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I. PSYCHOSPOI.ECZNE ASPEKW
REKREACJI RUCHOWEJ

Ryszard Winiarski

Rekeacja ruchowa jest forme akrr.wnego spgdzania czasu wol-
nego. Dyspooowante czasem wolrlm oraz mozliwoscia ieso wyko-
rzystanja w zgo&ie z wlasoyrni upodobaniami jest wiei_*iru*iiem
konieczn)'rn. choci:2 niewysrarczaj Acym do upra'wian ia iekreacj i. Aby
czrowreK pooj4r aKywnosc rekreacyJDq musr postadac po lemu nie
tylko moifiwosci..ale r6wnie2 ochotg. ̂ to oh^cza, i2 uprawianie
rebeacji musi mied dla niego jakq( waftoSc.

Dlaczego jedni ludzie uprawiajE rekeacjt. a inni nie? Jakie sq
przyczyny or z skutld psychospolecane zachowad rekreacyjnych? Co
stanowi istotg rekreacji ruchowej? Jaka wiedza (psychologii-ana socjo-
roglczla, peclagogrczna) oraz unxejgtnosci praktycme s4 porrzebne do
orgzuuzowanra I prowadzetria.zajgd relceacinycb? To pl1ania, na
Krore sproDujemy odpow,reozlec w tym rozdzrale-

L lstota rekr€acji rucbowej orazjej znaczenie
w iyciu czlowieka

Cwaltowny_rozw6j-nauki'i techniki. jaki dokonal sie na przeshzeni
ostamich kilkudziesi9ciu lat, oraz nastl,uj4ce w wy,niku rego zrniany
waru*6w i sposob6w zycia ludzi - zwiiszcza w kajach *vs-oko uorzel
myslowionych - w)vr'olaty szereg zjawisk zaniwn6 po4,tywnycti,lak
te2 negatywnych. Do pierwszycl zaliczyd moiemy niew4rptiwie ojdl-
ny waost poT,omu zycla, wyet,mlnowante wrelu chor6b. Doszenenie
sig horyzont6w poznawczych ludzi oraz prawie calkowiiri uniezaleZ-
nienie sie od waruoldw arodowiskowych, wreszcie wzrost ilogci czasu
wolnego oraz mo2liwo3ci jego wykorzystanra.

W6rod .negarywnych skutk6w rozwoju navej cyrilizacji musimy
wyrnentc oeg!:lo:rcJQ srooowrsKu Dafumlnego, powslanje wielu nie.ata-
nycb wczdnjej zagoiEi (brori nukleam4 n55, 6eformacie genetvczne I
i plag spolecznych, deprywacjl szeregu potrz€b, zwlaszit bioioqicz:
nych i psychicmycb. Czlowiekowi wsp6lczesnemu bnkuje czgsto
odpowiedniej dawki mchq konraktu z pr21.rod4, mo2liwofti-sponrani-
czrego wyrazafla wewlgfaych stran6w emocjoDalnych, bliskjch i nie_
formalnych kontak6w z imymi ludzni, trwaldeo syitemu uaawaavch
realizowanych wartosci. Przeci4Zrnie psychiczneitrej, niehisieDiczty ;.r'b
zycia niewlaiciwe odryr /ianie, defcy rucbu (hipokinezia) sa przviz*ra
wielu dolegliworici olce3lanych o96lnym mianem chor6d q,rlitiz_aiji. 
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W tej sytuacji coraz wiecej ludzi poszukuje (najczg6ciej dopiero
w chwili zagrozenia zdrowia) sposob6rr z pobiegania negatywnym
sku&om rozwoju cywilizacji. Niestety, medycyna konwencjonalna nie
zawsze pohafi lub - ze wzgledu na ograniczone irodki - nie zawsze
moze pom6c. Dlatego coraz wigkszlm zainteresowaniem ciesz4 si9
naturalne sposoby zachowada i przywracania zdrowia oiaz r6{.nowa-
gi zal6wl1o wewngtrznej (homeostazy), jak i w relacji: czlowiek - Sro-
dowisko (przyrodnicze, spoleczne, kulturowe).

Szczeg6ln4 rolg w walce z zagrozeni.mi wsp6lczesnej cywilizacji
ma do odegBnia rekieacja ruchowa. UprawiajAc rekeacjg mozemy:

l) kompensowad (tzr. wyfliwnywac) brak ruchu.
2) neutralizowai stresy i przeci4zenia psychiczne.
3) zapobiega6 wystgpowaniu szeregu chor6b i dolegliwoSci,
4) regenerowad (odnawiad) sily fizyczne i psychiczne,
5) ksztaho\rad cialo i osobowoSd (chamker),
6) rczwijad zainteresowania,
7) zaspokajad r6inorakie pohzeby.
WlmienioDe tunkcje rckeacji chowej wynikaj4 zjej specyfiki-

Istot4 rekeacji jest bowiem:
a) akt'rydo66, kt6ra dostarcza mdo6ci, zadowolenia, przyjemnych

wraief - umozliwia odprezenie, relak, obniienie poziomu
samokontoli emocjonalnej;

b) dobrowohoSd - poczucie swobody wyboru i mo2liwo6ci dzia-
lania w zgodzie z wlasn)'rni preferencjarni i zamilowaniamij

c) odmiennosd w stosunku do obowiazk6w i ,,powa2nych" czyn-
no6ci dnia powszedniego, pelnionych na co dzieri 16l zawodo-
wych i spolecarych;

d) b€zinteresownosd: brak mob/w6w ekonomicmych przy podej-
mowaniu dzialai rekeacyjnych;

e) zabawa i rozryrvka: mo2liwoSd .,przeniesienia sig w innq rze-'czywisro!6" 
(; (wiat zrbawy). *'h6."1 *i.1" aziata,i p'oael-

mowarych jest li tylko dla samej przyjemnoSci dzialania.
Obserwuj4c przemiany jakie dokoDuj4 si9 w swiadomoSci spole-

czeistw kaj6w wysoko rozwiniQtych mozna sformulowad wniosel i2
stopniowo maleje znaczenie pmct kt6m stanowila dotychczas gl6wne
2r6dlo prestiiu i awansu spoleczDego - seDs i cel 2ycia (zanika etos
pracy) - roSnie natomiast $/arto56 czasu \rolnego oraz mo2liwo6ci
jego spg&ania w spos6b odpowiadaj4cy porzebom i zainteresowa-
niom czlowieka. Jest wysoce pmwdopodobne, ie zjawisko to wyst4pi
takze w spoleczefstwie polskim, w miarg poprawy warunk6w i po-
ziomu Zycia ludnoSci.



2, BiosDoleczne uwaruDkowanir aktr.liro(ci rekreacvinei
Rekeacja ruchowa jest forme aklrw;ofti ludzkiei, u-poilloza

k6rej le+? zar6wno. czynniki natury biologicznej, ja! i spoiecznej.
Uprawianie rekeacji jest bowiem, z jed.nej srroDy, efeklem d4zenia
czlowieka do zaspokajania oke(lonych aspiracji i potrzeb (rekrea-
cyjnych), z drugiej strony. zalezy bezpoSrednio od nauiyk6w i umielqt-
nosc,. naoyrycn w clqgu zyoa,

Do potrzeb, ld6re se najczgfuiej zaspokaja[e przez upmwianie
relseacJi. ruchowej (a.co za tym idzie, kl6re siymulujq aktywnoii
reKreacyjn:u mozna zallczyc:

l) potrzebg wypoczlnku irclaku (oderwaDia sig od codziennych
oDowruPKow I Klopolow),

2) potrzebe aktywnofti psychofizycznej {ruchu, wyladowania nad-
munr merg J,

3) potrzebg aniany trybu i Srodowiska zycia (uro zrnaicerna Lycia),
4) potrzebg kontaktu z natur4 (z przyrod4),
5) potrzebe emocji i przyjernnych wr^zeri,
6) potrzebQ obDizeDia poziomu samokontroli (spontanjcznosci,

swobody, bezfroskiej zabawy),
7) potrzebe kontakniw (zwlaszcza nieformalnych) z inn),rni lu&-

ml.
8) potrzebg osiqgnig6 (uznania. dowano(ciowania. dominacji. wy-

romlenla srgj,
9) potrzebg wsp6lzawodnichir'a (rywalizacji, walki, wyladowania

agresjlr,
l0) potrzete nowych doswiadczei, wiedzy, umiej9tno6ci.
Jedaak. jak juz wspomnieli<my na wstgpie, sama cb€d uprawiania

rekreacjj nre wystarcry jeszcze do tego, aby uruchomid aktywnoji
rekeacyjnq. Coprawda. zrane przyslowie m6wi: ,,Chcied to mdc", ale
y pfzypadku rekeacji nie znajduje ono potwierdzenia w praktyce.
WSr6d najwazniejszych warunkdw umoiliwiajqcych uprawianie re-
keacji ruchowej naleiy wymienii:

a) dysponowanie czasem wohym,
b) dostgpno6i obiektdw i urz4dzerl rckreacyjnych (sportowych,

turystycznych),
c) posiadatrie okreslonych predyspozycji (uzdolniei, umiejgtno(ci,

sprawnosci, stanu zdrowia),
d) mozliwo(i wyboru odpowiedniej dla siebie formy rekeacji,
e) dobr4 syhracje materialq, kt6ra umozliwia prze?jrnczerl,e czg-

Sci dochod6w na dzialalno(d relceacyjnq.
0 brak przeszk6d natury prawnej, kulturowej, psychicarcj itp.



Watrto zaznaczy| 2e i,rodowisko zewngtrare i czyn ki biologicme
(wro&one) nie determinuj4 bezpogred{io aktlrnosci rekeacyjnej
czlowieka, poniewaZ nie jest on ani biemym odbiorcq i wykonawcq
oddziatl'wari (rodowiska (,"zlepkiem" wlrczonycb umiejQtnosci i na-
wyk6w), ani teZ istot4 bezadn4 wobec miotaj4cych nim sil wewrle-
trznych (pop9d6w biologicmych). Swoje zachowanie ksztalhtje on
zwykle samodzielnie wykorzystuj4c wzory dostarczane przez irodo-
wisko spoleczne w gmnicach jakie wymac4la mu natum i kulhrla.
Wigkszosd dzialaf ludzkich (a rekeacja ruchowa w szczeg6lno(ci) jest
wigc uwarunkowana dwuczlnnikowo: biologicznie i spolecznie.

Budowa somatyczna, tt? ukladu nerwowego, uzdolnienia ruchowe
to cechy, k6re sprawiaj4 2e - juz w momencie uro&enia - lu&ie
rgzniq,si9 miqdzy sob4 pod wzgkdem predyspozycji do.uprawiania
r6znych lbrm rekeacji. W ci4gu zycia cecby re rozwijajq sie przez
int€rakcjp ze Srodowiskiem zewn9tralym. Nie one jednak decydujq o
tym jak czlowiek spgdza sw6j wolny czas. AktywnoSci czlowieka
nigdy nie da sig wyja(nii tylko uwarunkowaniami biologican).rni.
Chociaz stanowie orc warle podlo2e motywacji zachowafi rekea-
cyjnyct, to formy jakie przybiera aktywnoSd rekreacyjna czlowieka s4
glowDle 0etennDowane doswndczenlem-- 

W rekeacji ruchowej wFainie uwidacmia sig dwoistosi istoty
ludzkiej w),nikaj4ca z faktu, 2e jest ona jednoczesnie indy'widualnym
organizmem biologicznym i czlonkiem oke6lonego spoleczeistwa.

3, SocjologiczDe problemy czasu wolnego i rekreacji
Czas wolnX a wigc czas, kl6ry pozostaje czlowiekowipo wlpebrie-

niu wszelkich obowi4zk6w i koniecaosci zyciowych, mo2e byd wyko-
rzystany w rozny spos6b. Jak wynika z licznych badari, w Polsce do-
minuje biemy modelspgdzania czasu wolnego. W dni powszednie czas
wolny wykorzystywany jes! najczg{ciej na ogl4danie program6w rele-
wizyjnych, cz,'tanie ksiqrzek i czasopism oraz wykonywanie r6tuych
drobnych czyDnosci tlpu hobby. W nie&iele i 3wi9ta oglqdanie telewi-
zji pozostaje nadal gl6wn4 form4 spgdzania czasu wolnego, ale kolejne
miejsca zajmuj4 jui space4 spotkania mdzime i towarryskie, czytel-
nictwo oraz wycieczki poza miejsce stalego pobyhr.

Rel:reacja ruchowa jest jednym z najslabiej realizowanych wzor6w
zachowai w czasie wolnym. W,'rarnie widai ponadto, i2:

a) wlaz z wiekiem maleje udzial akg$nych ruchowo form spgdza-
ma czasu wornego,

b)merc4^i czp(ciej niz kobiety uprawiajq sportowe formy !e-
Kreacjr,



c) osoby mieJzkajqce w duzych mjastach czgiciej uprawiajq rek-
reacjq ruchowq | turystykg ruz mieszkaficy wsi imafych mia-
st€czek,

d) ishiejq duze rozbiezlo(ci migdzy uznawanl,nri i realizowanymi
wzoramr sp9dza a czasu wolneeo.

e) rekeacja iLrahowajest uprawiani najczg(ciej w spos<ib nieregu-
tarny r nre zorgantzowany (lDsrytucjonalnie),

t) na o96l ludzie preferujq ind).widualne, pr),warne i rodzinre spo-
soDy sp€ozanla czasu wotnego.

Zorganizowane zajgcia rekreacyjne finansowane do niedawna
ztud2etu paristwa - zoshly skomercjalizowane i odb,'wajq si9 obec-
nle gtownre na zasaoach pemeJ odplatnoscr

Nalei podke(lii, i2 wazDe jest nie rylko ile ludzie posiadaje
cTasu wolnego I co w tlm czasie robiq, ale tez dlaczego spgdzaia so w
taki lub inny sposdb ija.kich dostarcza im lo wrazeri tprze:zvi. emiciit.
Licry sig bowiem nie tylko ilo6i ale rak2e jakojc cziu w6lneeo. 

-

. Z punkru widzeniasocjologii czasu wolnego inleresujqca j;sl cha-
rakteryrtyka grup ludzkich twotzQcych sig w czasie zajgi rekreacyj"
nych. Urupy le (grupy r€kreacyjDe) sq specyficznymi zbiorowodcia-
ml spotecznyrn ponlewiu:

l) cechuj4 sig du24 atrakcyjno6ci4 wlmikajqc4 z nieformaln€go cha-
raheru stosunk6w spolecmych lqcl4cych czlonk6w glup slo-
sunkow o poz)tywn)rm zabarwieniu emocjonalnym. kszafio-
wanych na zasadach pelnej dobrowolnosci. wspdlnoty zaintere-
sowari, bezkonfl iktowo&i i wzajemnego poszanowania,

2) interakcje zachodzqce pomiedq poizcieg6lnyrni czlonkami
gru-p mal_q chamkler podmtotowy i bezposredni - pozbawione

_ sq.lorrnalrznu.t nle powoduja negarywnych nastQpsrw.
J)cerem gr1]p -rekreacyjnych Jest zaspokajanie potrzeb uczesmi_

Kow - zwlaszcza potrzeb zdeprywowanych w codTiennym.
-powaznym zyciu - co odbywa sig w atmosferze odprqienia.
zabawy, pozytl {,Irego nastawienia do Iudzi i do jwiata,

4) normy.gupowe (np. przeso-zeganie przepis6w i regul gier i za-
baw reKr'iacyJnych) nte sq narzucone z zewnqtrz. ajedyne sanl_
cjq za.ich nieptz estrzeganie jest eliminacja z irczestirictwa
w gruple.

Charaklerystyczna jest BkZe snuktura gruDy rekeacvinei oow-
stajqca na skutek bezpo(rednich kontakdw pomigdzy jej 

"c2loniami.

W tej ,strukmrze najwyisze miejsce_ zajmujq osoby ;r-akcyjne to-
warzysl(o, sprame.llzycmte, nalbardzreJ zaawansowane w uprawia_
nlu rorny reKreacjt bQdqceJ podstaw4 wyodrgbnienia gupy: jest ru
wyraznle wlclocae zJavJtsko zmrany pelnionych rol spolec4ych (role
pelnrone w grupre rekreacyjnej nje odpowiadajE z*],kle pozycji spole-
cznej Jak4 7al muJe J eclnostka w domu czy te2 w zakladzie pracy). KrdF
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kotrwalodi kontaktliw oraz ich ogmniczeDi€ (np. tylko do okrcSlonych
dni tygodnia, miesiqca) to dalsze cechy glup rekrcacyjnych, ulatwia-
j4ce przyjpcie okeslonych zasad uczestnictwa oraz przestrzeganie
norm r zwyczaJow grupowych.

Znajomo6i specyfiki grup rekeacyjnych oraz umiejgtnoi6 wyko-
rzystaniajej w p.aktyce decydujq czesto o powodzeniu i skutecznodci
dzialai instruktora rekeacji.

4. Psychologiczne podstawy dzialaltrosci rekreacyjnej
Praca instruktora relseacji, podobnie jak pmca nauczyciela, leka'

ft a czy tez psychologa, odby'wa sig w6r6d ludzi, a wiQc w)$/oluje skut-
ki spoleczne. Polega ona na programowaniu i organizowsniu r6zno-
rakich form sp9dzania czasu wolnego, prowadzeniu zajed rekea-
cyjnych z osobami zr6znicowanlmi pod wzglgdem plci, wieku, stanu
zdrowia i poziomu spmwnoici fizycmej, upowszechnianiu treSci
rekeacyjnych omz ksztaftowaniu wartodci i postaw prorelceacyj-
nych. Jej ef€kty zal€24 w r6wnym stopniu od inshuktom, os6b uczest-
niczqcych w zaj9ciach, warunk6w zewngtrznych (w jakich sq prowa-
dzone zajgcia) oraz od hesci samych zajQd rekeacinych.

Na skutecmo66 dzialari insnukora rekreacji maj4 wpl,,\r jego:
a) wygl4d zewnetrzny i spmwno66 fizycana,
b) *iedza i umiejqhrosci praktyczne wynikaj4ce z doswiadczenia

i wyksztalcenia specjalistycznego,
c) cechy osobowo{ci, zwlaszcza: uprzejmo6i, 4czliwo(it, takie

i kulhua osobista, pogoche usposobienie, sprawiedliwodd, w].ro-
z!fiialoit, zaang zowanie w pmcy or^z latwodi nawi4zyrvania
kontakt6w miedzvludzkich.

Szczeg6lne z.lacierlJe dla insfi*tora rckeacji ma nie tylko jego
przygotowanie specjalistyczre, ale tak2e wiedza og6liospolecma i psy-
chologicana. Sformulowa[o szereg prawidlowosci i zasad postepowa-
nia, Id6rych arajomos6 jest przydatna w pracy instruktora rekeacji ru-
chowej. Oto niek6re z nich:

L Jezeli jakied zachowani€ zostalo nagrodzone, to zwi9ksza si9
pmwdopodobieistwo jego poM6m€go wystqpienia. Jednak zb''t
czesre slosowanie nagr6d (pochwal. w)'r6atiei) zrnniejsza ich
skuteczDoid. poniewaz pojawia sje w6wczas pr4z*"yczajene,
przesyt, znu&enie. Udzielanie nagr6d (wzmocnief pozytyw-
nych) jest na 096l bardziej skuteczne, ni2 wynierzanie kar (wzrno-
cnief negab/wnych) - bardziej i trwalej mobilizuje tez do
ozrannla.

2. Poi4dane z chowanie mozna szybciej i latwiej wwolai budzqc
emocje zwi4zane z realizacj4 pragnierl, niz stosuj4c racjonalna
argumenlacje. Warunliem trwalej motywacji do dzialania jesr
jednak u(wiadomienie czlowiekowi cel6w dzialai or^z sposo-
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b6w ich .ealizacji. Na przyklad strach p.z€d otylosciq moie
sklonid kogo6 do q,ykupienia skiercwania na wczasy dla os6b
z nadwagq, jednak rcgulame uprawianie 6wiczef fizycznych
omz stosowanie odpowiedniej diety, bgdqcych podstawq proce-
su odchudzania, wymaga znajomosci zasad redukcji ciezaru
ciala oraz ch€ci przestrzegania icb w cod"ienn).rn zyciu.

3.Zgodnie z tzw. pierwszym prawem Yerkesa-Dodsona, istnieje
dla karidego czlowieka optymaltry poziom motywacji do dzia-
lania. Zar6wro zbyt wysokie, jak i zbyt niskie natpiede
motywacji powoduje obniienie sprawnosci i skutecznosci dzia-
lania. Z kolei, im trudniejsze zadanie (c4mno6i) do wykonania,
tj,rn mniejsze natQ2ede motywacji wlslarcza do osiqgniQcia
w)'nik6w optlanalnych (drugie prawo Yerkesa-Dodsona). To
onraczL, 2e przy wykonywaniu trudnych technicznie, rnniej
aanych lub slabo opanowanych 6wiczed nie naleZy stosowai
Da zajgciacb rekeacinych zbyt silnych zach9t (bodZc6w do
dzialania) poniewarz mogq oDe zdezo(ganizo.iaat. danq czynno6i
Iub nawet wplynqd pomzzj4co na dwicz4cych.

4. Ludzie kieruj4 sie w swoim post9powaniu nie tylko aktualnie
wystQpuj4cymi warunkami, ale rdwniei przewidywaniem mozli-
wych sku&6w swych dzialaf. Nie spos6b zrozumiei zachowa-
nia siQ czlowieka jedli nie uwzglgdni siQ zar6wno jego obecnej
s)tuacji, jak i minionych doswiadczeri omz oczekiwad i plan6w
na Drzvszlo66.

5. Dq4Eiy na o96l do podtrzlmlrr'ania kontakt6w z osobami, k6re
darz 4 nas sympati4, przyjazni4, milo6ci4 zgodnie z rcg�)lq i2
lubimy tych, kt6rry nas lubiq. Osoby te maj4 tez na 096l naj-
wiqkszy wpb.w na nasze postgpo.lranie.

6. Maj4c do wyboru r62ne opcje dzialania, ludzie dokonuj4 specy-
ficmego rachunku zysk6w i strat wybieraj4c tQ, k6ra zapewnia
im najwiecej korzySci. Jest to tzw. zasada maksymalizacji wlas-
nych. interes6w (ludzie pragn4 zwykle otrzymai jak najwigcej
za JaK naJnrzsz4 cenu.

7. Zachowanie czlowieka zale2y bezposrednio nie ryle od obiektlv-
nych uwarunkowafi (zewnqtrznych bqdi we$Tgtrznych). ile od
tego, jak postrzega on siebie i otaczajAcy go 3wiat, wigc jaka
jest jego sarnoocena oraz jak reprezentowany jest 6wiat w jego
(wiadomoici. Mechanizm reguluj4cy akg,rrnoSi ludzk4 ma cha-
rakter psychiczny. Ozn cza to, 2e czlowiek bgdzie uprawial
rekreacjQ nie dlatego, Ze obiekt,.wnie rzecz bior4c - ma po
temu warunki ijesl to wartoSciowy spos6b spgdzania czasrl ale
dlatego, ie w jego subiekfywnej ocenie rekeacja ma warto(i
i ie.r ftr, i^.rpnni
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Do w),rni€nionych wy2ej regul dopiszemy jeszcze kilka sfor-
mulorranych przez M. Demela, zasad upowsz€chniania rekeacji fizy-
cznel :

| ) Zasada kookretnoici: nie momlizowa(. nie naddywaC sloga-
odw, zwlaszcza bez pokrycia, nierealnych. Dawad rady koDkret-
ne, szybko przechodzid do praktyki.

2) zasada etapowoici: zal€cad post€powanie nie odbiegaj4ce od
dotychczasowego, nie 4daa za wieIe, zbliiae siQ do celu etapa-
mi. kok Do kroku.

3) Zasada ihdlavidualizacji: odwotlrai sic do aulentycziycb
potrzeb. przeryc i doiwiadczei. Do kaidego przemawiai w imie-
niu jego najbardziej osobistych interes6w. uderzyd w punlt
najczulszy, podsunqi takie motywy, kt6re z twicz,ei czyni4
rzecz waijn4, nawet koniecrn4. W zwi4zku z fym pozostaje aktu-
alna d).rekt''wa wykorzystania tzw. kar natumlnych np. szyb-
kiego tycia i spadku kondycji po zaniechaniu 6wiczeri.

5. Uczenie sig i nauczanie cz}'nnosci r[chowych
Dzialalnosd i$trukora rekeacji polega nie tylko na upowszech-

nianiu tresci rekeacyjnych - kszaltowaniu po4danych postaw i za-
chowai. wzbudzaniu motywacji. rozwijaniu zainleresowai ale tak-
ze na w]?osaizniu ucTestdkdw zajli w sprawnolci i umiejQtnoici,
kl6re umozliwiajq im czFny udzial w rekeacjr ruchowej. Obok dzia-
lai organizacinych, popularyzatorskch i wychowawczych instruldor
r€kreacii uczy i doskonali sDrau"noici rrlcbowe.

