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Minczgslaw Bgtnisws!!

Szl<ielet

Ze wzglQdu na budowe apaBt ruchu cdowieka dzieli siq na dwie cze6ci:
- uklad kostno-stawowy (cz€6d tliemd,
- uklad mig6niowy (czqsd cz)'nno.

Oba te u-klady tworz4 w oryanizmie czlowieka skomplikowany system dzwigni, dzigki
kt6remu czlowiek moie realimwac swoje c4nnoscl ruchowe.

Charalcterystyka tkanki kostnej
Ko6ci pelnq w olganizmie kilka funlcji: buduj4 szkiel€t, chroni4 nar74dy wewnQtrz-
ne, stanowi4 mieFce przyczepu dla miq6ni, sq najwiQks4m rezerwuarem waPnia
w ustroju. Wewn4trz kosci ponadb znajduje sig szpik kostny - tkanka wytwar"-aj4ca
elementy morfoiysrne lawi. Ko6ci pehq 6woie tunlrcj€ dzigki twaldo6ci i lwtrryma-
1o6ci, bedacych lr,lnihem ich specfcmej budowy.

Tkanl@ kostna powstqje gl6wnie w &odze kostlienia &anki chrzestnej szldistej
lub, w mniejs4m stopniu, tkanld l4cznej lr'taSciwej. Prcces kostnienia koiczy sie
u mgiczyzn okolo 21 . mku zycia, a u kobiet nieco wczesniej

W o&dixdeniu od chrz4,stek, ko6ci sq unaczynione i unerwione (ryc. l) Wbrew
powszechnemu rnniema.niu tkanka kostnajest aktlwna pod wzglQdem metabolicz-
nym i ulega nieustannym pmcesom przebudowy

Ko6{, jak kaida &an}a, sldada sig z kom6rek i substancji migdzykom6rkowej. Ko-
m6tyi (osteoblAsta, osteoclta iosteohlasty\ star\owt4 zaledwie 5% skladu ko6ci lch
zadaniem iest nadzorcwanie nieustamych procesdw budowy i niszczenia, qi. prze-
budowy ko6ci. Specyficae w'lalciwo6ci tkanli kostnej s4 zwiqzane przede ws4st_
kim zjel substancj4 miQdzykom6rkow4. Sldada si9 ona z czaici organicarcj (35%),
budowanej gl6wnie przez *l6lara kolagenowe (zwane tltai osseinownti) o$z cze'
Sci nieorganicarcj (65%), zawierajqcej sole mineralne (wqglany i fosforany wapnia).
Z wiekiem iloid element6w organicznych maleje na rzecz nieoryanicmych, dlatego
koSci stajA sie bardziej lauche i lamliwe.



Ryc. f
lvodeltkanki kostnej zbitej o€z dwowymiarowy flagment pnekroju poprzeczneqo (pow lOOx)

slola m edzykomdrkowa

U doroslych, zdrowych ludzi substancja migdzykom6rkowa kosci zorganizowa-
najest w postaci,laszer. kostngch. W z le,no(ci od ich uloienia wlr6Znia sie dwa
rodzaje tkanh kostnej blaszko\y^tei: zbitq i gqbczdst4. W lkance kostnej zbitej po-
jedlncza blaszl.,a kostna prz)?omina nieco rynng -jest lukowato zagiqta wzdlui
dlugiej osi. Zwarty uklad [cznych blaszek otacza koncentrycznie hana! Hatefia -
na przekroju poprzecznym widad blaszki, jako luki otaczaj4ce Swiatlo kanalu

(ryc. I ) . ?ka pojedncza jednostka budulcowa na zwana zostala osteonem. Kan N
Haversa i poppeczne odgalgienta tworz4 sysrem kanal6w w kt6rych ppebiegajq
nacz).nia krwionogne, limfatyczne i nerwy. Naczynia krwionosne wnikaj4 do kosci
z ok,'lvajacej je blony l4cznotkankowej - okostnej. Opr6cz nacz}]i krwionodnych
okostna zawiera tak2e liczne nerwy oraz kom6rkj kostne. Dziqh temu odpowie-
dzialnajest za odiywianie ko6ci oraz uczestniczv w ich przebudowie i regeneracji.
Tkanka kostna zbita tworzy przede wszvstkim Iamiona dlugich diwigni w szhete,
cie - buduje tr.ony koSci dtugch (ryc. 2) . W czaszce wspdltworry takie kosci osla,
maJqce m6zgowie.

Podstawg konstrukcyjnq tkanki kostnej g4bczastej takZe tworza blaszki kostne
ciasno owinigte wok6l siebie , takzwarle beleczki hostne. Liczne beleczki tworz4 prz e_
strzenn4 sie6, nieco prz!?ominajqc4 struktur4 g4bke k4pielowq (st4d olaeslenie
g4bczasta). Przestrzenie pomiedzy beleczkami w}?elnia szpik kostnv Architektura
kogci g4bczastej pozwala na rozioienie sil dziatajecych na ko(6. Rozklad obciazenia
jest szczeg6lnie istotny w pracuj4cych stawach. Dlatego tkanka kostna g4bczasta wy_
stgpuje gtdwrrie w koicowych czgsciach ko6ci dtugich.

Zdolnosci regeneracyjne koSci s4 duie (co moina zaobserwowad przv zrastaniu
siq zlamaf '. W nuejscu us?koilzenia kosciosreoklarry &om6rki ko{ciogutne; loka)-
nie niszcz4 tkarll(9 kostn4. W tl'rn czasie inne kom&ki - osteoblastv (kom6rki kodcio,
tw6rcze) uzupelniaj4 ublth badz spajaj4 ftagmenry kostne. pomigdzy procesami
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Ryc 2
Lokalizacja istoty kostnej zbitej onz q4bczastej w ko5ci dlugiej

tworzenia i niszczenia tkanki kostnej powinna istnied calkowita r6wnowaga, k6rej
utrz!rynanie zaleZy od wielu czynnik6vr Jednym z nich jest aktywnoS6 fizyczDa. Ma-
ia a.kq1a'no6d ruchowa (brak stalych obci42eri ko6ci) moie doprowadzid do urrary za-
rd\rnojej skladnik6w organicznych, jak i nieorganicznych, a zatem do srybszego roz-
\rrciu osteopenii \ osteopotozg. lwnika to ze zb)'t duiego pazeplywu lcwi przez koSci
w stosunku do ich zmniejszonej funkcji. Istnieje wiele dowod6w na to, iZ regulama
aktywno66 fizycma przycz).nia siQ do zmniejszenia ry?ryka zlamali w wyniku uraz6w
na skutek wzrcstu masy ko3ci, stopnia ich mineralizacji oraz poprawy uhwienia.

Rodzaje ko6ci
Szkielet domsiego cdowieka slCada sig z okolo 200 kodci. Ze wzgl€du na budowg ze-
lvngtraq kolci podzielono na kilka grup. Pierwsz4 stanowq koJci dfugie (dlugodd ko-
6ci wyrarnie prewy?jza ich saerokoed i grubo66). W ich budowie Wtutnia siA szo$ly
trzon oraz nieco bardziej spr946te nasady Oliisz4 i dalszO. Przyldadem kosci dfugich
sqr kold ramienna, lokciowa, pmmieniowa, udowa, piszczelowa i stzrtkowa. Ifujci dtu-
gie wystgpuj4 wi9c przede wsztstkim w korlc4trach. Drug4 grupA sranowi4 iosct pla-
ski" (dlugost i szemkosd zucaie przekracajq ich grubold), na przyldad ko6ci sktepie-
nia mdzgoczaszki i lopa&a. Tego rodzrju koeci pebq przede raszystlim funkqje ochmn-
ne i kwiohv&€ze. W iofcrzcft ftrdtticlrwszls&ie trzy wlmiary s4 podobne. Do tej grupy
nalei4 [ca:e koCci nadga:s*a oraz stgpu. Kofui o ksztalcie nieregu]amym, na przykhd
iuchwQ, lodci podniebienn e c4 lKq.f;i' zali,cz i9 do koScird2nohsztaltnUch.

W kocciach dlugich do l5 18. rol:u zycia cziowieka wystgpuje chrz4stka nasa,
dowa - to wla3niejej aktywnos6 wa nkuje intensywny wzrost podczas tak zwane-
Eo skohupokwitaniouego. Po zaloiczeniu wzrostu (Srcdnio okolo 17,19. roku il,-
cia, w zaleznodci od plci i pr€dyspozycji genetycmych) chrz4stki nasadowe ulegaj4
skostnieniu,



IO Szkielet

Polaczenia ko3ci
Abv poszczeg6lne koSci mogly utworzy6 sprawnie dzialajqcy szkielet, musz4 byd ze so-
b4 pol4czone. Rodzaj potqcz€nia koScijest 5ci6le zwiqzany z pelnion4 przez nie funl-
cjq. Tam, gdzie zachodzi potEeba \rzmocnienia wiekszego ftagmentu szkieletu, po
*st^i4pol4czenia $islz (niatchome). Cechtie je mala ruchomos6, a czgsto wrqcz
zupelnyjej brak. Miejsca styku ko6ci spajane s4 r6in)'rni rcdzqjami tkanh lEcznej, na
przyklad szwy w czaszce i zgby w zgbodolach - tkanlq l4cznq \it6lcfstq (a.,ifzozmsf),
a iebla z mostki€m - tkank4 chrzestnq (cirzqsfftozmst). W tych miejscach, gdzie
elementy szkieletu powinny zmienia6 polotenie wzglgdem siebie, funkcjonujq polq-
czmia ruchone- stawg . W stawach (tal jal w lozyskach wielu maszyn) najwiek'
szym Foblemem jest tarcie. Dlatego powierzchnie stawowe pokrlte sq bardzo odpor'
nq na Scieranie chrz4stLq sto?rouq. Niewielka pr?,estE.eh fiigdz'! ko(Cmi - jdma
staluolua - !,rypelnionajest biologicznym Srodkiem zmniejszaj4cym tarcie, czyli ma-
ziq stauowq, Wydostawatiu siQ mazi stawowej, wnikaniu zanieczyszczefi oraz nad-
miememu rozsuwaniu ko6ci (destabilizacji stawu) zapobiega mocna, l4cznotkanko-
wa torcbha stawowa Qej, e*r\etrzra czgSC - Uona maziowa Wdzjela mat stawowq).
W niektdrych stawach jej mlQ wzmacniqiq dodatkowo uigzadla.

Wlr62nia sie stawy umoiliwiajqce koiciom ograniczony ruch wok6l jednej lub
dw6ch osi, czyli sra?gJ,rdno-(staw ramiennolokciowy) druuosiolre (staw nadgarst-
kowo-6r6drgczny), oraz sta$y pozwalajqce na ruchy ko6ci wok6l wielu osi, tzw. sr4-
rry &Aloosioae (staw ba*owy, biodrowy).

Wraz z wiehem, na skutek prccesu starzenia sig tkanek w obrgbie staw6w po-
wstajA uszkodzenia i nieprawidlowo(ci anatomiczne zwane zmitnami zwArodnie-
niou\mL Zmiary z.ac4\ajq sig od chrzqstek stawowych, kt6re trac4 swq sprgzystosd
i gladkoSd. PrzyczFqjest zmiana sldadu mazi stawowej, odZfwiaj4cej chr/4sdA. Kon-
sekwencj4jest zmni€jszona ruchomocd stawu a talie b6l. Dowiedziono, Ze regular-
na alo$rodC ruchowa odpowiednio dostosowana do indF,vidualnej wydolnosci, za,
pobiega zahamowaniu od4 viania staw6w, a przez to ich usz0'!,!'nieniu wskutek nie-
doboru mazi stawowej. Uwaza sie fu\aniei, ii nrch wzmacnia i uelastycaia wiezadla
i torebki stawowe.

Budowa szkieletu
Na szkielet cdowieka skladaj4 sie: czaszka, lcggoslup, szkielet koticzyn g6mych oraz
dolnych wraz z ich obrgczami.

Wzmst czaszki Ewa nie tylko podczas iJcia plodowego, ale takie pvez hlka na-
stepnych lat. Mo2.Iiwo6ci waostu szybko jealnak mal€j4, szczegdlnie po skosmieniu
t4cznotkanlowych ciemi4czek. W budowie czaszki czlowieka moana wyr62ni6 mti-
zgoczaszhg i trzeuioczaszk. Ta pierwsza odpowiedzialna jes! przede wszystkim
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za ochmne m6zgowia. Druga otacza poczqtko\,re odcinli &69 pokarmolvlch i odde-
chowych oraz chmni takie waine narz4dy zmlsldw, jal na przyldad wzmku, wechu
czy smahr.

M6zgoczaszkg wspdltworzq miedzy innymi widoczne z zewnqto ko6ci: czolowa,
dwie ciemieniowe, dwie slconiowe oraz potylicma. KoS6 czolowa cbrcni od przodu
m6zgowie, a takie wspdltworzy oczodoly.

Kosci skoniowe oslaniaj4 m6zgowie po bokach, a ponadto znajduj4 si€ w nich
najwa2niejsze elementy narz4du sluchu i r6wnowagi. W podstaianej czgsci kosci po-
tylicznej majduje si€ otw6r potyliczny wielki, l4czEcyjamg mdzgoczasfi z kanalem
Icagowym lcagoslupa.

W sklad czgSci trzewnej czasfi wchodz4 miedzy innymi ko6ci: szczqh, nosowe,
jarzmowe, a ta.lde ko6ci podniebienne.

J€dynym ruchomym elementem calej czaszki czlowiekajest zuchwa. W iuchwie
w}T6znia si€ masywny trron, od kt6rego do t)'lu odchodz4 s!'rnetrycznie galezie 2u-
chwy lch kohce wsp6ltwotz4 z kosdmi slconiowymi mocny staw iuchwowo - skro-
nio!vy,

Icggoslup zbudowanyjes! z 33-34 kr€g6w W krqgoslupie czlowieka \a]'r62nia si€
piQd odcink6w Odcr?sh szgjng zhudowany iesL 27 k9g6w, pierciowA z 72,lgdauio-
uy z 5, natom\ast hn!2o1tV z 5 kegdw zm6niQtych w mocnq koSd kzy2owq. W sklad
ostatniego odcjnka - guzicznego (ogonowego) wchodzi 4 - 5 kryg6w zrosnigtych
w koSC guziczn4. RdZna liczba k€g6w u poszczeg6lnych hdzijest normaln]'rn prze-
jawem zmienno6ci welvn4trzgatunkowej.

DfiApietwszel<r9g. dZwigacz (atlds) l obrctnih 16 \4 siq kztaltem od pozosta-
tych kreg6w odcinke szyjnego. Drwigacz nie posiada trzonu, twov4 gojed)'ni€ luki
lcegowe. Od strony czaszki dtwigacz tworzy powierachnie stawowe umoifiwiaj4ce
potalqj4ce ruchy gloql natoriast z obrotnikiem tworzy pol4czenie stawowe umoz-
Iiwiaj4ce przesz4ce ruchy glowy Charakterystyczn4 cech4 obrotnika natomiast jest
zqb shnowi4cy o(, wok6l kt6rej obraca si€ adas wraz z glow4. Pozostale lcggi odcin-
ka szyjnego r6inq si9 nieco rozmiarami i ksztaltem, ale zawsze majq trzony i luki kQ-
gowe. Kr9gi odcinka pieFiowego maj4 powierzchnie stawowe, kt6rFni lecz4 sie z 2e-
brami. Kr9gi ledtwiowe natomiast odznaczaj4 siQ bardzo maEr,'rnq budowe.

Zadaniem krQgoslupajest przede wszystkim podpora ciala, ochmna rdzenla lag-
gowego oraz stabilizacja obreczy ba*owej i miednicy. Przystosowanie kggoslupa
do utrzymywania wyprostowanej postawy ciela i unoszenia cigildej glorT przejawia
sie zardwno w uformowaniu calo6ci, lak i w sposobie zestawienia trzondw kgg6w ze
sobq. Moina to zaob6erwowadjuz u &iecka ucz4cego sie chodzid. Jego lcagoslup po-
cz4tkowo jest lukowaty i stopniowo przltieB esowaty kztatt. Odcinki s4jny i lgdz-
wiowy maj4 lrlpukloSci skiemwqne do przodu (brdozE), a odcinli pieNiowy i hzy
zowy - do ql]u (hifoz!) .

Pomiedzy trzonami kolejnych keg6w wystepujq chrzestne laqiki migdzykregowe,
zwane dyskami. Ich podstawo\aym zadaniemjest amofl]zowanie wstrzqs6w Wysu-
niqcie sie laqtka, populamie lecz nieprawidlowo zwane dyskopat4, jest bardzo bo-



lesne i bezwzglgdnie wymag konsultacji z lekarzem. Poszczeg6lre laegi zachowuj4
jedynie niewielk4 ruchomodi w stosunle do lagg6w z k6rymi bezposrednio sqsia-
duj4 (q'j4&iem s4 loQgi szyjne). Jednak kQgostup jalo calos6 moie wykonrya6 wie-
le ruchdw, na przyklad do przodu omz w mni€jsz]'rn stopniu w t/ i na boki.

Klatka pie$iowajest konsfukcj4 a;umwq. Klat]e pieNiowq tworzq lc9gi pier6io-
rve kqgoslupa (12), zebla (12 par) oraz mostek. Razem tworz4 one mocnq, ale lek-
kq i sprQ:yst4 oslone pluc oraz serca, pozwalajqc4 l€alnoczesnie na \,lykonylvani€
wdech6w i vrydech6w Przeabde, chrzestne czgsci pierwszych 7 par Zeber aosnigte
s4 bezpo6realnio ze splaszczonym mos*iem - nazlwarny ie zebrami praudziullmi.
Chrzgstne czgsci trzech kolejnych par zrastajq sig z chvqstkami Zeber polo'Zonych
wliej -.. nazwanoje wiec umownie iebrami rzehomymi. Ostatnie dwie pary Zeber s4
nie azrosruQte z mostkiem (^ebia uolne).

Konstrukcja szkieletu koriczyny gdmej zapewnia jej bardzo dui4 ruchomo66.
W sldad szheletu kaZdej z kohcz!'n g6rnych wchodzq ko6ci obrqczy gdrnej - lopat-
ka oraz obojczyk i kodci kofczyny g6rnej wolnej: ramienna, dwie kosci przedramie-
nia (lokciowa i promi€niowa) oraz ko6ci rQki (nadgaistka, 6r6dr9cza i palc6w). Po-
lqczenie szheletu koiczyny gdrnej ze szheletem osiowym zapetania obojczyk - 14-
czy lopatkg z mostki€m. Splaszczona iopatka przylega od tylu do grzbietowej
powierzchni klath pieNiowej. KoSC ta tworzy miejsca przyczepu silnych miQSni koh-
czfry g6mej oraz grzbietu. l,opatka ma do$ plythe zaglgbienie - panewlq stawu
ramiennego.

W panewkq t9 wchodzi glowa najwiqkszej ko6ci koic411y g6rnej - kosci ramien-
nej. Koriec dalszy kogci lamiennej tworzy polqczenia stawowe z kosamir promienio-
wq 0ei4c4 po sfonie kciuka - zewngtrmie) i lokciowq (lezqcq po stronie palca piq-
tego - wewngtrznie). Gdy dlorl cziowieka skierowanajest do przodu, ko6ci przedra-
mienia sq {zglQdem siebie r6wnolegle. Nawdcenie przedramienia z pozycji
odwr6conej powoduje sla,-4zowanie \aymienionych kosci (ta luchomosdjest niezbed-
na w koric4'rlie ch$'!'tno - manipulacyjnej).

R€ka sldada siQ z licznych ko{ci polqczonych stawami. Rozpoczyna siq nadgarst-
kiem (dwa szeregi ko6ci), dalej j€st $6&gcze tworrone przez pigd kosci S!6dr9cza,
kt6rych koice dalsze l4cz4 si9 stawowo z odpowiednimi paliczkami pelc6w (sq dwa
paliczki w kciuku i po 3 w kaidym z pozostalych palc6w). Kciuljest przeciwstawny
w stosunku do pozostalych palc6w, co stanowi kolejne potwierdzenie chwltno - ma-
nipulacyjnego charakteru koriczyny g6rnej czlowieka.

Szkielet koicz)'ny dolnej umoiliwia dwunoin4 lokomocjg. Obrgcz miedniczn4
tworzq parzyste ko6ci: biodrowe, kulszowe, lonowe, kt6re zrosniQte s4 w poj€dyn-
czq kos6 miednicznq. Szkielet kaidej kohczyny dolnej tworz4 ko6ci: udowa, ko6ci
podudzia (piszczelowa i strzalkowa) i ko6ci stopy (stepu, 6r6dstopia i palc6w).

Miednica tworzy pier.fuiei kosmy zamykaj4cy tul6w od dolu ijest mocno pol4czo-
na z koscie lozy2ow4. W miejscu styku tEech kodci miednicy powstaje zagtgbienie
- panewka stawu biodmwego. W staw wsuni€ta jest glowa maE*nej kosci udowej.
Jej koniec dalsry tworzy powierzchnie stawow4 alla kosci piszczelowej. Powstaje w ten
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spos6b staw kolenowy W6p6ltworzy gp taki.e n epka - niewielka kode zwi4lana 6cie
gnami miQ&ria czwomglowego uda, mqi4ca anaczenie w ogrsniczeniu ruchomodci
stawu kolanowego.

Ifu6d piBzci'zelowa i rdeco rnniejsza strzstkowa wsp6lrrvorz4 staw skokoql l4czq-
cy podudzie ze stopq. Ko6crec stopyjest znccznie mocniejsry nii dtoni (uwagg zwra-
cqjA dwie mrsyMe ko6ci 6tQpur skokov,a i pietolre) i ma ograniczonq luchomost
(w tlm talde paluch niejest przeciwBtaenyl),



Anna Kgska, Agnicszka FornaI-U rban

Uklad migsniowy

Mi9snie stenowi4 okolo 35-40% masy cia.la. Zadaniem mie6nijest \aykon,,wanie
odpowiednich skurcz6w na polecenie ukladu nerwowego. Moiliwo6C skurczu
miQsnie zawdziQcz4j4 odpowiednlej budowie komdrek mie6niowych, zawierqiqcych
w swoim wngbzu wldhet]lKa,b\Alkowet aktgnowe i miozgnoue, po&tzw4 slanczl
kom6lkije6t powinowact\Mc miqdzy $t6henlami aktlny i miozyny lch uHad liini
siQ w rtinych typach mietui.

Rodzaje tkanki mig6niowej
Najliczniejez4 gupg w u}:ladzie miQsniowlm czlowieka Btano*14mip(nie poprecz-
nie Wikouane szkialctotu? (ryc. 3), Jest tojedlna grupa miQ6ni pracuj4ca zaleznie
od naszqi v/oli, dzigh une!\rrieniu przez somatycmy ullad nerwowy Jednalcie sa
wtud nich mie6nie (na prryklad mig{nie oddechowe) nadzorowane r6wnie2 przez
autonomicany ulilad nerwo*y. Miginie szki€letowe umofiwi4jq przemieszczanie sie
organizmu w przestrzeni, zniany ulozenja czgdci ciaia $obec siebie i utrzymanie
postawy ciala. Zbudow"ne s4 z du2ych wielojqdrzasrych komdrek charakeryErycz.

Rt/c,3
Thnka mieSniowa poprze.znie pqikowana
szkieletowa

nie zalamqj4cych $riado zwanych
aldknami rn*knioWmi. Dlugofd u/t6-
hen migsnioi,ych moie wyrDsid nawet
kilkadziesi4t centymehdrq a ich Sredni-
ca waha siQ od l0 do 100 rlm. W jed-
nym mieSniu moie an4idowad siQ od 20
do 100 tys. t lich $t6kien, pogrupowa-
lych w t^v jednos&i motorycrre. Jed-
nostka motdrycmo Qvthoua) to ied-
nostka funkionalna mieinja, na k6r4
sHada si9 komdrka nerwowa (zeumn
motory.zng) i ws4.fnthe zaopatrywane
przez nq wl6kla miQsniowe. Migsief
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moZe zawieEd od 100 do 2oo0jerlnostek motorycmych. lm jest ich wigcej, tlm pre,
cyzlniejszy skurcz migsnia.

Kom6rki migsni szkieletowych s4 calkowicie od siebie oddielon€ tkankq tqcznq
lr'lasciw4 IuZn4 zwan4 irddmifM4. Izolacja ta sprawia, i€ stan czynnoScio\ayjednej
komdrki migsniowej nie moie by6 przekazlwany na inne. W SrddmiQsnej znajduj4
si€ liczne wlosowate naczlnia lowionoCne, nerlly oraz naczlnia limfaryczne. Gl6w-
n4 tunlcj4 tej tkanh jest zatem odzywianie nl6hen migsniowych, jak r6rvnie2 14-
czenie kom6rek migSniowych, co pozwala na skoordj'nowane ich skurcze i rozkur,
cze. W migsniu znqtduje sig ponadto omigsnd, kt6la otacza pgczki url6kien miqsnio-
wych. Caly migsiefi natomiast po]{{!:Jya namiQsna, zwoJl r'wrneipowi7ziq mi?fuia.
Omigsna i namigsna odgrlwaj4 istotn4 rol€ w przenoszeniu sil skurczu mie6nia na
ko6ci (ryc.4).

Ryc 4
Budowa miesnia ekieletow€go

Pojedyncze lvl6ho mi€6niowe otoczonejest blon4 kom6ikow4, kt6m tworzy cha,
mkterystyczne \,euldenia do jego wngtrza, przybieraj4ce postad kanalik6w (ftanali-
&i T). Kanaliki te przylegaj4 do mocno rczbudowanej w tych kom6rkach siateczh
wewnqtrzplazmatycznej gladkiej, petnqcej rol9 magaz).tlu jon6w wapnia. Pierwia-
stek ten odgrywa istotn4 rolg w uruchamianiu apaBtu kurcdiwego podczas odpowie-
dzi kom6rki migfniowej na odebnne pobudzenie. Na obwodzie $'t6hen mig6nio-
lrlch, tuz pod ich bion4 znajduj4 sig liczne j4dra kom6rkowe. Ich znaczqca ilosi
w kom6rkach miqsni szkieletowych wi42€ siq ze zwigkszon"n zapotEebowaniem
tych kom6rek na bialka. Wngtrze kom6rki miqeniowej wJ?elnione j€st ulo2onymi
wzdlutjej dlugiej osi ul6]K.enkan|tr miofibrylami (ryc.5).

Kazda miofibrylla zawiera ulo2one na przemian odcinki zbudowane z bialek
lczestniczqcych w skurczu. Nalei4 do nichi aktyna wlst9pujqca w postaci miofila-
mentdu cimhich, rnlo4,t\a t|tou4ca mioflammt! gru be oraz irme bialka regulato
mwe i podtrz'.mujqce. Podstawow4jednostkA kurcdiw4 miofibryt jest sorkomer, od-
cinek zawarry migdzy dwoma charakerystycmymi elel':lelllarnt zwarryfin liniami
Z (ryc. 6). Pqi€d),ncza miofibrylla sklada sie z wielu uloionych tiniowo sarkomer6w
Do linii Z przyczepione sq miofilamenty akt].nowe, miedzy kt&e czesciowo wsuni9-

15
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Ryc.5
Pojedyncze wl6kno (kom6fta) mie6nia szkjeletoweqo

Ryc.6
Budowa sarkomeru

l . ia  Z lnia Z

te s4 miolilamenty mioz\.nowe. Podczas skurczu, na skutek dlizgnia sigjednych fi,
lament6w wzdiuZ drugich, dochodzi do sklacania dlugosci sarkomeftw poniewaZ
w pobudzonlm rvl6lo:rie mie6nio\,rrym slo.acaj4 siq wszystkie buduj4ce go sarkomery
(miofibrvle), w efekcie zmniejsza sie dlugosd calej kom6rk migcniorvej. pomigdzy
miofibryllami znajduje sieliczne mitochond.ria, rr]iejsca uwalniania energii do skur-
czu. Czerwone zabarwienie ivldkien mig6niowych wynih z obecnosci w nich mio
gLobinv bialka\\.lqiqceg} den, niezbgainy do uwalniania energii umoiliwiaj4cej wy-
konFvanie wysilk6w diugohwalycb.

Regularne wykonywanie wTsilk6w fizycznych prowadzi do powigksz€nia miesni.
Jest to wlnik waostu masy i objetosci wi6kien mig6niowych (tipe?trofd), na skutek
zwiqkszenia w nich liczby miofbryli. Nalezy przy r!,n podhesli6, Ze liczba kom6rek
w miesniu nie zwigksza sie.
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Mi€sniem poprzecanie prqzkowanym, ale o irurej budowie mikoskopowej i wia-
{ciwoeciach,jeslmbsiei seftow G.yc.7). Jego Vecajesi ni€zaleina od naszej wo-
li. CzFnoiC tkanki miesniowej sercowejjest wzbudzana przez kom6rki mzrusznika
serca (uklad Indiroprzewodzqcgr), natomiast regulacja tej Facy odbyraa si9 za po-
jreilnictwem autonomicznego uldadu nerwowego oraz uHadu hormonalnego.

Migsie6 sercowy zbudowanyjest zjedno- lub dwuj4drzastych komdreh pol4czo,
nych ze sob4 wstawl..ami W odi6znieniu od mie6ni szkieletowych, komdrki mie$\ia
sercowego zawieraj4jadra umi€szczone cenualnie. hdobnie natomiast iak we I1,16k-
nach poprzecznie prqzlowanych szkieletowych. cytoplazma wypehiona jesr miof-

Ryc.7
Tkanka m jeSniowa popnecznie pqtjowana
serca

Ryc.8
Tlcnka miesniowa qladka

brylani, miedzy ktdrymi mqjdqjq sie
liczne mitochon&ia, zbiomih i kana.liki
siateczki weranqtrzplazmatycrtd oraz
wpuklenia blony kom6rkowej. CZQSC
z tych kom6rek posiada zdolno66 do
opontanicatych skucz6w,'IWoE4 one
skupienia w mie6niu s€rcowyrn nazywa-
ne Mkani dutnmatvnnu serca. Dzj\e-
ki nim serce, umieszczone w plynie od-
ifwrzlm, moie pracowad nawet po \ay-
izolowaniu z organizmu.

