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Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk,
Dorota Maciąg
Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka
szyjki macicy
Women’s knowledge concerning breast tumour and cervical
carcinoma prevention
Wstęp
Problem chorób nowotworowych przybiera na świecie miarę epidemii.
Prognozowano, że w 2010 roku na nowotwór złośliwy zachoruje 20 mln osób,
a połowa z nich umrze [1]. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce
(25% zgonów w 2006 roku nastąpiło z powodu nowotworu) i ich udział
w ogólnej liczbie zgonów ciągle rośnie. Bardzo niepokoi także fakt braku
tendencji spadkowej umieralności kobiet z powodu raka sutka oraz minimalna
i zbyt powolna tendencja spadkowa umieralności na raka szyjki macicy.
Stan zdrowia Polaków w wielu obszarach jest porównywalny do
wskaźników UE. Wyjątkiem od tej tendencji jest zawstydzająco wysoka
w porównaniu z innymi krajami Europy umieralność kobiet z powodu raka
szyjki macicy[2]. Mając na uwadze fakt, że w ciągu życia u co trzeciego
europejczyka zostanie rozpoznany nowotwór, a co czwarty umrze z jego
powodu (wg Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem) podejmowane są
działania i kroki w celu ochrony każdego statystycznego mieszkańca Europy
przed nowotworem. W 2006 roku u 2,3 mln Europejczyków rozpoznano
nowotwór. Najwięcej stwierdzono raka płuc, jelita grubego i piersi. Obserwuje
się także znaczny wzrost zachorowań na raka narządów kobiecych [3,4].
W ostatnich latach również w Polsce liczba zachorowań wykazuje tendencję
wzrostową, w tym na raka jajnika liczona na 100 tys. kobiet wzrosła z 5,9
w 1963 roku do 10,9 w 2004 roku. W 2004 roku zachorowalność na raka piersi
na 100 tys. kobiet wynosiła 40,6, na raka trzonu macicy — 13,4, a na raka
szyjki macicy — 11,9 [5]. Szczególnie niepokoi, że na nowotwory chorują
coraz młodsze osoby.
Wiedza na temat chorób nowotworowych piersi i narządów kobiecych
oraz regularne wykonywanie badań profilaktycznych są jednymi
z najważniejszych czynników zmniejszających ryzyko rozwoju choroby [6].
Kobiety powinny zdać sobie sprawę, że wczesne wykrycie przypadku choroby
nowotworowej i podjęcia leczenia może uratować życie. Należy pamiętać, że
niewiele chorób można rozpoznać samemu w odpowiednim momencie.
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Rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium choroby daje bardzo duże szanse
na wyleczenie.
Od kilku lat są w Polsce rozwijane i finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia programy profilaktyczne: program profilaktyki
raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy.
Program wczesnego wykrywania raka piersi obejmuje bezpłatnymi
badaniami mammograficznymi kobiety w wieku 50–69 lat i przewiduje
przeprowadzanie badań raz na 2 lata. Program profilaktyki raka szyjki macicy
dotyczy kobiet w wieku 25–59 lat, które raz na 3 lata mają zapewnione
bezpłatne badanie cytologiczne [7,8]. Badania realizowane w ramach tych
programów są badaniami skryningowymi (przesiewowymi), gdyż dotyczą całej
populacji, w tym kobiet niemających żadnych objawów chorobowych. Każda
kobieta może wybrać lekarza i poradnię, w której będzie przeprowadzone
badanie. Jeśli wynik będzie niepokojący albo okaże się, że kobieta jest
zagrożona chorobą nowotworową, zostanie skierowana do ośrodków
specjalistycznych na badania diagnostyczne.
W 2007 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wysłał ponad 8 milionów
zaproszeń na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne. Niestety,
z dotychczasowej realizacji programów wynika, że w niektórych regionach
Polski na badania zgłasza się niewielka liczba kobiet. Najgorzej wypada
województwo podkarpackie, na przykład w Jarosławiu zaproszenia na badania
mammograficzne wysłano do 4,5 tys. kobiet. Z badań skorzystało tylko 550,
czyli 11,9%, a z badań cytologicznych - 0,63% zaproszonych.
W województwie świętokrzyskim na badania cytologiczne zgłosiło się 4,47%
kobiet, a rekord padł w Pińczowie, gdzie z 2.286 zaproszonych kobiet na
badania cytologiczne zgłosiły się 2 [9].
Nawet w regionach, gdzie powodzenie programu było największe
