinetycznych – Maria Papadopoulu, Damian Majchrza, Łukasz Korowaj

14.00-15.00

Przerwa obiadowa

11.00-11.10

11.10-11.20

SESJA V – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I SPRAWNOŚĆ ORGANIZMU CZŁOWIEKA
Sala B (nowy budynek)
Przewodniczący: Zbigniew Szyguła, Andrzej Ziemba
15.00-15.10
15.10-15.20

16.10-16.30

Aktywność fizyczna i metabolizm tkanki kostnej – Alicja Nowak
Wysiłek ekscentryczny indukuje generację tlenku azotru – Karol Kalina, Michał Gajewski,
Mariusz Naczk, Joanna Ostapiuk-Karolczuk, Agnieszka Zembroń-Łacny
Sprawność fizyczna studentów zrzeszonych w AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
– Michał Pelczar, Rafał Szmajda, Elżbieta Szczepaniak, Anna Jegier
Aktywność fizyczna osób bezdomnych – Edyta Naszydłowska, Anna Jegier
Konsekewencje upadków a aktywność fizyczna i sprawność funkcjonalna seniorów
przebywających w domach pomocy społecznej – Małgorzata Jarosik, Joanna Czarnecka,
Izabela Kośla, Joanna Kostka, Monika Smolarek, Marta Retlikowska-Lipińska,
Tomasz Kostka
Relacje zespołu medycznego i trenerskiego w leczeniu i rehabilitacji narządu ruchu
sportowca wyczynowo uprawiającego sport – Aneta Sławska, Tadeusz Trzaska
Wpływ okładu kostkami lodu na odbiór wrażeń sensorycznych i temperature
powierzchniową ręki – Piotr Szałański, Anna Straburzyńska-Lupa
Dyskusja

16.30-17.00

Przerwa kawowa

15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50

15.50-16.00
16.00-16.10

Sobota, 20.10.2012 r.
SESJA VI – USZKODZENIA SPORTOWE STAWU KOLANOWEGO
Sala A (nowy budynek)
Przewodniczący: Jerzy Widuchowski, Andrzej Czamara
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.30

Sport a dysplazja kolana – Tadeusz Trzaska
Aktualny stan chirurgii łąkotek stawu kolanowego – Jerzy Widuchowski,
Wojciech Widuchowski
Całkowita artroskopowi technika rekonstrukcji chrząstki stawowej – AMIC w stawie
kolanowym u aktywnych sportowo chorych. Technika operacyjna, wczesne wyniki
leczenia – Tomasz Piontek, Kinga Ciemieniewska-Gorzela, Andrzej Szulc,
Tadeusz Trzaska, Jakub Naczk
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9.30-9.40

10.40-11.00

Biomechaniczna ocena funkcjonalna jako kryterium powrotu do sportu zawodników
porekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC. Wybrane elementy oceny funkcjonalnej
– Agnieszka Prusińska, Tomasz Piontek, Kinga ciemieniewska-Gorzela, Jakub Naczk,
Witold Dudziński, Minika Grygorowicz
Zastosowanie pomiarów dynamometrycznych jako uzupełnienie oceny klinicznej
po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – Marta Jarocka, Jacek Walawski,
Ryszard Majewski
Możliwości rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego u dzieci i młodzieży
uprawiającej sport – Tadeusz Trzaska
Wpływ carvingu na epidemiologię uszkodzeń więzadłowych stawów kolanowych
– Andrzej Solecki, Wojciech Solecki, Bogusław Sadlik
Porównanie wyników rekonstrukcji WKP jednopęczkjowej do dwupęczkowej u mężczyzn
objętych 12-tygodniową fizjoterapią – Aleksandra Krzemińska, Andrzej Czamara
Relacja pomiędzy uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego a przerostem fałdu
maziowego przyrzepkowego przyśrodkowego stawu kolanowego u sportowców
leczonych w Oddziale Ortopedii Szpitala EuroMediCare we Wrocławiu
– Tomasz Andrzejewski
Ograniczenia elastyczności mięśniowej u pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi
w bólach przedniego przedziału stawu kolanowego – Natalia Reke, Agata Madaj,
Tomasz Piontek, Monika Grygorowicz, Witold Dudziński, Kinga Ciemieniewska-Gorzela,
Andrzej Pyda
Dyskusja

11.00-11.30

Przerwa kawowa

9.4 0-9.50

9.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30

10.30-10.40

SESJA VII – BÓL, REHABILITACJA, DOPING I TEMATY WOLNE
Sala B (nowy budynek)
Przewodniczący: Andrzej Bugajski, Andrzej Pokrywka, Romuald Lewicki
9.30-9.45
9.45-10.00

10.50-11.10

Aspekty bólu w sporcie: pomiędzy teorią a praktyką – Maciej Pawlak, Bartosz Trawiński
Wpływ zajęć rekreacyjnych typu fitness na wy brane wskaźniki metaboliczne u kobiet
w wieku 20-40 lat – Ewa Śliwicka, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, Zbigniew Kasprzak,
Anna Gogojewicz
Stosowanie nikotyny przez sportowców w Polsce – Monika Ługowska, Anna Jarek,
Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska, Sylwia Lewandowska-Pachecka,
Jacek Łukaszkiewicz
Badania antydopingowe podczas UEFA Euro 2012 – Ewa Turek-Lepa,
Dorota Kwiatkowska, Andrzej Pokrywka
Obciążenia statyczne i dynamiczne narządu ruchu u profesjonalnych sportowców:
analiza zagadnienia z perspektywy biomechaniki – Lechosław B. Dworak
Złamania obojczyka u sportowców leczonych najnowszą metodą małoinwazyjną
– Marek Kintzi
Dyskusja

11.10-11.30

Przerwa kawowa

12.00

Zakończenie obrad

12.30-13.30

Obiad

10.00-10.10

10.10-10.20
10.20-10.35
10.35-10.50
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75 lat Polskiej Medycyny Sportowej
19372012
Jubileuszowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sportowej
Poznań, 18-20 października 2012 r.

STRESZCZENIA
PREZENTACJI USTNYCH
I PLAKATOWYCH

Materiał został umieszczony w formie nadesłanej przez Organizatorów Konferencji.
Redakcja czasopisma „Medycyna Sportowa” nie ingerowała w treść merytoryczną nadesłanych streszczeń wykładów.
The abstracts are being published as submitted by the Conference's Organisers.
”Polish Journal of Sports Medicine” has not altered their content in any way.
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SESJA I – Referaty wprowadzające – Introductory lectures

SESJA I – Referaty wprowadzające – Introductory lectures
1.
EXERCISE THERAPY – HOW DOES IT WORK?
Klaus Michael Braumann
Uniwersytet w Hambrgu, Niemcy
2.
FUNCTIONAL REHABILITATION HAS TO BE PLAYER SPECIFIC
David Fevre
Blackburn Rovers Senior Training Centre, Blackburn.
Head Chartered Physiotherapis, Head of Department for Physiotherapy Managers,
Chartered Phisiotherapist to the GB Rugby League World Team
3.
CZY EKSTREMALNY WYSIŁEK WYTRZYMAŁOŚCIOWY MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE
DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA?
Wojciech Drygas
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Instytut Kardiologii w Warszawie
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1.
OCENA ODLEGŁYCH WYNIKÓW LECZENIA OBRAŻEŃ STAWU SKOKOWEGO U PIŁKARZY
NOŻNYCH
Andrzej Czamara, Marek Emilianowicz, Łukasz Szuba
Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
Wstęp. Obrażenia tkanek miękkich stawu skokowego występują często u piłkarzy nożnych.
Cel. Odległa ocena funkcjonalna leczenia uszkodzeń stawu skokowego.
Materiał i metody. Badania wykonano u 51 piłkarzy nożnych grających w ekstraklasie krajowej i ligach europejskich (2010-2012). 29. zawodników (29/51; 55%) było leczonych z powodu obrażeń aparatu torebkowo-więzadłowego stawów skokowych (I-III stopień). Średni czas od wystąpienia obrażeń wyniósł x=55,5
±43,4 miesięcy. Ośmiu z nich było po artroskopii stawu skokowego (III st.). Dziewięciu miało jednostronne
skręcenie a 12. piłkarzy było po skręceniu obydwu stawów skokowych (I/II st.) leczonych zachowawczo.
Po badaniu ortopedycznym mierzono zakresy ruchów i obwodów stawów skokowych oraz wartości szczytowych momentów sił (PT), względnych momentów siły (RT) mięśni zginaczy i prostowników stawów
skokowych w izokinetyce (180°/s; 120°/s; 60°/s; 30°/s).
Wyniki. W całej badanej grupie nie odnotowano istotnych statystycznie różnic wartości mierzonych obwodów
i zakresów ruchomości oraz wartości PT i RT w izokinetyce po stronie uszkodzonych stawów w odniesieniu do strony bez obrażeń. Poziom asymetrii badanych parametrów strona do strony wahał się od 1.0%
do 4.7%. Analiza indywidualna wykazała jednak, że u 8 zawodników odnotowano istotne deficyty szczególnie PT, RT i obwodu stawu po stronie skręcenia w zakresie od 16,5% do 36,6%. Sugeruje to potrzebę
dalszej analizy indywidualnej (monitoring sprawności st. skokowego) u części zawodników.
Wnioski. Przeprowadzone badania wykonane 55,5 miesięcy po leczeniu obrażeń stawu skokowego
wykazały u większości piłkarzy zadowalające wyniki w ocenie klinicznej i funkcjonalnej oraz w badaniach
biomechanicznych.
2.
WPŁYW 7-TYGODNIOWEGO OKRESU TRENINGOWEGO NA HORMONALNE I METABOLICZNE
ODPOWIEDZI NA MAKSYMALNY WYSIŁEK U ZAWODNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ
Benedykt H. Opaszowski1,3, Zbigniew Tyc2, Zbigniew Obmiński1, Tomasz Danielik2,
Marcin Korkuć2, Barbara Długołęcka3
1
Instytut Sportu w Warszawie,
2
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
3
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Wstęp. Celem przeprowadzonych badań jest ocena reakcji metabolicznej i hormonalnej zawodników
piłki nożnej na wysiłek maksymalny (test oznaczania progu przemian anaerobowych – PPA) wykonywany
w warunkach terenowych w cyklu treningowym, który obejmował okres przygotowania ogólnego (ok. 7
tygodni).
Materiał i metody. W próbkach krwi 20 badanych oznaczano stężenie mleczanu (LA) w pełnej krwi oraz
kortyzolu (C), testosteronu (T) i hormonu wzrostu (GH) w osoczu podczas wysiłku biegowego wykonywanego
wg formuły oznaczania PPA. Rejestrowano podczas biegów częstość skurczowi serca (HR). Wyznaczano
prędkość progową na podstawie OBLA. Badania powtórzono na początku i końcu okresu przygotowawczego.
Wyniki. Trening spowodował wzrost prędkości progowej średnio o 0,4 m/s, obniżenie stężeń LA podczas
testu w drugich badaniach oraz mniej nasilonych zmianach HR. Wzrosła wytrzymałość badanych zawodników przy korzystniejszej reakcji hormonalnej w odniesieniu do kortyzolu i GH. Komponent wytrzymałościowy
w realizowanym treningu pokazał w drugim badaniu niższe spoczynkowe stężenia testosteronu. Nie
miało to wpływu na równowagę metaboliczną. Stosunek testosteronu do kortyzolu (T/C), jego wzrost po
treningu, pokazywał bardziej stabilną równowagę anaboliczno-kataboliczną co podkreśla słuszność założeń
treningowych w tym okresie.
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Wnioski. Badania ujawniły przydatność wskaźników metaboliczno-hormonalnych w monitorowaniu reakcji
fizjologicznej zawodników na wysiłek fizyczny i korzystne zmiany w procesie adaptacji organizmu poddanych treningowi zawodników.
3.
OCENA POZIOMU WITAMINY D I MARKERÓW OBROTU KOSTNEGO U ZAWODNIKÓW
GRAJĄCYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ – MISTRZÓW POLSKI
Aleksandra Kopeć1, Monika Maćków1, Jadwiga Pietraszewska2, Filip Majda3,
Małgorzata Słowińska-Lisowska1
1
AWF Wrocław, Zakład Medycyny Sportu i Żywienia
2
AWF Wrocław, Zakład Antropologii Fizycznej
3
4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Wstęp, cel pracy. Witamina D odgrywa istotną rolę w regulacji homeostazy wapnia i fosforanów, uczestniczy
w utrzymaniu prawidłowej struktury i funkcji kości. Jest także odpowiedzialna za immunomodulację oraz
funkcjonowanie układu mięśniowego i nerwowego. Niedobór witaminy D u sportowców może prowadzić
do osłabienia siły mięśniowej, nerwobóli oraz istotnie zwiększać ryzyko wystąpienia kontuzji [Cannell
i wsp. 2009, Willis i wsp. 2008].
Celem naszych badań była ocena poziomu witaminy D oraz markerów obrotu kostnego u zawodników
grających w piłkę nożną – Mistrzów Polski.
Materiały i metody. W badaniach wzięło udział 24 zawodników grających w piłkę nożną. Grupę kontrolną
stanowiło 12 młodych mężczyzn o niskim poziomie aktywności fizycznej (1429,51 ± 1228,95 MET godziny/
tydzień). Poziom wit. 25 (OH) D3, osteokalcyny, parathormonu (PTH) i N – końcowego propeptydu prokolagenu typu 1 (P1NP) w surowicy krwi oznaczano metodą elektrochemiluminescencji „ECLIA” na analizatorze Elecsys (Roche, Szwajcaria). Spożycie wit. D i Ca z dietą analizowano za pomocą programu Dieta 4D
(IŻiŻ, Warszawa). Badania w grupie piłkarzy przeprowadzono dwukrotnie w okresie jesieni i wiosny.
Wyniki. W grupie mężczyzn grających w piłkę nożną stwierdzono w porównaniu do grupy kontrolnej znamiennie wyższe stężenie wit. 25 (OH) D3 (62,41 ± 24,25 vs 33,55 ± 13,43 nmol/L), osteokalcyny (33,00
± 8,86 vs 24,37 ± 7,74 ng/ml) oraz P1NP (79,83 ± 22,10 vs 47,75 ± 12,15 ng/ml) natomiast niższe stężenie
PTH (25,37 ± 7,78 vs 32,83 ± 8,69). U piłkarzy wykazano natomiast wyższe spożycie Ca (1179 ± 265,80
vs 932 ± 104,80 mg/d) oraz witaminy D (5,90 ±4,30 vs 2,44 ±1,07 µg/d). Statystycznie istotną korelację
(r = 0,77) pomiędzy spożyciem Ca z dietą a poziomem wit. 25 (OH) D3 obserwowano tylko w grupie kontrolnej. W badaniach przeprowadzonych w okresie jesieni w porównaniu do okresu wiosennego w grupie
piłkarzy stwierdzono znamiennie wyższy poziom wit. 25 (OH) D3 oraz osteokalcyny, natomiast nisze
stężenie PTH.
Wnioski. Celowa wydaje się u zawodników – piłkarzy nożnych kontrolna poziomu witaminy 25 (OH) D3,
markerów obrotu kostnego oraz spożycia Ca i wit. D w diecie, szczególnie w okresie zimowym. Na uwagę
zasługuje bardzo niski poziom witaminy 25 (OH) D3, wskaźników obrotu kostnego oraz spożycia Ca i wit D
w grupie mężczyzn nieaktywnych fizycznie.
4.
SKRÓCENIE CZYNNOŚCIOWE MIĘŚNI KOŃCZYN DOLNYCH A PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA
PODSTAWOWYCH WZORCÓW RUCHOWYCH W GRUPIE PIŁKAREK NOŻNYCH
Monika Grygorowicz1,2, Tomasz Piontek1, Witold Dudziński1
Rehasport Clinic w Poznaniu
2
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
1

Wstęp. Wiedza dotycząca wpływu skrócenia czynnościowego mięśni kończyn dolnych na poziom motoryczny
w grupie piłkarek nożnych jest niewystarczająca. Wydaje się więc, że każda praca pozwalająca rozszerzyć
wiedzę w tym obszarze jest uzasadniona.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu skrócenia czynnościowego mięśni kończyn dolnych na prawidłowość
wykonania podstawowych wzorców ruchowych w grupie piłkarek nożnych w zależności od reprezentowanego poziomu sportowego.
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Materiał i metody. U zawodniczek Ekstraklasy (n=21) i I ligi (n=22) przeprowadzono ocenę długości mięśni
kończyn dolnych oraz testy FMSTM. Zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi przetestowano testem
Chi2 Pearsona. Różnice pomiędzy grupami przeanalizowano wykorzystując test U Manna-Whitneya. Istotność statystyczną przyjęto na poziomie p<0,05. Wykorzystano oprogramowanie Statistica v. 7.1
Wyniki. Uzyskano istotnie statystyczną wyższą liczbę pomiarów wskazujących na nieprawidłową długość
mięśnia prostego uda w grupie zawodniczek I ligi (p=0,043). Z kolei w grupie Ekstraklasa odnotowano
znamiennie niższą liczbę prawidłowych wyników testu długości grupy kulszowo-goleniowej (p=0,001). Piłkarki Ekstraklasy uzyskały wyższe wyniki w próbie stabilności rotacyjnej tułowia (p=0,00128), podczas gdy
piłkarki I ligi uzyskały wyższe wartości w próbach głębokiego przysiadu (p=0,00128), przysiadu w wykroku
(p=0.004232) i aktywnego uniesienia kończyny dolnej (p=0,0222)
Wnioski. Odnotowane różnice w zaburzeniach elastyczności mięśni kończyn dolnych pomiędzy piłkarkami
o różnym poziomie wyszkolenia mogą wynikać z wpływu wieloletniego treningu piłkarskiego na układ ścięgnisto-mięśniowy i struktury stawowe. Ze względu na odmienne przyczyny zaburzenia podstawowych wzorców
motorycznych w obydwu analizowanych grupach, wdrażane programy profilaktyczne powinny być dostosowane do poziomu zaawansowania sportowego reprezentowanego przez poszczególne zawodniczki.
Jednak wobec niewielkiej liczebności grupy badanej dla zweryfikowania tej tezy należałoby rozszerzyć
badania na większą populację piłkarek.
5.
ASPEKTY MONITORINGU SKŁADU BIOCHEMICZNEGO I HEMATOLOGICZNEGO KRWI
HOKEISTÓW NA TRAWIE W CZASIE PEŁNEGO CYKLU TRENINGOWEGO
Tomasz Podgórski, Maciej Pawlak, Jan Konarski, Ryszard Strzelczyk
Zakład Biochemii, AWF Poznań
Cel pracy. Monitorowanie nawodnienia oraz poziomu wybranych wskaźników biochemicznych i hematologicznych u zawodników uprawiających hokej na trawie w czasie pełnego cyklu treningowego.
Materiał i metody badań. W badaniach wzięło udział 11 zawodników hokeja na trawie należących do AZS
AWF Poznań (wiek 21,9±1,3 lat, masa ciała 75,5±6,2 kg, wysokość ciała 176,7±3,9 cm). Od sportowców
pobierano co tydzień, o tej samej godzinie, począwszy od początku okresu przygotowawczego (luty)
do końca okresu startowego (czerwiec), krew kapilarną z opuszki palca. W materiale tym przeprowadzano oznaczenia morfologiczne krwi oraz wyznaczono spoczynkowe stężenia mleczanu, pirogronianu i glukozy.
Uzyskane wartości wskaźników każdorazowo odnoszono do wspólnego przelicznika hematologicznego
wynoszącego 50%.
Wyniki. Regularny monitoring hokeistów na trawie pozwolił na ustalenie ich indywidualnych profili biochemicznych i hematologicznych. Do tych wartości referencyjnych odnoszono pozyskiwane co tydzień wyniki.
Powyższe pozwalało na szybkie i efektywne rozpoznawanie symptomów różnych zaburzeń w obrębie
organizmu, szczególnie przemęczenia, przeziębienia, chorób (grypa) czy kontuzji. Uzyskane profile osobnicze wskaźników hematologicznych i biochemicznych wykazały, że największe różnice między zawodnikami
stwierdzono w zakresie liczby limfocytów (91,43%), trombocytów (28,89%), leukocytów (28,30%) oraz
stężenia mleczanu (43,18%). Zastosowanie przyjętego przelicznika hematologicznego pozwoliło na racjonalne porównywanie pomiędzy sobą poszczególnych zawodników, jak również długoterminowe zmiany
w obrębie pojedynczego hokeisty.
Wnioski. 1. Wykazano, że zawodnicy uprawiający hokej na trawie charakteryzują się stabilnymi wskaźnikami
biochemicznymi i hematologicznymi pomimo intensywnego 18-tygodniowego obciążenia treningowego.
2. Kilkakrotne badanie jednego sportowca wymaga zastosowania stałego przelicznika hematokrytowego.
3. Różnice występujące pomiędzy poszczególnymi badanymi hokeistami wskazują na potrzebę indywidualnego postępowania z każdym zawodnikiem i relatywizują wartości średnie dla ich grupy.
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6.
ZMIANY W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM KRĘGOSŁUPA U ZAWODNIKÓW
HOKEJA NA TRAWIE
Marta Flis1, Tadeusz Trzaska2
Zakład Kinezyterapii, Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu
2
Zakład Traumatologii, Katedra Medycyny Sportu i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu

1

Wstęp. Aktualny stan wiedzy potwierdza, że zawodowe i wieloletnie uprawianie sportu wyczynowego
przyczynia się do powstawania przeciążeń narządu ruchu oraz generowania bólu kręgosłupa. Niezwykle
niebezpieczne są dyscypliny sportu, w których występują dynamiczne ruchy maksymalnego wyprostu oraz
rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa, doprowadzając do znacznych przeciążeń i napięć okolicy międzywyrostkowej kręgosłupa. Hokej na trawie należy do kontaktowych dyscyplin sportu, wymagających
od gracza wysokiej sprawności fizycznej, gibkości, dobrej koordynacji ruchowej oraz siły mięśniowej. Jest
asymetryczną dyscypliną sportu, która ze względu na charakterystyczną postawę zawodnika podczas gry
w dużej mierze predysponuje do występowania zwyrodnieniowych zmian przeciążeniowych kręgosłupa.
Celem pracy było określenie rodzajów zmian strukturalnych kręgosłupa lędźwiowego u zawodników uprawiających hokej na trawie w zależności od wieku oraz stażu zawodniczego.
Materiał i metody. Badaniami objęto 80 czynnych zawodników hokeja na trawie w wieku od 18 do 48 lat.
Ostatecznie wyselekcjonowano 15 zawodników grupy młodzieżowej (średnia wieku 20,3 ± 0,98) oraz 15
zawodników grupy seniorów (średnia wieku 36,2 ± 7,54) u których występowały dolegliwości bólowe
kręgosłupa. Badani skierowani zostali na diagnostykę radiologiczną odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Do
celów porównawczych dobrano dwie grupy kontrolne spośród osób nie uprawiających sportu.
Wyniki. Wyniki oceny radiologicznej w obu badanych grupach sportowych wskazują na występowanie
anomalii wrodzonych, zmian patologicznych nabytych (kręgozmyk, zwężenia szczelin międzykręgowych
L4-L5, L5-S1, konflikty wyrostków kolczystych L3-L4, L4-L5), co może stanowić przyczynę występowania
dolegliwości bólowych kręgosłupa odcinka lędźwiowego u tych zawodników.
Wnioski. U zawodników czynnie trenujących hokej na trawie odnotowano w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
kręgosłupa obecność zmian patologicznych wrodzonych oraz nabytych. Rozległość tych zmian niewątpliwie
jest związana z charakterem uprawianej dyscypliny sportu oraz stażem zawodniczym. Badanie radiologiczne powinno stanowić istotny element diagnostyki obrazowej. W kwalifikacji do uprawiania hokeja
na trawie konieczne jest dokładne badanie kręgosłupa odcinka lędźwiowego, co pozwoli na wyeliminowanie zawodników z wadami ograniczającymi wymaganą sprawność ruchową.
7.
ZWIĄZEK EFEKTU WZGLĘDNOŚCI WIEKU Z REZULTATAMI SPORTOWYMI TENISISTÓW
– ANALIZA RETROSPEKTYWNA CZOŁOWYCH TENISISTÓW ŚWIATA
Piotr Unierzyski
AWF Poznań
Cel pracy. Za cel pracy postawiono określenie związków zachodzących pomiędzy datą urodzenia w ramach
tego samego roku kalendarzowego a poziomem sprawności fizycznej i rezultatami sportowymi w tenisie.
Materiał i metoda. Badaniach uczestniczyło 500 tenisistów w wieku 11-14 lat urodzonych w latach 198086, reprezentujących 79 państw, którzy uczestniczyli w międzynarodowych turniejach juniorskich najwyższej
rangi w latach 1993 a 1999. W trakcie badań uzyskano dane dotyczące wysokości i masy ciała, poziomu
sprawności fizycznej, wieku kalendarzowego, liczby rozgrywanych spotkań w turniejach oraz stażu treningowego.
Wyniki. W badania zaobserwowano znaczącą statystycznie nadreprezentację urodzonych w pierwszej
połowie roku wśród czołowych młodych tenisistów. Wcześniej urodzeni wykazali się w momencie badań
wyższym poziomem sprawności fizycznej, większą masą oraz wysokością ciała oraz osiągali większe sukcesy sportowe wśród juniorów. Jednak zależności tych nie stwierdzono wśród tej samej populacji (w oparciu
o te same dane), analizowanej ponad 10 la później, kiedy to Ci sami zawodnicy uczestniczyli w rywalizacji
sportowej wśród seniorów.
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Wnioski. Wskazano, że różnice w budowie ciała oraz poziomie zdolności motorycznych wynikające z różnic
pod względem daty urodzenia silną determinantą poziomu sportowego w okresie dojrzewania oraz czynnikiem
„zakłócającym” ocenę potencjału młodego tenisisty. Stąd istnieje potrzeba stworzenia takich ram organizacyjnych systemów szkolenia, identyfikacji talentów oraz współzawodnictwa w tenisie, by wspomagałyby
one w jednakowym stopniu wszystkich uczestniczących w rozgrywkach, a nie tylko dzieci uprzywilejowane
ze względu na przewagę wynikającą z wcześniejszego urodzenia w ramach tego samego rocznika.
8.
USZKODZENIA CHRZĘSTNO-KOSTNE STAWÓW KOŃCZYNY DOLNEJ U ZAWODNIKÓW GIER
ZESPOŁOWYCH – DYLEMAT CHIRURGA, FIZJOTERAPEUTY I TRENERA.
Bogusław Sadlik, Michał Mojżesz
Klinika Świętego Łukasza w Bielsku-Białej
Praca obejmuje metaanalizę wyników chirurgicznego leczenia uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego i skokowo-goleniowego wśród zawodników gier zespołowych: piłkarzy, siatkarzy
i koszykarzy. W przeprowadzonej metaanalizie publikacji ostatniego pięciolecia autorzy przeanalizowali
najczęściej stosowane metody chirurgiczne w odniesieniu do wielkości oraz umiejscowienia uszkodzenia
chrząstnego lub chrzęstno-kostnego.
Obrażenia chrzęstno-kostne obejmowały najczęściej przyśrodkowy kłykieć udowy, staw rzepkowo-udowy
oraz przyśrodkową powierzchnię bloczka kości skokowej.
Analiza obejmowała rodzaj procedury chirurgicznej, odsetek niezadowalających wyników, okres powrotu
do gry, odsetek grających zawodników co najmniej 2 pełne sezony po przebytym leczeniu operacyjnym.
We wnioskach przedstawiony zostanie algorytm postępowania stosowany w Klinice św. Łukasza w leczeniu
uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych u zawodników gier zespołowych.
Analiza obejmowała rodzaj procedury chirurgicznej, odsetek niezadowalających wyników, okres powrotu
do gry, odsetek grających zawodników co najmniej 2 pełne sezony po przebytym leczeniu operacyjnym.
We wnioskach przedstawiony zostanie algorytm postępowania stosowany w Klinice św. Łukasza w leczeniu uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych u zawodników gier zespołowych.
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1
CHARAKTERYSTYKA POURAZOWYCH USZKODZEŃ UKŁADU RUCHU ORAZ OKOLICY
GŁOWY I TUŁOWIA W SZTUKACH, SPORTACH I SYSTEMACH WALKI -BADANIE PILOTOWE
Artur Szewczyk1, lek. med. Michał Pelczar2, Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier3
Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3
Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodz

1

Cel. Celem badania było dokonać charakterystyki pourazowych uszkodzeń układu ruchu oraz okolicy głowy
i tułowia i częstości ich występowania wśród osób trenujących sztuki, sporty i systemy walki, w zależności od:
wieku, płci, charakterystyki technik dominujących uprawianego stylu walki i stażu treningowego.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób trenujących różne sztuki, sporty i systemy
walki, za pomocą autorskiego kwestionariusza dotyczącego przebiegu ich kariery sportowej i historii
doznanych urazów układu ruchu, okolicy głowy i tułowia. Sposób pozyskiwania ankiet był dwojaki: bezpośredni wywiad z wykorzystaniem specjalnie opracowanego kwestionariusza oraz elektroniczny formularz
do samodzielnego uzupełnienia, umieszczony na internetowej witrynie Studenckiego Koła Naukowego
działającego przy Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badani zostali
podzielenie na grupy w zależności od: płci, wieku, charakterystyki technik dominujących w uprawianym
stylu i stażu treningowego. 30% badanych stanowiły kobiety. Przedstawione wyniki są wynikami pozyskanymi
od pierwszych 35 osób. W czasie sierpnia i września bieżącego roku będą pozyskiwane kolejne wyniki,
które zostaną dołączone do końcowych wyników badania.
Wyniki. 80% wszystkich trenujących sztuki, sporty i systemy walki doznało urazu związanego z treningiem
fizycznym i udziałem w zawodach w uprawianej przez siebie dyscyplinie. 95% spośród nich wystąpiło
więcej niż jeden raz lub miały charakter nawrotowy, pojedyncze, nie nawracające urazy narządu ruchu,
okolicy głowy i tułowia stanowiły 5% i powstały w okolicznościach przypadkowych nie związanych z bezpośrednim kontaktem z przeciwnikiem lub partnerem treningowym. W stylach walki, w których dominujące
techniki mają charakter uderzeń zadawanych kończynami górnymi i dolnymi najczęściej występowały
urazy bezpośrednie, z takimi następstwami jak: uszkodzenia mięśni w postaci krwiaków i stłuczeń, otarcia
naskórka w miejscach kontaktu powłok ciała z wektorem działającej siły, krwiaki okołooczodołowe, pęknięcia i złamania małych i średnich kości dłoni i stóp oraz okolicy twarzy, w tym kości jarzmowych i łuków
brwiowych. Rzadziej zdarzały się pęknięcia i złamania żeber. Style walki charakteryzujące się technikami
rzutowymi, duszeniem i siłowaniem w bliskim zwarciu były głównie przyczyną urazów pośrednich tkanek
miękkich jak: naciągnięcia, krwiaki śródmięśniowe, uszkodzenia więzadeł: zewnątrz, śród i wewnątrzstawowych typu skręcenia lekkiego, średniego i ciężkiego stopnia lub tzw. uszkodzenia całkowitego wraz
z uszkodzeniami współistniejącymi. Najczęściej dotyczyły one dużych partii mięśniowych: mięśnia prostownika grzbietu, mięśnia czworogłowego uda, mięśnia dwugłowego ramienia, mięśnia brzuchatego łydki
i dużych stawów: stawu barkowego, kolanowego, łokciowego. 85% badanych zawodników startujących
w zawodach, a 33% trenujących amatorsko doznało pourazowego uszkodzenia układu ruchu bądź okolicy
głowy i tułowia. Interwencji lekarza wymagało 44% osób po doznanym w wyniku uprawiania sztuk, sportów
i systemów walki urazie, a zgłoszenia się do szpitala-23%. Średnia przerwa w treningach, której powodem
był sam uraz i jego następstwa trwała 7-14 dni. Najczęstsze postępowanie medyczne po urazie polegało
na łagodzeniu bólu za pomocą niesteroidowych leków przeciw zapalnych oraz stosowania zimnych okładów
w miejscu uszkodzenia.
Wnioski. 1. Style, w których dominują techniki mające charakter uderzeń zadawanych kończynami górnymi i dolnymi obciążone są większym ryzykiem urazów układu ruchu, okolicy głowy i tułowia od stylów
charakteryzujących się technikami rzutowymi, duszeniem i siłowaniem w bliskim zwarciu. 2. Osoby trenujące
rekreacyjnie, nie startujące w zawodach są obciążeni mniejszym ryzykiem wystąpienia urazów układu
ruchu, okolicy głowy i tułowia w porównaniu z czynnymi zawodnikami. 3. Ze względu na dużą urazogenność sztuk, sportów i systemów walki, zawodnicy powinni być poddawani regularnym badaniom lekarskim
przeprowadzanym według rzetelnych wytycznych i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w tym temacie,
a trenerzy powinni dobierać metody i środki treningowe tak, aby stanowiły skuteczny środek prewencyjny
przeciwko urazom układu ruchu, okolicy głowy i tułowia lub minimalizowały ryzyko ich wystąpienia. Konieczne
jest stosowanie w najbardziej narażonych okolicach i częściach ciała odpowiednich ochraniaczy.
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2.
GENERACJA TLENKU AZOTU PO ZASTOSOWANIU TRENINGU HIPOKSYCZNEGO
U ZAPAŚNIKÓW W STYLU KLASYCZNYM
Anna Kasperska1, Tomasz Mikulski2, Ewa Ziemann3, Tomasz Grzywacz3,
Joanna Ostapiuk-Karolczuk1, Agnieszka Zembroń-Łacny1
1
Zakład Medycyny Sportowej i Biochemii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
2
Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej im. Mossakowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie;
3
Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Tlenek azotu jest kluczowym regulatorem funkcji mięśni szkieletowych i adaptacji do wysiłku fizycznego,
zimna i hipoksji. Generacja NO w mięśniach jest związana z aktywacją komórek satelitarnych, regeneracją
mięśni i biogenezą mitochondriów, a także z regulacją średnicy naczyń krwionośnych i przepływu krwi, jak
również właściwościami kurczliwymi mięśni. Wytwarzanie NO w tkankach może być modulowane przez
wysiłek fizyczny (fizjologiczna hipoksja), uogólnioną hipoksję (trening wysokogórski) lub donory NO, jak
nitrogliceryna lub prekursorzy syntezy NO, jak L-arginina (Filippin et al. Nitric Oxide 2011).
Celem badań było wyjaśnienie, czy trening hipoksyczny prowadzony metodą przerywaną (ang. intermittent
hypoxia training, IHT) zwiększa wytwarzanie NO i czynników wzrostu regulujących regenerację uszkodzonych mięśni u zapaśników w stylu klasycznym.
W badaniach uczestniczyło 16 zapaśników kadry narodowej Polski. Krew pobierano przed rozpoczęciem
6-dniowego cyklu codziennych sesji IHT (raz dziennie), po 5 i 6 dniach IHT, następnie po 20 dniach od
zakończenia treningu hipoksycznego. Badania prowadzono w okresie przed-startowym (kwiecień) podczas
zgrupowania w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
Stężenie tlenku azotu (NO) i erytropoetyny (EPO) wzrosło około 2-krotnie po 6 dniach cyklu IHT, następnie spadło do wartości początkowych po 20 dniach od zakończenia IHT. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), insulinopochodny czynnik wzrostu (IGF-I) oraz płytkopochodny czynnik wzrostu
(PDGF-BB) osiągnęły najwyższe stężenia po 5 dniach IHT. Natomiast czynnik wzrostowy hepatocytów
(HGF) wzrósł istotnie dopiero po 20 dniach od zakończenia treningu hipoksycznego. Stężenie białka
C-reaktywnego (hsCRP) wzrosło 2-krotnie po IHT, następnie obniżyło się po 20 dniach od zakończenia
hipoksji. Zmiany NO, EPO, hsCRP oraz czynników wzrostu były statystycznie istotne w porównaniu
do grupy uczestniczącej wyłącznie w treningach.
Podsumowując, trening zapaśniczy połączony z 6-dniowym cyklem IHT zwiększa generację tlenku azotu
i indukuje uwalnianie czynników wzrostowych regulujących regenerację i adaptację mięśni do wysiłku
fizycznego. IHT jest efektywną metodą wspomagającą proces odbudowy mięśni u zapaśników w stylu
klasycznym.
Dziękujemy Ryszardowi Wolnemu i Włodzimierzowi Zawadzkiego oraz Polskiemu Związkowi Zapaśniczemu za współpracę i możliwość realizacji projektu finansowanego z grantu NNZ705282 Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
3.
WYKORZYSTANIE BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
W OCENIE ZMIAN STRUKTUR MÓZGOWIA U ZAWODNIKÓW TRENUJĄCYCH UDERZANE SPORTY
WALKI
Dominik Sieroń
Zakład Radiologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Wstęp. W pracy przedstawiono na podstawie doświadczeń własnych i meta-analizy wykorzystanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej (TK) oraz badań rezonansu magnetycznego (MRI).
Doskonale wiadomo, że uderzane sporty walki jakim jest boks i mieszane sporty walki stanowią grupę
o bardzo wysokim odsetku urazów w zakresie całego ciała a w szczególności głowy. Dotyczy to zarówno
sportowców trenujących amatorsko jak i profesjonalnie. W zakresie mózgu i móżdżku zmiany pourazowe
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możemy podzielić na zmiany wczesne czyli ostre oraz zmiany późne czyli następowe związane z przewlekłymi urazami głowy.
Zmiany pourazowe w zakresie mikrouszkodzeń, krwawień w zakresie struktur mózgu dotyczą kory mózgu,
substancji białej, układu komorowego oraz zmian w płynie mózgowo – rdzeniowym stanowiąc zagrożenie
dla okresu czynnej kariery sportowca oraz jego stanu zdrowia po zakończeniu kariery.
Wykorzystanie diagnostyki obrazowej TK i MR w zakresie oceny uszkodzeń struktur mózgu w grupie
zawodników trenujących sporty uderzane jest czułą i specyficzną formą oceny zmian pourazowych i stanowi
złoty standard na całym świecie.
Dokładna ocena struktur wewnątrzczaszkowych pozwala na celowane włączenie procesów terapeutycznych
i często w wybranych przypadkach ratuje życie.
Podsumowanie. Diagnostyka obrazowa TK i MR zawodników trenujących sporty walki jest złotym standardem w zakresie oceny struktur wewnątrzczaszkowych uszkodzeń i ich rozległości.
4.
WPŁYW KRIOTERAPII OGÓLNEJ NA CZYNNIKI REGULUJĄCE AKTYWNOŚĆ KOMÓREK
SATELITARNYCH U ZAPAŚNIKÓW W STYLU KLASYCZNYM
Agnieszka Zembroń-Łacny1, Ewa Ziemann2, Anna Kasperska1, Marcin Krzysztoszek3,
Piotr Żurek4, Tadeusz Rynkiewicz4
1
Zakład Medycyny Sportowej i Biochemii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
2
Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
3
Polski Związek Zapaśniczy Warszawa; 4Zakład Teorii i Metodyki Sportu, Zamiejscowy Wydział Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska
Proces odbudowy uszkodzonych mięśni szkieletowych jest możliwy dzięki obecności w tkance mięśniowej
komórek macierzystych związanych z włóknem mięśniowym (ang. satellite cells). Kluczową rolę w aktywacji,
proliferacji i różnicowaniu komórek satelitarnych, szczególnie we wczesnej fazie po uszkodzeniu, odgrywa
tlenek azotu (NO), mediatory reakcji zapalnej i czynniki wzrostu (Zembron-Lacny i wsp. Ortop Trumatol
Rehabil 2012). W medycynie sportowej stosowane są liczne zabiegi wzmacniające powysiłkową regenerację mięśni m.in. krioterapia ogólna (ang. whole-body cryotherapy, WBC), często podejmowana bez uzasadnienia naukowego i potencjalnych korzyści zdrowotnych dla sportowców (Banfi i wsp. Sports Med
2010). Celem badań była ocena wpływu WBC w połączeniu z intensywnym treningiem na poziom wskaźników
uszkodzenia mięśni i aktywności komórek satelitarnych u zapaśników w stylu klasycznym.
Krew pobierano przed rozpoczęciem 8-dniowego cyklu codziennych sesji WBC (-120°C, dwa razy dziennie),
następnie przed i po ostatniej pojedynczej WBC. Badania prowadzono w okresie startowym (Maj) podczas
zgrupowania w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie. Kinaza kreatynowa (CK), mioglobina (Mb) i czynnik
martwicy nowotworu α (TNFα) osiągnęły najwyższy poziom po 8-dniowym treningu i krioterapii, który nie
zmienił się po pojedynczej sesji WBC. Natomiast stężenie tlenku azotu (NO) i interleukiny IL-1β obniżyło
się istotnie po pojedynczej sesji WBC. Stężenie białka C-reaktywnego (hsCRP) oraz czynników wzrostu
HGF, IGF-I, PDGF-BB i BDNF zwiększyło się po treningu i WBC, następnie obniżyło się po pojedynczej
sesji WBC. Zmiany wskaźników uszkodzenia mięśni, mediatorów reakcji zapalnej i czynników wzrostu
IGF-I i PDGF-BB nie różniły się w porównaniu do grupy zapaśników uczestniczących wyłącznie w treningach, za wyjątkiem HGF i BDNF.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że trening zapaśniczy istotnie wpływa na poziom
czynników regulujących aktywność komórek satelitarnych w odpowiedzi na uszkodzenie mięśni. WBC nie
wywiera wyraźnego i jednoznacznie pozytywnego efektu na regenerację mięśni i nie jest skutecznym
zabiegiem wzmacniającym powysiłkową odbudowę mięśni u zapaśników. Jednak ostateczna decyzja
o kryteriach stosowania WBC u niekontuzjowanych sportowców wymaga dalszych badań.
Składamy serdeczne podziękowania Ryszardowi Wolnemu i Włodzimierzowi Zawadzkiego oraz Polskiemu
Związkowi Zapaśniczemu za współpracę i możliwość realizacji projektu finansowanego z grantu NNZ705282
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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5.
OCENA SKŁADU CIAŁA I WYDOLNOŚCI BEZTLENOWEJ WYBRANEJ GRUPY POLSKICH
SPORTOWCÓW UPRAWIAJĄCYCH BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU
Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka
Zakład Dietetyki, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań,
Polska
Cel pracy. Ocena składu ciała i wydolności beztlenowej wybranej grupy zawodników Brazylijskie Jiu-Jitsu.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 42 sportowców, w wieku 25±4 lat, masie ciała 82,6±8,6kg,
uprawiających Brazylijskie Jiu-Jitsu (BJJ). Analizę składu ciała zawodników przeprowadzono metodą
impedancji bioelektrycznej, za pomocą analizatora BIA 101S, AKERN-RJL. Ocenę mocy beztlenowej
wykonano natomiast za pomocą testu Wingate, przy użyciu cykloergometru Monark 894E.
Wyniki. Analiza składu ciała wykazała średnią zawartość tkanki tłuszczowej (FAT) zawodników na poziomie
15,5% masy ciała. U blisko połowy zawodników uprawiających BJJ (48%) stwierdzono poziom tkanki
tłuszczowej poniżej 14,9%, a 7% badanych odznaczało się bardzo niską zawartością tłuszczu w organizmie, wynoszącą poniżej 10% masy ciała. Analiza wydolności beztlenowej badanej grupy sportowców,
wykonana na podstawie testu Wingate, wykazała u zawodników szczytową, średnią i minimalną moc oraz
spadek mocy odpowiednio na poziomie 11,6±1,5W/kg, 7,9±0,5W/kg, 4,6±0,6W/kg i 59,3%. Ponadto stwierdzono, że badanej grupie sportowców najwyższą szczytową i średnią mocą odznaczali się zawodnicy
o FAT<10% (12,8 i 8,09W/kg). Analiza statystyczna wyników uzyskanych w niniejszych badaniach wykazała
korelacje m.in. między średnią mocą a masą ciała (r=0,89), beztłuszczową masą cała (r=0,86), a także
mocą szczytową a masą ciała (r=0,72) i beztłuszczową masą cała (r=0,77).
Wnioski. Sportowcy uprawiający BJJ odznaczają się prawidłowym stanem odżywienia organizmu, a uzyskane przy pomocy testu Wingate wyniki, wskazują na dobrą wydolność beztlenową badanej grupy zawodników.
Uwagę zwraca fakt, że u osób uprawiających BJJ, odznaczających się m.in. niższym poziomem tkanki
tłuszczowej, obserwuje się lepszą adaptację do wysiłków o charakterze anaerobowym.
6.
SĘDZIA MEDYCZNY W KARATE TRADYCYJNYM
Mieczysław Miodek
Szpital Kliniczny nr 4, UM w Łodzi
Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony wywodząca się z japońskiego budo (sztuka wojenna). W karate
tradycyjnym rozgrywane są zawody sportowe oparte na zasadach samoobrony. Nie stosuje się podziału
na kategorie wagowe. Co do zasady, żaden kontakt fizyczny bez kontroli nie jest promowany podczas
zawodów, jednak systematycznie kontakt taki się pojawia i jest klasyfikowany w kategoriach: minor, light,
moderate, heavy. Między innymi w tych momentach rola sędziego medycznego jest kluczowa, co jest
tematem tego opracowania.
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1.
WSKAŹNIKI METABOLIZMU TKANKI KOSTNEJ W WYBRANYCH OKRESACH CYKLU
TRENINGOWEGO WIOŚLARZY
Wojciech Zep, Alicja Nowak, Ewa Śliwicka, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Wstęp i cel pracy. Aktywność fizyczna jest uznanym czynnikiem modyfikującym wartość szczytowej masy
kostnej. Badania przeprowadzone u młodych wioślarzy wskazują na zróżnicowaną odpowiedź osteogenną
poszczególnych fragmentów szkieletu na obciążenia mechaniczne, a w niektórych doniesieniach opisywano
także przypadki złamań kości. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na udział tkanki kostnej
w regulacji procesów energetycznych ustroju. Celem pracy jest ocena biochemicznych wskaźników metabolizmu tkanki kostnej i węglowodanów wioślarzy w wybranych okresach cyklu treningowego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 17 wioślarzy w wieku średnio 20 ± 1,1 lat i stażu treningowym średnio 6 ± 2,1 lat, w czterech terminach cyklu treningowego: przygotowawczym, przedstartowym
startowym i przejściowym. W surowicy krwi żylnej oznaczono stężenie osteokalcyny (OC), C-końcowego
telopeptydu kolagenu typu I (CTx), insuliny, glukozy, interleukiny 6 (IL-6), 25-OH-witaminy D (25OHD) oraz
wapnia całkowitego (Ca).
Wyniki. W okresie startowym odnotowano istotny wzrost stężenia CTX, Ca i IL-6, w stosunku do okresu
przygotowawczego. Stężenie 25 (OH) witaminy D uległo obniżeniu w okresie przejściowym, porównując
do wartości odnotowanych w pozostałych terminach badań. W przypadku stężenia OC i wskaźników
metabolizmu węglowodanów nie stwierdzono istotnych zmian.
Wnioski. Uzyskane wyniki badań wykazały wzrost tempa resorpcji kości w okresie startowym, co w przypadku braku zmian stężenia markera kościotworzenia może wskazywać na niekorzystne oddziaływanie
intensywnego wysiłku fizycznego wioślarzy na metabolizm tkanki kostnej. Wymienione zmiany nie są uwarunkowane metabolizmem węglowodanów i prawdopodobnie mogą wynikać z naruszenia homeostazy
kwasowo-zasadowej ustroju i aktywności czynników prozapalnych.
2.
WPŁYW TRENINGU WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO NA POZIOM CYTOKIN PROZAPALNYCH
I MARKERÓW PRZEMĘCZENIA U KANADYJKARZY
Joanna Ostapiuk-Karolczuk1, Mateusz Rynkiewicz2, Anna Kasperska1, Tadeusz Rynkiewicz2,
Agnieszka Zembroń-Łacny1
1
Zakład Medycyny Sportowej i Biochemii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2
Zakład Teorii i Metodyki Sportu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Spośród wielu teorii tłumaczących przetrenowanie, najnowsza teoria cytokinowa sięga do najwcześniejszych zmian, jakie wywołuje wysiłek fizyczny – uszkodzeń włókien mięśniowych i związanej z tym faktem
odpowiedzi ze strony układu immunologicznego (Smith, 2000).
Celem badań była obserwacja zmian aktywności kinazy keratynowej (CK) oraz stężenia H2O2, IL-1β,
TNFα, HSP 70, mocznika (U) i kwasu moczowego (UA), a także określenie ich relacji z możliwością rozwijania maksymalnej mocy w grupie wysokokwalifikowanych kanadyjkarzy.
Badania przeprowadzono z udziałem 6 zawodników podczas 9 dniowego treningu wytrzymałościowego,
w okresie przygotowawczym. Podczas trwania badań czterokrotnie pobrano próbki krwi oraz równocześnie wykonano pomiar mocy maksymalnej za pomocą testu ciągłych skoków (Optogait). Wyniki pokazały,
że poziom CK oraz IL-1β pozostał niezmieniony podczas trwania badań, podczas gdy stężenie H2O2,
TNFα, Hsp70 oraz wskaźników przemęczenia U i UA stopniowo wzrastało. Rozwijana przez sportowców
moc maksymalna malała przez cały okres obserwacji. Interesujące jest to, że poziom H2O2 oraz Hsp 70
wzrósł wcześniej, niż stężenie pozostałych cząsteczek. Ponadto TNFα pozytywnie korelował z U i UA,
a negatywnie z maksymalną mocą rozwijaną przez sportowców. Zaobserwowano również pozytywna
korelację między U i UA.
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Podsumowując, trening wytrzymałościowy nie powoduje znacznego zwiększenia aktywności CK u sportowców, wskazując, że uszkodzenia mięśni nie są źródłem rozwijającej się reakcji zapalnej. Ponadto dynamika
zmian w czasie stężenia H2O2, oraz Hsp 70 w warunkach treningu wytrzymałościowego mogłaby stanowić
marker wczesnego wykrywania przemęczenia u zaawansowanych sportowców, jednakże problem ten
wymaga dalszych badań. Wzrastający z czasem poziom U i UA oraz malejąca wartość rozwijanej mocy
maksymalnej wskazuje, że pod koniec treningu sportowcy osiągnęli stan przemęczenia.
Projektu finansowany w ramach grantu NR 0031/RS1/2011/57 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3.
WPŁYW WIELOKROTNEJ KRIOSTYMULACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ NA STĘŻENIE MCP-1,
TNFα i TGFβ WE KRWI KANADYJKARZY POLSKIEJ KADRY NARODOWEJ
Paweł Sutkowy1, Alina Woźniak1, Beata Augustyńska2, Andrzej Rakowski3,
Celestyna Mila-Kierzenkowska1, Aleksander Araszkiewicz2, Agata Tucholska4
1
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
2
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
3
Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”, Bydgoszcz
4
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
Cel pracy. Celem badań było określenie wpływu wielokrotnie przeprowadzonej kriostymulacji ogólnoustrojowej (KO) skojarzonej z treningiem fizycznym na poziom wybranych cytokin. We krwi żylnej kanadyjkarzy
oznaczono stężenie prozapalnego białka chemotaktycznego monocytów – 1 (MCP-1), poziom czynnika
martwicy nowotworu alfa (TNFα) oraz przeciwzapalnego transformującego czynnika wzrostu beta (TGFβ).
Materiał i metody. Kanadyjkarze (n=9) wykonali 10-dniowy cykl treningowy z dwukrotną w ciągu dnia KO
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Wejścia do kriokomory odbywały się rano przed treningiem
i po południu po jego zakończeniu. Krew żylną do badań pobrano w dniu przed rozpoczęciem oraz dzień
po zakończeniu cyklu. Każdy zabieg KO trwał 3 min, temperatura z dnia na dzień była obniżana z początkowej -120°C do końcowej -145°C (średnia temp. wyniosła -133,2°C). Dla porównania wyników utworzono
grupę kontrolną (n=27) – osoby zdrowe, nieuprawiające zawodowo sportu i niepoddane zabiegom KO,
u których jednorazowo oznaczono stężenie wybranych cytokin.
Wyniki analizowano za pomocą testu H Kruskala-Wallisa z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya
do wykonania testów post hoc. Różnice na poziomie p<0,05 przyjęto za istotne statystycznie.
Wyniki. Stężenie MCP-1, TNFα i TGFβ u kanadyjkarzy po cyklu treningowym z KO nie zmieniło się
statystycznie znamiennie.
Wykazano istotne statystycznie wyższe stężenie TGFβ (p<0,05) we krwi kanadyjkarzy przed rozpoczęciem
cyklu treningowego skojarzonego z KO oraz wyższe stężenie MCP-1 (p<0,05) i TGFβ (p<0,01) po zakończeniu cyklu w porównaniu do kontroli.
Wnioski. Profesjonalne uprawianie sportu zwiększa potencjał regeneracyjny organizmu, który może być
dodatkowo wzmacniany przez zabiegi kriostymulacji ogólnoustrojowej.
4.
OCENA SKŁADU CIAŁA I WYDOLNOŚCI BEZTLENOWEJ WYBRANEJ GRUPY SPORTOWCÓW
UPRAWIAJĄCYCH WIOŚLARSTWO
Krzysztof Durkalec-Michalski, Jan Jeszka
Zakład Dietetyki, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań,
Polska
Cel pracy. Ocena składu ciała i wydolności beztlenowej wybranej grupy sportowców uprawiających
wioślarstwo.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 41 sportowców, w wieku 20±1 lat, masie ciała 85,9±9,2 kg,
uprawiających wioślarstwo. Analizę składu ciała zawodników przeprowadzono metodą impedancji bioelektrycznej, za pomocą analizatora BIA 101S, AKERN-RJL. Ocenę mocy beztlenowej wykonano natomiast
za pomocą testu Wingate, przy użyciu cykloergometru Monark 894E.
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Wyniki. Analiza składu ciała wykazała średnią zawartość tkanki tłuszczowej (FAT) zawodników na poziomie
15% masy ciała. U ponad połowy wioślarzy (51%) stwierdzono FAT<14,9%, a 15% badanych odznaczało się
bardzo niską zawartością tłuszczu w organizmie, wynoszącą poniżej 10,5% masy ciała. Analiza wydolności
beztlenowej badanej grupy sportowców, wykonana na podstawie testu Wingate, wykazała u zawodników
szczytową, średnią i minimalną moc oraz spadek mocy odpowiednio na poziomie 11,9±1,0W/kg, 8,3±
0,6W/kg, 5,6±0,6W/kg i 53,3%. Ponadto stwierdzono, że badanej grupie sportowców najwyższą szczytową
mocą odznaczali się zawodnicy o normatywnym poziomie FAT=15-18% (12,7W/kg). Z kolei najwyższą
moc średnią i minimalną wykazano u zawodników z FAT=10,5-14,9% (8,44 i 5,87W/kg). Najgorsze wyniki
wskaźników mocy anaerobowej stwierdzono w grupie sportowców z najwyższym poziomem FAT (1823%). Analiza statystyczna wyników uzyskanych w niniejszych badaniach wykazała także korelacje m.in.
między beztłuszczową masą cała a mocą szczytową (r=0,71) i średnią mocą (r=0,84) oraz poziomem
tkanki tłuszczowej a mocą minimalną (r=-0,35).
Wnioski. Wioślarze odznaczają się prawidłowym stanem odżywienia organizmu, a uzyskane przy pomocy
testu Wingate wyniki, wskazują na ich bardzo dobrą wydolność beztlenową. Uwagę zwraca fakt, że u osób
z normatywnym poziomem tkanki tłuszczowej obserwuje się lepszą adaptację do wysiłków o charakterze
anaerobowym.
Autor jest stypendystą w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5.
BARK DOMINUJĄCY W SPORTACH RZUTOWYCH – DLACZEGO JEST USTAWIONY WYŻEJ?
– BADANIA PILOTAŻOWE
Ryszard Biernat
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
Wstęp. Urazy barku występujące w sportach rzutowych, do jakich zaliczają się piłka siatkowa i ręczna są
typowymi kontuzjami przeciążeniowymi. Stanowią 8-20% ogólnej liczby urazów wśród siatkarzy i średnio
powodują 6,5 tygodnia absencji od treningów. Uraz barku wśród piłkarzy ręcznych jest czwartą co do
częstości występowania kontuzją.
Cel badań. Potwierdzenie tezy o zaburzeniu, jakim jest niżej położony bark dominujący wśród sportowców
uprawiających piłkę siatkową i ręczną, znalezienie przyczyny tego zjawiska i opracowanie strategii
prewencyjnej.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2011 roku wśród profesjonalnych siatkarzy (21 mężczyzn)
i piłkarzy ręcznych (16 mężczyzn). Oceniono różnicę w wysokości ustawienia barków w pozycji stojącej
(z przodu i tyłu) oraz aktywność (przykurcz) mięśnia piersiowego mniejszego w leżeniu tyłem.
Wyniki. Wykazano niższe położenie barku dominującego w stosunku do kontralateralnego u 90% siatkarzy
i 81% piłkarzy ręcznych. Ponadto u graczy z obniżonym barkiem stwierdzono nadaktywność (przykurcz)
mięśnia piersiowego mniejszego z obniżonym napięciem mięśnia czworobocznego-części wstępującej
oraz nadaktywność (przykurcz) taśmy spiralnej (według Myersa) po stronie obniżonego barku. Zaburzenie w obrębie taśmy rozpoczynało się od obniżonej aktywności retraktorów łopatki, przykurczu, najczęściej
z osłabieniem mięśnia zębatego przedniego, przykurczu mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha ipsilateralnego i skośnego wewnętrznego po stronie kontralateralnej.
Wnioski. W/w zaburzenia mogą być przyczyną niżej położonego dominującego barku u sportowca. W/w
zaburzenia mogą zwiększać ryzyko wystąpienia bólów barku. Zaobserwowane zaburzenia pozwalają
na opracowanie precyzyjnego programu prewencyjnego (załączony w pracy). Wyniki pilotażowych badań
dają podstawy do przeprowadzenia obiektywnych badań na szerokiej grupie badanej potwierdzających
zaobserwowane zaburzenia.
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6.
ZMIENNOŚĆ WSKAŹNIKÓW WYDOLNOŚCI TLENOWEJ U BIEGACZY NA ŚREDNIE DYSTANSE
W RÓŻNYCH OKRESACH TRENINGOWYCH.
Ryszard Zdanowicz, Elżbieta Grądzka, Lech Borkowski, Janina Starczewska-Czapowska
Instytut Sportu w Warszawie
Wstęp. W Instytucie Sportu realizowane jest program badawczy identyfikacji talentów. Celem badań jest
określenie dynamiki rozwoju wydolności tlenowej młodych sportowców specjalizujących się w lekkoatletycznych biegach na średnie i długie dystanse.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczy wyselekcjonowana grupa 40 juniorek i juniorów w wieku
16,8±0,9 lat. Zastosowano stopniowany test wysiłkowy do odmowy na bieżni mechanicznej. Określono
maksymalne wskaźniki wydolności tlenowej oraz na poziomie progu beztlenowego. Analizie poddano dotychczasowe wyniki 12 biegaczy uczestniczących przez okres 2 lat we wszystkich 4 sesjach badawczych.
Wyniki. Maksymalna zdolność wysiłkowa, w tym czas trwania wysiłku oraz osiągniętą prędkością końcową, uległy istotnemu zwiększeniu (5,6%). Stwierdzono większy wzrost powysiłkowego stężenia mleczanu
we krwi (11,9%). Maksymalny pobór tlenu utrzymywał się na niezmienionym poziomie. Ze względu na to,
iż równocześnie masa ciała zawodników uległa zwiększeniu (5,2%), to względny wskaźnik VO2max uległ
obniżeniu. Maksymalna częstość skurczów serca nieznacznie się obniżyła (-1,6%). Zanotowano stopniowy wzrost progowej prędkości biegu (5,2%) z równoczesnym obniżeniem się progowego poboru tlenu
(-2,3%). W badanej grupie najmniejsze zróżnicowanie stwierdzono w reakcji wysiłkowej układu krążenia
(CV 4-5%) oraz w zakresie submaksymalnego i maksymalnego poboru tlenu (CV 5-8%). Największe zróżnicowanie wykazywały zmiany stężenia mleczanu we krwi (CV 16-19 %).
Wnioski. Wyniki badań wskazują, iż maksymalny potencjał tlenowy zawodników jest aktualnie na względnie
ustabilizowanym poziomie. Osiągnięta przez zawodników poprawa wyników sportowych związana jest ze
wzrostem potencjału beztlenowo-mleczanowego (biegi średnie) i/lub zwiększeniem poziomu adaptacji
metabolicznej (biegi długie).
7.
WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA LICZBĘ BIAŁYCH KRWINEK I ICH SUBPOPULACJI
U OSÓB TRENUJĄCYCH KOLARSTWO
J. Orysiak1, K. Witek2, R. Zdanowicz3, P. Żmijewski3, J. Grochowska1, E. Grądzka3
1
Zakład Fizjologii Żywienia, Instytut Sportu, Warszawa
2
Zakład Biochemii, Instytut Sportu, Warszawa
3
Zakład Fizjologii, Instytut Sportu, Warszawa
Wprowadzenie. Wysiłek fizyczny ma wpływ na liczebność komórek układu odpornościowego we krwi.
Powysiłkowka leukocytoza spowodowana jest głównie wzrostem liczby neutrofilów i limfocytów, jednakże
w piśmiennictwie można jednak znaleźć rozbieżne wyniki dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na liczbę
białych krwinek (WBC). Celem badań było określenie zmian liczby leukocytów i ich subpopulacji u sportowców w efekcie intensywnego wysiłku fizycznego.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 13 zawodniczek i 28 zawodników kolarstwa szosowego
w wieku 15-22 lat. Zawodnicy wykonywali stopniowany test wysiłkowy do odmowy na ergometrze rowerowym
(Excalibur Sport, Lode). Oznaczenia ogólnej liczby białych krwinek oraz subpopulacji neutrofilów, limfocytów,
monocytów, eozynofilów i bazofilów wykonano we krwi włośniczkowej. Materiał do badań pobierano
z opuszka palca przed wysiłkiem fizycznym oraz 5 minut po jego zakończeniu. Analizy wykonywano
bezpośrednio po pobraniu krwi przy użyciu analizatora hematologicznego (Advia 120, Siemens).
Wyniki. Po wysiłku fizycznym stwierdzono statystycznie istotne (p<0,001) zwiększenie ogólnej liczby
leukocytów (o ok. 60%) oraz neutrofilów (o ok. 44%) i limfocytów (o ok. 130%).
Wnioski. W efekcie wysiłku o narastającej intensywności na ergometrze kolarskim obserwuje się natychmiastowe zwiększenie liczby WBC i ich subpopulacji we krwi włośniczkowej. Powysiłkowa leukocytoza
spowodowana była głównie wzrostem liczby limfocytów.

