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XXIX ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO
TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ
„MEDYCYNA W SPORCIE I AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ”

13-15 października 2011, Bydgoszcz
Centrum Kongresowe Opery Nova

PROGRAM / STRESZCZENIA
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ORGANIZATORZY
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

PATRONAT HONOROWY
Ministerstwo Zdrowia

KOMITET ORGANIZACYJNY
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy

BIURO ORGANIZACYJNE ZJAZDU
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ PTMS W BYDGOSZCZY
ul. T. Rejtana 1, 85-032 Bydgoszcz
e-mail: zjazdptms@wpsl.bydgoszcz.pl
tel. 52 322-20-92 fax: 52 322-37-46

www.ptms.org.pl
Hurtownia Imprez
ul. Stary Rynek 15-21
85-105 Bydgoszcz
661-770-217
e-mail: kongres@hurtowniaimprez.pl
www.hurtowniaimprez.pl
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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy
XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „ Medycyna w sporcie
i aktywności fizycznej” odbywa się jesienią, 13-15 października 2011 roku, w Bydgoszczy,
w pięknym gmachu Opery Nova. Lokalnym organizatorem Zjazdu jest Kujawsko-Pomorski
Oddział PTMS na czele z jego Prezesem dr n. med. Andrzejem Rakowskim, który pełni obecnie
funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sportowej.
W programie naukowym Zjazdu znajdują się wybrane, ważne tematy medycyny sportowej.
W kolejnych sesjach naukowych zostaną przedstawione zagadnienia związane nie tylko ze
sportem wyczynowym, ale z ideą aktywności fizycznej adresowanej do szerokiej grupy
społeczeństwa.
Korzystając z obecności na Zjeździe przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, zwrócona zostanie
uwaga na mocne i słabe strony przepisów prawnych dotyczących badań kwalifikacyjnych do
uprawiania sportu. Kolejne sesje Zjazdu będą dotyczyć zagadnień kardiologicznych medycyny
sportowej, wybranych tematów z biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego, aktywności fizycznej
osób starszych, urazów w sporcie i rekreacji ruchowej oraz nowoczesnych kierunków
postępowania w rehabilitacji narządu ruchu. W czasie obrad odbędzie się sesja lekarzy
olimpijskich związana z organizacją Olimpiady Londyn 2012 oraz sesje dotyczące dopingu,
suplementacji i sposobu żywienia w sporcie, medycyny górskiej i treningu wysokogórskiego,
wpływu niskich i wysokich temperatur na organizm człowieka oraz wybrane tematy
z psychologii sportu. Sesje będą składały się z wykładów tematycznych oraz prezentacji
oryginalnych prac badawczych.
Zaproszenie do udziału w tegorocznym Zjeździe przyjęli wybitni naukowcy i eksperci
z medycyny sportowej, biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego, specjaliści w zakresie
wspomagania procesu treningowego, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej,
kardiologii, psychologii.
Jestem przekonana, że czas Zjazdu Naukowego w Bydgoszczy będzie nie tylko okazją
do wymiany poglądów naukowych, omówienia aspektów praktycznych przedstawionych
zagadnień, owocnych dyskusji w tym zakresie, ale również okazją do odświeżenia
wcześniejszych i pozyskania nowych znajomości. Będziemy również podziwiać jak zmienia się
Bydgoszcz, jak miasto staje się coraz piękniejsze.
Prof. dr hab. Anna Jegier
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
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Drogie Koleżanki i Koledzy
Bydgoszcz gościła uczestników Zjazdu Naukowego po raz pierwszy w 1979 r. Po 32 latach od tej
daty mamy przyjemność ponownie powitać sympatyków medycyny sportowej w naszym
mieście.
XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna w sporcie
i aktywności fizycznej” zgromadzi około 400 uczestników. W 12 sesjach plenarnych
przewidujemy przedstawienie wielu zagadnień związanych z medycyną sportową, dotyczących
opieki nad sportowcami wyczynowymi, ale także osobami w każdym wieku, którzy trenują
rekreacyjnie w celu zapobieżenia chorobom i urazom. Mamy nadzieję, że nowoczesne centrum
kongresowe Opery Nova pozwoli na stworzenie wspaniałej atmosfery do wymiany doświadczeń
zawodowych, nawiązania kontaktów naukowych i inspirację do aktywnego udziału w sesjach
plenarnych.
Tematyka sesji obejmowała będzie zagadnienia, którymi na co dzień zajmuje się medycyna
sportowa. Są nimi: orzecznictwo sportowo-lekarskie w świetle nowych przepisów, kardiologia
sportowa, zagadnienia biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego, urazy w sporcie i rekreacji
ruchowej oraz rehabilitacja narządu ruchu osób aktywnych fizycznie. Zbliżające się Igrzyska
Olimpijskie w Londynie zainspirowały nas do zorganizowania sesji lekarzy olimpijskich.
Poruszymy w niej zagadnienia organizacyjne zespołu medycznego, odświeżymy wiedzę
dotyczącą dopingu, suplementacji i sposobu żywienia w sporcie. Mamy nadzieję na
zainteresowanie uczestników zjazdu tematyką wpływu treningu wysokogórskiego, wysokich
i niskich temperatur na organizm człowieka.
Życzę wszystkim uczestnikom Zjazdu miłego pobytu w naszym gościnnym mieście oraz wielu
pozytywnych wrażeń ze wspólnych obrad.
Dr. n med. Andrzej Rakowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXIX Zjazdu Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
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KOMITET HONOROWY
MINISTERSTWO ZDROWIA RP
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Anna Jegier
prof. dr hab. med. Tomasz Kostka

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ
dr n. med. Andrzej Bugajski
dr Andrzej Czamara
prof. dr hab. med. Artur Dziak
dr n. med. Witold Furgał
prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski
dr n. med. Hubert Krysztofiak
prof. dr hab. med. Romuald Lewicki
prof. dr hab. med. Krystyna Nazar
dr n. med. Andrzej Rakowski
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Szyguła
dr n. med. Wiesław Tomaszewski
dr hab. med. prof. nadzw. Tadeusz Trzaska
prof. dr hab. med. Jerzy Widuchowski
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Ziemba
COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe
prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz
dr hab. prof. nadzw. Wojciech Hagner
dr hab. n. med. Alina Woźniak
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KOMITET ORGANIZACYJNY
Andrzej Rakowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Chęsy
Gabriel Chęsy
Issa Fares
Michał Gaca
Lidia Kaczmarek-Wrońska
Agnieszka Kloc
Hubert Krysztofiak
Kamila Mras
Paweł Rakowski
Wojciech Sikorski
Artur Szumlański
Mieczysław Tomasik
Wiesław Tomaszewski
Elżbieta Tylicka
Magdalena Żyła

SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY
Elżbieta Balcerek
Karolina Borzyszkowska

BIURO ORGANIZACYJNE ZJAZDU
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ PTMS W BYDGOSZCZY
ul. T. Rejtana 1, 85-032 Bydgoszcz
e-mail: zjazdptms@wpsl.bydgoszcz.pl
tel. 52 322-20-92 fax: 52 322-37-46
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INFORMACJE OGÓLNE
MIEJSCE OBRAD
Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy (ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz)

JĘZYK OBRAD
polski

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W CZASIE TRWANIA
W dniach 13-15 października rejestracja i biuro zjazdu funkcjonować będzie w Operze Nova
Hotline: 661 770 217
Godziny pracy biura:
13 października (czwartek): 12.00-18.00
14 października (piątek): 7.00-18.30
15 października (sobota): 8.00-11.00
Wszystkie materiały zjazdowe będą do odbioru w biurze. W oficjalnych hotelach będą
znajdowały się punkty informacyjne.

OPŁATA REJESTRACYJNA
Opłaty
Do 30 lipca 2011 r.
Członkowie PTMS – składka opłacona do 2011 r.
350,Pozostali uczestnicy
450,Sportowcy, studenci, doktoranci, stażyści, emeryci
200,-

Po 30 lipca 2011 r.
400,500,250,-

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:
udziału w obradach naukowych i sesjach naukowo-szkoleniowych, otrzymania materiałów zjazdowych, streszczeń, certyfikatu uczestnictwa i punktów edukacyjnych, możliwości skorzystania
z napojów w czasie przerw w obradach.
Opłaty wnoszone podczas zjazdu przyjmowane są wyłącznie gotówką. W przypadku wpłaty na
rachunek bankowy biura organizacyjnego w krótkim terminie przed zjazdem, podczas odbioru
materiałów może być wymagany oryginał dowodu wpłaty do wglądu.

IDENTYFIKATORY I ZAPROSZENIA NA WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wstęp do miejsca obrad jest możliwy tylko dla posiadaczy identyfikatorów otrzymanych
podczas rejestracji. Etui z identyfikatorem zawiera również zaproszenie na ceremonię otwarcia
zjazdu w dniu 13 października 2011, opcjonalnie także zaproszenia na wydarzenia
towarzyszące.
W przypadku zagubienia materiałów zjazdowych możliwe jest uzyskanie wyłącznie
zastępczego identyfikatora. Duplikaty zaproszeń nie będą wydawane.
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PUNKTY EDUKACYJNE
Uczestnikom Zjazdu przysługuje 17 punktów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz decyzji Naczelnej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

CERTYFIKATY I DYPLOMY
Certyfikaty za udział w Zjeździe wydawane będą w Biurze Organizacyjnym Zjazdu wyłącznie po
okazaniu imiennego identyfikatora – w recepcji Zjazdu 15 października 2011 r. po zakończeniu
obrad.
Dyplom za udział w kursie ergospirometrii i kardiografii impedancyjnej zostanie przesłany
na adres uczestnika po zakończeniu zjazdu na podstawie podpisanej listy obecności. Kurs ten
będzie również elementem szkolenia w zakresie medycyny sportowej.

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW
Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej w Pokoju
Wykładowców oznaczonym nazwą sali wykładowej, w której odbędzie się ich wykład. Prosimy
o dostarczenie prezentacji z jak największym wyprzedzeniem, najpóźniej na jedną godzinę
przed rozpoczęciem sesji, w której zaplanowany jest wykład.
Każda z sal obrad wyposażona jest w projektor multimedialny oraz komputer z programem
„Power Point”. W przypadku prezentacji zawierających filmy, animacje itp. sugerujemy
sprawdzenie poprawności działania prezentacji przed rozpoczęciem sesji lub użycie własnego
laptopa (po uzgodnieniu z obsługą techniczną w odpowiedniej sali obrad).
Do dyspozycji prelegentów będzie specjalnie wyznaczony pokój. Lokalizację (w bezpośrednim
sąsiedztwie sal wykładowych) organizatorzy sprecyzują w miejscu obrad.
UWAGA! Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.
Po przekroczeniu limitu czasu moderator może zadecydować o przerwaniu prezentacji.

INFORMACJE DLA AUTORÓW PLAKATÓW
Prezentacja plakatów w dniu 14 października rozpocznie się o godzinie 8.00 w miejscu obrad
(Opera Nova w obrębie Sali Fidelio). Ocena plakatów i dyskusja odbędzie się w dniu
14 października (piątek) w godzinach od 16.30 do 17.30. Autor prezentowanego plakatu jest
zobowiązany do obecności przy posterze w czasie trwania sesji, a także usunięcia plakatu
po zakończeniu sesji.

KURSY SZKOLENIOWE
1. Kurs wprowadzający do specjalizacji w dziedzinie medycyna sportowa „Doping
a wspomaganie zdolności wysiłkowych organizmu” odbędzie się 15.10.2011 r. Szczegółowe
informacje w serwisie internetowym PTMS www.ptms.org.pl
2. Kurs spiroergometryczny i kardiografii impedancyjnej – odbędzie się w dniu 15.10.2011 r.,
w godzinach 11.30-13.30. Moderatorzy: dr n. med. Robert Pietruszyński, dr inż. Jan Bazański,
prof. dr hab. n. med. Romuald Lewicki, prof. dr hab. Tomasz Gabryś, mgr Michał Garnys.
UWAGA! Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji
w zakresie medycyny sportowej.
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PUBLIKACJA PRAC (dotyczy prac prezentowanych w formie ustnej i plakatowej)
Informujemy o możliwości opublikowania wszystkich prac prezentowanych podczas Zjazdu
w kwartalniku naukowym „Medycyna Sportowa” (6 pkt MNiSzW) – po uprzednim
przygotowaniu materiału do publikacji zgodnie z Regulaminem Wydawniczym i spełnieniu
ew. wymagań recenzentów.
Gotowy manuskrypt prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres marketing@medsport.pl
– z adnotacją ZJAZD PTMS.
Uwaga: Prace zaprezentowane podczas Zjazdu będą publikowane w pierwszej kolejności.

SPONSORZY I WYSTAWCY
W dniach 13-15 października obradom Zjazdu towarzyszyć będzie ekspozycja firm i producentów
sprzętu medycznego, odżywek etc. usytuowana na hallach w bezpośrednim sąsiedztwie sal
wykładowych Manru i Fidelio.

Sponsor strategiczny
All Stars
Wystawcy
BTL Polska Sp. z o.o.
Croma-Pharma Polska
KRIOMEDPOL Sp. z o.o.
MDS Cardio Sp. z o.o.
Medical Sport
MES Sp. z o.o.
PHU Technomex Sp. z o.o.
Vitafon

POSIŁKI PODCZAS ZJAZDU
Kawa, herbata będą serwowane w bezpośrednim sąsiedztwie sal wykładowych
Centrum Kongresowego Opery Nova.
Obiady serwowane będą w godzinach 14.00-15.00 w dniu 14 października i o godzinie 14.15
w dniu 15 października.

CEREMONIA OTWARCIA ZJAZDU
Ceremonia otwarcia zjazdu odbędzie się w czwartek, 13 października, o godzinie 16.30, w Sali
Fidelio Opery Nova przy ul. Marszałka Focha 5. Po ceremonii otwarcia zapraszamy uczestników
na koktajl powitalny w Hallu Centrum Kongresowego. W trakcie koktajlu odbędzie się wernisaż
malarstwa dr. n. med. Mieczysława Tomasika, członka honorowego Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej, długoletniego dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej
w Bydgoszczy.
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SPOTKANIE TOWARZYSZĄCE
Uroczysta kolacja z koncertem-niespodzianką odbędzie się 14 października o godzinie 21.00
w Kompleksie Pałacowo-Parkowym Ostromecko przy ul. Bydgoskiej 9 (GPS 53.1779212952 N
18.2992401123 E). Bezpłatny transport dla uczestników spod budynku Opera Nova o godzinie
20.30.
Wstęp za okazaniem zaproszenia. Dojazd własny – droga krajowa nr 80, kierunek Toruń, skręt
w lewo za mostem przez Wisłę w miejscowości Strzyżawa (ok. 16 km z centrum Bydgoszczy).
Liczba miejsc ograniczona. Biuro Zjazdu będzie prowadziło sprzedaż zaproszeń, w miarę
wolnych miejsc, do godziny 14.00 w dniu 14 października. Koszt 170 złotych.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MEDYCYNY SPORTOWEJ
Zebranie odbędzie się podczas Zjazdu w dniu 14 października 2011 r. w godz. 17.30 – I termin;
17.45 – II termin

KOMUNIKACJA I PARKINGI
Ze względu na korzystne położenie Centrum Kongresowego w sercu miasta, organizatorzy
sugerują korzystanie z komunikacji publicznej lub spacer z hoteli z uwzględnieniem urokliwej
Wyspy Młyńskiej (Wenecja Bydgoska) usytuowanej w sąsiedztwie Opery Nova.
Centrum Kongresowe dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych.

ZAKWATEROWANIE

HOLIDAY INN
ul. Grodzka 36
85-109 Bydgoszcz
Tel. 52 347 70 00, Fax: 52 347 70 01
http://www.holiday.hgb.com.pl

Hotel „Pod Orłem”
ul. Gdańska 14
85-006 Bydgoszcz
Tel. 52 583 05 30, Fax: 52 584 02 24
http://www.hotelpodorlem.pl/
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Hotel Brda
ul. Dworcowa 985-010 Bydgoszcz
Tel. 52 585 01 00, Tel. 52 585 02 00, Fax: 52 585 05 85
http://www.hotelbrda.com.pl

Hotel Słoneczny Młyn
ul. Jagiellońska 96
85-027 Bydgoszcz
Tel. 52 561 31 00, Fax: 52 561 32 00
http://www.hotelslonecznymlyn.pl

Pokoje Gościnne WSG
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
Tel. 52 567 00 00, Fax: 52 567 00 05
http://www.rekrutacja.wsg.byd.pl/159,103,biuro-zakwaterowan-pokoje-goscinne-wsg
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Program Naukowy XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej w Bydgoszczy
Opera Nova, 13-15 października 2011

Czwartek, 13 października 2011
Sala ,,Fidelio”
Oficjalne otwarcie Zjazdu
1630-1730
prof. dr hab. med. Anna Jegier, dr n. med. Andrzej Rakowski
Historia wychowania fizycznego w Polsce – Mieczysław Tomasik
Dr Ernst Jokl – pionier medycyny sportowej – Ignacy Einhorn

Piątek, 14 października 2011
Sala ,,Manru”
830-1000

Badania kwalifikacyjne do uprawiania sportu w świetle obowiązujących przepisów
Moderatorzy: mgr Dagmara Korbasińska, mgr Wanda Szelachowska-Kluza,
dr n. med. Andrzej Bugajski, dr n. med. Witold Furgał, dr n. med. Andrzej Rakowski

830-845

Medycyna sportowa w świetle nowych przepisów prawa – wprowadzenie
do dyskusji – Andrzej Rakowski
Prawne aspekty ochrony zdrowia osób uprawiających sport
– Wanda Szelachowska-Kluza
Odpowiedzialność cywilna lekarzy – Krzysztof Kordel
Orzecznictwo sportowe w medycynie szkolnej – Witold Furgał
Dyskusja
Wiele w jednym! Medycyna Ortomolekularna jako optymalny sposób uzupełnienia
niedoborów w organizmie jednostki – Krystyna Anioł-Strzyżewska

845-900
900-920
920-930
930-945
945-1000

Sala ,,Manru”
Zagadnienia kardiologiczne medycyny sportowej
1000-1125
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Anna Jegier, prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
1000-1015

Charakterystyka ćwiczeń fizycznych dla osób z czynnikami ryzyka sercowonaczyniowego – Anna Jegier

1015-1030

Czy ekstremalny wysiłek wytrzymałościowy może stanowić zagrożenie dla zdrowia
i życia człowieka? – Wojciech Drygas
Patologie układu krążenia u dzieci i młodzieży uprawiających sport
– Mariola Kalas-Nalewajk, Iwona Bolewicz-Planutis, Anna Karaszewska,
Andrzej Rakowski
Odpowiedź presyjna układu krążenia na wysiłek fizyczny u młodych mężczyzn
trenujących różne dyscypliny sportu – Katarzyna Szmigielska, Anna Jegier
Pomiar aktywności fizycznej za pomocą wybranych metod subiektywnych
– Anna Lipert, Anna Jegier
Dyskusja

1030-1045

1045-1100
1100-1110
1110-1125
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Sala ,,Fidelio”
1000-1125
Doping, suplementacja i dietetyka w sporcie
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, dr hab. prof. nadzw. Andrzej Ziemba,
dr Andrzej Pokrywka
1000-1015
1015-1030

1055-1110
1110-1125

Exercise Pills – Inżynieria Genetyczna – Sport – Agnieszka Zembroń-Łacny
Astma oskrzelowa wśród polskich sportowców – analiza przypadków zgłaszanych
do Komisji Zwalczania Dopingu w latach 2008-2010 – Jarosław Krzywański,
Małgorzata Anusiewicz, Hubert Krysztofiak, Michał Rynkowski, Jerzy Smorawiński
Dopalacze a doping. Identyfikacja substancji z grupy tzw. dopalaczy w aspekcie badań
antydopingowych – Anna Jarek, Damian Gorczyca, Ewa Turek-Lepa,
Zuzanna Szczepańska, Małgorzata Pasik, Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska
Czy 16α – hydroksyprednizolon jest dobrym wskaźnikiem nadużywania budezonidu
u sportowców? – studium przypadku – Paweł Kaliszewski, Piotr Chołbiński,
Danuta Kończak, Dorota Michalak, Zofia Zalewska, Danuta Stańczyk,
Barbara Wojcikowska-Wójcik, Mariola Burstein, Dorota Kwiatkowska
Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2012 roku – Andrzej Pokrywka
Nowy pogląd na uzupełnienie suplementacji sportowców – Krystyna Anioł-Strzyżewska

1125-1140

Przerwa kawowa

1030-1045

1045-1055

Sala ,,Manru”
Kardiologia sportowa
1140-1255
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Artur Mamcarz, dr hab. med. Marek Kuch
1140-1155
1155-1210
1210-1225
1225-1240
1240-1255

Medycyna sportowa – od traumatologii do kardiologii – Hubert Krysztofiak
Wady wrodzone serca u sportowców – co powinien wiedzieć lekarz sportowy?
– Katarzyna Biernacka
Wady nabyte – czy można uprawiać sport? – Wojciech Braksator, Wojciech Król
Ekstremalne zwolnienia rytmu serca – kiedy wszczepiać stymulator? – Andrzej Folga
Dyskusja