Trzecq grupf migsni stanowiq ni?-
tniz ghdhiz, zbudowane z niewielkich
wrzecionowatych I@m6reh nie $,ykazqjq-
cych poprzecznego pqzkowania (ryc. 8).
Komdrh miesni gladkich zr€ne rriodyta-
fti mog4 wlstgpowad pojedynczo lub
w niewielkich grupach w tkance l4cmej
r6inych narzqd6q na przyklad w gruczo-
le Iookowym czy w kosmku jelitowym.
Mog4 rfianiez tworzyd duze mig$ie, takie
jak na przyLdad mie6nie w Scianie macicy
czy iiohdka. Z€spob miocyt6w wyst9puj4
ponadto 1ir postaci watstw w narz4dach
rurowatych, na przyklad w naczlmiach
hdonosnych. Skur.ze tkanki mi$niowej

ghdkiej, podobniejak tkant<i miedniowej serca, sq niceleine od naszej woli, gdyz pod-
legaj4 kon[o]i aulonomicarego uHadu nerwow€o oraz uldadu hormonalnego.

Miocyty zawier4i4jednojQdm le4ce w srodku kom6rh. Ka.idy z nich zawiera
oba kucdiwe bialka mi9{ni: aktynl i miozyne. Ich uHad nie jest jediakze ral< regu-
lamy jak w pr4?adku mie6ni poprzecmie prQzkowanych. Za$ano6i biatek kucz-
lila,ych jest ponadto rnniejsza nii w mi9sniach szkieletowych, co thmaczy mniejsz4
sit9 skurczu mi96ni gladkich.
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Charakerystyczn4 cech4 miesni gladkich jest zdolnosi do spontanicznych, au-
tomatycznych skurcz6w Zwi4zane jest to z faktem obecno6ci w wielu mie6niach
gladkich kom6rek sr6dmiqzszou'ych (komdrhi Cajala). Sq one szczegdlnym mdzaiem
mioclt6w zdolnych do autonomicznego lqtwarzania impuls6w pobudzajqcych te
mi€6nie do skurcz6w

Mechanizm sl<urczu mie3ni
Mechanrzm skurczu jest w zesadzie taki sam we $szystkich t,?ach miqsni organi-
zmu czlowieka, tzn. polega na przesunieciu sie aktlny wzglqdem miozF)r'. Cz4stecz-
ki miozyny zloione s4 z dw6ch podjednostek meltmiozyny lzhkitj o wydltionym
ksztelcie ofizmerctuiozgn! cieihi4 posiadai4ceivrpustki shemwane prostopadle
do memmiozyny lekkiej (ryc. 9). Zasadniczq lolg w mechanizmie skurczu mi€Snia
odgr)'vr" meromiozyna cigzka. Jej lvypusth tworz4 pohczenia z akrynq, co umoili'
wia wsuwanie jej pomiedzy miozlne podczas skurczu. Aktywacia uldad6w kurcdi-
wych w odpowiedzi na odebrany impuls nerwo*y zwiqzana jest z Pojawieniem si9
w cJtoplazmie kom6rek mig6niowych jon6w wapnia. l4czenie si9 i rozl4czanie \at6_
h€nek altynowch i miozynowych, czyl.i utrzymywanie siQ skurczu trwa, dop6ki jo-

ny wapnia nie zostanq czynnie usuniQte poza obrqb kom6rki. Gdy to nastepuje, mi9_
siei przechoala w stan lozkurczu.

nyc.9
Aparatkurczliwylom6rki miesniowej

l /
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Ifum6rki mieSniowe odpo$iadajq skurczem na odebrane impulsy nerwowe
(ryc. 10). Odbi6r pobudzenia jest moiliwy dziQh polaryzaqji blon kom6rek migsri.
Polar'"acja ta jest wywolana dzialaniem pompy sodowo-potasowej. Bialko pompy
gg|or'lr6ladz4c ne Tewrj4trzblony jsng sodowe, a we\tn4mjong potosoue p!:r.yczyia siq
do tego, ii $Tr9trze kom6rh miesniowej w stanie spoczlnku ma ladunek ujemny
w stosunlo do sirony zewnetrznej. WarunLuje to mor,liwo66 przyjgcia impuls6w net-
wowych przez kom6*i mig6ni. W miesniach szkieletowych przekazlvanie impuls6w
nerwowych odblva siQ za poSrednictwem zwiqzku chefinc?rlego - acetElacholinA.
Wyszerpanie zapas6w tego neutomediatora w intenEwnie pmcuj4cych sympsach
nerwowo-mie6niowych prryczlnia sie do rozwoju zmgczenia mie6ni.

Ryc, f0
Synapsa nerwowo-mieSnlowa (plytka motoryczna)

+

;ii\tx r[ff;:-.""".,
+

+

Praca mi96ni wymaga enelgii. Bezpo$ednim Zr6dlem energii do skurczu jest
ATP (ad.enozgnoffijfosfora"). Zwiqzek ten posiada dwa wysokoenergetycane wi4za-
nia zaw"rte miQdzy trz€ma reszt mi fooforanowyni. Odl4cz€nie reszt fosforanowych,
a wiAc rcaywanie tych wi4zai pozwala na u[€lnianie energii. Istotn]rn jest fak, i:
mzklad ATP wlmaga obecnoiciwody (hVdroliza ATP). Niestety ilo6d energii zmaga-
zynowanej w kom6rce migsniowej ir postaci ATpjest niewielka, wysta&za zaledwie
na kilka pierwvych sekundjej pracla l(oniecamjest zatem r€meracja zasob6w ATq
odbywaj4ca sie koGztem takich zwiazk6wjalc fosfolaeatlna, gluloza czy wolne kwa-
sy duszczowe. Mi$nie mog4 praco$a6 zar6wro w i,i€runkach tlenowych jak i bez-
dmowych, ale w6wczas mg siq sttrciej. fuczas htkotmalych qsitk6wmiesnie
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gl6wnie czepiq energiQ z proces6w bezdenowych, qi. bezdenowego rozkladu fosfo-
keaqny i glukozy (gliiorizg). Podczas wlsilk6w dlugoEwalych, dzigki wzrnoionej
pracy uldaddw oddechowego ilaaienja, z']aczna czeit energii pochodzi z denowych
przemian zwiqzkdw organicmych, m.in. kwas6w duszczowych. Po zakorlczeniu wy-
silku sptacanyjest dlrg t?"nd&V. Nadwyijla pochtanianego denu uykorzystana zosta-
je do odbudowy zuiltych 6ubstrat6w eneryetycznych oraz usuniqcia z migSni pmdul-
t6w wysilkowej przemiany mateii.

Warto podkre6li6, 2e praca miqsni stanowi istotne ,r6dlo ciepla w organizrnie.
Dzieje sig tal poniewaz 75-80% uwalnianej w migsniach energii rczpraszane jest
w postaci ciepla.

W zaleino6ci od tr6del eneryii wykorzlsqwanych do prac]1 a wiec od czasu jej
[wania i odpomosci na zmeczenie, kom6rh miqsni szheletowych &ieli sig na: r.r,#ft-
na uoLno hurczqce sQ (tVpu I, czerllone) | szgbho hurczqce sig (biale), w obrelie
kt6rych dodatkowo wyr6inia si& uldkna odpone na zmeczenie (tgpu IIA) otaz po-
d4tne na zm1czenie (tgpu l.lB). Wldloa te wystgpujq w r6hych miesniach w rdinych
proporcjach. W16kna wolno kurczqce siq s4 bogare w mioglobine i mitochondda.
Energia do skurczu tych kom6rek pochodzi z pfoces6w tlenowych. Ten typ wl6hen
odznacza sig wolnym skurczem i du4 wytr4malosci4 na zmgczenie. Szczeg6lnie
licznie wl6kna czerwone wlstepuj4 w miesniach utrz',rnqj4cych postawg ciala, na
przyklad mi€gniach grzbietu. Cech4 chaEkterystycznq wl6kien szybko kurcz4cych
siqjest natomiast duZa zawartosd miofiblyli, mniejsza za!, w pordwnaniu do wl6hen
czerwonych, ilo$ mioglobiny i mitochondri6w Wl6ha biale tlpu IIA czerpi4 ener-
gig zardwno z procesu glikolizy, jak i pmces6w utleniania zachodzqcych w mitochon-
driach. Dzigh temu ieh praca moZe tn4"6 dluiej niz praca wl6hen bialych typu llB,
uzyskujqcych energiQ gl6wnie z bezdenowego rozkladu d:uk]uy (qlikoliza beztlmo-

Ryc. ff
Rodzajewl6kien miesni szkieletorych

rs
Melodc4t - p6lqa $d&rd rchoturca.ych sltspirfur - p6r.o, sralhi sdblolorc4cy.h &
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&a). Wt6lon biale wyst9puj4licmie w migsniach wykonujqcych szybkie i kdtko-
rrwale rucby, na przyklad w migsniach konczym doinych.

Prcporqje mi€dzy wt6lmami wolno i szybko kurcz4cymi si9 w migsniach warun-
kowane sq genetycmie i sq r6zne u r6irych os6b (ryc. 1 1). Osoby posiadajqce w miq-
Sniach duZq liczb9 {.i6kien czerwonych s4lepiej przygotowane do \a}silk6w o dluz-
sz).m czasie trwania, natomiast osoby z pzewagA *'l6kien bialych osi4gai4 lepsze wy"
niki podczas uykonwania wysilk6w lc6tkotrwalych, ale o duzej intensywnosci.

Czynniki wplywaj4ce na prace mieSni
Sila skurcz6w migsniowych zalezy od:
1. Budowy miqsni - liczby {,l6kien w mig6niu, rodzaju dominuj4cych \al6kien

w mi9sniu, uloienia \'!,l6hen czyli wi€lkosci przelaoju fizjologicznego miesnia
oraz potencjalu metabolicznego $'l6hen (aparat enzymatyczny, liczba mito-
chondridq ilosd mioglobiny),

2. Koordynacji nerwowo-miqsniowej - czqstotliwosci impulsacji wjednostkach
motorycznych, mobilizacji jednostek motorycznych, sFchronizacji ich pracy,

3. Stanu odiwienia i nawodni€nia organizmu,
4. Stopnia rozci4gnigcia miqsni,
5. Temperatuly miesni.
Biorqc pod uwagQ zaleinoSd migdzy budow4 mi93ni a jako6ciq ich Facy warto

zwr6cid uwage na wlratnie zaznaczaj4ce sig r6inice migdzy plciami. R62nice te wi-
doczne s4 zar6wno migdry kobietami i mgzczlznami nie uprawiaj4cymi sportu, jak
r6wnie2 migdzy zawodniczkami i zawodnikami reprezentuj4c!,rni zblirony poziom
sportowy i tQ sama dlsc!?ling (czy konkurencjg) sportow4. W6wczas, gdy wynik spor-
towy zalei istotnie od sily mieSniowej (skoh lekkoaderyczne, tr6jb6j sitovvy), r6tni
ca miedzy kobietami i mQiczlznanijest wieksza nii $tedy, gdy znaczenie ma przede
wszystkim wytrzymatosd (biegi, pM,vanie). Mniejsza sila i moc miqSni kobiet s4 wy-
nikiem pvede wsz,stkim mniejszego pola przekoju poprzecznego migsni. Spowo-
dowane jest to nurejszq liczb4 r.d6kien miQsniowych oraz nmiejszq ich 6rednic4 u ko-
biet. Miqgnie stanowi4 okolo 32% masy ciala kobiet, podczas gdy u mgiczlzn ich
udzial w masie ciala wynosi 36%. Miq6nie kobiet ponadto chankte4zuje mniejszy
udzial ra'l6hen szybko lalrcz4cych sie, co zwi4zanejest z mniejsz4 aktywnoscie en-
4m6w glikolitycznych. Sprzyja to jednak2e wy2szej aktlavno6ci pmces6w metabo-
licznych o charalterze denowym, a zatem lepszej tolerancji wysilk6w dlugotrwzlych
przez kobiety. R6znice miqdzy plciami dotyczq ponadto topografii sily mie6niowej.
czyli ualzialu poszczegolnych cz€6ci ciala w sile calkowitej. Kobiety w por6wnaniu
z m9iczlznani, charakterlzuje bowiem mniejszy udzial sity miegni kohczyn g6r
nych. R6inice miedzy plciami pojawiajq sie w trakcie procesu dojrzewania plciowe-
go i kztaitujq ostatecznie po jego zakoriczeniu.
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Wphv koodynacji nerwowo-mi€6niowej oraz stanu odbrwienia i nawodnienia
oryanizmu om6wiono w dalszych rozdzialach podrgcznika. pozostale dwa czynniki
$arunleJqce !|adajnq pracq mjgsru, 0. rozciqgniqcte mie(nia oraz podwiszenie Je
go tempemtury zapewnia rozgrzewka.

Rozgr2ewka to k6tkotrwaly wysilek poprzedzajEcy wla6ciw4 prac9, zbliiony
do niej charalterem i nat9ieniem. Rozgrzewka polega na mobilizacji czynnosci fi?io-
logicnych ustmju przed duiym wlsilkiern fizycznym. Sklada si9 z zespofu specjal-
nie dobranych dwiczeri fizycznych, wykonywanych w celu przygotowania organizmu
do pracy. Rozgrzewka jest konieczna i stanowi podstawe kazdego treningu. Dzieje
si9 tal poniewai fi4jologicznie narzqdy i uRady w organizmie czlowieka znajdujq sie
w pewnym stanie bezwiadnoSci, ktdry nie pozwala im na natychmiastowe i doskona-
le wykonanie dzialania. Znaczenie rozgrzewh polega nie rylko na zapobieganiu kon-
tu4om. Wykonyw"nie jej pozwala ponadto osiqgnqC maksFnalnq wydajnosd pracy
miqsni. W ralarku rozgrzewki slcaca sig czas reakqji ruchowej, ruch lub czynnosd
\4ykonuje si9 na w]2szlm poziomie technicznym, z wiQksz4 sil4, szybkoscjq, wytny_
mato3ciq. Naleb pamigtad, 2e dobrze przepmwadzona rozgrzewka nie powinna zm€-
czyd zhftnio organizmu i narazid na utrat9 energii potrrebnej p6tniej, podczas wla-
Sciwego wysilku. Cwiczenia mzgrzewaj4ce powinny ftwad kilkanascie minut (mjni-
mum 10, plzy czym im starszy organizm, tym rozgrzewka powinna by6 dluisza),
a intensylvnoi6 m?grzewki nie moie bC zblt wlsoka - malslrnalnie S0% tema mak,
symalnego (HRin&\). Do nqiwa2niejszych zmian zachodzqcych podczas rozgrzewh
nalezq:

I . W uidadzie miQSniorym I
- waost tempelaturJ mi96ni (wieksza akq'vmose apantu enzj,rnatycznego,

lepsze pobieranie tlenu, uspralvnienie odruchdw obronnych migsni przed
rozerwanem ).

- zmniejszenie lepkosci tkanh lqcznej w migsniach,
- pobudzenie receptor6wmig6niowych (poFawakoordynacji),
- poprawa ukr,!r'ienia migsni,
- zwigkzenie dlugo6ci miginia = rozci4griecie (nawet o 2O%),

2. W ullaalzie kostno-stawowvm:
- wzrost ilosci mazi stewowej (naoliuienie stau6w),
- r4zxost elastycziosci Sciggien i wiQzadeL

3. W uldadzie lcazenia:
- przyspieszenie pracy serca (.!r,zxost tQtna, cisnienia tetniczego la$,i, objeto_

6ci minutowe),
- rozszerzenie tgtnic, zwQienie 2]d oraz wlqczenie do pracy wszystkich na_

cz]'6 wiosowatych'
- zirmiejszenie dostawy hwi do ukladu pokarmowego i wydalniczego,

4. W uldadzie oddechowym:
wzrost wentylacji minutowej pluc,
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5. W uklaclzie nerwowym:
torowanie nerwowe,

- poprawa ukwienia m6zgu,
6. W ukladzie hormonaln).rn:

- uruchomienie gruczol6wpotowych,
[zrost rryalzielania homon{iw stresu (adrenaliny, noradrenaliny i glikokor-
tykoiddw).

Miginie jako narzqdy
Ka;dy miesieli szheletowy moi.na traldowad iako odrgbny narzqd. Tpowy migsief
sfieletowy zbudowanyj est z bftuSca ofizWAczepdu. Obaiego ko6ce przyczepio-
ne sq nqjczqcciej do dw6ch r6inych kofti, tak by sl1lrcz migsnia przyciqgal te kosci
do siebie, a rozkurcz pozwalal im $r6cid do poprzedniego ustawienia. Przyczep mi9_
6nia. w herunku kt6rego miqsien siq kurczy nazFvany iesl ptzltz?pen poczqtho'
@l,ym. Koniec przeci\any - pnyczepem hoicowgm. RolQ przyczepdw miqsniowych
pelni4 cciegna zbudowane z tkanh lqcznei zbitei, charakteryzuj4cei sie zwart)Tn
ukladem licznych v"i6hen kolagenowych. Taka budowa dciQgien sprawia, 2e sq one
bardzo odporne na rozerwanie i mog4 uczestniczy6 w pnekazl'waniu sity rozwijanej
przez pracujqce mie6nie na ko6ci. Mig6ni€ mog4 mief przyczep! t^kie w rozcig'
gndcft, czyli szerohch pasmach tkanh wl6knistej. Prrykladem mog4 by6 miQ6nie
brrucha. MiqSnie sk6rne z kolei przyczepione sq do sk6ry a mig6nie jqzyka do blon
sluzowych.

Miesnie czlowieka maj4 r6inomdne ksztalty Ze wzgledu na morfologig dzieli sig
migdnie na trzy grupy: dlugie, szerohie i hrltkie (t Jc. t2). Mig6nie dlugie wystQpuja
przede ws4stkim w koicz]'iach i umozliwiai4 wykonywanie szybhch ruch6w o du_
z)'rn zalcesie (np. miQsiei czworoglowy uda). Migsnie szerohe sq splaszczone i do6d
cienkie. \,\4/scieh4 od wewnetrz i wzmacniaiqiamQ klatki piersiowej i brzu6zn4. MiQ'
snie lcdtkie s4 male i r6inoksztaltne. Znajdujq siq wok6t k€goslupa. Charakterlzu'
j4 sig niewielkim ?alaesem ruchu, ale za to du24 silq skurczu.

Kurczece si9 migsnie moga tylko przyciqgac, nigdy odpychad. Dlatego wystepujq
zwylde parami dzialajqcymi w przeciv,,nych herunkach. Miqcnie tworz4ce takq pa-
rg olaerla sie jalo migfnic przacill,staute lub antagdnistUczne. Gdy ieden migsiei,
ci4gnie ko66 w jedne stron9 - jego antagonista ci4gnie j4 w kierunku przeciwnym.
Wlr6tnia sig r62ne pary miesni antagonist6q np.: prostowniki - zginacze, odwoalzi-
ciele - prz]'r,voalziciele, zwieBcze - rozwieiacze. MiQSnie wykonuj4ce te sam4 praca
nazyv\nne sqmiCgniami sgnergistyczngmi, 'rp. fijte{rne miedzyiebrcwe uczesmicz4-
ce w wykory'lvaniu ruch6w oddechorych.
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Ryc 12
Rodzaje miesni

m qsien dfugi miqs ei s2erck

Charakterystyka gl6wnych
grup migsni szkieletowych
lfig6rde glowy Wi9kszo66 miedni glowy i twarzy posiada przyczepy w sk6rre. Mig-
6nie te sq plashe, htkie, o niewielkiej sile skurczu. W pordwnaniu do innych gatun-
k6w, u czlowieka szczegdlrrie rozbudowan4 grupq stanowiq miqSnie mimicme twa,
rzy (m.in. miesiei oh!9iny oka, migsiei olcq:ny u6t), odgrywaj4ce istotnq rolq w wy-
razaniu uczud.

Mie6nie Bzyi. MiQ6nie te l4czq sie z jednej strony z hggoslupem, a z drugiej
z r6Znymi okolicami gtowy Dziel4 siq one na trzy grupy| miQSnie boczne (masF-nre
i silne), mie6nie gnykowe, oraz miesnie przedkggowe, umoiliwiaj4ce zginanie glo-
wy NajwiekszFn miedniem szyijest migsiei mos*owo-obojczykowo-sutko\ay Slur-
cze tego migsnia powodujq uniesienie glowy

l{te6nie grzbietu. Mie6nie te poloione s4 wzdfui lcegostupa: od kosci porylicz-
nej ai do kosci hzyzowej. Tkor/4 one dwie w€Isrwy: powievchniow4 i gtgbokq. Naj-
wainiejsze migsnie tej grupy to miQsieli czworoboczny miesief najszerszy grzbietu,
miefnie glebokie g.zbietu. Zadaniem mi9{ni grzbierujest umo2liwienie ruch6w bar-
k6w (mi9snie warst$y powierzchniowej) orez uh-r'.rn''!ranie kqgoshrpa i glowy w po,
zycji \alpmstowenej (miQsnie walstvvy glQbokiej). Oslabienie napi9cia tych osratnich
objawia sig pochyleniem tulowia do przodu, obserwowan)'rn np. u os6b starsrych.

Ii,lie6nte klatki piersiowej. Miqsnie te przyczepione sq do zeber, mostka, oboj-
czyka, lopatki, loqgoslupa i kodci ramiennej. Podobniejal migsnie grzbietu ullada-
j4 si€ w dwie wars&y: powierzchniow4 i glebok4. Do zad:n rych mi$ni nalezy ochro-
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na ldatki pieEiowej, udzial w ruchach oddechowych or^z uiatwienie ruch6w ko6czF
g6mych. Funkcje te spelniaj4 mjn. migsien piersiowy wigkzy miQsiei pieniowy
mniejsz'l miqsieri zgbaty przedni olaz mi€Snie migdzy2ehowe zelvngtrzne, we-
wngtrzne i najglebsze, jak r6wnie2 przepona. Przepona, najsilniejszy z migcni odde-
chowych, jest migsniem oddzielaj4clrn jame klatki pie$iowej od jamy brzusznej.
Podczas skurczu przepona obniia sig ku dolowi, zwigkszqj4c tlm samym objQto66
klatki pieFiowej. Prowadzi to do spadku w niej cisnieria, co umo2liwia z koler wcrE-
gniqcie powietrza do pluc. Przepona jest zatem mig6niem wdecholvym. Oprdcz od-
dychania, pvepona moie takZe wspoma9d inne procesy fiqjologiczne np.: wydala-
nie moczu, defekrcjg, pofud.

Ml$nte brzuche. Miesni€ brzucha sq miQ6niami plaskimi, rozciqgniet''rni mie-
dzy fukami zebrolvymi i mostkiem a grzebieniatni biodrowymi i galqziarni g6m)'rni ko-
Sci lonowych. Z tfu dochodzq do lcagoslupa. NaleZq do nich trzy miqSnie szerohe
(miqsieil skosny zewn€trzny i wewngtrznlt migsierl poprzeczny) ij€den migsie6 dlu-
gi (miqsie6 pmsty brzucha), zawier4j4cy kilka smug cciQgnistych. Migsnie te wsp6l-
tworz4 mechanizm tloczni bEusznej, uczestniczqcy m.il. w procesie oddychania
(mie6nie wydechowe), biorqcy udzjal w keszlu, Smiechu, jal r6wniei w wydalaniu
czy porodzie. MigSnie brzucha sq ponadto antagonistami dla miqcni Fostuj4cych
krQgosiup, wsp6lnie z nimi warunkujq zatem utrzymanie pionowej postarry ciala.

MlQ6nle kofczyny g6rnej. W sklad t€j grupy miesni wchodzq: migsnie barku,
Iamienja, przedramienia i rgki. Do migSni ba*u nalezqrmi€siei naramienny i mig-
siei nadgrzebieniowy odpowiedzialne za ruchy odwodzerua ramienia, miQsief pod-
grzebieniowy i miQsnie oble umoiliwi4j4ce rotacjQ ramienia oraz miQsie6 podlopat-
kowy odpowiedzialny za ruchy prz!'lvodzenia lami€nia. Migsniami lamienia sqr mie-
sierl kuczo-nmienny uczestniczqcy w zginaniu i przywodzeniu ramienia, mi€sieil
ramienny zginaj4cy przedramiQ, miqsiei dwuglorf ramienia powoduj4cy ruchy
w stawach barkow)'rn i lokciowym oraz miesieri tr6jglowy ramienia pmstuj4cy przed-
ramig. Natomiast liczne mi$nie przedramienia i reki umoiliwiaj4 wykon)rvanie wy-
specjalizowanych ruch6w palcdw Uog6lniqjAc, miQSnie lei4ce na przedniej stronie
przedamienia zginajq rgk i palce, miesnie lei4ce za6 na tylnej powierzchni przed-
ramienia odpowiadajq za prostowanie rqh i palcdw Mi96nie rgh naleZe do mi96ni
la6tkich. Ulo'zone s4 na stronie dloniowej Sddr9cza oraz miqdzy kosdmi Sr6drecza.
MiQSnie te odgrywaj4 istotn4 tunlcje w ruchach Feclzyjnych.

Miesnie miedrdcy i koiczlny dolnej, Zadaniem rych miednijest utrzlm''Iva-
ni€ ciQieru ciala oraz umozliwianiejego przemieszczania s& w pEestrzeni. Do mi9-
sni tych zalicza si€ migsnie miednicy, migcnie uda, podudzia i stopy. Rola mi96ni
miednicy: migsni posladkowych (wielki, sredni i maly), miqsnia gruszkowatego, mi9-
6ni blizniaczych i zaslonowTch (w€wngttzny i ze$'ngtrzny) polega na utrzlmaniu
statyki tulowia oraz na umozliwianiu pracy stawu biodrowego. Mie$nie uda stanowi4
m.in.: miqsierl czwomglony uda prcstujecy staw kolanowy miqsnie tylnej stmny uda
prostuj4ce staw bioairowy oraz miesnie przlvodziciele uda odpowiedzialne za ruchy
przywodzenia uda. Do najwajniqszych mi96ni podudzia nalez4: miqsieri piszczelo
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wy przedni umoijliwiaj4cy grzbietowe zgiQcie stopy miQSnie pmstolvniki palc6w sto-
py oraz miesiei tdjgtowy tydki utrzymuj4cy ci9zar ciala podczas chodzenia. Stopa
dtwip ciEiar calego ciala. Dlatego anqidqte sie tu wiele miQsni dlugich i la6tkich od-
powiedzialnych za pravridlowe sldepienie stopy co waiunloje odpowiedniajej pra-
cA. Ich oslabienie wieze siQ z powstaniem plaskostopia.

Regulama aldl.vmo6d ruchowa wi4ie sig z szercgiem zmian w u-kladzie mieinio-
wym. Przede \aszystkim na skutek rozbudoql (t. wzrostu masy i objgtoSci wl6kien
miQsniowych zwieksza sie ich udzial w sldadzie ciala w stosunlu do tkanld duszczo-
wej. Rozbudowa miggni iadywa korzystnie na poziom spoczFrkowej przemiany ma-
tedi. Pod wplywem regularnego wysilku fizycznego wzrastajej tempo. Potradto obser-
wqje sie takie nzrost sily miQdniowej oraz poprawg koordynaqji nerwowo-mi€6nio-
wej, co dde moiliwose szybgzego i precfzyjniej6zego wykon''w"ania ruch6w Wzmst
zawartogci sub€trat6w energetycmych oraz poprawa ulcwienia mie6ni zwieksza ich
wytrrymalodc, czyli zdolno66 do wykonywania dtugotrwalej pracy
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Uklad l<r4zenia

Uklad k{2enia rozprowadza lrew w ca\m organizmie, a tym samym dostarcza
wszystkim kom6rkom substancji niezbgdnych do podtrz)rnania proces6w

iciowych. Uldad ten sklada sig z serca oraz nacryri lawiono6nych.

Budowa i praca serca
Serce pelri funkcjQ pomp'1 zmuszaj4cej krew do laqzenia. wielkoSci4 i ksztaltem
nieco pr ?omina dlori zaci6niet4 w pieft. Sciana serca, podobnie jak Sciany tQtnic
i i]'l zbudowanajest z trzech raaisfw, pazy czlm miesieli s€rcoiayjest mig6niem po-
przecznie prqikowanym. WnQtrze selca podzielonejest na cztery jamyr dwa przed-
sianki i dwie komory . W sercu znddujq si9 r6wniei za.stawht Wedsionkawo-homo-
rowe (Wd2blna i duudzielna> or"'z p6lhsiC,gcowate Q)lucna i aoftalna), nedqqce
odpowiedni kierunek prqdowi lcwi,

Cechycharakerystyczne migsnia sercowego:
1. Serce zbudowanejest z dwojakiego rodzaju kom6rek mi€sniowych:

- loboca\ch (ki^ny przedsionk6w i kom6r serca omz przegroda migdryprzed-
sionlowa i miedzykomorcwa),

- bodZcotw6rczgch twotz4cych uCzel zatohouo-Weilsionhour!, szlahi mi?-
dzEwezloue I mvdzyprudsionkow! , wgzel wehionkowo-komoruwE , pg-
czeh Weilsionhowo"knmozuy, prawa i lewq odnogg pgczh,o pnedsianko-
uo-komorowego, uhkna Purkinjego (tyc. 13).