24

Sesja5:Layout 1 2012-10-10 16:02 Strona 1

SESJA V – Aktywność fizyczna i sprawność organizmu człowieka

SESJA V – Aktywność fizyczna i sprawność organizmu
człowieka
1.
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I METABOLIZM TKANKI KOSTNEJ
Alicja Nowak
Zakład Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników determinujących metabolizm tkanki kostnej,
zarówno w okresie zdobywania szczytowej masy kostnej, jak i w okresie inwolucji szkieletu. Badania przekrojowe wskazują jednak na istotne zróżnicowanie w zakresie wpływu aktywności fizycznej na tkankę
kostną, wskazując nie tylko na jej korzystne oddziaływanie, ale także na negatywne skutki. W ostatnich
latach pojawiły się doniesienia dokumentujące mechanizm udziału tkanki kostnej w regulacji procesów
energetycznych ustroju, potwierdzony badaniami własnymi. Celem prezentacji jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień związanych z oddziaływaniem aktywności fizycznej na tkankę kostną w różnych
dyscyplinach sportu oraz związku metabolizmu tkanki kostnej ze zróżnicowanymi obciążeniami treningowymi.
2.
WYSIŁEK EKSCENTRYCZNY INDUKUJE GENERACJĘ TLENKU AZOTU
Karol Kalina1, Michał Gajewski2, Mariusz Naczk3, Joanna Ostapiuk-Karolczuk1,
Agnieszka Zembroń-Łacny1
1
Zakład Medycyny Sportowej i Biochemii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
2
Zakład Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
3
Zakład Fizjologii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademia Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, Polska
Tlenek azotu (NO) jest jedną z najczęściej badanych cząsteczek. Do tej pory według światowych baz czasopism naukowych, NO poświęcono ponad 100 tys. publikacji (www. ncbi. nlm. nih. gov). W 1992 roku NO
został ogłoszony Cząsteczką Roku przez prestiżowe czasopismo naukowe Science (Koshland, Science
1992). Ta najmniejsza biologicznie aktywna cząsteczka nadal intryguje badaczy. W związku z najnowszymi
doniesieniami dotyczącymi roli NO w odbudowie uszkodzonych włókien mięśniowych, celem badań było
zaobserwowanie zmian stężenia NO po przedłużonym wysiłku ekscentrycznym oraz zależności między
generacją NO a uszkodzeniem mięśni szkieletowych.
Badania przeprowadzono z udziałem 16 osobowej grupy fizycznie aktywnych mężczyzn w wieku 20,7
± 0,9 lat. Badani wykonali dwie próby wysiłkowe. Pierwsza (W1): 90 min bieg na bieżni mechanicznej o nachyleniu 0% o intensywności 65% VO2max. Druga (W2): 90 minutowy bieg na bieżni o nachyleniu 0% i 15
minutowy bieg pod kątem -10% o stałej intensywności 65% VO2max. Krew pobierano z żyły odłokciowej
przed wysiłkiem oraz w 20 min, 24 godz i 48 godz po wysiłku.
Stężenie NO nie zmieniło się po wykonaniu próby W1, natomiast wzrosło statystycznie istotnie 24 godz
po wykonaniu wysiłku z fazą ekscentryczną (W2). Całkowita aktywność kinazy kreatynowej (CK) wzrosła 24
godz po obu próbach wysiłkowych. Jednak W2 wywołało istotnie wyższy wzrost aktywności CK w porównaniu do W1. Wysoka aktywność CK po przeprowadzeniu próby W2 utrzymywała się do 48 godzin po
wysiłku. Między stężeniem NO a aktywnością CK zaobserwowano wysoką dodatnią korelację (r=0,668;
P<0,001).
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że intensywny wysiłek zakończony fazą ekscentryczną zwiększa generację NO. Wytwarzanie NO jest zależne od stopnia uszkodzenia mięśni szkieletowych.
Badania wykonano w ramach projektu NN404155534 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Polska.
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3.
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA STUDENTÓW ZRZESZONYCH W AKADEMICKIM ZWIĄZKU SPORTOWYM
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI A UDZIAŁ W LETNIM OBOZIE SPORTOWYM
Michał Pelczar1, Rafał Szmajda1, Elżbieta Szczepanik1, Anna Jegier2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2
Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1

Cel. Celem pracy jest ocena sprawności i wydolności fizycznej studentów zrzeszonych w Akademickim
Związku Sportowym (AZS) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odniesieniu do udziału w dwutygodniowym
obozie sportowym.
Metoda. W badaniu wzięli udział ochotnicy, zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym (AZS) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi biorący udział w dwutygodniowym obozie treningowym. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 31 studentów (45% wszystkich uczestników obozu), należących do sekcji piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, militarnej, trójboju siłowego i wioślarskiej. Uczestnicy w wieku od 20
do 24 lat zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od płci: 17 kobiet (f=0.55) i 14 mężczyzn (f=0.45).
Program obozu obejmował 3 godziny treningów/dziennie o charakterze ogólnorozwojowym. Sprawność
fizyczną badanych oceniano według metody American College of Sports Medicine: (ACSM’s Helath – Related Physical Fitness Assessment Manual, Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 2010). U każdej
z badanych osób dokonywano pomiarów podstawowych wskaźników antropometrycznych, siły mięśniowej
dłoni, wytrzymałości mięśniowej za pomocą testu „push up”, gibkości i wydolności fizycznej za pomocą testu
Coopera. Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie, na początku i po dwóch tygodniach trwania obozu.
Wyniki. Studentki i studentów w badanej grupie osób charakteryzowała prawidłowy pomiar masy ciała
i wartości wskaźnika BMI (f=0.93). W grupie kobiet i mężczyzn siła mięśniowa prawej dłoni była istotnie
większa od siły lewej dłoni zarówno na początku jak i na końcu trwania obozu (p<0,05). Wytrzymałość mięśniowa istotnie statystycznie wzrosła w grupie kobiet (p<0,05), natomiast w grupie mężczyzn nie zmieniła się
(p>0.05). Przy ocenie gibkości były brane pod uwagę dwa parametry, zgięcie i wyprost tułowia. Zgięcie
tułowia istotnie statystycznie zmniejszyło się po 2 tygodniach obozu w grupie kobiet (p<0,05), natomiast
nie zmieniło się w grupie mężczyzn. Wyprost tułowia w obu grupach nie zmienił się istotnie statystycznie
(p>0,05). Test Coopera został przeprowadzony na początku obozu. W grupie kobiet: 12 osób charakteryzowała średnia (f=0,7), a 4 osoby dobra (f=0,24) wydolność fizyczną. W grupie mężczyzn 7 osób miało
bardzo dobrą (f=0,5), 6 osób dobrą (f=0,43), 1 osoba średnią (f=0,07) wydolność fizyczną.
Wnioski. 1. Dwutygodniowy obóz nie zmienił sprawności fizycznej badanych studentów, jedynie poprawił
istotnie wytrzymałość mięśniową w grupie kobiet. 2. Wskazana jest modyfikacja rodzaju treningu fizycznego
i czasu jego trwania w okresie letniego obozu, tak aby uzyskać istotna poprawę sprawności fizycznej.
4.
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB BEZDOMNYCH
Edyta Naszydłowska1, Anna Jegier2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki
Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu.
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Sportowej.
1