Sala ,,Fidelio”
Biochemia i fizjologia wysiłku fizycznego
1140-1255
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Krystyna Nazar, dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Szyguła
1140-1155
1155-1210

1210-1225
1225-1240

1240-1255

Utrata masy ciała i podwyższenie temperatury tympanalnej po meczu piłki nożnej
– Zbigniew Obmiński, Tomasz Boraczyński, Michał Boraczyński
Zewnątrzkomórkowe sygnały aktywności komórek satelitarnych u sportowców
– Joanna Ostapiuk-Karolczuk, Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska, Piotr Żurek,
Elżbieta Hübner-Woźniak
Wpływ wieloletniego treningu fizycznego na system antyoksydacyjny i wybrane
wskaźniki metaboliczne u mężczyzn – Joanna Karolkiewicz
Rezystyna, wisfatyna i wskaźniki metabolizmu węglowodanów u siatkarzy plażowych
i triatlonistów w wybranych okresach rocznego cyklu treningowego – Ewa Śliwicka,
Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, Alicja Nowak
Dyskusja

Sala ,,Manru”
Aktywność fizyczna u osób w starszym wieku
1300-1400
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Małgorzata Tafil-Klawe, prof. dr hab. med. Tomasz Kostka,
dr Gabriel Chęsy
1300-1315

14

Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów – raport z badań
– Paweł Rakowski, Gabriel Chęsy, Andrzej Chęsy, Andrzej Rakowski, Wojciech Sikorski,
Katarzyna Dmitruk, Tomasz Zegarski, Małgorzata Tafil-Klawe
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1315-1330

1330-1345

1345-1400

Ocena wpływu aktywności fizycznej na wybrane procesy poznawcze osób po 50 roku
życia uczestniczących w Regionalnym Programie Aktywności Fizycznej Seniorów
(RPAFS) – Magdalena Żyła, Gabriel Chęsy, Aleksander Araszkiewicz,
Beata Augustyńska, Paweł Rakowski
Ocena zależności stężenia markerów przemiany kostnej ze wskaźnikami metabolizmu
węglowodanowego i lipidowego u kobiet po menopauzie poddanych systematycznym
ćwiczeniom o charakterze aerobowym – Alicja Nowak, Anna Wieczorek-Baranowska,
Monika Dalz, Edyta Michalak, Maria Laurentowska, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Dyskusja

Sala ,,Fidelio”
Psychiatria i psychologia w sporcie
1300-1400
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz, dr Marek Graczyk
1300-1310

1335-1350
1350-1400

Ocena funkcji poznawczych przed i po zastosowaniu krioterapii w treningu kajakarzy
kadry narodowej – Beata Augustyńska, Aleksander Araszkiewicz, Monika Wiłkość,
Andrzej Rakowski, Alina Woźniak
Ocena funkcji poznawczych przed i po cyklu treningów u kajakarzy kadry narodowej
– Beata Augustyńska, Aleksander Araszkiewicz, Monika Wiłkość, Andrzej Rakowski,
Alina Woźniak
Analiza psychologiczna sytuacji startowej sportowca oraz niekorzystne stany i fobie
startowe – Marek Graczyk
Zaburzenia psychologiczne u sportowców wysokiego wyczynu – Agnieszka Bijakowska
Dyskusja

1400-1500

Przerwa obiadowa

1310-1320

1320-1335

Sala ,,Manru”
1500-1630
Medycyna górska. Trening wysokogórski. Korzyści i zagrożenia
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski, dr med. Piotr Kończakowski
1500-1510
1510-1525
1525-1540
1540-1555
1555-1605
1605-1620
1620-1630

Medycyna górska. Komisja Medyczna Polskiego Związku Alpinizmu – wprowadzenie
– Piotr Kończakowski
Ostre niedotlenienie wysokościowe – granice możliwości fizjologicznych organizmu
człowieka – Krzysztof Klukowski
Ostra choroba wysokogórska. Neurologia dużych wysokości – Wojciech Moskal
Zabezpieczenie medyczne wypraw wysokogórskich – doświadczenia lekarza himalaisty
– Robert K. Szymczak
Nagła śmierć sercowa w warunkach wysokogórskich. Czy choroby układu krążenia
stanowią przeciwwskazanie do pobytu w górach wysokich? – Piotr Kończakowski
Trening wysokogórski czy wysokościowy? – Zbigniew Szyguła
Dyskusja

Sala ,,Fidelio”
1500-1630
Wpływ niskich i wysokich temperatur na organizm sportowca
Moderatorzy: dr hab. n. med. Alina Woźniak, dr n. med. Andrzej Rakowski
1500-1515

1515-1530

Wpływ sauny na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną u osób regularnie
i sporadycznie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie
– Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak, Roland Wesołowski,
Tomasz Boraczyński, Alicja Jurecka, Paweł Sutkowy
Wpływ zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na możliwości wysiłkowe
– Andrzej T. Klimek, Anna Lubkowska, Zbigniew Szyguła, Barbara Frączek,
Monika Chudecka
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1530-1545

1545-1555

1555-1605
1605-1615
1615-1630

Stres oksydacyjny i procesy zapalne u osób uprawiających sport po jednorazowej
kriostymulacji ogólnoustrojowej – Alicja Jurecka, Alina Woźniak,
Celestyna Mila-Kierzenkowska, Paweł Sutkowy, Andrzej Rakowski, Beata Augustyńska,
Aleksander Araszkiewicz
Aktywność enzymów lizosomalnych we krwi zdrowych mężczyzn po jednorazowym
zabiegu sauny fińskiej – Paweł Sutkowy, Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska,
Alicja Jurecka
Wpływ wysokiej temperatury powietrza na wielkość utraty masy ciała u dorosłych
mężczyzn – Tomasz Boraczyński, Robert Podstawski, Michał Boraczyński
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i treningu sportowego na wybrane parametry
w surowicy krwi kajakarzy – Andrzej Rakowski, Gerard Drewa, Gabriel Chęsy
Dyskusja

Sala ,,Fidelio”
Sesja plakatowa
1630-1730
Skład Komisji: prof. dr hab. med. Romuald Lewicki, dr n. med. Andrzej Bugajski,
dr Gabriel Chęsy
1.

Biochemiczne parametry organizmu kobiety ujawniane podczas długotrwałych wysiłków
sportowych – Teresa Socha, Ryszard Grzywocz

2.

Analiza składu ciała regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie oraz osób niekorzystających z tej formy rekreacji – Roland Wesołowski, Jarosław Paprocki,
Alina Woźniak, Tomasz Boraczyński, Celestyna Mila-Kierzenkowska

3.

Wpływ niskiej temperatury otoczenia na parametry morfotyczne krwi
– Adrian Włodarski, Grzegorz Maruszak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak

4.

Status oksydacyjno-antyoksydacyjny osocza krwi podczas wysiłków submaksymalnych
o różnej intensywności – Magdalena Więcek, Marcin Maciejczyk, Jadwiga Szymura,
Zbigniew Szyguła, Jerzy Cempla

5.

Porównanie wysiłkowych zmian równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej
u nietrenujących kobiet i mężczyzn – Magdalena Więcek, Marcin Maciejczyk,
Jadwiga Szymura, Zbigniew Szyguła, Jerzy Cempla

6.

Status spoczynkowy wybranych parametrów morfologicznych i biochemicznych krwi
młodych zawodników gier zespołowych – Krystyna Anioł-Strzyżewska, Katarzyna Lerczak,
Krystyna Burkhard-Jagodzińska, Maria Szczypaczewska, Bohdan Karpiłowski

7.

Reakcja układu krążenia u utalentowanej młodzieży na trening w wymiarze
wyczynowym w grach zespołowych – Krystyna Burkhard-Jagodzińska,
Dariusz Sitkowski, Krystyna Anioł-Strzyżewska, Maria Szczypaczewska,
Iwona Kaczmarek

8.

Aktywność układu antyoksydacyjnego i poziom wskaźników hematologicznych w trakcie
sezonu, u osób stosujących po raz pierwszy kąpiele zimowe – Anna Lubkowska,
Barbara Dołęgowska, Zbigniew Szyguła, Małgorzata Stańczyk-Dunaj

9.

Stopień przetrenowania młodego bramkarza na tle drużyny piłki nożnej w świetle
kwestionariusza przetrenowania SFMS – Aleksander Błażkiewicz, Piotr Domaniecki

10.

Wpływ suplementacji melatoniną na przebieg stresu oksydacyjnego i uwalnianie
medistorów procesów zapalnych w grupie osób wyczynowo uprawiających sport
– Jolanta Czuczejko, Łukasz Sielski, Mariusz Kozakiewicz, Karolina Szewczyk-Golec,
Józef Kędziora
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11.

Analiza elektrokardiogramów spoczynkowych u młodzieży 16-letniej gimnazjum
sportowego o profilu lekkoatletycznym – Zbigniew Krenc, Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk
Dyskusja

Sala ,,Manru”
Walne zebranie sprawozdawcze członków PTMS
I termin 1730
II termin 1745
2030
2100

Wyjazd sprzed Opery Nova na uroczystą kolację
Uroczysta kolacja – Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Sobota, 15 października 2001
Sala ,,Manru”
Urazy w sporcie i rekreacji ruchowej
900-1000
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Jerzy Widuchowski, dr n. med. Andrzej Bugajski
900-908

908-915
915-922

922-929
929-936
936-943

943-950
950-1000

Epidemiologia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego w materiale własnym
(15223 artroskopii) – Piotr Łukasik, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski,
Ryszard Faltus, Grzegorz Kwiatkowski
Aktualny stan chirurgii więzadła krzyżowego przedniego – Piotr Łukasik,
Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski
Leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u sportowców rekreacyjnych
15-20 lat obserwacji – Piotr Łukasik, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski,
Ryszard Faltus, Grzegorz Kwiatkowski, Adam Mroczka
Diagnostyka i ogólne zasady leczenia uszkodzeń i schorzeń chrząstki stawowej
– Wojciech Widuchowski, Jerzy Widuchowski, Piotr Łukasik
Kształtowanie się wybranych wad kończyn dolnych u piłkarzy KS 1905 – Krzanowice
– Monika Sobolak, Roman Sonnek
Algorytm postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych
stawów biodrowych z zastosowaniem komórek macierzystych CD 34+
– Marek Krochmalski, Elżbieta Gauer, Marek Kozakiewicz, Anna Kuna, Jan Bielicki
Algorytm diagnostyczny w urazach sportowych – Dominik Sieroń
Dyskusja

Sala ,,Fidelio”
XXX Olimpiada Londyn 2012 – sesja lekarzy olimpijskich
900-1000
Moderatorzy: dr n. med. Hubert Krysztofiak, dr n. med. Andrzej Rakowski,
dr n. med. Wiesław Tomaszewski
900-915
915-925
925-935
935-950
950-1000

Problemy okulistyczne u zawodników kadry letnich dyscyplin olimpijskich
– Anna Chociszewska-Nitka, Hubert Krysztofiak
Sportowiec z astmą – problem medyczny czy dopingowy? – Janusz Jurczak,
Hubert Krysztofiak
Projekt badawczo-wdrożeniowy „Hipoksja Przerywana” – Tomasz Mikulski
Projekt przygotowania mentalnego sportowców: „SIOKO – Silna i odporna Kadra
Olimpijska Londyn 2012” – założenia teoretyczne i stan realizacji – Marek Graczyk
Dyskusja
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Sala ,,Manru”
1005-1105
Nowoczesne kierunki w rehabilitacji narządu ruchu
Moderatorzy: prof. dr hab. med. Artur Dziak, dr hab. med. prof. nadzw. Tadeusz Trzaska,
dr Andrzej Czamara, dr hab. prof. nadzw. Wojciech Hagner
1005-1014

1055-1105

Osiągnięcia sportowe w pływaniu po przebytej w dzieciństwie chorobie Perthesa
– Andrzej Wall, Andrzej Bugajski
Bark Pływaka – ocena funkcjonalna i rehabilitacja – Ryszard Biernat
Rehabilitacja w przeciążeniach i obrażeniach więzadła rzepki „kolano skoczka”
– Andrzej Czamara, Tadeusz Trzaska
Kryteria powrotu do treningu sportowego pacjentów poddanych rehabilitacji
po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego
– Andrzej Czamara, Wiesław Tomaszewski
Postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne w artrofibrozie stawu kolanowego
– Marek Krochmalski, Tomasz Stodulski, Kamil Klupiński, Maciej Stefański
Leczenie usprawniające w traumatologii sportowej – wybrane problemy
– Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr Łukasik
Dyskusja

1105-1130

Przerwa kawowa

1014-1023
1023-1031
1031-1039

1039-1047
1047-1055

Sala ,,Fidelio”
Kurs spiroergometryczny i kardiografii impedancyjnej
1130-1330
Moderatorzy: dr n. med. Robert Pietruszyński, dipl-ing. Markus Siepmann,
dr inż. Jan Bazański, dr inż. Jerzy Węglarz, mgr Michał Garnys,
prof. dr hab. Tomasz Gabryś, prof. dr hab. n. med. Romuald Lewicki
Ocena całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max) oraz wyznaczanie progów;
Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP) w sporcie
wyczynowym z użyciem telemetrycznego systemu cpet MetaMax 3B ”breath-by-brath”
firmy CORTEX Biophysik GmbH – Marcus Siepmann, Robert Pietruszyński
Praktyczne zastosowanie badań spiroergometrycznych (AT, RCP, LT, koszt energetyczny)
– Tomasz Gabryś
Monitorowanie wybranych parametrów hemodynamicznych układu sercowonaczyniowego sportowca podczas obciążenia wysiłkiem fizycznym z użyciem
kardiografu impedancyjnego PhysioFlow Enduro firmy Manatec Biomefical Francja
– Jan Węglarz
1345

Zakończenie Zjazdu
prof. dr hab. med. Anna Jegier, dr n. med. Andrzej Rakowski

1415

Obiad
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STRESZCZENIA
PATOLOGIE UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY
UPRAWIAJĄCYCH SPORT
Mariola Kalas-Nalewajk1, Iwona Bolewicz-Planutis1, Anna Karaszewska1, Andrzej Rakowski2
1
Oddział Pediatrii i Kardiologii, Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia,
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
2
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy
Wstęp. Aktywność fizyczna jest ważna dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Zwykle sportowców
utożsamia się z osobami zdrowymi, jednak także wśród nich rozpoznaje się nieprawidłowości układu krążenia.
Cel pracy. Ustalenie lub wykluczenie patologii układu krążenia u dzieci i młodzieży trenujących w klubach
i szkołach sportowych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 52 sportowców (14 dziewczynek – 27%, 38 chłopców – 73%) w wieku
8-18 lat. Pacjenci zostali skierowani do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy z Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w okresie od lutego 2008 do maja 2011. Powodem skierowania było podejrzenie patologii układu krążenia (szmer nad sercem, zaburzenia rytmu serca, nieprawidłowości w ekg, bóle w klatce piersiowej, omdlenia, zła tolerancja wysiłku). U każdego pacjenta przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe, ekg i echo serca; w uzasadnionych przypadkach ekg metodą Holtera i próbę wysiłkową.
Wyniki. U 24 (46%) badanych wykluczono patologię układu krążenia. U 28 (54%) stwierdzono nieprawidłowości: zaburzenia rytmu serca komorowe – 10 osób (19%); nadkomorowe – 6 osób (11,5%); zespół preekscytacji komór – 3 chłopców (5,7%); wada serca (zastawka aortalna dwupłatkowa i niedomykalność aortalna II
stopnia, MVP i MI I stopnia, niewielki przeciek przez przegrodę międzyprzedsionkową) u 4 osób (7,7%); zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok przedsionkowo komorowy I-III stopnia) u 3 osób
(5,7%); nadciśnienie tętnicze u 2 (3,8%); obserwacja w kierunku kardiomiopatii przerostowej u 1 sportowca (9%).
Rozpoznanie nieistotnej patologii układu krążenia pozwoliło na kontynuowanie treningów. Zakazano wyczynowego uprawiania sportu pacjentom: z zespołem preekscytacji komór, zastawką aortalną dwupłatkową z niedomykalnością tej zastawki, podejrzeniem kardiomiopatii przerostowej, blokiem przedsionkowo-komorowym III
stopnia oraz złożonymi zaburzeniami rytmu serca, leczonymi B-blokerem.
Wnioski. 1) U dzieci i młodzieży trenujących wyczynowo rozpoznaje się nieprawidłowości układu krążenia,
mimo przeprowadzania badań lekarskich wstępnych i okresowych. 2) Dokładne nieinwazyjne badania układu
krążenia pozwalają na wyodrębnienie osób, które nie powinny uprawiać sportu wyczynowego.

ODPOWIEDŹ PRESYJNA UKŁADU KRĄŻENIA NA WYSIŁEK FIZYCZNY
U MŁODYCH MĘŻCZYZN TRENUJĄCYCH RÓŻNE DYSCYPLINY SPORTU
Katarzyna Szmigielska, Anna Jegier
Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centrum Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wstęp. Celem badania było scharakteryzowanie odpowiedzi presyjnej układu krążenia na wysiłek fizyczny
u sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe.
Materiał i metody. Badaniem objęto 487 chłopców i młodych mężczyzn w wieku od 9 do 25 lat (średnia wieku 14,17±3,47 lat), trenujących różne dyscypliny sportu między innymi: piłkę nożną, pływanie, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, rugby, sporty walki. Badane osoby trenowały od 1,5 godziny do 22 godzin tygodniowo,
średnio 7,1 godzin ±3,63 godzin, ich staż treningowy wynosił od 1 roku do 15 lat, średnio 4,45±2,9 lat. U wszystkich badanych wykonano podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie oraz stopniową, submaksymalną próbę wysiłkową na cykloergometrze rowerowym firmy Monark. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykonywano w
spoczynku, w trzeciej minucie każdego etapu testu wysiłkowego oraz w okresie restytucji.
Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze na szczycie wysiłku fizycznego wynosiło średnio 196,23±15,43
mmHg, natomiast rozkurczowe ciśnienie tętnicze zmierzone na szczycie wysiłku wynosiło średnio 87,6±7,3
mmHg. Wartości te nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy osobami trenującymi poszczególne dyscypli-
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ny sportu, ale były zależne od wieku. Zależności ciśnienia tętniczego od obciążenia w czasie testu wysiłkowego przedstawiono za pomocą wzoru regresji prostoliniowej.
Wnioski. Analiza uzyskanych wyników i opisanie wartości referencyjnych dla dokonanych pomiarów ciśnienia tętniczego pozwoli w praktyce na wczesną diagnostykę nadciśnienia tętniczego lub nadciśnienia „białego
fartucha” u młodych sportowców.

POMIAR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ZA POMOCĄ WYBRANYCH METOD
SUBIEKTYWNYCH
Anna Lipert, Anna Jegier
Zakład Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wstęp. Subiektywne i obiektywne metody pomiaru aktywności fizycznej pozwalają ocenić jej poziom
i porównać go z obowiązującymi zaleceniami towarzystw naukowych. Celem badania była ocena dwóch
kwestionariuszy zaliczanych do subiektywnych metod pomiaru aktywności fizycznej w stosunku do krokomierza, który został wybrany spośród prostych metod obiektywnych, jako punkt odniesienia.
Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 81 klinicznie zdrowych mężczyzn w wieku 45-64 lata (średnio 53,4 +/- 5,47 lat). U każdej osoby przed pomiarem aktywności fizycznej przeprowadzono podstawowe pomiary antropometryczne i wyliczono wskaźnik masy ciała BMI oraz wskaźnik WHR (obwód talii/obwodu bioder).
Aktywność fizyczna oraz wydatek energetyczny na nią były mierzone za pomocą krokomierza Digi-Walker SW-700 firmy Yamax. Każda osoba była zobowiązana do noszenia krokomierza przez okres 7 dni całą dobę z wyłączeniem pory snu. Po 7 dniach badani otrzymali do wypełnienia dwa kwestionariusze: Kwestionariusz 7-dniowej Aktywności Ruchowej (SDPAR) i Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ).
Wyniki. Aktywność fizyczna badanych mężczyzn zmierzona przy pomocy kwestionariuszy wyniosła:
284,1±187,7 kcal/dobę kwestionariuszem SDPAR i 344,2±73,3 kcal/dobę kwestionariuszem IPAQ (p<0,05).
Wydatek energetyczny na aktywność fizyczną uzyskany z pomiaru krokomierza wyniósł średnio 320,5±
285,02 kcal/dobę (6548,5± 4401,7 kroków/dobę). Biorąc pod uwagę wskaźnik BMI (średnio 27,9±4,41
kg/m2), największy wydatek energetyczny na aktywność fizyczną osiągnęli mężczyźni o najwyższym
wskaźniku BMI (n=22, BMI>30 kg/m2). W tej grupie osób uzyskano pomiar liczby kroków 7721,14±6309,8
kroków/dobę krokomierzem oraz wydatek energetyczny na aktywność fizyczną 474,6±459,9 kcal/dobę.
Pomiar tego samego parametru kwestionariuszem SDPAR wyniósł 338±190,7 kcal/dobę kwestionariuszem SDPAR, a kwestionariuszem IPAQ 352±78,2 kcal/dobę.
Wnioski. W całej grupie badanych największe różnice istotne statystycznie wyników pomiaru aktywności fizycznej stwierdzono pomiędzy krokomierzem i kwestionariuszem IPAQ. Wyniki aktywności fizycznej uzyskiwane kwestionariuszem SDPAR w porównaniu z krokomierzem nie różniły się istotnie statystycznie. Największe różnice w pomiarze aktywności fizycznej pomiędzy wybranymi subiektywnymi metodami pomiaru aktywności fizycznej obserwowano w grupie mężczyzn z otyłością.