sytuacja nie jest korzystna. W 2006 roku w kujawsko-pomorskim z możliwości
wykonania mammografii - w ramach programu profilaktycznego - skorzystało
26443 pań, a w 2007 roku – 41 596 (z darmowej cytologii – 29.074 pań w 2006
r. i 34.730 w 2005). Narodowy Fundusz Zdrowia wysyłał imienne zaproszenia.
Tylko niewielki procent mieszkanek regionu skorzystało z szansy bezpłatnych
badań. Choć uzyskane wyniki były najlepsze w kraju, to o zadowoleniu trudno
mówić [10].
Na podstawie aktualnej sytuacji realizacji i wykorzystania badań
przesiewowych z zakresu prewencji nowotworów piersi i raka szyjki macicy
wyraźnie widać, że ochrona zdrowia w Polsce stoi przed poważnym problemem
jakim jest brak zainteresowania oraz zaangażowania populacji w dbałość
o własne zdrowie. Większa część kobiet odkłada badania na później, część nie
interesuje się nimi, a jeszcze inne bagatelizują problem, gdyż uważają, że ich
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nie dotyczy. Mamy, więc sytuację, kiedy jest informacja, jest dostęp
i możliwości wykonania badań, a kobiety ich nie wykorzystują.
Wyraźnie widać, że nadal bardzo ważne jest prowadzenie edukacji
i profilaktyki zdrowotnej. Działania z tego zakresu powinny być bardziej
intensywne i bardziej oddziaływać na społeczeństwo. Bezpośrednim
miernikiem skuteczności wczesnego wykrywania chorób nowotworowych jest
czas, który upływa od zauważenia przez chorego pierwszych objawów choroby
do zgłoszenia się do lekarza i rozpoczęcia leczenia. Im krótszy jest ten czas,
tym większa jest świadomość zdrowotna pacjenta. Szybkie rozpoczęcie leczenia
ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia chorób nowotworowych.
Prawdopodobnie zbyt mało kobiet wierzy, że wczesne wykrycie zmian
chorobowych i rozpoznanie zmiany mogą uratować życie, pomóc uciec od bólu,
cierpienia i tragedii rodzinnych. Jest to olbrzymi problem kliniczny,
ekonomiczny i społeczny [11].
Problem jest o tyle palący i pilny, że za sprawą raka piersi, co 10 lat
z mapy Polski znika pięćdziesięciotysięczne miasto kobiet. Stąd tak ważna jest
edukacja dotycząca wczesnego rozpoznawania i wykrywania raka [12].
Edukowanie pacjentek jest priorytetowym zadaniem dla ginekologów
i pracowników medycznych w opinii Towarzystwa Ginekologicznego, który
podkreślił znaczenie edukacji w Rekomendacjach w sprawie profilaktyki
i wczesnej diagnostyki zmian w gruczole sutkowym [13-15].
Ocena poziomu wiedzy oraz edukacja jest zatem punktem wyjściowym
do programu zwalczania raka w każdej populacji, gdyż w przyszłości może to
poprawić stan zdrowia populacji całego kraju.
Możliwość
skutecznej
realizacji
zapobiegania
chorobom
nowotworowym opiera się na licznych elementach złożonego systemu, którego
podstawą jest przede wszystkim wiedza.
Poziom tej wiedzy jest obiektem badania i analizy.
Cel badania
Celem badania była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat programów
profilaktycznych, nowotworów piersi i szyjki macicy.
Materiał i metoda
Badaniem objęto 50 losowo wybranych kobiet, mieszkanek powiatu
ostrowieckiego, które zgłosiły się po poradę do lekarza pierwszego kontaktu,
w październiku 2009 roku. Udział w badaniu był świadomy, dobrowolny
i anonimowy. Kobiety wypełniły autorską ankietę opracowaną dla potrzeb
badania. Formularz zawierał pytania zamknięte i półotwarte na temat objawów
nowotworów piersi i kanału szyjki macicy, programów profilaktycznych oraz
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oczekiwań badanych wobec ochrony zdrowia w zakresie jej zdobywania czy
pogłębiania.
Za podstawę oceny wyników przyjęto ilość procentową uzyskanych
odpowiedzi w poszczególnych pytaniach. System oceny poziomu wiedzy
klasyfikowano jako: niski (gdy ilość odpowiedzi wynosi w ankietach poniżej
50%), poprawny (gdy ilość odpowiedzi wynosi w ankietach od 50 do 75%) lub
bardzo dobry (przy odpowiedziach na poziomie powyżej 76%).
Wyniki badań
Badane kobiety były w wieku od 20 do 81 lat. Średnia wieku wynosiła
33,7 lat. 50% badanych było w przedziale wieku 20-30 lat, 14% 41-50 lat, 8%
51-60 lat, a 2% miało powyżej 80 lat. Strukturę wieku przedstawia dokładnie
rycina 1.
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Rycina 1. Struktura badanej populacji kobiet wg wieku