Regularne ćwiczenia fizyczne wiążą się z obniżeniem śmiertelności z powodu wielu chorób. Są one
rekomendowane jako ważny niefarmakologiczny środek zapobiegający zarówno pierwszym jak i kolejnym epizodom chorób układu krążenia jak i chorobom metabolicznym.
Cel badań, Charakterystyka aktywności ruchowej osób bezdomnych na przykładzie kobiet i mężczyzn
przebywających w schroniskach i hostelach na terenie Polski.
Materiał i metody. Ogólnopolskie badania, które stanowiły podstawę do przygotowania opracowania,
przeprowadzono w latach 2011-2012 w ramach projektu badawczego KBN nr: N N404 103837. Doboru placówek dokonano w oparciu o zasady doboru losowego dwuwarstwowego. Uwzględnione warstwy to: typ
placówki i rozkład terytorialny według województw. Badaniem objęto 581 dorosłych bezdomnych (w tym
106 kobiet i 475 mężczyzn), w wieku od 20 do 79 lat (średni wiek 53± 12 lat),. Aktywność ruchową oceniono
za pomocą polskiej wersji kwestionariusza Seven Day Physical Activity Recall.
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Wyniki. W grupie bezdomnych dominowała w całkowitym wydatku energetycznym mała (1-1,5 METs)
aktywność fizyczna u 83,9% badanych. Udział aktywności ruchowej o umiarkowanej, dużej i bardzo dużej
intensywności (4 METs, 6 METs, 10 METs) obserwowano odpowiednio u 10,1%, 4%, 2%, łącznie u 16,1%
badanych. W tej grupie osób całkowity wydatek energetyczny przeznaczony na aktywność fizyczną
umiarkowaną, dużą i bardzo dużą wynosił średnio 411,09 kcal na dzień co stanowiło w 2877,7 kcal na
tydzień. Wydatek ten obejmował głównie aktywność podejmowaną w ramach prac domowych. Niewielki
procent badanych dodatkowo wykazywał aktywność zawodową i sportową, odpowiednio 4,8% i 5,3%
bezdomnych.
Wnioski. Grupę dorosłych bezdomnych przebywających w schroniskach i hostelach na terenie Polski
charakteryzuje mała aktywność fizyczna, zdecydowanie niższa od aktualnych zaleceń obowiązujących
w profilaktyce wielu chorób przewlekłych.
5.
KONSEKWENCJE UPADKÓW A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA
SENIORÓW PRZEBYWAJĄCYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Małgorzata Jarosik, Joanna Czarnecka, Izabela Kośla, Joanna Kostka, Monika Smolarek, Marta Retlikowska-Lipińska, Tomasz Kostka
Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wstęp. Upadki stanowią główną przyczynę urazów prowadzących do zgonu wśród osób starszych
a ponadto prowadzą do znacznego ograniczenia sprawności ruchowej. Celem badania było zbadanie
zależności pomiędzy upadkami a aktywnością fizyczną, sprawnością funkcjonalną oraz jakością życia
osób starszych zamieszkujących środowisko instytucjonalne.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 255 osób będących pensjonariuszami trzech domów opieki
społecznej, które ukończyły 65 rok życia. Upadki rejestrowane były przez okres 1 roku, przy czym osoby biorące udział w badaniach oceniane były w oparciu o Całościową Ocenę Geriatryczną po upływie tego okresu.
Wyniki. U 104 badanych osób miał miejsce upadek, przy czym u 17 z nich był doszło również do złamania.
Osoby, u których miało miejsce złamanie charakteryzowały się istotnie gorszą sprawnością funkcjonalną
zarówno w zakresie podstawowych jak i złożonych czynności. Badani, u których wystąpił upadek bez lub
ze złamaniem charakteryzowali się większą aktywnością fizyczną w porównaniu z osobami bez upadku
w wywiadzie. U badanych, u których doszło do złamania wskaźniki BMI oraz WHR były niższe w porównaniu z osobami bez złamania. Występowanie upadków niekorzystnie wpływało na samoocenę jakości
życia przez seniorów.
Wnioski. Osoby, które uległy upadkowi a w szczególności złamaniu, charakteryzują się gorszą sprawnością funkcjonalną oraz jakością życia. Wydaje się, że seniorzy charakteryzujący się małą aktywnością
fizyczną ograniczają sytuacje ryzykowne związane z wystąpieniem upadku. Szczególną uwagę należy
zatem zwracać na podtrzymywanie codziennej aktywności ruchowej z zapewnieniem maksymalnego jej
bezpieczeństwa. Dążenie do utrzymywania odpowiednio wysokiej wartości wskaźników BMI oraz WHR
może zmniejszyć liczbę upadków i złamań u pensjonariuszy DPS w wieku podeszłym.
6.
RELACJE ZESPOŁU MEDYCZNEGO I TRENERSKIEGO W LECZENIU I REHABILITACJI NARZĄDU
RUCHU SPORTOWCA WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCEGO SPORT
Aneta Sławska, Tadeusz Trzaska
Katedra Traumatologii i Medycyny Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Mimo coraz lepszych metod diagnostycznych i leczniczych, rośnie liczba urazów i obrażeń szczególnie
w obrębie narządu ruchu. Zmuszają one do długotrwałej bezczynności i przekreślają wyniki osiągnięte
w dotychczasowym treningu. Efektem urazu jest nie tylko dysfunkcja na poziomie fizycznym, lecz także
silna reakcja stresowa. Sytuacja ta rzutuje na wszystkie sfery życia zawodnika, sytuację materialną, relacje
z bliskimi i otoczeniem oraz kondycję psychiczną. Nagły często bywa początkiem konfliktu w otoczeniu
zawodnika. Wynika to z różnych priorytetów osób odpowiedzialnych za sukces sportowy i mających wpływ
na życie sportowca. Celem trenera jest osiągnięcie wyznaczonego wyniku. Dąży on zatem do jak najszyb-
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szego przywrócenia zawodnikowi gotowości do gry, często ignorując, czy kontuzja została całkowicie
wyleczona. Natomiast celem działania lekarza jest przywrócenie pełnej sprawności, co wymaga czasu.
Zawodnik ma do wyboru sukces sportowy lub własne zdrowie. W badaniach wzięło udział 50 zawodników
z klubów siatkarskich w Wielkopolsce, którzy w trakcie kariery doznali kontuzji skutkującej min. 2 tygodniowym
wyłączeniem z treningów. Analiza wyników badań wskazuje, że choć zawodnicy postrzegają trenerów
jako osoby mniej kompetentne i komunikatywne oraz bardziej agresywne niż lekarze obecność ich
w leczeniu wzmacnia ich zaangażowanie w procesie leczenia. Mimo, iż leczeniem powinien kierować
lekarz, większość zawodników bardziej ufa trenerowi. Wskazuje to na pewien dysonans oraz brak porozumienia. W obliczu kontuzji trener jest zobowiązany do umiejętnego udzielania pierwszej pomocy, wsparcia,
zachowania wystarczającej przerwy przed dopuszczeniem do treningu. Jednak w sprawie całkowitej
gotowości zawodnika do gry powinien mieć na uwadze zdanie lekarza. Trudności w relacjach z najbliższymi
osobami w otoczeniu, brak komunikacji, konflikty utrudniają lub nie pozwalają na satysfakcjonujący powrót
do aktywności i mogą doprowadzić do przedwczesnego zakończenia kariery sportowej.
7.
WPŁYW OKŁADU Z KOSTKAMI LODU NA ODBIÓR WRAŻEŃ SENSORYCZNYCH I TEMPERATURĘ
POWIERZCHNIOWĄ RĘKI
Piotr Szałański, Anna Straburzyńska-Lupa
Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF w Poznaniu
Wstęp. Zastosowanie zabiegów z wykorzystaniem lodu w sporcie jest znane, m.in. w leczeniu stanów
pourazowych, jednak wpływ takiego zabiegu na odbiór wrażeń sensorycznych nie został do końca zbadany.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie zmian odbioru wybranych wrażeń sensorycznych oraz temperatury
powierzchniowej ręki u osób poddanych aplikacji lodu.
Materiał i metody. Badania wykonano na 10 zdrowych mężczyznach w wieku od 20 do 26 lat. Woreczek
wypełniony kostkami lodu (ice bag firmy Mueller) aplikowany był przez 15 min bezpośrednio na jedną
rękę. Do oceny zmian odbioru wybranych wrażeń sensorycznych posłużono się formularzem QST (ang.
quantitative sensory testing)-progu wrażliwości wykorzystano włosy von Frey’a, mechanicznego progu bólu
– stymulatory igłowe, progu bólu uciskowego- stymulator mechaniczny oraz progu wibracji – 64Hz kamerton. Temperaturę rąk badano za pomocą kamery termowizyjnej oraz termometru rezystencyjnego.
Wyniki. Po aplikacji lodu odnotowano u badanych osób niejednolite zmiany w zakresie dotykowego progu
detekcji, mechanicznego progu bólu, progu bólu uciskowego, oraz progu wibracji. Wykazano także, iż u 5
badanych osób w ciągu 30 min po okładzie z kostkami lodu temperatura powierzchniowa ręki nie powróciła
do wartości spoczynkowych.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na osobniczą wrażliwość badanych na zimno, co należałoby wziąć
pod uwagę w przypadku aktywności ruchowej odbywającej się po krioterapii.
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1.
SPORT A DYSPLAZJA KOLANA
Tadeusz Trzaska
Katedra Medycyny Sportu i Fizykoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Dysplazja stawu kolanowego dotyczy nieprawidłowości rozwojowych poszczególnych struktur stawu kolanowego. W 90% dotyczy stawu Rzepkowo udowego. Tylko zwichnięcie kolana z patologicznym przeprostem
jest widoczna zaraz po urodzeniu. Natomiast wszelki inne formy dysplazji są rozpoznawalne w wieku młodzieńczym i ujawniają się często na skutek zwiększenia aktywności ruchowej. Skutki dysplazji objawiają
się w postaci zespołu bocznego przyparcia rzepki, nawykowego podwichnięcia lub zwichnięcia rzepki, czy
w postaci tzw. Wysokich rzepek z bocznym podwichnięciem. Zwiększenie obciążenia sportowego w kolanie dysplastycznym prowadzi do poprzez niewydolność ruchowa do rozpoznania powyższych zespołów
chorobowych. W wielu przypadkach dysplazja ogranicza możliwości wydolności ruchowej, co powoduje
wykluczenie uprawiania niektórych dyscyplin sportowych lub znacznym ich ograniczeniem.
Leczenie kolana dysplastycznego ze względu na obecność czynnych chrząstek wzrostowych jest bardzo
ograniczone. Umiejętne przeprowadzenie dziecka przed okres wzrostu z częściowym ograniczenie zajęć
sportowych jest bardzo trudne. Wymaga to zrozumienia problemu prze rodziców, nauczycieli wychowania
fizycznego czy trenerów w klasach sportowych. Definitywne zakończenie leczenia jest możliwe po zakończeniu wzrostu i wówczas umożliwia uprawianie sportu, nie tylko w zakresie rekreacyjnym.
2.
AKTUALNY STAN CHIRURGII ŁAKOTEK STAWU KOLANOWEGO
Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śl.
Poprzez ostatnie 100 lat spojrzenie na łąkotki stopniowo ewoluowało od rozumienia tych struktur jako
nieistotne i nie mające znaczenia funkcjonalnego, do ich współczesnej oceny, jako integralne elementy
stawu kolanowego. W postępowaniu chirurgicznym całkowite wycięcie łąkotek zostało zastąpione przez
częściowe, zwrócono ponownie uwagę na możliwości naprawy uszkodzonej łąkotki, podjęto intensywne
badania i w ich konsekwencji wprowadzono do leczenia metody zastępowania uszkodzonej łąkotki przez
przeszczepy, protezy lub substytuty. W pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa oraz własne doświadczenia
przedstawiono ewolucję metod chirurgicznego leczenia uszkodzeń łąkotek oraz aktualny stan chirurgii łąkotek.
3.
CAŁKOWICIE ARTROSKOPOWA TECHNIKA REKONSTRUKCJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ
– AMIC W STAWIE KOLANOWYM U AKTYWNYCH SPORTOWO CHORYCH – TECHNIKA
OPERACYJNA I WCZESNE WYNIKI LECZENIA
Tomasz Piontek, Kinga Ciemniewska-Gorzela, Andrzej Szulc, Tadeusz Trzaska,
Jakub Naczk, Andrzej Pyda
Rehasport Clinic, Poznań
Jedną z metod odbudowy chrząstki stawu kolanowego jest metoda z zastosowaniem błony kolagenowej
Matrix-Induced Chondrogenesis (AMIC). AMIC jest wariantem operacyjnym znanej metody jakimi są
mikrozłamania powierzchni stawowej. Dzięki pokryciu uszkodzonego fragmentu powierzchni stawowej
błoną kolagenową możemy indukować procesy naprawcze dużych ubytków chrząstki stawowej. Obecnie,
takie zabiegi wykonywane są za pomocą chirurgicznego otwarcia stawu skokowego.
Celem pracy jest przedstawienie całkowitej, artroskopowej techniki rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów
chrząstki stawu kolanowego za pomocą techniki AMIC z zastosowaniem błony kolagenowej u aktywnych
sportowo chorych i przedstawienie wyników leczenia 1 rok po operacji.
Metoda. Operowaliśmy 20 pacjentów z ubytkiem chrząstki stawu kolanowego artroskopową metodą
AMIC. Ubytek chrząstki rekonstruowany był od 2 do 6 cm kwadratowych na powierzchni kości udowej,
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piszczelowej i rzepki. Kontrolowaliśmy pacjentów przed i 3,6,12 miesięcy po operacji za pomocą skali
MOCART w badaniu MR oraz za pomocą skali Lysholma i IKDC2000 i Baret’a.
Wyniki. Zaobserwowaliśmy w badaniu MRI dobre pokrycie chrząstki przez nową tkankę i w ocenie
MOCART uzyskaliśmy w 75-100% dobre pokrycie ubytku po 12 miesiącach. Stwierdziliśmy poprawę
w skali Lysholma od 60 do 90 punktów po roku od operacji i IKDC2000 od 40 do 70 punktów. W kryteriach
Baret’a stwierdziliśmy poprawę od 1 do 4 punktów u 85% pacjentów.
Podsumowanie. Zaprezentowaliśmy prostą, całkowicie artroskopową technikę rekonstrukcji rozległych
ubytków chrząstki bez ubytków kostnych w stawie kolanowym. Uzyskaliśmy znaczącą poprawę stanu
klinicznego chorych.
4.
BIOMECHANICZNA OCENA FUNKCJONALNA JAKO KRYTERIUM POWROTU DO SPORTU.
PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW WYBRANYCH ELEMENTÓW OCENY BIOMECHANICZNEJ
ZAWODNIKÓW PO REKONSTRUKCJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ METODĄ AMIC
Agnieszka Prusińska1, Tomasz Piontek1,2, Kinga Ciemniewska1,2, Jakub Naczk1, Witold Dudziński1,
Monika Grygorowicz1
1
Rehasport Clinic w Poznaniu
2
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wstęp. Biomechaniczna ocena funkcjonalna stworzona została w celu zobrazowania przygotowania
organizmu do czynności związanych z ruchem. Jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w naszej
klinice jako profilaktyka urazów u sportowców oraz kryterium powrotu do sportu.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji kompleksowego badania zawodnika oraz analiza
wyników uzyskanych z oceny biomechanicznej zawodników po artroskopowej rekonstrukcji chrząstki
stawowej metodą AMIC® w oparciu o studium przypadków pacjentów kliniki Rehasport Clinic w Poznaniu.
Materiał i metody. Wykonano oceny biomechaniczne 10 sportowcom (wiek 22,1±7,76; waga 77,8±
8,54 kg; 182,9±6,26 cm) po artroskopowej rekonstrukcji chrząstki metodą AMIC.
W pracy przedstawione zostały metody oceny biomechanicznej: funkcjonalna ocena poziomu podstawowych wzorców ruchowych wg koncepcji Graya Cooka, test Rivy na platformie DELOS oceniający strategię
posturalną i sposób kontroli nerwowo-mięśniowej, test siły mięśniowej w warunkach izokinetycznych oraz
ocena reakcji sił podłoża na nacisk w badaniu dynamicznym przy użyciu systemu MTD oraz kryteria powrotu do sportu.
Wyniki. Test U Manna-Whitneya potwierdził statystycznie istotne różnice wartości pracy całkowitej pomiędzy
3 a 6 miesiącem terapii w kończynie operowanej (Z=2,013986, p=0,044011). Nie odnotowano znamiennych różnic pomiędzy kończyną operowaną i nieoperowaną. Odnotowano wyże wartości wskaźnika
„Postural Priority” dla kończyny operowanej w 6 miesiącu w porównaniu do 3 miesiąca, choć różnice te
nie były istotne statystycznie.
Wnioski. Wykorzystanie oceny biomechanicznej oraz wnikliwa analiza wyników pozwala na bezpieczny
powrót do uprawiania danej dyscypliny sportu. Wyniki ocen biomechanicznych pierwszej grupy badawczej
pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji chrząstki metodą AMIC, potwierdzają możliwość pełnego
powrotu do zdrowia, a co za tym idzie do uprawiania sportu rekreacyjnego, jak również pełnych obciążeń
treningowych nawet w zawodowym sporcie.
5.
ZASTOSOWANIE POMIARÓW DYNAMOMETRYCZNYCH JAKO UZUPEŁNIENIE OCENY
KLINICZNEJ PACJENTA PO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
Marta Jarocka1, Jacek Walawski2, Ryszard Majewski3
1
WWFiS, Biała Podlaska
2
Prywatna Praktyka Ortopedyczna Ortomix, Lublin
3
Centrum Sportowe PACO, Lublin
Wstęp. Liczba rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) wzrasta wśród sportowców wyczynowych oraz osób uprawiających sport rekreacyjnie. Monitorowanie procesu rehabilitacji, w celu określenia bezpiecznego momentu powrotu do aktywności sprzed urazu jest priorytetem.
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Cel pracy. Celem pracy jest porównanie wybranych metod weryfikacji przebiegu usprawniania pacjentów
po rekonstrukcji ACL
Materiał i metody. Badaniu poddano 30 pacjentów, u których wykonano rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Na całościową ocenę składały się trzy elementy oceny klinicznej (subiektywna
ocena pacjenta (skala Lysholma-Gillquista) manualne testy stabilności stawu, ocena radiologiczna) oraz
ocena biomechaniczna (urządzenia dynamometryczne). Na dynamometrze wykonano test izokinetyczny
oceniający moment maksymalny mięśni zginających i prostujących staw kolanowy. Na platformie dynamometrycznej wykonano test utrzymania równowagi stojąc jednonóż, a w analizie oceniono długość drogi
środka parcia (COP). Badania zostały wykonane czteroetapowo: przed zabiegiem operacyjnym, w trzy,
sześć i dwanaście miesięcy po rekonstrukcji i obejmowały obydwie kończyny.
Wyniki. Elementy oceny klinicznej pacjentów wskazują na szybki powrót sprawności stawu kolanowego
już w trzy miesiące po operacji. Również już na drugim etapie zarejestrowano skrócenie (COP) o średnio 0,2
[m]. Natomiast badania izokinetyczne, pokazały powrót siły mięśniowej, do pożądanych wartości 85%
momentu siły mięśnia czworogłowego i 90 % zginaczy kolana dopiero w 6 miesięcy po rekonstrukcji ACL.
Wnioski. 1. Badania wykazują znaczne różnice w wynikach oceny klinicznej i izokinetycznej w trzy
miesiące po operacji. 2. Całość oceny procesu leczenia pozwala osiągnąć pożądane wynik 6 miesięcy
po operacji. 3. Badania wykazują zasadność stosowania testów dynamometrycznych jako uzupełnienia
oceny klinicznej pacjenta po rekonstrukcji ACL.
Praca została częściowo sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 w ramach projektu
badawczego MNiSW N N501156438.
6.
MOŻLIWOŚCI REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY
UPRAWIAJĄCEJ SPORT
Tadeusz Trzaska
Katedra Medycyny Sportu i Fizykoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych u dzieci i młodzieży w okresie czynnych chrząstek wzrostowych jest
nadal dyskusyjna. Ostatnio pojawiają się doniesienia, że przy opanowaniu technik artroskopowych i zachowaniu wszelkich zasad prowadzących do zminimalizowania uszkodzenia chrząstki wzrostowej, rekonstrukcje
w tak młodym wieku są możliwe do wykonania. Obecnie przyjmuje się, że można już operować powyżej
10 roku życia. Własne doświadczenia potwierdzają te doniesienia. Wydaje się, że dostępna w ostatnim
5-leciu technika TLS jest bardzo przydatna do rekonstrukcji ACL w młodym wieku. Wprowadzenie przeszczepu przez otwory dojść artroskopowych do stawu i dalej do poszerzonych kanałów nieprzekraczających
5 mm i na głębokość maksymalną 1,5 cm, nie powoduje uszkodzenia chrząstki wzrostowej. Ponadto
śruby stabilizujące przeszczep są wprowadzone bez możliwości kontaktu z chrząstką wzrostową. Uzyskane wyniki w ocenie materiału własnego potwierdzają doniesienia z piśmiennictwa i dyskusji zjazdowych.
Pozwala to na krótki okres ograniczenia sprawności ruchowej i nie uniemożliwia uprawiania wybranych
dyscyplin sportowych.
7.
WPŁYW CARVINGU NA EPIDEMIOLOGIĘ USZKODZEŃ WIĘZADŁOWYCH STAWÓW
KOLANOWYCH
Andrzej Solecki, Wojciech Solecki, Bogusław Sadlik
Wstęp. Wprowadzenie na rynek nart taliowanych we wczesnych latach 2000 zmieniło w znaczący sposób
styl i charakter jazdy. Skręt cięty, wcześniej dostępny tylko dla zawodowców, stał się możliwy do wykonania
praktycznie przez każdego narciarza. Zwiększenie prędkości, zmiana toru jazdy i popularyzacja narciarstwa wpłynęły również na liczbę i rodzaj urazów podczas uprawiania tego sportu.
Materiał i Metody. W naszym badaniu, opierając się na bazie raportów z interwencji grupy beskidzikej
GOPR, porównaliśmy liczbę i charakterystykę urazów narciarskich w latach 2000 i 2005. Szacunkowa
liczba narciarzy carvingowych wzrosła w tym okresie z 5 do 95%. W badaniu wzięto pod uwagę 701 interwencji z 2000 roku i 1317 interwencji z roku 2005.
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Wyniki. W porównaniu z rokiem 2000, w 2005 r. prawie dwukrotnie (z 5,7% do 9,4%) wzrósł odsetek ciężkich urazów tj. urazów głowy z utratą przytomności, złamań wielomiejscowych, urazów klatki piersiowej
i brzucha wymagających hospitalizacji oraz urazów wielonarządowych. Odsetek urazów skrętnych stawu
kolanowego utrzymał się na tym samym poziomie (odpowiednio 31,5% i 32,4%). Zwiększył się procentowy
udział narciarzy zgłaszających dolegliwości ze strony stawu rzepkowo-udowego (18,7% do 26,5%).
Wnioski. Na powyższe wyniki wpłynął szereg czynników takich jak wzrost liczby narciarzy na stokach, słaba infrastruktura i niedostatecznie przygotowanie tras, brawura i niedostosowanie prędkości do swoich
możliwości oraz popularyzacja skrętu carvingowego. Wzrost ciężkich urazów wiąże się z większą prędkością w skręcie oraz szerszym torem jazdy zwiększającym możliwość kolizji czołowej. Skrócenie nart i modernizacja wiązań narciarskich zapobiegły wzrostowi urazów skrętnych stawu kolanowego na tym samym
poziomie. Zwiększenie prędkości przy zmniejszeniu promienia skrętu spowodowały większe obciążenie
na chrząstki kolana, co odzwierciedlają dolegliwości stawu rzepkowo-udowego.
8.
PORÓWNANIE WYNIKÓW REKONSTRUKCJI WKP JEDNOPĘCZKOWEJ DO DWUPĘCZKOWEJ
U MĘŻCZYZN OBJĘTYCH 12-TYGODNIOWĄ FIZJOTERAPIĄ
Aleksandra Krzemińska, Andrzej Czamara
Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
Wstęp i cel pracy. W literaturze brak jest wystarczającej liczby badań, porównujących wczesne pooperacyjne wyniki rekonstrukcji jednopęczkowej więzadła krzyżowego przedniego (JPRWKP) do rekonstrukcji
dwupęczkowej (DPRWKP). Celem pracy było porównanie wczesnych wyników oceny funkcjonalnej pacjentów po JPRWKP do pacjentów po DPRWKP, objętych tym samym postępowaniem fizjoterapeutycznym,
trwającym 12 tygodni.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 40 mężczyzn po rekonstrukcji WKP (grupa I – 20 pacjentów
