


AUTORZY I EKSPERCI

RRAAFFAA££  UULLAATTOOWWSSKKII..  Szef szkolenia

Akademii Lecha Poznañ, by³y asystent 

Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski 

w pi³ce no¿nej. Trenowa³ m.in. zawodników

Zag³êbia Lubin, Cracovii, Lechii Gdañsk 

i Miedzi Legnica. W opinii specjalistów

nale¿y obecnie do œcis³ej czo³ówki

trenerskiej w Polsce. Doœwiadczenie

zdobywa³ na sta¿ach w Chelsea F.C. 

i Glasgow Rangers.

WWOOJJCCIIEECCHH  PPAALLAACCZZYYKK.. Fizjoterapeuta 

i osteopata, doskonali tak¿e swoje

umiejêtnoœci za granic¹, w Sutherland

College of Osteopathic Medicine.

Prowadzi gabinet OSTEO-REH, gdzie

skutecznie pomóg³ wielu tenistom i

przedstawicielom innych dyscyplin

sportu. Pierwszy w Polsce certyfikowany

specjalista metody manipulacji powiêzi,

terapii manualnej o wysokiej skutecznoœci.

ddrr  nn..  mmeedd..  MMAARRCCIINN  PPOOPPOOWW..  Specjalista

ortopeda, wspó³w³aœciciel poradni

Halluxduo. Od lat leczy skutecznie urazy

narz¹du ruchu. Specjalizuje siê w urazach

stawów koñczyny dolnej oraz chirurgii

stopy, a jego czêstymi pacjentami s¹ osoby

aktywnie uprawiaj¹ce sport. Sam tak¿e

uprawia ró¿ne formy aktywnoœci fizycznej:

pi³kê no¿n¹, narty i snowboard. 

AAnnnnaa  SSzzeewwcczzyykk.. Podolog, absolwentka

Wydzia³u Farmacji Uniwersytetu

Medycznego w £odzi. Specjalistyczn¹

pielêgnacj¹ stóp zajmuje siê od 2009 r.

Czêsto trafiaj¹ do niej pacjenci aktywnie

uprawiaj¹cy sport, a maratoñczycy

s³uchaj¹ jej porad przed startem. 

pprrooff..  ddrr  hhaabb..  nn..  mmeedd..  WWiieess³³aaww  HHêêddzzeelleekk..

Za³o¿yciel i w³aœciciel CANDEO Clinic. 

Na fotel dentystyczny w jego gabinecie

trafiaj¹ tak¿e sportowcy. Jak ma³o 

kto zdaje sobie sprawê, ¿e zdrowe zêby

maj¹ znaczenie przy uprawianiu wielu

dyscyplin sportu. 

JJEERRZZYY  SSKKAARR¯̄YYÑÑSSKKII.. Legenda wœród

amatorów biegania, a szczególnie

maratoñczyków. W latach 80. reprezentant

Polski w Pucharze Œwiata, trzykrotny

medalista mistrzostw Polski. Do dzisiaj

aktywny biegacz, a tak¿e autor kultowych

ksi¹¿ek o bieganiu: Biegiem przez ¿ycie

(2015), Maraton i ultramaratony (2011) 

i innych. 

NNAATTAALLIIAA  SSKKWWAARREEKK--PPAARRAADDOOWWSSKKAA..

Fizjoterapeutka sportowa, znana

szczególnie w œrodowisku osób

uprawiaj¹cych sporty walki. Wielokrotna

mistrzyni Polski w taekwondo, 

obecnie wspó³pracuje m.in. z Mateuszem

Gamrotem, miêdzynarodowym mistrzem

federacji KSW oraz Adamem Wardziñskim,

mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu.

ddrr  nn..  mmeedd..  RRYYSSZZAARRDD  SSTTAAWWIICCKKII.. Znany

ortopeda-traumatolog, od 19 lat

specjalizuje siê w leczeniu stopy i stawu

skokowego. Trafiaj¹ do niego tak¿e

wybitni sportowcy. Nie kry³ radoœci,

kiedy jego pacjent – ¿u¿lowiec Jaros³aw

Hampel, zdoby³ Grand Prix Skandynawii.

Dr Stawicki prowadzi eksperck¹ stronê

www. leczeniestopy.pl, a w wolnych

chwilach gra w tenisa ziemnego. 

AALLEEKKSSAANNDDEERR  LLIIZZAAKK.. Jeden z najbardziej

doœwiadczonych polskich fizjoterapeutów,

wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów,

za³o¿yciel kliniki Reha Plus,

miêdzynarodowy wyk³adowca. Pierwszy

Polak, który otrzyma³ dyplom instruktora

PNF (1999), nowoczesnej techniki

rehabilitacji. 

ddrr  TTOOMMAASSZZ  PPOODDGGÓÓRRSSKKII.. Pracownik

naukowy Zak³adu Biochemii Akademii

Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

wspó³autor ksi¹¿ki Biochemia…czytasz 

i rozumiesz. Jego wyst¹pienia 

na konferencjach sportowych dotycz¹ce

biochemii wysi³ku fizycznego przyci¹gaj¹

t³umy. Od lat wspó³pracuje ze

sportowcami, regularnie przeprowadza

badania biochemiczne dla zawodniczek

pierwszoligowej dru¿yny koszykówki. 



MISJA 
Magazyn bêdzie upowszechniaæ praktyczn¹ wiedzê

zwi¹zan¹ z zapobieganiem i leczeniem kontuzji nabytych

w zwi¹zku z aktywnoœci¹ fizyczn¹. 

Czasopismo skierowane jest do œrodowiska 

zwi¹zanego z amatorskim i zawodowym uprawianiem

sportu, w szczególnoœci do fizjoterapeutów, lekarzy

sportowych, osób zajmuj¹cych siê odnow¹ biologiczn¹

oraz trenerów. 

GRUPA DOCELOWA 
� lekarze sportowi

� fizjoterapeuci 

� osteopaci

� rehabilitanci

� trenerzy sportowi

� trenerzy personalni 

� lekarze ortopedzi 

� masa¿yœci 

� ortotycy 

� sportowcy 

� osoby aktywnie uprawiaj¹ce sport 

TEMATYKA
Przyk³adowe zagadnienia

� Diagnostyka zdolnoœci wysi³kowych sportowców 

� Leczenie zachowawcze i pooperacyjne urazów
sportowych 

� Badania biochemiczne zawodników – jak z nich 
korzystaæ 

� Nowoczesne technologie w medycynie sportowej 
i fizjoterapii 

� Kontuzje i urazy u osób aktywnych fizycznie – 
jak im przeciwdzia³aæ 

� Przeci¹¿enia stawów w sporcie wyczynowym 

� Najnowsze trendy w rehabilitacji sportowej

� Trening bez przeci¹¿eñ – porady specjalistów

� Diagnostyka medyczna i fizjoterapeutyczna 
w aktywnoœci fizycznej 

� Sprzêt i odzie¿ sportowa – porady specjalistów 

� Moja kontuzja – refleksje zawodników, postêpowanie 
lecznicze 

� Aktywnoœæ fizyczna u osób chorych i niepe³nosprawnych 
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Z
awodowi sportowcy doskonale zdają sobie spra-

wę, że fizjoterapia jest równie ważna jak trening.

Sport na najwyższym poziomie jest niezwykle ob-

ciążający dla ludzkiego organizmu. Dostanie się na sam

szczyt jest bardzo trudne i wymaga ogromnych nakładów

sił, a utrzymanie się na nim jest jeszcze trudniejsze. 

We współczesnym sporcie fizjoterapeuci to zaufani

członkowie zespołów trenerskich. Bez nich nie odbywają

się zawody czy intensywne treningi. Pracują ze sportow-

cami na co dzień, kiedy regeneracja i profilaktyka są obo-

wiązkową częścią budowania dobrej formy. Konieczni są

w czasie rekonwalescencji po kontuzji, a ta spotyka każ-

dego sportowca. Największe sportowe gwiazdy nigdzie

nie ruszają się bez swojego fizjoterapeuty. Inaczej nieste-

ty jest ze sportowcami amatorami czy wieloma osobami

aktywnymi fizycznie. Wielu z nich nie wie czym jest fizjo-

terapia i jakie mogą być jej funkcje. 