EXERCISE PILLS – INŻYNIERIA GENETYCZNA – SPORT
Agnieszka Zembroń-Łacny
Zakład Medycyny Sportu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
W 2008 roku na łamach czasopisma „Cell” opublikowano wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez
zespół prof. Ronalda Evansa z Salk Institute Gene Expression Laboratory, dotyczącego wpływu dwóch związków oznaczonych jako GW1516 i AICAR na wytrzymałość fizyczną zwierząt doświadczalnych, nazwanych pigułkami wysiłku fizycznego (ang. exercise pills). Wykazano, że oba preparaty wielokierunkowo modulują metabolizm energetyczny i zmieniają fenotyp mięśni, czego efektem było zwiększenie prędkości biegu i wydłużenie pokonanego dystansu, w porównaniu do myszy nieotrzymujących exercise pills.
W obawie przed zainteresowaniem sportowców exercise pills oraz braku badań dotyczących skutków
oddziaływania tych preparatów na organizm sportowca poddawanego dużym obciążeniom fizycznym,
Światowa Organizacja Antydopingowa wprowadziła GW1516 i AICAR na listę substancji i metod niedozwolonych w sporcie. Są to pierwsze preparaty, które znalazły się na liście środków dopingujących
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w punkcie określanym jako doping genowy. Czy słusznie? Jak dotąd nie przeprowadzono badań potwierdzających dopingujący charakter exercise pills u sportowców.

ASTMA OSKRZELOWA WŚRÓD POLSKICH SPORTOWCÓW – ANALIZA
PRZYPADKÓW ZGŁASZANYCH DO KOMISJI ZWALCZANIA DOPINGU
W LATACH 2008-2010
Jarosław Krzywański1,2, Małgorzata Anusiewicz1, Hubert Krysztofiak1, Michał Rynkowski2,
Jerzy Smorawiński2
1
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
2
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
3
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN
Celem pracy jest analiza przypadków astmy oskrzelowej wśród polskich sportowców zgłaszanych
do Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie pod kątem: płci sportowców, stosowanego leczenia oraz
dyscypliny sportu. Analizie poddano 466 wniosków o udzielenie wyłączenia terapeutycznego na używanie
substancji zabronionej w sporcie oraz deklaracji użycia substancji zabronionej. Astma oskrzelowa dotyczyła 198 wniosków (42,5%); 138 (69,7%) mężczyźni i 60 (30,3%) kobiety. Zgodę na używanie substancji zabronionej przyznano w 143 (72%) przypadkach, brak zgody w 55 (27%) przypadkach. Glikokortykosteroidy wziewne używało 179 (90,4%) osób, krótko działające beta-2 mimetyki 134 (67,6%) osoby, długo działające beta-2 mimetyki 164 (91,6%) osoby. Wśród analizowanych wniosków najczęściej występowały dyscypliny sportowe: pływanie: 41 (20,7%), kolarstwo 27 (13%) i lekka atletyka 23 (11,6%).

DOPALACZE A DOPING. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI Z GRUPY
TZW. DOPALACZY W ASPEKCIE BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH
Anna Jarek, Damian Gorczyca, Ewa Turek-Lepa, Zuzanna Szczepańska, Małgorzata Pasik,
Andrzej Pokrywka, Dorota Kwiatkowska
Instytut Sportu, Zakład Badań Antydopingowych, Warszawa
Cel pracy. W ostatnich latach w Polsce dużą popularnością, szczególnie wśród młodych ludzi, cieszyły się tzw. dopalacze. Ich stosowanie często powodowało niepożądane efekty zdrowotne. Działanie prawne,
podjęte w naszym kraju w celu ograniczenia dostępności produktów z grupy dopalaczy częściowo zakończyły się powodzeniem. Wciąż jednak, głównie za pośrednictwem Internetu, można nabyć niektóre produkty. Celem badania było sprawdzenie czy w skład dopalaczy wchodzą także substancje dopingujące.
Materiał i metody. Przebadano 50 różnych produktów dostępnych w sklepach z dopalaczami. W analizie instrumentalnej wykorzystano układy chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas.
Wyniki. W 74% przebadanych produktów zidentyfikowano związki, które albo są wymienione na Liście
substancji i metod zabronionych w sporcie, albo potencjalnie spełniają definicję substancji dopingującej.
Wnioski. Substancje dopingujące mogą być składnikami niektórych produktów z grupy tzw. dopalaczy.
Zawodnicy powinni mieć na uwadze fakt, że przyjmowanie takich produktów, nawet wyłącznie w celach
rekreacyjnych, oprócz negatywnego wpływu na zdrowie oraz formę sportową, może spowodować pozytywny wynik badań antydopingowych.

CZY 16α-HYDROKSYPREDNIZOLON JEST DOBRYM WSKAŹNIKIEM
NADUŻYWANIA BUDEZONIDU U SPORTOWCÓW? – STUDIUM PRZYPADKU
Paweł Kaliszewski, Piotr Chołbiński, Danuta Kończak, Dorota Michalak, Zofia Zalewska,
Danuta Stańczyk, Barbara Wójcikowska-Wójcik, Mariola Burstein, Dorota Kwiatkowska
Instytut Sportu, Zakład Badań Antydopingowych, Warszawa
Cel pracy. Zgodnie z Listą Zabronioną WADA wszystkie glikokortykosteroidy są zabronione, jeśli są
stosowane doustnie, dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo. W celu odróżnienia czy glikokrtykosteroidy
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zostały podane w sposób zabroniony czy nie (np. przez inhalacje) zostało określone specyficzne stężenie
progowe w moczu, 30 ng/ml, dotyczące zarówno substancji aktywnych, jak i ich metabolitów. Celem badań
było sprawdzenie czy podanie budezonidu poprzez inhalacje może prowadzić do osiągnięcia maksymalnego stężenia 16α- hydroksyprednizolonu, głównego metabolitu budezonidu, powyżej stężenia progowego.
Materiał i metody. Przygotowanie próbek polegało na hydrolizie pochodnych glukuronidowych przy
użyciu β-glukuronidazy i zasadowej ekstrakcji ciecz-ciecz, przy użyciu eteru etylowo-tert-butylowego. Analiza próbek była wykonywana przy użyciu systemu chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową
spektrometrią mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie (ESI). Cztery jony diagnostyczne w trybie MRM
zostały wykorzystane do pomiaru stężenia 16α-hydroksyprednizolonu w moczu.
Wyniki. Siedemnastoletnia zawodniczka została poddana badaniu i nadzorowana przez pracownika
kontroli antydopingowej. Sześć próbek moczu zostało pobranych. Trzy z nich zostały pobrane przed podaniem budezonidu. Następnie sportowiec przyjął dwie dawki budezonidu poprzez inhalację w łącznej
dawce 320 μg. Pobrano trzy próbki moczu: po 5, 8, 9 godzinach od przyjęcia leku. Próbki pobrane przed
podaniem budezonidu nie zawierały – 16α-hydroksyprednizolonu, podczas gdy próbki pobrane po podaniu tej substancji zawierały ten metabolit w stężeniach odpowiednio: 191,2 ng/ml, 32,6 ng/ml i 25 ng/ml.
W żadnej próbce nie wykryto substancji aktywnej – budezonidu.
Wnioski. Podawanie budezonidu w sposób dozwolony przez WADA może skutkować pojawieniem się
jego metabolitu w stężeniu przekraczającym dozwolony poziom. Dlatego też zaleca się ubieganie o wyłączenie do celów terapeutycznych także przez tych zawodników, którzy przyjmują budezonid poprzez inhalację.

UTRATA MASY CIAŁA I PODWYŻSZENIE TEMPERATURY TYMPANALNEJ
PO MECZU PIŁKI NOŻNEJ
Zbigniew Obmiński1, Tomasz Boraczyński2, Michał Boraczyński2
Wydział Endokrynologii, Instytut Sportu, Warszawa
2
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn

1

Wstęp. Zwiększenie tempa metabolizmu podczas wysiłku prowadzi do utraty wody w organizmie i wzrostu temperatury ciała. Hipertermia powysiłkowa pojawia się u sportowców, gdy ich stroje sportowe utrudniają przepływ ciepła z organizmu do środowiska zewnętrznego ze względu na ich właściwości izolacyjne
i/lub zapobiegają parowaniu potu (hokej na lodzie, futbol amerykański). Ponadto, hipertermia jest częstym
zjawiskiem wśród maratończyków i triathlonistów, gdy konkurencja odbywa się w klimacie ciepłym i wilgotnym. Podczas gry w piłkę nożną zawodnicy wykonują szereg przerywanych wysiłków o różnej intensywności w ciągu 90-minutowego meczu z 15-minutową przerwę (2x45 min.) Można podejrzewać, że stopień utraty wody i wzrostu temperatury w dużym stopniu zależy od czynników środowiskowych, tj. pogody. Celem niniejszej pracy było zbadanie utraty masy ciała oraz temperatury tympanalnej u zawodników
z dwóch drużyn, którzy wzięli udział w towarzyskim meczu, trwającym 90 minut.
Materiał i metody. 19 amatorów piłki nożnej (bez bramkarzy) w wieku 23-29 lat, o masie ciała od 72
do 89 kg było zaangażowanych w całym meczu. Ich masy ciała (BM) były ważone przed (BM1) meczem
i po nim (BM2). Zważono napoje (BW), mieszaninę wody z sokiem, które gracze pili z butelki w czasie 15minutowej przerwy po pierwszej połowie. Waga moczu (UW) zebranego podczas tej samej przerwy została także określona. Utrata masy ciała (BML) została obliczona według wzoru: BML = BM1-BM2-BW + UW.
Temperaturę tympanalną (Tty) mierzono przed meczem, po pierwszej połowie i po meczu za pomocą termometru elektronicznego (ThermoScan, Braun). Gracze rozpoczęli mecz o 16: 30, kiedy pogoda była słoneczna, bez wiatru w temperaturze otoczenia wynoszącej 210 C, a zakończyli gdy temperatura otoczenia
spadła do 18.50 C. Różnice między średnimi Tty badano za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji
z powtarzanymi pomiarami (ANOVA), a następnie zastosowano test post-hock (Neuman-Keules).
Wyniki. Po pierwszej połowie meczu Tty znacznie wzrosła (formularz 36,6 ± 0,22 do 37,6 ± 0,45 0 C,
ale znacznie spadła do 37,1 ± 0,25 0 C po zakończeniu drugiej połowy meczu. Średnia BM spadła po całym meczu z 80,0 ± 5,0 do 78,8 ± 5,1 kg, natomiast średnie spożycie BW wyniosło 0,25 ± 0,13 kg, a średnie wydalanie UW 0,12 ± 0,08 kg. Czterech graczy nie oddało moczu. Biorąc pod uwagę zarejestrowaną
różnicę w masie ciała (BM1-BM2), oddawaniem moczu i przyjmowania płynów, średnia rzeczywistej utraty BM wyniosła 1,64 ± 0,46. Odnotowano ujemną korelację między masą ciała przed meczem i utratą masy ciała (r = -0,33).
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Wnioski. Piłkarze, którzy byli zaangażowani w pełnym wymiarze czasu gry wykazali względną utratę
masy ciała średnio o 2% i wzrost średniej temperatury tympanalnej o 1,4%. Zmiany te nie wydają się być
bardzo wysokie w porównaniu do danych zgłaszanych przez innych badaczy, którzy prowadzili badania
wśród sportowców trenujących dyscypliny wytrzymałościowe.

ZEWNĄTRZKOMÓRKOWE SYGNAŁY AKTYWNOŚCI KOMÓREK SATELITARNYCH
U SPORTOWCÓW
J. Ostapiuk-Karolczuk1, A. Zembroń-Łacny1, A. Kasperska1, P. Żurek1,
E. Hübner-Woźniak2
1

Zakład Medycyny Sportu i Biochemii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
2
Zakład Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polska
Wstęp. Mięśnie szkieletowe posiadają zdolność do regeneracji po ich uszkodzeniu. Proces ten jest następstwem aktywacji mięśniowych komórek prekursorowych, zwanych komórkami satelitarnymi, które mogą namnażać się i różnicować tworząc nowe miotuby. Kluczową rolę w tych procesach odgrywają: tlenek
azotu, nadtlenek wodoru, cytokiny oraz czynniki wzrostowe pochodzące zarówno z uszkodzonych włókien
mięśniowych, jak i nerwów ruchowych oraz komórek zapalnych. W okresie regeneracji mięśni większość
tych cząsteczek jest uwalniana do krążenia i może być wykorzystywana w obserwacji regeneracji mięśni
u sportowców (Hawke i Garry 2001; Zoladz i Pilc 2010).
Celem badań była ocena zewnątrzkomórkowych sygnałów aktywności komórek satelitarnych w elitarnej grupie zapaśników w stylu klasycznym, w okresie przygotowawczym i startowym.
Materiał i metody. Zapaśników, członków kadry narodowej, obserwowano podczas dwóch sezonów
treningowych różniących się typami i intensywnością ćwiczeń. We krwi mierzono koncentrację: nadtlenku
wodoru (H2O2), tlenku azotu (NO), prozapalnych cytokin (IL-1β oraz TNFα) insulinopodobnego czynnika
wzrostu (IGF-1), płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF-BB) oraz mózgopochodnego czynnika wzrostu (BDNF). Poziom kinazy kreatynowej (CK) wykorzystano jako wskaźnik uszkodzeń mięśni.
Wyniki. Wzrost poziomu NO i IL-1β zaobserwowano wówczas, gdy w treningu dominowały ćwiczenia aerobowe. H2O2, TNFα oraz czynniki wzrostowe najwyższe wartości osiągnęły podczas treningu specjalnego,
w którym dominowały elementy walki zapaśniczej. W obu okresach treningowych zaobserwowano korelację
między cząsteczkami sygnałowymi H2O2 i NO a czynnikami wzrostowymi. Indywidualne analizy IGF-1, PDGF-BB oraz BDNF wykazały, że najbardziej znaczące zmiany tych czynników zaobserwowano u najwyżej kwalifikowanych zawodników. Sportowcy, u których odnotowano bardzo wysokie wartości IL-1β oraz TNFα, posiadali niski poziom czynników wzrostowych, a regeneracja uszkodzeń mięśniowych był opóźniona.
Wnioski. Przeprowadzone badania pokazują, że trening zapaśniczy o wysokiej intensywności posiada znaczący wpływ na czynniki wzrostowe któremu towarzyszy wzrost poziomu nadtlenku wodoru oraz
tlenku azotu. Ponadto, poziom uwalnianych cytokin prozapalnych oraz czynników wzrostowych zależy od
stopnia sprawności sportowca oraz wpływa na tempo regeneracji mięśniowej.

WPŁYW WIELOLETNIEGO TRENINGU FIZYCZNEGO NA SYSTEM
ANTYOKSYDACYJNY I WYBRANE WSKAŹNIKI METABOLICZNE U MĘŻCZYZN
Joanna Karolkiewicz
Zakład Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wstęp. W celu określenia wpływu treningu sportowego na wybrane wskaźniki systemu antyoksydacyjnego, antropometryczne i metaboliczne podjęto badania u mężczyzn trenujących zawodniczo i nietrenująch żadnej dyscypliny sportowej, w wieku 18-92 lat.
Materiał i metody. Badaniami objęto 191, z czego 92. to zawodnicy uprawiający lekkoatletykę i triatlon, a pozostałych 99. mężczyzn nie podejmowało żadnego treningu. Zarówno mężczyzn trenujących regularnie swoją dyscyplinę, jak i nietrenujacych podzielono ze względu na wiek na trzy grupy. Pierwszą stanowili mężczyźni w wieku 60 ≥ lat, drugą w wieku ≥ 40 ≤ 59 lat, trzecią, w wieku ≥18 ≤ 26 lat. Grupa osób
trenujących składała się z zawodników-weteranów, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Europy Wetera-
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nów w Lekkiej Atletyce oraz lekkoatletów i triatlonistów – seniorów pochodzących z reprezentacji kadry narodowej Polski. Mężczyźni nietrenujący rekrutowali się z Domu Opieki Społecznej w Poznaniu, ze stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działu technicznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz poznańskich szkół wyższych.
We wszystkich badaniach dokonano pomiarów antropometrycznych (masa i wysokość ciała oraz obwód talii i bioder) i pomiaru składu ciała oraz pobrano krew na czczo w celu oznaczenia: stężenia glukozy, insuliny białka C-reaktywnego (CRPhs) oraz oznaczenia lipidogramu krwi. Wyliczono wskaźnik ryzyka
miażdżycy AIP, TG/HDL i oporności insulinowej HOMAIR. W hemolizacie krwinek czerwonych oznaczono
stężenie zredukowanego glutationu (GSH) i aktywność peroksydazy glutationowej (GPx). Dodatkowo
w grupach mężczyzn trenujących dokonano oznaczenia maksymalnego poboru tlenu metodą bezpośrednią przy użyciu zestawu komputerowego CPX-D Medical Graphics Corporation.
Wyniki i Wnioski. Uzyskane rezultaty badań wskazują, że wieloletni trening fizyczny moduluje sprawność mechanizmów obrony antyoksydacyjnej krwinek czerwonych, działa protekcyjnie na organizm
przed niekorzystnymi zmianami związanymi z procesem starzenia, czego wyrazem jest mniejsza insulionoporność i korzystniejszy lipidogram krwi u najstarszych mężczyzn trenujących oraz reguluje proporcje
składu ciała w kierunku wzrostu masy beztłuszczowej i obniżenia tłuszczowej a tym samym warunkuje
prawidłową wartość wskaźnika BMI i WHR.

REZYSTYNA, WISFATYNA I WSKAŹNIKI METABOLIZMU WĘGLOWODANÓW
U SIATKARZY PLAŻOWYCH I TRIATLONISTÓW W WYBRANYCH OKRESACH
ROCZNEGO CYKLU TRENINGOWEGO
Ewa Śliwicka, Łucja Pilaczyńska-Szcześniak, Alicja Nowak
Zakład Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu treningu sportowego na wskaźniki metabolizmu węglowodanów oraz stężenie wybranych adipokin u zawodników trenujących siatkówkę plażową i triatlon.
Materiał i metody. Badaniami objęto 20 osób płci męskiej w wieku od 16 do 27 lat, w tym 10 zawodników uprawiających triatlon oraz 10 trenujących siatkową piłkę plażową. Badania przeprowadzono
w dwóch okresach rocznego cyklu treningowego: przejściowym i przygotowawczym.
W każdym terminie badań dokonano pomiaru cech somatycznych oraz składu ciała. W krwi żylnej, pobranej na czczo, oznaczono stężenie insuliny, glukozy, rezystyny oraz wisfatyny. Obliczono wartość
wskaźnika insulinooporności HOMAIR. Wyznaczono także pułap tlenowy.
Wyniki. W każdym terminie badań u siatkarzy plażowych odnotowano istotnie niższe wartości stężenia insuliny (p≤0,01) oraz indeksu HOMAIR (p≤0,01). W okresie przygotowawczym stężenie rezystyny
i wisfatyny u badanych siatkarzy było istotnie niższe (p<0,05) w porównaniu z triatlonistami.
W okresie przejściowym, u triatlonistów wykazano dodatnią zależność pomiędzy stężeniem rezystyny
i masą ciała (p<0,05) oraz ujemną pomiędzy stężeniem wisfatyny i VO2max (p<0,05). Natomiast u siatkarzy plażowych odnotowano ujemny związek stężenia rezystyny z indeksem HOMAIR (p<0,05) oraz stężenia wisfatyny z BMI (p≤0,01).
W okresie przygotowawczym, u triatlonistów stężenie rezystyny było ujemnie skorelowane ze stężeniem wisfatyny (p<0,05). Ponadto wykazano ujemną zależność stężenia wisfatyny ze stężeniami insuliny
i glukozy (p<0,05). U siatkarzy plażowych stężenie wisfatyny wykazuje ujemny związek ze stężeniem insuliny (p<0,05) oraz rezystyny (p<0,05).
Wnioski. Niniejsze badania wykazały, że:
• poziom adipokin jest determinowany składem ciała, o czym świadczy dodatnia korelacja rezystyny
z masą ciała u triatlonistów i ujemna zależność wisfatyny z BMI u siatkarzy plażowych,
• stężenie adipokin we krwi jest zależne od charakteru uprawianej dyscypliny sportowej.
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REGIONALNY PROGRAM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW
– RAPORT Z BADAŃ
Paweł Rakowski2, Gabriel Chęsy1, Andrzej Chęsy2
1
Katedra Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
2
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Bydgoszcz
Wstęp. Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów (RPAFS) jest realizowany w Województwie Kujawsko Pomorskim z środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Uczestnikami programu jest
27 powiatów i gmin województwa. Uczestnicy programu odbywają lekarskie badania kwalifikacyjne oraz
testy sprawności fizycznej. Do pomiaru aktywności ruchowej służą metody obiektywne i subiektywne.
Cel. podsumowanie działalności RPAFS na podstawie zebranych wyników badań sprawności fizycznej seniorów z wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
Materiał i metody. Badaniami objęto zorganizowane grupy aktywnych fizycznie mieszkańców miast i gmin
województwa kujawsko-pomorskiego. Na początku programu przeprowadzono testy sprawności
fizycznej. W kolejnych miesiącach badani uczestniczyli w zorganizowanym 3 miesięcznym programie
aktywności fizycznej, którego celem była poprawa sprawności krążeniowo oddechowej (wydolności) siły mięśni oraz gibkości. Zajęcia odbywały się systematycznie 3x w tygodniu. Na zakończenie programu przeprowadzono kontrolne testy sprawności fizycznej, których celem była ocena zakresu zmian badanych parametrów.
Ocena sprawności przeprowadzono z zastosowaniem nastepującychtestów:
1) Badanie siły kończyn:
• 30 sekundowy test zginania w stawie łokciowym z obciążeniem
• 30 sekundowy test wstawania z krzesła
• Siła ścisku z wykorzystaniem dynamometru mechanicznego
2) Test gibkości mięśni klatki piersiowej, ramion oraz mięsni ud:
• Zasięg na plecach
• Siedź i sięgnij
3) testy sprawności krążeniowo oddechowej
• 2 minutowy test marszu; określający parametry pracy serca przy użyciu miernika tętna
• Wstań i idź 2,5 metra
4) testy koordynacji i reakcji ruchowej
• Badanie czasu reakcji przy pomocy programu komputerowego
• Szybkość dotykania krążków
• Test równowagi z zamkniętymi oczami
Wyniki i Wnioski. Wyniki badań na zakończenie programu wskazują, że osoby poddane systematycznym ćwiczeniom fizycznym wykazują znaczną poprawę badanych parametrów (siła kończyn, gibkość mięśni, czasu reakcji, testów równowagi).