po JPRWKP, grupa II – 20 pacjentów po DPRWKP). Po wykonanej rekonstrukcji wszyscy pacjenci przeszli ten sam 12 tygodniowy program fizjoterapii. Ponadto, wszyscy pacjenci pozytywnie przeszli badanie
kliniczne wykonane przez ortopedę. Wykonano pomiary obwodu stawu kolanowego oraz uda, a także
pomiary zakresu ruchu stawu kolanowego kończyn operowanych i nieoperowanych w 2. i 12. tygodniu od
rekonstrukcji. Pomiary maksymalnych momentów sił mięśni prostowników i zginaczy oraz mięśni odpowiedzialnych za rotację wewnętrzną i zewnętrzną w stawach kolanowych wykonano na przełomie 12/13
tygodnia fizjoterapii. Wykonano również testy funkcjonalne (marsz na bieżni, wchodzenie i schodzenie ze
schodów). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Porównanie wyników badanych parametrów uzyskanych przez pacjentów po JPRWKP i pacjentów
po DPRWKP nie wykazało różnic istotnych statystycznie.
Wnioski. Nie ma różnicy we wczesnych wynikach oceny funkcjonalnej pacjentów po JPRWKP w porównaniu
do DPWKP, którzy przeszli to samo postępowanie fizjoterapeutyczne.
9.
RELACJA POMIĘDZY USZKODZENIEM WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO A PRZEROSTEM
FAŁDU MAZIOWEGO PRZYRZEPKOWEGO PRZYŚRODKOWEGO STAWU KOLANOWEGO
U SPORTOWCÓW LECZONYCH W ODDZIALE ORTOPEDII SZPITALA EUROMEDICARE
WE WROCŁAWIU
Tomasz Andrzejewski
Oddział Ortopedyczny Szpital EuroMediCare we Wrocławiu
Poddałem analizie zjawisko znane z praktyki klinicznej – zależność pomiędzy uszkodzeniem ACL a przerostem PMP u pacjentów uprawiających sport. Hipotezą mojego wystąpienia jest wpływ przerośniętego
PMP na biomechanikę stawu kolanowego i w konsekwencji uszkodzenie ACL.
Analizie poddano 868 sportowców leczonych w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu, u których wykonano
artroskopię stawu kolanowego z powodu dolegliwości bólowych zlokalizowanych w przyśrodkowym
przedziale stawu i cech niestabilności. U 466 operowanych stwierdzono przerost PMP, a uszkodzenie ACL
u 277 (I° – 52; II° – 58; III° – 167).
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Przerost PMP występuje w większości uszkodzeń ACL; obecność przerośniętego PMP w ponad 60%
uszkodzeń I° i II° ACL wskazuje na mechanizm zakłócania propriocepcji i, w konsekwencji, czynności stabilizatorów dynamicznych kolana.
10.
OGRANICZENIA ELASTYCZNOŚCI MIĘŚNIOWEJ U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI
FUNKCJONALNYMI W BÓLACH PRZEDNIEGO PRZEDZIAŁU STAWU KOLANOWEGO
Natalia Reke1, Agata Madaj1, Tomasz Piontek1,2, Monika Grygorowicz1, Witold Dudziński1,
Kinga Ciemniewska-Gorzela1,2, Andrzej Pyda1,2
1
Rehasport Clinic w Poznaniu
2
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Przedni Przedział Stawu Kolanowego (PPKOL) to problem obejmujący bóle kolana z wykluczoną poważna
zmianą patoanatomiczną. Zwykle problem dotyczy aktywnych sportowo osób z zaburzeniami funkcji
układu ruchu.
Celem pracy była: 1) ocena zależności pomiędzy elastycznością mięśni kończyny dolnej a topografią
bólu u osób z PPKOL u pacjentów z pozytywnym/dodatnim objawem Trendelenburga 2) ocena stopnia
ograniczenia poszczególnych mięśni o osób z pozytywnym objawem Trendelenburga
Materiał i metody. 60 pacjentów przebadanych przez ortopedę zakwalifikowano do oceny biomechanicznej,
z czego 40 pacjentów po przeprowadzeniu testu funkcjonalnego z dodatnim objawem Trendelenburga
stanowiło ostateczną grupę badawczą. U wszystkich pacjentów przeprowadzono szczegółowy wywiad,
wykluczono poważne patologie oraz poproszono ich o dokładne wskazania miejsca bólu stawu kolanowego.
U każdego z nich dokonywano pomiaru elastyczności mięśni i przyporządkowano wyniki do dużego,
średniego, małego ograniczenia lub normy (w sumie 569 pomiarów).
Wyniki. Nieparametryczny test Chi2 (p=0,00001) potwierdził istotność statystyczną pomiędzy stopniem
ograniczenia długości funkcjonalnej a poszczególnymi mięśniami kończyny dolnej w grupie pacjentów
z pozytywnym objawem Trendelenburga- testem sit-to-stand. Największe restrykcje odnotowano dla mięśni
BF, naprężacz powięzi szerokiej oraz prosty uda. Odpowiednio 73,68%, 70,17%, 52,63% testowanych
przypadków charakteryzowało się bardzo dużymi ograniczeniami w długości. Odnotowano 7 najczęstszych
obszarów bólowych. Według częstotliwości występowały ograniczenia mięśni: dwugłowego uda, naprężacza powięzi szerokiej, brzuchatego łydki oraz prostego uda.
Wnioski. Badania potwierdziły, że pacjenci z dodatnim testem sit-to stand objawem Trendelenburga
mają największe ograniczenia elastyczności m. dwugłowego uda (z grupy kulszowo-goleniowej) oraz
naprężacza powięzi szerokiej. Ich wzmożone napięcie może być kompensacyjnym efektem osłabienia
siły rotatorów zewnętrznych stawu biodrowego. Stąd, istnieje potrzeba dalszych prac oceniających wpływ
odbudowy funkcji rotatorów zewnętrznych, kontroli nerwowo-mięśniowej stawów biodrowych w grupie pacjentów z PFPS.
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1.
ASPEKTY BÓLU W SPORCIE: POMIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ
Maciej Pawlak, Bartosz Trawiński
Zakład Biochemii AWF w Poznaniu
Wstęp. Ból w sporcie rozpatrywany jest najczęściej w odniesieniu do kontuzji, urazów lub leczenia i przywracania sprawności zawodników. Zagadnienie to ma jednak szereg innych aspektów, które nie zostały
jeszcze dotychczas dostatecznie poznane, jak chociażby patofizjologia bólu niedokrwiennego, synergistyczne oddziaływanie bodźców, wpływ wysiłku fizycznego na odbiór wrażeń bólowych lub rola efektu
placebo. Poza aspektem poznawczym, pełniejsza wiedza z tego obszaru może mieć również praktyczne
znaczenie w procesie treningowym zawodników. Problematyka bólu nabierać będzie również coraz większego znaczenia u osób starszych, nadal aktywnych fizycznie.
Celem pracy jest nakreślenie spektrum zagadnień dotyczących bólu w sporcie, które dzięki postępowi
nauk biologiczno-medycznych stanowić mogą nowy, atrakcyjny obszar badań. Ponadto celem pracy jest
też pokazanie oryginalnych wyników dotyczących zagadnienia zmienności progów: bólu i wrażliwości na
bodźce mechaniczne, u zawodników i osób nietrenujących.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na osobach nietrenujących i zawodnikach uprawiających
różne dyscypliny sportu, wykorzystując technikę QST (Quantitative sensory testing) umożliwiającą określenie progu odbioru wybranych bodźców. Pełna charakterystyka zagadnienia przygotowana została przy
równoległym wykorzystaniu danych z literatury przedmiotu.
Wyniki wskazują, że wysiłek fizyczny, szczególnie w przypadku lokalnego niedokrwienia, może modulować
próg bólu oraz innych bodźców sensorycznych. Stwierdzono też, że poszczególni zawodnicy wykazują
specyficzne profile odbioru takich wrażeń.
Wnioski. 1. Badanie progów odbioru wrażeń sensorycznych u zawodników może mieć istotne znaczenie
diagnostyczne, podobnie jak dotychczas wykorzystywane metody tego typu badań w diagnostyce klinicznej.
2. Stwierdzone zwiększenie progów odbioru bodźców mechanicznych w kończynie poddanej niedokrwieniu
jest ważną obserwacją skierowaną zarówno dla grupy osób podlegających rehabilitacji jak i trenujących
określone dyscypliny sportowe.
2.
WPŁYW ZAJĘĆ REKREACYJNYCH TYPU FITNESS NA WYBRANE WSKAŹNIKI METABOLICZNE
U KOBIET W WIEKU 20-40 LAT
Ewa Śliwicka, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, Zbigniew Kasprzak, Anna Gogojewicz
Zakład Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Cel pracy. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie kobiet uczestnictwem w rekreacyjnych formach aktywności fizycznej. Wśród nich największą popularnością cieszy się fitness – dyscyplina
łącząca elementy kulturystyki, tańca i gimnastyki. Celem badań było określenie wpływu systematycznej
aktywności fizycznej na wybrane wskaźniki metaboliczne u młodych kobiet.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 20 kobiet, ochotniczek deklarujących dobry stan zdrowia
w wieku 20-40 lat (średnio 34±6,61 lat), które przez okres trzech miesięcy, dwa razy w tygodniu uczestniczyły w sześćdziesięciominutowych zajęciach fitness. Badania przeprowadzono za zgodą zainteresowanych i Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Przed rozpoczęciem oraz po
zakończeniu cyklu zajęć u badanych dokonano pomiarów antropometrycznych (masa i wysokość ciała,
obwód talii i bioder) i fizjologicznych (ciśnienie skurczowego i rozkurczowego krwi), a także na czczo pobrano krew z żyły łokciowej. W krwi żylnej oznaczono parametry metabolizmu węglowodanów (glukoza,
insulina) oraz stężenie rezystyny i wisfatyny. W oparciu o uzyskane dane wyliczono indeks HOMAIR.
Wyniki badań. Systematyczny wysiłek fizyczny spowodował istotny spadek wartości wskaźników BMI
(p<0,05) oraz WHR (p≤0,01). Analiza porównawcza stężeń wskaźników biochemicznych, odnotowanych
przed i po zakończeniu zajęć, wykazała istotne obniżenie (p<0,05) stężenia insuliny oraz wisfatyny. Wartość indeksu HOMAIR, pomimo tendencji spadkowej, nie uległa istotnej zmianie.
Wnioski. Systematyczna aktywność fizyczna przyczyniła się do polepszenia metabolizmu węglowodanów.
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3.
STOSOWANIE NIKOTYNY PRZEZ SPORTOWCÓW W POLSCE
Monika Ługowska1, Anna Jarek2, Andrzej Pokrywka2, Dorota Kwiatkowska2,
Sylwia Lewandowska-Pachecka1, Jacek Łukaszkiewicz1
1
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
2
Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu w Warszawie
Wstęp. Nikotyna jest środkiem pobudzającym psychoruchowo. Z tego powodu może być potencjalnie
wykorzystywana także w sporcie, jako środek stymulujący, wpływający na poprawę zdolności wysiłkowych.
Powoduje wzrost tętna i ciśnienia krwi, jak również zwiększenie uwalniania glukozy we krwi i adrenaliny.
Pożądanymi przez sportowców efektami stosowania nikotyny są także relaksacja, zmniejszenie stresu,
zwiększenie czujności, poprawa funkcji poznawczych, zmniejszenie masy ciała. Mimo że sport wyczynowy nie jest powszechnie kojarzony z palaczami tytoniu, w ostatnich latach zauważono znaczący wzrost
stosowania przez sportowców produktów nikotyny, które nie są przeznaczone do palenia (snuff, snuss, tytoń
do żucia). Tendencję wzrostową „popularności” takich produktów zaobserwowano przede wszystkim
wśród przedstawicieli sportów zimowych (hokej na lodzie, narciarstwo), jak również innych popularnych
dyscyplin sportowych takich jak piłka nożna, baseball czy koszykówka, a nawet w szermierce i strzelectwie
[2]. Nikotyna nie jest oficjalnie uznana za substancję dopingującą, jednak Światowa Agencja Antydopingowa
(WADA) wprowadziła ją w 2012 roku do tzw. Programu Monitorującego [3]. Ma on na celu sprawdzenie,
które z substancji oficjalnie dozwolonych do stosowania przez sportowców są przez nich nadużywane.
Cel pracy. Celem pracy była ocena skali stosowania nikotyny przez sportowców w Polsce.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną ocenę wyników rutynowych analiz kontroli dopingu
przeprowadzonych w katach 2008-2010 w Zakładzie Badań Antydopingowych, jednym z 33-ech laboratoriów akredytowanych przez WADA. Ponadto monitorowano obecność nikotyny w próbkach moczu pobranych podczas kontroli antydopingowej od stycznia do kwietnia 2012 roku. W części z nich wykonano oznaczenia poziomu nikotyny. Analizy jakościowe i ilościowe przeprowadzono przy wykorzystaniu układu chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS).
Wyniki. Na podstawie retrospektywnej oceny wyników badań, obecność nikotyny stwierdzono w 13,2%
próbek moczu z 2008 r. (n=2658), 12,1% z 2009 r. (n=2766) i 12,9% z 2010 r. n=2416). W 2012 roku nikotynę
wykryto w 127 próbkach z 968 przebadanych, co stanowi 13,2%.
Wnioski. Najwyższe stężenia nikotyny oznaczono w próbkach moczu pobranych od zawodników uprawiających piłkę nożną, zapasy, siatkówkę i podnoszenie ciężarów. Porównanie wyników badań z roku 2012
z dokonaną retrospektywną oceną stosowania nikotyny przez sportowców w Polsce w latach 2008-2010
wskazuje, że nikotynę częściej stosują przedstawiciele dyscyplin siłowych (podnoszenie ciężarów, trójbój
siłowy, zapasy) oraz wymagających zwiększonej precyzji i koncentracji (szermierka), niż dyscyplin wytrzymałościowych i szybkościowych (lekkoatletyka, kolarstwo, pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo).
4.
BADANIA ANTYDOPINGOWE PODCZAS UEFA EURO 2012
Ewa Turek-Lepa, Dorota Kwiatkowska, Andrzej Pokrywka
Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu w Warszawie
Najważniejsze imprezy sportowe, np. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata czy mistrzostwa danego
kontynentu, to wydarzenia szczególne nie tylko dla ich organizatorów, sportowców czy kibiców. Przygotowują się do nich także laboratoria antydopingowe, które z uwagi na przepisy międzynarodowe i wysokie
wymagania organizatorów zawodów muszą sprostać licznym wyzwaniom.
Polska i Ukraina, które wspólnie ubiegały się o organizację turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw Europy,
w dokumencie aplikacyjnym przesłanym do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) wskazały, że ewentualne
badania antydopingowe podczas EURO 2012 będą mogły być przeprowadzone w jedynym działającym
w obu krajach laboratorium antydopingowym, tj. w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu
w Warszawie (ZBA). Jednak decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o powierzeniu organizacji piłkarskich
mistrzostw Europy 2012 Polsce i Ukrainie, podjęta w kwietniu 2007 roku w Cardiff, nie oznaczała, że badania
antydopingowe przed i w trakcie turnieju zostaną powierzone automatycznie także polskiemu laboratorium.
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Przygotowania do obsługi antydopingowej UEFA EURO 2012 w Polsce były prowadzone zarówno na
szczeblu politycznym, jak i technicznym – na poziomie laboratorium. Prace laboratoryjne były szczególnie
intensywne w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie turnieju. Bezpośredni koszt ostatniego
etapu przygotowań, związany głównie z zakupem niezbędnej aparatury analitycznej, szkoleniem zespołu
i akredytacją nowych procedur, to kwota ok. miliona euro.
Mimo że informacja o wyborze ZBA na oficjalne laboratorium antydopingowe EURO 2012 została ogłoszona przez UEFA dopiero dzień przed meczem otwarcia, dla pracowników Instytutu Sportu był to niemal
półmetek prac związanych z antydopingową obsługą turnieju finałowego. W tzw. okresie „poza zawodami”
przeanalizowano próbki krwi i moczu pobrane od 160 piłkarzy (tj. 10 przedstawicieli każdego z zespołów
uczestniczących w EURO 2012). W trakcie turnieju, po każdym meczu, kontroli antydopingowej poddawanych
było po dwóch piłkarzy każdej z drużyn – w sumie 124 zawodników. Wyzwaniem dla ZBA, oprócz przygotowania laboratorium do obsługi turnieju zgodnie z wymaganiami UEFA, była konieczność pracy w trybie
ciągłym, wynikająca z ograniczonego terminu raportowania wyników badań (24-48 h).
5.
OBCIĄŻENIA STATYCZNE I DYNAMICZNE U SPORTOWCÓW Z PERSPEKTYWY BIOMECHANIKI
Lechosław B. Dworak
Katedra Biomechaniki AWF w Poznaniu
W referacie, ilustrowanym rezultatami badań prowadzonych w Katedrze, zostaną przedstawione następujące problemy:
• podstawowe dane referencyjne do analiz obciążeń/przeciążeń w strukturach narządu ruchu człowieka,
• charakterystyki statyczne i dynamiczne maksymalnych wartości sił/momentów sił mięśniowych generowanych przez reprezentatywne zespoły mięśniowe wybranych grup zawodników (konteksty
ontogenetyczne),
• charakterystyki maksymalnych wartości pionowych i poziomych sił reakcji podłoża u: biegaczy,
skoczków lekkoatletycznych, akrobatów, gimnastyków, siatkarzy,
• charakterystyki dynamiki uderzeń spotykanych w sportach walki: karate, taekwondo, kick-boxing,
• charakterystyki sił stawowych – kompresyjnych – w wybranych zadaniach ruchowych sportowców.
Omówiona będzie również syntetycznie metodologia tego typu badań.
6.
ZŁAMANIA OBOJCZYKA U SPORTOWCÓW LECZONYCH NAJNOWSZĄ METODĄ
MAŁOINWAZYJNĄ
Marek Kintzi
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1.
WPŁYW JEDNOROCZNEGO TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO NA ZMIANĘ WYBRANYCH
PARAMETRÓW ANTROPOMETRYCZNYCH ORAZ MORFOLOGII I BIOCHEMII KRWI MŁODYCH
ZAWODNIKÓW WIOŚLARSTWA
Krystyna Anioł-Strzyżewska, Krystyna Burkhard-Jagodzińska, Dariusz Sitkowski,
Iwona Kaczmarek, Konrad Witek, Beata Szczepańska, Bohdan Karpiłowski,
Instytut Sportu, Warszawa
Wstęp. W jesieni lat 2010 i 2011 młoda generacja najlepszych zawodników wioślarstwa była poddawana
badaniom specjalistycznym w Instytucie Sportu w Warszawie w ramach Programu: Identyfikacja i Wspieranie Talentów Sportowych. Badania miały uściślić dobór młodych kandydatów do uprawiania sportu
w wymiarze wyczynowym oraz zapewnić ich pomyślny rozwój psychomotoryczny, który jest gwarantem
wysokiej skuteczności szkolenia.
Młodzież płci męskiej podczas cyklu rocznego była poddawana jednakowemu treningowi specjalistycznemu,
o zwiększanych stopniowo obciążeniach, którego założenia konsultował trener-koordynator.
Celem opracowania było ustalenie charakteru i kierunku zmian morfologii ciała jak i wartości wybranych
parametrów morfologicznych i biochemicznych krwi żylnej pod wpływem rocznego treningu o charakterze
wyczynowym.
Materiał i metody. Grupę 18 wioślarzy poddano dwukrotnie badaniom, zachowując standardowe warunki i jednakową ekipę badawczą. Każdego roku badania wykonano na przestrzeni jednego miesiąca.
Do badań pobierano krew żylną, a obserwacjom poddano wybrane parametry morfologii krwi, parametry
biochemiczne, parametry gospodarki lipidowej oraz żelazem, aktywność enzymów wskaźnikowych, zasoby
jonów. Łącznie wybrano 26 parametrów określających spoczynkowe zasoby krwi zawodników. Dokonano
pomiarów antropometrycznych z wyliczeniem procentowego składu ciała i wskaźnika BMI. Wszystkie
wyniki opracowano testem t-Studenta dla prób zależnych.
Wyniki. W każdej z badanych grup nie wykazano wyników znajdujących się poza zakresami norm referencyjnych dla danego wskaźnika. Stwierdzono natomiast istotne różnice pomiędzy niektórymi wielkościami
po upływie roku.
Zasoby tkanki tłuszczowej (nieaktywnej) i tkanki mięśniowej (aktywnej) oraz BMI nie wykazały statystycznych różnic. Korzystnie obniżyło się stężenie triglicerydów (p<0,01) przy zmniejszeniu o 4% stężenia
cholesterolu całkowitego.
Na przestrzeni jednego roku istotnie zmniejszyło się stężenie żelaza w surowicy (p<0,002), przy zmniejszeniu stężenia hemoglobiny. Bardzo wysoko istotnie obniżyła się zasadowość krwi (p<0,000) przy istotnym
wzroście stężenia mocznika (p<0,001). Zasoby magnezu, zarówno postaci zjonizowanej (p<0,001) jak
i znormalizowanej (p<0,001) obniżyły się istotnie statystycznie.
Wnioski. Wpływ jednorocznego treningu wyczynowego zaznaczył się w korzystnym obniżeniu puli lipidów
bez istotnych zmian w morfologii ciała. Zwiększone obciążenia treningowe aplikowane tej grupie trenujących,
były najprawdopodobniej przyczyną nadmiernej utraty jonów magnezu i żelaza połączonej z obniżeniem
stężenia hemoglobiny, wzrostem produktów przemian białkowych i zmniejszeniem zasadowości krwi.
Potwierdzono zasadność i konieczność suplementacji mineralnej i odkwaszania organizmu młodych
zawodników uprawiających sport o charakterze wytrzymałościowym na poziomie wyczynowym.
Badania finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
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2.
OCENA OBCIĄŻEŃ PSYCHOFIZYCZNYCH MŁODYCH BRAMKARZY PIŁKI NOŻNEJ W ŚWIETLE
KWESTIONARIUSZA ZMĘCZENIA QFES (QUESTIONNAIRE DE FATIGUE DE L’ENFANT SPORTIF)
S. Błażkiewicz Aleksander1, Piotr Domaniecki2
1
Wydział Rehabilitacji AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, Katedra Fizjoterapii
2
Klub Piłkarski Legia Warszawa
Wstęp. Bramkarz piłki nożnej często postrzegany jest jako zawodnik najmniej narażony na wystąpienie
zjawiska przetrenowania z uwagi na pozornie małą dynamikę obciążeń na tej pozycji w stosunku do pozostałych zawodników z tzw. pola. Stąd z reguły mniejszy nacisk kładziony jest na regenerację i odpoczynek
po wysiłku w tej grupie zawodników. W dłuższym okresie czasu może powodować to większą podatność
na urazy i prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu przetrenowania u bramkarzy. Brak jest jednak
stosownych badań potwierdzających tę teorię.
Cel badania. zbadanie poziomu zmęczenia młodego bramkarza na tle drużyny przy wykorzystaniu kwestionariusza stanu zmęczenia QFES (Questionnaire de fatigue de l’enfant sportif).
Materiał i metody. Badaniu poddano 38 piłkarzy (8 bramkarzy i 30 zawodników z pola) w wieku 13-16 lat,
reprezentujących drużyny 4 roczników Akademii Piłkarskiej KP Legii Warszawa [rok ur. 1996 – n=7 (w tym
3 bramkarzy); 1997 – n=9 (3 bramkarzy); 1998 – n=10 (1 bramkarz); 1999 – n=12 (1 bramkarz)]. Dane
do kwestionariusza QFES zebrane zostały w sierpniu 2012, przed rozpoczęciem sezonu 2012/2013.
Wyniki. Średnie wartości określające stan zmęczenia bramkarzy i pozostałych zawodników były zbliżone
i wyniosły odpowiednio 19 pkt i 20 pkt (na 120 pkt maksymalnie możliwych). Uzyskane wyniki, w obu grupach badanych zawodników, wskazują na niezbyt wysokie obciążenia treningowe (według QFES na stan
zauważalnego zmęczenia wskazują wartości pow. 45 pkt). Jednak warto zauważyć, że 11% zawodników
przekroczyło ten poziom, a 5% graczy było na granicy stanu zauważalnego zmęczenia (wśród nich było
też 2 bramkarzy).
Wnioski. Bramkarz piłki nożnej w równym stopniu narażony jest na wystąpienie stanu przewlekłego zmęczenia, jak zawodnicy innych formacji. W wykrywaniu tego stanu przydatny może być kwestionariusz
QFES.
3.
ELEKTROKARDIOGRAFICZNE I ECHOKARDIOGRAFICZNE BADANIA SERCA MŁODZIEŻY
W WIOŚLARSTWIE
Krystyna Burkhard-Jagodzińska1, Włodzimierz Gierlak2, Krystyna Anioł-Strzyżewska1,
Dariusz Sitkowski3, Iwona Kaczmarek
1