56% badanych mieszkało w mieście, zaś 44% na wsi. Najliczniejszą
grupę stanowiło 70% kobiet ze średnim wykształceniem. 14% miało
wykształcenie zawodowe, 10% wyższe, a 6% podstawowe. 48% kobiet było
aktywnych zawodowo, 18% było pracującymi studentami, 22% stanowili
studenci, a po 6% było emerytów oraz nie pracujących.
Swój stan zdrowia kobiety oceniały w kategoriach bardzo dobry, dobry,
średni oraz zły. Dominowało dobre poczucie stanu zdrowia, które
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zadeklarowało 60% badanych. 24% miało poczucie bardzo dobrego stanu
zdrowia, zaś 16% średniego. Nie było złych ocen własnego stanu zdrowia
wśród badanych. Wyniki samooceny zdrowia badanych kobiet zawiera rycina 2.
zły
%0
średni
16%

bardzo dobry
24%

dobry
60%

Rycina 2. Samoocena stanu zdrowia badanych

Spośród 36% kobiet, które podały wystąpienie choroby nowotworowej
w rodzinie po 17% stanowiły nowotwory piersi i jelita, po 22 % rak płuc
i prostaty oraz po 6% dróg rodnych, pęcherza, nerki, wątroby oraz jądra.
Nowotwór wystąpił najczęściej bo w 44% u dziadków, w 25% u matki, po 13%
nowotwory wystąpiły u ojca oraz siostry matki respondentek. W toku oceny
obciążenia genetycznego ustalono, że nowotwory występowały często u kilku
osób z rodziny badanych jednocześnie.
Druga część pytań ankiety dostarczyła informacji na temat poziomu
realizacji programów w badanej populacji kobiet. Zaproszenie na badania
profilaktyczne w kierunku nowotworu piersi i szyjki macicy otrzymało 20%
badanych. Wynika to przypuszczalnie z faktu, że w badaniu wzięło udział tylko
20% kobiet, które mogły zostać objęte programem zapobiegania nowotworom
piersi, (program jest skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat).
68% badanych kobiet było w wieku 25-59 lat, co kwalifikowało je do
programu profilaktycznego zapobiegania rakowi szyjki macicy i umożliwiało
wykonanie co 3 lata bezpłatnego badania cytologicznego. Z niewielkiej grupy
zaproszonych na badania z programu skorzystało 80%. Pozostałe osoby uznały,
że są zbyt młode, aby obawiać się nowotworu.
Zapytane o znane im programy profilaktyczne wcześnie wykrywające
nowotwory kobiety w 24% pytanie pozostawiły bez odpowiedzi. 30%
stwierdziło, że nie zna żadnego programu, a 46% odpowiedziało twierdząco.
Z tej grupy 48% wskazało na program zapobiegania rakowi szyjki macicy, a
43% raka piersi. Żadna z kobiet nie wymieniła innego programu wczesnego
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wykrywania chorób nowotworowych mimo nagłaśnianego w regionie programu
zapobiegania rakowi jelita grubego i prostaty. Poziom wiedzy kobiet na temat
dostępnych programów przedstawia kolejna rycina 3.
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Rycina 3. Znajomość programów profilaktycznych
przez koiety