Nie mylmy działań fizjoterapeuty z prostym masa-

żem czy rozciąganiem. Po pierwsze, celem działań fizjote-

rapeuty w pracy ze sportowcami jest zapobieganie zabu-

rzeniom funkcji ruchu, czyli profilaktyka. Drugim celem

jest odtworzenie optymalnego poziomu funkcjonalnego

w zakresie ruchu oraz związanej z tym odpowiedniej ja-

kości życia po urazach. Warto zaznaczyć, że zgodnie

z obowiązującym prawem procedury te mogą być świad-

czone tylko przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem

i nadzorem. Po 31 maja 2018 r. fizjoterapeutą będzie tylko

osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjotera-

peuty i należąca do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

Aby w pełni zapobiegać urazom, należy zadbać o pra-

widłową odnowę biologiczną zawodników. Regeneracja or-

ganizmu jest konieczna do bezpiecznego trenowania, ale

również do wzmacnia efektywności i wydajności. Sku-

tecznym sposobem na tak kompleksowe podejście jest za-

stosowanie procedur fizjoterapeutycznych. Obowiązkiem

fizjoterapeuty jest również właściwa terapia mikrourazów,

które nieleczone i zaniedbane mogą prowadzić do dużo po-

ważniejszych urazów. Fizjoterapeuta otacza kompleksową

opieką rehabilitacyjną sportowców, począwszy od pierwsze-

go dnia kontuzji do pełnego jej wyleczenia. 

N owoczesne leczenie fizjoterapeutyczne oparte jest na

dokładnym badaniu przed przystąpieniem do procedu-

ry terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu fizjo-

terapii i jej ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu

i możliwości pacjenta. To szczególnie ważne u osób, które tre-

nują: wydaje im się, że szybciej i mocniej znaczy lepiej. Tym-

czasem zbyt intensywny trening w czasie powrotu do zdrowia

po kontuzji odbija się czkawką i zamiast pozytywnych efektów

przynosi szkody, osłabiając dodatkowo kontuzjowaną część

ciała. Każdy sportowiec na zakończenie rekonwalescencji po-

winien otrzymać tzw. protokół treningowy. To zalecenia, jakie

elementy zmienić lub dodać do treningu, aby w przyszłości

uniknąć ponownego problemu i kolejnych kontuzji. 

Profesjonalizacja środowiska to proces, z którym ma-

my do czynienia w odniesieniu do fizjoterapeutów.

Dziś każdy pacjent może już zweryfikować czy terapeuta,

do którego zamierza się zwrócić o pomoc ma odpowied-

nie kwalifikacje. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę inter-

netową adres: www.kif.info.pl i wybrać ikonę rejestru. Teraz

pacjent będzie mógł podjąć bardziej świadomą decyzję,

a rynek powinien oczyścić się z pseudospecjalistów, którzy

często po prostu szkodzili, a nie pomagali. �

s p o r t i m e d y c y n a . p l
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DOBRANA PARA: 
SPORT I FIZJOTERAPIA

Powstanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów ma oczyœciæ rynek
z pseudospecjalistów.

TEKST

AALLEEKKSSAANNDDEERR  LLIIZZAAKK
Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 
za³o¿yciel kliniki Reha Plus, miêdzynarodowy 
wyk³adowca
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– Sport siê mocno profesjonalizuje, a w pi³ce no¿nej 

widaæ to chyba najwyraŸniej. Nie tylko kluby z ekstraklasy

maj¹ ambicje posiadania dobrej bazy do treningów,

szkoleniowców, zespo³u fizjoterapeutów, lekarzy, 

a nawet psychologa. Coraz wiêkszego znaczenia 

nabiera tak¿e indywidualna praca z najzdolniejszymi 

zawodnikami, co w Akademii Lecha Poznañ robimy 

w ramach projektu Lech Future. Jako szef szkolenia 

nie wyobra¿am sobie, aby w naszym teamie zabrak³o 

fizjoterapeutów, których w oœrodku Akademii 

we Wronkach mamy a¿ czterech. Bo trzeba szybko 

reagowaæ na kontuzje, ale przede wszystkim stosowaæ

odpowiedni¹ profilaktykê. Dysponujemy tak¿e sta³ym

wsparciem lekarzy. Wsparcie dotyczy nie tylko 

seniorów, ale m³odzie¿y, która pracuje z nami 

w Akademii. Talenty na miarê Karola Linettego, 

Jana Bednarka czy innych nie bior¹ siê ot tak. 

To mo¿e zabrzmi banalnie, ale sport i medycyna s¹ 

na siebie skazane – nie tylko w przypadku zawodowców,

ale tak¿e w codziennej aktywnoœci fizycznej. �

Kontuzje? Najwa¿niejsza
jest profilaktyka 

Rafa³ Ulatowski (44 l.). Karierê trenersk¹ rozpocz¹³ na pocz¹tku lat. 90 w ³ódzkim £KS, gdzie wczeœniej by³ tak¿e pi³karzem. 

Doœwiadczenie zdobywa³ m.in. na sta¿ach w (2003) i (2004). Najbardziej znany epizod w jego karierze to praca w reprezentacji

Polski, gdy w lipcu 2008 zosta³ asystentem selekcjonera reprezentacji Leo Beenhakkera. – Zaskakuj¹ce, ¿e mimo up³ywaj¹cych

sezonów w mojej trenerskiej pamiêci pozostaj¹ prawie wszystkie mecze. I ten na zaœnie¿onych boiskach Islandii, kiedy

Lech Poznañ rywalizowa³ w Pucharze Intertoto z RC Lens, i ten, kiedy Zag³êbie Lubin zdobywa³o Mistrzostwo Polski, 

a reprezentacja Polski walczy³a o awans do Mistrzostw Œwiata w RPA – wspomina. 

NASZ EKSPERT

RRAAFFAA££  UULLAATTOOWWSSKKII
Szef szkolenia w Akademii Lecha Poznañ, 
by³y asystent Leo Beenhakkera
w reprezentacji Polski
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AANNNNAA  SSZZEEWWCCZZYYKK
Podolog, absolwentka Wydzia³u Farmacji 
Uniwersytetu Medycznego w £odzi. 
Specjalistyczn¹ pielêgnacj¹ stóp zajmuje siê
od 2009 r. W ramach wolontariatu udziela 
porad biegaczom przed maratonami. 

STOPA SPORTOWCA
Otarcia, pêcherze, zaka¿enia skóry stóp, uszkodzenia mechaniczne 
paznokci, czyli zmora ka¿dej osoby aktywnej fizycznie.



P
rzeciętny człowiek przez całe życie pokonuje dy-

stans około 80 tysięcy kilometrów. Odpowiada to

dwukrotnemu okrążeniu kuli ziemskiej. Osoby ak-

tywne fizycznie są w stanie symbolicznie obiec ziemię na-

wet czterokrotnie. Podczas takiego wysiłku stopy narażone

są na działanie różnorodnych niekorzystnych czynników ze-

wnętrznych, takich jak urazy mechaniczne, termiczne oraz

zakaźne: grzybicze, bakteryjne i drożdżakowe. Ważne jest,

aby nawet drobnego uszkodzenia nie bagatelizować. 

Warto poznać mechanizm powstawania najczęst-

szych zmian skórnych oraz urazów stóp, aby wiedzieć jak

się przed nimi chronić, a także w jaki sposób można się

ich najszybciej i bezpiecznie pozbyć. 