OCENA WPŁYWU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA WYBRANE PROCESY POZNAWCZE OSÓB
PO 50. ROKU ŻYCIA UCZESTNICZĄCYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ SENIORÓW (RPAFS)
Magdalena Żyła1, Gabriel Chęsy2, Aleksander Araszkiewicz3, Beata Augustyńska3,
Paweł Rakowski1
1
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy
2
Katedra Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
3
Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Wstęp. Powszechnie wiadomo, że regularne ćwiczenia fizyczne mają dobroczynny wpływ na ciało
człowieka na każdym etapie jego życia. W procesie starzenia w organizmie zaczyna się wiele negatywnych zmian, prowadzących w konsekwencji do pogorszenia sprawności fizycznej i psychicznej. Z pewnego punktu widzenia aktywność fizyczna wydaje się być jedną ze skuteczniejszych i ważnych metod walki
człowieka z nieuniknionymi konsekwencjami tego procesu.
Cel. Celem badania jest ocena wpływu systematycznego programu aktywności fizycznej, na wybrane procesy poznawcze tj. zdolności uczenia się, koncentrację, pamięć krótkotrwałą i koordynację wzrokowo-ruchową.
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Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 159 osób po 50 roku życia, uczestniczących w 3- miesięcznym programie treningowym, prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Kandydaci do programu, po przeprowadzeniu badań kwalifikacyjnych, trenują w grupach 14-16
osobowych, 3 razy w tygodniu po 45-60 minut. Trening obejmuje ćwiczenia, które mają poprawić sprawność fizyczną i psychiczną organizmu m.in.:
• sprawność krążeniowo-oddechową
• siłę i wytrzymałość mięśniową
• gibkość
• równowagę i koordynację
• sprawność kognitywną.
Pomiary przeprowadzono przed rozpoczęciem cyklu treningowego i po jego zakończeniu. W badaniu
wykorzystano test „symbole cyfr”, który jest jednym z podtestów skali bezsłownej w baterii testów Inteligencji Wechslera.
Wyniki i Wnioski. Wyniki przeprowadzonych po zakończeniu programu badań wskazują, że u 67%
ćwiczących osób nastąpiła poprawa w zakresie uczenia się, koncentracji, pamięci krótkotrwałej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, co może wskazywać na to, że regularne ćwiczenia fizyczne mają pozytywny
wpływ na procesy poznawcze badanych.

OCENA ZALEŻNOŚCI STĘŻENIA MARKERÓW PRZEMIANY KOSTNEJ
ZE WSKAŹNIKAMI METABOLIZMU WĘGLOWODANOWEGO I LIPIDOWEGO
U KOBIET PO MENOPAUZIE PODDANYCH SYSTEMATYCZNYM ĆWICZENIOM
O CHARAKTERZE AEROBOWYM
Alicja Nowak, Anna Wieczorek-Baranowska, Monika Dalz, Edyta Michalak, Maria Laurentowska,
Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Wstęp. Najnowsze badania przeprowadzone na modelu zwierzęcym wskazują na wzajemne powiązania homeostazy energetycznej ustroju z metabolizmem tkanki kostnej. Wykazano, że wytwarzana przez
osteoblasty niekarboksylowana osteokalcyna nasila proliferację komórek β trzustki, stymuluje ekspresję i sekrecję insuliny oraz indukuje ekspresję adiponektyny w adypocytach. Celem badań jest ocena zależności
między stężeniem markerów obrotu kostnego i wskaźnikami metabolizmu węglowodanowego oraz lipidowego u kobiet po menopauzie oraz wpływu systematycznej aktywności fizycznej na wymienione wskaźniki.
Materiał i metody. Badaniami objęto 59 kobiet po menopauzie. Oceniano stężenie osteokalcyny, kostnej frakcji fosfatazy zasadowej (bALP), C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (CTX), insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1), białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu (IGFBP-3), cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu HDL, triacylogliceroli, insuliny, glukozy oraz obliczano wskaźnik insulinooporności HOMA-IR i poziom frakcji cholesterolu LDL. Spośród badanych osób część kobiet uczestniczyła w ośmiotygodniowym programie treningowym na cykloergometrze (grupa trenująca), a pozostałe osoby nie
podejmowały regularnej aktywności fizycznej w wymienionym okresie badań (grupa kontrolna). Aktywność podejmowano 3 razy w tygodniu, z intensywnością na poziomie 70-80% progu wentylacyjnego.
Wyniki. Zależność między metabolizmem węglowodanów i tkanki kostnej, w prezentowanych badaniach,
odzwierciedla ujemna korelacja między stężeniem osteokalcyny oraz stężeniem insuliny i wskaźnikiem HOMAIR oraz dodatnia korelacja osteokalcyny ze stężeniem IGFBP-3, odnotowana w całej grupie badanych kobiet
przed przystąpieniem do programu treningowego. Nie odnotowano istotnych korelacji markerów przemiany
kostnej ze stężeniem wskaźników metabolizmu lipidowego. Systematyczny trening cykloergometryczny doprowadził do istotnego zmniejszenia stężenia osteokalcyny i wzrostu aktywności bALP w stosunku do wartości odnotowanej w pierwszym terminie badań, jednakże nie spowodował istotnych zmian stężenia markera resorpcji
kości – CTX. Mimo tendencji obniżania się stężenia insuliny, nie odnotowano statystycznie istotnych zmian wymienionego hormonu, natomiast zaobserwowano istotne zmniejszenie wartości wskaźnika insulinooporności
– HOMAIR. oraz stężenia IGF-1. W grupie kontrolnej nie odnotowano istotnych zmian w odniesieniu do badanych wskaźników biochemicznych między dwoma terminami badań.
Wnioski. Uzyskane rezultaty badań pozwalają stwierdzić, że zastosowany trening cykloergometryczny u kobiet po menopauzie normalizuje gospodarkę węglowodanową. Odnotowana zależność między stężeniem oste-
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okalcyny i indeksem HOMAIR oraz stężeniem IGFBP-3 w badanej populacji kobiet potwierdza wyniki badań dokumentujące współzależność metabolizmu kostnego z metabolizmem węglowodanów.

OCENA FUNKCJI POZNAWCZYCH PRZED I PO ZASTOSOWANIU KRIOTERAPII
W TRENINGU KAJAKARZY KADRY NARODOWEJ
Beata Augustyńska1, Aleksander Araszkiewicz1, Monika Wiłkość1, Andrzej Rakowski2,
Alina Woźniak3
1
Katedra Psychiatrii
2
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
3
Zakład Biologii Medycznej
Wstęp. Uznaje się coraz powszechniej stosowanie kriostymulacji ogólnoustrojowej w medycynie sportowej tak w szeroko pojętej odnowie biologicznej, jak w profilaktyce przetrenowania. Dotychczasowe badania wskazują, iż zastosowanie krioterapii w treningu sportowców może mieć korzystny wpływ na przebieg ich przygotowań do zawodów.
Cel. Celem badania była ocena sprawności funkcji poznawczych w zakresie szybkości psychomotorycznej oraz procesów uwagi przed krioterapią i po krioterapii w grupie kajakarzy, zawodników reprezentacji Polski.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 17 kajakarzy, zawodników Kadry Olimpijskiej, którzy przebywali na zgrupowaniach szkoleniowych w Wałczu.
Badanie funkcji poznawczych zostało wykonane bezpośrednio przed cyklem krioterapii i bezpośrednio
po jej zakończeniu. Krioterapie prowadzono zgodnie z podanym schematem.
Tab. 1. Przebieg mikrocyklu treningowego bez zastosowania kriostymulacji.

Zawodnicy Kadry Olimpijskiej przebywali na zgrupowaniu szkoleniowych w Wałczu. Przez pierwszych
dziesięć kolejnych dni zawodnicy byli dwukrotnie w ciągu dnia poddawani kriostymulacji ogólnoustrojowej.
Podczas jednej sesji odbywającej się w godzinach rannych 930–1000 i popołudniowej 1530-1600 kajakarze przebywali w komorze niskich temperatur przez 3 minuty. W kolejnych dniach według ustalonego pro-
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tokołu badań stosowano temperatury malejące –120–145 OC.(TabIV-4) W godzinach rannych i popołudniowych, realizacja programu treningowego przebiegała zgodnie z założeniami cyklu szkoleniowego.
Badanie funkcji poznawczych przeprowadzono przy użyciu baterii testów QMT – Quick Mind Testing
(Wiłkość i wsp. 2009). Wykonane zostały: test SRT (simple reaction time) do oceny czasu reakcji, test GoNoGo do oceny selektywności uwagi i inhibicji poznawczej, test UWAGA do oceny przeszukiwania pola
wzrokowego oraz selektywności uwagi oraz test CPT do oceny ciągłości uwagi.
Wyniki i Wnioski.
Tab. 2. Porównanie wyników oceny funkcji poznawczych u zawodników wykonane testem QMT – Quick
Mind Testing przed rozpoczęciem 10-dniowego cyklu krioterapii i po zakończeniu krioterapii.

Uzyskane rezultaty wskazują na istotną poprawę w zakresie poprawnych odpowiedzi we wszystkich
trzech częściach testu UWAGA po krioterapii w porównaniu z wynikami przed krioterapią, co może wskazywać na korzystny wpływ tej metody na funkcje uwagowe takie jak: przeszukiwanie pola percepcyjnego
oraz selektywność. Nie stwierdzono istotnych zmian po miesiącu od zakończenia krioterapii, co może
wskazywać, że uzyskana poprawa była utrzymana w założonym czasie przygotowań treningowych.

OCENA FUNKCJI POZNAWCZYCH PRZED I PO CYKLU TRENINGÓW
U KAJAKARZY KADRY NARODOWEJ
Beata Augustyńska1, Aleksander Araszkiewicz1, Monika Wiłkość1, Andrzej Rakowski2,
Alina Woźniak3
1
Katedra Psychiatrii
2
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
3
Zakład Biologii Medycznej
Wstęp. Podkreśla się znaczącą rolę stosowania psychiatrii i psychologii w sporcie. Ocena wpływu treningu na funkcje uwagowe u osób uprawiających sport wyczynowo wydaje się być ważną dla optymalizacji efektów uzyskiwanych przez zawodników.
Cel. Celem badania była ocena sprawności funkcji poznawczych w zakresie szybkości psychomotorycznej oraz procesów uwagi przed i po cyklu treningów w grupie kajakarzy, zawodników reprezentacji
Polski.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 13 zawodników Kadry Olimpijskiej, którzy przebywali na
zgrupowaniach szkoleniowych w Wałczu.
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Tab. 1. Przebieg mikrocyklu treningowego bez zastosowania kriostymulacji.

Badanie funkcji poznawczych zostało wykonane na początku i po zakończeniu cyklu treningów. Badanie przeprowadzono przy użyciu baterii testów QMT – Quick Mind Testing (Wiłkość i wsp. 2009). Wykonane zostały: test SRT (simple reaction time) do oceny czasu reakcji, test GoNoGo do oceny selektywności
uwagi i inhibicji poznawczej, test UWAGA do oceny przeszukiwania pola wzrokowego oraz selektywności
uwagi oraz test CPT do oceny ciągłości uwagi.
Wyniki.
Tab. 2. Wyniki testów QMT – Quick Mind Testing wykonane u zawodników na początku cyklu treningowego i po dwóch miesiącach cyklu treningów.

Osoby badane po zakończeniu cyklu treningów popełniły istotnie mniej niepoprawnych reakcji Go i NoGo, a także znacząco więcej poprawnych reakcji NoGo w teście GoNoGo w porównaniu z wynikami na początku treningu, co wskazuje na poprawę w zakresie selektywności uwagi i inhibicji poznawczej. Zaobserwowano też istotną różnicę w parametrze poprawnych odpowiedzi w dwóch częściach testu UWAGA.
Wnioski.
1. Po dwóch miesiącach cyklu treningów w ocenie funkcji poznawczych uzyskano poprawę w zakresie
przeszukiwania pola wzrokowego i selektywności uwagi.
2. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na korzystny wpływ treningu na funkcje uwagowe.
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ANALIZA PSYCHOLOGICZNA SYTUACJI STARTOWEJ SPORTOWCA
ORAZ NIEKORZYSTNE STANY I FOBIE STARTOWE
Marek Graczyk
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, Komisja Medyczna PKOL
Celem prezentacji nie jest pogłębianie dyskusji na temat kondycji polskiego sportu, czy też szukanie
przyczyn porażek występu Polaków podczas głównych zawodów. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę
na rolę mentalnego przygotowania zawodnika na poziomie mistrzowskim oraz jego praktycznych aspektów i wykorzystanie ich w wieloletnim treningu. Każdy sportowiec musi być gotowy do podjęcia walki sportowej by ją wygrać. Lepsze zrozumienie procesów przedstartowych i startowych jakie przeżywa zawodnik, pozwoli szkoleniowcom zoptymalizować ich metodykę zajęć oraz lepiej dostosować środki treningowe do predyspozycji i możliwości psychofizycznych sportowca uwarunkowanych różnicami indywidualnymi, czego efektem i weryfikacją muszą być, wcześniej czy później, lepsze wyniki polskich sportowców
na głównych imprezach międzynarodowych.
Sport kwalifikowany na poziomie mistrzowskim jest swoistym poligonem ludzkich możliwości we
wszystkich aspektach: fizycznych, psychicznych, fizjologicznych i technicznych (Graczyk, Pęczak, 2004).
Specyfiką tej działalności jest występ publiczny, a więc sytuacja facylitacji społecznej, w której, ze względu na obserwację i ocenę przez innych, zadania subiektywnie i obiektywnie łatwe wykonujemy lepiej,
a trudne gorzej. Trening sportowy ma m.in. sprawić, że zadanie, które ma wykonać zawodnik, przynajmniej w subiektywnym odczuciu jest traktowane przez niego jako łatwe. Sytuacja startowa jest więc najtrudniejszą sytuacją z obszaru sytuacji asertywnych, gdzie zachowanie zawodnika sprowadza się do obrony jego praw czyli prawa do zwycięstwa. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie „ja” (ego) psychicznego dochodzi wówczas do uruchomienia mechanizmów obronnych takich samych jak podczas zagrożenia
fizycznego. Dlatego sytuacja startowa od strony obciążenia psychofizycznego, porównywalna jest do sytuacji działań wojennych, aktów terrorystycznych czy klęsk żywiołowych (Graczyk, 2005, 2007). Sytuacja
facylitacji społecznej sprawia więc, że sportowiec funkcjonuje jako jedność psychofizyczna. Stąd w sporcie, szczególnie na poziomie mistrzowskim, błędem jest dzielenie zawodnika na to co somatyczne, psychiczne, fizjologiczne czy motoryczne. W sytuacji facylitacji społecznej jaką jest sytuacja startowa, sportowiec funkcjonuje jako całość (gestalt), w której głównym sterownikiem mechanizmów jego zachowania
jest psychika. Stąd wszelkie procesy startowe należy poprzedzić przedrostkiem psycho-: psychofizjologia,
psychomotoryka, psychosomatyka, psychoimmunologia itd. W tej specyficznej sytuacji trudnej, każdy zawodnik przejawia styl reagowania i można ją przyrównać do stylów reagowania w stresie. Ten styl powoduje reakcję mobilizacyjną organizmu (IPOGS) lub jej przeciwieństwo określane fobiami startowymi o charakterze hiper- lub hipo- mobilizacyjnym. Opisanie tych stanów jest przedmiotem tego wystąpienia.

OSTRE NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE – GRANICE MOŻLIWOŚCI
FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMU CZŁOWIEKA
Krzysztof Klukowski
W sportach lotniczych (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo) podczas wykonywania ewolucji powietrznych na dużych wysokościach (pow. 3000 m n. p. m) istnieje ryzyko wystąpienia
objawów ostrego niedotlenienia wysokościowego. Stąd niezbędnym wymogiem jest obowiązkowe używanie aparatury tlenowej. Również istotnym czynnikiem jest eliminowanie ze sportów lotniczych osób o obniżonej tolerancji hipoksji. W medycynie lotniczej oporność na niedotlenienie wysokościowe (hipoksja hipobaryczna) bada się w komorach niskich ciśnień (np. wysokość 5000 m; 30 min; ocena wskaźników fizjologicznych) lub określa się tzw. czas rezerwowy (TUC – Time of Useful Consciousness; 8000 m), czyli
czas użytecznej świadomości i zdolności do pracy. TUC można również oceniać w normobarii, stosując
mieszaniny ubogotlenowe (7,1% O2, ok. 7500 m n. p. m.). Wymienione testy mogą być również wykorzystane przy ocenie kandydatów do wypraw wysokogórskich. Uwzględniając sytuacje awaryjne w sportach
wysokościowych, ważna jest znajomość granic możliwości fizjologicznych człowieka w warunkach ostrego niedotlenienia, decydująca o jego sprawności psychofizycznej oraz możliwości przeżycia.
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OSTRA CHOROBA WYSOKOŚCIOWA. NEUROLOGIA DUŻYCH WYSOKOŚCI
Wojciech Moskal
Prezentacja omawia problemy związane z ostrą chorobą wysokościową, ze szczególnym uwzględnieniem jej neurologicznych aspektów. Omówiona zostanie większość objawów neurologicznych mogących
wystąpić na dużych wysokościach oraz prawdopodobne przyczyny ich powstawania, jak również zasady
ich leczenia. Praca ma charakter poglądowy i adresowana jest nie tylko do lekarzy, ale również do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problemem przebywania na dużej wysokości.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE WYPRAW WYSOKOGÓRSKICH
– DOŚWIADCZENIA LEKARZA HIMALAISTY
Robert K. Szymczak
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Gdański Uniwersytet Medyczny

Cel pracy. Przedstawienie problemów związanych z organizacją zabezpieczenia medycznego wypraw
wysokogórskich.
Autor. Uczestnik ekspedycji w góry wysokie. Na podstawie własnych doświadczeń przedstawi standard zabezpieczenia medycznego wyprawy wysokogórskiej.
Materiał i metody. Dane dotyczące zabezpieczenia medycznego zgromadzone podczas trekkingów
i wypraw w górach wysokich: Himalaje (Dhaulagiri 8167m, Nanga Parbat 8125m, Annapurna 8091m, Island
Peak 6189m, Lobuche East 6119m), Karakorum (Broad Peak 8047m, Passu Sar 7478m), góry Pamir (Pik
Lenina 7134m), Tienszan (Chan Tengri 7010m), Alpy (Mount Blanc 4810m), Kaukaz (Elbrus 5642m).
Wyniki: Tworzenie zabezpieczenia medycznego wyprawy wysokogórskiej można porównać z organizacją oddziału ratunkowego w skali mikro. Wyzwanie, jakie stoi przed lekarzem ekspedycji to umiejętność
pogodzenia ograniczeń wynikających z warunków naturalnych, zasobów ludzkich, sprzętowych i finansowych wyprawy z poziomem i możliwościami systemu ratownictwa w danym rejonie górskim. To powoduje, iż każdy „wysokogórski oddział ratunkowy” w zależności od rejonu i charakteru wyprawy jest inny. Budowa zabezpieczenia medycznego to przede wszystkim okres przed ekspedycją polegający na ustaleniu
logistyki akcji ratunkowej, stworzeniu apteczki bazowej, kwalifikacji medycznej uczestników, przygotowaniu alpinistów w zakresie wiedzy medycznej, oraz zadbanie o odpowiedni poziom wydolności.
Warunki środowiskowe takie jak: hipoksja hipobaryczna, niska temperatura, wiatr, zagrożenie lawinowe
oraz trudności wspinaczkowe powodują, iż algorytmy postępowania ratunkowego wymagają modyfikacji.
Wnioski. W dobie rozwoju komercyjnej turystyki w górach wysokich stworzenie: wytycznych zabezpieczenia medycznego trekkigów i wypraw wysokogórskich, oraz ram kwalifikacji medycznej do uprawiania
himalaizmu, to ważne zadanie, które stoi przed medycyną ratunkową i medycyną sportową.