Proies niuczania - uczenia sie cz,.Dnodci rucho\,lych moz-
na, za Kurtem Meinelem, podzieli6 m trzy fazy. Opiszemy je kolejno.

I. Faza koordynacji og6lnej
Insmrktor omawia cel i potrzebq opanowania ruchu starajqc siQ

wlwolaC odpowiednie nastawieDie i motywacjq do uczenia sig omz
koncentracjp uwagi na czFlosci ruchowej bgdqcej przedmiotem
nauczania. Teraz nastepuje dokladny, popmwny technicznie pokaz
(kt6ry ma na celu wytworzenie wyobra2enia o dan),rn ruchu) or^z opis
slowny i obja3nienia (k6re pomagaj4 zrozurniei istote nauczanego
ruchu i poma6 jego najwazniejsze elementy).

Jezeli nowy ruch jest trudny technicaie to pokaz warto powt6Eye
w zwolnionym tempie. Po up€wnieniu siQ, Ze iwicz4cy dobrze
zapamiQtali caly nowy elemenl mozna przej(d do pierwszej pr6byjego
wykonania. Opiem sil ona zar6wno na dolycbczasowych nawykach

.) M Ddel, Teori, i metodyka upows@bniuia reke,3cji fizycaej w 6rodo-
*isku (w:) Pond k organiz.alon rekreacji fizyczrcj. Pmca zbiorowa pod red. w. Hu-
mena. TKKF. wNuwa 1974. s. 255.
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ruchowych grosiadanym do(wiadczeniu), jak i na tzw. slereotypie
cl)mamtcznym nowego ruchu, a wiec jego obrazie utlwalonym \vpa_
mlgct.

lnstruktor powinien zadecydowad czy w nauczaniu danego ele_
metrtu posluzy si9 merod-E _syntetyczne cry analitycznq _-wyb6r
merooy zatezy od trudnoscl I stopnia zloionojci nauczanego elemenru
oraz oo uzool0ren rucllowvch uczrra.

Wykonanie ruchu doitarcza uczqcemu siq informacii zwromei
o Jego przebiegu. Powodzenie pierwszych pr6b stanowi siiny bodziei
wzmacnrajacy pny:z-ynta|qc slg do utrwalenia ruchu i wzbudzenia
cnecr oo Jego powtorzenta.

. ]€ fazg uczenia_sig ruchu cechuje napigcie Dadmiemei ilojci
mrgsnr. zbyt duzy ogotny_pozom mobilizacji, brak elastycznojci, har-
mon , I ptynnosct w przebregu ruchu. Jesl reczq niezmiemie wazn4.
aby nre zwmcajqc uwagr na szczeg6ly (kt6rych uczed nie iest wstania
od r z u zapamlQEe) - kontrolowa6 przebieg uczenia sig; na bieiAco
Korygowac wszelxle bt€dy I etrminowai zbedne przyruchv. nie
dopuszczajqc do ich utrwalenia. ZwykJe bowiem rrudriiei'wvko;enii
stare.nawyki ruchowe, ni2 nauczyi nowych, poprawnyci teiluricznie
nrchow-

Opanowanie luchu w og6lnych zarysach koriczy pi€nvsz4 faz€
nauczanla.

II. Faza koordyn{cji precyzyjnej
Jest to elap nauclania. w kt6rlan klad"iemy nacisk na ooomwnoSd

techn rcznq i doskonalenie danego ruchu. W miare powrarzairii iwiczei
obnrz? sigsropniowo nadmiema mobilizacja orginiznu i zbqdne na_
prgcre mtgsruowe, KoncentruJEc ste na technice ruchu. uczei ..wvDra-
cowuJe sobie wlaiciwy (to znaczy odpowiedni do budowy

wrasclwoscr motorycmych) spos6b wykonania ruchu. Wielol(Iome
p9.,4ry1.9 cwtczen powoduJe tei poprawg parametrdw ruchu:
prynnoscr. oJmarruK I szybkosci wykonania.

Instrultor powinien d4zyt do utrzymania odpowiednieso Doziomu
motywacji do uczeoia sig w(r6d uczDidw oraz ich jiwiadom-es6 uczes!
nrctwa w calym procesie uczenia siQ - nauczania ruchu,
. . u ue w prerws4.m.€taple nauczania najwaTniejszy byl odpowie-

slrt pokaz z oDJasnteotamt to teraz na plan pierwszv wrysuwa sie
umrejelnosi iDdywidualizacj i hejci i merod nauciania oiaz dbstosowal
nra lch do wlascrwosci osobniczych uczni6\u.

IIL Faza stabilizacji i adaptacji
.Letem muczania_w tej fazie ruchu jest w)tworzenie nawyku

rucnowego. feez wletokrotne powtarzanie iwjczei w rdznych c79sto
zmleruajqcycn ste warun*ach zewn€tmych, stosowanie utrudniei
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w wykonaniu ruchu, fomolowanie zadad, kt6rych wykonanie w]'rna-
ga opanowada uczonego ruchu, wreszcie wprowaalzenie element6w
wsp6lzawodnictwa instnrktor stala si9 doskonalid uczony element omz
doprowadzid do jego pelnej automatyzacji.

w ten spos6b popmwia sie tez efekty*.no6i i precyzja ruchu,lrr6ry
staje sie bardziej ekonomiczny, odporny na zakl6cenia zewnetrare
i moiliwy do wykonania bez pelnego udziafu (wiadomo(ci. Dobr,,rn
pEykladem moze tu byd umiejgtno{i chodzenia, kt6ra pozwala zwy-
kle skutecznie wykonywai jednoczesnie inne czynnoici.

Dla ulatwienia uczenia"sig czynno{ci ruchowycb Robert Singer'
sformulowal piQciostopniowq strategig dzialama:

,,1) Przygotow)'rvanie sie: myil pozytywnie o oczekiwaniach do-
tycz4cych wykonania; osiqgnij optymalny stan emocjonalny;
przygotowuj4c siQ pr6buj robiC to, co w przeszlosci pozwolilo
ci osi4gnqi najlepsze wyniki, staraj sie uzyskai stalo66 mecha-
niki ruch6w

2) wyobraianie sobie: szybko wyobraz sobie moment wykony-
wania - jak to powinno byd zrobione, jak mozesz zrobid to
najlepiej jak pobafisz, przywolaj obmz calego dzialania- z -
czynajAc odjego wyniku i cofajqc sig do momentu jego rozpo-
czQcta; oocanwal rucn.

3) Koncentrowanie sig: skup sig na jednym istotnym elemencie
sytuacji, jak np. szwy pileczki tenisowej, kt6rA masz zaser-
wowai; my(l tylko o tej jednej rzeczy, co wykluczy inne mysli.

4) Wykotranie: dzialaj kiedy czujesz, iejested gotowy; nie my6l
ani o sarnym dzialaniu, ani o mozliw),rn wyiku.

5) Ocenianie: jesli czas na to pozwala, wykorzystaj dostgpn4
informacjg zwrotn4, zeby sig czegod nauczyd; oceniaj w],nik
&ialania i efektywnos6 ka'2dego koku wykonanego w tym
dzialaniu; j€6li trzeba, to, wprowadl zmiany podczas nastgp-
n€go wyKonywama czynnoscr .

Przestrzeganie powyzszych zasad ma zdaniem ich auton po-
prawid efektyvro3d uczenia sig i wykonlwania czynnogci ruchowych,
zwlaszczalzw, spftwrl'ofti zamkniQtych, to zDaczy powtarzaj4cych sig
w przewidlvaltrycb sytuacjach (np. skok do wody, serwis w tenisie.
rzut osobisty w koszyk6wce).

') R. Sincer, Zdady motorycaeso uczenia sie (w:) Psychologia i sport (Red.)
T. Tyszka A\!T, Warszaw! 1991, s.15
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6. Psychologiczne skulki uprawiadia rekrercji ruchowej
Na zakoiczenre wskiemy jeszcze na niekt6re psycbospolecane

efekty. uprawiania rekeacji. Kilka z nich opisalihy jiz pri okazji
omawranra potrzeb zaspokaJaDych przez akrywnosi rekreacyjnA, inne
to:

a) ulatwienie lzlowiekovi przrystosowania siQ do szybko anie-
niajecycb si€ warunl6w Lycia popnez rczladowy\,tan ie stres6w,
zapobieganie chorobom, podnoszenie sprawnosci fi zycznei.

b)kszuhowanie srosunk6w migdzyludzkicb integ;cji jpole-
cznej, wi9zi rodzinnych, uklad'6w towarzyskich- w 

'grupach

rekeacyjnych,
c) rozwijanie uzdolniei.(ruchowych, arrysrycanych)
cl) prelggnacJa zclowta I uody - popmwa samopoczucia. sarno_

oceny,
e) ksztahowanie charakteru, stymulowanie rozwojq rozbudzanie

zarDteresowai (sportowycb, turystycznych. kulturalnych).
Rekeacja ruchowa moze byd ponadto skutecaym srodkiem w pro-

cesie psychorerapii i resocjalizacji. Terapia zabawowa, wykorzystanie
spofu relceacyjnego do rozwiqzlrwania ko!flik6w to dalsze Drzv-
klady zastosowania roarych form reheacji do cel6w utylitamycb (iraft-
rycztycn).

Nie sposdb tu oczywiScie wtmienii wszysrkjch korzvici zwia-
zanycb z upmwianiem rekeacji ruchowej. C4iebik - na-podstawie
wlasnego doswradczeola - z pewloscia potrafi wsk^zad inne Drzv-
klady. Pomocna moze sig niwnie2 okazaC iekrura pmc pojwiqco'trvih
problematyce rekeacji, do kt6rych powinien si9ga6 ka:2ay spicjalisra
reKreacjr.

Pismietrnictwo do roz(lzialu I

l. J. Cracz, T. Sanlowski: Psychologia dzialalno(ci sporlowej. poznad
I99t. AWF.

2. K Heinemann: Wprowadzenje do socjologii sporru. Warszawa 1989.
COMSNP.

l. W. Nawrocka: Hurnaristyczne podstawy relaeacji ruchowej. War-
szawa 1985. PRESSPOL.

4. Poradnik organizalora rekeacji fizycaej. praca zbiorowa pod red.
W. Humena. Wa$zawa 197I. TKKF.

5. J. Shelau,_4. Jurkowski, Z. Putkiewicz: podstary psychologii dla
muczycieli. Warszawa 1979. PWN.

6. R. Winiarski: WstQp do teodi rekreacji. Krak6w I 989. AWF.
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II. MOTORYCZNOSG W RoZNYCH FAZACH
2YGIA czt.oWIEKA

Ryszard Przeveda

1. Og6lny obraz ontogenezy
zrniany, :aloe zachodz4 w ci4gu kilkudziesigciu lat zycia jednos&i

ludzkiej - od dziecifstwa do staroSci - maje miejsce we wszystkich
przejawach ontogenezy. Najlatwiejsze do zaobserwowania sA procesy
roiniQcia, kiedy powieksza sie 1'ysokosd i masa ciala, ksztaltujq pro-
porcje budowy tworz4c okeSlony typ somatycznt zmienia sie stnrktu-
ra tkanek itp. Wlraznie talde daj4 o sobie ana6 ontogenetycarc prze-
miany fizjologiczrc, polegajece na dojrzewaaiu w mlodosci, a na obni-
zaniu sig w starosci funkcji poszczeg6lnych narzed6w i uklad6w orga-
nizmu. Nie trudrc td wyodr€bdd spo3r6d zmian ontogerctycznych
zjawiska rozwoju intelektualnego, Id6ry przeksztalca niezdolne do
samodzielnofui niemowle w rozumnego czlowieka. Podobnie moZna
m6wid o rozwoju spolecznym czy o innych pnemianach, jakim podle-
ga czlowiek w ciqgu osobniczego zycia. W gm takie o przemiarach
ruchowych.

Kazdy z wymierionych tu aspekt6w rozwoju osobniczego ma
wlasnq linig pnebiegu w kolejnych latach zycia. W pierwszych dw6ch
dekadach wykesy poszczeg6lnych lozwoj6w - na 096l zgo&rie, choi
w r6iDlm t€mpie - pn4 siQ w g6rQ, by nast9pnie rozej66 sip w latach
p6 iejszych. Jedne z nich, np. rozw6j intelektr:ralny czy spol€cmy,
utrzynujA ksztalt linii wstgpuj4cej, inae ju2 na pocz4&u fazy
doroslofui wykazuj4 tendedcjg do obni2€nia osi4gnietego poziomu,
jeteli celowymi dzialaniami nie przeciwstawiamy sig ich inwolucji.
Takjest z ludzk4 motorycznosciq, kt6rajako wla(ciwodi wyiwiczalna,
w anacaD'in stopniu zalezy od Daszego trybu Zycia i systematycznej
aktywno6ci fizycarej.

2. Linia rozwoju rucho$ego
Kiedy sig obserwuje ruchy niemowlecia, uderzajego niezaradnodi,

niewielkie przystosowanie motorycme do samodzielnego zycia. W ci4-
gu pierwszych 4-5 lat obraz motorycaosci obserwowanego dziecka
radykalnie si9 anieniq waasta samodziehosd ruchow4 rozszerza sig
zas6b umiejQtnoSci i moiliwodi podejmowania wysilk6w fizycznych.
Ale mimo sporego bogactwa motorycaEgo, przedszkolak ustgpuje
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ruchowo uczriowi z klasy np. pi4tej, a jeszcze bardziej ucmiom z klas
szKory ponaopoctst€lwowel.
. . Kiedy z_kolei patrzy siQ na doroslego misrrza w swojej specjalno-
scr ruchowej: sporlowca. tancerza. wirtuoza-m uzyka. 2ong lera w clTku
czy ruemie(lnika o perf€kcyjnych czynnodciach produkcyjnych, widad.
ze Jego motoryclltosc I tloscrowo i jakoSciowo slanowi inrq wartoSi
niz motoryka spmwne€o lecz nie wyszkolonego i nje wyspecjalj-
zowanego uczua. A bedy w teJ naszej obserwacji przemian rucho-
wycb czlowreka zairzymamy uwagg na czynnosciach i zachowaniu siq
starca zdradzaj4cego powl6me ub6stwo ruchowe. musimy przyznai.
2e motoryka tego samego czlowieka moze przedsrawiad w kolejnych
fazach zycia jako3ciowo r62ne wafiosci.

. 
-Tak4 

hipoletycznq linig osobniczego rozwoju ruchowego czlo-
wreka mozemy krcSlrc w rozwdzaniacb leoretycmych. Bedzie ona szv-
bko wrosiC sig w dzieciristwie i mlodo:ici, ritrzyinyrvai sie na mni'ei
wiqcej jedn),rn poziomie w wieku od 20 do 30--35 lat, by nasreonii
zaczq| opada( w d6l w tempie indywidualnie a6znicowanym, ai do
gmnic strarczej niezamdnoSci. Nalomiast w peczywistosci tozne prze-
jawy i r62ne _skjadowe elemenry molorycznosci ludzkiej, a jesi jch
wrele, mE4 wlasny przebieg, wznoszq siQ szJb_ciej lub wolniej i w r<iZ-
nlm wrel(u osrqgaJq apogeum, by nastgpnie dlugo urrymywai sig na
osrq-gni9tym pozomie.bqdZ szybko obni2ai si9 w procesie inwolucji.
_. Nrszkicowana og6lna linia ontogenezy mororycaej. naTwana tu
hDrq hrpotetycaa,Jest wjQc_ wypadkow4 wielu linii obrazujqcych od-
dzrelne elementy sktadowe ludzkjej molorycznoSci o calkiem r6mym
przebiegu.- Dlatego kiedy m6wimy o-anianaih onrcgenerycznych w r'oz-
woju mchowym mamy na mysli  nie tylko r6znice i losciowe,
pole8aJqce na tlm. ie poziom motoryczno(ci dziecka jest niski, osob-
nika doroslego jesr wysoki. a czlowieka w wieku poprodukcyjnym
znowu sig obniza, ale r6wnie2 r6mice iakoiciowe. Doniawaz w kazdei
fazi€ ontogenezy, niemalw kazd),rn rolit zycia. na motorykg czlowieki
sklaclaj4 sre r6zne wartosci rworzqcych jA skladowrych elemenlamycb:
sity. szybkosci i wyrrzymalo(ci. umiejqrno(ci. doswiadczei. moiywacji
oraz zrnieniajqcych sig z wiekiem dyspozycji.
. la przyugd nie jednakowych przebiegdw poszczegdlnych prze-
Jawow rozwoJu ruchowego tuech poslu2q zmiany wybranych sklado-
wycn motorycmoscr luozKrel.

I ta_k sila rgkj, mierzona dyDamometrem dloniowym. jesr niewielka
przez dfugie lata &ieciishva. szybko przlrasra w okresii dojzewania
I w Dast9pnycn talach ctqgte slg poprawB u mgzczyzn niemal do 40
rotK].r 4cra.

Natomiast w.og6lnej koordynacji rucbowej znacme przyrosty wy-
stepuJ4 w dzrecrnsfwle. najwtgksze w wjeku 7 ll lat. a kulminacvine
wartofti obserwuje sig u osobnik6w l5 2o-lemich (wg Starosry). 

"
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Gibko(d bierna j est najwiQl5za u niemowl4t, a nast9pnie stopniowo
maleje _w_ miarq ossyfikacji szkieletu. wznacniania si9 torebek sta-
wo$fch i rozostu masy migsniowej. W znniejszaniu sie gibkodci
najprgdzej ujawnia siq inwolucja motorycma i czqsto czlowiek stary
nie moze $rykonai nawel ograniczonego sklonu tulowia w prz6d. co
dla malego dziecka bylo ulubionq czynno3ci4.

Dobry przyklad TnjaD molorycAych w miarQ uplywu Iat slanowiq
wahania elistycznoici ruch6\,J. T),rn pojgciem oke(la sig umiejgmo{i
wyhamowania in€rcji powstalych podczas ruchu naszego ciala oraz
wrygasTania energii kinetycaej porusTaj4cych sil przedmiol6w, jak
r6wniei moitiwoft nadawaniacialu prryspieszei -co w Laficu naz).wa
siQ lekkoSci4 ruchu. Male dziecko, u kt6rego wystppuje niekorzystny
stosun€k du2ej masy ciala do niewielkiej sily, i kt6re nie ma uksztal-
towanych nahrmlnych amorDzator6w w swoim apamcie ruchowym.
takich jak wlsklepiooe hrki stopy, krzywimy krggoslupa, sprqzyslo6c
ukladu stawowo-wiezadlowego - takie dziecko nie moie wykazai si9
€lastycznosci4 ruchu. Ta wla(ciwosd motoryczna rozwija siQ jako na-
turalna konsekwencja rosnigcia, ale r6wnie2 jako nablta umiejQtnosi
panowania nad wlasnym cialem, o crym iwiadczq wydwiczone do per-
fekcji przewroty judoki. rubinzonady brarnkarza czy efektowre upad-
kikaskader6w. U ludzislarych szybkie zanikanie elastycmoSci ruch6w
nawet w codziennych czynnosciach jest spowodowane inwolucyjnymi
zmianami morfologiczn''rni, nieraz chorobami, a zwykle zaniedbaniem
w podtrz),mywaniu osobistej sprawnodci fizycmej.

Przyloczone powyzej przyklady r62Tego przebiegu linii rozwo-
'owych wybranych skladnik6w Iudzkiej motorycznoici dobfte ilus-
truj4 ryc. I i ryc. 2, zaczerpniQte z Facy W Osiiskiego.

Zmiany ruchowe w r6znycb fazach irycia rnoina (ledzid nie tylko
na podstawie wrykes6w wymienionych tu skladowych motorycmosci.
Poniewaz rozw6j motoryczny dziecka wyraz" sig w tym,2e l'ttaz ze
wzrastaniem, rdinicowaniem i dojrzewaniem j ego narzqd6w i uklad6w
pojawiajq sig nowe.ruchy, a jego zachowanie_sig jest coraz bardziej
celowe, cz9sto ocenia si9 jego rczwdj po wyodrQbniaj4cych sig czyn-
noSciach. W okrcsie dziecigcld s4 to np. czynnosci lokomocyjne,
a wigc opanowanie chodu. potem biegu. potem wchodzenia po scho-
dach, schodzenia i pokon),^wania coraz trudniejszych przes^6d. Innq
cz).nnoici4 opanowan4 i doskonalon4 w kolejnych latach zycia sq
ruchy manualne, od pierwszych nieudohych u niemowlgcia pr6b chwy-
t6w przedmiotu, do wielorakich, nieraz bardzo Fecyzyjnych ruch6w
dloni czlowieka doroslego. Obserwacja przemian tych czynnoSci, ich
wzbogacania sig w mlododci i ubozenia w staroSci, przynosi tak2e
wygodle kryteria oceniania przemian motoryczno6ci ludzkiej.
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Ryc.. 1. Krzywe- rozwoju wytanych skladowycb molorycznosci
w qaecrnstwre I mJodoscr Da tte anian wysokosci ciala (wg Osid-
skiego, 1994)



Ryc. 2. Zmjary dekt6rycb przejaw6w motorycao3ci u mqiczyzn
(wg Mdkoty, cyt. za Osinskig|, 1994)-trgengii 

f g6ry zniatry c'zasu rialcii indl i czasu pojedyrczego
rucbu (MC). W 6rodku miany wydollo3ci, mierzonej malcymfiym
zuzyciem tleN w tr|vmin na I kg masy ciala. Na dole sila rgki.

3. Etapy ontogenezy
Jednak najczE(ciej przy opisie rozwoju ruchowego dzielimy onto-

gercz9 m kr6tsze odciDki czsu i m6$/imy o odrQbnej motorycmo6ci
Doworodka, demowlecia, dziecka w ohesie poniemowlgcyr4 dziecka
w wieku przedszkolnym, uczria klas pocz4&owego nauczadi4 dziecka
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..doskonalego" z okesu p6znego dziecirisrwa, osobnika maiduiaceeo
si9 w rozrych fazacb pokwitania. mlodzieica po okesie pubertihym,
c.zlowieka.dorosle€o, czlowieka sarzejqcegir sig. wreizcie starca.
wFozuanle taftrcn ehpow ontogenezy motoryczDej (w bogatej lirc_
rarurze auksorogrcmej. mo-ra spotkad inne podziaty iycia ludzkiego
na lazyl jest zwytde podyKo\rane potrzebami pedagogicznymi ispolecz_
nyml. pontewaz pokywal4 stg one z,nsRtuciami zorsanizowanei edu-
kacji dTieci 1w wieku przedszkolnym i szlolnyrn)-tub ze sra;rsem
spoleczn)4n dorosfych {kjedy nabt'wajq prawa oby,warelskie. podej-
mujq prace zawooow4. przechodz4 na fmery,rurl). Ale r6wnie2 tra(_
lowanie motoryczDoSci w kategoriacb broloqiczrvch sklaniado Drzvie-
cia hkiego podziatu jej onrogeDez]. Bo-chociaz przemiany p6ji-
o',nczycn sktadowych .rozwoju_ nrchowego maJq charakter ciqgly, ich
oasrrente nre J est J ednakowe w kotejnych latach Zlcia. co prowadTi do
oorqDooscr molorykl w wlrrnrentonych ponliej okresach.

. 4. Motoryka okresu niemowlgcego
Nie po(wigcrmy opisowi lego okesu ryle miejsda, na ile zasluguie,

bo rnnerest przeaaczenie niniejszej ksi4zki. Nie mniej jest ro s?creg6l-
nre lnFresuj?cy e|ap w zycru. hedy to w clqgu zaledwie jednego roku
nreporadna rslola.JakqJest nowomdek potrafi dzigki dynamicznemu
rozwojow psychorucbowemu - uzyskac spory stopied samodzielnoaci.
grownre.roKomocJlnej I przyslosowarua do otaczajqcej przestrzeni. Ta
taza 4cia cieszyla sig z wsze wielkim zainleresow;niem psvcholos6w.
pedagog6w. Iekarzy i ma bogar.q litearure, tak2e w polskrri iezvku."

Znamrenne dla molorycmo6cr niemowlecia jest ub6iniro wro-
dzonych nawyk6w ruchowych. Odruchy wro&one w wiekszoici orzed-
stawicieli iwiala zwierz€cego w momeocie przyiscia na iwiat sa na wle
bogate. 2e pozwalajq od pierwszych god2ii ijci^ na zachowanie
l poslgpowanie chroniqce przed wieloma niebezpieczedstwami. To po-
zome upolledzenie rucbowe czlowieka w mbmencie urodzin iest
w rzeczywisto(ci jego przywilejem. poniewaz pozwala mu na pla;ty-
czny i przystosowany do zrniennych warunk6w ro^r6i motorvki. 