OTARCIA NASKÓRKA, PÊCHERZE. Stopy długo-

trwale zamknięte w butach, w których podczas długiego

biegu czy marszu robi się ciepło i wilgotno, są niewątpli-

wie narażone na tarcie. Skóra staje się rozmiękła, delikat-

niejsza, a najmniejsze niedopasowanie obuwia może

skutkować powstaniem bąbli wypełnionych płynem. Jest

to naturalna obrona naszego organizmu, który stara się

ochronić tkanki przed nadmiernym tarciem. Powstały pę-

cherz należy przebić sterylną igłą i delikatnie wycisnąć

znajdujący się wewnątrz płyn. Należy pamiętać, aby nie

usuwać skóry tworzącej pęcherz, gdyż stanowi ona tzw.

opatrunek biologiczny, chroniący głębsze warstwy na-

skórka. Skórę należy odkazić i jeżeli jest taka potrzeba –

nakleić dodatkowy plaster. Aby zabezpieczyć się przed

nadmiernymi otarciami i pęcherzami, należy dobierać

obuwie dostosowane do danej dyscypliny sportowej

i oczywiście budowy stopy. Obuwie należy dokładnie

suszyć po każdym treningu, stosować preparaty ograni-

czające wydzielanie potu lub preparaty tworzące tłustą

warstwę ochronną, dzięki której tkanina skarpet nie trze

o skórę. Można przetestować specjalne skarpety odpro-

wadzające pot, bądź skarpety dwuwarstwowe.

ODPARZENIA. Przypadłość, która podobnie jak

otarcia i pęcherze powstaje na skutek nadmiernej wilgot-

ności i ciepła. Rozgrzana stopa bardzo łatwo chłonie wil-

goć, naskórek staje się miękki, co w konsekwencji prowa-

dzi do lekkiego nabrzmienia. Długotrwałe tarcie w bucie

prowadzi do naruszenia wierzchniej warstwy skóry, która

może pękać tworząc – określając obrazowo otwarte wro-

ta dla zakażenia. Bardzo ważne jest, aby schodzących

fragmentów skóry nie urywać, tylko delikatnie odcinać,

tak aby nie naruszać zdrowej skóry. Odparzenia, pęknię-

cia skóry stóp mogą sprzyjać zakażeniom grzybiczym czy

bakteryjnym, dlatego ważne jest dbanie o higienę, używanie

talku, suszenie obuwia, czy dodatkowa zmiana skarpet

w trakcie biegu lub długich treningów.

STOPA SPORTOWCA (STOPA ATLETY). Grzybi-

ca stóp w grupie sportowców jest częstym schorzeniem,

a nazwa athlete’s foot do niedawna była synonimem tej

jednostki chorobowej. Zakażenia grzybicze w obecnych

czasach szerzą się na skutek korzystania z basenów,

wspólnych przebieralni czy saun. Zakażenia grzybicze

stóp dotyczą powierzchni podeszwowej lub/i przestrzeni

międzypalcowych oraz bocznych powierzchni palców.

Charakteryzują się powstaniem wykwitów zapalnych

i niezapalnych, w niektórych przypadkach swędzeniem

skóry. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia

grzybicy skóry stóp są nadmierna potliwość, narażenie

na urazy, niedopuszczający powietrza charakter obuwia

sportowego oraz wspomniane już korzystanie ze wspól-

nych pryszniców i szatni. Leczenie polega na miejsco-

wym bądź doustnym stosowaniu antybiotyku zaleconym

przez lekarza dermatologa. Stosowanie „zapobiegawczo”

preparatów przeciwgrzybicznych dostępnych bez recepty

może doprowadzić do upośledzenia naturalnej warstwy

ochronnej, co może przynieść odwroty skutek i sprzyjać

zakażeniom. Ważne jest aby w miejscach publicznych nie

stawać bosą stopą na podłodze, pod natryski wchodzić

w klapkach a po kąpieli dokładnie osuszyć stopy nie

zapominając o przestrzeniach międzypalcowych. �

Tekst w ca³oœci dostêpny 
w nr 1/2018 magazynu Sport&Med

Wybrana literatura: 

1.  Blaise G., Nikkels AF, Hermanns-Le T., Nikkels-Tassoudji N.,

Pierard GE, Corynebacterium-associated skin infections,

International Journal of Dermatology, 2008; 47.

2.  Salomon J., Szepietowski J., Zmiany skórne u sportow-

ców. Część I. Zakażenia skóry, Dermatologia Kliniczna,

2003; 5(3). 

Autorka artyku³u jest w³aœcicielk¹ 

gabinetu podologiczego w Skórzewie

k. Poznania, wspó³pracuje tak¿e 

z Poradni¹ Stopy Cukrzycowej 

w poznañskim Szpitalu Miejskim. 

Zobacz tak¿e: www.annaszewczyk.pl
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B
ieganie jest na fali, stało się modne na całym

świecie. Badania wykazują, że aż 70 proc. ludzi

zainteresowanych bieganiem początkowo chce

po prostu trochę stracić na wadze. Nie o rekordy życio-

we i medale im chodzi, ale o pozbycie się fałd tłuszczu,

który jest zmorą naszych czasów. Nie da się ukryć – to

dobry wybór, bo właśnie mądrze realizowany trening

biegowy stanowi idealny wybór dla każdej osoby

z nadwagą. Mało który sport gwarantuje tak skuteczny

sposób spalania nadliczbowych kalorii. Tyle że biego-

wa walka z nadwagą często rodzi nowe problemy,

w sportowej nomenklaturze zwane kontuzjami –

przede wszystkim układu ruchu. 

Podczas każdego biegowego kroku układ ruchu

musi zmagać się z negatywnym oddziaływaniem sił re-

akcji podłoża. Ocenia się, że kilkakrotnie przekraczają

one masę naszego ciała, a przy tym im szybciej się bie-

gnie, tym są większe. A ja często miałem w planie szyb-

kie bieganie. To nie pozostaje bez negatywnego wpły-

wu na układ ruchu biegaczy. Piętą achillesową biega-

czy jest „stawowa triada” – stawy skokowy, kolanowy

i biodrowy. To one są na pierwszej linii frontu, gdyż to

one pochłaniają część tych sił. I w przypadku począt-

kujących biegaczy z nadwagą, zaliczających niezdar-

nie kolejne kilometry, i w przypadku chudych wyczy-

nowców, ujarzmiających swój organizm na tysiącach

kilometrów tras treningowych, problem wydaje się

ten sam. Zmorą pierwszych jest masa ich ciała, drugich

ilość i tempo pokonywanych kilometrów. W sumie na

jedno wychodzi. Płaci za to układ ruchu. 

Na czym polegają kłopoty wynikające z negatyw-

nego oddziaływania podłoża podczas momentów kon-

taktu z nim naszych stóp, czyli podczas każdego z ty-

sięcy kroków? Pierwszą grupę stanowią stany przecią-

żeń – tak stawów, jak i współpracujących z nimi mięśni,

ścięgien i przyczepów. Zbyt słaby, a ściślej mówiąc nie-

właściwie przygotowany – a czasami wręcz zupełnie

nieprzygotowany – do realizowanych zadań układ ru-

chu poddaje się w obliczu permanentnych obciążeń

treningowych. Bóle kolan, bóle stawów skokowych, bó-

le przeciążeniowe ścięgien Achillesa, to typowy obraz

kliniczny tych zaniedbań. Tu o kontuzji w typowym te-

go słowa znaczeniu jeszcze nie ma mowy, ale próby

kontynuowania treningów, mimo tych dość czytelnych

(czytaj: bolesnych) objawów zwykle rodzą problemy

drugiego typu. Są to już klasyczne naciągnięcia, nade-

rwania, a nawet zerwania części tkanek miękkich.

I wtedy nasze problemy są spotęgowane, gdyż unie-

możliwiają realizację dalszych działań. Jeśli problemy

z pierwszej grupy są dla nas na tyle łatwo wyczuwalne,
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JJEERRZZYY  SSKKAARR¯̄YYÑÑSSKKII  
Maratoñczyk, reprezentant 
Polski w maratonie w latach 80.,
autor cenionych podrêczników 
o bieganiu 

JAK UNIKAÆ 
PRZECI¥¯EÑ STAWÓW

M¹drze realizowany trening biegowy stanowi idealny wybór
dla ka¿dej osoby z nadwag¹. Tyle ¿e biegowa walka z nadwag¹
czêsto rodzi nowe problemy, w sportowej nomenklaturze
zwane kontuzjami – przede wszystkim uk³adu ruchu.