NAGŁA ŚMIERĆ SERCOWA W WARUNKACH WYSOKOGÓRSKICH.
CZY CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA STANOWIĄ PRZECIWWSKAZANIE
DO POBYTU W GÓRACH WYSOKICH?
Piotr Kończakowski
Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Komisja Medyczna Polskiego Związku Alpinizmu
Obszarami wysokogórskimi nazywamy powierzchnie wznoszące się powyżej 2400 m ponad poziom
morza. Dzielimy je na góry wysokie od 2400-4300 metrów nad poziomem morza, bardzo wysokie od 43005600 m n. p. m. oraz skrajnie wysokie od 5600-8848 m n. p. m. Obszary te zajmują 40 mln km tj. 2, 27%
powierzchni Ziemi, zamieszkuje je 38 mln stałych mieszkańców, następne 100 mln to osoby rocznie odwiedzające obszary wysokogórskie.
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Nagłą śmierć sercową definiujemy jak śmierć naturalną z przyczyn sercowych, której zapowiedzią jest
utrata przytomności występująca w ciągu godziny od pojawienia się objawów. Na podstawie badania Framingham (okres trwania 26 lat) nagła śmierć występuje w populacji ogólnej w 13% jako przyczyna zgonów naturalnych z czego 88% to zgony z przyczyn sercowych. U sportowców nagłe zaś zgony sercowe
stanowią ponad 92% wszystkich zgonów, bezpośrednią przyczyną są na ogół zaburzenia rytmu serca. Ze
względu na liczne obiektywne i subiektywne niebezpieczeństwa gór odsetek nagłych zgonów sercowych
związanych z podejmowaniem aktywności fizycznej w środowisku górskim musi być niższy. W badaniach
opublikowanych przez Austriaków w1993 roku odsetek ten stanowi 30% wszystkich zgonów, które zdarzają się podczas uprawiania „sportów górskich”
W przeprowadzonej przeze mnie analizie147 przypadków zgonów, które miały miejsce w słowackich
Tatrach Wysokich w latach 1990-2000 latach na podstawie danych HZS (słowackich górskich służb ratowniczych) rejonu Tatr Wysokich w okresie 1990-2000 znalazłem 11 przypadków, tj. 7.5%, które najprawdopodobniej odpowiadają nagłym zgonom sercowym.
Druga część prezentacji omawia zalecenia Komisji Medycznej UIAA odnośnie pobytu pacjenta z rozpoznanymi chorobami układu krążenia w środowisku wysokogórskim.

TRENING WYSOKOGÓRSKI CZY WYSOKOŚCIOWY?
Zbigniew Szyguła
Zakład Medycyny Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Wykorzystanie hipoksji jako dodatkowego czynnika stymulacji treningowej ma w sporcie już swoją historię. Wybór Meksyku, miasta leżącego na wysokości 2240 m n. p. m. na miejsce IO w 1968 r. spowodował ogromne zainteresowanie wpływem środowiska wysokogórskiego i związanego tym niedotlenienia
na organizm i możliwości wysiłkowe człowieka. Od tego czasu wzrosło także zainteresowanie sportowców
treningiem wysokogórskim (koncepcja treningu LH-TH – live high-train high – mieszkaj wysoko-trenuj wysoko), który, jak się okazało ma wiele zalet, ale także minusów. Wykazano, że trening w hipoksji wysokogórskiej
(hipoksja hipobaryczna) działa pobudzająco na szpik kostny, ale może być także przyczyną roztrenowania
sportowca. Okazało się, że korzystniejszą formą jest przebywanie/mieszkanie na wysokości 2000-3000 m n.
p. m. i trenowanie na znacznie niższych wysokościach, zbliżonych do poziomu morza – koncepcja treningu
LH-TL (live high–train low – mieszkaj wysoko-trenuj nisko). Obecnie, dzięki postępowi nauki i techniki, warunki wysokogórskie potrafimy już stworzyć na poziomie morza (hipoksja normobaryczna w komorach). W ten
sposób, obniżając koszty przedsięwzięcia, można realizować wskazanie treningowe: live high – train low.
Czy komory hipoksyczne zastąpią trening wysokogórski? Celem prezentacji jest dostarczenie aktualnych informacji na temat aktualnie stosowanych metod treningu w hipoksji oraz wskazań dotyczących ich stosowania.

WPŁYW SAUNY NA RÓWNOWAGĘ OKSYDACYJNO-ANTYOKSYDACYJNĄ
U OSÓB REGULARNIE I SPORADYCZNIE KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELI
W ZIMNEJ WODZIE
Celestyna Mila-Kierzenkowska1, Alina Woźniak1, Roland Wesołowski1, Tomasz Boraczyński2,
Alicja Jurecka1, Paweł Sutkowy1
1
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
2
Centralne Laboratorium Badawcze, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie
Wstęp. Sauna jest metodą odnowy biologicznej wykorzystywaną w sporcie i rekreacji, która wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka. Celem pracy było określenie wpływu kąpieli w saunie na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx) oraz stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej
wodzie i z sauny („morsy”) oraz u osób sporadycznie korzystających z tego typu zabiegów (amatorzy).
Materiał i metody. Badaniami objęto 51 osób: 34 morsów (średnia wieku 42 lata) i 19 amatorów (średnia
wieku 26 lat). Badani spędzili 30 minut (bez przerw) w saunie o temperaturze 85°C i wilgotności 40%. Krew
do badań pobrano przed wejściem do sauny oraz 5 i 30 min po kąpieli w saunie. W erytrocytach badanych osób
zmierzono aktywność SOD, CAT i GPx. Stężenie TBARS oznaczono zarówno w erytrocytach, jak i osoczu krwi.
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Wyniki. Zarówno u morsów, jak i amatorów aktywność katalazy wzrosła 5 min po wyjściu z sauny w porównaniu z aktywnością przed kąpielą w saunie. 30 min po zabiegu w saunie z kolei aktywność CAT obniżyła się i była porównywalna do wartości przed sauną oraz niższa, niż 5 minut po saunie. U amatorów
stężenie TBARS w osoczu krwi było wyższe po kąpieli w saunie (po 5 i 30 min), niż przed zabiegiem, natomiast u morsów nie wykazano istotnych statystycznie zmian.
Wnioski. Ekspozycja organizmu na wysoką temperaturę podczas zabiegu w saunie jest przyczyną
wzmożonej generacji wolnych rodników tlenowych i źródłem stresu oksydacyjnego. Regularne korzystanie z sauny wpływa na zwiększenie tolerancji organizmu na stres termiczny.

WPŁYW ZABIEGÓW KRIOSTYMULACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ NA MOŻLIWOŚCI
WYSIŁKOWE
Andrzej T. Klimek1, Anna Lubkowska2,3, Zbigniew Szyguła1, Barbara Frączek1, Monika Chudecka2
Instytut Fizjologii Człowieka, AWF, Kraków
2
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny

1

Cel. Celem badań było zbadanie wpływu pojedynczego i powtarzalnych zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej (KRIO) na poziom wydolności aerobowej i anaerobowej.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 15 kobiet i 15 mężczyzn w wieku ok. 21 lat. W I części
badań oznaczono dynamikę zmian maksymalnej mocy anaerobowej mięśni (MAP) kończyn dolnych
przy pomocy 20 sek. testu Wingate, po jednorazowym 3 min. zabiegu KRIO w komorze kriogenicznej
(-130°C), w relacji do zmian temperatury wybranych powierzchni kończyn dolnych. Każdy badany podczas 6-tyg. cyklu badań, wykonał siedmiokrotnie test Wingate: w temp. pokojowej oraz w kolejności losowej w 15, 30, 45, 60, 75 i 90 minucie po KRIO. Bezpośrednio po KRIO badano kamerą termowizyjną temperaturę powierzchni ud. W II części badań dokonano oceny wpływu dziesięciu zabiegów KRIO na poziom wydolności aerobowej (cykloergometryczny test o stopniowo wzrastającej intensywności wykonywany „do odmowy”) i anaerobowej (test Wingate). W tym celu porównywano wyniki uzyskiwane przez badanych w testach wysiłkowych przeprowadzonych po zakończeniu serii zabiegów do danych wyjściowych.
Wyniki. W cz. I wykazano obniżenie średniej temperatury powierzchni ud zarówno u mężczyzn, jak
i u kobiet po KRIO, a następnie stopniowy jej wzrost aż do 75 minuty. Zmiany MAP po KRIO miały podobny przebieg u przedstawicieli obojga płci, z wyjątkiem okresu między 15 i 30 minutą. Po zabiegach KRIO
zaobserwowano spadek MAP u kobiet, podczas gdy u mężczyzn zanotowano niewielki wzrost MAP, aczkolwiek zmiany te nie były istotne statystycznie. W cz. II badań stwierdzono, że udział w serii dziesięciu
zabiegów KRIO nie powodował istotnych zmian w poziomie wydolności aerobowej, zarówno u mężczyzn,
jak i u kobiet, natomiast spowodował wzrost wydolności anaerobowej u mężczyzn.
Wnioski. Pojedyncze zabiegi KRIO mogą mieć niewielki wpływ na zdolność do wykonywania krótkotrwałych wysiłków fizycznych o supramaksymalnej intensywności, natomiast seria 10 zabiegów może już
być skuteczną metodą wspomagającą wzrost wydolności beztlenowej, co ma szczególne znaczenie
u przedstawicieli szybkościowo-siłowych konkurencji sportowych.

STRES OKSYDACYJNY I PROCESY ZAPALNE U OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT
PO JEDNORAZOWEJ KRIOSTYMULACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
Jurecka Alicja1, Woźniak Alina1, Mila-Kierzenkowska Celestyna1, Sutkowy Paweł1,
Rakowski Andrzej2, Beata Augustyńska3, Aleksander Araszkiewicz3
1
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy
3
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu jednorazowej kriostymulacji ogólnoustrojowej (KO) poprzedzającej wysiłek fizyczny na wskaźniki stresu oksydacyjnego oraz stężenie wybranych cytokin we krwi
osób uprawiających sport.
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Materiał i metody. Badaniami objęto 12 koszykarzy i 23 amatorów, których poddano aerobowemu wysiłkowi fizycznemu. Wysiłek poprzedzono 2-3-min wejściem do komory kriogenicznej (temp. -130°C).
Po upływie dwóch tygodni przeprowadzono wysiłek fizyczny kontrolny, bez KO. Materiał do badań stanowiła krew żylna pobrana czterokrotnie: przed rozpoczęciem badań (przed KO), bezpośrednio po wyjściu
z kriokomory, po wysiłku przeprowadzonym bezpośrednio po KO oraz po wysiłku, którego nie poprzedzono kriostymulacją (kontrola). W erytrocytach oznaczono aktywność: dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy
i peroksydazy glutationowej. Stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym oznaczono
w erytrocytach i osoczu krwi. W osoczu krwi zmierzono również poziom sprzężonych dienów oraz witamin
A i E, zaś w surowicy krwi stężenie cytokin: IL-1β, IL-6, TNF-α oraz nadtlenków lipidowych.
Wyniki. Nie obserwowano zmian poziomu wskaźników stresu oksydacyjnego we krwi badanych mężczyzn poddanych jednorazowej KO i/lub wysiłkowi fizycznemu. Wykazano natomiast wyższe stężenie
IL-1β w surowicy amatorów (p < 0,05) i koszykarzy (p<0,001) po wysiłku fizycznym kontrolnym w porównaniu ze stężeniem przed KO. Zarówno poziom Il-1β w surowicy krwi koszykarzy (p<0,01), jak również Il-6 u amatorów (p<0,01) po wysiłku z KO był niższy w porównaniu do poziomu po wysiłku kontrolnym. Wykazano także wyższe stężenie Il-6 u koszykarzy po wysiłku fizycznym kontrolnym w zestawieniu ze stężeniem zmierzonym po KO (p<0,01). W każdym terminie badania wystąpiły ponadto istotne statystycznie
korelacje pomiędzy oznaczanymi parametrami.
Wnioski. Jednorazowa kriostymulacja ogólnoustrojowa nie wpływa istotnie na poziom wskaźników
stresu oksydacyjnego u osób regularnie podejmujących aktywność fizyczną związaną ze sportem. Stymulacja organizmu koszykarzy/amatorów skrajnie niskimi temperaturami reguluje przebieg powstającej podczas wysiłku fizycznego lokalnej reakcji zapalnej.

AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW LIZOSOMALNYCH WE KRWI ZDROWYCH MĘŻCZYZN
PO JEDNORAZOWYM ZABIEGU SAUNY FIŃSKIEJ – DONIESIENIE WSTĘPNE
Sutkowy Paweł, Woźniak Alina, Mila-Kierzenkowska Celestyna, Jurecka Alicja
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
Cel. Celem pracy było zbadanie wpływu jednorazowego zabiegu sauny fińskiej na aktywność kwaśnej
fosfatazy (AcP), arylosulfatazy (ASA), katepsyny D (CTS) i inhibitora proteaz α-1-antytrypsyny (AAT) we
krwi zdrowych mężczyzn.
Materiał i metody. Badanych mężczyzn (n=7) poddano działaniu sauny (3 wejścia, każde 10 min)
w temperaturze 90oC i 10% względnej wilgotności powietrza. Po każdym wyjściu z sauny mężczyźni
schładzali całe ciało pod zimnym prysznicem. Krew pobrano z żyły łokciowej przed wejściem do sauny
oraz 15 i 60 min po zabiegu. Uzyskane wyniki aktywności AcP, AAT i ASA poddano analizie statystycznej
za pomocą testu ANOVA. Analizę statystyczną aktywności CTS D wykonano testem Manna-Whitneya.
Zmiany na poziome p<0,05 uznano za istotne statystycznie.
Wyniki. Wykazano istotne statystycznie (p<0,01) obniżenie aktywności CTS D o 51,4% 60 min po saunie w porównaniu do aktywności CTS D przed wejściem do sauny (kontrola). Wykazano ponadto tendencję do obniżenia aktywności CTS D i AcP 60 min po saunie w porównaniu do aktywności tych enzymów 15
min po zabiegu (p>0,05). Porównując aktywność AcP, ASA, CTS D oraz AAT 15 min po saunie z ich aktywnością przed sauną, wykazano, że aktywność obniżyła się (p>0,05). Aktywność AAT i ASA nieznacznie wzrosła 60 min po saunie fińskiej w porównaniu do aktywności zmierzonej 15 min po zabiegu.
Wniosek. Jednorazowy zabieg sauny fińskiej zwiększa stabilność błon lizosomalnych.

WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY POWIETRZA NA WIELKOŚĆ UTRATY MASY
CIAŁA U DOROSŁYCH MĘŻCZYZN
Tomasz Boraczyński1, Robert Podstawski2, Michał Boraczyński1
Wydział Wychowania Fizycznego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn
2
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

1

Wstęp. Utrzymanie względnie stałej temperatury wewnętrznej organizmu, niezależnie od zmian temperatury otoczenia, możliwe jest dzięki złożonym procesom regulacyjnym, tworzącym układ termoregula-
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cji. Układ ten dostosowuje ilość ciepła wytwarzanego w organizmie i ilość ciepła wymienianego między organizmem a otoczeniem do potrzeb bilansu cieplnego ustroju. W warunkach ekspozycji do wysokiej temperatury powietrza jedynym mechanizmem usuwania ciepła z organizmu jest parowanie wody z powierzchni skóry, pęcherzyków płucnych i błon śluzowych dróg oddechowych.
Cel. Celem niniejszej pracy była ocena wielkości utraty masy ciała dorosłych mężczyzn, pod wpływem
ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia, w zależności od budowy somatycznej.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 221 zdrowych mężczyzn w wieku 20,9±1,3 lat. Zmierzono wysokość ciała (BH=181,3±7,2 cm), masę ciała (BM=77,9±10,5 kg), obliczono wskaźnik masy ciała
(BMI= 23,6±2,3 kg/m2) oraz wskaźnik wysokość/masa ciała (BH/BM=2,36±0,25). Trzydziestu ośmiu (17,2%)
spośród badanych mężczyzn charakteryzowało się wartością BMI przekraczającą 25 kg/m2, określoną przez
WHO jako górna granica normy. Poziom aktywności fizycznej wszystkich mężczyzn, określony na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza aktywności Fizycznej (IPAQ), był niewystarczający. Mężczyźni
poddani zostali działaniu czynnika termicznego (temperatura powietrza 90o C, względna wilgotność 35%).
Mężczyźni dwa razy przebywali w saunie po 10-minut, z przerwą 5-minutową. Po wyjściu z sauny badani
wytarli pot z powierzchni skóry, a następnie zostali powtórnie zważeni. Między pomiarami masy ciała badani nie przyjmowali posiłków i napojów oraz nie oddawali moczu.
Obliczono wartości współczynników korelacji liniowej r Pearsona między zmiennymi oraz istotność różnic utraty masy ciała między mężczyznami z dwóch skrajnych grup, BMI>25 oraz BMI<22 kg/m2.
Wyniki. Średnia wielkość utraty masy ciała w całej badanej grupie (n=221) wyniosła 0,48±0,23 kg
(0,60±0,24%). W przypadku utraty masy ciała wyrażonej w wartościach bezwzględnych (kg) odnotowano
istotne korelacje z masą ciała – BM (r=0,71), wskaźnikiem wysokość/masa ciała – BH/BM (r=-0,61), wysokością ciała – BH (r=0,60) oraz BMI (r=0,48). W przypadku utraty masy ciała wyrażonej w wartościach
względnych (%) odnotowano istotne korelacje z wysokością ciała – BH (r=0,49), masą ciała – BM (r=0,48),
wskaźnikiem wysokość/masa ciała – BH/BM (r=-0,38), oraz BMI (r=0,25).
Utrata masy ciała w grupie 38 mężczyzn z nadwagą i otyłych (BMI = 27,5±2,0 kg/m2) wyniosła 0,67±0,24
kg (0,71±0,19%). Utrata masy ciała w grupie 45 najlżejszych mężczyzn charakteryzujących się BMI<22
(średnio 21,1±1,22 kg/m2) wyniosła 0,41±0,22 kg (0,58±0,30%). Różnica utraty masy ciała między tymi
grupami była istotna statystycznie zarówno w wartościach bezwzględnych – kg (p=0,0000), jak i w wartościach względnych – % (p=0,0296).
Wnioski. Wielkość utraty masy ciała pod wpływem czynnika termicznego zależna jest w większym
stopniu od wymiarów ciała (BH, BM), niż od wskaźników smukłości BMI, BH/BM).

WPŁYW KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ I TRENINGU SPORTOWEGO
NA WYBRANE PARAMETRY W SUROWICY KRWI KAJAKARZY
Andrzej Rakowski, Gerard Drewa, Gabriel Chęsy,
Katedra Biologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-lekarska w Bydgoszczy
Wstęp. Wysiłek fizyczny o różnej intensywności wywołuje zmiany wielu parametrów biochemicznych
m.in. morfologii krwi, zmianę aktywności wielu enzymów, stężenia hormonów oraz wskaźników odpowiedzi immunologicznej, obrazu krwinek białych i immunoglobulin. Niewiele publikacji zajmuje się problematyką hipotermii stosowanej w celach klinicznych a fragmentaryczne są doniesienia dotyczące wpływu kriostymulacji na organizm sportowca.
Materiał i metody. W pracy przedstawiono wyniki projektu badawczego zrealizowanego z udziałem czołowych zawodników Reprezentacji Narodowej Kajakarzy. Obserwację prowadzono w określonych dniach
4 tygodniowego (28 dni) cyklu treningowego. Zawodnicy uczestniczyli w czterech cyklach rocznego programu szkolenia. w dwóch grupach badanych. Pierwsza grupa (kontrola) trenowała w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Wałczu (COS), zawodnicy realizowali rutynowy trening sportowy bez zastosowania kriostymulacji. Druga grupa przebywała trzykrotnie na zgrupowaniu, którego założeniem było zastosowanie dwa razy
dziennie trzyminutowych zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej, które poprzedzały trening sportowy.
Celem pracy było:
• Określenie zakresu zmian wybranych parametrów morfologii krwi, aktywności enzymów, hormonów
i immunoglobulin w organizmie grupy sportowców wyczynowych, u których zastosowano dziesięciodniową kriostymulację ogólnoustrojową
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•

Ocena wpływu dziesięciodniowej krioterapii ogólnoustrojowej i intensywnego treningu na powyższe parametry w trakcie kriostymulacji oraz w kolejnych 18 dniach od jej zakończenia ciągu 28 dniowego cyklu szkolenia.
• Porównanie zakresu zmian badanych parametrów po intensywnym treningu u zawodników eksponowanych na temperatury kriogeniczne z zawodnikami trenujących bez jej zastosowania.
Wyniki i Wnioski. Wyniki badań świadczą ze miesięczny cykl szkolenia sportowego z zastosowaniem
kriostymulacji wywiera korzystny wpływ organizm sportowców. U zawodników pozbawionych tej metody odnowy organizmu obserwowano przez cały okres cyklu treningowego narastanie niekorzystnych zmian badanych parametrów.