'

Wrodzone odruchy ruchowe, jakie.noworodek pr2lnosi na iwiar.
majq rroJirKte znaczene. Jeone pozostalq rueznlenne przez caie icie.
np. odruch kichania. Drugie, np. odrucb Moro, bez jladu zanikaia
w dalszych miesiqcach w miarg dojrzewania coraz wy2szych o(rqil-
k6w motorycmycb w centralnym ukladzie nerwowvm. ki6re orzei-
muj4 funlcje koordynacyjne i konnolne od o(rodk6i,r podkoroirrch.
Teecie odruchy dajq pocz4tek nowym czy.nnodciom. iak iest z'od-
ruchem silnego zaciskania piqslki przy podraznieniu wewnstrznei
powierzchni. dloni. co pomaga dziecku w p6lniejszyrn opanowaniu
umrejgmoscr cnwytu.
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Morra za Szumanem \rl.r6inid nastgpujqce etapy ruchowego roz-
woju niemowlQcia: etap och6w bl€dnych, kiedy bodzi€c zewnefzny
wyzwala w dziecku nieskladne ruchy koiczyn i calego ciala, nie skie-
rowaDe na cel i pozomie pozbawione sensu; etap ruch6w sensomoto-
rycmych, w k6rych ksraltuje sig zwiqzek miQdzy sferq sensoryczn4
(np. migdzy postneganiem pcedmiotu czy uslyszanym dzwiekiem)
a motoryczn4 (np. pr6b4 pochwycenia pnedmiotu); etap maDipulacji
rucho{rych, kiedy to dziecko biorqc do rgki przedmioty pomaje ich
cechy fizyczne, uczy si9 rozr6iniania odleglosci i do3wiadcza elemen-
tamych praw pr4rody; etap praksji ruchowych, to maczy opanowanie
pierwszych czynnoici prowadz4cych do celowego poslugiwania si9
przedmiotami codziennego u4.tku.

w okesie niemowlecym ma miejsce jakocciowa zniana moto-
rycmodci, k6ra prowadzi do opanowania umiejQtnofui chodu do wzbo-
gacenia czynnosci chwyhych, do poznania stosunk6w przesfzennych
w b€zpo6rednim otoczeniu dzieck4 wreszcie do intelektualizacji wlasnej
motorycznoSci, kt6ra w].raza siQ coraz rozumiejszym postgpowaniu
ruchow]'rn dziecka. Nab),ta w o'rn okesie przez dziecko wiedza o Swie-
cie wchodzi na staledo skarbnicy.motorycznoSci, na niej bowiem bazuj4
nast9pne czynnoscl I posr9powarua.

5. Okres poniemowlgcy i prz€dszkolny
Z okresu niemowlgcego \tychodzi dziecko o innych wartofuiach moto-

rycaych. Opanowalo juz poslawQ w)?rosmq i niezle utrzymuje w niej
r6wnowaee. Umie chodzid na dwrjch noeach bez Fzvmania sig i Dodpiera-
nia rgkamj. Po[-aE schylac sie by podnie# z ziemi przedmiol siadai
i wstawad. Ma dui zasob ruch6w rQcarych i chemie korzysta z zabawek
w njzrych czyrmoiciach manipulaainych. W Ee;ci swoich ruchdw coraz
bardziej przypomina ruchy doroslego. chod ich forma" lo znaczy jakosd
przestrzennych przebieg6w. je.st daleka do doskonalo{ci. Ale wlaSnie
w okesie poniemowlQcym. to aaczy w wieku 2 3 laL (wiezo opanowane
czyonoSci utrwalaj4 sig i doskonal4, a dzie€ko wzbogaca Je bez przfr, y
o no\.te umiejQhosci. JednoczeJnie ma miejsce przyswajanie mo$ry. co
stanowi skok w rozwoju inielekfualnym i pozwala dziecku na lepszy
slowny kontald z oloczeniem. Staje siq to beTpo$€dnim stymulalorem roz-
woju spolecanego i pomaga w nawi4rywaniu konukdw z irmrni dzie6mi.

Przedszkolny okres rozwoju dziecka to ciEgle bardzo wainy wf-
cinek onlogenezy. Wyslarczy popatrzeC jak r6zni siQ pod wzglgdem
ruchorrym ,.starszak" od,.malucha'-. by sigprzekonad.2e w ciqgu 3-4
lal zycia dokonala siE dalsza jako(ciowa zmiana moloryki dziecka.
W tym okesie udoskonality sil podstawowe ruchy lokomocyjne.
chwyhe i rzutne, z kt6rych dziecko tworzy nowe kombinacje czynno-



(ci. Nastqpila automatyzacja czynnodci powlarzajqcych sig. opano-
wanre zaoaw z pttl(A. nauka Jiucly na rowerze. nieraz plywanja, czasem
gry na lnstrumencre, przeJscie z bazgrot do uda[ego rysowania i mal_
owutrlla, oraz w,ele c4lnnoscl samoobsfugi: mycia sig. ubierania,
jedzenia, sprz4tania. Pr6cz tego dziecko po-trafi r,,tnicmie reagowad
ruchami na muzykg. traiczyi prosre u_klady raneczie, a w tzw zeidwce
zwykle rdwniez pisad. Wcze(niej nast9puje Ew. latemlizacja, to ma-
czy utrwala stp przewaga spmw[osci r€ki prawej lub lewej.

Znamrennq cech4 dztecka przedszkolnego jestjego wielka ruchli-
woii i fudnoii dtuZszej konientracji na jidriej izlmosci. Dziecko
chqmre podblega. po(lskakujg: przy czym czyni to wdziqczlie i uk har-
monlnre. ze \/lek J tat zwyklo stg na4lwac p,erwszym apogeum roz_
woju ruchowego, Ud tego wteku motorykg dziecka mozemy oceniad
nie tylko na drodze obserwacji zachowai lecz takie przez siosowanie
test6w, poniewai dzieci przedszkolne se w sranie zrozumied i w"lko-
nai dawane im z.adania. Jesr to etap osiqgania dojrzalodci szkolnej.

6. Wiek szkolnv
Drugie apogeum rozwoju dziecigcej motorycznoici przypada na

lata okolo l0- l2 u dziewczqt iokolo | | - ll u chlopcdw. a riiEa ia okes
poprzedzaj4cy pokwitaniowy skok wzrostu. Ten etap dzieciistwa iest
nieraz nazywany okesem dziecka doskonalego rucliowo. Dziecr odz-
naczaj4 sig. w6wczas harmoniq ruch6w, nrniejsz4 niz poprzednio
rozrzutnoici4 motorycznA wszecbstronnymi zainteresowaniami, latwo-
Sciq w llczeniu sig nowych czynnofti. A poniew^z jednoczejnje
wyst€puje srybki.rozwdj niekt6rych zdolnofti icondycyjnich i koordy-
nacyJDycb, zwykle w tym wieku rozpoczyna siq syslemarycme upra-
wranre sportow_ ranuje przekonanr€, Ze wysoka spmwno(c i wydol_
nOSC Organlzmow w mlooszym wleku Szkoln),m Jest wyrazem mobi-
lizacji sil .przed budn)'rni .procesami. kt<ire' maj4 mi6jsce podczas
oojrzewanta ptclowego,.a wtgc pooczas etapu ontogenezy nazywanego
cz€slo oKresem puDenaln)rm luD olcesem pokw,tanla,

7. Okres pokwitania
Lata, w k6rych dziecko pzeksaalca si9 w osobnika dorosleqo.

iw k6rych oslalecznie ugruntowuje siQ d',morfizm plciowy. przl,nosz4
ponowDe nasrleDle znun motorycznych. Po ohesie niemowlgc),rnjest
lo olrgr etap bardzo Dtetrsy\tmego rozwoju osobniczego. Lata te, przy-
padajace u dlewcz4t na ok. 12 17 lat a u chlooc6w ok. B 19 lit.
mog4 byi trudtre zar6wno dla dziecka. jal ilego rodzic6w orai
nauczycieli. Bo dojrzewanie zwykle nie przebiegi gladto.
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W rozwoju psychicznym i spolecznym pierwsza faza dojrzewania
czgsto charalderyzuje sig bu em przeciwko panujqcym obyczajom
i porz4dkowi 6wiata, do kt6rego dziecko dotychczas przystosowalo si9
na o96l bed<onfliktowo. W rozwoju biologica).rn Dastqpuje aacae
przyspieszenie rcSnigci4 uw skok pokwitaniowy, co burzy harmoniQ
budowy a w konsekwencji talae hamonig motoryki. osiqgnielq w wieku
doskonaloici dzieciscej. Ma miejsce nje ro$loczesny prryrosl pos4zeg6l-
nych Fagrnenow ciala: najpienv powiEkszajq siq slopy i dlonie. potem
koiczt'oy dolne w kolejnoici podudzie i udo. potem dopiero hrl6w. Roaost
serca i ukladu kr4:enia rcw eZ moze sip op6anid w stosunku do roaoshr
ciala. To zwykle prowadzi w fazie skoku pokwianiowego do asymetrii
w Foporcjach budowy, a w kons€kwencji takie do dysharmonii ruch6w,
pogarszania sig koordynacji, obnii:ania siQ wydolnoici fizyca€j.

W dflgiej i trzeciej fazie dojrzewania ksztaltuje sie ostatecanie B?
budowy m€iczymy lub kobiety, a w Slad za tym O? motorycaosci.

W okesie pokwirada znienia sig wla{ciwie wsrystko. Odmienny
od dorychc4sowych sbje sig laricuch wydzielania doloe$.nego igospo-
darka hormoMlna. Inny jest obraz funkcji fizjologicarych. Nasila si9
fuiat emocji i uczud. Rozszerzaj4 sig zainteresowania. To wszystko
zwrotoie wplywa na motorycanosi dzieck4 k6ra talcze przechodzi malq
rewolucjg: od pocz4tkowego obri2enia sig zdolno6ci koordynacyjnych
i kondycyjnych na wst9pie tego okesu do osi4gniQcia wyzszego
poziomu ino$1ch wanoici w ostatniej jego fazie.

U kobiet w tym czasie wiekzosf skladowych element6w moro-
rycanodci koiczy sw6j naturalny rozw6j, a nowe waruDki biomecha-
niczle, zwiqzane ze znacznym powigkszeniem si9 nieakt)'\Mnej &anki
tluszczowej omz z uksztaltowaniem sie szeaegu innych cech budowy,
powodujq. 2e molorycmo(d dziewcz.qt pozomie pogarsza siQ.

U chlopc6w oblaz zmian motorycaych w drugiej i trzeciej fazie
pokwitaniajest inny. Nastepuje teraz znacmy wzrost sily odgrywajqcej
gl6wnq rolQ w wi€kszoSci &ialai ruchowych. Naturalny rozwdj
pozostalych zdolno6ci kondycyjnych nie wygasa, jak to mialo miejsce
u dziewcz4t, lecz tIwa nadal po zakofczeniu okrcsu pokwitania.

Mimo znacmych r62nic plciowych w motoryczno3ci mlodziery,
rie nalezy arian ruchowych dziewcz4t w okesie pokwitania trak-
towad jako przejaw6w kyzysu tej wa2inej wladciwosci osobniczej. Jest
!o po prostu zrniana jakosciowa a nie iloiciowa, uksztaltowanie siq
nowego zjawisk4 jakim jest motoryka typu kobiecego, k6ra pod
pewn),rni wzglgdami ustQpuje motoryce meskiej lecz pod innymi jest
od dej bogatsza.

Zdny, jakie obserwujemy w qm okrcsie w rozwoju r6inych
aspekt6w onlogenezy, s4 bardziej zlozone, niz to mozna wywrio-
skowad z powyzszego kr6tkiego szkicu. Cz)'telnik6w zaintere-
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sowanycb rym olsesem zycia odsytamy do kiqzki stanowiqcej kom-
pedium wiedzy na temat r6znych aspekt6w dojrzewaDia. Jest to praca
tbiorowa kilku polskich autor6\.v, pokazujqca ze mawstwem przejawy.
mechanizmy, uwarurd<owania. jak i konsekwencje biomedyczne. psy-
cholosiczne. Dedaeoe.icme i ogdlnospoleczne p?emian, iakie za'
chodz-a u mioaziet; okesie p;kwitania. Tu nalezy rylko dodaC.2e
w qm okesie iycia wystqpuje wielkie a62nicowanie miQdzyosoborcze.
i zar6mo pzejiwy rozwoJu motorycanego. wiek ich pojawiania sig.jak
i koicowe rezultaty, mogq si9 anacare roirla u poszczegolnych osoD

8. Motorycznosd czlowieka doroslego
Zakoiczenie proces6w rosnigcia i dojrzewania biologicmego czlri

osobnika czlowiekien dorostym, chociai potrzeba doda*owych kilku
Ial. Zeby osiegnqt on pehie dojrzalo$i psychicmej. a jeszcze dhlzej
dojrzaloft spolecat4. W rozpoczqtym teraz eulpie zycia nie zichodzq tak
czesle i mrcajqce sig w ocry antany moloryczre. Jak !0 mlalo mleJsce
w dzieciistwie imlodoSci. Dlatego zwyklo siQ uwaiat. ze ntgdzy ol 2u
a 35 rokjem nastEpuje stabilizacja mol,oryc4la co oznacza. ze zamtast
dotychczasowego rozwoju motorycanoSci obserwujemy . najwyzej jej
zniany doslosowawcze do codzieDnych potrzeb ryciowych

Sribilizacja motorycma czlowieka doroslego jest poToma Lud?ie
systematycmie benuj4cy rozwijajq swojq motorykq w dalsz,'rn ciqgu

- o czym Swiadczq rekordy sportowe poprawlane peez osobnrl(ow
30-lemich i slarszych - zai ci. kt6rzy rezygnujq z aktyMo(ci rucho-
wej i ograniczajq sie do wlkonylvania niezbEdnych czynnosci samo-
obstugi. zwykle ju:i w mlodym wieku wyrainie obni2aj4 swolq kondy-
cjq fizycznq - izego dowodemjest Sorszy przecigmy poziom splaw-
noici fizycznei polskich studentek ni2 uczennic. Indylvldualny obra2
motorycino(ci izlowieka doroslego jest bard"iej zrdznicowany miq-
dzyosobniczo niz w poprzednich etapach. I z upb'wem lal lo a6i-
Dicowanle pomr9dzy poszczegolnyml luqzrl Jeszcze sle pogtQDla.

Naturalne procesy ruchowego slanenia si9 zaczynaj4 sl9 w rom)T n
wieku dla poazczeg6lnych skJadowych ludzkiej motorycznosci. NP.
r6wnowaqa obrotowa, kl6ra osiqga naiwyzszy pozlom wczesnle, bo
juz u dzieii l2lemich. po tlan wieku wchodzi w fazg regesujeili nie
jest dwiczona. Ocz''\riscie progesywne zmiany innych przejawow
motorycmych w mlodofti z nadwy*q pokrywaj4 stfary wystqpujqce
w zd6lno&i utrz],rn]'wania r6wnowagi podczas obrot6w i dlatego
u nastolalkdw nie dostrzegamy 2"dnych przejaw6w inwolucji w molo-
rycmofti globahej. Poczqtek inwolucji og6lnej motorycmosci w pol-
skiej populacji datujemy na lata 35 40 u mt2czyzn i nieco wczesn,ej
u kobier. Nalezaloby jednak to zjawisko traktowai raczej jako zanied-
banie ruchowe nii starzenie sig biologicm(.
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Niech obr zem obniiania siQ zdolnoici kondycyjnych czlowieka
domslego bgdzie rycina 3, zaczgrpnigta z pracy A. Jopkiewicz4 a ilus-
truj4ca spadek wydolno(ci toboczej mgit4za.

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

-pdrynicyunyslwj
- robot ct tY<w.lifikMni
- .obohicy ni. wlk@tfk4€.i
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Ryc. 3. Regresja wydolnoici fizycznej mqzczlzi wykonujqcych
r6ine zawody - na podstawie l3-letrich pomiai6w ci4gtych (wg
Jopkiewicza, I 989).

DaDe przedstawione w tej rycinie sa oparte na wynikach szczeg6l-
Die wartoSciowych, bo wzigtych z badari ci4gtycb. prow?rdzonych
przez aulora w ciqgu 13 lat na gupie mizcz)rzr wlkonuj4cych r6me
prace zawodowe. Znarnieone w lej ilusE-acjijest to, ze im wy2szy jest
status spoleczny badatrych, Om wolniejszyjest regies ich wydolnoSci
f\zycznej, a najwiQksze straty w wydolnoSci w ci4gu 13 lat badaf
wykazali robotnicy nie kwalifikowaoi, a wi9c ludzie, kt6rych udzialem
sq zwykle wiqkze wysilki fizyczne w codziennej pncy. Ten nieoczeki-
wany wynil moina tlumaczyi tylko tym. ie o kondycji fizycmej
czlowieka rczsFzyga caly tryb Zycia, a nie tylko wysilek ruchowy
w pmcy, czqsto zeszt4 jedlostronnej.
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InnA dobr4 ilustracj4 regresu mororyki ludzi w okesie doroslosci
jest.ryci[a.4, pochodz-4ca z badai S. Pilicza, a przedsrawiajqca
obniianie sig sprawnoici fizycaei kobiet w wieku 25:65 tat.

I
t

Ryc. 4. Zmiany w sprawr]osci fizycznej kobiet (wg pllicza, t974),

-W latach dorosloici najszybciej ujawnia sie spadek moiliwosci
ruchowych w czynnosciacb wlmagajqcych wysokiej koordynacji
ruchowej i szybkoSci. Duzo nizsia stajd;i9 tat?e?aoUdSt przyiwa.li-
nia.nowyct umiejehosci. Jednoczesnie o6serwuje sig comz mniejszA
rucbliwoiC, comz oszczgdniejsze gospodarowanie silimJ. co pow6dui
le. ze w rnlejsce dztectqceJ .Jozrzutnoscj' ruchowej pojawia sig niemal
..lenrstwo motoryczne',

Straty w sprawnoSci fizycanej i wydotnosci roboczej wyslgpujq
z wrebem u wszystktcb, nawet u ludzi holduiAcych systematvcztei
aktywnodci ruchowej. Jednak u tych ostarnich iojiom mororychosci
jest. zawsze Wiszy, a .regrcs wolniejszy. Spore znaczenie dia tempa
l cnaraktenr lnwolucJt motorycmej maj4 osobnicze sklonnojci,
uwarunt(owane geDetycznre i prowadzqce do uksztaltowania sig tvD6w
np. ludzi wiecznie mlodych bqdz ludzi szybko starzej 4cyiti 

'sig.

W lazd),rn jednak przypadku mqdry trening rekeacyjoyi i uspraw-
nlaj4Cy.Je$ naJtepszym srodktem przeciwdzialajqcym zbyt szybkiemu
slafT,enlu naszet motorvkr.
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9, Starosd
Objawy inwolucji motoryczrej, pojawiaj4ce sig dosyd wczesni€

u czlowieka doroslego, w starc(ci nasilaj4 si9, staj4 sig odczuwalne
subiektlr/de i sq zauwariaDe przez innych. Odnosz4 si9 one zar6\r.Do
do pojedynczych c€ch, zdoho6ci i szczegdlowych skladnik6w moto-
rycmosci, jak tei do zmieniajacego sig og6lnego obmzu czynnosci

chowych, modelu zachowania sip i postgpowaDia. Oblicza sig, 2e
przeci9tny soletni mgzcztma rna zaledwie 80 Focent maksymalnej
swojej wydolnosci fizycatej z 25 roku zycia, mgzczyzna 60-letni
dysponuje tylko 60-65 procentowq wydolno6ciq, a u 751€tniego wy-
dolnos6, mierzona poziomern przyswajania tlenu, spada do polowy
wafioscr najwyzszeJ.

Zmiany regreslne daj4 o sobie mai wolniej i slabiej \r tych dzia-
laniach, Id6re s4 codzienn)'rn udzialem czlowieka. Ujawnia si9 tu
ponowdie zasada, 2e organizrn praclj4cy rozwija sie lepiej i p6zni€j
ulega destrukcji.

Zi c?r.P- s4 r6inice migdzyosobnicze w motorycznej inwolucji.
Chociaz na 096l przyjmuje si9, 2e starosi dzieli siq na wczesn4 i p6ir4,
a urnown4 granicq migdzy nimi jest wiek 75 lat, to na co &iei spo-
tykamy liczne przyklady os6b przeczqcych takiemu podzialowi i do-
wodzqcych, 2e w ostatnim okresie zycia wiek biologicmy moze sie nie
pokry.tat z wiekiem kalendarzowym. I &isiaj prawie nie &iwiq
- choi zawsze imponujq - przyklady siedemdziesigcioparoletnich
uczestnik6w wielodystansowych wy3cig6w, czy samotnych ieglarzy
dookola Swiata.

Indlvidualne przyklady doskonalej kondycji w p6znym wieku nie
4nieniajq fako, 2e jako regula u ludzi w poprodul<cyjnej f^zie iycia
szybko obniza sig sprawnosC fizycma. ruchy stajq sig wolniejsze.
zmniejsza sie ptynnodi i gibkodi, Fawie zanika elastyczno(i !uch6w.
TowaEyszqce temu do66 czQsto oslabienie zmysl6w sfuchu i wzroku
- przyczlnia sip do maczDego spadku antycypacji motorycznej, wy-
62ajqcej siq w zdolnosci przewidywania i wyprzedzaj4cego reagowa-
nia na syruacjg, kt6ra za momen! ma naslqpii.

Pojawiaj4ce sig coraz liczniej symptomy destn*cji bogatej doty-
chczas skarbnicy ruchowej czlowieka prowadz4 stopniowo do zniedo-
lgznienia, przyspieszanego jeszcz€ narastaj4c4 obaw4 przed urazami,
np. przed zlamaniami, kt6re nie chcq juz si9 aastac na skutek osteo-
porozy tkafi kostnej. W tych warunkach poglgbia sig niechgi do wy-
silku, co w loaicowych prrypadkach objawia sie de wstawaniem
z l6i*a i, rezygnacj4 z samodzielnego wykonywania naw€t prostych
cz)'nnosci samoobslugi.

Motoryczno(6 w fazie staroSci odznacza sig stereotypowoScie za-
chowad. kurczowym trzymanjem sip czynnoici wczesniej opanowa-
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nych. i niech€ciq do ruchdw nowycb, nie manych. Jednoczeinie roz-
padaj4 sip zlozone kombinacje rucbowe przysrlojoDe dawniej i czlo-
wreK stary nreJesl w stante wykonae dw6cb czyDnojci na mz.
, .Na te przyke i ograniczajqce samodziehos6 ruchowq zmiany bio-
logiczne zwykle nakladaj4 si€ niekorzystne stany psycbicme. Rodz4
sre one z oonrenneJ pozJcJl spoteczreJ czlowieka starego: juz nie
flear9dDego w pracy. a czgsto r6wnie2 niepotrzebnego w rodzinie. Jest
bolesnym paradoksem naszych czas6w i naszycb sto'sunkdw socjalno-
ekonomrcmych, ze wtaz z przejsciem na emeryorg ludzie dorychczas
poE-zebni, kldrzy przez kilkadziesiet lat zdobywali do6wiadczenie.
wiedzg i.kwalifikacje, szybko stajq siq zbgdni. Diewykorzystani i tracq
sens zycra.

^ Takim ludziom moana zlagodzii stres rodzqcy sie z braku zajgcia,
oreruJec m.rn. uczestruczente w odDowiedniei do ich wieku akt\ ̂ ,no_
6ci hzycznej, tt6ra.porafi nie rytko zlagodzii objawy biologicznej
slaroscl cztowreKa ate moze rownteZ pom6c mu w nadawaniu swemu
zyciu nowycb he6ci. Analogicznie do iego, jak angazowanie sie w pro-
gram unlwers'.te!6w .trz_eciego wieku i podejmowanie na nowo wy_
srrkow rnteleKtuatnych dla lepvego poznania Swiata wweln ia nowymi
wanosciami dni itygodnie ludzi, krdrzy w efekcie uphrru ciasu
zoslali pozbawied mo2liwofti sarnorealizacji przez angizbwanie sig
w iycie swojej spoleczno(ci lokalnej.
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III. WYDOLNOSC FTZYCZNA

Boiene Wit

Wydolnosi fizyczna jest cechq, kt6r4 posiada kazdy czlowiek.
Pojecie to w fizjologii wysilku fizycaego, ma wiele oke6lef. Wszyscy
autorzy sE jednak zgodni, 2e jest to zdoltrosd czlowieka do rdykoda a
wysilku fizycznego przy okreilouej sprawno6ci fizjologiczdych
mechaDizmdw zapewtriajecych ef€kt]'wn4 i ekonomiczn4 adaptacje
ustroiu podczes pracy, oraz szybki powr6l do stanu w{Sciowego
w czasie nlToczynku. Kazdy czlowiek posiada zatem okeSlony
poziom wydolnoici fizyc-znej. Wydolno3C fizycznajesr wjqc komplek-
sowym wska.arikiem informujqcym o porencjale biologiczny,rn izlo-
wieka do wykonania wysilku fizycznego.