że sami możemy (i powinniśmy!) zmniejszyć obciąże-

nia, aby zastopować przeciążenia, to z problemami

z drugiej grupy bez wizyty u dobrego ortopedy, a póź-

niej fizjoterapeuty się nie obejdzie. W dłuższej per-

spektywie takie podejście do tematu nieuchronnie

zmierza w kierunku nieodwracalnych zmian, czyli

zwyrodnień w obrębie stawów. �

Ca³oœæ artyku³u w nr 1/2018 magazynu Sport&Med
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Piêt¹ achillesow¹ biegaczy 

jest „stawowa triada” – staw

skokowy, kolanowy i biodrowy. 

To one muszê najbardziej 

zmagaæ siê z negatywnym 

oddzia³ywaniem pod³o¿a. 

PORADNIK DLA BIEGACZY

Biegiem przez ¿ycie to ksi¹¿ka jedyna w swoim 

rodzaju. Nie ma innej pozycji na rynku wydawniczym,

która obejmowa³aby porady dotycz¹ce tak szerokiego

wachlarza dzia³añ biegowych i oko³obiegowych.

Autor w przystêpny sposób – zrozumia³y dla ka¿dego,

bez wzglêdu na wiek i dotychczasowe doœwiadczenia

sportowe – omawia wiêkszoœæ zagadnieñ zwi¹zanych 

z rozpoczêciem i kontynuowaniem treningu biegowego. 

Zobacz wiêcej:  www.skarzynski.pl 
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DDRR  NN..  MMEEDD..  MMAARRCCIINN  PPOOPPOOWW
Specjalista ortopeda, wspó³w³aœciciel 
poradni Halluxduo 

Uwaga na przeci¹¿enia

– W ci¹gu ostatnich 3-4 lat zg³asza siê do mnie coraz wiêcej pacjentów z problemami 

arz¹du ruchu, ewidentnie zwi¹zanymi ze sportem. Grupa sportowców amatorów stanowi 

du¿y odsetek tych wizyt. Dyscyplin¹ szczególnie ulubion¹ jest ró¿nego rodzaju bieganie, 

które pomimo up³ywu czasu pozostaje chyba najmodniejsze. Nie ma w tym nic dziwnego, 

¿e chc¹c byæ zdrowszymi i w lepszej formie uprawiamy sport, natomiast nawet amatorskie 

bieganie nie jest wolne od niebezpieczeñstw – przy braku odpowiedniego przygotowania, 

sprzêtu, zaplecza rehabilitacyjnego czy edukacji – i jednoczeœnie wysokich wymaganiach 

w stosunku do swego cia³a – nietrudno o kontuzjê. Przyk³adem mog¹ byæ urazy i przeci¹¿enia

œciêgna Achillesa. Ju¿ samo lekcewa¿enie dobrej rozgrzewki przed bieganiem i rozci¹gania

po bieganiu mo¿e doprowadziæ do przeci¹¿enia œciêgna i jego przyczepu. Zbyt szybkie zwiêkszanie 

obci¹¿eñ treningowych nasila objawy, ale czêsto ból, który pojawia siê jako pewnego rodzaju

ostrze¿enie jest bagatelizowany lub wrêcz ³agodzony farmaceutykami. Kontynuowanie 

treningu o tym samym, a niekiedy coraz wiêkszym natê¿eniu mo¿e spowodowaæ w krótkim 

czasie nasilenie objawów. I wtedy pacjent nie doœæ, ¿e musi przerwaæ treningi, to jeszcze 

czêsto skazany jest na wielomiesiêczn¹, z³o¿on¹  terapiê: lekami, zabiegami w gabinecie 

fizjoterapeutycznym, iniekcjami lub nawet czasowym unieruchomieniem stawu. Ale to tylko

czarny scenariusz. Ogromnym pozytywem pozostaje fakt, ¿e coraz wiêcej osób uprawia 

regularnie sport  i to w coraz starszym wieku. Coraz wiêcej osób aktywnych fizycznie zaczyna

tak¿e korzystaæ  z opracowañ na temat danej dyscypliny oraz regularnej opieki medycznej 

i fizjoterapeutycznej. To w³aœciwy trend. �

Zobacz tak¿e: www.halluxduo.pl



Okres I. Od pierwszej doby 
do usuniêcia szwów

� æwiczenia czynne palców 

� æwiczenia czynne stawów skokowo-

-goleniowych – ruchy zgiêcia grzbietowego

i podeszwowego, unoszenie brzegu 

przyœrodkowego stóp

� masa¿e, rozluŸnianie okolicy œciêgna 

Achillesa

� chodzenie w obuwiu rehabilitacyjnym

Okres II. Od 14 dnia od zabiegu 

do 6 tygodnia

� æwiczenia z okresu poprzedniego 

� intensyfikacja chodzenia w obuwiu 

rehabilitacyjnym

� delikatne (w granicach bólu) masa¿e i bierne 

ruchy palców, równie¿ podczas siedzenia 

na krzeœle, próby podnoszenia rêcznika stop¹

masa¿e wodne, naprzemiennie ciep³ym 

i zimnym strumieniem prysznica æwiczenia

czynne palców i stóp trzymanych w pojemniku

z wod¹

Okres III. Od 6 tygodnia od zabiegu – 

po odstawieniu obuwia rehabilitacyjnego

� æwiczenia z okresu II 

� nauka pe³nego obci¹¿ania stopy podczas

siedzenia, z wyraŸnym przenoszeniem 

ciê¿aru w cyklu piêta-palce

� podczas siedzenia na krzeœle æwiczenia

stopy opartej na s³abo napompowanej 

pi³ce stawanie na palcach, pocz¹tkowo 

z asekuracj¹ o œcianê, a po uzyskaniu 

stabilnoœci – bez asekuracji

� chodzenie z pe³nym obci¹¿aniem stopy, 

z wyraŸnym przenoszeniem ciê¿aru w cyklu

piêta-palce
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ÆWICZENIA ZAPLANOWANE PRZEZ ORTOPEDÓW PO LECZENIU 
OPERACYJNYM TZW. PRZODOSTOPIA 

Zalecenia specjalistów z poradni Halluxduo. Æwiczenia nale¿y wczeœniej skonsultowaæ ze specjalist¹

dr n. med. Marcin Popow



D
arko Jevtić to dla Lecha piłkarz wyjątkowy. W re-

wanżowym spotkaniu kwalifikacji do Ligi Europy

przeciwko norweskiemu FK Haugesund został

brutalne sfaulowany przez Somalijczyka Libana Abdiego.

Okazało się, że skutki faulu są poważne. Początkowo Dar-

ko chciał wstać i grać dalej, nie odczuwał bólu. Próba sta-

nięcia na nogi przekonała piłkarza, że to nie tylko stłucze-

nie, jakie często zdarza się w meczu piłkarskim. Wygląda-

ło to nawet na zerwanie więzadeł w stawie skokowym.

Przeprowadzone w następnych dniach szczegółowe bada-

nia pozwoliły stwierdzić, że zawodnik doznał zerwania

więzozrostu, którego leczenie zajmuje co najmniej 8 tygo-

dni. Lewa noga, czyli ta, którą piłkarz posługuje się dużo

lepiej, została usztywniona przy pomocy ortezy, przez kil-

kanaście dni zawodnik poruszał się o kuli. Nie zaniedby-

wał ćwiczeń, ale ograniczał je do górnej części ciała. Po

trzech tygodniach mógł zacząć ćwiczyć kontuzjowany

staw, zaczął normalnie chodzić. Wiele godzin dziennie za-

bierała mu żmudna, bolesna rehabilitacja. Po miesiącu

wyszedł na trening na boisku, ale indywidualnie, jeszcze

bez użycia piłki. – W drugim okresie rehabilitacji wykony-

wałem dużo ćwiczeń stabilizacyjnych. Zacząłem biegać.