Informacje o programach badane uzyskały najczęściej (w 22%)
z ogłoszeń, dalej z czasopism (20%), z TV(18%), od lekarza (16%), od
pielęgniarki i z radia (po 12%), a najrzadziej od znajomych (4%).
82% badanych kobiet nigdy nie miało wykonanego badania
mammograficznego, a 26% cytologicznego.
Kobiety z różną częstotliwością korzystają z badania ginekologicznego.
Największa grupa stanowiąca 44% deklaruje, że korzysta z badania 1 raz
w roku. 2 razy w roku z badania korzysta 16%, co 2 lata bada się 8%, a 4%
rzadko. Z badania nie korzystało jeszcze nigdy 2% kobiet. Po 6% kobiet
poddaje się badaniu ginekologicznemu co 4 miesiące i częściej. 46% badanych
poddało się badaniu ginekologicznemu w bieżącym roku, a 14% w 2008.
68% badanych kobiet zadeklarowało, że prowadzi samobadanie piersi, a
28% jej nie wykonuje. 25% nie wie jak prowadzić samokontrolę, 8% nie widzi
takiej potrzeby, zaś pozostałe osoby nie podały uzasadnienia braku lub
zaniechania samokontroli piersi. Całość przedstawionych wyników oceny na
temat programów profilaktycznych zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Wyniki realizacji i wiedzy na temat programów profilaktycznych.
Pytanie ankietowe i warianty odpowiedzi
Udział % odpowiedzi
Czy otrzymała pani zaproszenie na badanie profilaktyczne?
tak
20%
nie
80%
Czy skorzystała pani z zaproszenia lub udziału w programie profilaktycznym?
tak
80%
nie
20%
Czy zna pani programy profilaktyczne ?
tak
46%
nie
30%
brak odpowiedzi
24%
Jakie zna pani programy profilaktyczne?
zapobieganiu nowotworom piersi
44%
zapobieganiu nowotworowi szyjki macicy
40%
brak podanej nazwy programu
16%
Informację o programach profilaktycznych uzyskałam:
w rozmowie z pielęgniarką
12%
z czasopism
20%
z radia
12%
z TV
18%
od znajomych
4%
z rozwieszonych ogłoszeń
22%
Czy miała pani kiedykolwiek wykonaną mammografię piersi?
tak
18%
nie
82%
Czy kiedykolwiek miała pani wykonaną cytologię ?
tak
74%
nie
26%
Jak często korzysta pani z badania ginekologicznego?
nie korzystałam
2%
rzadko
4%
co 4 miesiące
6%
2 x w roku
16%
1 x w roku
44%
często
6%
brak odpowiedzi
22%
Czy wykonuje pani samobadanie piersi?
tak
68%
nie
28%
brak odpowiedzi
4%
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Wg dalszej części pytań ankietowych 72% badanych uznało, że
program wczesnego wykrywania raka piersi obejmuje dobrowolne, bezpłatne
badania mammograficzne u kobiet w wieku 50-69 lat, które jest zalecane do
przeprowadzenia raz na 2 lata. Taka odpowiedź w sposób poprawny
i wyczerpujący charakteryzowała program, który jest zgodny z zaleceniami
komisji ekspertów UE i doświadczeniami innych krajów realizujących tego
typu programy [16]. Poziom wiedzy w zakresie zdefiniowania zagadnienia
można uznać wg przyjętych kryteriów oceny za poprawny. Jest to szczególnie
istotne ze względu na fakt, iż obecnie mammografia jest szeroko
rekomendowana, jako integralna część programu zdrowotnego dla kobiet po 50
roku życia [17,18]. Rola programu profilaktycznego, jako skutecznej metody
wykrywania nowotworu piersi ma także poparcie ekonomiczne, gdyż koszt
wykrycia i leczenia chorych ujawnionych w badaniach przesiewowych jest 7krotnie niższy niż koszt leczenia, gdy rak ujawni się klinicznie [19].
Zapytane o program profilaktyki raka szyjki macicy respondentki
w 52% wybrały prawidłową odpowiedź. Wg ich opinii zgodnej z założeniami
NFZ program dotyczy kobiet w wieku 25-59lat, które raz na 3 lata powinny
wykonać badanie cytologiczne. W tym pytaniu poziom wiedzy także okazał się
poprawny. Ten zakres wymaga aktualizacji i uzupełnienia, gdyż uzyskał wg
wstępnego założenia oceny, wynik w granicach 50-75 % prawidłowych
odpowiedzi. Należałoby prowadzić edukację w taki sposób i w takim zakresie,
aby zdecydowanie większa grupa kobiet wiedziała do kogo są skierowane
i przeznaczone programy. Rozpropagowania wymagają także zasady
kwalifikowania do udziału, aby były jasne dla jak największej grupy kobiet.
W opinii badanych najskuteczniejszą metodą wykrywania nowotworów
piersi (po 40% odpowiedzi) jest systematyczne badanie mammograficzne oraz
samobadanie. W opinii 14% kobiet metodą tą jest systematyczne badanie USG
piersi, a wg 12% to systematyczne badanie ginekologiczne.
Wiedza dotycząca tego obszaru nie jest zadowalająca, gdyż tylko 40%
ankietowanych wybrało samobadanie piersi stawiając je na równi
z mammografią, a 26% odpowiedzi jest nieprawidłowa.
Taki wynik zwłaszcza w aspekcie doniesień, że najlepszą metodą
wykrywania raka piersi we wczesnych stopniach zaawansowania są badania
przesiewowe polegające na badaniu mammograficznym kobiet bez objawów
klinicznych nie jest korzystny. Poprawnie przygotowany i prowadzony program
pozwala nie tylko wykrywać nowotwory, ale także zmniejszyć umieralność
[20], co wykazały pierwsze programy realizowane już w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych, które dały 30-procentowy spadek umieralności [21].
Dokładny zakres treści pytania oraz udzielonych odpowiedzi zawiera tabela 2.
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Tabela 2. Dane dotyczące
profilaktycznych.
Treść pytania i odpowiedzi