2. Kom6rki robocze serca, takjak ws4stkich pozostrlych ty"6w migsni, charal-
terlzujq siq pobudliwosciq i kurczliwo6ci4.

3. Kom6*x}i lrhl1.du bodlcoryeuodzqcego s4kom&kami migsnioirlmi, ale w od-
r6inieniu od kom6rek mboczych maj4 mniej bialek lafczliwych i nie kurcz4
sie, natomiast s4 zdolne do genemwania potencjal6w czlamoSciowych bez
ualzialu uldadu nerwowego.

4. W o&6inieniu od miQsni poprzecznie prAtkowanych sfieletowych komdrh
robocze serca maj4 wstawki, q. miejsca w blonie kom6rkowej chankterpuj4-
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ce siq mal4 opomosci4, za posrednictwem kt6rych potencjal czlnno6ciowy
zjednej kom6rh mzpzestrzenia si9 na sqsiednie kom6rki.

5. Serce unerwionejest przez autonomiczny uklad nerwowy, zar6\no gabA s\m-
patyczn4, jak i parasympatyczn4; uldad ten wlwiera na serce wplyw modulu-
j4cy (nie inicjuje czynno6ci serca, ale przyspiesza bQdZ zwalnia 4'tm pracy ser-
ca, zwieksza b4d, znniejsza s& skurcz6w serca).

Rtd 13
Lokalizacja poszczeg6lnych element6w ukladu bodicopnewod2qcego sena

9Oha

zatokowo-przodsionkowy

odnogi peczka pr2edsionkoeo-kornorowego

Rola serca w ukladzie la4ienia:
l� Pelni funkcje pompy, kt6ra wltwarza gradient cicnienia krwi w obrQbie ukla-

du k4Zenia i przepompowuje krew z uldadu zylnego do uldadu tgtniczego.
2. Jestjednym z biologicznych czujnik6w umozliwi4qcych dostosowanie ukladu

kr4penia do potrzeb organizfiu.
3. Produkuje przed.si.on&ou! peptgd,natriuretAcznu (ANP) i tlm samym uczest-

niczy w regulacji steZeniajon6w Na+ oraz objQtosci ptyn6w ustmjoiaych.
4. Jest narzqdem pracujqcym bez odpoczynrku kurczy sig rltmicatie przez ca"

le Zycie cdowieka.

Z cz}lmosci4 serca zwi4zane s4 nastepuj4ce zjawjske:
- bioeleknvczre.

mechanicme.
- aluswczne,
Zjawisha bioebhttlcme chaiakerFujq aniany potencjalu czyrmosciowego prze-

pltr,vajqcego prz ez mi9siei sercowy uHadem pnewodz4c).rn i rdlvaj4 na FacA po
szczeg6lnych czqsci miEsnia sercowego. Zapisem 4^wiskjest elehtrckardiogrum
(EKC) (ryc. l4).

ptz edslonkowo-komorowy

pz€dsionko$o-komorowy

galqzka ewei odnogi peczka
plzgds onkowo-komo.owego
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Uauisha meahaniNzne z:t)nqzane sq z fazami cyklu miqsnia sercowego, czasem
ich trwania i funlcjami zastawek pvedsionkowo - komorcwych oraz p6lksigiyco'
wafych.

Pojedynczy cykl pracy serca sklada siQ z fazy skuczu i fazy mzkurczu (tab. 2). Fa-
za skurczu mzpoczlrra sig skurczem przedsionldr{ k6ry koiczy wypeLfanie kom6r
lawiq. Skurcz kom6r mzpoczyna zamkf€cie zastawek przedsionkowo-komorowych.
Zapobi€ga to coftfeciu si€ kwi do przedsionk6w omz w]'woluje lizrost ciinienia
w komorach. Nast€pstwem jest otwarcie p6lkigzfcowatych zastawek w ujftiach tqt-
niczych (aortelnej i ptucnej) i wyrzut lawi z kom6r do tetnic. Po wtloczeniu l1wi

29

Ryc.14
Typowy elekrokardioq|am (zalamki, odcinki i odnepy w drugim odprowadzeniu koiczynowym)

Czas trwania povczeg6lnych zalamkdw odcink6w i odstep6w otaz odpowiadajqce im zmiany
bioelektryczne w mie{niu sercowym

0, t depolarlzcji predsionkdw

Odchek PQ 0,1

. pf czl(a przedsionkoso'lomomwego,

. odnds pecz.l@ pEedsionkoeo - komomweco,

Z€3p6I anl 0,08

Odcln€k sT 0,1 czasu calkowirego pobudzenja kom6r

Zalamek T 0,1

Ofttlp QT 0,35 cau calkowitej depolarlzacji i lepobrrzaqi kon6r
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Zstawki

50

90

130

40

80

l l 0

190

1 1 0

laczry c'l' tr1ais dkurlzu i rozhftzu kom6! 800

Tabela 2
Cykl pracy s€rca

do tetnic, mi9siei kom6! wiorczEe i na.otQpuje faza rozkurczu. podczasjej fwania
lcew naply,va do przedsionkdw i kom6r

Pracy serca towarztsz4 drgania o niejednolodnE czgstotliwo6ci spowodowane
uderz€niem strumienia lawi o przeszkody jakimi sq zastawh. Zjawjska te nezywa-
ne 8q akuatvcznwi.

Drgania towarzysz4ce placy serca s4 niejednorodnej czQstotliwoeci. Z punltu wi-
dzenia paktyki lekar6kiej dzieli sieje na stale wyst9pqi4ce w w"runlach fi.qiologicz-
ny&cjr., czTE tonE serca (heaft soun l.s), o$z na Wtologicme szmery

W ka2dym cyklu pracy serca wy6tQpuj4 tony:
1 , PietuEza tnn serca, jest wywolany zamykaniem sie ?rsta\,!€k przedaiontowo-ko-

mom{,ych i pocz4tkiem skurczu serca. Ihla okolo 150 ms i obejmuje &gania
o czestodiwosci od 25 do 45 Hz:

2. Dtugi urn sefta p{..trF,t:.ie w czasie zarnykania sie zastawek p6tksigiycowatych
aorty i pnja ptucnego. Ttwa h6cej od pienaszego tonu - 120 ms i ma wyrsz.4
czQstodiwodi - okolo 50 Hz;
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3. TEeci ton serca w\'fjeP/qie w rczkurczu, w okesie w}?elniania siQ kom6r lawi4
naplr,vaj4c4 z przedsionk6w Jest on najslabszy i spowodowany pEez wihacjg
l(Iwi szybko lvlpehjaj4cej jamy obu komdr.

Ryc. f5
Fonokardiognm: I, II i [I ton serca onz mechanizm powstawania poszczeo6lnych druai

Komponenb/ pieNszego lonu serca

W warunkach patologicmych w czasie pracy serca wTstepuj4 dodatkowo szme-
ry (Ttrrarttlts) r6ini4ce sie od ton6w 54 one zazwyczqj spowodowane niepBwidlo-
wlmi warun-kami przeplywu lawi pomigdzy komorami i zbiomikami tQtnic4rni. Zja-
wiska a.kustycme wystepuj4ce w sercu mozna zarejestrowad otrzymuj4c zapis w po-
staci fonokardiogramu (ryc. 15). Do skdry w okolicy serca przystawia siQ specjalny
przetwornik. Wzmacnia sig pr4dy elektryczne wzbudzane w przetworniku prrez to-
ny serca i rejesFuje sigje zaz\\ycz j za pomoaqapa$tu do elektmkardiografii.

Budowa i funkcje naczyn krwiono6nych
Naczynia kwionosne s4 rurami o Scianach w rnniejszym b4dZ wigkszym stopniu mz,
ci4gli\aych. Sciana naczlal krwionoSnych, poza naczynriarni wlosowatymi, zbudowa-
nalest z tr'zecn warsrw:

- wewnetrznej (6rdblonek),
- 6mdkowej (kom6rki miesniowe ghdkie t'?u trzewnego oiaz kom6*i miqsnio-

we gladkie B?u wielojednostkowego, $,tdlala spreilrste, wi6kla kolagenowe),
- zewn€trznej (przydan-ka) (ryc. 16).

@
\ :
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Ryc.16
Budowa naczyri kfl ionoanych

lq|'r|ca ryia nacrynte vrtoroN,ar6

Funkcje naczyi krwionocnvcb determinowaDe sq budorvq ich dciany. W zalei-
no6ci od budowy Sciany naczynia, grubosci Sciany, wielkosci stosunku pomigdzy
grubodciq Sciany naczynia (h) a jego promieniem wewngtrznym (r) oraz sprgzysto-
lci b4d, podatnosci naczlria ryr6inia sig nast€pul4ce rodzaje naczyri kwiono-

| . Transporfujqce - charaktertzujAce sig duiq sprgzystoftiq 6ciany. Funkcia rych
naczyri ogranicza siQ do umoiliwienia przeph{u kwi z serca do dalszych odcin,
k6w ukladu hqienia. Nac4'niami transporlujqclmi s4 duie i drednie telrice.

2. Opomue - charakLertzujqce sig duZq zatvartosciq !v Scjanie kom6rek miesnio-
wych, stosunkowo grub4 gcian4 i duZvm stosunhem hrr; ze wzglQdu na powyi-
sze cechy nacz),nia te stwarzaj4 najwigkszy opdr dla przephnu bwi. Nac4nia,
ml opoto\\,ynt sq tgtniczhi \ iglhi.

3. wgmianu gazouej i od2gwczej - chankteryzui4ce sie najmniejszq grubo(ci4
Scianll ktdm zawiera tylko blong podstalr'rq i kom6rh 6r6dblonkowe. Na po,
ziomie tych naczlf zachodzi w]'rniana tlenu i dwutlenku wggla oraz substra-
t6w od4wczych i metabolit6iv. Nacz]niami wymiany gazowej i od4'lvczej s4
naczawa wtosouate .

4. Pojemnoftiowe - charakterrzujqce sig duia podatnosciq ScianX ktdra warun
kuje dui4 zmiane objqtodci naczlnia (prcmienia nacz''nia) w odporviedzi na
zmian€ cisnienia krwi w naczyniu. Zwiekszenie promienia nacz''nia poci4ga
za sobq znniejszenie liniowej prgdko6ci przep\'\,ru lowi w t)'rn nacz]riu i t'.m
samym wlvoluje efekt czasowego magazlnowania lawi. Naczyniami pojernno-
jciowfmi s4 duze zUiy, naczlnia laqzenia plucnego i zatoki Sledziony

5. Zespolmia t€tniczo-2Alne (anastomozA) - cha]akterlzuje si9 dobEe rozwinie-
te warstw4 miAsni gladhch, kt6re pozostaje pod kontml4 wsp6lczulnego ukla-
du nerwowego zwgiaj4cego naczynia. Stanorvq 'kanaiy", pvez kt6re loelv
temicza przepha do zyl z ominiQciem naczyi $4osowatych.
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Rt/c.17
Wa$iwosci i funkcje eleme|lt]iw morfotycznych kwi

- tlansmtuia O, i CO,
- 2yjq ok. 120 dni

Ryc.18
Rodzaje i funkcje leukocyt6w

-lalocylh - m!19 - l4ocytijS
010{nl0Ha whschr$d llownl0
pe$ry!,N' uatlsrto- pnocnowuE

ruDaryna

- naMgksze klrinki - najmniajsr€
jqdzaolo - nier€gulame

- zro2nlco1/vane monov.?ni6 - bezjqdEsslg
-zyjqok.2b€. - blo€ udzial
- wylczujq zdolno6c w kz60nieciu lswi

c)walki z advo€nami

. ---.-,- *!TT---------
r€goqy oo mmunoogcznet

humolahel koddi<owBj

- pmdukulq

- ragocytulql

komoid ciak
(pmd ls)

lllaadwoad I lunkcla lovln.k

IGEW

\nem la4Z4cym w zarnlnietlan systemie nacztf lawiono6nych jest lcew stsada-
iqa si? z elementdu morfuWczngch j, osocza (ryc.17 i f 8). Do zsdaf lawi nate4:
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l� Transport (przemieszczanie t,lTaz z kn i4):
- denu (Ot z pluc do tkaneh
- dwudento wQgla (CO2) z tkanek do pluc,
- subst at6w energetycznych do tkanek,

substancji budulcowych do tkaneh
- pmdukt6w przemiany materii z *anek do nereh w4troby
- hormon6w i witamin,

2. Magaz!,nowanie (stala obecnoSd we kwi):
- homony tarczycy i stemidowe po zwi4zaniu z biall..ami osocza,

3. Wlr6wnywanie (funkcja homeostatyczna):
- ciSnienia osmotycznego we wszystkich tkan-kach,
- Btqienia jon6w wodorowych we wszystkich tkankach [H+1, a Bm samym

wF6wnlwanie pH,
- r6inicy temperatur migdzy tkenlqmi (utrzymywanie wzglqdnie stalej

temperatury wewnQtrz:neJ,
4. Ochrona (funkcja obronna);

- tworzy zapor€ przed inwazj4 drobnoustrojdw chorobotw6rczych,
- eliminqie substancje obce &ieh przeciwcialom,
- pomaga utrzymad ciqgloS6 6r6dblonka naczy'niowego (hemostaza).

Parametry 0pisuj4ce prace ukladu krqTenia
1 . Cz1stoft shunzdu seraa u ci4gu minutA - tCtno

Wdaczanie lcwi do tgtnicy gl6wnej (aorty) powoduje przejsciowe rozci gnig-
ciejej spr9z]Btych Scian. Rozszerzony ftagment wpvolqje mzszerzenie odcin-
ka sqsiedniego. Tak powstqje, przesuwaj4ca sie wzdlui nac4'f tQtniczych fala
tgtna. Czgsto66 tgtna jest r6wna czgstosci skurcz6w serca i w spoczynku wy-
nosi okolo 60 - uderuef,/rnin.

2. Cilnienie tetnitze hrui
Clkliczna Faca 6erca wywoMe stale zmiany ciSnienia h|lt,i w tgmicach. Naj-
wyisze warbeci ciccnienie to osi4ga podczas skurczu kom& - ci*nimie shur-
czoue (120-140 rlltytHg), natomjast najniisze podczas lozkurczu kom6r - ci,
hienie mzkutuzowe (?5-90 mmHg). Wartoici ciJnienia tgtniczego s4 uzalei-
iione od wielu czynnik6w: wieku, plci, uwalunl(owai genetycznych, stanu
fizycmego i emoqjona.lnego organizmu.

3. ObjCto4t rAmltoua serta
Ob9to66 wFzutowa serca to iloSd kwi wtlaczanej do tqmic podczas jednego
skuczu serca. Norma fujologicma alla zdmwego czlowieka tego pammetru
wlnosi 5H0 fiI.

4. ObjCtaSC minutoura serca
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Objgto6d minutowa serca to ilo66 krwi, jaka prz eplywa pzez serce w ci4gu mi-
nury Norma fuologiczu dla zdrowego czlowieka 4 - 6 Vmin. Objgtose minu-
towa ser€a rnienia sie m.in. w sltuacji wykonywania lrysilku fizycmego, po-
budzenia emocjonalnego, zmian temperatury otoc:zenia.

Cz€sto6d skurczdw 6erca i ciJnienie Qfnicze lawi mozna anierzyd m.in. za po-
moc4 Prz',rz ed6w elektonicznych.

Objgtold wyrzutowq oblicza sig za pomocq rrzoru:

v"y-.o" = 101 + 0,5sBP- 1,09DBP-0,61 x wiek

gdzie: SBP - ciJnienie skurczowe, DBP - cijnienie rozkurczowe

Pojemnode minutow4 natomiast obliczamy ze $,zoru:

Q.i, 'u"""=V"y-ur*xHR

gdzie HR - tetno

Selrce jest najbdtdzi4 efehtguq ma$zgnq Suiata, najczulszam i najw.lzgj-
niiszgm oryanem ueunqtnnAm czlowitka. W ci4gu 70 lat 2gcia haN.A sie 2,5 mi-
liardn razg i w tgfi.zdsic tloczg okolo 180 t\sigcg ton krwi!
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Mieczgslaw Bgtniewski

Uktad oddechowy

Zdecydowana wiqkszo66 zwierz4t, a takie czlowieh pot.zebuje denu do przepro-
wadzenia procesu utleniania wewn4trzkomdrkowego. Jednym z produkt6w tego
proc€su jest dwutlenek wQgla. Z wymienionych gaz6w - tlen - musi byd dostarczo-
ny z zewn4trz - ze 6rodowiska, natomiast dwudenek wggla - usunigty z wnqtrza or-
ganizmu. Thka wymiana gazowa migdzy organizmem a otoczeniem nazywana jest
oddychaniem (r€spiracjq) . Wymiana gazowa odb\\ya sie na zasadde dAfuzji W-
sfej. W warunkach srodowiska lqdowego o jej wydajnosci decydqjq wiqc przede
wszystkim nastgpuj4ce czynniki: wielkosd powierzchni wymiany gazowej oraz
spraMola wentylacji ukladu oddechowego.

Budowa ukladu
Uklad oddechowyjest systemem kolejno rozgalgziqj4cych sig rur zakoriczonych wo-
reczkiem pecberzyko\aym . Wyr6ina si9 gdrne dwi oddechoue (nozdrza, ief�na no-
sowa, gardlo i lctari) i dolne dmgi oddechowe (tchawica, oskrzela, oskrzeliki) . Zada-
niem &69 oddechowych jest oczyszczanie, ogrze$'anie i nawitanie wdychan€go po-
wietEa.

Walciwym nav4dem wymiany gazowej sq plucd, umieszczone wewn4trz ldatki
piersiowej. Piuco Fawejest wieksze i sklada siQ z trzech plat6w (g6rnego, smdkowe-
go i dolnego), pluco lewe - rnniejsze ma tylko dwa platy (g&ny i doLny). Ptuca maj4
budowQ gqbczastq, tzn. zbudowane s4 z olbrzymiej liczby kulistych twor6w, zwanych
pgcherzgl mi plucngmi. Powieizchnig pluc pokywa delikama blona zwana olac-
n4, kt6ra l4czy siq z blonq wy6cielaj4cq Sciany klatki piersiowej. MiQdzy nimi znajdu-
je si€ niewielka pEestrz eh 't',Wehnona p+gnen opluL1tow|m. Dzteki temu polplcze-
niu pluca mog4 zmieniad swojq objeto66 w nastgpstwie zmian objetosci klarki pier-
siowej, co umozliwia lvykonydanie ruch6w oddechowych.
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Mechanika oddvchania

Poiedwczy cght oddechdug sklada sig z dwu faz - wdechu i wydechu.
Wdzch jest fazqczt'nn4clklu oddechowego, poniewai pojawia siQ w konsel'wen_

cji skurczu miesni wdechowych. Do migsni wdecholvych uczestniczqcych w spokoj_
nlm wdechu naleiy przepona i miecnie migd4Zebrowe zelw9trzne hdczas oddy-
chania r lsiikowego we wdechu uczestnicz4 rdwnieZ migsni€ wdechowe dodatkowe,
do kt6rych naletq miegnie pochle szyi, migsieh mostkowo-sutkowo-oboiczykowy
miqsieri pi€rsio\ay mniejszll mi9snie drwigacze lopatki, mig6nie Fostowniki kego_
slupa, mig6nie czworobocme i miQsie/r zebaty brzusmy

Wydech jest faz4 biem4 cyklu oddechowego, poniewaZ pojawia siQ w nastepstwie
rozLlrrczu miesni wdecho*ych. W czasie rozkurczu migsni wdechowych, dzigki
spreZ]sto6ci Scian ldath piersiowej, w)'rniary klath piersiow€j ulegajq zmni€jszeniu
i powracaja do wartosci spoczlnkoltych Tym samym objetoed klath piersiowej

zmniejsza siq, zwigksza si€ ciSnienie 6r6dplucne i zwigksza sig cihienie panujqce

w pqcherzykach plucnych.
',trniana gazowa zachoalzi na ogromnej powierrchni (okolo 100m2), utworzonej

pnez pgcherryki plucne ffiaz z oplatajqcymi ie naczyniami krwionoenymi Warun_
kiem zachodzenia w)'rniany gazowej w pgcherrykach plucnych jest cykliczny prze-
plyw powietrza pnez pluca omz wymuszony prac4 serca, pveplylv klwi przez pluc'

ne nac4'nia wlosowate. WlT niana gazowa odbyda siQ dziQh r6inej zawartosci tlenu
i dwutlenku wggla w powietrzu pQcherzykowym i lcwi. Tlen z powietrza wdychane_
go przechodzi (dyfunduje) do lcwi, gdzie w postaci zvi4zanei z hemoglobinq E?d]].'
sportowany jest do wszrstkich kom6rek ciala. Dwutlenek wQgla powstai4cy w prze-

mianach kom6rkowych, dyfunduje w herunku odwromlm i podczas wydechu zosta-
je nydalony na ze\arqtrz.

Podstawonry rytm wdech6w i wydech6w rcgulowany iestpnez o(mdek odl?aho-
1,y leiqcy w rdzeniu ptedluionym. Praca tego o6rodka podlega kontroli w:szych
srrukur nerwowych, iak r6wniei legulacji przez wiele c4mnik6w (np : zniany tem-
peratury ciala lub otoczelia, witgotnoSci powietrza, wahania cisnienia atmosferycz-
nego czy llzrost zawartosci dwudenku wqgla we lawi tqtniczej).

Parametry ukladu oddechowego

|. RUtm od.dechow! (Ro)

2. Pojemnodt odfuchowa V7)

N-16-18 /m in

N - 50tun1

3. Wmtalada minutowa phE V'Il.in) = I 141 Vnjr=RoxVT



ULlad oddechorT

Rgtm oddechou\ to io(4 wdech6w lub wydech6w wjednostce czesu. Mozna je
anierzyd licz.4c ich ilosd w ciqgu minuql

Pojemno'C oddachowa to niezbgdna ilos6 powietrza potrzebna do zabezpieczenia
funl€ji fiqjologicznych organianu w warunkach spoc4a*owych @ez aktywnosci ru-
chowE).

Wentgla,cja ftinutolxa to ilc46 powietrza, k6ra jejt wprowaalzana do pluc i usu-
wana z pluc w czasie I minuty Obliczanyj4 wedfug wyiej przedstawionego wzoru.

Doldadne pomiary parameE6w uldadu oddechowego mozna dokonad za pomo-
c4spirofafu.

!!?rinym wskairikiem r-rydolno6ci uHadu oddechowego jest Wjemnot' i|cioua
onz pojemnotC calkowita pluc (ryc. l9). Nauka zajmqj4ca siq pomie.rem elemen-
t6w sldsdopych pojemnoicipl\rc to spi'irtmetria, a pr4rz4d uil$/any do ich mierre-
niato spitomet.

S;hemat elemenbw slladowFh pojemnolci calbwitel pruc

;J lFv - poj. uzu8nhiqca 1500 ml

W - poj odd€ciEwa 500 ml

3

E

d
g
:

9 :::j ERY' poj zapaso{a 1500 ml

8V - pojomnoda z€regdqc€ 1200 ml

Norma fi4iologiczna pojemnodci zyciowej ptuc dla zdro\aego mezczrzny wyrosi
od 4,5 do 6 litr64 a w pr4padku kobiet od 3,b do b lih6w

W konboli sprawno6ci funlcjonalnej ukadu lcqi€nia i oddechowego moina sto-
sowA6. tAkZe wsp6hzAnnih hrqirniowo-<ddzchontE Skilidsitego. TA pmsta pr6bQ
moze rykonad kaidy maj4c do dyspo4cji proGte urz4dzmia pomiamwe (czasomierz,
spimmetr). Na poniiszym schemacie pnedstawiono spos6b obliczania wsl..atnika
i ketegorie spmwnosci.
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Wsp6lc4mnik lrr4ieniowo-oddechowy Skibirlshego

Tdx czas bezdechu w sek.
WKOS =

t€tno spoczynkowe

Sk .la sprawno6ci \a oParciu o WI(OS
pontej 8 - zla
8 -15 -s taba
15.l - 30 - doha
powyiej 30 - bardzo dobra

wplyw legulamej alq^ mo6ci fizycznej na uHad oddechowy obawia siQ przede

wszys*im zwiQkszeniem wentylacii minutowej pluc, czyli ilodci powietrza przePtywa'

l4cego przez pluca w ci4gu minuty Ponadto dziqh rdwnoczesnemu ugprawnieniu
pracy uldadu lc4ienia, waasta takie pojemno64 dyfuzyjna pluc i pojemnodd tleno-
wa l<Iwi (wzmst zawErtodci hemoglobiny). Umoiliwia to lepsze zoPatrzerue kom6-

rek ciela \r tlen, co z|acaie poprawia zdolno66 organizmu do wykonywania wysil'
k6w zvr,laszcza dluiej trw4i4cych



Urszula

Uktad nerwowy

Uklad nerwowy rozwija sig z ektodermla Na zewnetrznej powierzchni zarodka po,
wstaje prytka nerwowa, a z niej nastepnie cewa nerwowa. przednia jej czg66 sta-
nowi zawi4zek m6zgowia, a tylna - dluZsza, utworzy dzei krQgowy Z przedniej
cz9sci ce!!] nerwowej powstqi4 pecherzyh m6zgowe. poczqtkowo trzy p€cherzyki
piefl.totne- Wodondzgowie, *rddtu6zgouiei tglom'zgouie. W d^lszym rozw oiu
wyksztalca siQ piqd pecherryk6w wt6lnych. Z przodomdzgowia powstaje i?ps@nd_
zgouie i mi?d.zymdzgowie, jrddm6zgowie nie dzieli sig, natomiast tl,lom6zgowie
vlworzy tllomdzgouie uthnq c4h m62d2eh or^z zam'zgowie (rdzrniomdzgouie),
czyll dzefi Wedlu2onV .

Tkanka nerwowa
Podstawow4jedrlostk4 strukurain4 i czynnosciowq osmdkowego ukladu nerwowego
(Central Nemous Sgstem - CNS)jes,rerron, kt6ry posiada zdolnosd reaqowania sta,
nem cz)'nnokiowlrn (impulsem) na pobudzeruei zdoLno66 prrewodzerG tego sLanu
na inne neumny za posrednichvem slnaps i uw"bianych w nich przekaZnik6w (neu_
mtransmitedw) . Neuron, cdi kom6rka nerwowa, zbudowany jest z licznych dsn,
drytdu, cinlrr kom&hi onziednego ldlhna osiouego, cz|9ill ahsonu\k neurytu (ryc.
20). Liczba dendr]'r6w moie byi niehedy tak du2a, ie nazrwanajesr ,,iFzewem den_
dry,towlm". W o&62nieniu od dendryt6r4 akson jest zawsze rylko jeden, dlugi i mz_
galgziony na koricu. Rozgalgzienia te trvorz4 tzw &zewko ko6cowe. na kdrcso zel@i-
czeniach wsLepujq koicowe kolbki synaptyczre wchodzqce w sklad synapi.

Przewodzenie impuls6w w kom6rce nerwowej odb\\,ra ie jednohierunhowo od
dendrltdw do ciala kom6rkowego i przez alson do nastgpnej komdrki. Jest to tzw.
pnewodnicht)o ortodromo.t e. Cialo kom6rki dojizalego neuonu nie posiaala zdol-
no6ci do podzial6w Kazdy neumn pochodzi z jednego neuroblastu w ZTciu plodo-
lvym ipoosjqgnjeciu dojrzalogci nie moie siq dzieLid. podJep jedynre dalszem u ,,do
skonaleniu" swych finikcji. Jedynie akony i tylko w obwodor.ym ulladzie nerwo-
wym mog4 sig regenercwaa. Wi9kszo66 neuron6w CNS urrzFtuje si€ przez cale
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Ryc 20
Budowa kom6rki ner$lwej (neumnu)

Zycie czlowieka, niekt6re jednak obumierajq. Przyjmuje siQ, 2e po 20. mku iycia
dziennie ginie 10-100 tys. neuron6\,tr

l4cz]|o6C czynnoeciowa migdzy neuronami zachowana jest dzigki sgaapsom.
Synapsy ze wzglQdu na swoje umiejscowienie, rod?aj styk4i4cych siQ element6w dzie-
lqsienat sVnapsV netu)ouo-neruoue (a) zesp l^j4ce ze sob4neurony isgnapsg ner-
uouo-mi14niaue b), ialie rworz4 sie pomiedzy zaloticzeniami neurondw rucho-
wych a kom6rkami miQ6nioialmi. Kaida slnapsa suada sig z ebmmtu presgnap-
tAcznego, kt6rym :est blona presynaptyczna, szczeling sgnaptgczn4 i elemmtu
postsqnaptAcznego, kt6r|,'lrjestbiona neuronu postElraptycznego (ryc. 21).

Ryc.21
Budowa synapsy

Pneka4r,vanie informacji przez slnapsy moie by6 elchtrlczne (ok. 3% polqczett)
lub chemi.me, z^einie od tego czy impulsy nerwowe zjednego neumnu (Feslnap,
tycmego) s4 przekazywane na hny (postEnaptyczny) przez bezposredni przepMr
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potencjalu cz]'nnoscrowego (elektrycznego), czy posreilnio pvez uwalnianie w s1-
n pienenmtransnitera (mediatora), takiego jak np. acetylocholina, aaLenalina, do-
pamma, fp.

W obrgbie u-kladu nerwowego \\,yr6i.rie ie subst rqg bialq t szarq. S.ubstancja.
biala sldada sig z akson6w i otaczaj4cych je kom&ek glejowych, kt6re tworzq otocz-
himizlinowe posiadaiqce bialawe zabarwienie. Natomiast ciala kom6rek nerwowych,
dendryty i otaczaj4ce je kom&h glejowe budujq substancje szarq.