Do zajęć z drużyną wróciłem we wrześniu. Oprócz ćwi-

czeń z fizjoterapeutami istotna jest także psychika. Trzeba

myśleć pozytywnie. Leczenie kontuzji to trudny czas dla

każdego sportowca – powiedział Darko Jevtić. �
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STAW SKOKOWY 
DARKO JEVTICIA

TEKST

MMAACCIIEEJJ  ££OOSSIIAAKK
Dziennikarz sportowy

Gwiazda Lecha Poznañ Darko Jevtiæ zerwa³ wiêzozrost,
którego leczenie zajmuje co najmniej 8 tygodni. 
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– Uraz, którego dozna³ Darko Jevtiæ to uszkodzenie wiêzozrostu strza³kowo-

-piszczelowego. W wiêkszoœci podstawowym leczeniem jest operacyjnie zbli¿enie 

obu koœci goleni i wy³¹czenie z obci¹¿ania na 7-8 tygodni. U pi³karza Lecha mia³ 

miejsce mniejszy stopieñ urazu, poniewa¿ zastosowano leczenie zachowawcze. 

Zacz¹³ chodziæ ju¿ po trzech tygodniach. �

Uszkodzenia wiêzozrostu piszczelowo-strza³kowego

obejmuj¹ zarówno skrêcenia, jak i rozerwania wywo³uj¹ce

wyraŸn¹ niestabilnoœæ. Mog¹ one dotyczyæ samych 

tylko wiêzade³ i b³ony miêdzykostnej, jak i towarzyszyæ

z³amaniom kostek. Na pojêcie wiêzozrostu piszczelowo-

-strza³kowego sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy: 

b³ona miêdzykostna, wiêzad³o piszczelowo-strza³kowe 

przednie, wiêzad³o miêdzykostne, wiêzad³o piszczelowo-

-strza³kowe tylne, wiêzad³o piszczelowo-strza³kowe 

poprzeczne. Istniej¹ kontrowersje co do diagnostyki 

i leczenia obra¿eñ wiêzozrostu. Najwa¿niejsze z nich 

dotycz¹ oceny stabilnoœci wiêzozrostu, czasu i rodzaju

jego operacyjnego zespolenia oraz schematu postêpo-

wania pooperacyjnego. �

NASZ EKSPERT

DDRR  NN..  MMEEDD..  RRYYSSZZAARRDD  SSTTAAWWIICCKKII  
Specjalista ortopeda traumatolog

Jevtiæ unikn¹³ operacji

KONTROWERSJE DOTYCZ¥CE LECZENIA WIÊZOZROSTU

Źródło:  www.fizjoterapeutom.pl 

Istniej¹ kontrowersje

co do diagnostyki 

i leczenia obra¿eñ 

wiêzozrostu



R
ekreacyjne uprawianie sportu, stałe ćwiczenia fi-

zyczne, niewątpliwie wpływają pozytywnie na

funkcjonowanie organizmu, w tym także zębów.

Inaczej jest w przypadku uprawiania sportu zawodowo,

albo – jak w przypadku wielu amatorów – bardzo aktyw-

nie, z nadmiernym przeciążaniem organizmu. Niezależ-

nie jednak od dyscypliny sportu gwarancja sukcesu czy

porażki tkwi w psychice zawodnika. A jego stan psychicz-

ny, poziom stresu, itp. przenosi się potem na reakcje całe-

go organizmu. Także uzębienia. 

Leczyłem bardzo młodą pacjentkę, która uprawiała

pływanie synchroniczne. Wydawało się, że wybór dys-

cypliny był trafiony. Szybko się jednak okazało, że na

skutek ciągłego stresu pojawiły się u niej niepokojące

objawy w obrębie narządu żucia, które świadczyły

o uszkodzeniu zębów, przyzębia oraz mięśni rucho-

wych żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego. Pacjent-

ka i rodzice musieli niestety dokonać wyboru: sport czy

zdrowie, bowiem tzw. bruksizm jako wynik stresu de-

molował jej narząd żucia. 

To właśnie bruksizm, czyli ciągłe, mocne zaciskanie

zębów w dzień albo w czasie snu, jest bardzo częstym to-

warzyszem nie tylko sportowców, ale występuje coraz

częściej w społeczeństwach na całym świecie. W jego wy-

niku dochodzi do ścierania zębów, niszczenia przyzębia

(kości i tkanek miękkich otaczających ząb), bólu dziąseł

i zębów, pękania zdrowych zębów, a także do uszkodze-

nia mięśni układu ruchowego żuchwy, szyi i pleców,

a także destrukcji stawów skroniowo-żuchwowych. Nie-

stety sportowców dotyczy to zdecydowanie częściej. Wy-

stępujące w bruksizmie siły są dziesięciokrotnie większe

od tych, których używamy podczas żucia pokarmów. 

Stres powoduje wydzielanie kortyzolu - hormonu,

którego podwyższony poziom może także powodować

choroby periodontologiczne. Niestety stres może również

mieć szersze działanie i negatywnie wpłynąć na zdrowie

jamy ustnej, powodując następujące problemy:

� Bruksizm – wymieniony już powyżej. Silny stres może

być przyczyną zmian w stawach skroniowo-żuchwo-

wych, a także starcia zębów lub zaciskania ich, zarówno

w ciągu dnia, jak i podczas snu w nocy.

� Ziarniniaki ropotwórcze. Niewielkie zmiany o charakterze

grudki lub guzka w jamie ustnej. Są wywoływane wirusa-

mi, bakteriami i osłabieniem układu immunologicznego.
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ZÊBY ZAWODOWCA

Czy aktywnoœæ fizyczna ma wp³yw na urazy i stany chorobowe
zêbów? Gwarancja sportowego sukcesu czy pora¿ki tkwi 
w psychice zawodnika. A jego stan psychiczny, poziom stresu, 
itp. przenosi siê ¹potem na reakcje ca³ego organizmu. 
Tak¿e uzêbienia. 

Bruksizm mo¿e niszczyæ 

u sportowca narz¹d ¿ucia, 

a nawet spowodowaæ pêkanie 

zdrowych zêbów. 

TEKST

PPRROOFF..  DDRR  HHAABB..  NN..  MMEEDD..  
WWIIEESS££AAWW  HHÊÊDDZZEELLEEKK
Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
za³o¿yciel i w³aœciciel CANDEO Clinic 



� Suchość w jamie ustnej. Na skutek stresu ślinianki wy-

dzielają mniej śliny, do czego dodatkowo może się

przyczyniać przyjmowanie niektórych leków.

� Choroby dziąseł. Stres negatywnie wpływa na zdolność

do utrzymywania prawidłowej higieny jamy ustnej.

To tylko kilka problemów, które mogą wystąpić w ob-

rębie jamy ustnej na skutek stresu. Niezbędne są oczywi-

ście konsultacje z lekarzem stomatologiem. Zaleca się ob-

niżenie poziomu stresu poprzez prawidłowe odżywianie

się, spanie przez odpowiednią liczbę godzin oraz ćwicze-

nia fizyczne, które zmniejszają lęki i napięcia. Ale stres

i bruksizm to duże pole do popisu przede wszystkim dla

psychologów sportu. 

Aktywność fizyczna to także występowanie różnego

rodzaju urazów, i dotyczy to nie tylko sportu wyczynowe-

go. Obrażenia w obrębie twarzy i jamy ustnej mogą po-

wstawać wskutek zderzenia lub uderzenia zadanego

przez innego zawodnika, urazu spowodowanego działa-

niem urządzenia lub sprzętu albo zderzenia z podłożem

podczas upadku na twarz. Urazom twarzy ulega najczę-

ściej dolna jej część, największa ilość obrażeń dotyczy

w pierwszym rzędzie żuchwy, kości jarzmowej, okolicy

nosowo-oczno-sitowej i szczęki. Wśród uszkodzeń kośćca

twarzy dochodzi do złamania kości, rzadziej przemiesz-

czenia czy zwichnięcia w stawie skroniowo-żuchwowym.