. Do czynnik6w determinuj4cych og6lnq wydolnoSi fizyczn4
tzrez4:
l. Cechy budowy somatycznej (miedzy iDn),mi: wysokos6 i ci92ar

clala).
2, PoteDcjal energetyczny:

a. berlenowe procesy metabolicme (decyduj4 o nich migsniowe
zasoby zwiqzk'w wysokoenergetycmych. aktywnoSi enzym<iw
oddechowych i glilolirycznych. pojemnoSd buforowa krwi).

b. tlenowe procesy metaboliczne (o sprawno6ci tych proces6w decy-
duje makymalna weDtylacja i pojemnoii dyfiayjna ptuc..p!jem-
nojc llenowa krwj. pojemnosa minutowa serca. iloi6 krwi k4z4-
cej, dyfuzja tlenu na poziomie tkaneh utylizacja tlenu przez tkan-
l(lr,

c. rezeru4/ energefyczne, .ui-trolq*e i.naeqdowe (zasoby ercrgery-
czne. sprawnosa wsp6ldzialalEcych mechanizrn6w neurohorrno-
nalnych).

3. Termoregulacja.
4. Koordydacja nerwowo-miginiowal

a. sila i szybko6d ruch6w
b. iechnika ruch6w

5. Czynniki psychologiczne i mot!'rdacja.
6, Cztrniki genetyczne i irodot{iskow€.
?. Inne czfnniki wpb\daj{ce na }rTdolno66 lizyczna:

a. orevL
b. stany chorobowe i stosowane leki
. nfru Li^t^d;.--A

d. warunki otoczenia, w lc6rych wykonlwany jest wysil€k fizyczny.



Udzial I znaczenle wlw czlrnik6w w ksztaftowaniu og6lnej wy-
dolnosci fizycznej czlov/ieka moze sig mrieniad w zalemosci od akty-
wnosci ruchowej.

Na przyklad w biegu na 100 m i 200 m decyduje szybko66, koo.-
d]'nacja migfuiowa a zab€zpieczenie energetyczne w 90% pok J'wane
jest z betlenowych (anaerobowych) proces6w metabolicznych a tylko
w I 0olo z proces6w tlenowych (aembowych).

Natomiast w wysilkach dlugotrwalych (biegi dlugie, narciarstwo
biegowe itp.) o sukcesie decyduje przede wszystkim sprawnosd tleno-
wych proces6w metaboliczrych zwi4zarych z dostarczeDiem sub-
stral6w energetycmych do pracuj4cych miqiDi.

l. Cechy budowy somrtycznej
O og6lnej wydolnoici fizlcznej organiznu w aaczn,,rn stopniu

decyduj4 czynniki skladajqce si€ na somatot',p czlowieka migdzy inny-
mi:. wysoko6i. i masa ciala, kt&a z kolei zdeterminowana jest plci4
r wreKrem osoonrc4tm,

Wlsokoit i masa ciala
Wysokosi i masa ciala istotnie decyduj4 o mozliwosciach moto-

rycznych czlowieka. Potwierdzaj4 to wyniki badai sportowc6w o 162-
nych somatott?ach, w k6rych stwierdzono, 2e najwyhze wartosci
maks),rnalnych mozliwosci tlenowych zanotowano u osobnik6w o mj-
ni^'4m cigz^rze ci^la, Wzrost ciQzaru ciala powoduje obnizenie wy-
dolno(ci fizycarcj w Swietle wskaznika jakim jest Vormax odnie-
sionego do j;dneEo kilograma masy migSiiowej jmVtg/min]. Szcze-
g6lnie ten problem dotyczy ludzi otylych, u kt6rych masa ciala wplywa
istohrie na obnizeDie poziomu sprawno6ci funkcjonalnej organizmu.

mek osobniczr i DIei
WydolnoSi lizyizna oke3lona maksymalryani mo2liwo(ciami

tlenowymi czlowieka wzasta do okolo 20 roku zycia. Po osi4gni€ciu
pewnego makq'rnalaego poziomu utrzFnuje siA mniej wiQcej do 25
roku zycia. Po czym ulega stopniowemu obdZeniu przeciQtnie o 0.45
ml,/kglmin. w ci4gu jednego roku, by w wieku 50 - 65 lat stanowid 61%
maksymalnego pulapu z okesu 20 roku 2ycia. Po 70 rcku zycia wydol-
rcSi fizyczna spada do 55-60%. Te wartosci liczbowe s4 warto(ciami
przykladowymi i odnoszq sig do przeciQtnej populacji ludzi zdrowych,
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Rys. l. WydolnosC .fizyczna w ontogenezie u kobiet i mezczyzn
wyTazona wanosct4 malGymabego zurycta fleDu,

, Za pt4czyne t l.iqq ?"tgn fizjologowie uznaj4 pogorszenie sig
aoapvrcJl wyslll(owej uktaqu l<Ilzenta I oddyclranta w miarg surzenia
siQ,organianu..Zjawisko lakie towarzyszy populacji o (redniej al..tyw-
noscr rucbowel_. Natomtast u sportowc6w wyczynowych. jaki u ludzi
uczest czqcycb w syslematycanym tletrlngu rekeacyjnym, szczeg6l_
ue w wysltkacb typu wJdrz).rnalosclowego. ta zaleijno(d jest odmien_
ll4.

. Badania wydobofui u os6b starszych wykazujq. 2e de jest onajed-
rakowa u wszystklctt badanych w tJrm sam)am wieku kalendarzowym.
KzuruJq lra ro zarowno zntalry organtczne r cAllxtosctowe.

U mQzczyzD rrr' wieku powyzej 45 lat realizujacych treoing bie-
Sowy nre docnodz do obruZeDla poziomu makslmalnych zdoho6ci
tleDowych. W badaniach kobiet powyzej l0 roku zycia uczesmi-
czqcych systematyczrue w zaJQctacb rekrcacyjDych obserwrje sie pod-
wyzszerue makymalnych mozliwosci tlenowych. W wielu badanjach
wykazano, ze u aenujqcych os6b w wieku powyrei 40 lat pulaD lle-
qowyjestny. zszy, nD u ludzi w tej sarnej gnipie wiekowe.l. aie piowa-
oztlcych sleozqcy ttyb zycia.

Wydolnos6 fizyczna kobiet jest Srednio o 20-30Vo ni2sza ni
u m€Zczyat w tym sam)m wieku. Przyc4mA tego sq przede wszystkim
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mDiejsze parametry geomefyc2le serca (mniejsza maks),rnalna objq-
lo(Cc wyrzuto\ a), mniejsza obj€ro{d krwi la4r4cej onz ntniejsza za-
walto3i hemoglobiny.

2. Potencjd energetyczny
Kolejnym czlnnikiem decyduj4cym o wysokiej wydolnoici fizy-

cznej jest sprawno# zr6del energetycznych o€anianq zapewriajq-
cych ciagloSd tunlcj i ruchowych- przy czym skulecanosd ich dzialania
uzaleirdona jest od ukladu kr4zenia i oddychania. A o ercrgetyce wy-
silku stanowii bgdzie wykor-zystanie metaboliznu beztlenowego (anaero-
bowego) i tlenowego (aerobowego),jako ̂6del energii do pracy, oraz
rezerw energetycarych ushoju.

Rys. 2. Udzial tlenowych i beztlenowych proces6w metaboli-
cznych w og6lnym wydatku energii podczas wysilk6w maksymalnych
(wg. PO. Astrada).

Metabolizn beztlenowy (anaerobowy)
Do korzystania z reakcji bezdenowych w pokrywaniu kosztu etrer-

getyczne5o p]3.cy frzyc eJ, dochodzi na poczqtku ka^ej Wacy, or"z
w przypadku wysilk6w k6tkorwatych intensr.wDych o duzej mocy.
Procesy anaerobowe se zatem ,,slanerem" urucbamiajqclm system
uklad6w tr:ansporfirj4cych den do tkanek.
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O wydoinosci beztlenowej (aDaerobowej) usEoju decyduje:
- zas6b Zr6del energetycznycb (AIP, CP-fosfokeatyDa, gliko-

genJ,
- sFawnos6 ich mobilizacji i wykorzystada,
- mechadzny kompmsujqce zaburzenia r6w[owagi kwasowo-

zasadowej (miqdzy irnymi pojemno3d bufomwa l<rvd i tkanek),
- tolemncia zaburz eri homeostazv-
Zapas beziosredniego ;fo6dla e-nereii adenozvnotr6ifosfomtru

- ATP do ikurczu jeit w mieiniach ;ikomy, tote2 w'momencie
rozpoczQcia p€cy, uruchamiane sA prccesy rcslmtery tego z]cg�iqzku,
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Rys. 3. Udzial r6i:nych subshat6w eDergetycaych w wytwarzaniu
ercrgii w zaleinosci od czasu trwada wysilku (wg. Keula).

Pey korzystaniu z aDaerobowych iddel enerqii dochodzi do ero-
madzenia w miq(niach kwa(nych produkt6vi przemianv tkiaras
mlekowy). To prowadzi do naruszenla r6wnowaii kwasowo.zasa-
dowej. Naruszenie stalojci jrodowiska wewnetrmeio DoDrzez wzrost
koncentracji mleczan6q powoduje wlqczenie mechaiijr:6w obron-
nych czyli uklad6w buforowycb, kt6rych zadaniem jest zobojqhienie
Da(Irruaru Kw,tsu mlekowepo.

Oceng zdolnosci do pracy w warunlach beztlenowych naiczesciei
opiera sie na pomiaracb dtugu tlenowego ( Dadmiar zuzyaia ileni
w okesie wypoczynku) i slezenia kwasu rnlekowego. Oba te pamme-
try zaleze miedzy iDnymi od mocy wysilku, sprawnosci funkcji zaopa-
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Fzenia ushoju w tlen oraz od stanu uyke[owada. WielkoSd dlugu
tleuowego wyk^zuje duie z6irdcowanie migdzyosobnicze. Maksy-
malny dlug tlenowy moze si€ga6 15 22 litr6w u sportowc6w Dato-
miast u osdb niewltreDowanych 5 6lir6\,

Osobnicy o wyzszej wydolnosci fizycznej Eykonuje wysilki o ta-
kim samlm obciqz€niu przy ni^zym stgzeniu kwasu r ekowego i mniej-
szych zmianach w r6wnowa&e kwasowo-zasadowej, niZ osobnicy
o niskiej wydolno6ci fizycaej. Wysok4 wydolno6ci4 anaerobow4
charakteryzuj4 sig osobnicy zdolni do zaci4gania wigkszego dlugu
tlenowego, tolerowania wigkszego zaL:waszeuia i wiQkszych znian
w naruszeniu r6\r'oowagi kwasowo-zasadowej.

Metabo lizm tlenou,y (aero bont)
Wykorzystanie metabolizmu tlenowego, jako podstawowego

ft6dla energii podczas dlugotrwalych wysilk6w fizycznych jest czyn-
nikiem limituj4cym wysok4 wydolnoSd fizyczrq. Uzale2nione jest to
od: sprawnodci z opatrzeni^ tlenowego, migSniowej utylizacji deDu
omz od mechanian6w regulacji neuro-hormonalnych. Osi4gnigcie wy-
sokiej sprawnosci fuDkcji zaopatrzenia tlenowego jest poalstawowym
warunkiem moiliwoici wykonania dlugotrwalej pracy frrycntej.
Sprawnosd ukladu krqzenia decyduje o odpowiedoim zaopatrzeniu
rnip(ni w tlen podczas pracy. Istrieje wysoka korelacja pomiedzy mak-
slanalnym zur2yciem tlenu a maksymaln4 objgtosciq mitrutowq serca.

Czynnikami decyduj4cymi o spmwno6ci funkcji zaopatrzenia
tlenowego s4 wi9c:

- makslmaha wentylacja pluc,
- pojertl1os6 dytuzrna pluc,
- transport tlenu z pfuc do tkanek, objstosd kwi krqz4cej, pojem-

no36 tlenowa kni/i,
- makslmalna pojemnosd minutowa serca,
- migSniowy przeplyw krwi,
- aktywno# enzlm6w i wykorzystanie tl€nu przez migsief.
Istotny jest efekt wspdldzialania wszystkich wlmienionych czyn-

nik6w. Miar4 tego jest wartosd maksymalnego pochlaniania tlenu,
kt6tu z lerty zar6wno od sprauo(ci dzialania kazdego z narz4d6w
biorqcych udzial w pobieEniu i transporcie tlenu, oraz od spmwnoSci
dzialania mechanizrn6w nerwowych i hormonalnych a tak2e akry-
wno(ci enzymatycznej kom6rek migSniowych.

Osoby o wysokim makslmah),rn pulapie tlenowym mog4 wy-
konywai okeSlone wysilki przy mniejszym, oszczgdniejszym wyko-
rzystaniu wgglowodan6w, dzi9ki szybkiej mobilizacji wolnych kwa-
s6w tluszczowych, dz osobnicy o oiskim maksymalnym pulapie tleno-
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. W energetyczn)m zabezpieczeniu dlugotrwalych wysilk6w decy-
clowac bealzle zasob rezer'w wgglowodanowych i thazczowych omz
sprawnoSC ich mobilizacji i szybko6C wlqczenia sig procesdw oksyda-
cyjnycn. ttose tlenu wJednostce czasu. jakq narzqdy danego osobnika
mog4 dostarczyi tkankom i jak4 *anki lgiownid mig(nif, zdolne sq
I/yk!ftyslai - decyduje o intensy'rynoici pracy i czaiie jej rrwania...
St4d wydolno(i aerobowa moie byi mie-ona maksymllirym zui-
ctem tlenu.

Rezerwy energetyczne
.wielko(i zasob6w energetycmych jest waznym czynnikiem

wpt{-wgjSclm na og6ln4 wydolnocd fizyczn4 organizrnu. podczas
wyslKow llzycznych wyl(orzystantu zasob6w energetycaych miQsni
lowarzyszy mobilizacja substratow energetyczrvch ti. wolnvch kwa-
s6w ttusTczowych i glukozy ze z:.6del poian;i1enio*yih oraz akrytuac-
Ja pK,cesow glukoneogenezy. lslotnego anaczenia nabiera 16wnie2,
zwr4zana z rczerwami elergerycznymi dzialahoSd ukladu wsp6lczul-
nego i szeregu czynnik6w hormonalnych.

3, Termoregulacj!
. yy\gl,"l,ig ka2dej p.acy.frryc?]rie| {maga dosrarczenia odpo-

wleonrej  osct energ . z ldorej czgsc zuz).wanajest na reali4cjq czyn_
DOSCI ruChOWeJ. pOZOStata natomtasl Tamjenja sie w cieplo Dod_
wyzszaj4c temperaturQ ciala. Podniesienie cieDlow Ciala ma osro'rnne
amczenie dla skutecaoSci wysilk6w fizycznyih, poniewaz rozigrzanie
mrqsnla utatwrajego skurcz zwtekszajqcjego lepkoji i przewodnictwo
wfoKen. Jecloak poy.9un9h lysilkach fizycmych organizrn wy_
rwffza tak maczne tlosct crepla! Ze musi byc urucbomione zabez_
pleczenre ze stroDy ulladu nerwowego (o(rodek termoregulacji pod_
wzgorar) nre oopuszczajqce do przekroczenja oheslonych barier

w proceste odprcwadzenia nadmiaru ciepla uczesmicz4 w DieF
wszym ngdzie nactynia !.nvionojne skdry i A169 oddechowycb jrcr-
moregulacja iizyczna). Przy podwyaszonej temperarurze ciali. nairy-
rua sKotne ulegajq rozszerzenlu ulahr,/raj4c wymiang ciepla z otocze_
ruem. Z,wl9kszente lntens',\ anosci pracy sprawia. 2e len mechanizm
Jest nrewystarczajqcy i w6wczas ozigbienje ciala nastgDuie droqa
parowania. Wydalanie i parowanie poru w nadmiemej ilo(ii, 

"powod-uJ
je odwodnieDie ustroju (2 do 3 litriiw). Moze re2 sp6wodowid urraLg
elektrolit6w szcze86lnie chlorku sodu, potasu. p;dczas Darowani;
dochodziniwniez do un-aE_ plyn6y pozakom6rkowych. prorivadzi to w
ereKcle do oonlzerua wydolnosct tizycznei,

Wszelkie om6wione zmiany drodowiska wewnetraneqo usboiu
uzaleinione s4 w maczn)'rn stopniu od oroczeoia w jikim dana praia
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jest wykony'wana (wilgotnos6. tempemtura. ruch powierza). I tak op.
zwigkzona wilgotnosd pou iefza znacan ie utrudda oddawanie ciepla.
Wysoka tempemtuo nalomiast powoduje szybkie wl4czanie wydziela-
nia potu, naw€t p.zy pmcy o niewielkiej iDtens,.ir'Do6ci.

kaczq dziqe sie w riskich tempemturach otoczenia. W6wczas,
gdy odruchowe zwgzede naczyi sk6mych jest niewystarczajqce, rc-
gulacja ciepla odbywa sif poprzez zwigkzenie inlensywnosci pro-
ces6w metabolicmych (termoregulacja cbemicaa) oraz czynDo6ci
mi96ni (napigcie, dr2enie). Tego typu zjawiska s4 czynnikami utrudnia-
j4cymi wykon,'vr'ade vysilku fizycmego i kosd energetyczny takiego
dwiczenia jest zi\acnie wyZs4, niz identycmego wykonywaDego
w temperaturze zblizonej do komfortu cieplnego.

Zmiany zardwno Srodowiska wewngtrznego organizfiu (z:wi4z ne
z utrat4 plyn6w ustrojowych lub zwigkszonym metabolizmem), sko-
rclowane z warunkami zewnetrznymi, wjakich odblva si9 wysilelq s4
cz,.Dnikami limituj4cymi og6ln4 wydolno66 fizyczn4.

4, Koordynacja nerwowo-mif Sniowa
Zale2no3i wydolnodci fizycznej od koordynacji nerwowo-mi96-

niowej nie og"aniczz sig wylqcznie do przekazania impulsu nerwo-
wego do mipfiia. Uwarunkowana jest gl6wnie pobudzeniem odpo-
wiedniej liczby jednostek motorycanych, niezbgdnych do realizacji
daiEgo aktu ruchowego. Eliminuje r6wnie2 pobudzenie jednostek
motorycznych mi9fui, nie uczestnicz4cych bezposrednio w ruchu. Od-
b).waj4ca siQ na drodze nerwowej regulacja napigcia mig(ni aatago-
Distycznych i synergistycmych posiada ogromny wplyw zar6wno na
szybko(i jak i czas wykonania wysilku fizycanego. wa6ciwa koordy-
nacja nerwowo-miqlniowa zapewnia oie lylko wdro2eDie do pmcy
odpowiednich grup miq(niowycb. ale elimiouje zbyteczne napigcie
migsniowe tych czgsci ciala, kt6re aktualnie nie uczestnicz4 be4,oired-
nio w wykonywaniu pracy. Wplywa to na zmniejszenie kosztu ener-
getyczrEgo wykonywanego wysilku, co naturalnie w znacznym stop-
niu zwigksza mozliwosci organizrnu a wigc spnwia, ie wydolnosi
fizycma ustroju j€st w tym przrladku wiQksza.

Koordl.nacja nerwowo-miQ6niowa podlega doskonaleniu w proce-
sie treningowym, totez ta cecha j€st szczeg6lnie istotna w rozwijaDiu
wydolnosci specjalnej dla potrzeb oke(lonej dysclTliny sportowej,
gdy2 ma bezposredni wpb'w na t€chnikp wykonania zadania rucho-
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5. Czynniki psychologiczne i moo.rvacja
. . Wzrnoion€ napiecie emocjolulne prowadzi do pobudzenia osrod-
kow korowycb a naslepnre ukladu wegetatywnego, co powoduje przy-
spleszenle pracy serca. l(Iilzenla lswi, czyonosci oddycbania, zwigk-
szeDie wplyw6w hoficznycb na tkankg mig6niowq, itd. Zmiany ie,
przeshwiajq organizm.na Wz4 poziom cqnnosciowy. ale s4 po2q-
dane fyko do pewny(h granic. Bardzo silna ernocja jest czynnikjem
ograniczajqcym moiliwosci ruchowe czlowieka. Ptzy duzei Drzewadze
proces6w hamowania nad pobudzetriem, dochodzi niwet d;;kredlenia
apatii sponowej. Tak wigc zesp6l czynaik6w psychologicmych, moie
oyc zdowno mob,lranjlcy Jat-r. paraltzujqcy. co uzale2rione jest od
rno)/wrouaLneJ oopomoscl psychtcztql,

,Pewien wplyw na wydolno(i fizycm4 zawoclnika. majq rdwniez
cechy wolrcjoDahe takie Jak: odwaga, zdecydowanie itp.

6. Cryntriki genetyczne i Srodowiskowe
_ Vydolnoii fizycanajest uwarunkowana genetycznie w okolo B0%j tylko w pozostatycb 20% podlega wpblrom Srodowiska zewngtrz-
nego. Od wptyw6w genetycznycb, uzalezrlione sq r6wniei niekldre
cechy motoryczle jak np. szybko36 i skoczno3C, wrytr4nnalodt oraz
cecby.psychomotoryczte. Poza wymienionymi bodice piynqce ze (ro-
dowiska zewn9hmego. jak np. aktywno3d rucbowa, wirunki zycia,
dieta. w macmlm stopniu decydujq o wielko$i wentylacjiptuc. azQs-
loscr skuczow serca, rdwnowadze kwasowo-zasadowei. a wiec o Dara-
metracb, kt6rych wanoSd wpb'wa na 0g6ln4 wydolnoSC fizyiznq.

fa(( wfec cz),nn,k dzrcdzrcziy w aucznym slopniu olaejlaiacv
rgaw6) f,1zyc4ny, llenow4 i bealenow4 wydotrosi-organiznu. 

"jidr

nrejeololcotme czynnlktem o podstawowym znaczeniu dla Dtomo-
zowania sukces6w w niektdrych dysclplinach sportu. Srodowisko
Tem9tr e natomiast, mo2e prryspieszyd. albo tlumii rozw6j ukry-
tycn mozlrwoscl ozledztcznych.

7. Inne czynniki wplywajqce na wydolnoSd lizycmq
Oprdcz omowiooych dotychczas czlnnik6w wpb'wajacych na

wydolno(i fi zyczn4,. majqcych. charakter.anatomiczio-fi zjoiogiczny,
przejscrowo maJ4 wpryw hKze Inne c4mntlo.

Wpbw dieE na bydoltlolt fEycznL
R6ara wartoSd kalorycaa skladnik6w pokarmowych i r6mv

spos6b ich wykozysunia uwarunkowaDy jesi charakterim wykooi-
wanego wysilku Nie bez znaczenia jeit'stosunek wgglowoian6w,
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bialek i tfuszcz6w w spozywanym pokamie. Stwierdzono ogmnicze-
nie wydolnoici fizycanej u zawodnik6w otrzlanuj4cycb niewystrar-
czajqce iloici wQglowodan6w. Hipoglikemia w czasie wysilku jest
czlnnikiem ograniczaj4cym wydolno66 fi zyczq usfoju.

Istoh]'rn skladnikiem diety s4 witarniny. Bior4 one udzial w gliko-
lizie, utlenianiu kwas6w tluszczowych i kwasu pirogtonowego. Szcze-
g6lnA rolg podczas wysilk6w fizyczrych odgrywaj4 witaminy z grupy
B or z witamina C. Podczas treningu wylrzlmalosciowego zapotrze-
bowanie na witaminy z giupy B wrasta pigciokotnie. Niedob6r wita-
mitr powoduje pogorszenie wydolno3ci fizycaej.

Szczeg6ln4 rolg w oddzialywaniu na wydolnosC fizyczn4 odgrywa
zawaitosi jedDego z metali jakim jest zelazo. Podczas wysilku fizy-
cznego nastQpuje obniienie poziomu zelaza. Nast9pstwem tego jest
uposledzenie transportu tlenu do mi9sni, obnizenie poziomu hemoglo-
biny i tlm sanym wlrr'oluje obniz€nie og6lnej wydolnoSci fizycanej
ustroju. Zaawansowana a[emia na tle niedoboniw Zelaza powoduje
obniienie makymalnej mocy aerobowej o okolo 3402.

Stany chorobowe, stosowane leki'
Kazdy stan chorobowy pociqga za sob4 zmiane fill|kcji wewnQtrz-

nych ustroju, prowadzqc do obni2enia zdolno6ci wysilkowej czlo-
wieka. Szczeg6lnie naleiy zwr<icii uwagg na czasowe ograniczenie
akty'wnosci ruchowej (hipokinezja). Nawetdwutygodniowahipokinez-
ja obnita og6ln4 wydolno66 fizycmq oryanizmu od l0 do 30%.

W (cislym zwiazku z obnizeniem l,ydolnoici fizycznej jest zagad-
nienie przyjmowania lek6q k6rych wplyrv na sprawnosi czlowieka
jest w zdecydowanej wiekzoici prz)?adk6w negatywny.