W)?ustki kom&ek nerwowych Lwon4ul6kna neruo?re, k6re dziel4 sig na fiL-
choue j, czucitwe. !M6ls\a czuciowe przewodzq impulsl - bo&ce z obwodu do o6rod-
kowego ukladu nerwowego, a wl6lsn ruchowe w pfl€ciwnym kierunku - pn ewodzq
bodrce z osrodkowego ukladu nerwowego do un€rwianych prrez nie naizqd6vr

Zaloiczenia rl6kien czuciowych nazywqjq sig ft c eptorami, a zakoiczenia vA6-
kien ruchowych plytkomimotoryczngm| Z v{6kien nerwowych utworzone sq Trer-
@g (ryc, 22), kt&e dzielimy ne czuciowe, ruchoue i mieszane.

w22
Budowa nerwu

I

I

naczynia kwionosn€ nsrwu

I

0rganizacja ukladu nerwowego

Uklad nerwowy czlowieka jest zlokalizowany w czaszce (m6zgoczaszce) i kanale kg-
gowym lcegoslupa. Jest otoczony trzema oponami mdzgowo-rdzeniowAmi: oponq
nod4, pajgczq i mighkq. Stalosc smdowiska wewnQtmegJ z peffitr^ pl\n m6zgo-
uo-dzmioug , kt6ty t6\ rnd arnortfzuje wszelkie wsfzqsy mechaniczne. Cze56 ele-
ment6w strulnrralnych uRadu autonomicanego (auqe) polozonajest poza o6rodko-
wyn uldadem nerwowym np. w narz4dach.

Uldad nerwowyjest systemem kontrolujqcyn caly organizm ludzki (ryc. 23). Je-
gr czg+i somatgczna pdni nastgpuj{ce funlrcje:
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w23
Schemat ukladu nerwowego

i'\ , / \
oblrodorly osrodkowy wspdrczutrry ptz)rsporczutny
,/ \ tmozgowe

,/ \ i.dzei kegowy)
, / \

neryy nonvy
c2aszk(M

- koordlnacja ze\an gmna,
- kontak i reakcje ze 6\aiat€m zewngtrzn)'rn za pocrednictwem zmysl6w
- kiemwanie czynnoiciami zaleznymi od naszej woli.
Jego efektorami s4 miQsnie szkieletowe, gruczoly skdtne i kom6rh barwnikowe.

w ukladzie somatycznym wyodrgbnjaie uklad pira,nidorlr, kt6ry kieluje wykony_
waniem ruch6w Swiadofiych i uklad. pozapiramido&?, kt6ry zawiaduje ruchami
zautomatyzowanymi oraz reguluje napigcie mie6ni.

Natorni,ast uhl^d autonomiang odpoviada za:
- koordynacj g we$nQtrzn4,
- homeostazg poprzez regulacjg metabolizmu,
- kontrolQ lealcji niezale2nych od nagzej woli.
SHada sig z dw6ch czq6ci, kt6rc dzialqjq antagonistycznie - przeciwsta\anie tzr.,

gdyjedna czQSC ukladu, np. pr4spiesza pracAjakiegos narrqdu ro druga hamuje,je-
i,elijedna powodqje rozszenenie 6wiatla np. naczy.ria hwionosnego lub oslazela, to
druga zwQZenie.

Uldad nerwowyjest wyj4tkowy w sensie ogromnej zloionosci mechanizm6w kon-
trolnych, jekimi dlsponuje. Zoionyjest on z okolo 100 miliard6w neumn6w i moie
otrz)T n)'wad miliony bitdw informacji z r6znych recepto w' integowad je i reago-
wad na nie, Wwofuj4c zmiany c4rmosci poszczeg6lnych narz4d6w organiznu. Ko_
m6rki tego uldadu odbierajq informaqjq cyftowq w postaci olaeslonej liczby impul_
sacji naptywaj4cych $ldknmi nerwowlmi i zamieniejeje w slnapsach na informa-
cjg analogowa w postaci zmian potencjalu blony postsynaptycanej innych neulon6,{

0druchy, luki odruchowe
hl4czenia nerwowe s4 tak zorganizowane, aby od zadzialania bodzca do odDowied,
niej realcjj uptynglo ja-k najmnjE czasu. ponadro impuls nerwow musj iotrzed
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do olaeslonego narzedu wykonawczego (np. migsiei). Drogg impulsu nerwowego
od receptoBla do narz4du wykonawczego nazylvamy tuhiem odnrchouw. SUJad^ s\e
on z nastepujecych czgsci:

receptora
drogi dosrodkowej, czyli aferentnej (czuciowej)

- oSrorlka nerwowego
- drogi odcrodkorvej, czyli eferentnej (mchowej)

narzqdu wykonawczego (efektora).
Receptorami n zt\\t^n7y zar6wno wlspecjalizowane struktury odrQbne kom6rki

receptorowe, jak i zakoiczenia obwodowe neuron6w czuciowych. Znajdujq si9 one
w povdoce zewnetrznej, oraz w ukladzie kostno mig6niowym, w ukladach trzew-
nych i innych.

Drcga dohodkowa jest drugq czQsci4 luk! odruchowego i two&Aj4 wl6kna ner-
wowe do3rodkowe, czyli afeftntne, przewodzqce impulsy nerwowe do ocroilkowego
uldadu nerwowego. W6lna do6rodkowe (czuciowe) pvebiegajq w nerwach rdze-
niowych oraz w niekt6rych nerwach naleiqcych do ukladu autonomicznego i prze-
kazuje Btan czlnny od receptor6w do osrodk6w rdzenia kegowego.

O$odek neruowg star\o,Ni tazeciq zasadnicz4 cz96d luku odruchowego. Jest on
skupieniem neulon6w w osrodkowym ukladzie nerwowym zawiadujaqm okeslon4
tunkcj4. Od czynno6ci osrodka zale2y, cry odruch wyst4tli, jaka bedziejego wielko6d,
zal<Ies i czas trwania pobudzenia narz4du wykonawczego.

Droga odSmdkowa jest czwartq czq6ci4 luku odruchowego i Qczy o6rodek nerwo-
wy z narz4dem wykonawc4m. Drogi odsrodkowe, czyliefetntne,sqlttwonone pnez
wypusth neuron6w skupionych w jqdrach nerw6w czaszkowych i jqdrach nerwdw
rdzeniowych, Wpustki te pnebieg4jq w obrQbie nerw6w czaszkor1ch i rdzeniolr1ch.

Nanqdg uUkonau,cze stal],ow4 piqt4, ostatni4 czQ6d luku odruchowego. S4 one
zbudowane z kom6tek pobudliwych, a wiec kom6rek migeni poprzecmie pr42kowa-
nych, miQsni gladkich oraz kom6rek gruczolowych.

Odpowied2 narz4du wykonawczego (efektora) wlwolana przez pobudzenie na-
rz4du odbiorczego (!ecepto!a) i wlzwolona za posrednictwem osrodkowego ukladu
nerwowego na4lwana jest odruchem,

Luki odruchowe sornatycme mog4 by t mono sgnaptg czne bl(ll p olisw ap tA c zne
(ryc. 24). Monoslnaptyczny luk odn:chouy zawierajednq synapsg pornigdzy drog4
dosmdkowq a diog4 odsmdkow4. Luk odruchowy zawierqjqcy dwie Enapsy miedzy
drog4 do6rotlkow4 a drogq odSrodkowq nazywamy bisynaptycznym lukiem odrucho-
wym. W jego sklad wchodzi jeden neumn posrednicz4cy l-uk odruchowy bisynap-
tycmy jest jednoczesnie lukiem h6jneurcnaln]'rn. Gdy liczba synaps w luku odru'
chowym jest wieksza od dw6ch, w6wczas m6wimy o polislnaprycm).m luku odru-
chow]ryn. Jest to jeilnoczesnie luk wieloneuronalny. Impulsy nerwowe w lukach
odnchowych monoslnaptycmych s4 przekezywane w obrgbie jednego segmentu
rdzeniowego. W prztpadku obecnosci neuron6w posrcdnicz4cych pobudzenie prze-
k zywane jest przez hlka sqsiednich segment6$.
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Ryc 24
Przyklady luk6w odruchowch

I
popeeczn e prqzKowany

popr2ecznre pr+xowany

Eleklor - miesnie

galqz lqczqca bi6la

Do odruchdw monosVnaptgczngch ?akczxny odfich na rozciqganie, do od.&-
chdw polisgnaptAcmych odruch zgina.nia, mzci4gania, sl<rzyiowany odruch wyprost-
ny 54 to odruchy *'lasne rdzenia lrggowego.

Odruchy, czyli proste mimowolne reakcje moina podzj,eht nau'rocLzme i naby-
E kldrunhowe). Odrtchy wmclzone nazyrvane sq be zuarunkowvm' poniewai W-
stepujq od umdzenia i nie zmieni4i4 si9 w ci4gu calego Zycia. Prrykladami tatich
odruch6w s4: odruch kolanory ssanie, kichanie, kaszel, zmiana wielkosci fuenicy
pod wpllwem 6wiada. Odruchy nablte powstaj4 w czasie iycia i wyrnagaj4 powtarza-
nia, gdyz mog4 zanika6. Odruchy te chaElterlzuje duZa zmiennosi. Odruchem
nabytlm jest zar6wno unik boksem, jak i wydzielanie Sliny na widok zdjqcia z ulu-
bione potraw4. '[bn rodzaj odruch6w stanowi talse podstawg procesu aczenic.
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0g6lna budowa o6rodkowego
ukladu nerwoweoo

Ryc.25
Budowa osrodkowego ukladu nerwowego

mOzg

koicow4. Rdzei hggowy zachowuje cechy budowy odcinkowej (segmentalnej) b€-
dqcej odbiciem metamerii embrionalnej. Sklada sig z 3l odcink6w w t),rn 8 szlj-
nych, 12 pieBiowych, 5lqdZwiowych, S lczyiowych i 1 guzicznego. Ma ksztait wy-
dlu2onego walca o dru zgrubieniach: szyjn!,rn i lQdzwiowym - w tych miejscach od"
chodz4 nerwy pmwadz4ce do koiczln.

Sfuktura rdzenia laggowego obejmuje sitbstaTrcj€ tralq,kt6ra ota.cza substancje
sz.rrq. Na przelooju poprzecznlm rdzenia substanqja szara tworzy wlraznie odgrani-
czon4 strukturQ kztaltu litery H lub motyla z rodoionlmi skrzydlami, otoczon4 prrez
powldzki (smury) substancji biatE (ryc. 26). Wzajemny stosunek substancli szarej
do bialej zmienia sig na r6inych poziomach rilzenia. IIoSC substancji szarej zwigksza
sig w obrgbie zgrubienia szyjnego i lgdfrviowego w zwiqzku ze zwigkszeniem liczby
motoneuron6w zaopatruj4cych migsnie koticzyn. Ilo6i substancji bialej stopniowo
uaasta od dotu w herunlcu segment6w szyjnych. W g6mej czg6ci rdzenia szyjnego
biegnq bowiem wszystkie szlaki l4cz4ce rilzeir z mdzgowiem, podczas gdy w niiszych
odcinkach rdzenia majdujq si9jedynie szlaki dla odcinldw niZej polozonych

Wl6kna substancji bialej tworz4powrdzki przednis, bocme i tylne i zawieqjq
szlaki lub drogi Qcz4ce rdzeri Isggowy z m6zgowiem. WSr6d nich wlr6iria siq ftrdt,
kie szlaki alane rdxnia o$z dwic szlahi ustgpujqce i zst€pujqce. S DIiwlasrrc
sluz4 do pol4czeri pomi€dzy fiinlrrf poziomami dzenia kegowego. Szlaki dlugie
zstgpujqce l4cz4 mdzgowie z rdzeniem, a steld wstgpujqce rdzeh z wyiszlmi pi9-
tlami CNS.

W sklad ukladu nerwowego osrodkowego
wchdzirdzel krggow! i m1zgouie (ryc.25).

Rdzeli la€go\ay lezy w kanale kxggowlm
utworzon)'rn pEez nalladajEce sig na siebie
l(rqgi. Rozpoczy'na siQ od otworu potyliczne'
go wjelkiego, a koficzy na wysokosci drugi€-
go kqgu lQdrwiowego. Dolny odcinek rdze-
nia kQgowego jest silnie uwsteczniony
i pizybiem postad cienldego \al6kna nosz4ce-
go nazw€ nici koicowej. Calkowita dlugos6
rdzenia krQgowego wynosi 5H3 cm. Koniec
gdrny rdzenia kggowego pnechodzi, bez
wltaZnej granicy w rdzeri przedluiony, be-
dqcy czgsciq m6zgowia. Koniec dolny zwgia
sig w stoiek rdzeniowy, kt6ry na wysokosci
I-ll krQgu lQdrwiowego przechodzi w nid
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Ryc.26
BrdovJa (A) |wghd revnebzly,dzenh kwov/ego, (A

@
' I l\ -*,
dl  ) {**

E  l l l*g I lf;i":l*"
E  |  \ l'\ )i;'r**"

I 
dumrsy

G) pnehj na pcziomie zgrublenia srylnego

@

a
tr

W powr6zku przednim i bocznyn biegnq dmgi ruchowe i czlciowe, a w sznurze
(powrdzku) tylnym tylko drogi czuciowe.

Istota szara tworzy parzyste mg[ Wednie, UIne i boczne. W rogach przednicb Ie,
4 skupienia neuron6w zwane jqdrami ruchowAmi nent)dw rdzeniowgch, vt rog ch
fylnych skupienia neuron6w nosz4ce nazwg jqder gnbietowvch lub czuciou|ch.
W slupach (rogach) bocznych neurony twoE4jqdra pogednio boczne i pogtdnio-
png(mdkowe, wpylajqce ul6ls|a nerwowe wsp6lczulne i przywsp6tczulne. Czl,n-
no6ci rdzenia laegowego s4 w znacznlm stopniu sterowane pEez wyisze pietxa CNS
i dlatego rdzeri normfiie posiada ogmniczon4 samodzielno3i funkcjonalnq. Dopie-
m po uszkodzeniu mdzgowia lub odcieciu nlzenia od wyzszych pigter m6zgowia za-
znacza siQ, po olresie przejiciowego ubytku funkcji neurologicznych (;lvstrzqs rdze-
niowy"), autonomia czlrnodci rdzenia.

Struktury rdzenia cechuje du2y stopiei niezawodno6ci. Po ich zniszczeniu
powstaj4 trw"le skutki wypadowe, np. po zniszczeniu motoneumn6w le2qcych w rc-
gach przednich nastqpuje lrFadniqcie c41mosci ruchowych. Przewodzenie impul-
s6w przez sie6 neumnalnq rdzenia lcggowego jest znacmie wolniejsze ni2 w ner-
wach dzenio\aych i jest zazwyczaj jednokierunkowe. W neuronach osrcdk6w rdze-
niowych odb)'rva siq sumowanie przestrzenne i czasowe posts]'naptycznych
potencjal6w pobudzaj4cych. Salwy impuls6w dochodzqcych do sieci neumnalnej
rdzenia mogq prowadzii do z:awiska ,,tamuania" <ulatuienin) i ,,ohluzi" (uggasa-
t?ia) rcakcji odruchowych dzenia. Zwolnienie osrodlowe w przewodzeniu przez
rdzen kagowy jest r,ryrikiem ogi2nienia slnaptycnego.
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M6zgowie miesci si9 w jamie czaszki. W jego sklad wchodl4 dwre p6llub m6zgo-
ure, m62d2eh \pim m6zgu. Pblkule mdzgowe stanow4 m6zg niagciwy osadzony na pniu
m6zgu. Oddzi€lone s4 od siebie podhim4szczelinq m6zgu, w glgbi k6rcj lezf cialo r?o-
dzelouate, zwaJle ft\\Tiei spoidlem wiellLim m6zga. Lqczy ono ze sobe obie pdlkule.
Na ka2dej z nich moZna wyr6ini6 tEy powierzchnie i cztery bieguny. Wyod4bnia siq
powierz chnier g6rno-tocmq (wlpuldd, przysrodkorvq i podstawow4, oraz bieguny: czo-
loql ciemieniowli potylicmy i slaoniowy. Z zervnqtrz p6lkule po|o}1va istota szara, czy-
i hora mdzgu. SH^de sig ona z kilkl warstw r6znoksztahnych kom6rek nerwo$Tcb
(2J3 warstwowa hola arcDaiczno i 6 wa$twowa ftmono?a zajmuj4ca 11/12 calej ko-
ry) . WewnQtrznE warstwe p6lkrl rwoDy istota biala, zbudowuta z wl'him nentowgch
hojarzrniottych, spoidlowAch i rzulow\ch. Wl6Lra tworz4 fuogi kojarzeniowe, kt6re
l4czq ze sobq rdine oirodki w tej samej p6lkuli m6zgu. Wl6kna spoidlowe tworzE dmgi
spoidlowe, zespalajqce jednakowe odrodki leiqce w obu p6lkulach mdzgowych. Naj-
*'igks4m skupieniem dr6g spoidlowychjest cialo modzelorvate. W6lgla rzutowe lqczq
korq m6zgu z osrodkami pnia m6zgu i rdzeria hQgowego,jako drogi nutowe. Dzielq si9
one na drogi zstQpujqce, czyli ruchowe i wstgpujqce, czyli czuciowe. Drogi ruchowe
biorq poczqtek w kove m6zgu, a koiczq sig w efektomch (narz4dach wykonarvczych).
Drogi czuciowe biegn4 od receptor6w do kory m6zgu. W istocie bialej m6zgu wdrddjej
wl6kien znajdujq sig skupienia komdrek nenvo{ycb tworz 4ce j4dn podkorowe, k!6re
stanorviq ogmdh ukladu pozapiramidowego i ukladu Limbicznego.

Ryc.27
Powienchnia p6lkuli m6zgowej

I - rdzeh pnedluiony, 2 moidtek 3 zalqty potylic4e - koE wmkowa, 4 - o!tudek wzmkowy mowy,
5 - osrcdek @dosy mowy, 6 - zaket zabdkNy kora c?lrciowA 7 - zakpt pEedsrcdkowy - koa nchE
wa I - zaket ftlowy dolny - o3rcdek ruchowy nowy Brock4 9 - zaket skrcniowy qdny
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PowieEchnia kory m6zgowej jest pofaldowana i tworzy uwypuklenia zwane
zahrgtami, kt6te ogrTiczone s4 przez zaglqbienia naz\wa e bnt zilami i szc?eLinami
(ryc. 27). DzielE one kor€ m6zgu na plary: czolowy ciemieniowf, skoniowy i potylicz-
ny Najwairiejs4rni zakgtami kory m6zgowej s4 zalo9t przed6mdkowy (osrcdek ru,
ch6w dowolrych), zakrgt za6mdkowy (osmdek czFmo6ci czucio{ych), zalaQt obre-
czy (obszar koordynujqcy zloione czynnoSci ulladu nerwowego autonomicznego),
zakgty potyliczne (osrcdek wzmku), zala€t slooniory g6my (osrcdek sfuchu). pozo-
stale obzary kory mdzgowqj stanowi4 tzw. pola kojarzeniowe, kt6re bior4 udzial w sca-
laniu czlrnoSci 6mych o6rodk6w kory m6zgowej oraz zapamiqttwaniu wr^2e6. Ko-
m m6zgowa sprawuje nadrzgdnq funkcjq nad czynnosciq osrodk6w poloionych
w pni! m6zgu i rdzeniu lrQgowym.

05rodki nerwowe zwiEzane z kontrolq czynno6ci
ruchowych

Obj9to6d tej pracy nie pozwala na dokladne omdwienie wszysthch o6rodk6w znajdu-
j4cych si9 w korze m6zgowej. Dlatego opisano tylko te najistotniejs?e dla instrukto-
rdw rekeacji ruchowej. Do obszar6w kory bezposrednio zwiqzanych z kont.ole \ay-
konryania ruch6w dowolnych naleitq. hora sotnatoruchoua, c4.�lt pient)otne pole
tl8houe albo tei pieruszon€d.oua Eryzmtacja tuchu, olrolica Wedrucholua (dru-
gorzgdoua rcptezentacja tuchowa) i dodathowe polc ruchowe zachodz4ce podobme
jal pierwotne pole ruchowe, na przy6rodkow4 powierzchnie p6lkul.

Pierwszorzedowa kolowa reprezentacja ruchu znajduje sig w zalcacie przedsmd-
kowlm i dotyczy rucb6w mi$ni po przeciMtej stronie ciala. Kolejno wystepuj4 osrod,
ki wlzwalaj4ce ruchy: w stawie skokow)Tn, kolanowym, biodro\aym, tulowia, w sta-
wie barkow}'tn, lokcio\alm, nadgarstkotaym, dloii i palc6w, glowy twarzy oka, warg,
jgzyka i gadla (ryc. 28).

Drugorzgdowa reprezentacja ruchu mqjduje sig na zewnetrznej powierzchni p6i,
kul m6zgu w zahgcie przedSrodlowym plata czolowego powyZej bruzdy bocznej m6-
zgu. Zostala zlol.,alizowana w obrgbie zalcatu przedsmdkowego poni2ej pierwszorz q-
dowej reprezentacji ruchu. Obejmuje wyl4cznie osrodki dla miesni twarry po tej sa-
mej stone ciala Qpsilateralnie).

Dodatkowe korowe pola ruchowe znajdujq st w kone m6zgu po sfionie we-
wnetrhej pdll-uli m6zgu. Podnznienie tego pola wlzwala skoord),Dowane realcje
w postaci ruch6w po tej samej s[onie ciala. W]zwolona d$2nieniem realrcja rucho
wa wt6mie obejmuje r6wniei mie6nie po sEonie przeciwnej. W ostatecznym efek,
cie wystgpuj4 ruchy spowodowue skrrczami ca\ch gup miqsni prawej i lewej po-
towy ciala. Realrcje ruchowe z dodatkowego pola mchowego wlzwalane sq za po-
$ednictwem osrcdkdw wj4drach hesomdzgowia i w pniu m6zgu.
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Ryc 28
Pierwszozedowa reprezefitacja o5rodk6w ruchowch w zakrccie przediodkowym kory m6zgu dla
mig.ini prr€ciwnej stony ciala (W Penfielda i Rasnussend - homunkulus ruchowy
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Ryc.29
Reprezenlacla ruchu iazlcla w koae m6zg! czlowGka (wq Penffelda iJaspera)
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Pomigdzy poszczeg6Jnyni polami mchowymi istniejq stosunh wzajernnie zlwot-
ne (ryc.29).

W rczwoju filogenetycm)'rn zaistniala potrzeba szltkiego rcagowania na bodice,
a wigc szybkiego paetwarzania informacji czuciowej na ruchowq. Wykztalcily siQ
uldady s4dko przewodzqce impulsy nerwowe za poSrednictwem malej liczy kom6-
rek nerwowych o dlugich w)?ustkach osiowych. Drogi i osroalki szybko przewodz4-
ce impulsy nerwowe twonTLhladA swoiste, do kt6rych zalicza sig drogi i osrodki
czuciowe i ruchowe,

Swoistosd przekazlwania informacji czuciowej wi4ze sig z obecnosci4 laicucha
neurondw czuciowych, za posrednictwem k6rego odbrda sie przewodzenie impuls6w
od tej sanrcjjednostki czucioll,E (neumnu czuciowego i polqczonych z nim rec€pto-
I6w) do tego samego nadvgdnego neuronu czuciowego w polu czuciowym kory m6-
zgu. W zaleinosci od chaEkteru bodZcajest on odbierany przez r6ine rcceptory
i przekazlvany pnez odmiennejednosth czuciowe. fursinienie jednego typu recep-
tor6w wywolujejeden rodzqj czxcia, czy)j@stego waitmia zmgslowego stanow\4ce-
go subieht!&,iqocene bodZcd.Ibbudzenie przez bodziec kilku r,?6w rccepto wwy-
zwala w tym samym czasie hlka rcdzqj6w czlrcia Dzigki temu uzyskuje si9 pelne su-
biektywne mzpoznanie dzialaj4cego zloionego pvezbouca, cq)r pefi:epcjC bodtca.

Informacja biegn4ca od receptor6wjestjednoczesnie przel..azywana pnez ukla-
dy swoiste jak i !ftladg "ie$aoiste, kt6re s4 filogenetycznie starsze. Uklady nieswo-
iste prz ewodzq wolriej, jak rdwniei icb neurony konwergujq (zbierajd impulsy prze-
wodzone przez neurony nalez4ce do ukladu swoistego.

Jednoczesne przewodzenje impulsacji przez uklady swoiste i nieswoiste jest wa-
runkiem odbierania prostych wrazeri zmyslowych onz zloionlch Ina2eh zmgslo-
?rrcft, wnoiliwiajqcych mzpomanie przeabniot6w i otoczenia (percepcja). percepcja,
czyli spostrzeganie polega na integacji wraieti. Opiem siQ na informacji nabywanej
biez4co oraz na otr4manej w przeszlo6ci i zakodowanej w postaci 6lad6w pamiQcio-
wych.

Impulsy nerwowe pb!4ce z obwodowych receptomw drogami do6rodkowymi do-
pllvaj4, na skutek shzyiowania ich, do kontrlateralnej kory czuciowej (do pola
w kaidej p6lluJi m6zgowej dochodzq impulsy z przeciwleglej polowy ciala).

Okolice kory mdzgowej, k6re otrzlmuj4 impulsacjQ czuciowq nosz4 nazwg kory
sotnatosensoryczn4.W\.t6irias19w eipieruszorqdoue pole czucim)e obeirnui4-
ce za]agt $odkowy tylny I drugoftCalmL'e pole .2ucioue leit4ce do bol-u i ku dolowi
od zalcatu pozaSroclkowego. Reprezentacja ciala w polu drugorzedowm jest obu-
stlonna, a w polu pierwszorzgdowlm fylko kontralateralna. Pole pierwszorzgdowe,
czyli somatoczuciowe stanowi komw4 pmjekcje czucia, w ktdrej rcceptory poszcze-
g6lnych czgSci ciala s4 reprezentowane w proporcjach, zaleijnie od ggstosci icb roz-
mieszczenia w tej czgsci ciaia.

W korze mrigowej obok p6l czuciowych i ruchowych wystgpqqpola kojane io-
&e, kt6re zajmuj4 okolo 80% powieEchni kory Obeimtlq orle oholic? shmniouq,
okolic? stvku skmniouo-ciemieniowo-potAlicznego poloion4 na pograniczu rych
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trzech plat6w oraz okolicg czolowq zajr[ujEcEpnedniq cz966 piata czotowego i oko-
lica oczodolow4 kory (ryc. 30).

Ryc 30
okolice ruchowe, czuciowe i kojaneniowe kory m6zgowej (wg Sherwooda)

BUCHOWA CZUCIOtttA

\t"1"

sk0ni0w0-kotar2eniowa

okolica slconiowa dzigh sw)rn polqczeniom magaz)'nuje wraienia zmysiowe,
pelni funkcjQ interpretacyjnq olaz bierze udzial w mechanizmach powstawania pa-
miqci trwalej. Drainienie tej okolicy u ludzi, np. w czasie zabieg6w neurochirurgicz-
nych, powoduje powstawanie !vr*:ei z przeszlosci (,ja to znam").

Okolica sryku platdw ciemieniowego, slconiowego i pofylcznego odgrywa wai4
rolq w wyiszych czynnosciach netwowych. 'Iltaj odblva siQ analiza i s)'nteza infor-
macji sensorycznych docieraj4cych z osrodk6w korowych czucia. Okolicy tej prrypi-
suje siQ wy:sze czynnosci psychiczne, zwlaszcza ksztaltowanie pojQd i powstawanie
idei (w tlrn tak2e idei nowych ruch6w). Tutaj miesci siq takie w dominujqcel p6lku-
li m6zgowej nadrzgdny osmdek mowy w kt6rlm powstaje idea si6w i zdari, do kt6-
rych wlm6wienia lub napisania niezbedne s4 oczl,vi6cie sprawne o6mdki ruchowe
mowy w placie czolowym. Drainienie elektryczne okolicy styku wlwoluje zloione
mysli, haluclracje waokowe i sluchowe i zabuzenia mowy w sensie trudnoSci w mz-
poznawaniu znal6w pisarshch 0iter i liczb), pisania i cz]tania. Uszkodzenie okoli-
cy styku uposledza intelekt i zmniejsza zdolnosi interprctowaina zdarzeir akual-

Okolica przedczolowajest uwa2ara za miejsce powstawania i ,siedlisko my6li, in-
telektu i osobowosci". Prz]?uszcza sie, ie gromadzi ona przejsciowo wiele informa-
cji i nastepnie wykorzystqie je do twoEenia my6li \ay:szego rzedu i pojgd absEaLcyj-
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nych. Dzieki temu plat czolowy pehi podstawowe czlrmosci zwi4zane z inteligenci4,
a zwlaszcza planuje na przlszto6d, ustala kolqnost planowanych ruch6w i rczwaZa
ich nastgpstwa w przyszlosci, zanimjeszcze zostanie wydane polecenie ich wykona_
nia oraz uczestniczy w mzwi4zywaniu zloionych problem6w matematycznych i filo-
zoficznych. Uszkodzenie tej okolicy powoduje zaburzenia pamieci Swiezej

Pomiqdzy p6lkdami m6zgowlmi wystgpuj4 niewielkie r6inice w budowie, ele
pdlkule r6ini4 sie pod wzglgdem funkcji, Jedna z p6lkuljest dorninuiqca - w znacz-
nej wi9kszo6ci pr4?adk6w lewa (u ludzi praworqcznych) - w niej znajdujq siQ osrod-
ki mowy zapewniaj4ce aozumienie, zapamiQqvani€ i odlwarzanie mowy zar6wno
w postaci w!?owiadanych, jak i pisanych sl6w. w drugiei p6lkuli, zazwyczqj prawej,
zlokalizowane s4 osroalki takiejak orientacja w przestrzeru, zapamiQt''lvanie, odtlva_
rzanie i por6wnywanie wm'ei wzroko\aych i sluchoufch. U wiekszosci ludzi lewa
pdllolajest wi9c komunikatyuna, a pmwa ma posiadaC uzdolnienia artlslycme (ma-

la$he, muzyczne). Dominacjajednej p6lkuli dotyczy takie kontroli aktywnosci mo-
torycmych ptzez jedn4 z pdlkul m6zgowych i powstala ona w zwi4zku z czQstlrn u;y_
waniem jednej z r4k, Dzieki polqczeniom pomigdzy p6lkulami mdzgowlmi za po-

Srednictwem spoidel m6zgu te r6znice w funlrcji s4 u ludzi niewykywalne.