Przychodnia Sportowo-Lekarska, Instytut Sportu
Katedra i Klinika Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, II Wydział Lekarski,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
3
Zakład Fizjologii Instytut Sportu w Warszawie
2

Celem pracy była analiza badań EKG i ECHO w aspekcie rozwoju sportowej przebudowy serca u młodzieży uprawiającej wioślarstwo w wymiarze wyczynowym, dyscyplina z klasy obciążeń III C wg Mitchella.
Badania zawodników wykonano w IV kwartale 2011r, w ramach programu „Identyfikacja i Wspieranie
Talentów Sportowych” prowadzonego przez Instytut Sportu. Grupę badaną stanowiło 34 wioślarzy, konkurencje; otwarta (open) oraz waga lekka. Wiek 17,9-21,6 x 19,8 ±1,2 lat, wzrost 177,9 – 200,2, x 187,9
±5,0 cm, masa ciała 70,7 – 104,5, x 83,5 ±9,9 kg. Wskaźnik masy ciała BMI x 23,6 ±2,1 kg/m2. Staż
treningowy zawodników od 3 do 9, x 6,1 ±1,5 lat. Intensywność treningu 10-12 jednostek tygodniowo.
Metoda. Przeprowadzone badanie obejmowało wywiad chorobowy i rodzinny, badanie przedmiotowe,
EKG 12 odprowadzeniowe w spoczynku i ECHO. EKG poddano analizie wg kryteriów Corrado zalecanych
przez Sekcję Kardiologii Sportowej EACPR. W ECHO analizowano wielkość jam serca, grubość mięśnia lewej
komory, czynność lewej komory, budowę i czynność zastawek oraz występowanie wad wrodzonych serca.
Wyniki. Dokonano porównawczej oceny w dwóch grupach zawodników, z prawidłowymi i nieprawidłowymi
wynikami badań ECHO. Grupę z prawidłowymi wynikami badań ECHO stanowiło 16 zawodników, z czego 10 zawodników miało również prawidłowy zapis EKG. Grupa z występującymi nieprawidłowościami
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w badaniu ECHO liczyła 18 zawodników, przy czym u 11 zawodników występowały także zmiany w zapisie EKG. W grupie ze zmianami w ECHO zaobserwowano zwiększony wymiar rozkurczowy lewej komory (LVdD) x 5,57±0,45 cm w stosunku do grupy pierwszej x 5,24 ± 0,34 cm, co przekładało się na zwiększoną objętość rozkurczową (LVEdV) x156,47 ±29,46ml i odpowiednio x 132,63 ± 19,59 ml. Zmiany nie
dotyczyły funkcji skurczowej lewej komory (EF%), która dla obu grup była porównywalna 70,2 ± 0,75%
i odpowiednio 70,3 ± 1,2%. Obecność izolowanych woltażowych kryteriów QRS w zapisach EKG u 6 zawodników nie przekłada się na wzrost grubości mięśnia lewej komory serca, lecz ma związek ze zwiększeniem masy mięśnia serca. U żadnego z zawodników nie stwierdzono nabytej wady serca, natomiast
obecność śladowych niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych ma charakter fizjologiczny.
W kilku przypadkach stwierdzono małą niedomykalność trójdzielną, nieistotną hemodynamicznie. W grupie badanej w jednym przypadku rozpoznano dwupłatkową zastawką aortalną z koniecznością dalszego
okresowego monitorowania echokardiograficznego.
Wnioski. 1. Wykonywanie badania echokardiograficznego u młodzieży uprawiającej sport wyczynowy jest
konieczne w celu wykluczenia wad wrodzonych serca. 2. Badanie echokardiograficzne jest ważnym uzupełnieniem dotychczas stosowanych metod diagnostyki kardiologicznej u sportowców.
Badania finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
4.
WYBRANE WSKAŹNIKI METABOLICZNE U KOBIET REKREACYJNIE UPRAWIAJĄCYCH
JEŹDZIECTWO
Agnieszka Kaczmarek, Alicja Nowak, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład Higieny
Wstęp i cel pracy. Systematyczna aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem prewencji chorób związanych ze stylem życia, w tym układu krążenia i osteoporozy. W ostatnich latach jeździectwo zyskało dużą
popularność wśród osób poszukujących atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego. Istnieje jednak
niewielka liczba doniesień na temat wpływu jazdy konnej na procesy metaboliczne organizmu człowieka.
Celem prezentowanej pracy była ocena wskaźników metabolizmu węglowodanów, lipidów oraz przemiany tkanki kostnej u młodych kobiet rekreacyjnie uprawiających jeździectwo.
Materiał i metody. Badaniami objęto 41 kobiet w wieku od 25 do 36 lat, w tym 22 osoby uprawiające jazdę
konną, co najmniej przez 5 lat oraz 19 osób, które w okresie badań nie podejmowały regularnej aktywności
fizycznej. U kobiet dokonano pomiaru cech somatycznych, zawartości tkanki tłuszczowej oraz w surowicy
krwi żylnej oznaczono stężenie osteokalcyny, C-końcowego usieciowanego telopeptydu kolagenu typu I,
glukozy, insuliny oraz wskaźników profilu lipidowego.
Wyniki. Analiza porównawcza nie wykazała istotnych różnic między grupą kobiet uprawiających jeździectwo
i grupą kontrolną w odniesieniu do badanych wskaźników masy ciała oraz wskaźników metabolicznych.
W grupie kobiet uprawiających jeździectwo odnotowano istotne odwrotne zależności między stężeniem
insuliny, glukozy, cholesterolu LDL a objętością treningów oraz ilością jednostek treningowych podejmowanych w tygodniu.
Wnioski. Jeździectwo na poziomie rekreacyjnym nie indukuje istotnych zmian w zakresie metabolizmu
węglowodanów, lipidów i tkanki kostnej w stosunku do codziennej aktywności fizycznej. Niewykluczone,
że wieloletni trening kobiet uprawiających jeździectwo przyczynił się do adaptacji ich organizmu do systematycznie podejmowanego wysiłku fizycznego, o czym mogą świadczyć korelacje uzyskane między parametrami charakteryzującymi obciążenia treningowe a wskaźnikami metabolizmu węglowodanów i lipidów.
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5.
WIELOLETNI SYSTEMATYCZNY WYSIŁEK FIZYCZNY JAKO CZYNNIK MODYFIKUJĄCY
WYSTĘPOWANIE SUBKLINICZNEJ MIAŻDŻYCY U MĘŻCZYZN – WSTĘPNE WYNIKI
DŁUGOFALOWYCH BADAN PROSPEKTYWNYCH
Magdalena Kwaśniewska, Robert Pietruszyński, Anna Jegier, Tomasz Kostka, Joanna Kozińska,
Tomasz Lesiak, Wojciech Drygas
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wstęp. Optymalna dawka wysiłku fizycznego w profilaktyce miażdżycy jest nadal przedmiotem badań,
a większość danych pochodzi z badań przekrojowych lub krótkotrwałych, uwzględniających w swej metodologii procedury oceniające jedynie pośrednie efekty wysiłku fizycznego.
Cel pracy. Ocena zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej (AF) a występowaniem subklinicznej
miażdżycy w około 25-letniej obserwacji mężczyzn w wieku średnim i starszych.
Materiał i metody. Do udziału w projekcie zaproszono 170 mężczyzn (śr. wieku 63,4±7,0 lat) wieloletnich
podopiecznych Poradni Zdrowego Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, u których nie stwierdzono
CHUK o etiologii miażdżycowej w poprzednim badaniu follow-up (2003-2005). U wszystkich uczestników
przeprowadzany jest dokładny wywiad, przedmiotowe badanie lekarskie oraz badania dodatkowe. AF jest
oceniana m. in. za pomocą kwestionariuszy CINDI Health Monitor Questionnaire, Seven Day Physical
Activity Recall, Stanford Usual Physical Activity Questionnaire oraz przy użyciu pedometrów. Wśród badań
dodatkowych wykonywane są: pomiary antropometryczne, spoczynkowe EKG, test wysiłkowy, badania
biochemiczne w surowicy krwi. Specjalistyczna ocena subklinicznej miażdżycy jest oparta na wynikach
badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych, wielorzędowej tomografii komputerowa naczyń wieńcowych
i badania funkcji śródbłonka naczyniowego metodą endoPAT 2000.
Wyniki. W okresie XI. 2011-VII. 2012 komplet badań przeprowadzono u 74 mężczyzn. Obecnie trwa analiza
statystyczna zgromadzonych danych. Zbadani mężczyźni zostaną scharakteryzowani za pomocą ilościowej
oceny wydatku energetycznego na aktywność fizyczną z wykorzystaniem kwestionariuszy i pedometru
oraz za pomocą wyników badań dodatkowych oceniających stopień zagrożenia CHUK i metabolicznymi
jak również specjalistycznej oceny subklinicznej miażdżycy. Wyniki wstępne zostaną przedstawione jako
zależność między wydatkiem energetycznym, związanym z AF o różnej intensywności a wielkością
wskaźnika uwapnienia naczyń wieńcowych wg Agatstona, grubością kompleksu intima-media w oraz wielkością wskaźnika reaktywnej hyperemii.
6.
POMIAR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DOROSŁYCH MĘŻCZYZN ZA POMOCĄ KWESTIONARIUSZA
SDPAR ORAZ KWESTIONARIUSZA IPAQ
Anna Lipert, Anna Jegier
Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wstęp. Aktywność fizyczną ocenia się często w praktyce klinicznej za pomocą prostych metod subiektywnych,
do których należą kwestionariusze. W grupie dorosłych osób często wykorzystuje się w tym celu Kwestionariusz 7-dniowej Aktywności Ruchowej (SDPAR) i Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej
(IPAQ).
Celem badania była ocena przydatności dwóch kwestionariuszy SDPAR oraz IPAQ – wersja rozszerzona,
do pomiaru aktywności fizycznej dorosłych mężczyzn oraz odniesienia uzyskanych wyników do wybranej
metody obiektywnej.
Materiał metody. W badaniu udział wzięło 81 klinicznie zdrowych mężczyzn w wieku 45-64 lata (średnio
53.4 +/- 5.5 lat). Aktywność fizyczną badanych mężczyzn charakteryzowano jednocześnie za pomocą
3 metod: dwóch kwestionariuszy i obiektywnego pomiaru aktywności fizycznej akcelerometrem. Badania
dotyczyły charakterystyki aktywności fizycznej w czasie takiego samego przedziału czasowego to jest
okresu 7 dni. Pomiaru dokonywano z wyłączeniem godzin snu. Punkt odniesienia dla wyników uzyskanych
za pomocą 2 subiektywnych metod tj. dwóch kwestionariuszy stanowił obiektywny pomiar aktywności
fizycznej za pomocą akcelerometru ActiGraph GT1M (produkcji The ActiGraph, USA). Po przeprowadzeniu
pomiaru aktywności fizycznej za pomocą akcelerometru przez okres 7 dni, badani mężczyźni otrzymali
do wypełnienia Kwestionariusz 7-dniowej Aktywności Ruchowej (SDPAR) i Międzynarodowy Kwestionariusz
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Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji rozszerzonej. U każdego mężczyzny przed pomiarem aktywności
fizycznej przeprowadzono podstawowe pomiary antropometryczne i wyliczono wskaźnik masy ciała BMI.
Wyniki. Wydatek energetyczny na aktywność fizyczną w grupie badanych mężczyzn obliczony za pomocą
kwestionariuszy wynosił: 286.5±187.5 kcal/dobę dla kwestionariusza SDPAR i 345.2±73.3 kcal/dobę dla
kwestionariusza IPAQ (p< 0.001). Wydatek energetyczny na aktywność fizyczną uzyskany z pomiaru
akcelerometrem wyniósł 270.5±284.8 kcal/dobę, co odpowiadało wykonaniu 6763.1±3869.4 kroków/dobę.
Różnica w wynikach uzyskana za pomocą kwestionariusza SDPAR w stosunku do pomiaru akcelerometrem (p>0.05) nie była istotna statystycznie w przeciwieństwie do pomiaru aktywności fizycznej uzyskanego
za pomocą kwestionariusza IPAQ w stosunku do pomiaru wykonanego akcelerometrem (p<0.001).
Najmniejsze różnice między wynikami uzyskanymi za pomocą badań obu kwestionariuszami uzyskano
w grupie mężczyzn z otyłością (n=22, BMI>30 kg/m2). W tej grupie osób pomiar wydatku energetycznego
na aktywność fizyczną przyjmował najwyższe wartości spośród wszystkich badanych mężczyzn i wynosił
dla badania za pomocą kwestionariusza SDPAR 338±190.7 kcal/dobę, a dla badania za pomocą kwestionariusza IPAQ 351.7±78.2 kcal/dobę (p>0.05). W grupie mężczyzn z otyłością liczba kroków uzyskana
z pomiaru akcelerometrem wyniosła 7502.5±4950 kroków/dobę, co odpowiada wydatkowi energetycznemu
na aktywność fizyczną 300.1±198 kcal/dobę. W grupie mężczyzn otyłych również uzyskano istotne statystycznie różnice w wynikach badań kwestionariuszowych w odniesieniu do pomiarów akcelerometrem
– odpowiednio p<0.01 dla kwestionariusza SDPAR i p<0.01 dla kwestionariusza IPAQ.
Wnioski. Do pomiaru aktywności fizycznej metodą subiektywną, w grupie mężczyzn w wieku 45-64 lat,
zaleca się korzystanie z kwestionariusza SDPAR. Kwestionariusz IPAQ – wersja rozszerzona, istotnie
zawyża pomiar aktywności fizycznej w stosunku do metody obiektywnej, jaką jest akcelerometr.
7.
WPŁYW NURKOWANIA NA STĘŻENIE PRODUKTÓW PEROKSYDACJI LIPIDÓW WE KRWI
Celestyna Mila-Kierzenkowska1, Alina Woźniak1, Paweł Sutkowy1, Roland Wesołowski1,
Grzegorz Maruszak1, Paweł Rajewski2
1
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
2
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Szpital Miejski w Bydgoszczy
Wstęp wraz z celem pracy. Nurkowanie łączy warunki wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury otoczenia
ze zwiększoną aktywnością fizyczną i dużą dostępnością tlenu. Sytuacje te mogą doprowadzić do wystąpienia stresu oksydacyjnego i wzmożenia procesu peroksydacji lipidów oraz związanych z tym uszkodzeń
komórek i tkanek. Celem niniejszej pracy było oznaczenie stężenia wybranych produktów peroksydacji
lipidów we krwi zdrowych ochotników przed i po nurkowaniu.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 11 doświadczonych nurków (średnia wieku ok. 32 lat). W dniu
eksperymentu badani ochotnicy spędzili w wodzie 40 min, zanurzeni na średniej głębokości około 6 m,
przy temperaturze wody 13ºC. Próbki krwi pobrano od każdego nurka przed zanurzeniem oraz bezpośrednio po wynurzeniu z wody. Stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz poziom sprzężonych dienów (CD) oznaczono w erytrocytach i osoczu krwi.
Wyniki. Nie wykazano żadnych istotnych statystycznie zmian stężenia TBARS w wyniku nurkowania.
Zaobserwowano jednak istotny statystycznie wzrost stężenia sprzężonych dienów w osoczu krwi oraz
nieistotną statystycznie tendencję do wzrostu stężenia tych substancji w erytrocytach osób badanych
po nurkowaniu.
Wnioski. Zmiana warunków otoczenia w czasie nurkowania powoduje zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej w kierunku procesów utleniania, czego dowodzi wzrost stężenia sprzężonych dienów
będących pierwotnym markerem peroksydacji lipidów. Zaobserwowany brak zmian stężenia TBARS
może sugerować, że bezpośrednio po albo w trakcie nurkowania dochodzi do zahamowania procesów
wolnorodnikowych i redukcji uszkodzeń wywoływanych przez RFT.
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8.
INIEKCJE Z WYKORZYSTANIEM LEKU HOMEOPATYCZNEGO W URAZACH SPORTOWYCH
Mieczysław Miodek, Jan Sokal
Szpital Kliniczny nr 4, UM w Łodzi
Preparat Traumeel S zastosowano u 63 pacjentów po przebytych urazach narządów ruchu. Terapia preparatem Traumeel S była podstawą leczenia dodatkowo wspomaganą przez inne postaci leku- maść i/lub
tabletki. Leczenie poprzedzone było diagnostyką opierajaca się na badaniach: rtg, USG, NMR (7 przypadków).
Urazy dotyczyły stawów: skokowego (21 pacjentów), kolanowego (32) łokciowego (8), barku (2). Preparat
podawano z 1% roztworem lignocainy w 4-8 wkłuciach domięśniowych z częstotliwościa co siedem lub co
trzy dni. Po zakończeniu terapii wykonywano kontrolne USG. Grupę kontrolną stanowiło 50 pacjentów
z urazami układu ruchu leczonych NLPZ – tabletki i maści. U wszystkich pacjentów, u których nie odnotowano uszkodzenia struktur anatomicznych dolegliwości ustapiły a w pozostałych przypadkach uległy
znacznemu zmniejszeniu. W obrazie USG zaobserwowano całkowite wchłonięcie się krwiaków i ustąpienie
cech stanu zapalnego. Pacjenci leczeni Traumeel S znacząco szybciej powrócili do treningu sportowego
na poziomie z okresu przed urazem. Nie zaobserwowano działań niepożądanych w wyniku stosowania leku.
9.
STAN ODŻYWIENIA POLSKICH SPORTOWCÓW WITAMINĄ B6
Beata Szczepańska1, Jadwiga Malczewska-Lenczowska1, Jan Gajewski2, Joanna Grochowska1
Zakład Fizjologii Żywienia, Instytut Sportu, Warszawa, Polska
2
Zakład Biomechaniki, Instytut Sportu, Warszawa, Polska