BIOCHEMICZNE PARAMETRY ORGANIZMU KOBIETY UJAWNIANE PODCZAS
DŁUGOTRWAŁYCH WYSIŁKÓW SPORTOWYCH
Teresa Socha, Ryszard Grzywocz
Katedra Sportów Indywidualnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wstęp. Przeciwwskazania, czy wręcz zakazy do uprawiania przez kobiety sportów wytrzymałościowych uzasadniane były mniejszymi możliwościami funkcjonalnymi i istotnymi zagrożeniami dla zdrowia
i macierzyńskich funkcji. Mimo zakazów, kobiety podejmowały jednak uprawianie coraz dłuższych wysiłków sportowych. Takim przykładem mogą być biegi 12-godzinne i dłuższe, ujawniające zdumiewające możliwości organizmu kobiet, bez zagrożeń dla zdrowia. Praca ukierunkowana jest na poznawanie reakcji organizmu kobiet, występujących podczas długotrwałych wysiłków sportowych.
Materiał i metody. Zasadniczym celem podjętych badań było dokonanie charakterystyki porównawczej reakcji organizmu na obciążenia wysiłkowe w biegu maratońskim i 12-godzinnym biegu u kobiety,
między innymi uczestniczki Spartathlonu (240 km). Do oceny reakcji organizmu na długotrwały wysiłek
sportowy wykorzystano parametry hematologiczne – Hb i Ht, poziom aktywności enzymów CK i LDH oraz
stężenie mleczanu -LA [activities of creatine kinase (CK), lactate dehydrogenase (LD) and concentrations
of lactate (LA)].
Wyniki i Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że reakcje organizmu kobiety na 12 godzinny wysiłek
sportowy, są intensywniejsze, niż na wysiłki w biegu maratońskim, trwające poniżej 4 godzin. Sugeruje to
wielokrotny wzrost CK po 12 godzinnym wysiłku.

ANALIZA SKŁADU CIAŁA OSÓB REGULARNIE KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELI
W ZIMNEJ WODZIE ORAZ OSÓB NIEKORZYSTAJĄCYCH Z TEJ FORMY
REKREACJI
Roland Wesołowski1, Jarosław Paprocki1, Alina Woźniak1, Tomasz Boraczyński2,
Celestyna Mila-Kierzenkowska1
1
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
2
Centralne Laboratorium Badawcze, Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie
Cel pracy. „Morsowanie” to forma rekreacji ruchowej polegająca na korzystaniu z kąpieli w zimnych
akwenach wodnych, w okresie zimowym. Udowodniono korzystne działanie takich kąpieli na zmniejszenie częstości chorób infekcyjnych i dolegliwości bólowych oraz poprawę samopoczucia. Celem niniejszej
pracy była analiza składu ciała osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie.
Materiały i metody. Badaniami objęto 20 mężczyzn, z których połowa (śr. wieku 27 lat) od co najmniej
roku regularnie korzystała z kąpieli w zimnej wodzie (morsi), natomiast reszta (śr. wieku 28 lat) nigdy
wcześniej nie korzystała z tego typu zabiegów (grupa kontrolna). U wszystkich badanych oznaczono profil składu ciała obejmujący: indeks masy ciała (BMI), masę ciała (BM kg), procentową zawartość tłuszczu
(BF%), masę tkanki tłuszczowej (FM kg), beztłuszczową masę ciała (FFM kg), stosunek masy tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej masy ciała (FM/FFM), całkowitą zawartość wody w organizmie (TBW% i TBW
kg) oraz masę mięśni (MM% i MM kg). Pomiary wykonano za pomocą analizatora składu ciała Tanita
– BC 418 MA z wykorzystaniem metody BIA (Bioelectric Impedance Analysis).
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Wyniki. W pracy wykazano istotnie statystycznie wyższą wartość parametru BMI (p<0,05) w grupie morsów niż w grupie kontrolnej. Ponadto, w grupie morsów wykazano wyższą wartość BF% (p<0,05), wyższy
stosunek FM/FFM (p<0,05) oraz niższą wartość MM% (p<0,05) w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.
Wnioski. Wykazane w niniejszej pracy wyższe średnie wartości tłuszczowych składników ciała u morsów przy niższej masie mięśniowej pozwalają przypuszczać, że osoby te chętniej korzystają z kąpieli
w zimnej wodzie, dzięki wyższej zawartości tkanki tłuszczowej, która stanowi warstwę izolacyjną chroniącą przed utratą ciepła.

WPŁYW NISKIEJ TEMPERATURY OTOCZENIA NA PARAMETRY MORFOTYCZNE
KRWI
Adrian Włodarski, Grzegorz Maruszak, Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska
Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Wstęp. Wpływ bodźców w postaci niskich temperatur wywołuje szereg reakcji adaptacyjnych w organizmie, szczególnie w układzie krążenia. Celem niniejszej pracy było oznaczenie wpływu kąpieli w zimnej
wodzie na morfologię krwi.
Materiał i Metody. Badaniami objęto 30 osób, z których czternaście regularnie korzystało z kąpieli
w zimnej wodzie – morsi (średnia wieku ok. 33 lat), a szesnaście nie korzystało wcześniej z tego typu zabiegów – amatorzy (średnia wieku ok. 26 lat). W dniu eksperymentu wszyscy badani spędzili 3 min w wodzie o temp. 0°C przy temp. otoczenia -4°C. Krew do badań pobrano przed ekspozycją na niskie temperatury (kontrola) oraz 5 i 30 min po kąpieli w zimnej wodzie. We krwi oznaczono podstawowe parametry
morfologii krwi obwodowej: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC i PLT przy użyciu automatycznego analizatora hematologicznego.
Wyniki. W pracy wykazano istotne statystycznie zmiany parametrów morfologicznych krwi. 30 min
po kąpieli w zimnej wodzie zaobserwowano nieznaczny wzrost średniego stężenia hemoglobiny w erytrocytach (MCHC) u morsów i obniżenie wskaźnika średniej objętości krwinki czerwonej (MCV) u amatorów
w porównaniu z badaniem kontrolnym. Porównując grupę morsów i amatorów wykazano wyższą wartość MCV u morsów 5 min po kąpieli w zimnej wodzie, a 30 min po ekspozycji na niską temperaturę wyższą liczbę leukocytów u amatorów.
Wnioski. Kąpiel w zimnej wodzie wpływa na niektóre parametry morfologiczne krwi, co może wynikać
ze zmian objętości krwi krążącej i/lub zaburzeń procesu hemoglobinizacji w warunkach niskiej temperatury otoczenia. Większa liczba leukocytów obserwowana u amatorów świadczy o pojawieniu się u aktywacji układu odpornościowego po ochłodzeniu organizmu.

STATUS OKSYDACYJNO-ANTYOKSYDACYJNY OSOCZA KRWI PODCZAS
WYSIŁKÓW SUBMAKSYMALNYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI
Magdalena Więcek1, Marcin Maciejczyk1, Jadwiga Szymura2, Zbigniew Szyguła3, Jerzy Cempla1
Instytut Fizjologii Człowieka, Zakład Fizjologii i Biochemii, AWF, Kraków
2
Katedra Rehabilitacji Klinicznej, AWF, Kraków
3
Instytut Fizjologii Człowieka, Zakład Medycyny Sportowej, AWF, Kraków

1

Cel pracy. Celem badań było porównanie zmian statusu oksydacyjno-antyoksydacyjnego osocza osób
nietrenujących, podczas wysiłków submaksymalnych o takim samym czasie trwania i różnej intensywności.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 6 mężczyzn w wieku 19-23 lat, o prawidłowej strukturze ciała i wysokiej wydolności fizycznej, jednak nie uprawiających wyczynowo sportu (BMI: 24,1±1,8;
•BM-1: 60,3±6,1 ml•kg-1). Testy wysiłkowe. Badani, w odstępach tygodniowych, wykonali trzy testy wysiłkowe na bieżni mechanicznej: test stopniowany oraz dwa submaksymalne testy 45-minutowe różniące się
intensywnością (TEST I, TEST II). Prędkość biegu, w obu testach 45-minutowych była taka sama, wyznaczona indywidualnie na podstawie wyników testu stopniowanego. Wzrost intensywności wysiłku wynikał
ze zmiany kąta nachylenia bieżni.
TEST I: 45 min – kąt 0°(50%),
TEST II: 30 min – kąt 0°(50%) + 15 min – kąt 4.5°(70%).
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W osoczu krwi oznaczano: total antioxidative status (TAS), total oxidative status (TOS), stężenie kwasu moczowego oraz stężenie mleczanu. Krew żylną pobierano bezpośrednio przed oraz 10 minut po zakończeniu TESTU I i TESTU II.
Wyniki. Podczas TESTU I obserwowano nieznaczny spadek stężenia mleczanu w osoczu krwi (15%,
p>0.05). Wyższa intensywność wysiłku podczas TESTU II wywołała przyrost stężenia mleczanu w osoczu
o 141% (p<0.05). Poziom TAS wzrósł jedynie o 0.6% w przypadku TESTU I i o 3.2% w TEŚCIE II. Różnice pomiędzy zmianami stężenia mleczanu i TAS w obu testach były istotne statystycznie. W obu wysiłkach obserwowano podobny, istotny statystycznie przyrost TOS (o 35.2% i 30.4% odpowiednio dla TESTU I i TESTU II). Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie, ani w przyrostach stężenia kwasu moczowego w obu testach.
Wnioski. Wysiłek submaksymalny o stałej i zmiennej intensywności wywołuje podobny wzrost statusu
oksydacyjnego osocza. Wzrost intensywności wysiłku wpływa na aktywację układów antyoksydacyjnych.
Praca zrealizowana w ramach grantu NCN: N N404 071240

PORÓWNANIE WYSIŁKOWYCH ZMIAN RÓWNOWAGI OKSYDACYJNOANTYOKSYDACYJNEJ U NIETRENUJĄCYCH KOBIET I MĘŻCZYZN
Magdalena Więcek1, Marcin Maciejczyk1, Jadwiga Szymura2, Zbigniew Szyguła3, Jerzy Cempla1
Instytut Fizjologii Człowieka, Zakład Fizjologii i Biochemii, AWF, Kraków
2
Katedra Rehabilitacji Klinicznej, AWF, Kraków
3
Instytut Fizjologii Człowieka, Zakład Medycyny Sportowej, AWF, Kraków

1

Cel pracy. Celem badań było porównanie wysiłkowych zmian statusu oksydacyjnego osocza u nietrenujących kobiet i mężczyzn.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku 19-23 lat aktywnych fizycznie, jednak nie uprawiających wyczynowo sportu (•BM-1: 46,2±3,3 ml•kg-1 i 60,3±6,1 ml•kg-1, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn) o prawidłowej strukturze ciała (BMI odpowiednio: 20,3±2,5 i 24,1±1,8).
U kobiet stwierdzono prawidłowy, dwufazowy przebieg cyklu menstruacyjnego. Test wysiłkowy. Badani wykonali 45 minutowy test biegowy na bieżni mechanicznej składający się z dwóch następujących bezpośrednio po sobie etapów: 1) 30 minut – kąt 0°, 2) 15 minut – kąt 4.5°. Prędkość biegu była stała w trakcie
całego testu i dobrana indywidualnie, tak aby w biegu płaskim zwiększała pobór tlenu do wartości 50-55%.
Kobiety wykonały test dwukrotnie: w połowie fazy folikularnej oraz w połowie fazy lutealnej cyklu menstruacyjnego. W osoczu krwi oznaczano: total antioxidative status (TAS), total oxidative status (TOS), stężenie kwasu moczowego oraz stężenie mleczanu. Krew żylną pobierano bezpośrednio przed oraz 10 minut
po zakończeniu testu.
Wyniki i Wnioski. W grupie kobiet nie stwierdzono istotnych różnic międzyfazowych w zakresie analizowanych wskaźników. W dalszej analizie uwzględniono wyniki z fazy folikularnej. Porównując poziom
oznaczanych wskaźników, odnotowano istotnie wyższe wartości TAS i stężenia kwasu moczowego oraz
znacząco niższe wartości TOS w grupie mężczyzn w porównaniu z kobietami zarówno przed jak i po wysiłku. W obu grupach obserwowano podobny wysiłkowy wzrost TAS, TOS, stężenia kwasu moczowego
i mleczanu (p<0.05). Stwierdzono istotną dodatnią korelację pomiędzy poziomem TAS (r=0.83) i istotną
ujemną korelację pomiędzy poziomem TOS (r= -0.83) a wydolnością badanych osób.
Praca zrealizowana w ramach grantu NCN: N N404 071240
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STATUS SPOCZYNKOWY WYBRANYCH PARAMETRÓW MORFOLOGICZNYCH
I BIOCHEMICZNYCH KRWI MŁODYCH ZAWODNIKÓW GIER ZESPOŁOWYCH
Krystyna Anioł-Strzyżewska1, Katarzyna Lerczak2, Krystyna Burkhard-Jagodzińska1,
Maria Szczypaczewska1, Bohdan Karpiłowski3
1
Przychodnia Sportowo-Lekarska, Instytut Sportu, Warszawa
2
Zakład Biochemii, Instytut Sportu, Warszawa
3
Zakład Konstrukcji Sportowych, Instytut Sportu, Warszawa
Wstęp. W roku 2010 młoda generacja najlepszych zawodników gier zespołowych była poddawana badaniom specjalistycznym w Instytucie Sportu w Warszawie w ramach Programu: Identyfikacja i wspieranie talentów sportowych. Właściwy dobór młodych kandydatów do uprawiania sportu, warunkuje ich pomyślny rozwój psychofizyczny i jest gwarantem wysokiej skuteczności szkolenia. Asumptem do niniejszego opracowania było stwierdzenie licznych odchyleń, od norm referencyjnych, wartości różnych parametrów we krwi żylnej. Celem pracy było określenie skali problemu.
Materiał i metody. Krew żylną pobierano jednorazowo, w warunkach standardowych. Badaniom poddano 148 osób, w tym: 31 siatkarek, 45 siatkarzy, 12 piłkarek ręcznych, 16 piłkarzy ręcznych i 44 hokeistów. Średnie wieku w wymienionych grupach badanych wynosiły 15,8 -18,5 lat, średnie stażu treningowego 4,6-9,3 lat. Średnie wysokości ciała to: od 176,3 cm dla piłkarek ręcznych do 193,7 cm dla siatkarzy. Średnia masa ciała to: od 69,8 kg dla siatkarek – do 83,6 kg dla siatkarzy.
Obserwacjom poddano wybrane parametry morfologii krwi: WBC, Hgb, RBC, MCV, Hct, parametry biochemiczne: białko całkowite, mocznik, glukoza, bilirubina, cholesterol calkowity, frakcje HDL- i LDL-cholesterolu, triglicerydy, parametry gospodarki żelazem: żelazo całkowite, ferrytynę, całkowitą zdolność wiązania żelaza i receptor transferyny, aktywność enzymów wskaźnikowych: CK, GOT, GPT, GGT, zasoby jonów: sodu, potasu, magnezu i wapnia oraz poziom zasadowości krwi. Łącznie wybrano 26 parametrów
określających spoczynkowe zasoby krwi zawodników.
Wyniki i Wnioski. W każdej z badanych grup odchylenia wyników od zakresów norm referencyjnych
dla danego wskaźnika wynosiły powyżej 10%. Najwięcej odchyleń stwierdzono u zawodników piłki ręcznej mężczyzn: 18,8%.
Najliczniejszym odchyleniem było obniżenie zasadowości krwi – u 27,7% badanych, następnie – zaburzenia gospodarki żelazem u 18,2% i zaburzenia w morfologii krwi u 10,9% oraz niedobory w zasobach
jonów u 13% badanych.
Zaburzenia metaboliczne w postaci hyperbilirubinemii stwierdzono u 25 badanych (16,9%), hypoglikemię – u 17 (11,5%), hypercholesterolemię – u 34 badanych (22,9%).
We wszystkich przypadkach stwierdzonych odchyleń wystosowano zalecenia obserwacji i ponownej
kontroli statusu spoczynkowego krwi, a w przypadkach stwierdzonych niedoborów lub zaburzeń czynnościowych – niezwłocznego ich wyrównania.

REAKCJA UKŁADU KRĄŻENIA U UTALENTOWANEJ MŁODZIEŻY NA TRENING
W WYMIARZE WYCZYNOWYM W GRACH ZESPOŁOWYCH
Krystyna Burkhard-Jagodzińska, Dariusz Sitkowski, Krystyna Anioł-Strzyżewska,
Maria Szczypaczewska, Iwona Kaczmarek
Przychodnia Sportowo-Lekarska, Instytut Sportu, Warszawa
Wstęp. Młodzież uprawiającą gry zespołowe; piłkę siatkową, piłkę ręczną i hokej na lodzie poddano
kompleksowym badaniom diagnostycznym w realizacji Programu „Identyfikacja i wspieranie talentów
sportowych”. Celem pracy było określenie u młodzieży wpływu treningu na czynność układu krążenia
w aspekcie; rozwoju sportowej przebudowy serca i mechanizmów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego
o różnym rodzaju, intensywności i wielkości obciążeń, jak również występowania nieprawidłowości związanych z chorobą serca czy naczyń.
Materiał i metody. Badano 31 dziewcząt trenujących; piłkę siatkową, sport z klasy I B. Wiek 15-18 lat.
Staż treningowy 5-7 lat. Intensywność treningów 8-12 jednostek treningowych w tygodniu + mecz, piłkę
ręczną sport z klasy II C, 12 dziewcząt wszystkie w wieku 16 lat. Staż 5-7 lat. Intensywność treningu 10
j. w tygodniu + mecz. Badani chłopcy trenujący p. siatkową halową i plażową, łącznie 45 zawodników
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w wieku 16-23 lata. Staż 3-10 lat. trening 6-11 j. w tygodniu + mecz, p. ręczną 16 chłopców wszyscy w wieku 16 lat. Staż 2- 6 lat, trening 7- 8 j. w tyg, hokej na lodzie sport z klasy II C, 44 chłopców w wieku 15-18
lat, staż 4-12 lat, intensywność treningu 8-12 j. tyg. + mecz. Wykonywano u młodzieży badanie lekarskie
obejmujące wywiad osobisty i rodzinny, badanie przedmiotowe. Badanie EKG 12 odprowadzeniowe,
w spoczynku. Wyniki badania EKG interpretowano według ogólnie przyjętych kryteriów. Występowanie
przerostu lewej komory serca analizowano w badaniu EKG według kryteriów amplitudowych w odprowadzeniach kończynowych i przedsercowych. Klasyfikowano stwierdzone zmiany w EKG wg. zaleceń przyjętych
przez Sections of Sports Cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz Group of Myocardial and Pericardial Disease of the European Society of Cardiology.
Wyniki. W badaniu lekarskim w wywiadach osobistych negowano występowanie choroby układu krążenia. W wywiadach rodzinnych 13 badanych podawało występowanie chorób układu krążenia, w większości było to nadciśnienie tętnicze. W przedmiotowym badaniu lekarskim z odchyleń od stanu prawidłowego przy osłuchiwaniu serca słyszalny był szmer skurczowy na koniuszku i w punkcie Erba u 1 piłkarki
ręcznej i 5 badanych hokeistów Niewielkiego stopnia podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego występowały u 2 piłkarek ręcznych. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego 130160 mmHg/60-80 mmHg zanotowano u 57 zawodnikówz badanych dyscyplin, odsetek procentowy 58%,
w kolejności siatkarze, hokeiści i piłkarze ręczni (7osób). Interpretacja badań EKG; w grupie badanych
dziewcząt prawidłowy zapis EKG stwierdzono w odsetku procentowym 48.8%, bradykardia zatokowa bez
cech innych zmian w EKG 46.5%, cechy przerostu lewej komory serca 37%, bradykardia z towarzyszącymi cechami przerostu lewej komory serca 25,5%, blok AVI0 stwierdzono u 1 zawodniczki, która jest
pod opieką kardiologa w Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Wyżej występujące nieprawidłowości w zapisie
EKG są klasyfikowane w I-ej grupie jako często spotykane i związane z treningiem. Zmiany wymagające
zdiagnozowania rzadziej występujące to blok AV II0 u 2 zawodniczek oraz przedwczesne pobudzenia komorowe u 1 zawodniczki. Zalecono konsultację kardiologiczną w Przychodni Sportowo-Lekarskiej. W grupie 105 badanych chłopców prawidłowy zapis EKG stwierdzono w odsetku procentowym 14,2%, bradykardia zatokowa bez innych zmian w EKG 5,7%, cechy przerostu lewej komory serca 81,9%, bradykardia
z towarzyszącymi cechami przerostu lewej komory serca 44,7%, Niezupelny blok prawej odnogi pęczka
Hisa 9,5%, blok AV I° wystepował u 1 osoby. Powyższe zmiany klasyfikowane są w I-ej grupie i wiążą się
z treningiem. Ponadto stwierdzono zaburzenia przewodzenia sródkomorowego występujące w 20,9%,
Bradykardia z towarzyszącymi cechami przerostu lewej komory serca i z zaburzeniami przewodzenia
śródkomorowego 6,6%, pobudzenia przedwczesne występujące u 3 zawodników. Zawodnicy z wyżej wymienionymi zmianami zostali skierowani do Przychodni Sportowo-lekarskich w miejscu zamieszkania
w celu wykonania poszerzonej diagnostyki kardiologicznej.
Wnioski. Wnioski wynikające z naszych obserwacji to: 1. Systematyczny trening w wymiarze wyczynowym prowadzony u dziewcząt w mniejszym stopniu niż u chłopców wywołuje zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. 2. Reakcja układu krążenia u chłopców jest bardziej dynamiczna na stosowany trening,
pojawiające się nieprawidłowości w układzie naczyniowym i czynności serca wymagają obserwacji, diagnostyki kardiologicznej i kontroli lekarskiej, która nie ograniczy się tylko do okresowych badań w Przychodniach Sportowo-Lekarskich.