Rytmy biologiczne
Okesowe wahaniawydolnosci fizycznej spowodowane dobow],rd

znianami aktywno(ci biologicznej, k6rych cyklicmo(d uzaleiiniona
jest od warunk6w Srodowiskowych. Wyst€puj4 one zawsze, u wszyst-
kich osobnik6w niezaleznie od plci.

Na pEedsta\'/ionym rysunku moina zauwazyd obnizenie pot€n-
cjalnych mo2liwo6ci wysilkowych w godzinach nocnych (zakres fizjo-
logicmego snu). Przyczyna lego zjawiskajest micdzy innymi znmiej-
szenie tempa pnemiany materii, przewaga proces6w anabolicznych w
nastQpstvr'ie zmniejszonego napi9cia ukladu wsp6lczulnego, zm]liej-
szenie sily mig(niowej i zwiqza{e z tym wydlurienie czasu reakcji psy-
chomotorycznych i inne. Zauwazalne sa dwie fale wzmozonej zdolno-
3ci do pracy: pierwsza w godzinach l0-ll rano, druga migdzy ll a 18
w godzinach popoludliowych.

Istniej4 moZliwodci przestawienia rytm6w biologicznych (trening
sportowy, praca zawodowa). Nals2y jednak pamigtad, 2e ze wzgledu
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na istouly wplyw wahari dobouych poziomu wydolnosci fizycznej
orgadzmu, planowaDie (wiczeli fizyczaych powinao uwzglgdniad re
za&zl]oscl,

Rys. 4. Dobor e wahania wydolnosci fizycznej (wg. Lehmana).

Wpbrw warunkiw otoczenia na bydolnoil fi4cznq
Zmialy w zakesie funkcjonowania mechaniandw reguluj4cych

IcqrZenie, oddychanie czy cieplotQ ciala uzaleaione jest r6wniez od
waruDk6w otoczeDia w j akich wykonlrana jest praca. Szczeg6ln4 role
odgrywaj4: temperatura, wilgotnodi i ciSnienie atmosferycme. Im
wyisza jest temperatura i wilgotrosi otoczenia, tym hudniej od-
prowadzii cieplo z organizrru. tknrienie sk6ry, koszem pracuj4cych
mig(tri oddziab'wuje niekorzystnie na potencjalne mozliwo5ci wy-
silkowe. Zb).t triska temperatura otoczenia powoduje gwahownq utrat€
ciepla z ushoju. To zjawisko wplywa na nasilenie przemian materii co
podnjsi kosz energetyczny wysilku *ykonylvanego w tych warun-
Kacn.

Mimo mozliwosci adaptacyjnych ushoju, przy obnizonym ciSnie-
niu powietrza, maksFnalae zuicie tlenu podczas wysilkdw wykony-
watrych na du2ych wysoko6ciach, znrniejsza sig od 5 do 30% w od-
niesieaiu do warunk6w nizinnych. Dzieje sig tak dlatego, ze nastQpuje
obnienie wykorzystadia denu z powietrza wdechowego.

Wydolnosd fizyczna czlowieka uwarunkowana jest tak wieloma
r6inymi czymikami, Ze nie mo2e byd okre3lana za pomoc4 jednego
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wskaznika. Rzetelna jej ocena jest moiliwa na podstawie koDrPlek-
sowej aDalizy wyiej wlmieniooycb czynnik6w.

W praktyce sportowej wykorrysq'wanych jest wiele r6:inorodnycb
testow sDectalrstycznyclr, ktore w sposoo rlosc,owy (wsKaznlK
liczbowyim6ea oieniipoziom wydoho3ci fizycz:nej w odniesieniu do
wieku osobniczego i plci.

Dob6r testu ilsilkowego do oceny wydobo6ci fizycmej powiden
byd uzaleiniony od celu prowadTenia bada6, mozliwosci wykonania
danego wysilku przez badaneSo, dostgpnego wypos44nia itp _ _

Testy fizjologiczne wysilkowe, moiemy podziehC wg rdzDych lcly-
reri6w, np. rodzaju wysilku. inteosywrosci, czasu trwanra wysrlku.
sposobu obci{zeoia itp. Wysilek na podstawie kl6rego moiemy ocenie
wydolnosi fizycaA, moze byd wykonywany w terenie.np. test Co-
oDeta- orzv uzvclu cyKloerqomeEu np. test Astmtroa, Dle2fll nrctromel
ni. teii ewc izO. na'stopniu o oloeSlonej wysokosci np. test Margarii,
test harwa.dzki i iDne.

Nie ulega wqtpliwosci, ie.zaslosowanie odpowieddego lestu do
oceDy \*rydolnoscr w przypaoi<u luclzl uczesElcz4cycn w zaJ9cscn
rekeacyjnych, powimo uwzglgdaiaC rodzaj wysilku rek_eacyj_nego,
w kt6rym uczestiriczy dana osoba (tzn. intensywnoSd wysilku, forma
rucbu). Bezsprzecznym jest. rdwniei, 2e kd2da aktywDoii ruchowa
a szczeg6lnie. typu rekeacinego, ze $zglgdu na uczestnictwo os6b
w r,5znym wieku. powinna podiegad obiekywnej oceoie i kootroli
z wykorzystaniem test6w *]dolnosci fizycznej.

Pismiennictwo do rozdziatu m

L Kozlowski S., wprowadzenie do fizjologii klioiczlej- PzwL 1984
2. Matarecki 1., Zarys fizjologii wysilku i treoingu sPortoweSo. Sport

i turvskka 1983.
3. Dubiel i., Dziak A., Kolasirlska-Icoch W., Kulski H., Nazar K., Ru-

sin -Z., Medycyna Sportowa PTMS 1991.
4. Halicka-Ambroziak D., Jusiak R., Martln A., Opaszowski 8., Szar-

ska J., Tyszkiewicz M.. wit 8.. wskaz6wki do dwiczef z fizjologii
dla student6w wychowania fizycznego. Wydawnictwo Akademii
Wychowania Fizycmego 1994 II vyd.
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IV. FIZJOLOGICZNE EFEKry TRENINGU
FIZYCZNEGO

Atrtra Jegier

_ . L Fizjologicara klas}'likrcja wysilk6w lizyczDych
gooeJmowanre przez cztowreka systematycznycb wysilkrlw fizy_

cznycn wyczynowo, amatorsko czJ tez rekreacyjnie prowadzi do
wrelu zl an aoapbcyjnych w organianie. zmiany rc zalei4 w istol_
trym sropolu oo:

- rodzaju podejmowanego wysilku fizycznego - dW tria ty cq
svrrycztry,

- inrensywno(ci wysilku fizycaego,
- czasu trwania wysilku fizycznego,
- stanu przygotowania czynnosciowego orgadznu.

. .Jeieli chodzi 9. r9d3j wysitku, ro naj5ardziij poz4dany z punl-tu
wrozenra lrzJorogll r Jednoczegxe z2pobiegaota wieiu jedlostkom
cnoroDow)m Jest systematyczry wysilek d!,namicatv wzboeacotrv
w l5-20% o dwiczenia sraryczne. W czasie wysilkrjw Zvnami&rvcli.
przewarizjq izotoniczne skurcze mig{d. Napieaie mig6ni w czasie [,c[wyslkow l€sl- slate. natomlast anienia si€ istotnie ich dtugosi (op.
maBz, trucht, bieg, jazda na rowerze).

-W czasie wysilk6w starycayc! (op. podDoszenie cig2ar6w) pee-
wazaJa,sKurcze rzometryczne rru9s . SA to skucze, w czasie kt6rych
orugosc mtgsol pozoslaje ta sama. zal zmienia sig ich napigcie, d.rozwrjala przez e s1ta,

Miar4 intens'$.nosci wysilk6w dSmamicznych moie byi wyko-
nana pmca. wydatek energetyczny lub zapotEebowanie llenowe orea_
nizrnu w czasie wykonlMania wysilku. Zapotrzebowade tlenowe c;a-
rakteryzujemy.z zwyczai. wartosciq wzglgdn4 odnosz4c sie do odsetka
ma$yrnalnych mozhwoscl orgalizrnu. W t}lln wypadku moze to bvi
odsetek maksymalnej zdolnojci pochlaniania rlenir'przez oreaniza. ii.
wskaznika Vo2max. Wysilki dFamicae w czasie ktdryclizaoorz6_
bowanie na tlenjest r6wne Vo2max nazywamy malsym;lnymi;zaj le,
w czaste wyKony\rva[la ktorycb zapotrzebowaD'e na lleD iest mdeisze
od Vo2max - submaks),rnalnymj. Wysilki submaksymalne moea-bvd
lekkie - do 20% Vo2max. (rednio-cig2kie 20-507o Vo,max- cfi2iie
pow]:ej 5O%o Vozmax i bardzo cie2tue powyzej l'o/.yojnax.
- w cooztennej praKryce-rrenersKeJ mlarq Intens)$nosci wysilk6w
rzycznycb Jesr czpsto pomlar lgba. z odniesieniem go do maksymal_
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rcj warto6ci tQha osoby iwiczqcej. Maksymalne t9tno zaleZy od wieku
osoby poddaj4cej sie systematycznemu wysilkowi fizycznemu (tabela

Tabela I
Zalefuo66 mrkslmalnej czertofci skurcz6w serca od wieku

wg AnderseDa

Intr4 metoda stosowan4 do subiektywrnej oc€ny inteDs)'lvnosci
wysilku mo2re byi skala odczuwania cieikosci wysilku wedfug Borga
(tabela 2). Osoba poddana wysilkowi sama ocenia jego inteNywrosc
wedfug 2o-stopniowej skal i. Skala ta skonsr-uowana jest w ten spostib.
2e u rnlodych os6b wskaznik po pornnoZeniu przez l0 odpowiada czgs-
to(ci skurcz6w serca.

InteDsywnosi wysilku statycznego oceniamy wielko6ci4 sily roz-
wijanej przez kurczqce siQ izometrycznie miesnie. Rdwniez tQ wartosd
podajemy czQslo w wartosciacb wzglqdnycb jako % maksymalnej sity
skuczu danej gmpy mig6ni.

Z punktu widzeDia najbardziej korzystnych efek6w fizjologi-
canych uzyskiwanych przez orgadzm stosujacy systematycznq akty-
wnosd chow4 uwa2iarc s4 wysilki aerobowe (tlenowe). Sq to wysilki,
w ktdrych zapotrz€bowanie energetycme organiznu pokrywaj4 pro-
cesy deoowe (aerobowe). Przeciwieistwem do nich s1 wysilki anae-

45

Wiek w latach SE&ia nalcynalna c4slos{ sLlM6e seo
(!d ninj)

20 -29

30-39

40-49

50-59

60-69

203

193

185

176

168

t62



robowe (beztledowe). Czas ich trwania nie ptzeltr9.cza z*"yue 2-3
minut. Nalez4 do nich wysilki statyczDe o intensywnosci powyzej 30%
maksymalnej sity skurczu i wysilki dynamiczne supramaksymalne.

Tabela 2
Skah subiekt'.wnej oceny ci$ikofci pracy wg Borga

OsobQ prowadzqc4 zajgcia rekeacyjne b9d4 najbardziej intere-
sowaty wysilkr' aerobowe dlugotrwale, tj. trwajqce powyzej 30 min. Iub
o ir€dnim czasie mrania l5-30 min. Wptyw tego rodzaju wysilk6w na
orga zm zostanie szczeg6lowo scharakteryzowany v nastgpnych pod-
rozdzialach.
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2. Wplyw syst€matyczn€j aktywnosci rucbowej
tra uklad kraienia

Jednym z podstawowych, latwo mierzalnych efek6w systematy-
cznej ak0'\r.no(ci ruchowej stosowanej przez czlowieka jest zwolnie-
nie spoczynkowej czgqtodci skurcz6w serca, czyli - u osoby zdrowej
- zwolnienie tgtna. Srednia spogzynkowa czgsto(6 skurcz6w serca
osoby doroslej wynosi 72 ud./mio'i. U os6b trenujqcych przyjmuje ona
wartoici Donizei 60 ud./min-r.

Do zi,,olnieiria spoczynkowej czesto6ci skucz6w serca dochodzi
juz po 8 l0 tygodniacb treningu. U dobrze wFenowanych sponow-
c6w mog4 to byi nawet waflo(ci ponizej l0 ud./min-r. Najniisze
warto(ci opisane w piSmieDdctwie wynoszq 25 ud./min:r .

Na wartosi spocz)'r*owej czQsto6ci skucz6w serca osoby henu-
jqcej majq wpt,'\u: objgtoii slosowanego tseningu. staz treningowf.
napiecie ukladu wegelatywnego oraz wyjsciowa wartoii tcloa przed
rozpoczQciem treniDgu. W czasie wykonylvania wysilku fizycznego
u kazdego czlowi€ka wz'asta cz9stos6 skurcz6w serca. Ale osoby wy-
tenowane bgd4 mogly wykonywa6 wysilki submaksymalne z ni^4m
temem w por6wnaniu z osobami niewytreDowanymi. a znajduj4cymi
si9 w tym samym przedziale wiekowlm. Natomiast czpsto(c skurcz6w
serca osiegana w czasie wysilku maksymalnego bedzie juz tylko za-
leZna od wieku osoby tsenujacej, a stan \"ytrenowania nie bedzie mial
na ni4 istotnego wpl)$u.

U osoby systematycznie trenuj4cej dochodzi do wzrostu objeto6ci
i masy mig(nia sercowego. Waost objQto6ci i masy migsnia sercowego
zale2y istornie od wielkosci wydolnodci fizycznej organizmu. a wigc
dwnie2 od objQtosci stosowanej dawki treningu fizycm€go.

Najwi9ksze pizyrosty obj9to(ci i masy miQsnia sercowego obs€r-
wuje sig u os6b trenuj4cych dyscwliny wytrzlmalosciowe. Sylwetla
serca n odego, zdrow-ego mgzczymy wynosi srednio 600 650 cmr zas
kobiety 550 600 cmr. Je(li te osoby sysrematycz e EeDuj4, to u mez-
czymy -mo2emy spodziewai sig gbjEto(ci sylwetki serca powy2eJ
I I 09 cmr. a u kobiety powyzej q00 cmr. Najwigksze waaosci opis€ne w pis-
miennictwie siggaj4 1700 cmj. Stwierdzono je u kolarzy, biegaczy dlu-
sodvstansowvch i maratoiczvk6q k6rzy wyczyDowo uDmwiali sport.' 

tulasa midiniasercowego;soby trenujqcdj m'oie wzosnqd o 70-80%.
Zazwycz j r'le pnekracza jednak wa odci 500 g. Jest to warto66 przy-
ieta w Datofiziolosii za !f,anice Deerostu fiziolopiczne!.o i paloloqF".hegoi 

v;qsi"ti i".co{. kt6ielo masa priekro-czy *artoie sodg
mo2e mied niedobory w ukrwieDiu wieficowym. Kom6rki. kt6re two-
rz4 strukturg tak duzego serca, zwigkszaj4 swoj4 masg nie tylko na
drodze powiekzenia objQtosci. ale r6wniez na drodze wzrostu liczby
kom6rek (roaostu tkaDki mi€ioiowej).
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. .Ten. drygl mecianizn jest njekorzystny dla organiznu z punkru
wrozenla lrzjotoglt. Po zaprzeslanru treningu. namnozona ilosi ko_
m6rek nie bgdzie w sranie ulec redukcji. Nat6miast w przypadku fizjo-
toglczDego przerostu mt9snia sercowego. do kr6rego dochodzi w cza_
sie treDingu tylko na drodze powigkzenia objgrosii kom6rki, w 4 do
lUlat,po zaprzestaniu. treningu objgtoji mi€6nia sercowego powinna
wTocrc oo sranu wllsctowego,

.Stan cz''nnoSciowy migSnia sercowego charakleryzuje si€ najczp{-
c,ej za pomocq obJetoscr wy-zutowej serca (SV) oraz poiernnogci mi-
nulowej serca (CO).Pojernnosd minulowa sercajest iloizynem objCto-
scr wyrzulowej I rloscr sKurczow serca na miDutg (HR).
, , . W sporzJnku u osdb w)'nenowanych objgtoii wyzutowa wzrasta.
u oorcslej nlewl.Fenowanel osoby wynosi ona 70- 80 ml, za( u osobv
wyfrenowaDej cz€slo przekmcza wa(o(i 100 ml. W cz sie wvsilkdi
objglosi wyrzutowa.serca rllega wzrostowi. U os6b wytrenowanych
w.czasre wysrU(u makslmatnego moze osiqgn4i 150_ 160 ml, podczas
8dy u osotr nrewytrenowanych tylko 100 ml.

Pojemnoif minutowa serca os6b wytrenowanych w spoczynku
prryjmuje dolne granice normy. Jest ro dla populacii'nietrenuiacei war-
losc 4 4,5 ymiD. Natomiast maksymalna pojemnb# minutiriiserca
os,qgana w czasle wysilku maksymalnego u os6b wytrenowanvch wa-
ha si9 od 2^0-40.Umin, podczas gdy u osr5b nie{trenowanych nie
DrzeKfacza zu vmtn

W fizjologii przyjmuje sig, 2e niska wanosd pojemno6ci minutowej
serca, w spoczynku zai. wysoka w czasie maksymalnego wysilku.
swraoczy o ekoDomlczneJ pmcy serca osoby w)trenowarej.
, u osoD poddawanych systematycznemu heningowi obser$,uje sig

rcwnrez z'wlQkszente unaczyDranta mjQsnia sercowego i (rednic
gl6wnycb tEmic wieicowych. Niektdrry autotzy twierd;4. Ze u os6b
$ytrenowanych dochodzi do lepszego rozwoju kr4zenia obocmego
w ukiadae wieticow)rn serca. Wpbv len udowodniono w badaniach
na zwierzqtach..Jednak do dzisiaj nie ma badarl potwierdzajqcych to

.- Cifuienie tgtricze kwi jest waznlm wskaznikiem charakeryzu-
jqcym prace ukladu kr4Zenia..W.czasie wykonywania urniarkowariego
wyslKll llzycmego warloscl clsnlenta skurczowe i tozkurczowego
u os6b wltrenowanych sA istotnie nizsze, od wanosci stwierdzonyih
u osoD ue cwlczacvcn.

Kontrowenyjny jest poglQd na temat anian cijnienia rginiczego
w spocrynku u doroslych, systematycznie rrenujqcych os6b. Zdanie-m
czgfci autodw u os6b lrenuj4cych, bez obciqzeri g6nerycznych w kie-
runKu nadctsnlerua tftntczego, wartosci spoczynlowe cisnienia tgt_
nlczego nte utegaj4 pod wpry'vr'em heniDgu zmianie. Wedfugpozostalej
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czQ(ci fizjolog6w, warto(ci ciioienia t9fiiczego ocenianego w spo-
czl.nku ulegajq u os6b trenujacych redukcji. Nie budzi z.a( werpliwos-
ci w6r6d autor6w obserwacja redukcji spocz,'nkowej wartosci
cisnienia tQtniczego lawi u systematycmie trenuj4cych os6b obci4zo-
nvch dziedzicznie nadci(nieniem i u os6b znaiduiacvcb sie w Ew. ula-
jrinej. fazie nadcisnienia t9miczego. w rym przyprdf.u jadDomy6lnh
uarale sl9 korzystny wpl).!v aKtylvnoscr ruchowej na wafloscl c$nterua
rSuDczego.

3. Wpb.w aktywnoSci ruchowej na uklad ruchowy i uklad kostny
Systematycaa aktymo(d ruchowa powoduje zniany czynno-

dciowe i anatomiczne w miesniach szkieletowycb jak r6wlie2 w ukla'
dzie kostnvm os6b tenuiacvch.

Trening poprawia koorciynacjq nerwowo-mig(niowE. Zwigksza si9
harmoniino66, precyzja jat i szybkoii ruch6w. Prowaalzi to w efekcie
do zmnleiszenla kolmr energetycznego wykonywanej pracy. Pod
wpblrem treningu dochodzi r6wniei do zwilkszenia sity uzyskiwanej
Dodczas makvmalneso skurczu dowolDego' 

Na zjawisko to ;?flva przerost pojedynczych wldkien mig3nio-
wvch iak r6wnie2 . attlaszcza w pocze*owym okrcsie treningu
- iednoczesne pobudzanie wigkzej hczby jednostek ruchowych
Fi4blogiczny, treoingowy przerost miQ3ni zwi4zany jest gl6wnie ze
zwtgkszona synleza bralek w komorkacn mlQsDlowJcn. w KonseK-
werrcji wy:ej opisanych zmian. w w),niku zwigkzenia maksymalnej
sily mie(ni trenuiacvch, dochodzi r6wniez do wznocnienia sily mresnl
od'powiedzialnyib ia utr4tnanie prawidlorrej posta\ery ciala. Fak len
ma korzystDe maczerue w czasle tnvanla calego rycla czlowleKa
w wiekumlodym zapobiega wadom postawy, z kolei w wieku Srednim
i podeszlym zapobiega dolegliwoiciom b6lowym.kqeos1u9", . . .

Pod wpl,.wem benlngu poprawta stq unac4mlenle mlgsBl szKele-
towych. Do lego procesu dochodzi na drodze zwigkzenia gqslosci
naczyi wlosowatych. Zwigksza sig ukrwienie. a rym samym i odiy'
wienle staw6w. Zostaje istotnie pobudzona cz)'nno(C kaletek mazio-
wlch. Stwierdzono zwiekszenie si9 zakesu ruch6w w stawach osob

Baidzo istotnym, a korzystn).m z punktu widzeDia slanu zdrowia
osoby trenuj4c€j jest fakl wzrostu masy *anki kostnej jak i slopiei j€j
mineializacji. Kierunek tych znianjest zbieiny z dzialaniami profilak-
tycmymi dotycz4cymi osteoporozy. Jest on pozqdany zwiaszcza
u os6b w wieku $eddm i PodeszlYm.
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4. Wpltry systematyczn€j {ktfrtrojci ruchowej na uklad
odd€cholry

Chociaz wplyw syslematycznego beninqu na uHad oddechowv nie
jest silny na uklad ruchu loq&nia, ukJad irchu czv uklad koshr'v. to
i w tym zakesie moira zaobserwowai wiele korzv;tnvch znian.'

U os6b wyuenowarycb sMierdza sig wzrosr D;iemnogci ivciowei
pfuc (VC) \r por6wnaniu z osobarni nie ivyrrenoriairymi. :esr to (ci3t6
z\xi4zane z wigkszq ruchomo(ci4 klatki, pieniow;i i wiekTa sila
miqsni oddechowych u os6b rrenujEcych. R6wnolegle zmriielsia sii
cz''nnoscrowa przestrzen nurtwa. zas ogdlna pojernnoad wenrylacyjna
ptuc (TLC) nie zmienia, sig.. Wskaznikilynamicme oceniajqce rezer-
wy wenrytacrne pruc ulegaj? korzystnym anranorn.

U osob w).fenowanycb obserwrie sie wieksza obierosd wvde_
chowq pierwszosekundowe { F EV t.o } j ak r6wn iel w iii<szq maks}ani tna
dowolrq wentylacje pfuc (MW). 

-

. W spoczyr*u wentylacja phc j€st u os6b wytrenowanych podobM
do wentykcJr u osob ruewytrenowanych, chociaz czestoji oddech6w na
rmnutf jest na 0g6l_rnniejszr. W czasie wysilk6w subhalslrnalrych, rak
weDtylacja ptuc jak i czqsto3i oddech6w, sa mnieisze ri oytb wvte-
nowanych. ale glgboko(d pojedynczego oddechu j esiwigksza.

w czasre maksymalnego wysilku zwiqksza sig istotnie makymal_
na weotyracJa pruc osob wytrenowanych. Dochodzi ona czasem do
180 ymiD... 

.podczas .gdy u^mlodych njew)'trenowanych mgzczyzl
osrqga IUU UmtD! a U Kobret 6U Ymrn.
, . Sy^stematycay trening fi4czny powoduje zwigkszenie pojernno-
scl oyruTlneJ pruc. Na ten krerunek zmian moga mied wDh.w: zwiek_
szenje 0g6lneJ ilosci hemoglobiny we krwi, zwigkszenie irgrilnej objg-
roscr krwl w prucach.Jak r6wntezpoprawa stosunku wentylacjido per_
rlrzjl pruc.

U os6b_benujqcych obs€rwuje si9 wigkszy przeplfv krwi przez
szc44owe tragmenty ptuc w por6wnaniu z osobami prowadzqcymi
sredzqcy.tryb.zycia. Ulatwia to w)aniang gazow4 w pldcach. korist-
rue TwleKszaj4c stosunek wentylacJi pgcherzykowej do wlojniczko_
wego pneplywu l.rwr przez ptuca.

.U os6b trenujqcych hiperwenrylacja pojawia si9 przy pokonywaniu
wyzizrych obcrEzen w por6wnaniu z osobami nie trenujqc).rni. powoduje
to zrnniejvenie odczucia dusano$i przy duich obci{2iiriach.