1

Wstęp. Witamina B6 (pirydoksyna) jako koenzym ponad 100 różnych enzymów pełni kluczową rolę w procesach metabolicznych ustroju. Wieloletnie badania prowadzone w Instytucie Sportu wykazały ryzyko
wystąpienia niedoboru witaminy B6 u 9% zawodniczek i zawodników, należących do kadry narodowej
różnych dyscyplin sportowych. Badania prezentowane przez innych autorów dotyczące tego zagadnienia
wskazywały na występowanie niedoborów witaminy B6 u sportowców w szerokim zakresie od 5 do 60%.
W związku z tym za celowe uznano monitorowanie stanu odżywienia sportowców wyczynowych witaminą B6.
Celem pracy było zbadanie częstości występowania ryzyka niedoboru witaminy B6 u sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe.
Materiał i metody. Na przestrzeni lat 2000-2011 zbadano 1946 sportowców, reprezentantów kadry narodowej
(719 kobiet, 1227 mężczyzn) pod kątem stanu odżywienia witaminą B6. Ryzyko wystąpienia niedoboru
witaminy B6 oznaczono metodami enzymatycznymi w hemolizatach pełnej krwi. Za podstawę oceny występowania ryzyka niedoboru witaminy B6 przyjęto wielkość współczynnika aktywacji aminotransferazy (aGOT>
1,85). Do porównania częstości niedoborów witaminy B6 zastosowano test χ2 największej wiarygodności.
Wyniki i Wnioski. Wyniki badań wskazują, że częstość występowania ryzyka niedoboru witaminy B6
wynosiła średnio 15%. Tylko w 2009 roku u kobiet obserwowano istotnie wyższą częstość niedoboru
witaminy B6 niż u mężczyzn 16% vs 3%. W pozostałych latach płeć oraz dyscyplina sportu nie różnicowały
częstości występowania niedoborów tej witaminy. Względnie wysoka częstość występowania ryzyka niedoboru witaminy B6 wśród sportowców potwierdza potrzebę monitorowania ich stanu odżywienia tą witaminą.
10.
STAN ODŻYWIENIA POLSKICH SPORTOWCÓW WITAMINĄ B1
Beata Szczepańska1, Jadwiga Malczewska-Lenczowska1, Jan Gajewski2, Joanna Grochowska1
Zakład Fizjologii Żywienia, Instytut Sportu, Warszawa, Polska
2
Zakład Biomechaniki, Instytut Sportu, Warszawa, Polska

1

Wstęp. Witamina B1 (tiamina), jako koenzym odgrywa kluczową rolę w przemianach energetycznych,
procesach neurofizjologicznych i innych. Z uwagi na ograniczoną możliwość gromadzenia tiaminy w tkankach
musi być ona regularnie dostarczana. Zapotrzebowanie na tę witaminę uzależnione jest od wydatku energetycznego i spożycia węglowodanów. Niedobory tej witaminy wpływają na funkcje zarówno układu mięśniowego
jak i nerwowego. Dlatego celowe wydaje się monitorowanie stanu odżywienia witaminą B1 sportowców
wyczynowych.
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Cel pracy. Celem pracy było zbadanie częstości występowania ryzyka niedoboru witaminy B1 u sportowców
trenujących różne dyscypliny sportowe.
Materiał i metody. Na przestrzeni lat 2000-2011 zbadano 1656 (598 kobiet, 1058 mężczyzn) sportowców,
reprezentantów kadry narodowej różnych dyscyplin sportowych, pod kątem stanu odżywienia witaminą B1.
Ryzyko występowania niedoboru witaminy B1 oznaczono metodą enzymatyczną w hemolizatach pełnej
krwi. Za podstawę oceny występowania ryzyka niedoboru witaminy B1 przyjęto wielkość współczynnika
aktywacji transketolazy (aTK>1,25). Do porównania częstości niedoborów witaminy B1 zastosowano test
χ2 największej wiarygodności.
Wyniki i Wnioski. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości przypadków, stan odżywienia
witaminą B1 badanych sportowców był prawidłowy. Ryzyko wystąpienia niedoboru tej witaminy stwierdzono
u 3% badanych. Płeć oraz dyscyplina sportu nie różnicowały istotnie częstości występowania niedoboru
witaminy B1.
11.
REAKCJA PRESYJNA UKŁADU KRĄŻENIA PODCZAS TESTU WYSIŁKOWEGO U MŁODYCH OSÓB
TRENUJĄCYCH PŁYWANIE I SIATKÓWKĘ
Katarzyna Szmigielska, Anna Jegier
Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wstęp. Celem badania było charakterystyka reakcji presyjnej układu krążenia podczas testu wysiłkowego
u młodych sportowców trenujących pływanie i siatkówkę.
Materiał i metody. Badaniem objęto 121 młodych sportowców (67 chłopców i 54 dziewczynki) w wieku
od 13 do 18 lat (średnia wieku 15,87 ± 2,41 lat), trenujących pływanie i siatkówkę. Staż treningowy badanych osób wynosił od 2,5 do 10 lat, średnio 4,67 ± 1,8 lat, osoby te trenowały od 3 do 16 godzin tygodniowo,
średnio 7,54 ± 3,2 godzin tygodniowo.
U wszystkich badanych, po podmiotowym i przedmiotowym badaniu lekarskim, wykonano stopniową
próbę wysiłkową na cykloergometrze rowerowym firmy Monark. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykonywano w spoczynku oraz w trzeciej minucie każdego etapu testu wysiłkowego..
Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze u chłopców na szczycie wysiłku fizycznego wynosiło średnio 185,23
± 17,56 mmHg i było istotnie statystycznie wyższe niż u dziewczynek, u których wynosiło 171,45 ± 23,1
mmHg (p<0,05). Natomiast rozkurczowe ciśnienie tętnicze zmierzone na szczycie wysiłku wynosiło średnio
83,7 ± 6,9 mmHg u chłopców i 77,6 ± 7,7 mmHg u dziewcząt a różnica nie była istotna statystycznie. Nie
obserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego zmierzonymi
na szczycie wysiłku fizycznego u dzieci uprawiających pływanie i siatkówkę. Wartości te były zależne
od wieku zarówno u chłopców jak i dziewcząt trenujących pływanie oraz siatkówkę.
Wnioski. Trening pływania i siatkówki, dwóch różnych dyscyplin sportowych, ma podobny wpływ na wartości ciśnienia tętniczego mierzone podczas testu wysiłkowego. Skurczowe ciśnienie tętnicze mierzone
podczas testu wysiłkowego zależne jest od wieku oraz płci w grupie młodych osób trenujących pływanie
oraz siatkówkę.
12.
WPŁYW WYSOKIEGO CIŚNIENIA PODCZAS NURKOWANIA NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW
LIZOSOMALNYCH
Roland Wesołowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak, Paweł Sutkowy
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Wstęp i cel pracy. Ciśnienie otoczenia jest jednym z czynników działających na organizm człowieka.
Podlega ono ciągłym zmianom, są to jednak niewielkie wahania w porównaniu do zmian ciśnienia podczas
nurkowania. Pod wodą na każde 10 metrów głębokości ciśnienie otoczenia zwiększa się dodatkowo
o 1013 hPa (1 atm), co skutkuje jego wzmożonym oddziaływaniem. Efektem takich gwałtownych zmian
mogą być uszkodzenia na poziomie komórkowym, wyrażające się m.in. zmniejszeniem stabilności błon.
Celem niniejszej pracy była ocena aktywności wybranych enzymów lizosomalnych – fosfatazy kwaśnej
(AcP), arylosulfatazy (ASA), katepsyny D (CTSD) oraz inhibitora proteaz – α-1-antytrypsyny (AAT) u nurków
poddanych działaniu wysokiego ciśnienia podczas nurkowania.
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Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 11 nurków (średnia wieku 31±7,6 lat), którzy spędzili pod wodą 40
min, na głębokości średnio 6,7 m. Krew do badań pobrano dwukrotnie – przed wejściem do wody oraz
bezpośrednio po nurkowaniu. W surowicy krwi oznaczono aktywność AcP, CTSD, ASA oraz AAT. Wyniki
poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta dla par zależnych.
Wyniki. Wykazano po zakończeniu nurkowania istotne statystycznie obniżenie aktywności enzymów lizosomalnych: AcP (p<0,05), ASA (p<0,01) oraz CTSD (p<0,05). W przypadku inhibitora proteaz, obserwowane
zmiany nie były statystycznie znamienne.
Wnioski. Nurkowanie zaburza równowagę proteolityczno-antyproteolityczną i prowadzi do uruchomienia
mechanizmów, mających na celu jej przywrócenie.
13.
PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ŚCIĘGNA GŁOWY DŁUGIEJ MIĘŚNIA RAMIENIA DWUGŁOWEGO
RAMIENIA U SPORTOWCÓW- ZAPOBIEGANIE I LECZENIE
Roman Brzóska, Adrian Błasiak
Klinika św. Łukasza, Bielsko-Biała
Patologia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia jest szczególnie często spotykana w sportach
„rzutowych”, co jest następstwem biomechanicznego układu działania tego ścięgna w bruździe międzyguzkowej. Więzadło poprzeczne tworzące troczek bicepsa ulegają rozciągnięciu lub rozerwaniu, doprowadzając
do jego niestabilności. Najczęściej spotykanym uszkodzeniem w tego typu sportach, jest tylne podwichnięcie
lub zwichnięcie ścięgna bicepsa, prowadzące w pierwszej kolejności do jego zapalenia, a następnie
erozji ścięgna, prowadzącej do jego nieodwracalnego uszkodzenia. Zapobieganie tym uszkodzeniom jest
priorytetem leczenia rehabilitacyjnego. W przypadku braku powodzenia leczenia zachowawczego, koniecznym staje się leczenie operacyjne, polegające w głównej mierze na artroskopowej tenodezie ścięgna
głowy długiej.
Częstym uszkodzeniem, wymagającym leczenia operacyjnego jest oderwanie górnego obrąbka stawowego
(SLAP). Kwestia reinsercji anatomicznej górnego obrąbka budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w kontekście powrotu do aktywnego uprawiania sportu. Nasze doświadczenia dowodzą wyższości wykonania
tenodezy bicepsa oraz doraźnego zaopatrzenia uszkodzeń obrąbka nad anatomiczną reinsercją tylnogórnego obrąbka stawowego wraz z przyczepem ścięgna bicepsa do guzka nadpanewkowego.
14.
WYSIŁEK FIZYCZNY A ZMIANY W GĘSTOŚCI TKANKI KOSTNEJ I CECHACH SOMATYCZNYCH
ZAWODNIKÓW HOKEJA NA LODZIE
Stokłosa Helena1, Czasławska Barbara1, Hawranek Robert2
1
Zakład Anatomii, AWF, Katowice
2
Centrum Leczenia Falą Uderzeniową, Gliwice
Wstęp. Systematyczny wysiłek fizyczny i wysoka podaż wapnia w diecie to czynniki decydujące o osiągnięciu maksymalnej szczytowej masy kostnej uwarunkowanej genetycznie. Natomiast niska masa ciała
i niski BMI są czynnikami ryzyka osteoporozy.
Cel pracy. Ocena zmian w strukturze tkanki kostnej i cechach somatycznych hokeistów juniorów, po
8 miesiącach treningu.
Materiał i metody. Badaniami objęto 18-letnich uczniów (n=14) Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy
należeli do reprezentacji Polski juniorów. Staż treningowy zawodników wynosił 5-11 lat, a tygodniowe
obciążenie treningowe 18 godzin. Wszyscy zawodnicy mieszkali w internacie, a ich dobowe posiłki zawierały 1000-1500 mg Ca. Metodą ultradźwiękową, z zastosowaniem aparatu Achilles (Lunar Corp.), badano
strukturę kości piętowej. Analizowano parametry: SOS (speed of sound), BUA (broadband ultrasound
attenuation), Stiffness index (SI) oraz T-score i Z-score. Zmierzono wysokość i masę ciała, obwody talii
i bioder. Obliczono wskaźniki BMI i WHR. Na podstawie pomiarów fałdów skórno-tłuszczowych obliczono
zawartość tkanki tłuszczowej i masy ciała szczupłego.
Wyniki. U większości zawodników (n=12) stwierdzono wysokie wartości średniej parametrów ultradźwiękowych: SI=102%±10.02, SOS=1582 m/s±29.5, BUA= 118.7db/MHz ±6.6. Natomiast u dwóch zawodników
wystąpiły wartości T-score: –1.39 i –1.19, świadczące o osteopenii. Wartości wskaźnika WHR i masa ciała
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zawodników, z wyjątkiem 4 z nadwagą (25<BMI>27.3), były prawidłowe. W II badaniu, w porównaniu z I,
nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między analizowanymi zmiennymi. Wzrosła wartość ultradźwiękowych parametrów SI (o 8.2%), masy ciała i tkanki tłuszczowej. Tylko jeden zawodnik wykazywał
osteopenię (T-score=-1.32).
Wnioski. Systematyczny, intensywny wysiłek fizyczny połączony z wysoką podażą wapnia w diecie, wpływa
korzystnie na strukturę tkanki kostnej. Ilościową ocenę ultrasonograficzną kości należałoby wprowadzić
do okresowych badań stanu zdrowia zawodników.
15.
USZKODZENIE STAWU RAMIENNEGO U SIATKARZY. DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Roman Brzóska, Adrian Błasiak
Klinika św. Łukasza, Bielsko-Biała
Piłka siatkowa, jako sport wysokiego ryzyka uszkodzenia stawu ramiennego, jest obarczona szczególnym
ryzykiem wystąpienia obrażeń typowych dla tzw zespołu ciasnoty wewnętrznej barku, izolowanych uszkodzeń przyczepu ścięgna mięśnia podłopatkowego, oraz szeregu patologii związanych z uszkodzeniami
ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Kolejnym problemem dotykającym w szczególności
siatkarzy jest patologia nerwu nadłopatkowego.
W literaturze światowej uszkodzenia te lokują się na 3 cim miejscu w częstości siatkarskich urazów.
W naszej pracy podjęliśmy próbę określenia przyczyn tych uszkodzeń, rozwoju i możliwości ich leczenia,
począwszy od wczesnego pojawienia się objawów, możliwości wczesnej diagnostyki, przeciwdziałaniu ich
wystąpienia, a w ostatecznym etapie leczeniu operacyjnemu tych schorzeń.
W grupie badanej uwzględniliśmy 41 siatkarzy, z powyższymi uszkodzeniami udokumentowanymi badaniami radiologicznymi, pozostającymi w obserwacji powyżej 3 lat od zgłoszenia się z tym problemem. 23
chorych leczonych było operacyjnie, z powodu stwierdzonych przedoperacyjnie w badaniu MRI organicznych
uszkodzeń wewnętrznych struktur śródstawowych. 17 chorych prezentowało objawy uszkodzenia tylno-górnego obrąbka stawowego, połączone z uszkodzeniem warstwy głębokiej ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego.
W przypadku 2 chorych stwierdzono izolowane uszkodzenie przyczepu ścięgna mięśnia podłopatkowego,
a 4 pozostałych prezentowało izolowane uszkodzenie typu SLAP. U 6-ciu chorych stwierdzono towarzyszącą patologię nerwu nadłopatkowego, którą po potwierdzeniu badaniem EMG, również leczono operacyjnie.
Leczenie zachowawcze we wczesnych etapach zespołu ciasnoty wewnętrznej barku daje dobre efekty
terapeutyczne i umożliwia powrót do aktywnego uprawiania sportu. W przypadkach zaawansowanych
zmian organicznych, koniecznym staje się leczenie operacyjne. Średni czas powrotu do aktywności sportowej po leczeniu operacyjnym wyniósł 7,2 miesiąca. Zarówno w przypadku leczenia zachowawczego jak
i operacyjnego, zasadniczym elementem pozostaje właściwa rehabilitacja, ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania prawidłowego toru pracy łopatki.
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