AKTYWNOŚĆ UKŁADU ANTYOKSYDACYJNEGO I POZIOM WSKAŹNIKÓW
HEMATOLOGICZNYCH W TRAKCIE SEZONU, U OSÓB STOSUJĄCYCH
PO RAZ PIERWSZY KĄPIELE ZIMOWE
Anna Lubkowska1,2, Barbara Dołęgowska3, Zbigniew Szyguła4, Małgorzata Stańczyk-Dunaj2
Department of Physiology, Faculty of Natural Sciences, Szczecin University, Szczecin
2
Chair and Department of Biochemistry and Medical Chemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin
3
Department of Laboratory Diagnostics and Molecular Medicine Pomeranian Medical University
4
Department of Sports Medicine, Institute of Human Physiology, University School of Physical Education

1

Wstęp. Przy założeniu, że zdrowy organizm, w celu zachowania homeostazy prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, odpowiada na powtarzającą się ekspozycję na czynnik stresowy o niewielkim natężeniu nasileniem antyoksydacyjnych mechanizmów obronnych, nasuwa się przypuszczenie, że w trakcie całego sezonu zimowych
kąpieli dochodzić może do korzystnych zmian adaptacyjnych. Cel badań: ocena ewentualnego wpływu kąpieli
zimowych na układ czerwono- i biało krwinkowy oraz aktywność podstawowych enzymów antyoksydacyjnych.
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Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 14 młodych, zdrowych mężczyzn w wieku 22±1,4. Przed
rozpoczęciem sezonu, w połowie i na koniec sezonu pobrano od uczestników krew żylną. We krwi pełnej
wykonano morfologię. W krwinkach czerwonych oznaczono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, transferazy glutationowej, peroksydazy glutationowej, reduktazy glutationowej oraz poziom zredukowanego i utlenionego glutationu. Dodatkowo przed sezonem kąpielowym i po jego zakończeniu analizowano skład ciała uczestników badań metodą bioimpedencji (Bioanalizator 1500 Akern).
Wyniki. Stwierdzono istotne obniżenie stężenia hemoglobiny krwi, bez zmian w ilości krwinek czerwonych i liczby hematokrytowej po zakończeniu sezonu. Obniżeniu uległa także MCV z równoczesnym wzrostem RDW. Odnotowano zmniejszenie procentowego udziału frakcji limfocytów oraz monocytów, i towarzyszący wzrost poziomu granulocytów. Nie zaobserwowano istotnych zmian w całkowitej liczbie krwinek
białych. Zaobserwowane zmiany w układzie antyoksydacyjnym dotyczyły istotnego wzrostu aktywności
katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej i reduktazy glutationowej w połowie sezonu, przy czym podwyższony poziom CAT i R-GSSG utrzymywał się do jego zakończenia. Jednocześnie w połowie sezonu doszło
do obniżenia aktywności peroksydazy glutationowej.
Wnioski. Zmiany w obrębie poszczególnych frakcji krwinek białych miały charakter pozytywny, powodując mniejsze zróżnicowanie wewnątrz grupowe i zbliżając wartości do referencyjnych u osób, u których
początkowo od nich odbiegały. Kąpiel zimowe wywołują zmiany adaptacyjne w układzie antyoksydacyjnym w organizmie człowieka.

STOPIEŃ PRZETRENOWANIA MŁODEGO BRAMKARZA NA TLE DRUŻYNY PIŁKI
NOŻNEJ W ŚWIETLE KWESTIONARIUSZA PRZETRENOWANIA SFMS
(SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE DU SPORT)
Aleksander S. Błażkiewicz1, Piotr Domaniecki2
Wydział Rehabilitacji AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, Katedra Fizjoterapii
2
Klub Piłkarski Legia Warszawa

1

Wstęp. Analiza literatury poświęconej zawodnikom piłki nożnej wykazała, że pozycja bramkarza często jest pomijana, a on sam traktowany jest jako zawodnik z pola. Charakterystyka wysiłku i obciążenia tej
pozycji w trakcie całego meczu pokazuje jednak, że jest ona odmienna, niż w przypadku zawodników innych formacji. Praca bramkarza podczas meczu wywiera także inny wpływ na organizm oraz na proces
restytucji powysiłkowej, przez co stan przetrenowania bramkarza i pozostałych członków drużyny może
się różnić. Brak jest jednak stosownych badań potwierdzających tę teorie.
Cel badania. Zbadanie stanu przetrenowania bramkarza na tle poszczególnych formacji drużyny piłkarskiej przy wykorzystaniu kwestionariusza przetrenowania SFMS.
Materiał i metody. Badaniu poddano zawodników drużyny piłkarskiej rocznika 1992/93 Akademii Piłkarskiej KP Legia Warszawa z uwzględnieniem ich pozycji boiskowych (1 bramkarz, 4 obrońców, 5 pomocników i 3 napastników). Dane zebrano przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2010/2011
przy pomocy kwestionariusza przetrenowania SFMS i uśredniono. Oprócz przetrenowania zbadano także
stan przygotowania sportowego zawodników.
Wyniki. Wyniki uzyskane przez drużynę w kwestionariuszu przetrenowania SFMS prezentowały się
następująco:

Wyniki dotyczące bezpośrednio przetrenowania uzyskane przez bramkarza i resztę drużyny (odpowiednio 1 i 9) nie wykazały prawdopodobieństwa wystąpienia przetrenowania u młodych zawodników piłki nożnej (wynik <20). Ocena stanu przygotowania sportowego zawodników wykazała, że lepiej przygotowani do gry od zawodników z pola są bramkarze.
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Wnioski. Młodzi zawodnicy piłki nożnej nie są szczególnie narażeni na skutki przetrenowania, a bramkarz drużyny piłki nożnej nie odczuwa ich prawie wcale. Wiązać może się to z odmienną specyfiką tej pozycji boiskowej, a także z lepszym przygotowaniem bramkarza do gry.

WPŁYW SUPLEMENTACJI MELATONINĄ NA PRZEBIEG STRESU
OKSYDACYJNEGO I UWALNIANIE MEDIATORÓW PROCESÓW
ZAPALNYCH W GRUPIE OSÓB WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH SPORT
Jolanta Czuczejko1, Łukasz Sielski2, Mariusz Kozakiewicz1, Karolina Szewczyk-Golec1,
Józef Kędziora1
1
Katedra i Zakład Biochemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
2
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum
w Bydgoszczy
Wstęp. Wśród wielu różnych czynników ważną rolę w uszkodzeniu mięśni podczas intensywnego wysiłku fizycznego odgrywa reakcja zapalna wraz z towarzyszącą generacją reaktywnych form tlenowych
(RFT). Celem pracy było zbadanie, czy suplementacja melatoniną może odgrywać rolę w modulowaniu procesów zapalnych i zapobieganiu skutkom działania RFT na organizm osób wyczynowo uprawiających sport.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 47 piłkarzy wyczynowo uprawiających sport (średnia wieku 22 lata), którzy byli suplementowani melatoniną – 5 mg przed snem przez 30 dni. W pobranej krwi
oznaczono stężenie białka C-reaktywnego, markery stresu oksydacyjnego – stężenie dialdehydu malonowego (MDA) oraz izoprostanów (8-iso-PGF2α), a także antyoksydanty – stężenie melatoniny i zredukowanego glutationu (GSH) oraz aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px), cytoplazmatycznej dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1), reduktazy glutationowej (GR) i transferazy glutationowej (GST).
Wyniki. Po podaży melatoniny zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost stężenia hormonu
(p<0,01) oraz aktywności GSH-Px (p<0,01) i SOD-1 (p<0,05). 30-dniowa suplementacja spowodowała natomiast spadek stężenia białka C-reaktywnego (p<0,01), MDA (p<0,01) oraz 8-iso-PGF2α (p<0,01).
W przypadku GSH, GR i GST wartości nie różniły się znamiennie przed i po podaży melatoniny.
Wnioski. Suplementacja melatoniną osób wyczynowo uprawiających sport poprawiła u badanych wydolność antyoksydacyjną organizmu i obniżyła stężenie produktów peroksydacji lipidów. Dodatkowo obniżenie stężenia białka ostrej fazy wskazuje na ochronne działanie hormonu, polegające na wyciszaniu procesów zapalnych w organizmie sportowca. Zatem suplementacja hormonem szyszynki może przeciwdziałać uszkodzeniom mięśni poprzez wpływ na przebieg stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

ANALIZA ELEKTROKARDIOGRAMÓW SPOCZYNKOWYCH U MŁODZIEŻY
16-LETNIEJ GIMNAZJUM SPORTOWEGO O PROFILU LEKKOATLETYCZNYM
Zbigniew Krenc, Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk
Pracownia Kardiologii Sportowej przy Klinice Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku
Rozwojowego UM w Łodzi
Wstęp. Systematyczna ocena układu krążenia u sportowców, w tym ocena parametrów elektrokardiogramu spoczynkowego służy, z jednej strony, monitorowaniu zmian adaptacyjnych zachodzących pod
wpływem długotrwałego treningu sportowego, z drugiej zaś identyfikacji sportowców z chorobą serca wymagających pogłębionej diagnostyki kardiologicznej.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu długotrwałego wysiłku fizycznego na elektrokardiogram
spoczynkowy u młodych lekkoatletów
Materiał i metody. Badaniem objęto 25 uczniów (w tym 16 chłopców i 9 dziewcząt) kończących edukację w Gimnazjum Sportowym o profilu lekkoatletycznym w Aleksandrowie Łódzkim. Rejestracja EKG była poprzedzona wypełnieniem ankiety (uwzględniającej m.in. wywiad rodzinny w kierunku chorób układu
sercowo-naczyniowego) oraz badaniem fizykalnym obejmującym badanie serca metodą osłuchiwania,
ocenę tętna udowego oraz pomiar ciśnienia tętniczego.
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Wyniki. Elektrokardiogramy badanych sportowców charakteryzuje pośrednie ustawienie osi elektrycznej, rytm zatokowy o prawidłowej częstości z cechami niemiarowości oddechowej. U 3 osób elektrokardiogram spełniał klasyczne kryteria przerostu lewej komory Sokolowa-Lyon, a u 1 osoby – przerostu prawej komory. Również u 1 badanego obserwowano ukształtowanie zespołu ST-T o typie zespołu wczesnej
repolaryzacji ograniczone do odprowadzeń V5-V6. Odstęp QTc mieścił się w granicach normy (poniżej 450 ms) u wszystkich badanych. U żadnego z badanych nie stwierdzono patologicznego ustawienia
osi elektrycznej serca, cech przerostu przedsionków, patologicznych załamków Q, ani też bloków przedsionkowo-komorowych i śródkomorowych.
Wnioski. 1. Intensywny, długotrwały trening sportowy nie prowadzi u młodych sportowców do istotnych
zmian w elektrokardiogramie spoczynkowym. 2. Obserwowane w EKG zmiany mają charakter zmian łagodnych wskazujących na fizjologiczny przebieg procesów adaptacyjnych układu krążenia.

EPIDEMIOLOGIA USZKODZEŃ WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
W MATERIALE WŁASNYM (15223 ARTROSKOPII)
Piotr Łukasik, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Ryszard Faltus, Grzegorz Kwiatkowski
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba, Piekary Śląskie
Wstęp. W pracy przedstawiono epidemiologię uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
w materiale własnym. Materiał przeanalizowano w odniesieniu do mechanizmu uszkodzenia, typu uszkodzenia,
występowania innych uszkodzeń, wieku pacjenta w momencie urazu oraz uprawianej dyscypliny sportowej.
Materiał i metody. W latach 1991-2010 w Regionalnym Ośrodku Artroskopii, Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej wykonano 15223 artroskopii stawu kolanowego. Uszkodzenie ACL stwierdzono w 5160
(33.9%) przypadkach. Uszkodzenia zostały zakwalifikowane jako „częściowe”, gdy przynajmniej 50% włókien więzadła zostało zachowanych lub „całkowite”, gdy uszkodzone jest więcej niż 50% włókien.
Wyniki. W analizowanym materiale było 1460 kobiet i 3700 mężczyzn. Średni wiek pacjentów wyniósł
26.9 lat. W trakcie zabiegu artroskopowego stwierdzono: 1724 (33.42%) częściowych uszkodzeń ACL
oraz 3436 uszkodzeń całkowitych. U 2952 pacjentów zdiagnozowano także inne uszkodzenia śródstawowe, najczęstszą patologią towarzyszącą uszkodzeniu ACL była patologia łąkotek (1244 pacjentów).
W 3777 (73.2%) przypadkach do uszkodzenia ACL dochodziło w czasie uprawiania sportu, szczególnie
o charakterze rekreacyjnym. Najczęściej uprawianą dyscypliną sportu była piłka nożna (1348 pacjentów)
oraz narciarstwo zjazdowe.
Wnioski. 1. Uszkodzenia ACL dotyczą głównie osób młodych uprawiających aktywność sportową,
szczególnie o charakterze rekreacyjnym. 2. Uszkodzenia ACL w większości przypadków mają charakter
całkowity oraz nieizolowany. Najczęstszą patologią towarzyszącą jest uszkodzenie łąkotki.

AKTUALNY STAN CHIRURGII WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
Piotr Łukasik, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba, Piekary Śląskie
Jednym z ważnych czynników decydujących o prawidłowej funkcji statycznej i dynamicznej stawu kolanowego jest jego stabilność. Prawidłową stabilność kolana zapewniają stabilizatory: czynne – mięśnie
otaczające staw kolanowy – oraz bierne, do których należą więzadła tworzące staw kolanowy, wśród których więzadło krzyżowe przednie (ACL) jest jednym z najważniejszych. Jednocześnie jest ono więzadłem,
które najczęściej ulega uszkodzeniu. Powoduje to, że sposób postępowania w uszkodzeniach ACL nadal
pozostaje niejasny a możliwości leczenia, szczególnie operacyjnego, są bardzo rozległe.
W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat sposobów postępowania w uszkodzeniach ACL,
szczególnie u sportowców, oraz metod leczenia chirurgicznego.
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LECZENIE USZKODZEŃ WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
U SPORTOWCÓW REKREACYJNYCH – 15-20 LAT OBSERWACJI
Piotr Łukasik, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Ryszard Faltus,
Grzegorz Kwiatkowski, Adam Mroczka
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba, Piekary Śląskie
Wstęp. Celem pracy jest porównanie wyników leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego u pacjentów
z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego (ACL) w 15-20-letnim okresie obserwacji.
Materiał i metody. Materiał stanowi 192 chorych (127 mężczyzn i 65 kobiet, średni wiek: 23.4 lat),
u których w latach 1990-1995 w trakcie wykonywania badania artroskopowego stawu kolanowego rozpoznano izolowane, całkowite uszkodzenie ACL. 102 chorych leczono następnie operacyjnie (grupa OP)
– wykonano rekonstrukcję ACL z użyciem autologicznego przeszczepu pobranego z więzadła rzepki. Pozostali chorzy zostali poddani leczeniu zachowawczemu (grupa NON-OP). W 2010 roku przeprowadzono
u wszystkich chorych badanie kontrolne, które składało się z: badania przedmiotowego (z zastosowaniem
Rolimetra), badania z zastosowaniem skal stosowanych powszechnie w chirurgii ortopedycznej (skala Lysholma, Tegnera i IKDC) oraz badania radiologicznego. U każdego chorego wykonano zdjęcie obu stawów kolanowych na stojąco w projekcji przednio-tylnej oraz bocznej. Wykonane radiogramy oceniano
z zastosowaniem skali Kellgrena & Lawrenc’a.
Wyniki. Średni czas obserwacji wyniósł 17.4 lat.
1. Rozluźnienie stawu kolanowego oceniano z zastosowaniem Rolimetra. Różnica pomiędzy zdrowym
kolanem a ocenianym wyniosła średnio 1,8 mm. w grupie OP oraz 5,3 mmw grupie NON-OP (p<0.05).
2. W badaniu z zastosowaniem skali Lysholma średnia wyników w grupie OP wyniosła 87.3 punktów,
przy 70.6 punktów w grupie NON-OP.
3. W odniesieniu do skali IKDC w grupie OP odnotowano 44,1 % normalnych i 25,6 % prawie normalnych
wyników, podczas gdy w grupie NON-OP liczby te wyniosły odpowiednio tylko 18,1% i 31,9%.
4. Oceniając wykonane radiogramy wykazano obecność znacznych zmian zwyrodnieniowych badanych
stawów kolanowych (II, III i IV stopień w skali Kellgrena&Lawrenc’a) w 52,8% w grupie OP i tylko 45,4%
w grupie NON-OP.
5. Aktywność sportową chorych oceniano z zastosowanie skali Tegnera. W trakcie badania końcowego
aktywność sportowa w odniesieniu do skali Tegnera wyniosła 5,2 w grupie OP i 4,9 w grupie NON-OP.
Wnioski.
1. Zastosowana metoda leczenie nie ma wpływu (w długim okresie obserwacji) na aktywność sportową
chorych. Obie z nich pozwalają chorym na powrót do aktywności sportowej.
2. W grupie chorych, u których zastosowano leczenie operacyjne stwierdzano znacznie lepszą funkcję
i stabilność stawu kolanowego w dwuletniej obserwacji w porównaniu do grupy poddanej leczeniu zachowawczemu.
3. Leczenie operacyjne nie chroni stawów kolanowych przed wystąpieniem w późniejszym okresie zmian
zwyrodnieniowych. U chorych leczonych operacyjnie występują one częściej niż w przypadku zastosowania postępowania zachowawczego.