Urazowość zębów przednich, a zwłaszcza tych z wadą

zgryzu siekaczy – powoduje że szczególnie w niektórych

dyscyplinach (hokeju, koszykówce, piłce ręcznej, basebal-

lu, judo, karate i innych), zaleca się stosowanie specjalnej

ochrony uzębienia w postaci indywidualnie zaprojektowa-

nych i wykonanych szyn zgryzowych lub standardowych. �

Wybrana literatura
1. Bujak Z., Urazowość w taekwon-do: etiologia, rodzaje,

lokalizacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kultury

Fizycznej i Turystyki, 2014 (9) 

2. Milosevic A., Kelly MJ, McLean AN, Sports supplement

drinks and dental health in competitive swimmers and

cyclists, British Dental Journal, 1997, 182(8)

Zaciskanie zêbów. Prof. Wies³aw Hêdzelek: Ci¹g³e, mocne zaciskanie zêbów czêsto wystêpuje u sportowców. Skutkiem mo¿e 
byæ m.in. uszkodzenie stawów skroniowo-¿uchwowych. 
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P
rzerwa miała trwać kilka miesięcy. Nie wszystko jednak po-

szło zgodnie z planem. – Po rehabilitacji, na początku przy-

gotowań do startów z barkiem obchodziłam się bardzo

ostrożnie i wymyślaliśmy na treningach różne rzeczy, jak na przy-

kład rzuty lewą ręką – mówiła w połowie roku Maria Andrejczyk.

I dodawała, że po takiej operacji lepiej uważać, aby nie narobić so-

bie większych problemów, bo to byłoby najgorsze. 

Andrejczyk do maja br. była niemal pewna, że wystartuje, ale

potem pojawiły się wątpliwości. Bark regenerował się powoli (być

może wpływ na to miał zbyt szybki powrót do zajęć, m.in. w ramach

treningów gra w siatkówkę). Operacja barku oszczepniczki miała jed-

nak także pozytywny wpływ na kolana. – Nie narzekam na kolana,

a wszystko przez ćwiczenia rehabilitacyjne barku. One sprawiły, że

kolana mają się świetnie. A ponadto przybyło mi mięśni, moja syl-

wetka się zmieniła. Taka praca musi przynieść efekty – dodała popu-

larna Majka. Artroskopia stawu barkowego to zabieg operacyjny po-

legający na wprowadzeniu do stawu endoskopu. Umożliwia to obej-

rzenie wnętrza stawu na monitorze i przeprowadzenie dokładniejszej

diagnozy i niezbędnych procedur leczniczych. �

ARTROSKOPIA BARKU

ZALETY: niewielka inwazyjnoœæ, niewielkie 

blizny, krótki pobyt w szpitalu, szybka 

rehabilitacja, mo¿liwoœæ szybkiego powrotu

do codziennych czynnoœci i aktywnoœci 

fizycznej.

WSKAZANIA DO ARTROSKOPII: zespó³ 

bólu podbarkowego z zapaleniem kaletki

podbarkowej, rozerwanie pierœcienia 

rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe stawu

barkowo-obojczykowego, wolne cia³a 

wewn¹trzstawowe, przewlek³e zapalenie

b³ony maziowej, niestabilnoœæ stawu 

ramiennego, uszkodzenia górnej czêœci

torebki stawowej, obr¹bka stawowego 

i przyczepu miêœnia dwug³owego, bark 

zamro¿ony – zarostowe zapalenie torebki

stawowej. � Źródło: Rehasport

BARK OSZCZEPNICZKI: 
MARIA ANDREJCZYK  

Maria Andrejczyk to jedna z najbardziej utalentowanych oszczepniczek
m³odego pokolenia. 21-letnia Polka zrobi³a furorê na Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro i zajê³a czwarte miejsce. Niestety, na pocz¹tku roku 
dozna³a powa¿nej kontuzji.  W jej efekcie zawodniczka musia³a poddaæ
siê operacji artroskopii barku. 
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D
zięki autoterapii z wykorzystaniem rollera albo

piłeczki zapobiegamy kumulującym się przecią-

żeniom w mięśniach, ścięgnach i więzadłach.

Do podstawowych grup mięśniowych, które należało-

by rozmasowywać zaliczamy łydki, mięśnie kulszowo-gole-

niowe, tzw. czwórki, przywodziciele, zewnętrzne strony

uda, mięsień najszerszy grzbietu oraz ramiona. Samodziel-

ny masaż zwiększa świadomość własnego ciała i uczy za-

wodnika, jak może sobie poradzić z napięciem mięśnio-

wym po treningu. Pozwala również znaleźć swoje najsłab-

sze ogniwa. Długotrwałe napięcia dotyczą często głębokich

warstw mięśni i wpływają na niedożywienie tkanek. A sko-

ro te są mniej odżywione, to i stają się dużo słabsze. Poniżej

przykłady ćwiczeń. Autorka tego tekstu zaleca je szczegól-

nie osobom uprawiającymi sporty walki – oczywiście po

uprzednim skonsultowaniu się z fizjoterapeutą. Na publiko-

wanych zdjęciach widać Adama Wardzińskiego, mistrza

Europy w brazylijskiej odmianie jiu-jitsu. 

� RRoozzlluuźźnniiaanniiee  zz  uużżyycciieemm  rroolllleerraa.. Kładziemy się na twar-

dym, nieśliskim podłożu w ubraniu lub bez. Rozluźnianie

łydek zaczynamy od oparcia nogi na wałku i podnoszenia

pośladków do góry tak, aby kontakt z podłożem miały tyl-

ko ręce. Wykonujemy powolne podłużne ruchy od ścięgna

Achillesa po dół podkolanowy. Staramy się, aby mięśnie

były jak najbardziej rozluźnione. Wałek musi się wtapiać

AUTOTERAPIA 
W SPORTACH WALKI

Bardzo wa¿nym elementem dotycz¹cym przeci¹¿eñ naszych 
miêœni s¹ napiêcia, które kumuluj¹ siê i powoduj¹ brak równowagi
miêœniowo-powiêziowej. Efektem jest twardoœæ w³ókien 
miêœniowych, ograniczenia ruchowe oraz ból podczas uciskania
miêœni. Po ka¿dym treningu mo¿emy samodzielnie rozluŸniaæ 
i rozci¹gaæ miêœnie, które ulega³y w trakcie podejmowania wysi³ku
najwiêkszemu obci¹¿eniu. 



w mięśnie. Kontynuujemy to samo ćwiczenie w różnych za-

kresach – zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej części

podudzia. Aby zwiększyć intensywność ćwiczenia, kładzie-

my jedną nogę na drugą i powtarzamy opisany wyżej ruch.

Jeśli mimo wszystko nacisk jest zbyt duży, jedną no-

gę opieramy o podłoże i odciążamy w ten sposób drugą.

W wersji poprzecznej tego samego ćwiczenia kładziemy

jedną nogę na drugą, wałek umieszczamy mniej więcej

pośrodku łydki (przejście ścięgna Achillesa w brzusiec

mięśnia brzuchatego łydki). Pośladki leżą na podłodze.

Bardzo powoli wykonujemy ruchy rotacji stopą na ze-

wnątrz i na wewnątrz, tak aby mięśnie przeskakiwały. Ro-

bimy to miejscowo, aż do momentu, kiedy ból staje się

mniejszy, zazwyczaj trwa to około dwóch minut. W ten

sposób szukamy w naszym ciele miejsc, które są napięte. 

W przypadku masowania klatki piersiowej kładziemy

wałek wzdłuż kręgosłupa. Środek ciężkości powinien się

znajdować na odcinku piersiowym, a ręce rozkładamy na

boki. W tym ćwiczeniu rozciągają się mięśnie piersiowe,

barki oraz mięśnie międzyżebrowe. Rozciąga się również

przepona, która w sportach walki jest często przykurczo-

na i nadmiernie napięta, a to ze względu na trzymanie

pozycji walki – gardy (zarówno w zapasach, jak i w boksie).

W powyższej pozycji spędzamy najlepiej około minuty,

skupiając się na prawidłowym oddechu.