.. .. 5. Zmiany_treningowe objetoici i sKodu knri
u osob Eenujqcych wraz ze wzrostem wydolnoici ltzycmej wzra_

sta objetoid k r'i. Czgsto jest to waost o 15-20%. Je;t to istotny
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skladnik poprawy sprawnosci frukcji zaopatrzeDia tlenowego organiz-
mu. U os6b henujqcych, mianem anemii sportowej, okre(lamy stgienie
hemoglobiny ni2sze od 14 gldl t mqi*zyzi i tizsze od 12 g/dl u ko-
biet. Przyjmuje sie, 2e czynnikami bezpo6rednio odpowiedzialn,.rni za
taki kierunek zrnian mogq by6:

- zwigkszona objeto3d lswi osoby lrenujEcej.
zwiekszona destrutcja kwin€k cz€rwonych w czasie wy-
silk6w,(hemoliza wewnatrznaczyniowa uszkodzenie lcvr'inek
czerwonych w nacz)4riach),

- niedob6r zelaza (niedob6r w diecie, duze uhaty z potem),
'-_ zmiejszone w)'twarzanie kwinek czenvonych (zabtlrzenl^ ery-

EOpOezyl.
Do typowych zmiatr poheringowych naldy zwigkszenie 2, 3 - di-

fosfoglic€rynianu (2,3-DPG) w krwinlach czerwonych srednio
o 5-15V.. Zwiqzek ten lqczy siQ z hemoglobinQ i obniza jej powi-
nowactwo do tl€nu. Wzrost st9zenia 2,3-DPG powoduje przesuni€cie
krzywej dysocjacji hemoglobiny w prawo, co przyczynia sip do lat-
wiejszego oddawania tlenu niesionego ptzez oksyhemoglobing z pluc
w tkankach. Krew os6b wytenowanych latwiej oddaje tlen kurcz4cym
sig miQSniom podczas ich pracy, w por6wlaniu z kwi4 os6b niewy-
trenowanych,

SystematyczDy trening o int€nsylvnoSci poniiej submakq,rnalnei
powoduje korzystne zniany w akryrvnofui fibrynolitycanej osocza. Jed-
nak u os6b niewytrenowanych, a poddawalych zbyt du2ry.n obci4-
zeniom treningowym, mo2e doj36 do niekoEyshego zachwiania njw-
nowagi proces6w hemostazy, pod postaciq zwiQkszonej aktywnoSci
ukladu krzepnigcia. Zmiatry te byty obserwowaDe po wysilkach cigz-
kich i dlugotrwalych jak dwniez lo6tkjch o bardzo du2ej intens)$mo3ci.

Bardzo wamy jest wplyw syst€matycznej ak0'sr'no(ci ruchowej na
skladoiki lipidowe osocza. Do gl6wnych skladnik6w lipidowych
osocza nalez4: cholesterol calkowity, cholesterol zawarty we fiakcji
lipoprotein o niskiej gestodci LDL, cholesterol zawarty we fiakcji
lipoproteitr o wysokie gestosci HDL oraz tiglicerydy. Cholesterol LDL
wykazuje dzialanie miazdzycorodne, za6 cholestercl HDL chroni orga-
nizm przed procesami miazdiycowymi.

Systematyczny flenir,g f\zyczny powoduje wiele korzyshych
zmian w skla&ie lipid6w osocza. Powoduje on wzrost stgzenia choles-
terolu zawartego we fiakcji HDL osocza, z jednoczesnym obnizeDiem
cholesterolu zawartego we fiakcji LDL osocza. Towarzyszy temu brak
istotnych znian lub ztrmiejszenie, stQzenia chol€sterclu calkowitego
oraz obni2€nie st9ienia trigliceryd6w.

Du24 rolQ w korzyshrych zmianach w skladzie lipoprotein osocza
os6b trenujqcych odgrywa mniejsza synteza cholesterolu i higlicery-
d6w w w4trobie i innych tkankach oraz zwiekszenie aktywnoici enzy-
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mu lipazy lipoproleinowej (LPL). Enzym ten zwiekza swojq akry-
wnoSi w ikance tluszczowej oraz miq(niach szkieletowfch os6b tre-
nujEcycb. Najbardziej sLaly i korzystni efekt treningu, rjl zwiqkzenie
stgienia lipoprolein HDL nie sprzyja gomadzeniu cholesterolu w
kom6rkach Scian naczlri. Jest to jeden z isromiejszycb czynnikdw
zlffiiejszaj4cych zagozenie chorobq wiedcow4 u os6b poddawanych
Eenmgowl.

6. Wpb.w aktywtrosci ruchowej na r€akcje hormotralne
Systematyczny trening powoduje znniejszenie reakcji hormonal-

nych na wysilki submak).rnalDe. Zrnniejs4 on m.in. wysilkowe akty-
wacjp ukladu wsp6lczulno-nadnerczowdgo, czego wyrazemjesi obrii-
Zone wyalzielanie adrenaliny i noradreDaliny {tj. amin katecbolowych)
w czasie wysilku. Powoduje to slabsz4 reakajQ ukladu krqienii ni
wysilek fizyczny,choci^z Tdolnoii do wykonywania wysilku nie ulega
uposleclzenru. a I rloae pochlanianego rlenujesl podobna.

U os6b systematycinie trenujqc-ych obs6rwu]e siq rdwriez zniane
tunkcji niek6rych guczol6w wydzielania wewnlrranego w spoczynku
I co bardTo wa2ne w prdktyce - znran€ wrailiwosci tkanek na dzialanie
hormon6w. Przykladem tego wpt,'wu. jesr obserwacja wydzielania
Insulrny r wlazltwosd tkanek na dzialanie tego bormonu.

U os6b poddanych treningowi obserwuje si9 obnizenie wydziela-
nia insuliny peez trzlrstke. Natomiast tolerancja ghl&'o4 przez orga-
nizrn - mimo anniejszooego wydzielania insuliny - poprawia lig.
Wskazuje to na wziost wrazliirolci rkanek osoby ireiruj4cej ni
dzialanie insuliny jak r6wnie2 zwigkszone wiqzanie insuliny przez
rcceptory insulinowe osdb w]'Lenowanych.

W pi(miennictwie wykazano, ie koizystny potreningowy efek
wzrostu wraZliwoSci insulinowej obserwowano nie tylko po neningu
wytrzymalosciowym ale takze silowym i szybkoicioulrm. Efekt ten
jest korzystny nie tylko u os6b z culczycq, ale r6wde2 otylych. U os6b
z culazyc4 pozwala na obnizenie zapotrzebowania na insulin€ dostar-
czanq w iniekcjach lub redukcjg ilosci przyjmowanych lek6w popra-
wraj4cych lolerancjE glulozy. U os6b orylych efekr ren lago&i
zaburzenia metabolicate i zmniejsza pmwdopodobieistwo rozwoju
cukrzycy i nadcisnienia tgtDiczego.

U kobiet w czasie wysilku zwiEkza sig sl€zenie we krwi hor-
mon6w plciowych. Jednak zaniepokojenie budzq zaburzenia wydriela-
nia hormon6w plciowych, do(C czgsto obserwowane u mlodych ko-
biel poddawanych bardzo dulm obciq2eniom wyrrz),rnalo(ciowym.
Obci4zenia ukie mogq prowadzid do zaburze,i cyklu miesiaczkowania,
a czasem nawet do przerwania krwawiei miesigcznych. W €tiologii



tych zmian obserwowanych u kobiet bierze sig pod uwagq zmniejsze-
nie wy&ielania hormon6w przysadkowych: LH, FSM (prowadzqce do
niedoczynnoici jajnik6w). prolaktyny, wzmst \aldzielania andro-
gen6w nadnerczych. jak r6wniez dtugotrwaly str€s psychiczry i czqs-
to ujemny bilans energetyczny.

U mQilr4.ztt upmwiajqcych wyczynowo dyscwliny wyrrzymalc
Sciowe D;e obseMuje sie is@tnych zabuted tunkcj i plciowych. Podczas
wysilk6w o duzej intensy\r.ooici poziom t€stosteronu zwieksza si€, nato-
miast podczas subrnaksymallych nie zrnienia sig lub anniejsza.

W czasie wysilku fizycznego obserwuje sig waost wy&ielania
etrdogen-nych peptyd6w opioidowych.m.in. B-endorfiny. Przp'tszcza
sig, 2e mogq one anniejszad odczuwanie b6lu mig3ni jak i ogdlne odczu-
cie cig2kosci pracy. Z dzialaniem endorfin wiqze sie uczucie zadowole-
nia idobry nastrdj wystqpuj4cy czesto po wysilku u os6b systematycmie
trenujqcych. Fak ten zaleca siq wykorzyst,'wad jako czynnik wspoma-
gajqcy kontrolg emocjr a nawel uzupemlajqcy leczmle TaDurzen
emocjonatr:ych. Niekdre osoby po zapzestaniu treningu skar24 si9 na
pogorszerue samopoczucla. i4€spol len moze przyporDnac oDja\rry
iowarryszqcr przerwaniu przyjmowania narkotyk6w. bowiem osoby te
pl|zyz]* JczaJone sq do vt lgkszeSo st9zeDla enoogeMycn oploloow

7. Wptt'rv systematycznej akt)'tirosci ruchowej na reakcje
immunologiczDe i uklad odporoosciowy

Od wielu lat obserwuje si€ zwiqzek migdzy objqtosciq i intensy-
wno<ci4 treningu, a staDem odpomo(ci os6b trenujqcych. ObserwacJe
lekarzy dowodz4, i2 umiarkowane wysilki fizyczne wpt)'waj4 na 096l
korzysmie na uklad irnrnunologiczny. a tym samym na poztom
odDomoSci orqanizmu.' 

Juz w latach 7o-tych opisywano waost po r,rysilku fizycznym iloici
properdyny, irnrnunoglobin klasy lgM i IgG, przyrosl aktyMosci
2emej leukocydw.jak i zwigkzenje (redniego miana opsonin w rnniej'
srym zai sloDniu wzrasla aktywlrosa moDoc)16w' 

Opisana fozytywna stymulacja aktyvno(ci bakleriob6jczej gr"nu-
locyt6w obojgmochlonnych nastqpuje pod wptywem wlelu c4mnlkow
Wvdaie sie. 2e naiistotnieisze z nich to dzialanie hormondw immuno-
sB;mJluiqiych, taidch jaltl hormon wzostu. beta-endofiny. prolakty'
na. stan ukladu Derwowego, 5t92enie jon6w wapnia i magnezu, jak
rdwniei slan r6wnowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

U sportowc6w wycz,'nowlch obserwowano w sPoczynku obnl-
2onq liizbg leukocyl6w jak i ich akywnoSC zemq. nizsze slg2eni€
propirdyny. miano dopehiiacza, poziomu immunoglobuliny IgA, kinin
iL-i. ti-2 oraz kom6iek NK. Indeks migmcji makofag6w byl r6w-
niei obnizony.
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W okesie zwiQkzonych obciqzed fizycznych oraz w okrcsie slar-
towym. Ktorcmu cz9sto towarzyszy duze napiecie emocionalne. wv_
k^zano 4awisko-irnmuosupresji. Charakteryzowalo sig"ono obni2i_
nrem liczby limfocyt6w.T,.obnizeniem stpienia bialek-odpornoScio_
wych w tym rmmunoglobuliny lgc. Zahamowana bvla funjicia eranu-
locyl6w obojgErochlonnych. kom6rek NK, ograniczona IiczSa Timfo-
cytow l wskaznlka monocyry/makofag6w.

Aulofzy niemreccy_opisujq zwiqzek migdzy aktywnoiciq ruchow4
a czqsro,scr9 InlekcJl gomych &og oddechowlch krzywq w ksztalcie
xrery r,J ..ireonle.ryzryt(o zachorowa0ia na infekcje g6mych drdg od_
oecnowycb posrada-Jq osoby nre trenujqce. Ich ryzyko zachorowania
znajouJe slg w srodxoweJ cz€Sci krzl vei. W dolnei czesci l(rzvwei sa
osoby o najrndejszlm ryzyku zachorowania sa ro osobv u6ral
wiaJAce trening zdrowotny. Natomiasl na szczycie krzywej znajiuj{ si9
osooy o najwlgkszlrm ryzryku zachorowania. lj. osoby preciEzone
rreninglem Itzycznym,

.Badania przeprowadzone u os6b uczesmiczqcych w akryrvnosci
fucnowej typu rebeacyJDego tue wykazaly istotnych zmian w obraz ie
bralola.win*owlm. Wrost liczby limfocyr6w T. limfocyr6w B i bialek
oopomosctowych byt slatystycznie nieistomy.

. YVd,rJ.. .ig, 2e.dla lezdego organizmu istnieje indywjdualna
wlerkosc aKq/wnoscr ruchowej, ld6ra powoduie waosl odoomo(c;
organizmu. Przekoczenie jej w kierunku jn plus powoduid spadek
odpomosci. natomiasl 7b).r mala akR,lMnoSC ruchowa nie 

-*,vri,oluie

zmian. Dotychczasowe uyniki badai porwierdzaj4 hipotezg,2i umi#
Kow€ny renlng w),trzymatosciowy poprawia odpomoid, natomiasr
Eenrng pro\uadz4cy do pneci4zeDia organizmu oslabia mecha_
ntany oopomosctowe.

8, Wpbv systematycznej akt''rdtroici ruchowej na zdrowie
Dsvchiczne

W dotychcTasowycb badaniach obserwowano korzysmv wllvw
umiarkowanego wysilku fizycaego na zdrowie psychiczne. W ciaiie
Ewarxa wysrtxu Jtzyczrego rozladow)ryane sq nadmieme obci4zenia
psycnoemocjonatne osoDy poddaj4ceJ sig Lreningowi. Badanja psycho-
loSlcme, prowaozone y tych os6b wykazaly zmniejszenie poliomu
ler(u.. u osgP. u Korych stw,lerdzono stany depresyjne obserwowano
oDnzente tch gtgookoscr,

Cdy wysilki fizycate podejmowane sq zgodnie z pzygotowaniem
czlmnoscrowym organvfiu obserwqe sjQ poprawg snu i latrviejsze
zaslDtante.. waruntcem Jest fu odpowrealnia godzina podejmowania
l'lryslll<u, mlanowrcre nle poanieJ nii o godzinie I6.00 17.00 i Fenins
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nie mo2e doprowadzid do nadmiemego prz€ciqzenia organiznru. U os6b,
k6re poddaj4 sig systematycznemu treningowi obserwuje sig r6wnie2
wyirz4 subiektywne oceng wlasnego samopoczucia. Por6wnywanie
wlasnej wydolno6ci fr4cztEj z wydolnosciq os6b tej samej plci
w podobnym przedziale ri/iekowym a de henuj4cych, powoduje do-
ptyw bardzo kozysttrych bodzc6w daj4cych wyzsze poczucie wlasnej
wartoSci.

Pismi€nnictwo do rozdziah fV

l. Dziak A., Nazar K.: Medycyna Sportova, Warszawa 1991.
2. Kozlowski S., Nazar K.: Wprowadzeoie do fizjologii klinicmej.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wa$zaw4 1995.
3. Wit B.: Uklad odpomosciowy czlowieka a wysilek fizlczny. Sport

vf�cryn.ow 1994, 3 - 4, 351 -352.



V. SYSTEMATYGZNA AKTYWNOSE
RUCHOWA W PROMOCJI ZDROWIA
I PROFILAKTYCE CHOROB

ADna Jegier

1. Promocja zdrowia i profilaktyka chor6b
Mimo niew4rpliwego poslgpu medycyny w oslamich dziesiqciole-

ciach. ktdry to poslep wlrazai sig mo2e islotnym wydluzeniem ludz-
kiego zycia. ismiejq choroby wobec kt6rych medycyna jesr bezmdna.
Niemany jesl czynnik etjologicany tych chor6b i dzialania medycae
skupiaj4 sig tylko na leczeniu objawowym Iub korekcji cbirurgiczoej.
Wrqks,zose, rych .chor6b nazywamy chorobami cywilizacyjnymi.
KozwoJ rch lesl bowlem Scrsle zdelerminowany warunl€mi :rycia:
cnynnikami ekologicmymi, crynnikami lrodowiskow)'rni omz stylem
zycia czlowieka.

Do szkodliwego sty\t tycia zalicza sig nieprawidlowe nawyki
4.wieniowe, korzystanie z uzywek takich jak nikotyna czy alkohol,
brak aktywno(ci ruchowej cryli tzw ..siedzqcy fyb iycia" oraz ciqgly
pospiech i nadmjeme obciezenia psychoemocjonalne. Do grupy tych
chor6b nalei4: choroba wieicowa, nadcisnienie tgtnicze, udary m6zgu,
cuhzyca, choroba zwyrodnieniowa krggosfupa, otylo(i i inne.

W krajach uprzemyslowionych. w rych rdwniei rL Polsce. za
glowne przyczyny zgondw odpowiedzialne s4 d$ie grupy chordb:
choroby ukladu krAzenia i choroby noworworowe. W Polsce, wedlug
zestawiei sutystycznych (epidemiologicmych) z ls9l rok-u a2 do
50% zgon6w mgic4zr\ i kobiet doszlo z powodu chor6b ukladu
krqzenia. Nowotwory zlo(liwe stanowily w okolo 20Vo pr4czynQ z1o-
ndw Poniew^z w przt?adku obu grup chorobowych: chordb ukJadu
krq2enia i chor6b nowotworowych czynnik etiologicmyjesr nieznan).
to dzialania medycme polegajq z jednej strony na &ialaniach napraw-
czych, a z drugiej sholy na zapobieganiu.

Dzialania napmwcze w kajach wysoko rozwiniqtych osiq$glyba-
rierg ekonomicznq. Coraz wigksze naklady finansowe nie darq propor-
cjonalnych zyskdt pod posraii4 istomego wydlu2enia zycia iirbpriwy
jego jako(ci u os6b chorych. Zatem w wielu kajach polityka zdrowot-
na skupia sig i intensyfikuje w obszape zapobiegania rym chorobom,
lj. profilaktyki (z j. greckiego) lub prelvencji (z laciny).

Melody dzialai zapobiegawczych kt6rych celem jesr uzyskanie
korzystnych efekl6w zdrowotnych skupiajq sil wok6l pojgd promocji
zdrowia i prewencji chor6b. W promocji zdrowia i uw. profilaktyce
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pierwotnej wielu jednostek chorobowych gl6wna rola nalezy indywi-
dualnie do kaidego czlonka spoleczefistwa. To obywatel musi ponieSd
cz93i odpowiedzialnosci za stan swojego zdrowa.

Polityka zdrowotna, paistw4 shrzby medycate i pararnedycme
maj4 za zadanie tylko ufuiadomi6 co jest korzystne dla podtrzymania
dobrego sfanu zdrowia i zapobiegania wybmnym jedaostkom choro-
bowym. Ale za realizacjp tych cel6w odpowiada kazdy sam. Sam pode-
jmuje decyzjp, ze od jutra rzlrca palenie q oniu, koiczy z biemym
wypoczynkiem, zwigkszajec istotnie swojq akt,'wno6d ruchow4, redu-
kuje masg ciala czy zaczFa racjonalnie sig odzywiai.

l � l .  Promocja zdrowia
Promocja zdrowia jest procesem umozliwiaj4cym ludziom zwigk-

szenie kontroli nad wlasnym zdrowiem, uFzlmanie jego dobrego po-
ziomu b4di jego poprawg. Zdrowie nie jest tu celem samj'rn w sobie,
ale jest traktowane jako droga do realizacji aspiracji, zaspokajania
pomeb otuz pneobraiania i kontroli (mdowiska. Pmmocja zdrowia
irie skupia sig na grupach ludnoici zagozonej okeilonymi chorobami.
ale mobilizuje cale spoleczeistwo do akt''wnego uczestnictwa w dzia-
laniach podejmowanych n rzecz zdrowi^. Dziala a te zmieftaj4
w kierunku od&iab.rania na czlndki detemfuuj4ce stan zdrcwia.

W promocji z&owia pojgcie zdrowia rozumiane jest jako pod-
dajQca siq zmianom. zdolno(d czlowieka do osi4garia pehi mo:liwos-
ci fizycznych, psychicmych i spolecznych jak reagowanie na wyzwa-
nia srodowiska. A zatem zdrowie to nie tylko blak choroby ale r6wniez
charakteryzowanie siQ olceslonymi wartosciami wska'inik6w, kt6re
wpt'.wajq najego stan. Niektdrzy autorzy uzlrajq w promocji zdrowia
pojqcia .,zdrowie pozytylvne". Wska.hiki, kt6re charakerlzuj4 lak
rozumiane pojgcie zdrowia to:

- wydolnodi fizycma tlenowa,
- spoczynkowa cz9stoSd skurczow serca,
- wielkofi cisnienia tgtnicanego kwi w spoczynku,
- stgZenie hemoglobiny we lasr'i i wartoii hematokrjdu,
- sprawno(d wentylacji pluc,
- wska.:hik masy ciala lub procent tluszczu podsk6mego,
- profil lipidowy we lawi,
- sila miqini stabilizujqcych kregostup
W klasyfikacji wartosci wskrinik6w zdrowia poqtyu.nego przyj-

muje sig przedzial warto&i bezpiecaych, wartosci gradcznych oraz
jawnie patologicanych.
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Na wszystkie z.wyzej wymieoionych wskairik6w zdrowia pozyry-
wnego posreooo r DeTposredruo wptywa sysiematycmy treoing
n4cmy twfity tregrlglem zdrowotn),rn. Wedfug Kuriskiego treoing
zdrowoEry lest swladomte krerowanym procesem Dolegaiac\,m na
celowym wykorzystaniu 5ci6le oke(ionyih iwlczeri fizicmycl ata
u?lliw.aniq efektdw psychicaych i fizycznych pzeciwdziahjqcych
oDnrzitn-ru, sr9 mozlrwoscr _przyslosowawczycb organilmu, Uzyskane
erekty llzjologrczne mogq bye tez wa.Znymi czyDnikami w zapobiega-
niu tempa rozwoju szeregu chonjb. Dlarego rez trening zdrow6hy a-
mujeJeono z waz ejszych mleJsc w procesie promocji zdrowia.

_ Zgodaie z ustaleniami zawarttrni w Karcie Oftawakiej w promocji
zdr.ovia wyr62nia sig pigd wzajemnie powi4zanych obszar6w
oaalalla:

- budowanie prozdrowotnej polityki,
- tworzenie srodowisk sprzyjaj4cych zdrowiu,
- wanacnianie dzialafi spoleczeristwa na rzecz zdrowia,
- rozwijanie indywidualnych wiejemofui stu4cych zdrowiu,
- reorientacje sluZby zdrowia.
W kazdym z wyzej wymienionych obszar6w dziatania znajdujemy

drrzo miejsca na rening zdrcwomy. jego.propagowanie i wdrazanie.
Wpb'wa,on korzystnie na poziom wskalnjk6w zdrowia pozytywnego.
Szczegolowe zalecenia co do dawki. formy i intensyutrosci wysilku
zalecanego w promocji zdrowia sq zbieine z proponowan).rni w pier-
wotnej prewencji choroby niedokwiemej serca. Czytelnik znajdteje
'\,t roznztate z.t.z. I w wyomnych pozyclacn plsmlenructwa,

1,2. Profi laktyka chor6b
Dzialania prewencyjne doryczq zapobiegania wystgpowaniu oke-

Slonychjednoslek cborobowych. Skierowane sq one do os6b. u ktrirych
stwierdToDo, dan4 chorobg,bqd.Z grup os6b rzw. wysokiego ryzyka.

w zapobieganiu chorobom decvduiaca rola przlTada lekarzowi
i przeszkirloneiru perconelowi medyciiemu. Strate'gia dzialari pro-
lesjonalrstow oparta Jest tu Da zaleceniach i perswazji. Dzialania te
dotycz4 wplywu na czynniki zagrozenia i objawy konketnych j€dnos-
tek chorobowrych. Gdy.analizujemy dzialania prewencyjne, to celem
dla nrch Jest zdrowie, ale de liniowane jako brak choroby.

Prewencja, czyli zapobiegade cborobom dzieli siQ na pierwomq
i M6mE. Prewencja pierwotna to wedlug klasycmej defrnicj i epidemro-
logrcmej zespol dzjalai, k!6rego celem jest zrtuiejszenie zachoro-
walnosci populacji na dan4 chorobg (i. anniejszenie liczby nowych
zachorowari w ciqgu roku). Cel ten uzyskuje sig w wyniku znniej-
szenia og6lnego zagrozenia wystQpowaniem tej cboroby. W praktyce
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dzialania b9d4 dotyczyly modyfikacji lub redukcji cz'rmtk6w za-
gro2enia danej jednostki chorobowej. Czyruriki zagrozeoia (risk fac-
ton.1 to cechy, lc6rych obecnoid w organizn;e. be& w Srodowisku.
w ktdrym organizm zyje istotnie zwieksza prawdopodobie6stwo
wvstaDi€lia dalei choroby.- 

Piewencja wt6ma to 2espdl dzialari. kttirego celemjest zrnniejsze-
nie chorobowosci populacji (liczby os6b chorych na dan4 chorobQ)
uzyskane w wFiku skrrjcenia czasu tswania choroby. zwolnienia jej
przebiegu or z zapobiegania powiklaniom. Obejmuje ona szereg ele-
menl6w wchodzqcych w sklad wczesDego wylc,'wanja i leczenia.

w prewencji M6mej wiod4cq rolq odgrywa lekarz. wszystkie
pozostale osoby. zajmujqce si9 prewencjq w!om4 s4 podporz4kowane
jego zaleceniom.