Ryc 31
CzynnoSai kory m6zgow€i okrcSlane za pomocq dlainienia pqdem elektrycznym podczas rabie-
g6w operacyinych m6zgu

M62diekjest cz96ciq m6zgowia leiqcq ponizej pht6w potylicmych p6lkul m6-
zgowych, ku tylowi od mostu i rdzenja przedfuionego. Parztste konary l4czq m6idiek
ze 6r6dm6zgorviem, mostem i rdzeniem przedluion]'rn. W mdzdiku wyr6inia sie
p4lhub i zespalajlcy ie tzw. rc'bah m62d2ku. Podobde jak w p6tkulach m6zgowych,
w m6id2ku powierzchnie zelvnetrzrq tworzy jstota szara, a w gtqbi leiy jstota bia-la,
w kt6rej aajduj4 si€jedB mdZdr2ku.
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M6id2ek odbiera informacje wys)'lene Fzez wszystkie q?y receptor6w celego
ciala, przetw"rzaj4 i gromarlzi na ulamek seLlndy a nastqpni€ kontrclqie uldad ru-
chu. M6id;ek nie inicjuje ruch6w ciala, lecz pelni funkcj9 dysrryburora sity sl(]r,
cz6w mi9sni poprzecznie prq2kowanych, umoiliwiajqc poruszanie sie czlowieka,
utrz"nanie postawy wwrostnej i wykonlrv€nie pl!'nnych ruch6w kofczln. Szcze-
g6ln4 cech4 m6id2rkujest mnogo66 dwukierunkolrlch pol4cze6 z irmymi s|Iukura-
mi CNS, a szczeg6lnie z korq mdzgowq, jqdlami podkomwlmi i rdzeniem loegowym.
Liczne drogi afercntne i eferenme m6idzku skupiajq si9 w obrebie trzech EmeEycz-
nych konar6w Sq to konary m6zgu g6me, Smdkowe i dolne.

W sieciach nerwowych mdZdzlll odbywa sia pordwn)wanie przebiegu wykonl1r?-
nego auchu z ruchem zamierzonym, dzigki czemu moiliwajest optymalna korekcja
ruchu w stosunku do zamienonego. Dzielanie m62dilG powoduje nagle zatrzFna-
nie ruchu w momencie osi4gniecia celu. W m6idiku powstaje teZ schemat takiego
rozldadu napiqcia miqgniowego, kt6ry zapewnia utrrymanie $wnowagi ciala, np.
po przeskoczeniu prreszkody, po wejeciu na poruszqiqce si9 podloi€ i podczes cho-
dzenia po nie wnym terenie. Czlowiek z uszkodzonym mdialikiem nie rnoZe utrzy-
ma6 r6wnowagi i sprawia wraienie pijanego.

W prz)?adh uszkodzenia pdlkul m6idiko\a'ych wystQpuje niemo2noSd zetrzy,
mania we wlaiciwym czasie celowego ruchu. Chory uilva sily skurczowej nieade-
L:watnie do zamierzonego ruchu. Bior4c np. do rlki szldank€ moie jq zgniedd lub
trzymaC zb)'t slabo i upu6cid. W cza.sie wykontwania celowego ruchu rgka przecho-
dzi obok celu. Niedostateczne przeciwdzialanie sile bez\a'ladnoftijest powodem nie-
zdolnosci do iaykonJ^^'ania ruch6w naprzemiennych, np. nawracania i odwracania
rgh. Wskutek braku harmonijnej wsp6ipracy grup miesniowych agonist6w i antago-
nist6w wystepuje zaburzenie koodynacji ruch6w z{,laszcza obwodowyah czdci koti-
c4n ze sklonno6ci4 do zbaczania chodu na stronQ, po k6rej znajduje sie ognisko
uszkodzenia. Zaburzenie to olcedla sig mianem at ak$ji, ctyh niezbomo(ci rachdu
(moma to porwierdzid p6b4 np. "palec-nos').

Uszkodzenie p6lkul m6idi.l\u mo2e talde pmwadzie do drzmia zamiarouego,
widocznego przy zbuaniu rgki do celu w czasie wykonywanych ruch6w dowohych,
do oczopi4ra, tojest rytmicmych nrch6w galek ocmych podczas patrzenia w strong
uszkodzonej p6lk li mdidiku oraz do obniienia napiecia midniowego (cronia) i si\
skurcz6w miQ6nio\aych (asf e?id).

KoIa m6zdil(u integruje impulsacje z propdoreceptor6w miQ6ni (w)s]'taj4 infor-
macje o stanie ukladu kostno-stawowo-mig6niowego), galek ocatych, sryi i tulowia
z impulsacj4 pltn4cq od receptor6w blQdnika i siark6wh oka. Zapewnia to plynnosi
ruch6w glowy przy wzmku utkwionym wjednyn pualcie. Zaburzenie tej regulacji
zwi4"ane z uszkodzeniem m6id;ku prolvadzi do oczoplqFu.

Uszkoalzenie mbaka natomiast Wwofuje Eudnodci utr mania I6ll,nowagi ciala.
Ch& chorego jest niepewny i traci ry'trn, a ponadto wystQpuje sldonnost do zbacza,
nia i padania.
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Pieli mdzgu jest widoczny na podstawie m6zgu. Od przodu l4czy sig z p6lkrlami
m6zgu, od 96ry z m6i&kiem, a od ry'tu przechotlzi w rdzell kqgowy. Pien m6zgu
stanowiq: miedzym6zgowie, 6r6dm6zgowie, most i rdzet przed\tii y.

Migdz'.rn6zgowie sklada si9 gldwnie ze tazg6Ea, a ponadto z podwzg6rza, nad-
wzg6rza i niskowzg6rza. Przez wzT6rzr pnechodz4 \aszystkie dogi czuciowe biegne-
ce do kory mdzgu. Podwzg6rze le:y na podstawie m6zgu i zawiem osrodki czesci
prz,'lrsp6lczulnej i wsp6lczulnej autonomicznego ukladu nerwowego oraz gluczol
naz''nany przysedk4.

Sfidm6zgowie stanow4 kondy (odnogi) m6zgu oraz nelat'wka i polalvka Olasz-
ka czworacza) 66dmdzgowia. w Srfim6zgowiu le4 o!rcdki ukladu pozapiramido-
wego oraz jqdra nerw6w czaszkowch.

Most jest czwombocm4 wynioslo6ci4, z przodu l4czqc4 siq ze $6dmdzgowiem,
z qlu z rdzeniem pvedfuZon).rn, a z boku i od g6ry z m6idiyiern.

Rdzeh przedluiony jest koicowq czqiciq pnia m6zgu. Ma ksztah stoi.kowat'l
w dolnej czgsci przechodzi bezposrcdnio w r&ei lcAgory. GranicQ starowi skrzyio-
wani€ piramid.

Sr6dm6zgowie, most i rdzeri przedlu2ony sq zbudowane z wldkien nerwo*ych,
kt6rc tworz4 drogi ruchowe (zstqpuj4ce) i czuciowe (wstgpqjqce) oraz s4 siedlishem
jqder nerw6w czaszko*ych, jak r6raniei o6rodk6w reguluj4cych pracA ukladu lcqZe-
nia i ukladu oddechoweqo.

0bwodowy uklad nerwowy
Uldad nerwowy obwodowy utworzonyjest przez 12 par nerw6w czaszkowych i 3l par
nerw6w rdzeniorrych.

Nerw! czaAzkoue odchodz4 od podstawy m6zgu i vlychodz4z:uny czaszl,iprzez
otwory podstawy czaszki. Id4c od pruodu ku t''lowi w kolejnosci s4 to nerwy:

I - wgchowy,
II - waokowy
IlI - okoruchou!
IV - bloczkowy,
V - h6jdzielny

Vl - odwodzqc]l
\rll- twarzowy

X - bladny,
Xl - dodatkoul

VIII - przedsionkowo- yJI- podjezykowy
-SIimalowy,

IX jezykowo-gaidlowy
Nerwy te unerwiaj4 nie tylko cat4 glowe, ale jak np. nelw bledny gardlo, l(rtan,

przely\ pluca i narz4dyjamy brzusmej.
Nentg rdzeniowe. Od rdzenia laggowego odchodzi 31 par nerwdw rdzeniowych:
8 - szyjnych, 12 pie6iorych,5 ledtwiowych,5 - lazyiowych i I guzicmla
Nem,y ilzeniowe s4 nenr".rni mieszanymi, zawieraj4 id6lna czuciowe, ruchowe

i autonomicrre Kaidy nena rdzeniowy powstaje w kanale laggowlrn z pol+zenia sie
dw6ch korzeni nerwu rdzeniow€go brzusrego, przewodzacego I'tl6lnra ruchowe
i wspdlczulne, oraz grzbietowego zawieraj4cego u{6lma czucrowe. lkidy nerw wy-
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chodzi z kanalu laggowego pzez ohv6r miqdzyhqgow]: Nerwy te unerwiaje koriczy
ny klatke piesiowq i jame brzuszn4.

Autonomiczny uklad nerwowy
Ukiad nerwowy autonomiczny naz)'wanyjest tez wegetatFmym. Kieruje on czynno-
Scjami, kt6rc nie podlegajq naszej rvoli. Reguluje czlrnocd migsnia sercowego, mi€-
6ni gladhcb, gruczot6w oraz cz_vnnoSciami zwiqzanl'rni z oddychaniem, trawieniem,
przemianA matedi, rwdalaniem i rozrodem. Uklad n€rwowy autonomiczny dzieli sig
na czgsC wsp6lczulnq (slmpatycznq) i cze66 przlwsp6lczuln4 @araslrnpatycznd -
dzialajqce antagonistycznie, czyli prz€ciivsta{Tie (ryc. 32). Wraz z ukladem dolaew-
n!ryn decydlje on o ulrz).rnaniu homeostaz!. Umozliwia adaptaqje organizmu
do zmieniaj4cego siQ Srodowiska wewngtrznego i zespalajqc narzqdy wewnQtrzne,
czrri z nich w)soce zintegrorvany system pozwalaj4cy na d).namjczne zmjany czln-
nosci nanqddw zalezne od dzialanja r6inych bodrcdw Srodowiskowych. Dawniei s4-
dzono, ie uklad autonomiczny funkcjonuje niezaleinie od ukladu somatycznego i po-
zostaje poza dzialaniem woli. Obecnie wiadomo, 2e na drodze treningu jogi lub tre-

Ryc.32
Schemat anatomii aotonomicznego ukladu nerwowego i gl6wnych nar24d6w prcez niego unerwio-
nych (wg Schmidta i Thewsa)

ukladu a!tonornicznego ukladu aulonom cznego
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ningu autogemego moina w pewnyn stopniu wp\'\,vai ,dowolnie" na czynno6ci na-
v4ddw wervngtrznych np. serca lub je1it. Uldad autonomicmy ponadto baralzo sil,
nie reaguje na stany emocjonalne, nawet gdy zachowanie somatycme lub mowa na
to nie wskezuj4. \,rykazuje 6cisl4 wspfrlzaleinos6 od uldadu somatycznego i tworzy
z nim firi <cjonaln4 calo66.

Uklad autonomiczny sldada siQ z czgsci osrcdkowej i obwodowej. Czq6C odrodko-
wa lezy w m6zgowiu i rdzeniu laggowym tworz4c o6roalki autonomicme. Osrodki
korowe za pomocq dr6g nerwowych majq pol4czenia z osrodkarfri podkorowymi,
osrodkami podwzg6rza, pnia m6zgu i rdzenia lcqgowego. I tak na przyklad w pod-
wzg6rzu let4 oSrodki przemiany materii i gospodarki wodnej, a w pniu m6zgu osrcd-
ki cz9Sci pr 'vrsp6lczulnej - naczFrioruchow], oddechowy, polykaria i motoryczne
dla miQdni gladhch i mie6nia sercowego. W rdzeniu laqgolvym ogrodh wsp6lczulne
le2q w slupach bocznych istoty szarej (od 8 segmentu s4jnego do 2 lub 3 segmentu
tgdrwiowego). Cze66 przywsp6lczuln4 reprezentujq odrodh polo2one w czqSci lc-zy-
2owej rdzenia kggowego (od 2 do 4 segmentu lczlzowego).

Elementy obwodowe uldadu slmpatycznego tworzy parzysty piefi wsp6lczulny
i wszystkiejego odgalQzienia. Piefi wsp6lc?ulnyjest zbudowany ze zwoj6w wBpdlczul-
nych lei4cych przy trzonach IcAg6w pokzonych galQziami miedzyrwojo\ayrni. Ner-
wy odchodzqce od pnia wsp6lczuhego dochodz4 do narzqd6w razem z galQziami
nerw6w rdzeniowych albo z t€tnicami. wl6kna wsp6iczlhe dochodzq do wszystkich
narz4d6w wewngtrznych, gruczol6w i nacz]'n hwionosnych oraz limfatycznych.

Czg66 obwodowq ukladu parasympatycznego stanowi4 rr'l6lgla prz)'lvsp6lczulne
biegn4ce z nerwami czaszkowymi III, VII, X, i X otaz wldkna przywsp6lczulne od-
chodz4ce od czgeci la4zowej rdzenia kggowego, tworz4ce nerwy trzewne mied-
niczne,

Uklad nerwowy a czynno6ci motoryczne
C4'nnosci ruchowe czlowieka moina podzielii nar l) c4Tno6ci umoiliwiajqce czlo-
wiekowi utrrlmanie lr'laiciwej postawy ciala, 2) ruchy lokomocyjne pozwalaj4ce na
poruszanie sig onz 3) ruchy manualne, dzigki k6ry'rn czlowiek altywnie oddzialu-
je na otoczenie,

Anatomia i fujologia catego apantu ruchu (kosci i migSnie) zostala om6wiona
wczesniej. 'Ibraz om6wrone zostanie unerwienie mie6ni. CzFmo6ci4 miqsni kierujE
oSmalki ruchowe rdzenia kegowego i pnia m6zg!. WaZn4 ml€ w funkcjonowaniu
tych o(mdk6w odgrywa informacja pochodzqca z narz4du ruchu. Powstaje ona w re-
ceptoBch znajdujecych sig w torebkach stawo\aych, wigzadlach, okostnej i mi9-
Sniach.

Uneruimie nnhowe miC*ni. Kom6rki nerwowe pobudzaj4ce mi€6nie szkieleto-
we hrlowia i kortczyn zrajduj4 si9 w mgach przednich rdzenia lregowego, zas uner-
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wiaj4ce mi€snie obszaru glowy w j4drach ruchowych nerw6w czaszkowych. Ko_
m6rki te nosz4 nazwg ?reuftndu nnhowVch albo motoneumndw. lstieiTmotmeu-
flng alfa I gamma. Pierwsze zaopatrujq "robocze" kom6rki miesniowe, od kt6rych
zaleiy placa migsnia, drugie pobudzajq do skurczu wl6hm miqsniowe we wrzecio-
nacb mia6niowych. Aksony neuron6w rucho$ych po opuszczeniu o6mdka, tworzq
nerwy ruchowe lub wchodz4 w sldad mieszanych nerw6w ruchowo - czuciowych.
Kaidy akson unerwia pewn4 liczbe wl6kien miedniowych, tworzqc wraz z nim
jednostkg motoryczn4. Wszysthe kom6rki mi9sniowe nald4ce do danej jednostki
po otrzymaniu impuls6w kurczq sie jednoczesnie i z makEmahq sile, coiest zgod-
ne z prawem ,,ws4stko albo nic". Sila skutcar miqsni^z:]eiry odzaang}jow?-J].\afti-
nej ticzbyjednostek motorycznych. Im mniej komorek miqsnio\tych w danym miQ-
Sniu unerwiajeden akon, tlrn precyzyjniejszajest regulacja sily skuczu tego mi9-
$ua,

Uneruienie czuc tue mi€STio. Nar:z4dami czucia mig(niowego s4meciona mic'
hioue i nanqdA kicAnowe Colgiego (ciala bulauhouate). Kaide wrzeclono iesl
zbudowane z \a.ldhen migsniowych uloionych w obwodowych czgSciach rvrzeciona
i w czeSci srodkowej. \M6lgla migSniowe *'rzeciona koricami obwodo\aymi przycze-
piqj4 siQ do torebek otacz4qcych pQczki kom6rek migcniowych, za6 ich koice cen-
tralne dochodzq do czedci 6rodkowej wrzeciona. \M6loa te s4 pobudzane do skur-
czu przez neurony ruchowe gamma, Skurcz wl6hen migsniowych wrzeciona unra2-
liwia znajdujqce sig we wrzecionie receptory na sily rozci4gania.

Receptory zn4jduj4 si9 w czgsci 6rodkowej i w czgsciach obwodowych wveciona
i sq pobudzane podczas napinania wrreciona, gdy caty miQsieti jest rozci4gany. Sity
mzciqgania miesnia dzialaj4ce na receptory sq wigksze, gdy wrz€ciono, wskutek skr-
czu jego $'l6hen migSniowych, jest sla6cone. A zatem, dzigki unerwieniu wrzecio-
na przez neurony ruchowe garnma moiliwa jest regulacja wra:liwo6ci receptor6w
wrzeciona na sily rozci4gania.

Narz4dy Golgiego znajduj4 sig w Sciqgnach i podobnie jak receptory \arzeciono-
wate s4 wrairliwe na mzci4garue.

Napiccie migSnioue. Wszystkie mig6nie pozostaj4 w stanie pervnego skurczu,
zwanego iapigciem migdnioiaym. Napigcie tojest niezbgdne do precyzyjnego i p\'n-
nego llykonylvania ruchu w zaleZnosci od aldualnej potrzeby. Napigcie migsniowe
jest wynikiem odruchu zapocz4tkowanego pobudzeniem receptor6w we wrzecio-
nach mieSniowych i zakoriczonego skurczem tego samego migsnia, w kt6r''rn zosta-
ly pobudzone receptory Do pobudzenia receptor6w dochodzi podczas ka2dego przy-
padkowego mzciqgniecia mi96nia, napi9cie miqSniowe jest wigc oalruchem na mz-
ci4ganie (np. odruch kolanowy). Pobudzenie naE4d6w sciegnowych Golgiego
pmwadzi do obniienia napi€cia tego samego rlugsnia. Jest to m€chanizrn chmni4cy
mi9sief i gciggna przed uszkodzeniami w wyniku dzialania zblt wielkich sil rozciE-
eajscych.

Ka;dy ruchjest wynikiem skoordynowanego dzialania wielu miq6'rli. wsp6ldzia-
lanie mi96ni antagonistycznych jest moZliwe dziqki specjalnemu unerwieniu, k6rc
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polega na rym, 2e pobudzenie receptor6w w jakims migsniu wlzwala jego skurcz
ijednoczeenie hamuje napiecie mie6ni antagonisrycznych, np. gdy kfczq siq zgina,
cze, r6r4nocze6nie rozlurniaj4 siQ prostowniki.

U cdowieka rdze6 lrggowy sterujejedynie najprostszlmi elementami czynnoSci
chowych, natomiast bezpo$edni4 kontmle ruch6w sprawujq o3rodki m6zgowe.

Osrodki te wchodzq w sklad hlku uktad6w fir*qonalnych, takich jak uktad pimmi,
dowy ukiad pozapiramidowy, uklad przedsionkowy cq m6tdiek.

UHad plamidowy kieruje ruchami dowolnymi, tojest qmi, k6re skladajq si9 na
Swiadoma dzialabo3d czlowieka.

Uklad pozapimmidowy wspomaga dzialanie ukladu ptamidowego, a mianowi-
cie: reguluje zek€s i preryzjg rucb6w dowolnych, biene udial w automatlzacji ru-
ch6w (np. chodu) i powstawaniu nawyk6w ruchowych oBz w razie uszkodzenia
ukladu piramidowego pvez proces chorobowy czgsciowo przejmuje jego funkcje.

Uldad przedsionkowy reguluje r6wnowagg ciala zar6\4no w warunkach statycz-
nych (np. podczas stania czy siedzenia), jak i d]'namicznych (podczas chodzenja
i zmian pozycji ciala). Do j4der przedsionko$,ych dochodzq impulsy z narzqdu r6w-
nowagi i receptor6w nan4du ruchu, niosqce informacje o poloieniu glowT wzglqdem
Srodka ci€Zkolci ciala, o rozkladzie napigcia w r62nych gupach migsniowych,
a w warunkach dlramicznych - tal'e o zmianacb szybkosci i kierunku poruszania
si€. Impuisy z narzqdu r6wnowagi docbodzq do jqder przedsionkotalch i moduluj4
ich oddzia\'lvanie na oSrodki ruchowe rdzenia kggowego. Wskutek tego napieci€
w r-6inych grupach miqsni jest ustalane w tald spos6b, aby zapewniC utrzymanie
r6rnowagi podczas siedzenia. snnia czy chodzenia.

Rola m62diku zostala opisana wczesniej.
Sprawnosciq i prec)zjq ru ch6\ a z\iaszcza lqczeniem ruch6w w jednq logicznq

calosd, kieruj4 obszary komwe lezqce ku przodowi od okolicy rucbowej. Kodujq one
wzorce akt6w ruchowych lub umiejetnosci, uruchamiaj4 dziatania zgodne z bryni
wzorcami. Zekodowane \4zorce s4 ,r6dlem wyobraienia ruchu, ja ki mamy wykonad.
Najlvyisza forma integracji akt6w ruchowych czlowieka odbywa sig w okolicy przed-
czolowej, to jest w najbadziej do pvodu wysuniQtych obszarach plardw czolowych.
Umoiliwia ona realizacjg wieloetapowych, upEednio zaplanowanych dzialati wy,
tworz enia nawyk6w ruchowych.

Nauyhi rlohowe powst^j4 z zaangtao\lljiefi wlelu osroalk6w nerwowych. Na-
wyk czuciowo-ruchowy ma podloie odruchowo-warur*owe i ksztaltuje siq zgodnie
z prawami rzAdzqc].rni utrwalaniem zwi4zk6w czasowych mi9dzy o6rodkami czucio-
wlmi i ruchowymi, gdziejedyq drogq powstawania, mzwijania i p6miejszej automa-
$zacji danego ruchu jest proces sJstemafycznego dwiczenia nchowego. Podstawq
mzwoju nawyku czuciowo-ruchowego sq odruchy wrodzone, jal dwniez zbi6r
ws4rs&ich nabytych odruch6w warunkowych. Nawyk ruchowy odzwierciealla pe-
wien wz6i ruchowy kt6ry moie sig sldada6 z element mych ruch6w jak i calych
akt6w rucho\4ych, tworzqc tym nowy zwiqzek czasoprzestrzenny (nowy nawyk nr-
chowy). Z punktu widzenia neurofi4jologicznego nawyk ruchouyjest wzorem, zawar-
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tych w uHadzie nerwowym centrdnym, zwiezk6w koordlnacji miedzy osrcdkiem
czuciowym i ruchowym. W zwi4,zku z umiejscowieniem nawyku czucloworucho-
wego w central4'rn uHaalzie nerwowym obserwuje sie silny wplyw na jego tworze-
nie (opr6cz systematycnych 6wiczelt) takich czynnik6wiek jasnost ohazu (wy-
obrari€nie ruchu), koncentraqji uwagi na danym zadaniu tuchowym, takie posiada_
nym zasobie nabytych nauyk6w ruchowych. Dodatkowo proces uczenia (nabywenia)
kolejnego a.ktu ruchowego (nowego nawyku) iest powi4zany ze stanem poalniet z€_
wngtrznych towarryszqcych uczeniu sig.
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Wybrane zagadnienia
zfi4ologii wysill<u
fizycznego
Energetyka skurczu mig3ni w warunkach
tlenowych i beztlenowych
Caloksztalt przemian chemicznych i energetycznych, jakie zachodzq w oryanizmie
nosi nazwg metabolizmu. Na przemiany te sldadajq s'9: prcces! hdlaboliczne (roz'
kladu), kt6re dostarczajq enetgjj, or^z pficesA androliczne (s''ntezy), do prcwadze-
nia kt6rych energia musi byd dostarczona. Zr6dlem energii w organizmie ludzkim s4
pnemiany lataboliczne wgglowodan6w tluszcz6w oraz w niewielkim stopniu bialek.
Przemiany te dzieli sie naryces! enowe (aerobowe) i beztbnoue (anaerobowe).

Bezpodrednim Zrddlem energii do skurczu migsniowego jest rozpad adenozy,no-
tr6jfosforanu (ATP) bgdqcy procesem nieodwracalnym. Zdolnosd rozkladania ATP
w kom6rce miesniowej posiada miozyna znajdujqca sig w miofibrylach. Zawartog6
ATP w migsniujestjednal niewielka (2,5 mW100 g suchej tkanh), a energii powsta'
lej z jego rozpadu starczajedl.nie na hlka sekundjego pracy. Aby migsieh m6gi kon-
t),iuowad pracQ, potrzebne sq nastepne cz4steczki AIB kt6re powstai4 na drcdze
pnemian denowych lub beztlenowych.

Dzi€h czterem systemom wytwarzania ATB znajduj4cym si€ w ka;d).rn $'i6knie
miQsniowyrn, w pEktyce nigdy nie dochodzi do calkowitego wyczerpania ATP sys-
temy te rdini4 si€ tempem h{on enia energii wymaganej w dan}'rn wysilku fizyczn}tn.

I sgstem energetycznA MP-CP
lI sgstem eneryetAczng z ADP
lll sastem mergetaczna hosztem beztbnowAah Wemian glihogmu
N sastem mergetucmg  mou!

I system energetycmy sklada sie z ATP i fosfokrcatyny (C P). ATP stanowi bezpo-
Srednie natychmiastowe i$dlo energii, ale jak wspomniano, jest ono ograniczone
ilo6ciowo. Fosfola€a[na (CP) ulega szybkiemu rczldadowi, lecz po$stala na tej &o-
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dze energia nie moie byd bezposreainio zuzlta do skurczu mie6nia, tylko do odbudo,
wy ATP na dmdze realcji heaqnowej:

P C + A D p + H + = A T p + C

gdzie: Pc-fodolceeqna, ADP-adenozlnodwufosfonn, H+-jony wodomwe, C-laeatyna

Niestety ilo6i CP w miesniach jest ograniczona i wystarcza na odbudowg ATp
w ciqgu nastgpnych 5 10 sekund raysilku. ChociarZ wszysthe miqsnie maje pierwszy
system energetycmy ATP-CB to jednal zdolnodC do jego szybkiego wykorzystania
posiad4q gldwnie ta,t6kna miE6niowe szybko kurcz4ce siQ (FT farf tuicD). System
ATP-CPjest zdolny do s4tlkiej produkcji energii, a poniewa2 nie wymaga obecnosci
tlenu nazryanyjest beztlenowym ir6dlem energii.

II system z ADP wykorrystuje realcjg tworzenia ATP z 2 czasteczek ADp

ADP+ADP=ATP+AMP
gdzie AMP'adeno4,romonofosforan

III trddlo pozyshwania energii przede &szystkim we wl6lg'nch szybko kurczq-
cych sie (FT). Wykorzystuje on wgglowodanyjako Zddlo energetyczne, gl6wnie gli-
kogen miq6niowT, kt6ry ulega degradacji na drcdze glikolizy bezrlenowej. poprzez
laricuch dziesigciu lealrcji en4matycznych przebiegajqcych w komdrkach miesnio-
wych prcdukowane sq 2 czqsteczh ATP oraz kwas mlekow)'. Niestety gromadzenie
siQ nadmiaru kwasu mlekowego pmwachi do narastania proces6w zmeczenia w ob-
r€bie komdrek miesnioraych, ograniczaj4c ich wydajnosd podczas wysilku. Dlatego
teL mleczanowy system energetycznyjest zdolny do srybhego wytwarzania eneryii,
lecz jest niewystarczajqcy podczas przealluZajqcego sig wysilku fizycznego.

Glikogen miQ(niow] + glukoza + ADP + Pi = Kwas n ekowy + ATp

gdzi€ Pi-fosforan nieorganiczny

W ostatnich latach wykazano, ie w],inienione systemy mog4 pracowad r{\ano-
czefnie i natycluniast po rozpoczgciu lc6&ofwalego intensF,vnego wysilku fizycme-
go (np. bieg na 100 m) altywowanajest gli.koliza, kdra dostercza znacznej ilogci ATp
do pracy mieSnia.