� RRoozzlluuźźnniiaanniiee  zz  uużżyycciieemm  ppiiłłeecczzkkii..  Może to być piłeczka

tenisowa, baseballowa, do hokeja na trawie albo do gry

w lacrosse’a. Różnego rodzaju terapie tkanek miękkich

są odmianami masażu głębokiego, który dociera do naj-

głębszych warstw mięśni, nie pomijając przy tym powię-

zi oraz punktów spustowych. Piłeczka nadaje się do tego

idealnie. Jej okrągły kształt jest z jednej strony delikatny

dla mięśnia, ale zarazem punktowy nacisk w jednym

miejscu pozwala dotrzeć w głąb tkanki mięśniowej. Ple-

cy możemy rozmasować za pomocą jednej lub dwóch

s p o r t i m e d y c y n a . p l
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Samodzielny masa¿ zwiêksza œwiadomoœæ w³asnego 
cia³a i uczy zawodnika, jak mo¿e sobie poradziæ 

z napiêciem miêœniowym po treningu.
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sklejonych ze sobą piłeczek. Punkt po punkcie – cały prostownik grzbietu,

rotatory zewnętrzne, a także miejsca przy łopatkach i barkach. Stajemy

tyłem do ściany. Opieramy się o piłeczkę, dawkując obciążenie

i wykonujemy ruchy podłużne, poprzeczne, okrężne – tak, aby znaleźć

bolesne miejsca oraz punkty stwardnienia. Piłeczki używamy również do

rozmasowywania tak zwanych zakamarków, czyli pośladków i mięśni

pomiędzy łopatkami.

Mięśnie staramy się rozmasować – określając obrazowo – do konsy-

stencji surowej piersi z kurczaka. Ewentualnym przeskakiwaniem włókien

mięśniowych nie powinniśmy się przejmować, ponieważ jest zjawisko jak

najbardziej pożądane. Dzięki temu ćwiczeniu zwiększa się świadomość

własnego ciała. 

I jeszcze pytanie, które często pada ze strony zawodników: najpierw

rozmasowanie czy rozciąganie? Tak naprawdę nie ma to większego znacze-

nia. Jeśli najpierw się rozmasujemy, dużo łatwiej będzie nam się rozciąga-

ło, natomiast jeżeli najpierw się rozciągniemy, to wstępne napięcie odpuści

i będziemy mogli dotrzeć do głębszych warstw mięśni. Trzeba metodą prób

stwierdzić, co nam bardziej służy. �

Autoterapia 
to sposób na kontuzje

– Brazylijskie jiu-jitsu cieszy siê w Polsce coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. 

W swojej praktyce wielokrotnie zajmowa³am siê zawodnikami tej 

dyscypliny. Z Adamem Wardziñskim, mistrzem Europy w brazylijskim 

jiu-jitsu, pracujê od czterech lat. Zajmujê siê przede wszystkim  

profilaktyk¹ kontuzji oraz zniwelowaniem napiêcia miêœniowego  poprzez 

autoterapiê. Polega ona na rozmasowywaniu miêœni przy pomocy rollera 

czy pi³eczki. Spotykamy siê co kilka tygodni na kontroli i przy rozwi¹zywaniu 

powa¿niejszych problemów. Sukcesy Adama to efekt systematycznej pracy 

nad form¹, stosowania æwiczeñ rozluŸniaj¹cych, a tak¿e stabilizacyjnych, 

które to wp³ywaj¹ na stan miêœni g³êbokich. Mój podopieczny szczêœliwie 

nie mia³ jeszcze ¿adnej powa¿nej kontuzji, a w tym sporcie jest ich naprawdê 

sporo. Z ankiet wynika, ¿e dotykaj¹ one ponad 80 procent osób uprawiaj¹cych 

tê dyscyplinê. W brazylijskim jiu-jitsu czêsto dochodzi do przeci¹¿enia pleców 

charakteryzuj¹cego siê bólami krêgos³upa, a tak¿e urazów ³okci i stawu kolanowego. �

NASZ EKSPERT

NNAATTAALLIIAA  SSKKWWAARREEKK--PPAARRAADDOOWWSSKKAA
Fizjoterapeutka sportowa, prowadzi 
poradniê Fizjofight Rehabilitacja 
Sportowa, autorka ksi¹¿ki 
„Fizjofight. Fizjoterapia w sportach walki”. 

Niniejszy tekst jest fragmentem 

ksi¹¿ki Natalii Skwarek-Paradowskiej

„Fizjofight. Fizjoterapia w sportach walki”, 

która w³aœnie ukaza³a siê na rynku. 

Zobacz: www.fizjofight.pl
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JAK ODCZYTYWAÆ 
WSKAZNIKI BIOCHEMICZNE,
CZYLI PORADY DLA TRENERA

Badania biochemiczne staj¹ siê w sporcie standardem. Trener 
powinien wiedzieæ, kiedy zawodnik jest przeci¹¿ony, a kiedy 
niedo¿ywiony albo nadmiernie odwodniony. Morfologia krwi, 
gazometria czy badanie moczu – mog¹ pomóc szkoleniowcom 
w przeciwdzia³aniu kontuzjom, a czasami s¹ sygna³em alarmowym,
który zapowiada stany zapalne w organizmie zawodnika. Poni¿ej
krótki opis wybranych wskaŸników. 
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KINAZA KREATYNOWA (CK). Enzym zlokalizowa-

ny przede wszystkim w mięśniach szkieletowych, sercu

oraz mózgu. W praktyce sportowej jest powszechnie wy-

korzystywany jako marker (wskaźnik) uszkodzenia mięśni

poprzecznie prążkowanych (szkieletowych) wywołanego

pojedynczym wysiłkiem i/lub pełnym procesem treningo-

wym. Bardzo wysoka aktywność CK wskazuje na rozpad

mięśni prążkowanych, najczęściej wywołany urazami lub

nadmiernym treningiem. Informacja o poziomie tego enzymu

przydatna jest zatem przy kontroli obciążeń treningowych

zawodników. Norma: 40-370 U/l

KREATYNINA. Produkt uboczny rozpadu fosfokreaty-

ny w mięśniach. Ilość wydalanej kreatyniny z moczem zale-

ży od masy mięśni, jest także wskaźnikiem monitorującym

funkcje nerek. Podczas intensywnego treningu, w przypad-

ku uszkodzeń mięśni, stężenie kreatyniny zarówno we krwi

i moczu znacząco wzrasta. Norma: 62-124 mmol/l

DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH). En-

zym zlokalizowany w różnych tkankach organizmu. W

diagnostyce sportowej wykorzystywany jest do określe-

nia stopnia rozwinięcia procesów beztlenowych i szybko-

ści utylizacji mleczanu po wysiłku fizycznym. Z jego po-

mocą określamy stopień intensywności wysiłków trenin-

gowych i meczowych. Norma: 225-440 U/l

KORTYZOL (C). Hormon wydzielany przez korę

nadnerczy. Wykazuje rytym dobowy (wysoki poziom ra-

no, niski wieczorem). Wzrost stężenia tego hormonu

w połączeniu z obniżeniem poziomu testosteronu (wskaź-

nik T/C) jest przejawem rozwoju zespołu przetrenowania.

Podwyższone stężenie obserwuje się także w stanach

chorobowych, bólowych i stresie.  Norma: 30-230 ng/ml

ALBUMINY. Niskocząsteczkowe białka osocza.

W ich skład wchodzą aminokwasy endogenne, m.in. kwas

asparaginowy i glutaminowy oraz egzogenne, szczególnie

istotne z punktu widzenia sportowego, tj. leucyna i izoleu-

cyna. Poziom albumin w praktyce sportowej wskazuje na

stopień odżywienia organizmu. Podwyższony poziom

tych białek obserwuje się w stanach odwodnienia, a spa-

dek stężenia – w przewodnieniu i stanach niedożywienia.

Norma: 35-50 g/l

BIA£KA. Odpowiedzialne są za utrzymanie wody w

organizmie oraz stan odporności organizmu. Zmiana po-

zycji ciała oraz wysiłek fizyczny prowadzi do zwiększenia

stężenia białka w surowicy krwi. Podwyższony poziom wska-

zywać może także na przewlekły stan zapalny, z uwagi na wy-

soki poziom przeciwciał. W praktyce sportowej długotrwały

wysiłek (trening) skutkujący przemęczeniem prowadzi do

obniżenia stężenia białka we krwi. Norma: 60-80 g/l. �

Źródło: „Biochemia…czytasz i rozumiesz”. 