1.3, Probocja zdrowia s prew€ncja chor6b - r6inice poje6
Promocja zdrowia i prewencja chor6b, mimo i2 cz9sto zdarza si?,

ie obszary ich dzialari s4 wsp6lne, nie s4 tym samym. Celem zaintere-
sowari promocji zdrowiajest potegowanie Tdtowia i pomna2anieJeSo
rezerw. Zari punkem wyjftia dla prewencjijest choroba. Cel prewencji
to zapobieganie okeslotrym j ednostkom chorobow)m.

Obiektem oddzial,'wania promocji zdrowia jest cala populacja,
natomiast obiektem dzialai prewencyjnych s4 g py ludzi szczeg6lnie
naBionych na zachorowania b4dZ wr€cz chorych.

W promocji zdrowia i prewencji chor6b wykorzystuje si9 odmien-
de modele edukacji zdrcwohej. Promocja zdrowia posluguje si9 mo-
delem zorientowanym na zdrowie i jego pot€gowanie. W Inodelu Bm
wykorzystuje si9 argumentacjg pozytywn4 odwoluj4cq sie do zaleL-
nosci miQdzy dobrym stanem zdrowia a wysok4 jako6ci4 zycia i osi4-
gamem suKcesu zycrowego.

W prewencji chor6b edukacja zorientowana jest na zapobieganie
chorobom. Upowszechnia si9 zalecenia reguluj4ce styl 2ycia - spos6b
zachowania czlowieka tak, by nie prowadzil on do pojawienia sip
choroby. Podej6cie prewencyjne jest malo efektywne zwlaszcza dla
os6b mlodycb. Odlegla perspekty.wa w)sqpienia choroby jest argu-
mentem niewystarczajqco przekonywuj4cym do zniany zachowari.

Jedli analizujemy obszar dzialai promocyj[ych i p.ewencyjnych,
to czq(d z nich poloywa si€, a r6zDica sprowadza sie jedynie do faktu
odmiennych intencji, dla kt6rycb sq podejmowaDe.

Dla przykladu systematyczna aktywdo66 ruchowa moze byi hak-
towana jako dzialanie pot9guj4ce z&owie przez korzystny wpt,'w Da
wydolno6i fizycm4 i inne czynniki zdiowia pozytywnego (podejscie
promocyjne) lub jako pneciwdzialanie chorobie wieicowej i choro-
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bie aryrodnieniowej (podejicie preldencyjtre). podsumowujqc, uZy-
wa e poJqcta promocja zclrowja uzasadnione jest wszqdzie tam, gdzie
celem dzialai jest potggowanie zdrowia. Nat6miast poiecie prew;ncii
u:ywamy wszidzie t m. Bdzie dzialania maj4 zap6biei otireStonyin
cnoroDom I zacnowac srarus quo zdrowia,

2, Systemrtycznr aktywno6d ruchowa w profil.ktyce wybranych
jednostek chorobowych

2.1. Chorobr Diedokrwientra serca
Choroba niedolc\ /ienna serca powstaje w wyniku ujemtego bilan-

su energetyczrego mrgsrua sercowego. zmienione miaidTycowo na_
czynra wlencowe. dostarczajq znac?rie mniej tlenu w por6wnaniu
z Tapotrzebowaniem, co prowadzi do niedodanienia tkariek miesnia
sercowego. Niedotlenienie z kolei moie prowadzid do nasleeo za_trzv-
mania pmcy serca, b6lu dlawicowego 

-(b6lu 
wiericowieoJ. zawahr

migsnia sercowego (niedotlenione tkanki obumieraia. 
-tworzv 

sie
w sercu bliaa). zaburzerl.ryfnu. niewydolnosci k+irnii. Czynn;t eriol
logrcay tej cnoroDy Dejest aany.

Do chwili obecnej pomano wiele czy0nik6w istotnie skorelo-
wg.rygh z wysJgpowaniem choroby, zwanyrh czynnikami zagroienia
{nsx laclors). Na swrecle prowadzono w ciqgu ostatnich 50 lat wiele
badai populacyjnych. k6re wykazaty,2e kbrieje rendencja do zmniej-
szanla sr9 zacnorowalnoscl Da chorobg ntedokvr'ienn4 serca na drod?e
eliminacj i bqdz modyfrkacji c4mnikiiw zagro2enia.' Opisano oonad
250 czynnil6w zagrozenia cboroby. niedokruiennej ierca. Jbdnak
mrmo upl].w! tal Dajwazntejszymr z ntch pozostalq:

- naocrsnlenle temrcze.
- palenie otoniu,
- zaburzenia lipid6w we kn i- choleslerolu powyzei 200 ms/dl

{5.2 mrnoyl) i/ub trigliceryd6w powyzej 200 mg/dl (i.3 rnrnot).
- DmK Syslemarycznej aKtywnosct ruchoweJ,
- oryrosc luD naowaga,
- upolledzona tolemncja glukozy,

niedob6r antyotsydant6w w organizmie (wiramina A, C, E).
- czl|nnlKl prozaKz epowe,
- wystgporvanie choroby Diedokwiennej serca w rodzinie.
- Dlee r wreK
Programy prewencyjne prowadzone w USA, a potem w innvch

laajach \tryk,lqty, 2e aniany zwyczajowe szkodliwego srylu zycii na
sryl zycra oDnrzaJ4cy pozom czynntkow ryzlka przyczynily sie jstot_
nre do zrnriejszenia umieralnosci z powodu choroby niedolsu/iennej
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serca. PowyZszy kierun€k nie dotyczy jednak polskiego spoleczei-

W latach 1976-1990 umieralno(i z tej pr4c4rLy firezczyzn
w wieku 25-64 lat waosla o 41%, a kobiet o 55%. Wedlug WHO
(1993) mgzczyini w Polsce zajmujq drugie miejsce (po Wqgrzech)
w czQsto(ci zgon6w z powodu chordb ukladu kr4zenia1{ Europie.

Polacy wykazuje najwipkzy w Europie przyrost umieralnosci
z powodu choroby wieficowej, Polki zajmuj4 drugie miejsce. W wielu
obserwacjach klinicznych i progmmach interwenryjnych wykazano, ie
z.i,alcz,Jie c4nnik6w ryzyka moze spowodowai zahamowanie roz-
woju miazdrZycy, a nawet cz9(ciowq regresjQ ithiejAcych juZ znian.
W sklad og6lnych i szczeg6lowych zalecei Swiatowej Organizacji
Zdrcwia_ (WHO) dotyczqcych profilaktyki choroby niedokwiennej
serca wcnooze:

- systematyczna kontrola ci6nienia tetniczego krrvi,
Cz9ste pomiary cidnienia t€tDiczego lmvi zwiQkszaj4 wyk4 ral-

no56 nadcisnienia tgtnicz€go lcwi. Za wartosci prawidlowe uznaje si€
wartosci podizej 140/90 iffnHg. Wartosci patologiche pnel<raczaj4
160/95 mmHg. Nalezy podkrejlii, Ze patologicana tylko jedna
skladowa - cifuienie skurczowe bqdZ rozkurczowe - kwalifikuje
badanego do erupy os6b z nadci(nieniem tghriczym. zmniejszenie
zngrczenid zachofiwaniem na nadlidnienie tgtnicze moZemy uzyskad
rcwnrez pEez pmpagowanle zasao mcJonahego 4|wrema, anmeJsze-
nie spoZycia soli, ograniczenie spo2ycia alkoholu, kontrolg masy ciala
i odpowiedni wysilek fizycmy,

- zwalczanie palenia tfo|riu,
Mo2emy uzyskad je ksztaltuj4c ujemn4 opinig na temat palenia

t),toniu, istotne bgdzie tu propagowanie informacji o szkodliwo(ci
palenia tltodu nawet biemego omz o konlaetnych efektach zaprzesta-
nia palenia t'4oniu,

- propagowanie zrsad racionalnego zlnvienia,
Zasady te polegajq na maksymalnym ogmniczeniu spo2].wania

tluszcz6w, a w szczeg6lno6ci nasyconych tluszcz6w zwierzQcych,
wzroscie spo2ywaoia owoc6w i jarzyn w ilosciach do 1 - I ,5 kg dzien-
nie oraz wipkz)'m spozywadu produk6w z pelnego ziama,

- systematyczna kontrola masy ciala,
Sprzyja ona szybszej wykywalnosci nadwagi. Przyjmuie siQ. 2e

wskaznik masy ciala BMI = [masa ciala ftg): wysokoii cialar (m'�)l x
100 powinien przyjmowad wartosi migdzy 20 a 25To. Pnelsoczenie
g6mej granicy przedziatu wskazuje na nadwagg, W celu utrzymania
idealnej masy ciala nalezy kontrolowaC bilans energetyczny organizmu
(spozycie w slosunku do wydatku eDergetycznego). Dane o wano-
Sciach energetycznych produkt6w spozywczych umieszczone na
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opakowaniach powinny byd aDalizowaDe. Szczupla sylwerka ciala
winna stad sie symbolem zdrowja w kazdym przedziale wiekowynr,

- zwigkszenie aktywBoSci fizfcztrej (patrz ntiej).

2.1.1. SystematyczDa akfywnosd ruchowa w preweDcji choroby
niedol(r_ryiennej serca

Dotychczasowe badania oaukowe potwierdzaj4 prewencyjne i pro-
t€kcyjoe (doskonalqce) znaczeoie sysGmarycme'g6 wysilku hzyc;te-
go w chorobach ukladu hqienia. Wysilek frzyczry z jednej sbony
wywoluje korzysloe zmiatry frjologiczne w cz''nnofti u.ldadu loqze-
nia. z drugiej strony redukuje.bqdz wpt.wa modfrkujqco na czFniki
zagrozelua cnoroDy nleooKrMeDnel serca,

, Do.najbar&iej po4danych w prewencji.pierwomej i wr6mej cho-
roDy, nreooKrwlennej. serca. karcuoprotekcyjnych etektow systematy-
cznel aKqMnoscr rucnowej nalezq;

- aDniejszenie czQstoSci skurcz6w serca w spocz''nku i w czasie
submaksymalnych obciqzei,

- vydluZenie olcesu rozkurczu serca,
- obniienie cisnienia t9hiczego krwi w czasie submaks)'rnalnych

- zmniejszenie kurczliwoSci serca,
- obni2€nie uwalniania katecholamin w czasie wvsilku.

wrost stabilnosci elektrycmej serca (zapobi;ganie Taburze-
nrom D,'tmu sercar.

Wymienione czyDniki *T,lyraj4 korzyshie na wiele ogniw pato-
mechanianu chorcby niedokwierurej serca. Wszystkie - z wyjQ&iem
wydluzonego okesu rozkurczu i waostu stabilnodci elektrycznej
- obnizajq zapotrzebowanie serca na tlen. WydluZenie okresu rozkur-
czu powoduje. korrysme wydfuzenie fazy wewaqttu migsniowego
pdeprywu l(Iwr przez serce.

Popmwa w zakesie wymieniotych parametr6w polepsza ukrwie-
nie serca i czyni prace tego organu bardziej ekonomicmq. Jest to
mozliwe do osiqgnipcia nie tylko przez poprawp wydolnoSci mi93tria
sercowego i mie6ni szkieletowych, ale talcie dzigki waostowi tole-
mncji wysilku, lepszej adaptacji ci4g6w enzymatycmych i reakcji hor-
monalnych.

. Nalery nadmienii, ze,.w badaniach wykazano poprawg. perftEji
miQSnia serca w grupie os6b sysrematycziie Eenujqcycb. Ismiejq r6w-
dez hipotezy - popade do6wiadczeniami na zwierzgtach - 2e tre-
niDg sprzyja rozwojowi ls?zenia obocmego w sercu, co kompensowad
moze niedostateczno6i la42enia obocznego w).nikaj4c4 z niedroznoSci
naczyn wrencowycD.
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Inna rola systematycznej aktywlo6ci ruchowej w prewencji choro-
by niedokrwiennej serca, to jej wpbw na redukcje i modyfikacjQ czln-
nik6w zagroienia choroby niedokrwiennej serca. Oczywisqm jest fakt
bezpoSredniego. wpfywu systematycmej aktywnocc i, ruchowej na eli
minacjg czynnika zagroienia ,J3rala aktyw.oosi ruchowa czyh Lzw
,,siedzacy tryb zycia".

SystematyczDa aktywnoSd ruchowa wplywa r6w e2 korzystnie
.w spos6b podredni . na inne waine cz,'odki za$ozenia cboroby

njedokrwieDnej serca modyf'kujqc je bqdz redukujqc. ZoaDym jest fakt
obniienia wartosci cisnienia t9tniczego krwi w spoczynku u os6b
z nadcisnieniem tgtniczj'rn samoistnym lagodnym, kt6re systematy-
cmie trenujq. U os6b z zaburzeniami gospodarki lipidowej dochodzi
pod wptlvem wysilku do bardzo korzystnych zmian pod postaci4
wzostu cholesterolu fiakcji HDL. Frakcji tej przypisuje sig wla6ciwo-
ici anomiazdr2ycowe.

Systematycany trening posiada Riwniei rolf wspomagajEcq w utrzy-
maniu nalezrej masy ciala. Przyczynia siq do korzystniejszego bilansu
€Dergetycanego w organizmi€. Ponadto w6r6d os6b systematyczrie
twicz4cych stwierdza si9 istotnie mniejszy odsetek palaczy q.toniu,
w por6vnaniu z populacj4 o tzw. siedz4c,.rn trybie )rycl . Spr4jajq
temu odruenne Dawyki higieniczne tych os6b, inna filozofra Lycia,
ri/iekszz dbaloS6 o wlasne zdrowie, jak r6wniez lepsza tolerancja
wysilku po zaprzestaniu palenia gtoniu.

2.1.2. Dswkowanie wysilku {izyczn€go w pierwotD€j pr€wedcji
choroby ni€dokrwiennej s€rca

Zalecel'i^ dotyczEce zwigkszenia akty*.no3ci ruchowej w celu
prewencji pierwotnej choroby niedokrwienr:ej serca dotyczA stosowa-
nia roznych form \tysilku fr4cztego w czasie wolnym od pracy.
Preferuje sie dyscypliny o przewadze elemeflt6w wylrz]malodcio-
wych, tj. marsz, trucht, bieg, jazdQ na rowerze. Sezonowo polecasig
bi€gi narcjarskie, wioslarstwo, a z gier zespolowych pilkg ko-
szykowe. Cwiczenia te winny byi wzbogacone w 15-20% objQtosci
o elementy dwiczed silowych i gibkosciowych.

zadovralaj4cy wydatek €Dergetyczny na trening powinien prze-
kaczad 1500 kcal rygodniowo chod korzystne efekty zdrowotne
mozna uzyskai juz przy wydatku 1000-1500 kcal na tydziei. Wy-
datek ten powinien byd rozlozony przeciQtnie na 3 jednostki trenin-
gowe. Wydatki energetycme ponoszone na r6Zne formy aktywnosci
ruchowei Drzedstawiono w tabeli 3.

Poleid sig wykonywanie r6znych ro&aj6w wysilk6w fizycznych.
R62norodno66 w zale2nosci od pory roku, dnia tygodnia, czy wlasnych
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upodobaf -jesr bardzo Froi4dana. Bardzo istotDa iest svstematvczlold
w podejmowadu ned.ng6w. Proponuje iie wykon-rr[anie Cwicieri catv
rok i na przestrzeni calego Zycia. Cl6wna cz93d treniozu oowinni
trwa6 30-40 miout i byt poprzqdzr,rf. 5-10 minutowa iozerzewka.
a zakoiczona l0- l 5.minutami iwiczeri wyciszaj4rych (tool-dowr).

lorcnsywnosc Cwtczei uzalezrona iest od Stanu zdrowia- wvdol-
nofui fizy!2nej i tolerancji uysilku fizycaego. Zaktadaj4c, ie u osoby
cwrczqceJ rue stwrerdza srl istotnych przeciwwskazai do wrysilk6w
fizyczrych, wydolnoSd fizyczna jest Sretui4 a tolerancia ;rysilku
dobra ., !o wysilki oalezy wykonywad tra poziomie 60 - e5% nialsy-
rnaulvcD mozrwoscr_

. .-y,ST !"_"q9ll i iq.,T{yo(ci wysilku bpdzie najczssciej pomiar
IQEU!. NaJWyZSZe WartOSCl tgtna w czasie treniDgu nie DowinDv Drze_
kraczad wartoici.200 mirus wiek osoby tretrujqcej. Dia os6b-rdzpo-
czyn J4cycn fie.Drl]J proponuJe sl9 waflosi oibz4 obliczoEq wedlug
rcguly Bauma ti. 170 minus wiek

Trbeh 3.
Wydrtki energefycztre na rdire formy akt]artroici w czesie

30 minut (wartojci przecietne w kcal)

- 4 km/Aodz

Bieg
- 9 lcr,/godz
- 12 kalgodz
- 15 kl'llgodz

- I0 hr/sodz
-20 knlgodz

- 50 m/mitr

Plywr e
- ,abka 50 n/min
- st^i4 25 u,lna
-kaul50 tr/ni!
- de|fn 50 D/min

Badmintotr

m
160

420

420

220

750

240

240

160

180

2t0

2t0

300
345
390

85
240

340
2ro
a0
430

64



Dorosle osoby heDuj4ce rMinny wykonywa6 badania Iekarskie
kwalifikacyjne i koDtroln€ przyDajmniej I raz w roku. Standard tych
badad moie byi minimalny lub zadowalajqcy. Standard badari mini-
malny zawiera ocenp podstawowych cz)'nnik6w zagrozenia choroby
niedokrwiennej serca u osoby trenujqcej (cisnienie t€tnicze, st9zenie
cholesterolu we lc\tri, paleDi€ q oniu, aktywnoSi fizyczna, masa ciala
w stosunku do masy nalezlej).

Jednak znacmie korzystniej jest zaproponowad osobie dwiczqcej
standard badaf zadowalajqcy, w k6r).rn ocena gl6wnych czynnik6w
zagrozenia choroby niedokwiennej serca jest rczszeEon4 a badade
wzbogacone jest o zapis elektrokardiograficzny w spoczynku i w cza-
sie pr6by wysilkowej oraz o oceni wydolnodci fizycm€j.

Osoba poddajaca si9 heningowi winna jest prowadzii samooceng
tolerancji obci{2efi wysilkowych. Tolerancie w4tpliwe w zakesie kt6re-
gokolwiek z uklad6w lub Darzqd6w w)'rnaga modyfikacji obciezed
treningowych, gl6wnie w zakesie intensylvnosci, obj9tosci lub warun-
k6w iwiczerl. Za( zdecydowanie zla tolenncja wysilku wymaga bez-
wzglednego przerwania 6wiczed i skorzystania z pomdy lekarskiej.

2.1.3. Dawkowanie wysilku w profilaktyce wt6rn€j choroby
niedokrwiennej serca (r€habilitacja kardiologiczDa)

Aplikacj4 wysilku fizyczrego w profilaktyce wtdrnej choroby
niedokwiennej serca objgci sq pacjenci z chorob4 wieicow4 (tzw sta-
bilna angina wysilkowa) omz pacjenci po przebytlm zawale mieSnia
sercowego. Profilaktyka ta u czgSci pacjent6w jest prowadzona na od-
dzialach zamlmietych w szpitalach i osrodkach wczesnej rehabilitacji
kadiologicanej (dotyczy to gl6wni€ pacjent6w po zawale miQsnia ser-
cowego i zabiegach rewaskularyzacyjnych)- Nastgpnie iwiczenia fizy-
cane kontynuowane sq w warunlach ambulatoryjnych. Prowadzenie
rehabilitacji kardiologicznej typu ambulatoryjnego wyrnaga zgody
lekaca Fowadz4cego, pomySlnego przejScia badai kwalifikacyjnych
i we wczesnym okesie zaje6, codziennej wsp6lpracy migdzy pacjen-
tem, lekarzem i magishem rehabilitacji.

Rehabilitacja kardiologiczna t)!u ambulatoryjnego polega na stoso-
waDiu systematycznych i stopniowo zwi€kszanych obci{iei tenin-
gowych u os6b z chorob4 niedokrwiennq serca.

Wysilek fizycmy jest dawkowany w zale2no3ci od wydolnoici
organizmu i wielkosci rezerwy wieficowej. Infomracje te uzyskuje si9
w czasie diagnostycznej pniby wysilkowej. W czasie tej pr6by oblicza
sie limity retna minimalnego i maksymalnego. k6re powinny byd
osi€niQte w czasie henitrgu. Do tego celu stu4 wartodci t9ha uzy-
skane prz€z pacjenta na szczycie wysilku.

65



W czasie heningu przyrost tQha powiden byC w gmnicach
60-80% wartosci t€tna, dobrze tolerowanego w czasie pr6by wysil-
kowej. Wyliczede dla kaidego pacjenta ew. indywidualnego ,,limitu'
tQtna nastQpuje metod4 Karvonena;

Ttreningowe:
(Tmax- Ts) .%

+ T s
100

T tgtno
Tmax maksymalne t$ttro uzysk^ne przez pac:enta na szczycie
dobrze tolerowarcgo wysilku
Ts tgtno spoczyDkowe
%o odsetek pzyrosru t9ma, jaki chcemy uzyskad w czasie re-

ningu DajczgSciej 60, 70 bqdii 80%
Ambulatoryjoe stosowanie wysilku fizycznego w prewencji

w16mej chorobtniedokwiennej serca obejmuji t-zy-etapy. 
'

Etap I - trening indlvidualny konholowany Fzez zesp6l rehabi-
litacyjno-medyczry uykonyrany minimum I 6 razy,

Etap II - trening na sali gimoastycaej 2-l razy w tygodniu
45-60 min. prowadzoDy przez magisE-a rebabilitacji w obecno$i
lekar�za,

Etap III - hening indwidualny pacjenta olcesowo konholowany
pnez rcKarza.

W I etapie tredng prowadzony jest metodA iDterwalowQ na ergo-
metrze rowemwym lub biemi rlchorn€j. Zasadq tego rodzaju beningu
Jest dzreleDe pracy na mtrrejsze czqsci. wlkon,'wane z przerwami. nie
pozwalajAcymi na calkowity wypoczlnek. Kazdy DastQpny \a],silek
jest wykonwany na tle nie zlikwidovaDych objaw6w zmgczenia.

Z,many fujologicme jakie zachodz4 w czasie iego rodzaju pracy
stopniowo nasilajq sie. Trening interwalowy w rehabilitacji kardiolo-
gicznej polega Da ,l-minutowym obci4zeniu chorego pracq. po kt6rej
nast9puje 2-minutowy okes odpoczynku. Po odpocz),rku chory zaczy-
na pracA ze zwi9kszonym obciqzeniem. Po osi4gni9ciu limitu tetna
- obciq,zede stopniowo obniza sig. W czasie I heningu przeprowadza
sip od 5 do 6 cyklipracy fiwajqcych po 4 minuty.

W ll etapie treningu ambularoryjnego prowadzqcy zajgcia magister
rehabilitacji kontroiuje irtensywnosi wysilku na sali ginnasrycmej za
pomocq pomiaru t9ma. Zajqcia skladajq sig z czQ(ci og6lnorozwo-
jowej, malszobuchtu oraz gry w pilkg siarkowq. W czasie zajed obec-
ny jesl lekarz ze sprawnym defibrylatorem i dobrze zaopaE-zonq
apteczk4.



Po wyrobieniu odpowiednich nawyk6w u pacjenta (sarnokontrola
tetna i ci6nienia tetniczego krwi) proces rehabilitacji powinien byd
kontynuowany ind)'widualde - III etap - przez cale iycie pod oke-
sowa kootrole lekarsk4. Programy dwiczefi indywidualnych opr6cz
6wiczerl og6tnorozwojo*ych mogq zawieraC takie formy. jak szybkie
marsze, marszobiegi, jazdQ na rowerze, pvwanie (temperatura wody
powytej 27 stopni C).