Powstaj4cy w Facuj4cym miQsniu kwas niekovlT dlimdqje do hwi, gdzie jego
st9ienie zalezne jest od intenslnvnosci pracy fizycmej - przy dutej, w].nosi powyiqj
8 mmol4. Z kwijon n eczanowy wychwyrywanyjest pnez $l6lsla miesniowe wol-
no kurcz4ce sig (S4 slo? furicl), dla kt6rych stanowi material energetyczny, lub
Fansportowanyjest do w4trobi w kt&ej ulega pnemianie do glutozy Najwiekze
stgzenie kwasu mlekowego we lawi wystepuje mi€dzy 3-7 minut4 po zekoriczonej
pracy a w nastqpnych minutach spada talq ie po 60 minutach odpoczla <u zwykle
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niewiele niZni si9 od wartosci spoc4tkowych. Nieslusznyjest pokutuj4cy w&6d nie-
kt6rycb sportowcdw teunrn ,zaLwas6w", wiqzqcy zal:waszenie mi96ni z bdlem poja-
wiaj4clm siQ wiele godzin po w)sill*ll. Podczas wysilku, kiedy dochodzi do zwiekszo-
nego zuiycia tlenu genemwan€ s4 w organlzmie reaktywne formy denu (RFD. Na-
silenie prcces6w wolnorodnikowych moie sta6 si9 przycz)'nq inicjowania przez te
zwi4zki niepoZqdanych rcalrcji ze skladni-kami komdrek. Prowadzi to do uszkodzei
w obrQbie blon kom6rko[fch, co w konseL:wencji przyczynia sie do stan6w zapal-
nych i miloouraz6w tkanki mi€sniowej.

IV system energetycmy - tlenowy funkcjonuje gl6ranie w rvl6knch mig6niorych
ST i wymaga dostarczenia odpowiedniej ilo6ci tlenu do kom6rek migsni w celu uwol'
nienia eneeji z substrat6w energetycznych, jalimi sq w€glowodany i tluszcze. S's-
tem ten nie moze rrytwar:ze6 ATP tak szybkojal systemy anaercbowe, ale moze pro-
dukowad duzo wiqkze ilosci ATP w wolniejszym tempie, uzaleinionym od dostQpu
odpowiednich substrat6w energetycznych.

Prredluianie pmcy poza granice 4M0 s€kund powoduje, ii wlqczqj4 sie do re-
slntezy ATP przemiany tlenowe, Procesl tlenowe mog4 byC dlugotrwale, poniew:ri
zale4 tylko od ilosci substratu energetycznego, zuzywanego w procesie utleniania
[glikogen, woln€ kwasy ttuszczowe (WKf), kwas mlekowy]. Substancji tych zacz]'na
brakowad dopiero po dlugotrwa\rn, wyczerpuj4cym wysilku. Istom4 mlg w zapew-
nieniu odpowiedniej ich ilo6ci odgrywa stosowanie 1r'la6ciwej diery

Glilrcgen miqSnio\ay - glukoza + 02 - CO2 + H2O + ATP

Triacyloglicerole w miQsniach * WKT + O, - CO, + HrO + ATB

Glukozazhwi + 02* CO2 + H2O + ATE
WKTzlcwi f O! - CO2 + HrO + ATq

Spalenie 1g wqglowodan6w dostarcza 4 kcal energii dla organizmu. Gl6wnym
wgglowodanem potrzebnym do wytwaru ania energii mieftiowej podczas wysilku jest
glukoza zmagazj,nowana w ograniczonycb ilosciach w glikogenie miesniowym. Do-
datkowo glukoza zmagazlrowana jest w wqtmbie, r6wnieZ w postaci glikogenu, sk4d
jest uwalniana do lswi w celu dosta&zenia do migsni i innycb tkanek.

Zawartosd glikogenu w migsniach 70-kilogramowego mezczlzny wynosi srednio
0,40 lg, a w wqtrobie 0,07 kg. W spoczlr*r ilogC glikogenu w migsniach podlega
niewielkim wahaniom, nie wykazuje natomiast zmian dobowych ani poposilkowych,
w pneciwiefstwie do glikogenu w4trobowego. Zawartosc glikogenu migSniowego
moZe ulegd obnizeniu po hlkudniowym glodzeniu lub po stosowaniu diety niskowe-
glowodanowej. Podczas intenqvrnego dlugotrwalego wysilku moZe nast4pii calkowi-
te wyczerpanie glikogenu w pracujqcych migsniach. Rest'nteza glikogenu mig6nio-
wego odbywa sig po wysilku przy dostateczn)rn stgieniu glukozy we lcwi. Wychwy-
tlvanie glukozy przez kom6*i miesniowe sqmulowane jest przez msuline i staje
si€ tym intenEwniejsze, im mniejsza jest zawarto66 glikogenu w migSniach. Dlate-
go po wysilku o duZej intensytrnosci reEnteze glikogenu migSniowego prowadzi
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do zwigkszenia jego zawarto6ci w mig6niach powy2ej poziomu przedwysilkowego,

prry dostgpnosci glukozy, iaLo subshatu eneqetycznego. Dlatego tei, dieta rlsoko-

wgglowodanowa o wysokim indekie glikemicznym stosowana do 2 godzin po skoi

czonej pmcy fizycznej sprzyja odbudowie g]ikogenu migsniowego'
Drugim substratem energetycznym s4 duszcze, kt6re zmagazynowane s4 w or-

ganizmie w postaci Eiacylogliceroli zar6wno w tkance duszczowej, iak i tkance mi9-

lniowei. 11o56 energii uzyshwana ze spalania tluszcz6wjest bardzo duia, ale tempo

otr mywaniajej jest stosunkowo male. Z kridego grama spalonego tluszczu uwal-

nia sie I kcal. Ponadto do spalenia I cz4steczh duszczu potrzeba o okolo 13% wiq-

cej tlenu nD do spaleniajednej czesteczki glukoz)' Podczas lvysilku triacyloglicerole

migsniowe rozpadai4 sie do wolnych kwas6w tluszczowych OVKD i glicerolu WKT

ostat€cznie spalajE si9 przy udziale tlenu w mitochonddach, kt6re sq 'silowniami
kom6rek" produkqiqcymi energl€ w tleno\4ym systemie energetycznym Glicerol

transportowanyjest przez krcw do w4troby gdzie ulega dalszym prz€mialom meta-

bolicznym do glukozy lub stanowi material energetyczny. Uwalnianie wKT i glicero-

Iu z macylog)iceroli zmagazynowanych w tkance tluszczowei odblava siq Przy udzia'

le hormon6w gl6wnie adrcnaliny Uwolnion€ substancje przenil€jq nastepnie

do Iswi i tmnsportowane sq do mi96ni i w4troby gdzie sq podobnie v'lkorzystywale
jal substraty z tdacylogliceroli migsnio\aych. Podczas wysilku w pierwsz''rn okresre

wystqpuje spadek st€Zenia WKT w osoczu, spowodowany zwigkzonym $'ych*ytywa-

niem ich pnez migsnie. W miarg kontynuowania pracy migsniowej poziom WKT

wrasta na skutek pobudzenia hydrolizy w tkance tluszczowej Treningi $rytrzyma-

lo(ciowe powodliq zwiqkzenie altyu'noEcl proces6w ulleniania WKT w mitochon-

driach mig5ni. Zdolno66 do utleniania tluszcz6w w szybszym tempie pozwala wyko-

rzystad je w wiqkszym stopniu zamiast wgSlowodan6w jal@ tr6dla energii pr,y da'

n€j szybkosci biegu. ZuZywajqc podczas \T silku wi€ksze iloSci tluszczujako material

energetyczny, organizm oszczqdza wlasne zapasy weglowodanowe zgromadzone

w postaci glikogenu. W placy fizycznei tMajqcej wiele godzin zapotrzebowame ener_

getyczne miedn prawie calkowicie polsywane jest przez procesy tlenowe Udzial

WKT w polaywaniu zapotrzebowania energ€tycznego pncuj4cych miesni wzrasta

progesywnie. Po uplywie tzech godzin pracy udzial ten wynosi okolo 80%, jednak

prznz caly czas czq(t zzpotrzebowania energetycznego poklwaj4 w9glowodany kt6-

rych zasoby stale malei4 Wyczerpanie rezerw wqglowodanowych prowadzi po pew-

nlan czasie do uposledzema spalarua tluszczy.
Kwas mlekowy powstaly na drodze glikolizy bezdenowei moie r6wnie2 zosta' $y-

korz)stanyjako material energetycmy i byt spatany calkowicie do CO2 i H2O w mig-

6niach wolnokurczliwYch omz w migsniu serco\4ym.
W czasie Wsilku fizycaego dochodzi r6wniei do prz'spieszenia degradacii bia-

lek strukturalnych i kurczliwych mi96ni oraz do nasilenia przemian wolnych amino-

kwas6rar Szacuje si9, ie 6_18% eneqii potrzebnej do pracy migsni w warunlach tle-

nowych dostarczaj4 procesf utleniania aminokw?s6w rozgalezionych oeuc]'ny izo-

leucyny i *aliny) . Procesy te zachodz4 w mi€6niach \'tedy gdy wyczerpaniu ulegajq
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z2pasy glikogenu mieeniow€go i w4trobowego. Proc€som tym towarzyszy pmdukqja
mocaika, kdrego stgzenie wzmsta we lawi. Po spaleniu 19 biall€ powEtaje 4 kcel
energii. IntenErtrny metabolian denowy zacho&qcy podczas dfugofwalych w]sil-
k6w przyczynia sie do powstawania realtywnych form denu i wolnych mdnik6w, k6-
re powoduj4 denatuacjq bialek Czqtteczki bialek o zmimionej strukune nie mo-
gq pebi6 funkqji biologicmych i musz4 ulec rozHadowi. Tq droge deglado$,ane s4
tuwniez bialka missniowe,

Przemiany denow€ s4 wydqine i mog4 tryad dlugo, ale tworzenie ATP w ten spo"
s6bjest powolne. PowEtajqcy w midniach ATP to efell przemian zar6vrno denoeych
jak i bezdenowych, i w zaleino6ci od okolicznoici jetlne lub drugie dostarczaj4 wigk-
6zej ilosci ATP (tab. 4)

Tabela 3
Zr6dla energli do skurc2u mieSnia {dla meiczyfiy o ma5ie 70 kg i masie miesni 28 lq)

Og6lna iloda dostepneso
lub motbi/€go do

trltwo@da ATP (l'mol:

AT? mie&rj

Premj@ glil@genu nieSni do mlec2lnu

Prremiana gllog€nu mjesni do Hri CO!
Prremiana dikogenu, sq|loby Glul$uy o€oc,!)
do HriCOr
Prr€miana kwasdw dus(zoqrh , it€nli
du@cDwEj do Hri COr

73,3

39,1
16,7

6,2

223
446

6 700
84 000

19000

4 000 000

Tahela 4
Udzial p?emian tlenowych i bezuenowych w tworzeniu ATP w t{ysillach z maksJmalnq eybko-
5ci4 na dinych dystansach

CtaE

100m
400 m
800 m
1500 n
5000 rn
l0 000 m
4 2 1 9 5 m

9,84 r
43,28 6

l,4173min
3,3737 mi.
12,4439 lnin
26J€08 min
126,5 min

1 0
30
60
80
95
97
99

90
70
40
w
5
3
I
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Wydolno66 fizyczna

Wdolno$ frzAcznq definiuie siejako zdolnoid do wykonlvania wysilk6w fizycznych
bez gtebszych zrnian zaburzef homeostazy i uwarunlowanych przez nie objaw6w
zmQczenia.

Czlnniki, od kt6rych zaleZy wydolnocd czlowieka, to:
L energetyka wysilk6w

a. przemiany denowe - o zdolno6ci wysilkowej decyduje ma.ksymaina zdolno3d
pochhniania denu

b. przemiany beztlenowe o zdolnosci decyduje tolerancja homeostazy
c, rezerwy energetycme - ilosC rczerw i sprawno66 pvemian metabolicznych

2. termoregulacja
3. koordynaqja nerwowo-migcniowa

a. sila i szybkosC ruch6w
b. technika ruch6w

4. czynniki psychiczne - motywacja.
Najlepsz4 ocen4 wydohocci fizycznej jest ocena wskzlnik6wt mocE ftahsymal"

n4 (MPO), mahAgmaLnego pobotu tlenu VO2nd) oraz poziomu progu mleczanoue-
so (I:D.

Moc ma-kEmalna mi€Sni szkieletowych (MPO) jest makstmaln4 wielko6ci4 mo-
cy osi4gan4 przez dan4 grupQ migSni w czasie pr6by wysilkowej, kt6rq wlraza sig
w watach (W). Na wielko6d osi4gni€tej mocy maj4 wielki wplywr stan energetyczny
miesnia, tempemtura wewnqtrzmigcniowa, szybkold slaacania miesnia orazjego si-
la izometryczna. Aby u4skad wysok4 wielko66 mocy makslmalnej, naleiy mig6niom
zapewnii wysoke temperaturg. Moina to osi4gn4e sbsqj4c prawidlow4 rozgrzewkQ,
w czasie kt6rej zadbad naleZy o takq intenElrnosd dwicze6, aby uzyskad oczehwa,
ny wzrost temperatury wewrqtrrmieSniowej, z jednoczesn).rn oszczedzeniem zuzy-
cia substratdw eneqetycmych (gl6wnie fosfolcearyny i glikogenu) olaz unilafqciem
zakwaszenia spowodowanego powstaniem L"wasnych metabolit6{. Zb}t duie obniie,
nie zasob6w glikogenu oraz \rzrost zakwaszenia w miesniu podczas mzgrzewki usu-
wajq pozytywne efekty wzrostu temperatury wewnAtrani9sniowej, co prowadzi
do szybszego zrngczenia podczas raykony^'anego wlsilku. W wyniku prawidlowej mz-
grzewki temperatua miesnia czworoglowego uda wz.asta o okolo 3-4"C z mo2liwo-
6ci4 wzrostu generowanej mocy o okolo 15-20%.

Pr6g r eczanowy (LD to taka intenst'&nosd wysilku, po przelaoczeniu kt6rej
stgienie kwasu rilekowego we }.rwi przehacza warto(ci spocz''nkowe i slstematycz-
nie wzmsta, Wlznaczenie progu mleczanowego przeprowaalza siQ w warunkach la,
boratoryjnych, na cykloergometrze rcwemwlm, stosuj4c wysilki o stopniowo wzrasta-
j4cej intensywnosci, wraz z pobieraniem pr6bek klwi do oznaczei kwasu rnleko-



Biologiczne podstawy rek€acji ruchowej

W tralcie Facy fizycznej zwigksza sig zapotra ebowanie miqsni na tlen, kt6ryjest
potvebny do udeniania substancji energetycmych (dostarczaj4cych energii). Zapo-
trzebowani€ na tlen wzrasta pmporcjonalde do intensy'$rosci pracy

O zuzyciu denu przez organizn podczas wysilku decyduje:
L wielkoSi zapotrzebowania mi€6ni na dex,
2. ilo6i tlenu dostarczanego do miQsni,
3. zdolno66 miesni do \aykorzystania dostarczonego im tlenu do swoich potrzeb.
Warunkiem zachowanie przez orgarizm zdolnosci do dluzej Ewajqcej pracy mig-

Sniowejjest biez4ce poklvanie zapotrzebowania tlenowego migsni. W miarg zwiqk-
szania intens''vmosci pracy wzrasta zapotvebowanie migsni na den i zwiekza sie
czlrmo66 narzed6w uczestniczqcych w pobieraniu i transporcie denu. Zwieksza sig
ta.kze pochlaniane go przez organizm, ari do osiqgniecia makimum nasilenia funk-
cji zaopatrzenia denowego. MoZna jeszcze wykonywad wysilek fizyczny o wiekszej
intens!'$ro6ci, ale wykonuje sig go w warunkach narastaj4cego deficytu tlenowego
i gromadzenia k&asu mlekowego, co powoduje gwaltowne objawy zrnQczenia zmu,
szajece do przerwania prary Rozbieinodd migdry zapotrzebowaniem mieSni na tlen
podczas pracy, a dostarczonq iloSciq tlenu do mi€Sni na4.wa ie dlugiem tlmolagm.
Dlug denowy splacony zostqje po 6korlczonlrn wysilku. Jeszcze przez pewien czas
utrzymuje sig nasilona cz]'nnolt ukladu oddechowego i kqienia dostarczaj4ca do-
datkow4 ilosd tlenu do migsni i innych naru4d6w. Nagromadzony podczas wysilku
L:was mlekowy ulega pnemianom i dlug tlenowy ulega splaceniu. Potrzebny mie-
Sniom tlen dostaje siq do p€cherzyk6w plucnych w wiEkszej ilo3ci dzigki zwigkszo-
nej wentylacji pluc (przeplywowi powietrza przez pluca). Wielkost ta, \a].noszAca
w spocz!,nku ffi ymin, moze wzjosn4d podczas pracy do 120-160, a czasami wiq-
cej Vmin.

Tlen z pecherrykdw plucnych d]funduje do krwi, kt6ra przep\'wa w naczyniach
wiosowarych. We lawi tlen wiqzanyjest przez hemoglobing, kt6ra \aFelnia erytro-
cyty (lawinld czerwone). Ilosi tlenu,.jak4 moze Lrew roznie# po callm oryanizmie
w ciqgu minuty, zalezy od iloSci hemoglobiny we hwi, og6lnej liczby erfroc{6w oraz
ilosci hemoglobiny w hwince. Zmniejszenie jednego z tych pammetr6w obniia po-
jemno# tbnowq hnai (ilo6i tlenu, jak4 moZe przeniesd 100rnl lcwi). Jedne z przy-
czyn zmniejszenia pojemnosci denowej kwijest anemia, co w nastgpstwie wpbrda
na zmniejszenie wydolnosci fizycznej.

Najwiqksz4 ilo6d tlenu, jak4 zuiy,va organizm w ci4gujednej minuty, nazlwa siQ
maksymalnym poborem tlenu VO2n", potoczlDe ;pulapem tlmou,Vm".

Wielkost VOr.* [Vminl lub [mvkgiminljesr warun]owana nasr€puj4c]rni cz],n-
kaxn zwi!'anEfi zl

l. funkcjonowaniem uldadu oddechowego,
2. fu nkcjonowaniem ulladu laa;enia,
3. przepbr,'rem miesniowym,
4. metaboliznem miegniowvm.
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Wielkosci VO2-d mlodych nie wytrenowanych mgiczJzn wynosz4 od 45-55
mvkg/min, u os6b altywnych fizycznie natomiast 60 myrymin, a u zawodnik6w wy-
sokiej klasy przelaaczajq wartosci 70 mvkg/min.

Wlzsze wato6ci VO2,** Siwiadcz4 o lepszej wydolnosci w wysilkach dlugotrwalych.
Intensywn€ cwiczenia fizyczne mog4 doprowadzi6 do zwiqlGzenia zaopatrz€nia

denowego pracuj4cych tkanek, cryli do podwy2szenia pulapu tlenowego, a wi€c
do zwi€kszenia mocy rc4vrjanej przez mechanim tlenowy. Systematyczny trening
powoduje rozw6j miqcni szkieletowych i wszystkich narzqd6w, a takze tkanek wsp6l-
pracuj4cych ze sobq w utrzymaniu r6wnowagi wewrqtrzustmjowej oraz w zaopa-
trzeniu tlenowym. Modlfikacje pojawiaj4ce si€ w trlniku dlugotrwalego treningu za-
pewniajq ustmjowi wiekze moUiwodci adaptacyjne do wysillu.

Leps?e i s4,bsze zaopatrzenie tlenowe tkanekjest gldwrrie wynikiem usprawnie-
nia czynnoSci ukladu lcq2enia poprzez zwigkszenie malGymalnej pojemnocci minu-
towej serca i pzepb'&u mig6niowego krwi. W wysilku sportowym waZnejest, by wy-
soki poziom przemian tlenowych zostal uzyskanyja-k najwcze6niej, co zmniejsza t!'rn
samym pob6r energii ze Zrddel beztlenoraych, mniej ekonomicznych dla organizmu.

Wydolno66 tlenowq mozna powigksza6 za pomoc4 taeningu. PoZqdane sq w)silh
dlugotrwal€ o mniejszej intenEwnolci. Zatem rcgulame treningi wytrzFnalosciowe
zwiQkszajq wydajnosC ae.obowq trenujqcego.

Zasadnicze macz€nie dla tlansportu denu do miQsni ma sprawnosd ukladu lc4-
zenia, zad$'no samego serca, jal i regulacji przep$nr krwi przez r62ne obszary na-
cz)'niowe. Praca serca podczas wlsilk6w fizycznych wzrasta proporcjonalnie do obci4-
2enia wysilkowego, dlatego za \rykhdnik sprawnoSci serca prryjmuje siq mdlsymolnq
oAgto$ minutou4- c4ld maklrnalnq objgtoS6 kwi, jak4 moze 6erce {tloczyC do tqt-
nic w ciqgu minury podczas odpowiednio cie2hego wysilku fizycznego. Welkost ta za-
lezy od objgtosci wyrzutowej i od liczby skurcz6w w ciqgu minuty. Czgstosd skurcz6w
serca w spoczynku wynosi okolo 70 uderzei na mjnutg Podczas wysilk6w fizycznych
prry{pieszenie akcji serca wzrasta do 120-140 uderzeri na minutg w zaleinocci od in-
tens!'$no6ci wlsilku. Makymalna czQstosd sllrcz6w serca, osiqgara u mlodych mqi-
c4zrr podczas wysilku moie Wnosid 200 uderzei/min. Wielko66 malslrnalnego tQt-
na HR** osiqganego podczas wysilk6w \aykazuje rdznice miqdzyosobnicze. U danej
osoby natomiast warto{C ta jstotnie zalezy od wieku i kondycji zdrowotnej. Przybuo-
nq \{arto6i HRru domslego czlowieka moina obbc4t te ../.Ioru

HRmq=220-w iek

Wysilek fizyczny powoduje tez zmiany w przeplywie kwi pnez narz4dyr wzrasta
przepllv kwi przez migSnie szkieletowe, migsierl s€rcowy i sk6rg, a maleje przez
nerki, w4trobg i narz4dy trzewn€. Cisnienie skurczowe wzrasta proporcjonalnie
do obciqzenia, podczas gdy cisnienie rozkurczowe wykazuje niewielkie zmiany.

Trening wytr4malo6ciowy powoduje zmniejszenie czesto6ci skurcz6w serca i ci
Snienia tqtrriczego w spoc4r*u. Trening silowy i szybkosciowo-silo*y powoduje
nrniejsze aniany w uldadzie laqZenia ni2 ftning wytrz''rnalosciowy
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Zmgczenie

W rozumieniu fi.qiologicm!';rt zmgcenie iest lo ?Irdiqszenie zdolnosci do pracy ld6-
re uystqpilo podczas pracy i w wynih iei wykonywania

Rozr62nia siQ dwa typy zm9czenia:
a. zmQczEnic o*todhowe - zlokaliowane w osmalkowym uHadzie nerwowym,
b. zm1czmie obuodnwe - wystepui4ce w migsniach szkieleto*ych
Zmeczenie oerodkowe mzwija si9 gl6wnie w tkance nerwowej. Wlt62nia sie 3 fa-

zy rozwoju zmgczenia osrodkowego:
1� Rozw6j goces6w ograniczqi4cych kontlnuowanie wysilku lub znmiqszajqcych

zdolno6ci do zwiekszania intensywnosci wysilku,
2. zlnnielszenie sprawnosci niekt6rych funkcji osrodkowego ukladu nerwowego,
3. Rozlegle uposledzene funkcji oSrodkowego ul'Jadu nerwowego w wyniku za-

burzeli homeostazta
Plzejallf zmgczenia osrodkowego:
1 . Niechgc do wykonywania dalszej Facy
2. Obnizona zdolnosa do wykonFvania pracy
3. ryskoordynacja psychomotoryczna,
4. Spadek sil,
5. ObnDenie pobudliwodci tkanli migsniowE i czasu Eakcji odruchowej.
Zmeczeni€ obwodowe - w czasie wykonywada pracy migsniowej zdolnose ko-

m6rek miQ6niowych do skurcz6w stopniowo siQ zmniejsza, co prrejawia sie ztnniei-
sz€niem sih a talde szybkodci ich skurcz6vr AnQczenie mo2e poiawiae si9 zar6wno
po wykonaniu dlugoEwalei pracy jak i la6tkotrwatej o duiej intensyunosci.

Przyczyny dnQczenia podczas dfugofwalej pracy fizycznej o umierkowanej iJlten-

1. \4lczerpanie glikogenu migdniowego,
2. Odwodnienie i zmiany jonowe w kom6rkach miedniowych,
3, Zmiany rozmieszczenja lawi,
4. Wzrost czestosci skurcz6w serca,
5. Wzrost wentylacji pluc
6. Wzmst temperatury wewngtrznej ciala,
7. Wzrost wydzielania potu,
8. Zmiany regulacii funlcji usEoiu,
9. V/yczerpane naainerczy.
Gl6wn4 przyc4nq zmQczenia migsni szkieletowych w wysilkach dlugofwarych

iest zuzycie zasob6w glikogenu, najpierw z u,l6kien wolno kurcz4cych si9, a z czasem
trwania placy z wi6kien s4tko kuK:zqcych si9. Nasilenie proces6w metabolicanych
zachoalzacych w pracuj4cym miesniu nie tylko przyczynia si9 do s46szej odbudo\ay
ATE ale tlkte do wi9kszej pmdukcji ciepla endogennego, co powoduje waost t€m-
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peratury wer4rn€trznel ustioju. Podczas pracy fizycznej dominujAcym miejscem wy-
twarzania ciepta s4 mi9inie szkieletowe. W]'twarzanie ciepla ir migsniach podczas
$fsill<u fizycznego przelaacza ilos6 ciepla w innych nanqdach ijest proporcjonajna
do intenE*nosci wysilku. Z,J.]tia':,y z*iqzane zutr4maniem stalej temperahrry cia-
\a nosz4llaz'|"q- termorcgulagi. DwuczeSciowy osrodek termoregulacji majduje si€
w podwzgdrzu. Osrodek ten odbiera i int€gruje informacje o temperaturze wszyslkich
okoljc ciala, sqmulujqc eliminacje lub produkcjg ciepla z usEoju. Zasada dzialania
odmdka termorcgulacji polega na wylayw?niu odchylenia od temperatury 32.C, na
kt6r4 nastawionyjest uHad i uruchamiariu takich mechanizn6lt kt6re spowoduj4
jej obniienie. Usuwanje nadmieru ciepia, k6re w pracuj4cych mi96niach powstaje
na wskutek waostu przemian metabolicznych, zachodzi poprzez zwiqkszenie prze-
p\uu sk6rnego oraz pobudzenie gruczol6w potowych. Uczba gruczol6w potowych
wynosi 2_5 mfion6w i sq one umieszczone na calej nieowlosionej powierzchni sk6-
ry Ich aktywacja Fowadzi do wydzielania potu, k6ry paruj4c z powierzchni sk6ry od-
daje cieplo. Ze wzgledu na duie cieplo parowania wody, {,yparowanie lg potu odda-
je 580 cal ciepla. Jest tojeden z najsprawniejszycb mechanim6w termoregulac.la-
nych, powodujecych jednak odwodnienie organizmu. poniewai wraz z potem
usuwane s4 rd$niezjony Na+, K+i Cl' naruszona fu\aniei zostaje gospodarka elek-
trolitowa organizmu, co w efekcie przyc4nia sie do zmeczenia.

Przyczlrly zn9czenia podczas lc6tkotrwalej intensywnej pracy fizycznej. Gt6w-
nym Zrddlem energii podczrs ladtkiego intensywnego wysiltu fizycmego jest gliko,
gen mig6niowl4 substrat energetycaty glikolizy beztlenowej. Powstaj4cy w tych wa-
runkach kwas rnlekowy powoduje gwaltowny &aost stg:€niajon6w wodorowvch H+,
obni2enie pH w komdrkach migSniowych. W slaajnie zmQczonych migcniach (Ff)
wewnqtrzmie6niowe pH spada z wartosci 7,0 do warto6ci 6,2. Wzm$ steieniajo-
n6w wodorowych hamuje skurcz kom6rek migsniowych, wywo\wany przez jony
wapda Ca2+, kt6rc w zmniejszonlm tempie wiaiq sie z tmponin4.

86l migSni wywolany wysilkiem fizycznym
V4r6mia si9 dwa t}?y bolesnosci mi96ni:
l. spowodowanyintensF.nrym Wsi&iem, zanikaj4cy pojego zekoiczeniu,
2. pojawiaj4cy si9 z p€wn]'rn op6rnieniem po zaloticzeniu pracy fizycmE.
86l miqSni w czasie \alsi .u. Intensywna praca migsniowa czgsto powoduje uczu-

cie b6lu migniowego, zmniejszajecego zdolnost do wykonlvania prary ustepuje-
cego po jej zakoriczeniu. PrzyczFry wlst9powania b6lu podczas pracy mi6ni nie s4
mene. Nqiczdciej bolesnodi mi6ni lqczona j€st z ich zak\easzeniem wy,volen].rn
wzmsten stgzenia kwesu r ekowego. Jednakie zak^,aszenie nie jest jedynyrn po_
wodern b6lu podcz-as wysilku, poniewat b6l zjka po zaprzestarlu pracY, s za-
kwaszenie miesnie utrzymqie s& jeszcze przez jaki6 czas. przyczln4 b6lu
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w trakcie wysilku moie byc kyzys energetyczny miqsnia, a bezpo&ealnio powstawa-
nie r6inych metabott6$ $ balcie pracy Ezycznej.

86l mi9snia pojawiaj4cy sig 6-12 godzin po wysitku naz]'lvany iest w literaturze
angielskiej DOMS. Bolesnoed ta po wysilku nasila siQ, a jej szcztt przFada 298 go-
dzin po zakoiczeniu. Przyc4nq tego 4awiska niejest zekwaszenie, gdy2 24g8 go-
dzin po w)silku steZeniejon6w wodoro\,lTch w kom6rkach miqsnioltych ma warto-
6ci spoc4a o(owe. UwaZa siQ, ie b6l ten spowodowany jest m i&rourazdmi, iakie
wyst4pily w pracuj4c]'rn mi96nir.l, powoduj4c stany zapalne i obrz€k \,!'l6kien mig-
Sniowych. Trening anniejsza wielko6d uszkodzeri mi9Sniowych i doznM Mlowych
po rwsilku.