DIAGNOSTYKA I OGÓLNE ZASADY LECZENIA USZKODZEŃ I SCHORZEŃ
CHRZĄSTKI STAWOWEJ
Wojciech Widuchowski, Jerzy Widuchowski, Piotr Łukasik
Ostanie dwadzieścia lat to okres burzliwego rozwoju metod leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej
oraz technik mających na celu jej regenerację. Praca przedstawia aktualne możliwości rozpoznawania
oraz kierunki rozwoju metod leczenia uszkodzeń urazowych i schorzeń chrząstki stawowej.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYBRANYCH WAD KOŃCZYN DOLNYCH U PIŁKARZY
KS 1905 KRZANOWICE
Monika Sobolak, Roman Sonnek
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wstęp. Piłka nożna to piękna, popularna i chętnie praktykowana dyscyplina sportu. Niestety specyfika
i dynamika gry, oparta w głównej mierze na bieganiu z szybkimi zmianami kierunku, licznych skokach i kopnięciach, jest niezwykle obciążająca dla układu ruchu, a w szczególności kończyn dolnych (stawów kolanowych i stóp). Celem pracy była ocena kształtowania się wad kończyn dolnych u zawodników piłki nożnej.
Materiał i metody. Badaniem objęto piłkarzy KS 1905 Krzanowice, podzielonych na dwie grupy wiekowe: trampkarzy (N=15) i seniorów (N=15). Na podstawie wskaźnika Rohrera wyznaczono typ budowy
somatycznej zawodników, wg kwalifikacji Kretschmera. Stan wysklepienia podłużnego i poprzecznego łuków stopy scharakteryzowano za pomocą wskaźnika kątowego Clarke’a oraz wskaźnika „W” Wejsfloga.
W celu zmierzenia stopnia szpotawości stawów kolanowych, dokonano pomiaru taśmą centymetrową odległości między kłykciami przyśrodkowymi kości piszczelowych.
Wyniki. Piłkarze z dłuższym stażem treningowym mają szpotawe ustawienie stawów kolanowych
(100%) oraz stopy wydrążone (dominująca – 47%, niedominująca – 53%). Wśród trampkarzy zaobserwowano także duży odsetek wad stóp i kolan, choć w mniejszej liczbie niż u seniorów. Mały odsetek zawodników
trenujących piłkę nożną charakteryzuje się prawidłową budową stawów kolanowych (13% trampkarzy).
Wnioski. Długotrwałe uprawianie tej dyscypliny sportu prowadzi do deformacji wysklepienia stóp w łuku podłużnym w postaci nadmiernego wydrążenia stopy (niedominującej) podporowej oraz szpotawego
ustawienia stawów kolanowych, dlatego zasadnym wydaje się uzupełnienie treningu o ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W ZMIANACH
ZWYRODNIENIOWYCH STAWÓW BIODROWYCH Z ZASTOSOWANIEM KOMÓREK
MACIERZYSTYCH CD34+ – PROPOZYCJA
Marek Krochmalski, Elżbieta Gauer, Marek Kozakiewicz, Anna Kuna, Jan Bielicki
Medical Magnus Clinic
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych prowadzi do znacznego ograniczenia zakresu ich
ruchu, występowania dolegliwości bólowych i pogorszenia jakości życia. Aktualnie jest leczona operacyjnie.
Cel. Proponowane postępowanie nieoperacyjne ma na celu zwiększenie zakresu ruchu, poprawę funkcji w codziennym życiu oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych w stawach biodrowych objętych zmianami zwyrodnieniowymi.
Materiał i metody. Do celów badawczych zakwalifikowano 10 osób (2 mężczyzn oraz 8 kobiet) w różnym stadium choroby zwyrodnieniowej i różnym stopniu niesprawności. Metoda polega na zastosowaniu
algorytmu leczniczo-rehabilitacyjnego nieoperacyjnego z zastosowaniem komórek macierzystych CD34+.
Komórki CD34+ uzyskiwano drogą aferezy aparatem Baxter z własnej krwi obwodowej pacjenta. Przed
podaniem komórek macierzystych oraz w trakcie postępowania rehabilitacyjnego wykonywano pomiar kątowy zakresów ruchu, a także oceniono możliwości życia codziennego pacjentów (ankieta). Komórki
do stawów podawano pod kontrolą USG.
Wyniki. We wszystkich przypadkach, po zastosowaniu algorytmu leczniczo-rehabilitacyjnego z zastosowaniem komórek macierzystych CD34+, wystąpiła znacząca poprawa we wszystkich parametrach objętych badaniem.
Wnioski. Sądzimy, że metoda ta może przywrócić pacjentom odpowiednią jakość codziennego życia
i bezbólową aktywność ruchową w codziennym życiu oraz uniknąć leczenia protezoplastyką zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych.
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ALGORYTM DIAGNOSTYCZNY W URAZACH SPORTOWYCH
Dominik Sieroń
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie doboru metod diagnostycznych dla wybranych grup urazów w zakresie medycyny sportowej.
Materiał i metody. Obecnie wykorzystywane w medycynie sportowej spektrum diagnostyczne jest coraz szersze i bardziej dostępne. Wyróżnić tutaj możemy w pierwszej kolejności badania USG, RTG, TK,
MRI czy scyntygrafię. Każda z wyżej wymienionych metod jest dedykowana do odpowiednich typów urazów pozwalając na celowaną diagnostykę i terapię.
Podsumowanie. W urazach sportowych dobór odpowiedniej metody diagnostycznej jest ważny ze
względu na relację rodzaju urazu i możliwości diagnostycznych oraz na relację dokładnej oceny efektów
leczenia i wyboru terapii, a także na czas powrotu do czynnego uprawiania sportu.

PROBLEMY OKULISTYCZNE U ZAWODNIKÓW KADRY LETNICH DYSCYPLIN
OLIMPIJSKICH
Anna Chociszewska-Nitka, Hubert Krysztofiak
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Cel pracy. Celem pracy była analiza problemów okulistycznych u zawodników kadry letnich dyscyplin
olimpijskich, przeprowadzona na podstawie materiału Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie w latach 2008-2011.
Materiał i metody. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 190 zawodników, uwzględniając rodzaj uprawianej dyscypliny sportu, wiek, płeć, wzrost, ciężar ciała, wywiad ogólny i okulistyczny,
ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie przedniego odcinka i dna oczu oraz wdrożone postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
Wyniki. Najczęstszym problemem okulistycznym były wady wzroku, występowały u 55 badanych (29%),
z czego blisko 80% stanowiła krótkowzroczność. Na drugim miejscu znalazły się zmiany zwyrodnieniowe
siatkówki, które wykryto u 34 badanych (blisko 18%), z czego połowa wymagała profilaktycznego zaopatrzenia laseroterapią siatkówki. Inne schorzenia to: przewlekłe zapalenie brzegów powiek (2 osoby), zespół suchego oka (3 osoby), alergiczne sezonowe zapalenia spojówek (3 osoby), przymglenia pozapalne rogówek
(1 osoba), powikłania rogówkowe po soczewkach kontaktowych (1 osoba), pourazowy wylew krwi do komory przedniej jednego oka (1 osoba), stan po operacji nawrotowego skrzydlika (1 osoba), zmętnienia w soczewkach własnych pacjenta (3 osoby), nadciśnienie oczne i obserwacja w kierunku jaskry (2 osoby), retinopatia cukrzycowa prosta (1 osoba). Najgroźniejszym odnotowanym powikłaniem powstałym podczas wykonywania aktywności sportowej była utrata gałki ocznej w wyniku urazu przenikającego.
Wnioski. Wnikliwe badanie okulistyczne, uwzględniające szczegółową ocenę dna oczu, konieczne jest
do wczesnego wykrywania zmian zwyrodnieniowych siatkówki, predysponujących do jej odwarstwienia,
oraz do wdrożenia odpowiedniego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

PROJEKT PRZYGOTOWANIA MENTALNEGO SPORTOWCÓW:
„SIOKO – SILNA I ODPORNA KADRA OLIMPIJSKA LONDYN 2012”
– ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I STAN REALIZACJI
Marek Graczyk
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
W czasie i po Igrzyskach letnich, zwykle narzekamy na niewykorzystanie szans medalowych (np. I. O.
w Pekinie – 60 finałów/10 medali), wzrasta rozczarowanie mediów, społeczeństwa itp. Z wielu analiz wyników badań wiadomo, że te ułamki sekund czy centymetrów, które decydują, to kwestia lepszej odporności psychicznej. Analiza i badania MSiT po Igrzyskach w Pekinie podają, że „poważnym problemem w polskim sporcie jest zaniechanie i zaniedbanie stałego doskonalenia i dokształcania zawodowego trenerów
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na najwyższym poziomie światowym przez instytucje odpowiedzialne za ten proces tzn. głównie AWF-y
(…)” źródło: Forum Trenera (1 [8]/2008, /6-23/MSiT). Na 12 Światowym Kongresie Psychologii Sportu
ISSP w czerwcu 2009 r., w Marakeszu (ISSP Światowe Towarzystwo Psychologii Sportu) prezentowano
narodowe programy przygotowania mentalnego sportowców do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 oraz Vancouver 2010 i Londyn 2012. Szczególnie interesujące były pokazy Chińczyków, którzy przekazali bardzo
dokładne dane dotyczące całego programu przygotowania mentalnego do Igrzysk w Pekinie. Program
psychoedukacji, który został opracowany w 2000 r. realizowało 62 psychologów. Stanowił on, szczególnie
w końcowej fazie przygotowań do I. O. w Pekinie 2008, najważniejszy i alternatywny do stosowania niedozwolonego dopingu, na który nie mogli sobie gospodarze pozwolić, element kształtowania gotowości
startowej. Podobne programy i systemy psychoedukacyjne prezentowali Anglicy, Amerykanie, Francuzi,
Włosi, Grecy i Kanadyjczycy.
Projekt „Silna i odporna Kadra Olimpijska – SIOKO/MNiSW/IV/4.1.1./, współfinansowany ze środków
unijnych z EFS, został opracowany przez AWFiS Gdańsk, Zespół ds. Psychologii KM PKOl (partner), Sekcję Psychologii Sportu PTP (partner) oraz COMS (podwykonawca).
W założeniach projektu jest współpraca z MSiT, COS i COMS oraz polskimi związkami sportowymi
w zakresie psychoedukacji i przygotowania mentalnego w aspekcie kształtowania „Integralnej Postawy
Optymalnej Gotowości Startowej – IPOGS”, 500 zawodników, 60 trenerów, 40 lekarzy i fizjoterapeutów
w latach 2010, 2011 i 2012. Publikacja i wystąpienie przedstawiają założenia i szczegóły programowe projektu oraz stan na półmetku jego realizacji.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W PŁYWANIU PO PRZEBYTEJ W DZIECIŃSTWIE
CHOROBIE PERTHESA
Andrzej Wall, Andrzej Bugajski
Instytut Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
W pracy przedstawiono 13-letnią obserwację chłopca, początkowo prawidłowo rozwijającego się, u którego w trzecim roku życia rozpoznano chorobę Perthesa (II okres wg Reinberga i IV gr. wg Cattarala). Wprowadzono całkowity zakaz chodzenia. Podjęto leczenie w postaci wyciągów pośrednich za obie kończyny
dolne. Wpłynęło to na spowolnienie rozwoju motorycznego w odniesieniu do wieku. Badanie rtg po 6 miesiącach wykazało fragmentację jądra kostnienia głowy kości udowej. W leczeniu stosowano nadal wyciągi, ćwiczenia czynne i bierne kdl, ćwiczenia w środowisku wodnym. Badanie rtg po roku wykazało rozpoczynającą się rewaskularyzację głowy kości udowej, kolejne w odstępach półrocznych, wyraźne gojenie
się i przebudowę jądra kostnienia. Zwiększono intensywność ćwiczeń zwłaszcza pływania. Pod koniec 5
r. ż. stwierdzono postępującą przebudowę jądra kostnienia głowy kości udowej z odtworzeniem kształtu.
Zwiększono objętość treningu pływackiego. Proces chorobowy uznano za zakończony. W rok po zakończeniu leczenia, pod koniec 6 r. ż. obraz rtg prawidłowy.
Po 2-letnim okresie postępowania antygrawitacyjnego, przy aktywnej kinezyterapii, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój motoryki chłopca, który dopiero w 10 r. ż. osiągnął poziom należny do wieku. Rozpoczął
pływanie od 4 r. ż., a następnie uprawiał inne sporty. Na przestrzeni następnych jedenastu lat doprowadziło to do znaczących sukcesów sportowych w pływaniu i powołania go do Kadry Narodowej w pływaniu.
Aktualny obraz rentgenowski przedstawia prawidłowy stan stawów biodrowych.

BARK PŁYWAKA – OCENA FUNKCJONALNA I REHABILITACJA
Ryszard Biernat
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
Bark pływaka jako jednostka kliniczna jest typową kontuzją przeciążeniową wynikającą z wielokrotnie,
cyklicznie powtarzanego ruchu ramienia podczas pływania. Objawia się najczęściej bólem w przednim
przedziale obręczy barkowej. „Bark pływaka”, według różnych źródeł, występuje u od 27 do 87% pływaków. W grupie wiekowej 13-14-letnich sportowców problem ten dotyczy około 10% pływaków, zaburzając
regularne uczestnictwo w treningu.
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Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnego sposobu diagnostyki funkcjonalnej oraz postępowania rehabilitacyjnego przedstawionego na przykładzie 12-letniego pływaka ze zdiagnozowanym konfliktem
w stawie podbarkowym.
Do CRR zgłosił się 12-letni pływak, z bólem barku uniemożliwiającym kontynuowanie treningów. Ból
zlokalizowany był w przednim przedziale kompleksu barkowego. Na podstawie wykonanych testów Neera
i Hawkinsa postawiona została diagnoza konfliktu w stawie podbarkowym. Sportowiec poddany został
szczegółowej analizie funkcjonalnej, mającej na celu znalezienie przyczyny wystąpienia konfliktu podbarkowego. Stwierdzono zaburzenia w obrębie par mięśniowych odpowiadających za neutralne ustawienie
łopatki. Zaburzenia w napięciu poszczególnych par doprowadziły do wewnętrznej rotacji łopatki, do zwiększenia kąta przedniego pochylenia łopatki, do przykurczu mięśnia naramiennego, wywołującego nadmierne siły ciągnące głowę kości ramiennej ku górze. Efektem tych zmian napięć było zmniejszenie przestrzeni podbarkowej i w efekcie konflikt w tym obszarze.
Celem postępowania rehabilitacyjnego było zbalansowanie napięć par mięśni, co pozwoliło na powrót
do neutralnego ustawienia łopatki i odtworzenie prawidłowej przestrzeni podbarkowej. Po 12 tygodniach precyzyjnie nacelowanego postępowania, sportowiec wznowił treningi sportowe, bez oznak bólu. Ponadto zawodnik otrzymał zalecenia kontynuowania ćwiczeń w celu utrwalenia prawidłowych wzorców ruchowych.
Precyzyjna diagnostyka funkcjonalna pozwala na wyszukanie przyczyn zaburzeń prowadzących do
powstania „barku pływaka” i jednocześnie ułatwia korekcję napięć wokół par mięśniowych odpowiadających za neutralne ustawienie łopatki. Skuteczność postępowania rehabilitacyjnego zwiększa się, minimalizując ryzyko nawrotu kontuzji.

KRYTERIA POWROTU DO TRENINGU SPORTOWEGO PACJENTÓW
PO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO (ACLR)
Andrzej Czamara, Wiesław Tomaszewski
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Wrocław
Wstęp. Celem badań było wykorzystanie Sportowego Wyznacznika Oceny Funkcjonalnej (SPWOF) do
oceny poziomu przywracanej sprawności fizycznej pacjentów po ACLR, których celem kompleksowego
postępowania chirurgiczno-fizjoterapeutycznego był powrót do treningu sportowego.
Materiał i metody. Badaniem objęto 63 pacjentów (19-35 lat), którzy uprawiali przed całkowitym uszkodzeniem ACL różne dyscypliny sportowe, zarówno na poziomie amatorskim i zawodowym (25 kobiet – I grupa i 38 mężczyzn – grupa II). Badani po ACLR realizowali pełny zakres czterech etapów rehabilitacji. Dla uzupełnienia wyników oceny klinicznej leczenia operacyjnego i efektów rehabilitacji u pacjentów, którzy chcieli powrócić do treningu sportowego zastosowano SPWOF. Przedstawiono także szerszą analizę wyników indywidualnych dla potrzeb powrotu pacjenta – profesjonalnego biegacza do uprawiania sportu.
Wyniki. W obu grupach badanie kliniczne wykazało stabilność operowanych kolan. Badani w 24 tygodniu po ACLR wykonali bieg na bieżni ruchomej, wyskoki jednonóż, bieg w górę i w dół na przemian operowaną i nieoperowaną kończyną. Badanym przywrócono także wartości maksymalnych momentów sił
mięśniowych (IT) operowanych kolan do wyników kolan bez obrażeń. Indywidualne wyniki badań pacjenta wykonane pomiędzy 24 a 27 tygodniem rehabilitacji wykazały w teście izokinetycznym i w statyce zbliżone wartości szczytowych momentów sił (PT) i IT mięśni operowanych kolana do wyników nieoperowanego kolana. Badany w 24 tygodniu osiągnął prędkość biegu 6,67 m/s, pokonując dystans 180 m. W 7
miesiącu po ACLR wykonał maksymalną liczbę wyskoków jednonóż kończyną operowaną i osiągnął wartości sił reakcji podłoża (dla składowej pionowej) zbliżone do kończyny nieoperowanej [1].
Wnioski.
1. Przywrócenie poziomu sprawności fizyczną na poziomie amatorskim SPWOF osiągnęło 63 pacjentówpo zrealizowaniu 6 miesięcy rehabilitacji po ACLR.
2. Powrót sprawności fizycznej biegacza do treningu sportowego na zaawansowanym poziomie sportowym miało miejsce po 7 miesiącach rehabilitacji, co skutkowało zaleceniem dodatkowych specjalistycznych ćwiczeń z powodu deficytu IT mięśni rotujących podudzie.
3. Odnotowano praktyczną przydatność SPWOF w ocenie rehabilitacji, zarówno grupowej, jak i indywidualnej, uwzględniając różny poziom aktywności sportowej.

48

suplement:Layout 1 2011-10-04 16:04 Strona 49

POSTĘPOWANIA LECZNICZE I REHABILITACYJNE W ARTROFIBROZIE STAWU
KOLANOWEGO
Marek Krochmalski, Tomasz Stodulski, Kamil Klupiński, Maciej Stefański
Medical Magnus Clinic
Wstęp. Artrofibroza to zaburzenie gojenia tkanek czasami występujące po urazie czy zabiegu operacyjnym, np. artroskopii. Charakteryzuje się nadmiernym rozrostem tkanki włóknistej w samym stawie lub
jego okolicy. W konsekwencji dochodzi do ograniczenia ruchomości stawu i niepełnosprawności chorego.
Cel. Zwiększenie ruchomości stawu kolanowego z zastosowaniem artroskopii połączonej z rehabilitacją w sytuacji kiedy istnieje znaczne ograniczenie ruchomości kolana, której nie dało się zwiększyć jedynie postępowaniem rehabilitacyjnym.
Materiał i metody. Do leczenia zakwalifikowano 12 pacjentów, u których ograniczenie ruchomości stawu kolanowego pojawiło się po leczeniu operacyjnym lub z innej przyczyny. W pierwszej kolejności badano zakresy ruchów stawu. Następnie – artroskopowo oczyszczano staw z tkanki włóknistej oraz wdrażano program rehabilitacyjny mający na celu utrzymanie, a nawet poprawę osiągniętego śródoperacyjnie zakresu ruchu. Na końcu oceniano uzyskany zakres ruchu.
Wyniki. Proponowane przez nas leczenie doprowadziło do znacznego, trwałego zwiększenia zakresu
ruchu stawu. Polepszeniu uległa jakość codziennego życia. Ustąpiły dolegliwości bólowe.
Wnioski. Precyzyjne leczenie artroskopowe często przywraca ruchomość stawu w pełnym zakresie. Rehabilitacja pooperacyjna jest koniecznym etapem utrzymania, a nawet zwiększenia zakresu ruchu stawu.

LECZENIE USPRAWNIAJĄCE W TRAUMATOLOGII SPORTOWEJ
– WYBRANE PROBLEMY
Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr Łukasik
Celem postępowania leczniczego w urazowych uszkodzeniach narządu ruchu jest przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych i czynnościowych uszkodzonej tkanki, stawu, kończyny. Obejmuje
ono: prawidłowe rozpoznanie, leczenie (zachowawcze, operacyjne), leczenie usprawniające. Leczenie usprawniające stanowi bardzo ważną pozycję w kompleksowym leczeniu urazowych obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie u sportowców. Leczenie usprawniające jest etapowe, a szczególnie istotny jest moment jego rozpoczęcia oraz wybór odpowiednich metod w zależności od fazy procesu reparacyjnego. Ważne jest zachowanie określonych faz leczenia, co ma związek z ogólnobiologicznymi procesami kompensacji i adaptacji zachodzącymi w czasie usprawniania. W kolejnych fazach leczenia usprawniającego należy
dążyć do: uzyskania stanu bezbólowego w zakresie miejsca uszkodzenia, osiągnięcia prawidłowego napięcia mięśniowego i ruchomości najbliższych stawów oraz przywrócenia koordynacji ruchowej w zakresie kończyny i całego narządu ruchu. W urazowych obrażeniach układu mięśniowo-szkieletowego u sportowców
leczonych zachowawczo lub operacyjne, leczenie usprawniające powinno być prowadzone przez znającego dobrze specyfikę tych obrażeń doświadczonego fizjoterapeutę. W przeciwnym wypadku leczenie to
może spowodować wiele szkód, zdecydowanie zahamować proces leczniczy i znacznie opóźnić powrót
chorego do poprzedniej aktywności fizycznej.

PUBLIKACJA PRAC (dotyczy prac prezentowanych w formie ustnej i plakatowej)
Informujemy o możliwości opublikowania wszystkich prac prezentowanych podczas Zjazdu
w kwartalniku naukowym „Medycyna Sportowa” (6 pkt MNiSzW) – po uprzednim
przygotowaniu materiału do publikacji zgodnie z Regulaminem Wydawniczym i spełnieniu
ew. wymagań recenzentów.
Gotowy manuskrypt prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres marketing@medsport.pl
– z adnotacją ZJAZD PTMS.
Uwaga: Prace zaprezentowane podczas Zjazdu będą publikowane w pierwszej kolejności.
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Notatki
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