2.2. Nadcisnienie tetnicze
Nadciinienie tgmicze rozpomajemy. gdy warto6d anierzonego

ci6nienia tQmiczegojest rdwna lub wy2sza od I60/95 mrnlig. NadciS-
nienie tgmicze jest jedn),in z gl6wnych czynnik6w sprryiaJ4cych roz-
wojowi mia.idzycy ijej klinicznych poslaci jal(imi sq: choroba wiei-
cowa, zawal mieSnia sercowego i udar m6zgowy. W Polsce okolo
8 mln obywareli choruje na nadcisnienre lgtnicze. z czego d 50o/o os6b
o tym nie wie. Najczp(ciej wystQpuje nadci(nienie tQtnicze samoistne.
w redukcji tej postaci nadcisnienia Diez'ntykle wainq rzeczq obok
farmakoterapii- jesl modyfikacja stylu zycia. Do metod Talecanych
w modfr-kacji stylu ,ycia osoby z nadcisnieniem t9tniczym nalez4:

- redukcja nadwagi,
- ograniczenie spozycia soli,
- osmniczenie sDoicia alkoholu.

zicho*anie odpowiedniej aktywnosci fi zycznej.
- walka z nalogiem palenia tytoniu,
- zape\r,nienie odpowiedniej podai wapnia i magnezu w diecie.

- zmnieiszenie spoZycia thazczdw nasyconych i cholesterolu.
a zwigkszenie zawarto(ci blonnika w diecie.

2.2.1. Aktlrmoid rucholva w prewencji nadciSnienia tetnicz€go
w dotychczasowych badaniach wykazano korzystny wplyw sys_

tematycznych iwiczerl fizycznychjako metody stosowane w pierwol-
nej i M6mej prewencji nadcidnienia tphiczego ttatrz tez rozdzial
lV2). U os6b trenuj4cych a obci4zonych dTiedzicznie nadcisnieniem.
os6b z nadcifuieniem graniczn)m lub pelnoobjawowym wykazano
redukcjQ cisnienia tQhiczego v spoc4mku jak r6wDie2 w czasie wy-
kon\.wania wYsilku.-Szczeg6l6we 

zalecenia stosowania Feningu w prewencji Pierwot-
nej nadcisnienia rqtDiczego pokywajq siq w zasadzie z zaleceniami
podanymi w prewencji pierwotnej choroby niedokrwiennei serca..

Natomiast stosowanie akb^\.nosct ruchowej w prewe8cjl wlomej
nadciinienia tgtrriczego wykazuje odmiennoici. Akt''wnoSi fizycznq



moiemy zalec# osobom z nadci(nieniem tgtnicz),rn granicznlm (po-
miary ciSnienia miedzy 140/90 mmHg a 160/95 mmHg) oraz nadci6-
nieniem lagodn).rn I stopnia. badz co najwryiej ll sropnia. U wielu os6b
cisnienie musi byi opanowaae farmakologicznie przed rozpoczgciem
treningu. A zalem bezwzglgdnie wymaga sig medycznej kwalifrkacji
do iwiczei i systematycznej konlroli lekarskiej w czasie trening6w.
Wedtug wielu autor6w wartodd cifuienia 160/105 mmHg dyskwali-
fikuje pacjerta z 6wiczei.

U os6b z nadcisnieniem tetniczym zaleca sie $ysilki rvytrzy-
malosciowe, dynamiczne (marsz, bieg, jazda na rowerze) oraz
unikanie dwiczef statycznych (silowych).

Treningi powinny by6 podejmowane regularnie 3-4 razy w ty-
godniu o intensywnofui umia*owanej, tj. takiej, w czasie kt6rej pac-
jent nie pEekmcza 607o swoich moiliwo6ci. Zalecana pacjentowi
intens,'wnoSi fwiczefi obliczana jest w czasie kwalifikacviDei pr6bv
wysilliowej. Pacjentowi wyznaczi sig .,1 imii' leula lmer6tq 

-(arvo'-

nena), przy kt6rFn to wartoSci ci(nienia, osiqgane w czasie wysilku s4
dla niego bezpieczne. Z treningu powinien byd zupelnie wyelimi-
nowany element wsp6lzawodnictwa. Pacjenra informuje sig o koniecz-
nosci zapzestania treningu przy stwierdzeniu wanoici spoczyr*o-
wych ci6nienia powy2ej 160/105mmHg. R6wnie2 obecno3d infekcji
(stan6w zapalnych) w organizmie jest przeciwwskazaniem do konty-
nuowanra cwrczen.

2,3, Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa jest chorob4 k6r4 chamkteryzuje napadowa

dusano66 w)ryolana zwgzeniem oskrzeli. Czrnnikami wy|olujqcymi
napady astmy s4 alergeny. Nale2q do nich roaocza ku-rzu domowego,
piere. plednie. pylkitraw. drzew ikwiat6w. sierii zwierz4r, leki, kos-
metyki, irodki pior4ce, pokarmy i wiele innych. Przebieg choroby
nasilaje bakterie, wirusy, wdychanie chlodnego powietrza, cz''nniki
psycnogende.

U chorych na ashn9 oskrzelowA r6wniez wysilek fizycmy wyro-
tuie skurcz oskrzeli. Czasem iest on iedvna orzvczl.na wvsleDowania
nipad6w astmatyczrych. Op6i ost<rzeiowry ioSnii g';atiownli w S t O
minucie wysilku, a powmca do wartofui wyjsciowych dopiero po
30 60 minutach.

Chorzy z astrn4 wykazuj4 czgsto zdollrodd do wykonywania
la6tkotrwalych wysilk6w frqcznych o za czlej lntensywnoici mimo
duiego ogmniczenia zdoho(ci do wysilk6w dlugotrwalych. Moana
temu zapobiec podaj4c przed wysilkiem leki (intal, beta-mimetyki) lub
slosujqc regulame irviczenia fizycme zlrlDiejszajqce nasilenie powy-
srlKowego odczynu bronchospastycmego.
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2.3.1. SystematyczDy wysilek w astmie oskrzelowej
Stosuj4c wysilek u osoby z astm4 oskrzelow4 niezb9dnajest ocena

tolerancji wysilkowej. Pomiaru tego dokonujemy mierzqc wskazniki
rezerw wentylacyjnych ptuc w czasie pr6by wysilkowej. Do pr6by
moga przyst4pid pacjenci, kt6rych objgtoSci pojemno6ci oddechowej
przelaaczaj 4 60% wartoici naleinej.

Zajgcia wysilkowe u os6b z asBnq oskzelowq - powyzej 50%
chorycb stanowiq dzieci i mlodTiez - zwiqkszaj4 zdolno(6 do wy-
sitk6w fizycznych bez dusznosci, w ryciu codzieDn),rn. Poprawia siq
ruchomo(i klatki piersiowej sila miesni oddechourych oraz wentylacja
pgcherzykowa pluc. waasta wydolnosd fizyczna, ich odpomo66 na
iniekcje, poprawia siQ stan psychiczny.

U os6b z astrn4 oskrzelowe zaleca sic wysilki interwalowe. Nie
poleca sig dtugotrwalycb wysilk<iw wytrzymalosciowych. Wysilki
powinny trwad I -3 milut i powinny byd przedzi€lone okesami ob-
ci4|efi o bafizo malej intensyvnosci lub wrQcz okresami wypo-
czynku. Optymalne s4 wysilki. kt6re wykonuje sig w urysokiej temper-
amrze i przy duiej \rilgotnoSci (powy2ej l9%).

Dysc)?linq z wyboru jest - dla chorych na astrng oslazelow4-
pty aDie przy wysokiej tempemtufle wody i powietrza. Poleca siQ tei
gimnastyke, teDis, gr€ w pilkg wodn4 sia&owq koszykowq i rgczn4.

Intenrywno(C wysilk6w powinna byd niska. Stgienie kwasu mle-
kowego w czasie wysilku rlie powinno przekaczad 2 mmoVl. U dzieci
odpowiada to czgstosci skurcz6w serca na poziomie 130-160 ude-
n6nlmn't.Yt4 iatych mo2liwofuiach wysilkowych os6b chorych na
astlne oskrzelow4 poleca sig przed wysilkiem protekcje lek6w (5-10
minut przed beta-sympatykomimetyki lub 10 20 minut przed- intal).
Z czasem protekcjg lek6w moru wyeliminowaC, poniewaz systematy-
cmy trening anniejsza nasilenie powysilkowego skurczu oskrzeli.

2.4. Otytosd
Otylosd to stan Dadmiemego gromadzenia tluszcz6w w orgadz-

mie. Otylo(d rozpoznajemy gdy odsetkowa zawartosi tkanki tluszczo-
wej podsk6mej przekacza u kobiet 30%, a u ft Qzczyrt 25%. W pt4-
padku braku warunk6w do oceny tkanki tluszczowej (np. brak faldo-
mieEa) okeslamy u pacjenta nadwagQ. Cho6 te dwa pojecia najczcs-
ciej identyfikuje sie ze sobq to fakem jest, 2e otylosi moze, ale nie
musi by,6.przy^czynq nadwagi (ciqisrowcy, osoby ze slabo rozwiniQty-
ml ml9snnmlt.

Nadwagg oceniamy oke{lajqc wskainik BMI (pasz rozdzial
V2.1.). Jesli jego warto(e przeklacza 25yo to rozpo ajemy nadwagp.
lelli zag pr7e]F,,cza 30yo to mamy do czynienia ze anacaq nadwag4.

69



U os6b z otylosci4 obserrvuje siQ macmie cz€sciej, w por6maniu
z osobami bez otylosci nadciSnienie tQtnicze, chorobg wieicowA,
ni€wydoho66 kr4teni4 cukrzyce, zabuzeDia gospodarki lipidowej
omz zniaDy zryroalnieniowe.

Podstawowymi metodaini oddzialywania prewencyjnego w oty-
lodci jest dieta wzbogacona aktymosciq ruchow4. Dietg konstruuje si9
w oparciu o indt'widualny bilans energetyczny, lak aby powslal defi-
cyt. Tylko w6wczas moi.le zoshe at4.Ikow^na nadmiema ilo(i tkanki
tluszczowej. Zaleca sig r6wnie2 modyfikacjg jakosci diety. Polega ona
na ogmniczeniu spoiywania ttuszcz6w omz wQglowodan6w.

2.4.1. Aktlvnosd ruchowa w prewencji otyloSci
Zmriejszanie nadmiemej zawartoici tkanki duszczowej tylko za

pomoce zwigkszania wydatku ene€etycznego przeanaczonego na
prac9 fizycznAjest malo skutecane. Dla przykladu spalenie I kg tkan-
ki thrszczowej \\\maga &,200 lcn ma6zu bq& l0 godzin intensy-
wnych twiczei fizyczttych. A zatem zwiekszanie na tej drodze wy-
datku energetyczoego b€dzie posiadalo tylko znaczenie pomocnicze.

Natomiast wykazano, 2e (nlczeda fizycme korzystnie reguluj4
wystQpujqce cz€sto w otylosci zaburzeda metaboliczne. Powoduj4
ob 2anie sil poziomu iDsuliny, poziomu lipid6w. a tkan-ka tfuszczowa
staje siq bardziej wra2liwa na dzialanie czpnik6w lipolitycmych.
Poprawia sie ekonomizacja czyrmo(ci ukladu kr4zenia wlaz z popraw4
zdolnolci wysilkowej oraz obnizeniem ciSnieda tgtniczego kwi. Aby
te efekty byty tnrale dwiczenia muszq byi $ykon).wane syslematy-
czre.

Zalecaj4c aLtywnodi ruchowq osobom otytym, nale2y zdawai
sobie sprawl z faktu nadmiemych przeciqzei narzqdu ruchu rych os6b
juz w spoczynku. Otylos6 powoduje czgsciej miany zwyrodnieniowe
w zakesie staw6w i kegoslupa. Jezeli chodzi o form9 wysilku, to
osobom otytlm poleca sig MjczQsciej jazde Da rowerze, w czasie kt6rej
odciq2:anyjest odcinek lQdzwiowy hggoslupa oraz sporty wodne.

W czasie upmwiania plywania, kajakarstwa czy wioslarstwa, tle-
ning obejmuje wiele glup mig{niowych przy slosunlowo dobrze od-
ciqzonym narzqdzie ruchu. Bardzo korzyshe wydaje sie byi ptywanie
podczas kt6rego pozomie obniZona masa ciala shvarza oprymalne
warunKr pmcy ola mr€snr.

U os6b otylych wylqcza sip z zajgd ruchowych W i zabawy
sportowe pol4czoDe ze skokami, sklonami i skrptosklonami tulowia.
Tralmatyzuj4 one bowiem odcinek lqd/wiow1, krggoslupa oraz srawy

U;s6b, u k6rych nadwaga pnekacza 150% masy nalernej pro-
ponowane wyiej formy nie zdaj4 egzaminu. Sprawno3i molorycma

70



tych os6b jest upo(ledzona w tak duzym s!opr!iu,. 2e. zaleca siQ tylko
trening izometryczDy. bazuj4cy na pracy statycaej miqsni.

Systematycznej aktywnoSci ruchowej nie moina stosowae u pa-
c'ent6w z otylosciq, u kl6rycb wystgpujq powiklania narzqdowe.

2.5. Cukrzyca
Cukrzycajest chorobq. kt6rej istola polega na niedoborze imuliny

w oreanizrnie. Roa6zniamy cukrzycA bezobjawowq charakteryzuJqcq
sie nleprawidlow4 toleBncjq wlglowodan6w (faza utajona cukrzycy)
oraz cirkrzycg pelnoobjawow4. Cukrzyca pelnoobjawowa dzjeli si9
z kolei na insulinozalezna i insuli0oniez-aleznq (tlp II tzw. tabletkowa).
Rozpoznanie cukrzycy opiera sie na stwier&eniu podwyzszonych
wartoSci elukozv we krwi.

Czyn;ikami-zagotenja culazycy (zwlaszcza q?u lI) sq: brak akty-
wnoici frzycznej, nieprawidlowe odil t'/ianie, naalrniemy stres omz
obciazenie dziedziczne. Cukrzycogennie dziala 16wniei otylose.
Doniawaz towarzvszv iei czpsLo opomodC *anek na dzialanie insuliny.
istniejq. sugestie,-2e'ai<[*"riodi rilclo*u. kt6ra uwrazliwia tkan]<i na
aD'alanre rnsulrny zapoorega rozwoJowl cuKrzycy. ..

U chorych na cukrzyc9 obsenvuje siQ zwigkszon4 czlslose chorob
ukladu krqzenia powodowaDych miazd2yc4. Gl6wnym powiklaniem
iest miazdzyca nacz''ri obwodowych. Znacmie czlsciej wystQpuje
ihoroba niedokrwienna serca, nadcisoienie tqhricze i oryloft

w postepowaniu prewencyjnym u os6b z cukrzyc4(z1$laszczaqypn
ll) proponuje sig:

- racjonalne odzywianie, .- utra/manre prawlolowej masy clala,
- zwiekszonq aktywno66 ruchow4.

2.5.1. AktydDosd ruchowa w pr€wencji upo6ledzonei tolerancji
glukory i pelnoobj{wowej cukrzycy . .

w prewencjfpienvomej i w16mej cu.krzycy racjon€lnie stosowane
w1silkj fizycare statrowia element r6wnie2 wazny jak leczenie dietety-
cme, a niwet farmakologicane. Celem aktywnofti ruchowej. pro"
ponowaDei osobom z cukrzyc4 jest PoPrawa tolerancji glukozy na-drodze 

wzrosru wrazliwo(ci *anek na insuline i zmniejszenia
odpomosci tkanek na insulirg. Dzigki temu moina obniz"J6 z potrze-
botanie u pacjenta na insuling_ egzigennq.

Aktywno(i ruchowa modyfikuj4c czynniki zagro2enia chorob
u-kladu ha2enia oddala moment wystqpienia powiklari pod postaciq
Ech chor6b jak r6wnie2 popmwia wydolno(d fizycznQ cholego.

71.



Syslemaryczny $ysilek u osdb z cukrzyca moze byd dawkowany pod
czQsrq Rontrot4 poztomu gtukozy we kn /t i w moczu, Kontrola doty_
cry.nie tylko warunk6w spoc4Tkowych, ale rriwnie2 w czasie i io
wys Ku.

W postgpowaniu prewencyjnym w culczycy poleca si9 dysclpliny
wyrrzymatoscrowe. warunkowo mozna w).razia zgodQ na gry
sportowe: pilka nozna, piika siatkowa oraz tenis ziemny, badmintoir
czv tenrs stoiowv.

Obci4zeoia wysilkowe powinny byi Srednio-cieikie, nie powinnv
Wzeloaczae 40 .50% maksymalnych mozliwo&i pacjenra. Bardzo
waanejest spozycie posilku I _-_J_godziny przed wysilkiein. aby dostar-
czyc oopowleOnrcb metabohldw organizmowi i zapobiec hypo-
qukem|l.- 

Insulina powinna byi podana co najwyzej I godzine przed renin-
8rem. ronlewaz wysrtek Ilzyczty zwilksza wratliwosd rkanek na
li1{.19t p-"jl:ll pglinien dysponowad mozliwojciq nieTwtocmego
spozycra latwo przyswaJatnych w€gtowodanow

2,6, Zmirny zwy.rodnietriowe krfgoslupa
4mlany zwyyodnlenlowe kggostupa to zmiany degenemcyjno_

wltworcze powslajEce na skutek dfuzszego dzialania czvmik6w orze-
ci4zajqcych lub uszkadzajacych struttury tkanek. 

-

, Do zmian zwyrodnieniowych krqgoslupa nalezy uszkodzenie
kr4zKow mqdzylcegowych (dyskopaha) i cboroba zw)Todnieniowa
Krqgosrupa. Przyczynamt znian ^vlrodnienio$,ych keeosfuDa sa
czynnikilszkadzajqce stawy. Moze lobyd uraz, milcourad albri nadl
mleme otrcr4zenie stawdw nieprawidlowo zbudowanych lub wadliwie
ustaMonych. Choroba zwyrodnienjowa kregosluoa iesl naiczesciei
nastgpsh,r'em wad posiawy,.wad wrodzonyih tuigoitupa, dziatanji
czyntuxow uszxacEaJEcych tkanlg tqcmq or^z wyrazem sErzenia sig

Procesy degenemcyjne kr4zk6w miedzykrego\rych - dyskopalie
-.zac4aaJq s19 naJcz?Sciej od l0 mku rycia. Uwwukleniu sie jedra
galaretowatego towarzyszy boi w okolicy przykr€goslupowej i zwi€k-
szerue napr€cla mtqsu przy*rggostupowJch, natomiast w)?adniFcie
J4ora mrazozycowego powoduje uctsk korzeni krggowych. TowarzysTa
mu silne brile promieniujqce do koriczyn grimych I doinych oraz czynl
nosciorve skrr)\rienie kqgoslupa, Ucisk wlpadnigrego jqdra na rdieri
powoduJe odlegle srlDe b6le, zaburzenia czucja. a nawet oora2enia
i niedowlady.

W chorobie zwyrodnieniowej kfgoslupa. kr6ra jesl dalsz),rn
ekpem rozwoJu dyskopatlr, zrntany w pierwszej kolejnojci dotyczq
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kr4tk6w miedzyk9gowych, nastgpnie trzon6w kggowych i na koniec
staw6w mipdzykggowych.

_Objawy choroby zwyrodnieniowej dotyczq os6b w Srednimi
podeszlym wleKu -sqnrml ool, uczucre zwlQlGzonego naplecra mlgsnl
oraz ogmniczenie ruchomogci w poszczeg6lnych odcinlach kggo-
slupa.

ZapobiegaDie anianom zwyrodnieniow),m krpgoslupa polega na
unikaniu uraz6w, dbaniu o prawidlow4 budow9 szki€letu i hafinonijny
rozwrij mig(ni. To r6wnie2 likwidowanie czynnik6w. kt{ire wwotujq
nieprawidlowe obci4zenie poszczegdlnych element6w kegoslupa. jak
np. wyr6wnanie slodcenia jednej z koiczyn, zlikwidowanie przykur-
cz6w w stawach koiczyn dolnych, obniieDie nadmiemego ciezaru
ciala, korekcja wadliwej postaqy. Istotne znacz€ni€ ma nimie2
dbalo6i o prawidlow4 postawg, przryjmowanie wla(ciwej pozycji pod-
czas snu i w czasie siedzenia. Umiejgtnie powinay byd podnoszone
cigikie przedmiory

2.6.1. Sysl€matyczn! akg'wDosa ruchowa w prew€ncji zmian
zwyrodnieniowych kregoslupa

Istotne miejsce w prewencji zmian zwyrodnieDiowych kQgoslupa
zajmuje aktlvnoii ruchowa. Systematyczne wysilki fizycme stoso-
wane przez cale Zyaie zapobiegaj4 niewla{ciwym procesom odnowy
struktur stawu, zwiQkszajq ulcwienie i dot,.wienie staw6w, wpt,'rtaj4
Dobudzaiaco na k€leki maziowe. Przvczvniaia sig one r6wniei do
ipadku aigzaru ciala, jaki wplywaj4 na wigkszq dbalosi o prawidlow4
oostawe.

Aktywnodi ruchowa jest r6wnie2 jednym ze sposob6w prewencji
wad postawy. PEyc4.nia siQ ona do wznocnienia ukladu mie(niowego
niezbgdnego do ubrzymania spramo(ci kggoslupa. Dotyczy to szcze-
g6lnie miQ6ni postawy lub antygrawitacyjnych.

Zalecane formy ruchu w prewencji anian zwltodnieniowych l<Ig-
gostupa to marsz, ptlr/ani€ (styl klasycmy), jazda na rowerze, narciar-
stwo biegowe. Formy te powinny by6 wzbogacone o dwiczenia wznac-
niajqce mig3nie brzucha i mi${nie w odcinku lediwiowo-krzyzowym
kQgoslupa. Przeciwvr'skazane s4 gry zespolowe, tenis ziemny, bad-
minton, biegi dlugie, skoki oraz skrQty i sklony tulowia.

2.7. Osteoporoza
Ost€oporoza jest uog6lnionq chorobQ ko6ci, chamkteryzujeca sig

zmniejszeniem masy tkanki kostDej i d€strukcjq jej mikoarchitektury.
Pierwszym objawem osteoporozy jest ga$ienie sig. Wysoko66 ciala
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obn;a siQ o 3 cm. W drugim etapie wystgpuj4 zlamania ko6ci. Zlama-
nia mog4 dotyczyd prawie wszys&ich koici. NajczQ(ciej dotyczq one
ko6ci udowej, trzon6w kgg6w i kosci promieniowej. Najcipzszq
postaciA choroby jest zlamanie szyjki ko6ci udowej. Z kolei zlamania
xzon6w krQg6w sA przycz)'n4 b6lu, zieksztalceri kggoslupa, a talde
uDof ledzenia sDmwnoCci.- 

Najbar&iej zagroione ost€oporoz4 s4 kobiety po 50 roku Zycia, tj.
po okrcsie menopauzy i mpzczyzni po 60 roku zycia. Poniewarz doty-
chczas nie ma skuteczDych i bezpiecznych (rodk6w pozwalajqcych na
odtworzenie zdrcwej tkanki koshej u pacjeflta z osteoporozq, najwaz-
nieJsze ?r,€'czgnie ma zapobieganie tej chorobie.

Prewencja ma na celu osi4gniqcie wysokiej masy kostnej i anniej-
szeniejej utraty zwiqzanej z menopauzq i z wi€kiem. Temu celowi slu24
dwa kierutki dzialari. Pierwszy kierurek dotyczy spozyrania odpowied-
niej ilo6ci wapria w diecie omz unikania niedobor6w witamino*ych -
(witamina Dj, K. 86 i Blr. Drugi kierunek - ro stosowanie dwiczei
rrzycaycn. supremenlacla nonnonatna \! osleoporozre (estrogeny,
kalc)@nina) majduje siq na gmnicy leczenia i prewencji.

2,7,1, Aktywnosd ruchowa w osteoporozie
Od lat wiadomo, Ze uni€ruchomienie powoduje utrate tkanki kost-

nej. Nalomias! systemarycme dwiczenia fizyczne sprzyjaj4 rozwojowi
ko6ci oraz przeciwdzialaj4 zrnniejszaniu sig ggsto3ci ko3ci. Z punktu
widzenia profilaktyki osteoporozy wa2na jest r6wnie2 poprawa koor-
dynacji, szybkosci i sily miqSni, klom nastgpuje w wyniku treningu.
Urazy zwiqz:rre z upadkiem s4 u tych os6b zminimalizowane.

Trening fizyczny zwiqksza masq tkanki kostnej, jak i stopiei jej
mireralizacji. Dla(ego zajmuje on tak war2ne miejsce w prewencjl
osteoporozy. Najwi9ksze ggstodci tkanki koshej stwierdzono u os6b
uprawiaj4cych dyscypliny silowe. R6wnie2 u os6b uprawiaj4cych tren-
ing wytrzymalosciowy dochodzilo do wigkszej minelalizacji ko56ca.
Potwier&eniem kotuystnego oddzialywania wysilku fizycznego na
uklad kostny jest zmniejszona czgstoSd zlamari m.in. szyjki kodci
udowej, u os6b o zwigkszonej aktywnosci ruchowej.
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