Autorzy: prof. dr hab. Maciej Pawlak, dr Tomasz Podgórski. 

(AWF  Poznań, 2016)

Biochemia 
dla trenera 
– Wiedza dotycz¹ca biochemii wysi³ku fizycznego 

oraz diagnostyki laboratoryjnej powinna byæ – 

choæ w ogólnym zarysie – znana tak¿e trenerom 

i fizjoterapeutom. ¯eby dowiedzieli siê o najwa¿niejszych

kwestiach zwi¹zanych z przemianami metabolicznymi 

w organizmie cz³owieka. Po co? Aby po otrzymaniu 

wyników badañ danego zawodnika potrafili je 

odpowiednio zinterpretowaæ i uwzglêdniæ w procesie

treningowym. Oczywiœcie chodzi o podstawowe 

informacje, bo od interpretacji wyników badañ s¹ 

lekarze. W naszym Zak³adzie badania takie robimy 

na przyk³ad na proœbê trenera pierwszoligowej 

dru¿yny koszykówki. �

NASZ EKSPERT

DDRR  TTOOMMAASSZZ  PPOODDGGÓÓRRSSKKII
Zak³ad Biochemii Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, wspó³autor ksi¹¿ki 
„Biochemia…czytasz i rozumiesz”



P
owięź, a mówiąc precyzyjniej system powięziowy,

to temat z naukowego punktu widzenia młody. Za-

gadnienie budzi spore zainteresowanie lekarzy orto-

pedii i fizjoterapeutów. Specjaliści zaczynają wykorzystywać

dotychczasową wiedzę w praktycznej rehabilitacji, także

związanej z przeciwdziałaniem urazom w sporcie. Poniżej

wprowadzenie do zagadnienia. Najpierw trochę faktów, po-

tem zajmiemy się konkretnymi przypadkami.

Powięź jest zbudowana z tkanki łącznej, która tworzy

swego rodzaju trójwymiarową siecě integrującą poszcze-

gólne komponenty organizmu człowieka w jedną całość.

Tkanka ta otacza, rozdziela, wspiera, zawiesza, chroni i co

najważniejsze – łączy różne elementy układu mięsěnio-

wo-szkieletowego oraz narządy wewnętrzne i pozwala na

transmisję sił pomiędzy tymi elementami. Sprawia, że

struktury te są od siebie zależne, funkcjonują razem, regu-

lują się wzajemnie, a problem w obrębie jednego elemen-

tu może zaburzyć działanie drugiego elementu wzdłuż

przebiegu połączeń powięziowych. 

POWIÊZ G£ÊBOKA odnosi się do dobrze zorgani-

zowanej, pozbawionej tłuszczu, regularnej tkanki łącznej

zbitej, która współdziała z mięśniami i narządami we-

wnętrznymi. W kontekście narządu ruchu otacza i roz-

dziela - jednocześnie łącząc wszystkie mięśnie naszego

ciała. Powięź głęboka nie jest bezpośrednio połączona

z brzuścem mięśniowym, lecz jest swego rodzaju liną, pa-

sem transmisyjnym rozpościerającym się pomiędzy po-

szczególnymi mięśniami, który wykazuje ciągłość z okost-

ną, ościęgnem, pochewkami nerwów i naczyń krwiono-

śnych oraz torebkami stawowymi. Wymienione elementy

mogą być uznane za wyspecjalizowaną powięź głęboką.

Nie tylko ze względu na ciągłość między nimi, ale również

dlatego, że wykazują takie same cechy histologiczne. 

Powięź głęboka cechuje się wielowarstwową budo-

wą. Każda warstwa zbudowana jest z równolegle ułożo-

nych włókien kolagenowych (głównie typu I, ale obecne

są też typu II i III) oraz mniejszej ilości włókien elastyno-

wych. Warstwy te leżą na sobie i przebiegają w różnych

od siebie, ale określonych kierunkach. Pomiędzy nimi

znajduje się substancja podstawowa, bogata w wodę

i kwas hialuronowy, które pozwalają na swobodny ślizg

i niezależną pracę poszczególnych warstw względem

siebie. Taki układ pozwala każdej warstwie na przekazy-

wanie sił w specyficznym kierunku i koordynowanie po-

szczególnych grup mięśniowych podczas wykonywania

ruchów złożonych. Dodatkowo, z racji że powięź głęboka

nie jest zbyt elastyczna, doskonale radzi sobie z przekazy-

waniem napięcia generowanego przez mięśnie, nawet

przy dużych odległościach przechodząc nad różnymi stawa-

mi i segmentami ciała. Pod powięzią głęboką znajduje się

warstwa luźnej tkanki łącznej bogata w kwas hialuronowy,

która zapewnia mięśniom położonym pod nią swobodny

ślizg i łączy tę warstwę z tzw. powięzią namięsna.  

NAMIÊSNA odnosi się do cienkiej warstwy kolage-

nowej, która jest silnie połączona z mięśniem. Jest ona

specyficzna dla każdego mięśnia i określa jego kształt

oraz objętość. Zakres jej działania jest zatem znacznie

bardziej zlokalizowany niż powięzi głębokiej, która otacza

i łączy wiele mięśni. Namięsna rozciąga się w kierunku

obu końców mięśnia tworząc ościęgno (włóknista warstwa 
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WWOOJJCCIIEECCHH  PPAALLAACCZZYYKK
Fizjoterapeuta i osteopata, prowadzi 
gabinet OSTEO-REH, zajmuje siê m.in. 
urazami sportowymi i przeci¹¿eniami, 
pierwszy w Polsce certyfikowany 
specjalista metody manipulacji powiêzi

CIA£O W SIECI 
PowiêŸ by³a tkank¹ d³ugo niedocenian¹ i ma³o rozpoznan¹. Dziœ trudno
sobie wyobraziæ nowoczesn¹ fizjoterapiê bez jej znajomoœci.



otaczająca ścięgno), z którym powięź głęboka tworzy cią-

głość i zapewnia w ten sposób możliwość przenoszenia

napięcia z namięsnej na odległe struktury. Rozciąga się

również w kierunku krawędzi mięśnia tworząc przegrody

międzymięśniowe. Następnie namięsna penetruje w głąb

mięśnia, gdzie kontynuuje swoją ciągłość jako omięsna,

która otacza poszczególne pęczki włókien mięśniowych.

Dalej jako powięź śródmięsna wnika pomiędzy pojedyncze

włókna mięśniowe, otaczając każde z osobna i tworząc sieć

na kształt plastra miodu. 

ŒRÓDMIÊSNA łączy się bezpośrednio z błoną ko-

mórkową włókna mięśniowego poprzez białka dystrofinę

i integrynę. Dzięki temu połączeniu każda siła generowana

przez włókna mięśniowe przekazywana jest bezpośrednio

na śródmięsną. Powięź śródmięsna, omięsna, namięsna

i powięź głęboka nie odgrywają tylko roli w utrzymywaniu

struktury i kształtu mięśni, ale są podstawowym elemen-

tem służącym do przekazywania siły mięśniowej. Według

badaně około 30-40 procent siły generowanej przez mię-

śnie nie jest transmitowana przez ścięgno, ale właśnie

przez tkankę powięziową. Wydaje się więc, że włókna

mięśniowe nie powinny być traktowane jako osobny

element, ale wskazane jest rozpatrywać je razem z nie-

rozerwalnie otaczającym je kompleksem tkanki łącznej.

(Zobacz także: www.osteoreh.pl) �
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System powiêziowy

to temat z naukowego

punktu widzenia 

m³ody. Specjaliœci 

zaczynaj¹ wykorzystywaæ

dotychczasow¹ wiedzê 

w rehabilitacji zwi¹zanej

z przeciwdzia³aniem 

urazom w sporcie.