Sprawno6i fizyczna
Sfamo$ fizaczna to specyficzna wlalciwosc czlowieka, na k6!q sklada €ie oke-
3lony poziom zdolnosci motorycznych i umielQtnosci rucho\4ych warunkujqcych wy-
konanie konketnego wysilku fizycznego mniej lub bardziej efekttwnie. Oznacza ona
zdolnoic do odpowiedniego i skutecznego zachowania siq ruchowego w r6inych sy_
tuacjach Zyciowych. Jest to rvlaJciwoS6 bardzo zloiona. Zaleiy bowiem od plci. wie-
ku, stanu zdmwia, uzdolnie6 i umiejgmo6ci ruchowych, budowy ciala, sprawnosci
apaBtu ruchu, lvydolnodci nar'24d6$4 poziomu rozwoju zdolno<ci motorycmych, try-
bu Zfcia, sity woli, motywacji, stanu psychicznego. Na og6ln4 sprawno6d fizycznE
sldadqiA sig nastgpuj4ce sprawDoSci:

Sprawno$ morfologiczna - okesla adekwamy sklad ciala z punktu widzenia
zdrowia oraz akqriro6ci fzycznej. Poziom tej sprawnosci powszechnie okeehjq i-
nego t]?u wskazniki stosunku zawartosci tkanh aktllrej do nieakywnej, z kt6rych
najbaralziej rozpowszechniony jest BMI (Body Mass lrd?r). Niestety wskaznik ten
nie przejawia duiej wartosci w prz'?adku os6b uprawiajecych spo , gdyz nie
uwzglqdnia hipert$fii miQsniowej, bgd4cej wlnihem treningu. Dlatego teZ w sporcie
stosuje sig rdinego typu pomiary anEopomeEyczne, pozwalajqce wlznaczyc pmcen-
towq zawarto66 tkanh miesniowej w skladzie ciala. U/)'niki tych pomiar6w s4 wyko-
rz,Etl,vanejalo wskaz'iki splawno3ci morfologicznej w danej dyscyplinie. Sluiq ul-
2e jako dane wejsciowe w pmcesie planowania malaocyldi fieningowych. (azda dys-
cyplina posiada chamkrr]Btycmy optt'rnalny poziom tej sprawnocci, warunkujqcy
du24 efektywno6C pocesu uczenia sie oraz \aykorztstania calej pu[ iab]'tych akt6w
nchowych (techniki sponowej) . Dlatego tei, z punldu wialzenia sportu, splawnodc
ta olcesla najdogodniejszy sklad ciala warunkuj4cy osiqgnigcie jat( najlepszego wyni-
ku spo owego w uprawianej dlsclplinie.

Spramo'e m4*niouo-szhizbtowa - olfrega adel$\atny poziom sily mi9sniow€j
oraz prawidlolr'4 budowe szkieletu. waznym elementem tej spraruro6cijest rdwniei
gibkoSi. cibko66 olaesla odpowiealni zakes ruchomosci odcink6w wzgl€dem siebie,

n
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ajej pozom warunkowanyjest przez stan rczciqgnigcia miq6ni, wi9zadel, torebek
stawo*ych itd.

Sprawodt hqZeniowo-oddzchowa - ol.lleila odpowieilni poziom rozwoju ulla-
d6w odpowiedzialnych za dysrrybucjg rlenu, utylizacje tlenu, dysft6ucj9 substancji
odz]wczych, redystrybucje substancji bqd4cych produktami przemiany materii, za-
petrniaj4cych odpowiedni poziom tolerancji organizmu na wysilek (w tym na meta,
bolity kwaine we lcwi), sprawno66 proces6w termoregulacyjnych oraz innych fizio-
logicznych i metabolicznych czy,nnikdw Odpowiedni poziom tej spmwnodci z punk-
tu widzenia danej dysc}?liny warur <uje odpowiednie zdolnosci rysilkowe niezb€dne
dla uczenia siQ techniki oraz *ykonyvania zlo2onych zadari ruchowych, w Bm star-
t6w w awodach danej konkurencji.

Spraunott pnemian metabolicznAch - jest Wazem odpowiedniego dzialania
hormon6q prawidlowej gospodarki wgglowodanowej, tluszczowej oraz bialkowej
w obrebie tkanek. warunkuje ona odpowiedni poziom procesdw aaabolicznych w sto-
sunku do proces6w katabolicznych, a dzieh temu zapewnia odpowiedni4 odnowg
biologicznq organizmu (regeneraqj g povlTsilkowd.

Sprau,nodc tuotoryczna - sprawno66 ta okresla moZliwosci ruchowe, moiliwodci
uczenia siq nowych aktdw rucbowych oraz zdohod6 t4czenia Znego tlpu ruch6w
Sprawrosd ta leczy wsz!6tkie poprzednie w jednq ,,globalnq' spmwDodd przejawia-
j4c si9jako szeoko rozumiane motliwosci ruchowe danej osoby. Sprawno66 ta zawie-
ra pewne komponenty, kt&e w mniejszy lub wi9kszy sposdb zwi4zane sq z danq
sprawlros€iq i wpln 'aja na ogdlny poziom spra\atosci motorycznej. Komponenty te,
nazlvane r6wnie2 predlspozycjami motolycznlmi, dziel4 siq na:

strukturalne - parrynetry somatyczne zwi4zane ze sprawnosciq morfologicz-
nq, mieSniowo-szheletow4; okre6laj4 calold uwarunkowai strukturalnych
do przejaw6w duzych modiwo6ci ruchowych charakterystycznych dla danej jys-
c)?uny sportu.

a@getAczne - paratnetry zwqzane ze sprawnosciq kq2eniowo_oddechow4,
metaboliczn4, a Wraiejqce sie jako calo66 uwarunkowaf wfdolnojciowych ma-
jqcych \a?lw na modiwosci ruchowe olaz charalterystycme dla danej dysqpli,
ny sportu. Zalicza sig do nich palametry tlenowe, mieszane omz beztlenowe.

koordEla.ajne zesp6l parametl6w wpbwajqcych na moiliwosci l4czenia
oraz wykonFvania rdinego tt?u ruch6r4 akt6w ruchow"ych chanktenstvcznvch
d-la danej dysq?liny Zalicza sjq do nich koordynacjq wzrokowo-ruchowi. oAen
tacJ9 przestrzennq, rdwnowage, w tym r6wnowage kinestetycm4, r6inicowanie
ruch6r{ dostosowanie ruch6{ szybkose reakcji, spr9Zanie ruch6q rytmizacje
trc,

Txgchicme zesp6l panmetr6w ohestajqcych predyspozycje natury psychicz-
nej jal temperament, silg woli, motFeacjg itd.
SprawrDS6 motorycaa jest ujeciem komplekowym w odniesieniu do ruchu czlo-

wieka, skupia ona wsztstkie spmwnosci, kt6rych wysoki poziom warunkuje poziom
spEwnosci motorycmej. Obszemos6 sprawnojci motorycznej w odniesieniu do ru_
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chu czlowiel€ sprawia, ie ryodrgbnia sig tzw zdobosci motorycme, k6re Scisle ob-
razujq obszar oddzialywai na sferg mchow4 czlowieka onz poziom samej sprawno-
Sci motorvcanei.

Wypoczynek
WApoczgneh to og'lnotshojowy zesp6i proces6w i czynno6ci zmierzajEcych do przy-
$T6cenia homeostazy ustmju, Celem wlpoczlrlu jest zatem zniesieni€ stanu zmg-
czenia. W czasie wypoczlnku nasileniu ulegaj4 procesy anaboliczne, regeneracyjne,
k6rych zadaniem j€st uzupebienie mat€rial6w zapasowych, usunigdie z tkanek tok-
sycznych i zbqdnych metabolit6w, przr$r6cenie r6wnowagi wodno-elektrclitowej
i kwasowo-zasadowei,

Procesy arabolicme pochlaniajq znacme ilo(ci energii, wwoc4nekjest wiQc pro-
cesem metabolicznie (wewnqtrzkom6rkowo) bardzo aktywnym, wymagajqclm pra-
widlowego odiwiania organLmu.

Wpo.zgneh biemg polega na zaniechaniu wszelkich wysilk6w fizycmych (sen)
lub oglaniczeniu ich do normalnych, codziennych (koniecmych) c4nnolci icio-

Wpoczgnek czln g to proces pr4rwracania homeostezy przy zastosowaniu opty-
malnego ruchu (rekreacja - aktywny wlpoczlnek). Ruch powinien doryczyd innych
grup mi96ni nii te zmQczone. Zasad4 takiego \aypoczynku jest przelqczanie pracy
jednych migsni na pracQ innych miQ6ni. Ponadto wypocztnek c4'rny niejest w kaz-
dym przypadku zmgczenia efektywny i wskazanla Dob6r wlagciwego rodzaju wlpo-
czynku zald] od uprawianej dyscwliny sportu, rodzaju int€nsywnie wykonywanych
ruchdw oraz stopnia i rozleglosci zmeczenia. W'?oczynek czynny moie byd zastoso-
wany prry umiarkowanym zmgczeniu psychicznym i zmgczeniu fizycmym lekkim.
W powaririejszych stanach zmgczeniowych zaleca sig odpoczynek bierny, z zastoso-
waniem odpowiednio dohanych zabieg6w dodatkowych.

Zmiany wydolno6ci fizycznej w tral<cie ontogenezy
WaftoSC Vo2ruwzrasta macznie w ol:resie szkoln',rn, osi4gajqc najwyisze wielkosci
u pEedstawicieli obojga plci miqdzy 18 a 20 rokiem zycia. Przyczynq tego 4awiska
s4 zmiany makslmelnych prgdko6ci s1c[cz6w serc-a, kt6re waastaj4 w wieku dzie-
ciQclm i okolo 10 roku zycia osi4gaj4 poziom najwyisry (ponad 200 uderze6 na
minutd. W p6zdejs4rn olaesie domstania obniiaj4 sig stopniowo. Osoby 40letnie
oznaczaj4 sie zrnniejszeniem wydolnosci, mi€rzonej poziomem pulapu denowego
do 80 90%, osoby S0lehfe do 7H0%, 60-lemie do rudei nii 70%, a okolo 70,1€t-
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nie do 50 5596. Maksyrnalna wielkosc VOz* osiqgana przez ple6 ;e6sk4 w rozr,!o-
ju osobniczym ksztattqje sie na rnniejsz,rn poziomie ni' u mgzcqzn. Za poziom
VOr,* niezbgdny do podolania codziermym obowiqzkom i utrzymania poiqdanejja-
kosci icia przyjmuje si9 warto66 15-17 ni,&g/min VO2-d. Wielko66 tg osi4ga siq
srednio w 74 mku iycia, ale moze by6 przesunigta do 88 roku i p6rniej przez syste-
matycm4 aktywnosc fizycznq.

Do samodziehego zycia, qi. niewymagaj4cego pomocy fizycznej drugiej osoby po-
trzebnyjest poziom $ydolnosci rdwny minimum 13 mlkg/min VOr.*

O wydolnosci fizycmej i sprawnosci ludzi w stars4m wieku decydujq:
1 . Wydolnose fizycma osi4gnigta do 25 mku zycia,
2. A.ktywno6d fizyczna w wieku dojrzalym,
3. Zmiany organiczne i czlrmoiciowe powstale w wyniku przebltych chordb

i dziahj4cych na ustij uj€mnych w?l'$'6w rozwoju cywilizacji.
Spadek zdolnosci do pracy fizycznej uwarunkowany jest gl6wnie obnizeniem

sprawnoSci ll.ladu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Z wiehem macznie
zmniejsze sie pojemno6d iyciowa pluc; klatka piersiowa staje sig uszrywniona o ogra-
niczonej ruchomosci, na co wplywqjE gl6wnie zwapnienia ieber i miany zesztywnia-
jqce kegostupaj nastgpuje zanik p9cherzyk6w plucnych, a to upo6ledza dytudg ga-
z6w przez zmieniony nablonek; elastycmoSC tkanh plucnej anniejsza sig, poga$za
si9 praca klatki pieNiowej i wentylowanie pluc, na skut€k czego kewjest niedosta-
tecznie utleniona. AktywnosC rucbowa w starzym wieku pozwala na utrzlmanie
wydolno6ci fizycznej na znacznie wyZszlm poziomie nii u ludzi malo alty\,wych,
przede wszystkim w6wczas, gdy w okresie mlodoSci osi4gnglijej wlsoh poziom. Po-
stQpqj4ce w miare up\'i,tu lat obniienie siQ wydolnocci fizycmej rozpoczyna sig w6w'
czas z wy:szego poziomu. Dostatecznie \aysoka wydolnodd fizyczna warur <uje bo-
wiem zachowanie do p6tnych lat Zycia aktywnoeci zawodowej i spolecmej.

Systematycma a.ktywno6d fizyczna, bez \azgledu na wieh wywoluje w olganizmie
cdowieka szereg korzydcir

a) W uldadzie oddecho\aym:
L Foplawa wentylacji i wzmst pojernnoici zyciowej pluc,
2. Poglgbienie oddechu,
3. Zwolnienie rfnu oddechowego i zmiana dlstrybucji przepl).*! lawi przez

phrca,
4. Uspmwnienie czlnnosci oddechowych przepony
5. Wzmocnienie sily migsni oddechowycn,
6. PopBwa ruchomosci klatki pie$iowej,

b) W uldadzie ruchu:
1. Zwigkzone ulawienie i oalzywianie sta\au,
2. Pobudzenie kaletek maziowych,
3. Wzmocnienie miesni i ruchomosci w stawach,
4. Poprawienie zalaesu ruchomodci la€goslupa,
5. t€psze odiywienie koCci (wzrost wytrzFnalosci na unzy mechanicme),
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c) w uldadzie l(I4ieiia:
l. Zwi€kszenie pojemnosci skurczowej i minutowej 6erca,
2. Zrmiejszenie teba spocrynlowego oraz wysilkowego,
3. Obniimie cisnienie tetniczego krwi,
4. trpsze zeopatrzenie tkanek w skladnjki odiywcze i den,
5. Wzrost poziomu mioglobiny w mie&riach
6. Waost ilosci czerwonych krwinek oraz zawartodci hemoglobiny
7. Powiqkszenie pojemnosci tlenowE organiaru,

d) w uljadzie nerwovqrn:
l. Poprawa percepcji wzmkowej i koordynacji psychoruchowqj,
2. Usprawnienie przewodnictwa (korzystny rylr.rv na poprawienie pamigci

i wszelkich pdcesdw umyslowych),
3. Wydzielane podczas $,]silku endorfiny m44 l'pbrn na zmniej6zone odczu-

wsnie b6lu, a trkie glebGze uczucie zadowolenia czy dobry nash6j po zakon-
czonym wysilku,

e) w uldadzie hawiennym:
l. ZrnniEszenie poziomu cuku we hwi poprzez lepszq utylizacjg glukozy
2. Zwiqk6zenie zuiycia glul@zy poprz€z pracqiqce miqSnie,
3. Obniienie ma6y ciala u os6b otytch,
4. Znniejszenie opomocci tkanek na &ialanie ineuliny
5. Znniejszenie lyzyka wystepowania chor6b uldadu lc4zenia,
6. Znniqszenie dobowego zapot-zebowania na dousme leki przeciwculazy-

co$e i insuling u chorych na culczyce,
7, Wzrost zapas6w gjikogenu w w4trobie i usplawnienie jego udzialu w prze-

mianaah eneBetycdych,
8. Lepw4 przemiang wgglonodan6rl biale( ttuszcz6w
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Podstawowe
informacje zzal<Yesu
zywenn
Budowa ukladu pokarmowego

Czlowiek uzyskuje energQ koniecznq do przeprowadzania proces6w zyciowych oraz
skladniki potrzebne do waostu i rozwoju z rozkladu pobranych w pokarmie zloio-
nych zwi4zk6w organicznycb. Opr6cz zwiqzk6w organicznych pokarm winien zawi€-
rad r6rvnieZ witaminy i mikoelementy, niezbgdne do prawidlowego przebiegu prze-
mian metabolicznych. Skladniki pokarmowejako zlozone zwiqzh wielkoczqsteczko'
we muszq ulec rozkladowi na zwi4zh proste, przyswajalne przez organizm. Proces
len nazt\,{^ny jesl trawitniem i zachodz: ,t'( Wewodzie pohannowlm. Pnew6d po-
karmowy rozpoczyna siq w jamie ustnej, nastgpni€ w jego sklad wchodzq: gardlo,
pnebk, zolqdek, jelito cienhe i grube oraz odbytnica. Do ukladu pokamowego za-
liczane sq r6wniei gruczoly ((linianki, rvqmba, trzustka), wytwarzaj4ce $ydzieliny
((ling, i6li, sok tnustkowy). Pobrany pokarm w poczqtkowym odcinku przewodu
pokarmowego ulega rozdrobnieniu i uwodnieniu, po cz)'rn w odcinku Srodkow],m
przewodu jest stopniowo trawiony i wchlaniany. w trawieniu skladnikdw pokarmo-
wycb bior4 udzial liczne enzgma trawienne. Prcdukty ich dzialalnofti, czyli amino-
kwasy cukry proste i kwasy tluszczowe wchlaniene s4 do ustmjowych pl!,n6w trans-
portujqcych ('l(Iwi i Imn . W koricow)'rn odcinku przewodu pokarmowego ma miej-
sce wchlanianie wody i formowanie kalu.

Zasady racjonalnego 2ywienia
Spos6b Zlwienia wEraz z altylvnok4fizycrrqzaliczu\y :est do najisbmiejszych czyn-
nik6w stylu 2ycia, ktdre warunkuj4 uzyskanie i utrzlmanie dobrego stanu zdmwia.
Prauidlowe 2luimie polega na spoziywaniu prcdukt6w kt6re zawieraje wszystkie
niezbgdne skladniki odit'lvcze omz odpowiedni4 i1o5a energii. Racjonalny spos6b zy-
wienia zapelvnia prawiillow€ fin&cjonowanie organizmu czloivieka. Wplywa on na



Biologicme podstawy relaeaqjr ruchowej

utrzlrnanie optymainego stanu fizycmego i umlslowego organizmu, plodnosc i stan
zalmwia potomstwa, og6ln4 odpomosi organizmu i co za tlm idzie zmniejszon4 je-
go poalamo{f na schorzena oraz zahamowanie pro(es6w inwolucinych. Zr6dlem ta-
kiego poiywienia powinna by6 :)avno66 naturalna. Niestet, dieta wsp6lczesnego
czlowieka charaLterlzuje sig bardzo cz€sto dodatnim bilansem energetycznym oraz
nislq wa osciq odtywczq, g4z dominujq w niej produldy wysoko pzetwonone, bo-
gate w tluszcze nasycone, culay proste oraz s6d. Przyjmowanie taldej iywnogci mo-
Ze prowadzi6 do niedoboru skladnikiw pokarmowych, a takze zwiekzat ryzyko mz-
woju wielu gornych chodb metabolicznych.

Coraz wiQkzy nacisk kladzie sig r6wnie2, na unikanie nudy i monotonii w diecie,
podlaeslajqc zarazem, iijest tojedyny spos6b na dostarczenie do organizmu wsz!5t-
hch niezbgdnych skladnik6w pokarmowych. Czlowiek wymaga rcgularnego dostar-
czania z pokamem pBwie 60 skladnik6w odZywczych: aminoh&s6q culo6\q kwa'
sdw tluszczo!rych, skiadnik6w mineralnych i witamin. Ich spoiJwane ilocci muszq
siQ miescic w okeSlonych granicach, kt6rych przekroczenie zardwno w 9619, jak
i w d6l ma niekorzystne konsekwencje zdrowotne.

Zbilansowana i urozmaicona dieta zapobiega zar6wno niedostatecznemu, jak
i nadmiernemu spoiJciu energii i sldadnik6w odilwczych oraz chroni przed wielo-
ma negatywnymi skutkami nieprawidlowego odZFviania sig, W).rdZnia sie az 80jed-
nostek chorobowych i zaburzeri zdrowotnych, ktdrc sq nastqpstwem nieprawidlowe-
go iywienia. Bl€dy Zywieniowe mogq by6 przyczyn4 rozwoju takich chor6bjak: oty-
lold, miazdZyca, nadcicnienie tgtnicze, nowotwory niedokwisto6d spowodowana
niedoborem 2elaza, mog4 rdwniei niekorzystnie wpl''lvad na rozw6j psychofizyczny
mlodego organizmu. Dlatego tei podjgto pr6be stworzenl^ lzw fi4oLogicznVch norm
zguimia vwzdQdnj,aiqcycb dane dotyczqce ilosci poszczeg6bych skladnik6w pokar-
mowych, kt6re powinny znalerc sie w diecie zdmwego czlowieka. Przy ustalaniu tych
norm starano sig, aby byly one przydatne dlajak najwiqkszych grup ludno6ci, zatem
podczas ich olceslarria brano pod uwagg osoby o zbli:onych warunkacb fizycznycb,
pmwadz4cych zblizony styl iycia, oraz zamieszkuj4cych w podobnycb warunkach
ldimatycmych. W zwiqzku z gm, pierwszym hokiem prowadz4cyn do prawidlowe-
go odi]'lviania sie jest ustalenie indywidualnego zapotrzebowania na poszczeg6lne
skladniki pokarmowe. Zapofzebowanie to jest jednal trualne do o]ceslenia, bardzo
zr6inicowane i zalezne od wielu czynnik6$r Po4Mienie musi byd zatem dostosowa-
ne do rzeczywistych potrzeb organizmu, z uwzglgdnieniem wieku, plci, standw fiqjo-
logicznych, takich jak ciq' a i laltacja oraz rodzaju wykonywanej pracy. W prawidlo-
wo zestawionej diecie wartodd energetyczna dziennej lacji pokarmowej powinna
obejmowa6 wszystkie skladniki potrzebne oryanizmowi. U zdmwego czlowielG oko'
lo 12% energi powfmo pochodzi6 z bieleh 58% z wgglowodan6w i 30% z duszcz6$r

Specjali6ci do sFaw tywienia zalecaje ponadto przyjmowanie od 4 do 5 posilkdw
w ciqgu dnia. Ma to za zadarie podzielenie dziennej racji pokarmowej na rmiejsze
porcje oraz zmniejszenie wartosci kalorycznej poszczeg6lnych posilkirq co w konse-
kwencji ma pozytywny wpb'l^' na utrzl'Inanie prawidtowej masy ciala. Nie mozna
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r6$rfei zapominad o przestrzeganiu regulamo6ci spoilvanych posilk6q ti. prryjmo-
ra'anja ich o stalych porach. Przerwy migdzy positkami zas nie powiffiy byd dluisze
nii3-4 Eodz.

Wedlug najnowszych zalecei podstaw4 wlqnrienia powinny by6 produkty za-
wieraj4ce duiq ilo6a wqglowodan6w zloionych (produkty zboiowe, ziemniaki), ko-
Iejno war4.!va i owoce (przy czlm dwulrotnie wigcej warzyw gdy: owoce zawiera-
jq cukry Foste), pmdulty mleczne (kilka razy dziennie), mi9so i jego przerwory
(hlka razy w tygodniu) i tfuszcze (zalecanejest wiQk6ze spoiycie tiuszcz6w ro6lin-
nych nlZ zwierz9cych). Wsztstkie te produkty pelni4 bardzo wa2n4 ro19 dla prawi-
dlow€go funkcjonowania organizmu, waostu i rozwoju omz utrzlrnania dobrego
stanu zdrcwia.

Prawidtowy sposdb Zlvierua obrazuje Piramida Zdmwego Zywienia (ryc. 33).
Piramidy Zdrwego Z]$,ienia s4 dla wszystkich og6lnymi wytyczn)'rni, kt6re rrze-

ba zawsze indywidualizowad.
l) Dbaj o rdinoodno66 spoiywanych pmduk6w.
2) StrzeZ sig nadwagi i otylo$i, b4dZ aktywny ruchowo.
3) Produkty zboiowe powinny byd dla ciebie gl6wnlm A6d€m kalorii.

Ry.,33
Piramida Zd@wego Zywienia (w9 Instytuhr zywno3ci i Zywienia)

tu ,&w

AKIYWNOSC FIZYCZNA TO PODSTAWA!
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4) Spoitwaj codziennie co najmniej 2 duie szklanki chudego nrleka. Mleko moi-
na zast4pi6jogurtem, kefuem, a czg6ciowo takie serem.

5) Migso spoit'lvaj z umiarem.
6) Spozywaj codziennie du2o warzlw i owoc6ra
7) Ograniczaj spozycie tluszcz6w w szczeg{ilnosci zwierzgcycb, a takie wszelkicb

produkt6w zawieraj4cych cholestercl.
8) Zachowaj umiar w spoifciu culau i slodyczy.
9) Ograniczaj spozycie soli.

l0) Unikaj alkoholu.

Ryc 34

Pmdukty zbozowe zaliczane sq do podstawowych produktdw i)'$no6ciow1cb, bQ,
dqcych gldwnym tu6dlem wgglowodan6w zlo:onych w diecie czlowieka, w t!,rn r6w'
niei \rl6kna pokaimowego (ryc. 34). Szczeg6lne znaczenie ma unikanie nadmiam
tluszczu. gdlz odloienie go $ rkarce tluszczowe; u'ymaga mniej energij nt pne-
tworzenie w tluszcz zapasowy wgglowodan6lv Zastqpienie ttuszczu wQglowodanami
jest korzystne r6rrniez z uwagi na to, 2e ich spozycie poburlza wsp6lczulny uklad ner-
wor4y a przez to - tennogenezg. Odpowiednie spo2ycie blonnika ma zastosowanie
profilaltyczne w ory'lodci, miazdzycy, chorobach nowotworcwych, szczegdlnie jelita
grubego, kamicy w4trobowej i innych. Blonnik pomaga walczyd z ot!'loSciq, poniewai
wchiani44c wodq pgcmieje i zrnniejsza uczucie glodu. Ponadto obni2a poziom cho-
lestemlu i h6jgliceryd6w stabilizuje stQ.:enie glukozy we hwi i ,,oczyszcza' olganizm
z toksyn i metali ciQZldch. Niedostateczne jego spozfcie moie spowodowa6 powai-
n€ zakl6cenia w pracy jelit, zaparcja, a w slcajnych przlpadkach nawet nowotwory
jelita grubego. Ponadto pmdukty zbo2owe dostarczajq bialka ro6linnego i wielu sldad-
nik6w mineralnych, zwlaszcza aelaza, magnear, c\i\l<tt, miedzi, zwiqzk6w potasu i
fosforu ouz witamin z grupy B (gl6\anie Br, B2, PP). Og6lna zawartosd skladnik6w
mineralnych w produktach zboiowych w)'nosi 2 4%. Natomiast pmdukty te nie s4
dobrym tr6dlem witarniny C i duszczu. Z uwagi na przewagg trldch pieMias&6wjak
fosfoq siarka i chlor pmdulty te zalicza sie do zal(trasz44cych.

79
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Ryc.35
Ivlleko i prcdukty mleczne

Wedlug lrielu aulor6w mleko i iego przelrvory por{'innv stanowit okolo 31% 096l-
nqi puli 2)'wnosci najryiecqi sposr6d lvszyslkjch Bup produkt6rv spoilvczych (ryc.
35) . Mleko i przetlvolv mleczne mqi4 szczeg6ln4 wartos6 odzFvczq zwiqzan4 z obec-
nosci4 cennych bialek, tluszcz6w laktozy, witamin i skladnik6w mineralnych- Nabial
to rdwniei ivaine ir6dlo witamin z gupy B (d6$nie ryboflawiny), wapnia, magnezu,
potasu i fosforu, a takie noSnikwihmin rozpuszczalnych w tluszczach Ai D. Ponad-
to produkty te lwkazui4 dzialanie Alkabzui4ce, diatego bezwzgl€dnie powinny by6
obecne w diecie os6b aktywnych iizycznie. Niedob6r mleka i jego przetwor6w jako
,r6dla lIltwo przy$vajalnego rvapnia wiqie si9 ze \qrostem zachoro$,alnoSci na oste-
oporozg i nadcisnienie tQtnicze. Ma to szczeg6lne znaczenie dla naslolatek, bo oste-
oporcza.iesl chorobq dotykajqcq gl6rvnie kobiety Mimo, Ze uiawnia sig w wieku doj-
Ea\'rn, tojej ir6dla pojawiaiq siQ w rvieku mlodzieiczj,rn. Produkly mleczne ubogie
s4 w zelazo i witaming C.

Ryc.36

Warzrwa i owoce bior4 udzial w utrzlmaniu r6\'nowagi kwasowo-zasadow€j
ustroiu oraz sq 2r6dlem licznych zwj4zkiw mineralnych, witamin. w tYm antyoksv-
&nt6*i blonnika pokarmorvego (ryc. 36). Zaliczane sq one r6$'rliez do ploduk6w ni-
skokalorycznych. OdgrFvaj4 bardzo ivain4 mle w procesach rczwoju i lErostu orga-
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Ryc 37
fi4ieso i jego przetwory

nizmu, petni4 funkcj€ profilaktycznq chroni4c przed chorobami i warunkuj4 prawi-
dlowe funlcjonowanie organizmu. Przyjmuje siq, ie konsumpcja warzyw i owoc6w
przez osobg doroslq powinna vi/ynosid co najnmiej 400 g dziennie.

Migso ijego przetwory oraz ryby s4 dobD.rn ,r6diem pelnowarto6ciowego bialka,
witamin Br, Brr, PB A (w4tmba, duste Dby), D (ryby) oraz nastgpuj4cych sldadni-
k6w mineralnych: zelaza, sodu, forforu, potasu, siarki, chloru ijodu (ryby morckie).
Ze iazglgdu na duZ4 zawartodC pierwiastldw larasotn6rczych produkty te dziat44
zakwaszaj4co na orgenim (ryc. 3D, llosd bia.lka w migsie i wlmbach w9dlinia$hch
zdet)ajest od zswartosci w nich tluszczu i wody. Mi9so ijego przetwory powinny byd
spo4'$ane w malych ilosciach, okolo 100-150 gram6w dziennie. Miqso biale, 4riasz-
cza drobiowe uwarsne jest za zdmwsze, poniewai zawiera mniej tfu6?czu. Poz4da-
ne j€st zastgpowanie migsa rybami lub nasionami roclin str4czko\aych, co nqjmniej
dwa razy w tygodniu,

Jaja i podroby powirmy byC ograniczane w diecie ze wzglgdu na dodi dui4 zawar-
tosi cholesterolu (ryc. 38). Dla ludzi zdmwych dopuszcza siq spoil'vvanie 3jaj tygo-
dniowo, wliczaj4c w tq ilo6d jaja sporywane w ntinych podukrch. Podroby posiada-
jq nirsz4 wErtosi od4vczq w por6wnaniu do miesa, gl6wnie z powodu nmiejszej za-
wartosci witamin i skladnik6w mineralnych. Wyj4tkiem jest w4troba, kt6ra jest
magezFem wielu skladnik6w pokarmowych. Niekor4lshq cechq podrcb6wjest za,
wartos6 w nich znacmych ilosci zwiqzkdw purynowych, dlatego nalezf ograniczac

Ryc.38
Jaja i podroby

^e
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ich spozycie w niekt6rych chorobach przemiany materii. Zar6wno jaja, iak i podrc_
by zaliczane sq do pmduk6t\ zal:waszaJ4cych.

Nasiona roSlin str4czkorrych (fasola, groch, soia, b6b, soczewica) mimo, i2 zali-
czane s4 do produk6w trudno strawnych oraz wyrvolujqcych wzdgcia charakteryzu-
jq sie wy6ok4 wartosci4 oditywcz? Gyc. 39). Zawieraj4 one bowiem aacme iloSci
wgglowodan6w, gl6wnie w postaci skobi oraz bialko pelnowa$occiowe. Ponadto se
to produlcy bogate w witaminy z grupy B, ielazo, wapii, fosfor oraz wl6loo pokarmo-
we. Ze r,rzglgdu na zawartosc zwiqzkdw purynowych pmdukty te sq przeciwwskaza-
ne w niekt6rych schorzeniach (np. skazie moczanowei) Nasiona roslin stqczko'
wych wykazujq dzialanie alkalizuj4ce, a dzieki duiej zawaflosci wQglowodan6w ma-
j4 wysolq wartos6 energetycznq.

Ryc.39
Nasiona roSlin slqczkowych

Niebagatelne znaczenie ma rdlvniez dostarczanie do organizmu, waz z poiyvie'
niem olre$onej ilosci wody, kt6ra ulatwia wydalanie zbQdnych pmdukt6w przemia'
ny materii, a taloe pomaga transportowac skladniki pokamowe do wszlEtkich komd-
rek olganizmu. Przecigtne zapotrzebowanie doroslego cziowieka na wodQ okresla
si9 na poziomie l-2 litr6w dzienrue. Ponadto nalei eliminowad z diety rdinego ro-
dzaju napoje gazowane, zawieraj4ce ogromne ilosci culru, sztucmych arcmat6w,
barwnikdw i konserwant6w (ryc. 40).

Ryc.40
Napoje

Naleiy t k;e pamigtaa, ie I g alkoholu dosta.rcza 7 kcal ijest a6dem tzw pustych
kalorii, kt&e nie dostarczaj4 eneryii do pracy mie6ni i zamieniane sq w thrszcz, co



Biolosiczn€ podstawyrclaeacji mchowej

moZe prowaalzit do otylofci. Przewlelde nadu4wanie alkoholu, szczeg6lnie wysoko-
procentowego moie prryczynii si9 do powstania ralajamy ustnej, gardla, przevku,
a tak;e w4troby i tEustki.

Ryc 4t
Produkty bed4ce ftdlem 'pustych kalorii"

Wsp6lczesny styl iycia, zbyt duza ilosc obowiqzkdq szybkie rempo icia, iatwa
dostepno6d do prcdukdw iJrvriosciowych oraz spozywanie posilkiw poza domem
przyc4nily si9 do wzmstu populamosci dari r,?u ,,fast-food" (ryc. 41). Produkty re
nie stanowiq pelnowartoeciowego poiFr'ienia z racji zb/t duiej zawartosci soli, culau,
naslconych kwas6w tluszczolvych, izomerdw trans i niedostatecznej iloSci witamin,
blonnika oraz NNKT (niezbqdnych nienaEconych hr"s6w tluszczowych). Duie spo-
iycie il1''i|no6ci 'fast-food" sprzyja niedobomwi witamin i sldadnik6w mineralnych
oraz pelnowartoiciowego bialka

Podobnie nale2y kontrolowad ilosd jedzenia siodyczla Zaleca sig spoiwanie cu-
kru zawartego w owocach i miodzie oraz pod postaci4 skrobi. Nadmierna ilosd slo-
dyczy w r6inych postaciach jest przyczyn4 bardzo wielu schorzei u dzieci jak i do,
roslych, w tlm F6chnica zeMq otfosd, cukzyca t ?u ll.

Zar6wno potlawy ,,fast-food", jak i siodycze sq produidami.wysokoka]orycmlrni
i czqsto \aystgpuj4 w diecie w formie przekqsek, co przyczFfa sig do tlumienia ape-
otu i spozywania mniejszej liczby posilk6w o wysokiej wartoSci odilwczei.

Bilans wody
Woda zaliczana lest do najwainiejszych nieorganicznych skladnik6w wszysthch
organizm6w ifwych. Pelni ona rolg rozpuszczalnika, jest niezbqdna do przebiegu
proces6w metabolicznych w kom6rkach i czgsto b)rda tei w reakcjach metabo[cz-
nych. Wodajest konieczna do uja\anienia $lasno6ci i funkcji wszystkich biologicz-
nie czynnych maloocz4stek w tlm bialek oraz kwas6w nukleinowych. Ponadto wo-
da pelni iole Srcdka ftansportu, zlriaszcza w kwiobiegu; uczestniczy w regulacji
temperatury gdyi parcwanie wody jest j€dnl'rn z najwa;xriejszych sposob6w usu-
wania ciepla z organianu. Woda jest ni€zbqdna do trawienia, wchianiania i prze-

a3
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noszenia pokarmu olaz usuwania produkt6w przemiany materii. Jest ona ii6dlem
niektdrych skladnik6w mineralnych, gldwnie wapnia, magnezu, jodu, fluoru i 2e-
laza. Znaczenie biologiczne wody podlcesla fatt, iZ jej ha} lub niedob6r powodu-
je u czlowieka smieft znacmie szybciej, q. w ciqgu kilku dni, nii d€ficyt skladni-
k6w energetycznych.

Zawartosc wody w organiznie doroslego czlowiel'a wynosi okolo 45-75% masy
ciala i jest zal€ina od wieku, pici i budowy ciala. Najwigcej wody znajduje sie w or-
ganizmie noworodka tj. okolo 75-80% masy ciala, a u os6b powyzei 60 rz. iest jej
znacznie mniej, gdfz w granicach 46-54% masy ciala. Istniej4 r6inice w zawartosci
wody w ushoju u kobiet i mgiczlzn, odpowiednio 54% i 60% masy ciala. Ponadto
u os6b szczuplych, u ktdrych tkinke tluszczowa sta.nowi mniej niz l0% masy ciela,
zawarto6C calkowita wody w organizrnie wynosi okolo 70% masy ciala, natomiast
u bardzo otylych lylko do 55% masy ciala.

W organimie woda rozmieszczona jest w dw6ch prz€sm€niachr welvnqtEko-
m6rkowej i pozakomdrkowej. W przestrzeni wewn4trzkom6rkowej znajduje sig oko-
lo 28 litr6w wody organizmu ludzkiego, co stanowi okolo 40% masy ciala, czyli 66%
calkowitej wody ustrojowej. W przestrzeni pozakom6rkowej znajduje sig okolo 14 li-
tr6w wody organizmu ludzkiego, kt6ra stanowi okolo 20% masy ciala, czyli 34% cal-
kowitej wody ustrojowej. Woda znajduje siq fuwnieZ w przestrzeni przewodu pokar-
mowego, jam oplucnonych, dr6g moczowych, tkance kostnej i ko6ciach. Przestne-
nie te r62niq siQ lokalizacj4 anatomiczn4, funkcjami fi.qjologicznymi i skladem
chermcznym, sq natomiast izotoniczne, !j. charalte4zuj4 siQjednakow4 osmolalno-
6ciq, wlmoszqc4 290 mosny'kg. ZawartosC wody w tkance tiuszczowei to 10-1596,
w kocciach 25%, a w migsniach sigga nawet 70-75%.

Ustr6j czlowieka nie potra.fi magazlnowad wigkszej ilosci wody dlatego istnieje ko-
niecznosd staiego jej dostarczana do organizmu. Zapotrzebowani€ na wodg zalezy
od wieku, stopnia al(ywnosci fizycznej, masy ciala, temperatury i wilgotnosci powie-
trza. W ciqgu doby u przecietnego czlowieka wlmianie ulega 3-6% wody. Minimal-
na ilo56 wody, kt6r4 powinien prayj4d czlowiek w ciqgu doby jest szacowana na
800 1000 cm3. Natomiast, aby nie przelaaczai moiliwo6ci wydalniczych nerek zfuo-
wa osoba dorosla moie spoifd okolo 30 cm3 wody na ka2dy kg masy ciala na dobg lub
I cm3 wody na I kcal spoiry'rvanego pokarmu.

Zapotrzebowanie na wodg zdrowego domslego cdowieka wynosi okolo 0,04 kg&g
masy ciala, czyli okolo 4% masy ciala na 24 godz. U niemowl4t dobowe zapomebowa-
nie na wodejest anaczrde wylsze, wynosi okoio 0,1 l€/lgmasy ciaia, ozyli okolo 1096 ma-
sy ciala na 24 godz.

Zawartoci wody w organiznie cztowieke powinna by6 utrz!,rnana na stalym po-
ziomie czyli objeto66 wody pobranej przez o4anizm jest 6wna objgtosci wody wyda-
lonej pizez organizm (tab. 5). Regulacja r6wnowagi wodnej ustroju kontmlowana
jest przez podwzg6rze poprxez hormon antydiuretyczny oraz czynnos6 n€rek. Zna-
czqc4 rolQ w gospodarce wodnej odgrywaj4 zwlaszcza s6d i clilor oraz hormony kory
nadnerczy, k6re regr- uj4 steienie tych elekrolitiw w surowicy kwi.
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Ustr6j czlowieka wydala wigcej wody niZ przyjmuje z zewn4trz, gdlz ,r6dlem wo-
dyjest tuwniei woda powstaj4ca w organizmie w wlriku katabolizmu skladnikdw
energetycmych. 11056 wody powstajqcej w tralrcie pEemian zale1y od rcdzaju diery
Najwigcej wody dostarcz4iA pnemiany tluszcz6w bowiem z udenienia 100 g tlusz-
czdw powstaje a2 108 ml H2O. Utlenienie tej samej ilo6ci wgglowodan6w dostarcza
58 ml wody, natomiast z bialek pochodzi tylko 44 rnl wody. Nal€.:f pani9ta6, ie pod-
czas mzpadu bialek oprdcz wody i dwutlenlo wggla powstajq toksyczne zwiqzh azo-
towe, do kt6rych ydalenia przez nerki niezbgdnajest dwukotni€ wieksza iIoS6 wo-
dy nii powstaje w wyniku pEemian tych skladnik6ir

Gl6wnym trddlem wody sE napoje, w postaci ktdrych organizm otrzj'rnuje okolo
I ,5 I wody Od objgtosci wypilych plyndw zaleiy obj€to56 $,ydalonego moczu, w mySl
zasady, zwigkszona podai ptlndw zwi9ksza wydalanie moczu, natomiast przy zrnniej-
szonym spoZfciu plyndw maleje wydalanie moczu. Pewne ilosci wod:i 0. okolo 1000
ml dostarczane s4 do organizmu $ postaci pokam6w stalych.

Dobowy bilans wodny doroslego i 2dfowego czlowielG o umiarkowanej aktywno6ci frzycznej
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Zddlo wody llo6C I1olt

1000
1500
300

35,7
53,6

10,7
pzeq6d pok Jno y (kal)

550
600
1500
150

19,6
2t,4

53,6

5,4

2800 t00,0 2800 100,0

Do gl6wnych czynnik6w wp\waj4cych na wielkoSd utraty wody zalicza si9: wiek,
akt]'!ino56 fizyczn4, poziom wytrenowania, temperatu4 otoczenia, wilgotno3C po-
wietrza, tempo pocenia sie, stopieli nawodnienia organizrnu, wysokosd nad pozio-
mem morza, rodzaj ublania. Utrata duZych ilo6ci wody ma wp\w na pnebieg pro-
ces6w przemiany mateii i wynianQ cieplnq ushoju, moie prowadzid do istotnycb
zmian zawaftofci wody co powoduje zaburrenia stqienia elekfolit6w niezbgdnycb
dla utrz''rnania spra$nodci psychofizycznej. Juz nawet niewielkie odwodnienie rz9-
du 3% masy ciah, powoduje wyraZne obniZenie wydohoeci fizycmej ustloju, nawet
o 20-30% wydolnodci maksFnalnej. Natomiast utrata wody usEojowej w ilosci oko-
io 20% pmwadzi do Smierci wskutek ustania pracy nerck i zatrucia ustroju. W tabeli
6 przedstawiono uEatg masy ciata 0(g) po wykonaniu cigiJciego wysilku fizycznego
w *ybranych dyscplinach sportowych.

Osoba akty!,vna fizycznie powinna zadba6 o odpowiedne nawodnienie organi-
zmu, uzupelniai wode nie czekajec ar: pojawi si9 uczucie pragnienia, przyjmowa6
plyny zaiwno podczas 6wiczefltreningu jak i zawoddrq pia wode regulamie, czQsto,
ma\rni lykarnvporcjami. Ponadto powinna wiedzie6, Ze napoje zawierai4ce elektro-
lity i niewiek4 ilosd w9glowodan6w s4 lepiej przyswajalne, ie wysokow€glowodano-
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Tabela 6
Utrata masy ciala (lq) po wykonaniu cieikiego wysilku fizycznego w wybnnych dyscyplinach
sportowych

Leldi@detyka: bieg na 100 m
Leld!@tletyka: bieg n. 1000 m

N@iastwo, bi% na l0 km

0,15
1,5
4,0
3,0
1,0
1,0
1.70

we napoje s4 wsl..azane bezposrednio po zaloiczeniu 6wiczei i 2e najlepiej gasi pra-
gnienie woda niega?ow"na niskomineralizowana, kt6ra wchtania siQ nqjszybciej. Ko-
rzystnym ft6dlem wodjt a zarazem witamin, mihoelement6w i energii sq naturalne
soki warzylvne i owocowe. Jednak2e w przFadku koniecznodci rygor'stycznego bi-
lansowania podazy kalorii nie mog4 byd stosowane. Podczs Cwiczeh fizycznych nie
wskazane jest przyjmowanie napoj6w gazowanych, gdyi zawarty w nich dwudenek
wggle przycz"da si€ do \aaostu objgto6ci gaz6w w przewodzie pokarmowym, co z ko-
lei powoduje podniesienie przepony i uposledzenie czynnojci oddechowych
(ryc. 42). Ponadto, gaz ten hamuje na &odze odruchowej uczucie pragdenia, zwi€k-
sza wydelanie moczu przez co poteguje odwodnienie. Niewielkie iloSci wody gazowa-
nej moina spoilva6 po ?akofczeniu wysilku fizycznego w celu przyspieszenia wy-
dalania z ustroju szkodliwych pmdukt6w przemiany materii.

Ryd 42
Slodkie napoje ga2owane

Przemiana materii i bilans energetyczny
fudautuoue Waniana materit (PPM) - najntszy poziom przemian energetycz-
nych,laLi zachodzi w organizmie cdowieka na czczo (nie mniej niz w 12 go&in

il
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po ostamim posilku), w calkowitlm spokoju fizyczn!,rn i psychicmym, w optymalnych
warunloch mikoldimatycznych (18a26'C) i po co najmniej 8 godzinech snu. Ener-
gia ta jest niezbedna do zachowania podstawowych funkcji 2yciowych organizmu,
a przede wszlstkim pracy mechanicznej s€rca i mie6ni oddechowych, c4'nnosci re-
soac$nej i wydzielniczej cewek nerkowych, cztamosci wyalzielniczej kom6rek gru-
czolowych czy obmtu metabolicmego skladnik6w kom6tek i utrzymaniu ich stalego
skladu struktualnego.

Miaq PPM jest iaydatek energetyczny ustroju w podanych wyiej warunkach.
PPM wyrarzanajest w Id (dawniej kcal) pneliczanych na lmz powierzchni ciala i kg
masv oala.

PPM jest wielkojciq charakterystycm4 i wzglqdnie stal4 u ludzi w jednakowym
wieku i plci. U zdrowych, pmwidlowo odilvionych os6b stanowi ona 60-75% calko-
witego wydatku energetycznego w ciqgu doby

Do czynnik6w wplvaj4cych na wielko6d podstawowej przemiany materii naleiql
wiek (waz z wiekiem maleje, u doroslego czlowieka spadek PPM szacuje sig na oko-
to 2% na kar2de l0lat zycia), pled (u kobiet nizsza o okolo 7% z uwagi na wigksz4
przecietnie zawafios6 tkanki tluszczowej), masa i wysokosC ciala (osoby o wiqkszych
rozmiarach ciala maj4 tali:!zq), klimat (ralisza w klimacie chlodnym o 10-20%), strn
zdrcwia, stan odzwienia (osoby niedo4nvione mdq niiszd, gruczoiy dokrc\ane, stan
emocjonalny oraz czynniki genetyczne (! 10% zmiennodci) .

W niekt6rych stanach fizjologicznych i chorobowych wielkos(/tempo przemiany
materii ulega zmianie, waasta np. przy cieihej pracy fizycmej, w olaesie ci:py w go-
rqczce (nawet o okolo 2% na kaidy stopieri Celiusza prztmstu temperatury ciala po-
nad 37o), w nadczlnnolci tarczycy (nawet o 80%), lub obniia sie w czasie snu (o oko'
lo 10-15%, najniisza miQdzy godzinq 4-5 nad ianem), w niedoc4'nnosci tarczycy
(o 30-40%).

Naponadpodstawowq pnemianq materii sklada si9 \aydatek energetyczny zwi4-
zany z $ykonlavanA pmcq 6zyczn4 i umyslowq, \aykon raniem codziennych c41r-
nosci zawodowych oraz kosztem tlawienia pokarm6w Najniisze wa ofti wydatk6w
energetycanych osiqga organizm podc?as rykonywania prac um]slowych, a najwigk-
sze podczas plac zwj4zanych ze macmym wlsilkiem fizycznym.

Calkolliita Waniana mdfeni jest to suma podstawowej i ponadpodstawowej
przemiany materii, czyli s4 to wszysthe wydatki energetyczne zwi4zane z procesami
zachorlz4cymi w ustroju czlowieka. Organizm bowiem zuZryrya energie na utrryma-
nie PPM i stalej cieptoty cialA, termogmezg poposilkouq oraz ̂ kq\|,]|.o(t. frzycznq.

Termogeneza poposilkowa, zwana r6wniei swoiJcie dynamicznym dzialaniem
pokarrnu (sdd),jest zaleZna od skladu i ilo6ci przyjetego po4 ,,r'ienia. Spozycie bialek
zwiglGza podstawow4 przemiane materii o okolo 25%, tluszcz6w - o okolo 5-10%,
weglowodan6w - o okolo 6%, natomiast pokarmu mieszanego - o okolo 10%.

Bilans ensrgetgczng ol<xesla iloi6 en€rgii dostarczonej z poZywieniem wzgledem
ilo6ci energii wydatkowanej przez oryanizn. Prawidlo$T bilans energetyczny powi-
nien byd ad\.mowdiony czyli r6wny zero (ryc. 43)-
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Ryc.43
Bilans energetyczny

BILA'{S ENERGETYCZNY

' ponadpod stawowa pneniana mate i
* podstawowa pnemiana materl

Nadmiar pobieranej z poiywieniem energii bgdzie kumulowal sig w organizmie
w postaci tkanki tluszczo*ej i rv konseklvencii sprzfal rozwojowi nadwagi lub otylo-
Sci. Natomiast zbyt njska podai energii bqdzie prowadzila do oslabienia organizmu
i zmniejszenja masy cjala.

Tabela 7
Dzienne zapotrz ebowanie na energie w zaleinofti od poziomu aktywno6ci fizycznej

Sredni wydatek eneruetyczny w wybnnych dyscyplinach sportowych

Kobierv (21 59 h0

Ilazcz)zni (21'61hla)

2100-2300 kcal

2400-2600 kc.l

2,100-2800 kcdl

2800 3200 kcd

2900-3200 kcal

3500 4000 lcrl

nasz 5 knrr6, renG stolo$! pilka sjaLkowa

gimnasl_yka, tenis rembx badhinron .l20lcavgodz.

pdla nozm. p\$ne l0 nvmn, n&cuEt'\ o breeos e

jazda na bsrpe 20 lnvsodz., bjes l0 knvgod2.
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Tabela 9
Sredni wydatek enetgetyczny osoby o masie ciala 70 lq podczas wykonywania dineqo mdzaju
czynn0scl

ucena stanu 00zvwtenta
Stanem oda].wienia olaeilamy stan zdrowia wynikaj4cy ze zwyczajowego spoiycia
z]'ianoeci, wchlaniania i raykorzystania wchodz4cych wjej sklad skladnikdw odifw-
czych omz dzialania c4rnik6w patologicznych, wpt'$,aj4cych na te procesy,

Do oceny stanu odilwienia wfkorzlstqje siQ cztery podstawowe rodzaje badari:
rywiad i badania og6lnolekanhe, badania antmpometrycme, badania biochemicz-
ne oraz statystyl€ demograficzno-zdrowotnq.

Rutynowe badenia anFopometryczne pozwal4j4 na dokonanie oceny kilku ele-
ment6w: rczmiardw i proporcji ciala, zmiennodci czasowej masy ciala, skladu tkan-
kowego O€ztfuszczowa masa ciala, tkanka tluszczowa), rozmieszczenia tkanld dusz-
czowej w ciele, przebiegu wzrastania, rozwoju i dojEewania dzieci i mlodzieiy.
Wszls*ie te elementy Swiadczq o prawidlowym 1ub nieprawidlorym stanie odifwie-
nia badanej osoby.

Ndpr6ts4mi i najczeSciej stosowan)'rni metodami do oceny stopnia ory'losci oraz
rozmieszczenia tl..a.nh tluszczowej w organizmie s4 wskalnik BMI oraz WHR.

BMI to slcdt zj€z_vka angielsl.jego 'bodg mass inder", co llunraczlmy jako rakaz-
nik masy ciala. Wskaznik 8Ml (inaczej rvskarnik Queteleta II) charakteryzuje rcla-
cie pomiedzv mas4 ciala a rrysokosci4 ciala.

BMI to \sp6lczlnnik po\{staly przez podzielenie masv ciala podanei \r hlogra-
nach przez klailrat wvsokoSci podanej \r'metrach.

BMI =
masa ciala w kg

(wysokosc ciala w meuach)2

lm ley:szy wskaznik BMI tym wieksza zapadalno6i na r62ne schorzenja (tab. 10
i 4c. 45). Doq'czy to szczeg6lnie talich chombiak: nadci6nienie tetnicze, choroba
niedohsvienna serca, hiperlipidemia, culd:zyca tlpu ll, zesp6l zabunei oddychania
w czasie snu, niekt6re nowotwol-v zlosli$€ (m.in. rakjeDta gubego, rak pielsi, rai
dzonu macrcv).

65,8 kcavgodz.

ubie@ie i @bie@ie sie

122.5 kcal/sodz.

p.asryanie, zrnts€nie nas4.6 2,39 kclvmin. 143,s kcrvgorlz.

2,8 k@[tnir. 168 kcavgodz.

shodzenie po *nodach 3€4 kcavgodz.

I 106 kcavgodr.
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Ryc,l4
Idterpretacja masy ciala do wysoko6ci ciala

ito 50 50 70 80 90 too
[r.. cS llqD

lGsyfikacja oMo6ci w ?aleino6ci od 8[,,|1
wg WHo, Repoft WHo 'Consuhatjon on obesity", Genewa 1997

o l
l(

a
e t
0|0

tlo tzo t!0

Br,fl (kgmz) Bzyko chodb towa.4s?eqch otyloSci

< 18,5 Nislie (ale ̂viqlsne tzrlo innych pbblemdw zdrcmbych)

18,5-24,9

25,0*29,9

0,0-34,9 Umia*ownie podwytsbne

Il'otttodci 35,0-39,9

llf oBtolcj

BMt nie jest wiarygodn].rn rskaznikiem zagmzenia chombami dla poniiszych
grup os6br kobiety cie2"me, sportowcy oraz osoby o rczbudowanej tkance mi€Snio-
!rej, msn4ce dzieci, osoby w sta$ztrn wielu, u kdrych trudno dokona6 dokladnych
pomiar6w \aysoko6ci ciala.

Wazne znaczenie dla zachowania zdrowia ma rowniez rodzaj ottiosci, czyli loka-
lizacja tkanki tluszczowej w ustmju. Do olaeslenia roanieszczenia d<anli tfuszczo-
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wafloda skatnika BMI

U niekdr,ych os6b mot! F]stcpoud niedoiwienie

20 25 Najmiejsze ry4ko zwiQkszonej miembo6.i

25-30 Mogq wystepowat poblemy zdrcwrne oa tle pEel@dienia

30-40 OqlosC umjrkowmego stopnia \!@ z kohsekwencjmi zdro{oLr'}mi

Tabela ll
Interpretacja wado6ci wskainika BIVI pny dokon'$/aniu oceny stanu odi)$,ienia
energetyczno-bialkowego (wg WHO)

Ryc.45
zaleinosa miedzy BM a wzglednym ryzykiem zgonu

E)
i o s

B[,,|l (kg/m,)

wej wykor4stqie sie r6wniei wskarnik WHR (z ang. waisvHip Ratio), kt6ry oblicza
siq dzielqc obw6d talii przez obw6d bioder Wartosci wskatnika WHR stuA do wyod-
rebnienia 0p6w oq'losci: androidalnq inaczej zwanq centrab4, bvuszn4 lub q?u
jablko" oraz gmoidalnq czyli podladlowo-udowq, obwodowq lub qpu ,,gruszka" (ryc.
46). OtytoSC q?u jablko" charakteryzuje sig nagromadzeni€m tkanki tluszczowej
w okolicyjamy brzusznej, mocnym karkiem i szczup\mi kofczynami. Wystgpuje
ona czgsciej u mezczlzn i sprryja rozwojowi wielu chordb metabolicznych. Wartos6
wskaznika WHR wigksza nii 1,0 u mQ1czlzn i 0,8 u kobiet 6wiadczy o wystgpowa-
niu oqlodci brzusznej. Osoby z oty'Iosciq bvusznq maj4 czgsto podwy;szony poziom
cholesterolu ftalcji LDL (tzw ,zly cbolesterol"), a obniiony ftakcji HDL (,,dobry
cholestercl"), $ysokie stqienia trqgliceryd6w i wzrnoion4 sldonno66 kwi do lazep-
nigcia. Wszystko to sprzyja rozwojowi miazdzycy naczyn kwionosnych. Z ot''lo6cq
brzusar4 zwiazanyjest tei podwyiszony poziom cuku we kwi, co w konsekwencji
grozi rczwoj€m culczycy q?u 2.
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Ryc tl6
Typy otyloSci

Nalomiast otylodd ttlu ,,gruszka' wystQpqje czedciej u kohet i charakerlzqie sie
kumulacje tluszczu w okolicy ud i podladk6w WartoSC wsbrnika WHR mniejsza nii
I ,0 u mgiczrzn i 0,8 u kobiet Swiadczy o \alBtepowaniu o6'lo6ci obwodowej.

R6inice czQstodci wy6tQpowania powyZszych tF6w orylocci, w zaleinolci od plci,
wynik4i4 z rnznego Nzanieszczenia tkanli tluszczowej uwarunkowanego czynnil€-
mi hormonalnymi i genetycz\rni.

W ot''lodci typu jablko" wygtepqje wiel(8z€ rlzyko chordb towarrysz4cych, cze-
6ciej pojawi4q siQ zaburzenia met bolicane, pro$adz4ce m.in. do mzwoju nadcilnie-
nia tehiczego, chorcby wieficowej czy culczycy typu ll. U kobier w ohesie pomeno-
pauzalnym ryzyko wyst4pienia ot lo6ci brrusanE st4je sig podobnejak w grupie mgi-
c4zn w zwi4Tku z uetaniem pmdukqji ieishch hormon6w plciowych przezj4inih.

otylosc typu Jablkd Otylo6t typu "gruska'
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Biologicae podstawy lelceaqii ruchowej

P6tepowanie wprzypadlol odrnroZef:
- Rodundenie obcidej odzieiy
- Umieszczenie odDroironych czQsci konczyn jak n{bliid centrum cia}a (np.:

pachy).
- Umiearczenie o&nrozorDrch cz$ci cieh w cieptel (4ie wigcqi nD ,tOoC) wo-

dzie (nie dotyczy odrnroie6 IV stopnia).
- Nie pocieremy odruoi€h.
- Nie paliC papie!066w (Nikotyna ?atrlgia naczynie lawiono6ne, co moZ€ pogle-

bid niedolif,wienie o&nroionego miqt6c€).