zakresu

wiedzy

ankietowanych

o

programach

Udział
%
odpowiedzi

Program wczesnego wykrywania raka piersi obejmuje:
a. obowiązkowe, coroczne badania USG piersi kobiet bez 14%
względu na wiek
b. zalecane co 2 lata RTG klatki piersiowej u kobiet po 40 roku 6%
życia
c. dobrowolne, bezpłatne badania mammograficzne u kobiet w 72%
wieku 50-69 lat zalecane do przeprowadzenia raz na 2 lata
d. obowiązkowe, wymagane do 2 lata badania mammograficzne 6%
piersi oraz USG piersi u kobiet w wieku 40-59 lat
brak odpowiedzi
2%
Program profilaktyki raka szyjki macicy dotyczy:
a. kobiet w wieku 25-59 lat, które raz na 3 lata mają obowiązek 52%
wykonania badania cytologicznego
b. wszystkich kobiet bez względu na wiek, które mają zapewnione 28%
badanie cytologiczne co 2 lata,
c. kobiet w wieku 25-55 lat, które są objęte obowiązkiem badania 10%
cytologicznego co 2 lata
d. kobiet w wieku 25-59 lat, które raz na 3 lata mają zapewnione 2%
bezpłatne badanie cytologiczne
brak odpowiedzi
8%
Najlepszą metodą wykrywania i zapobiegania nowotworom piersi jest wg pani:
a. systematyczne badanie mammograficzne
40%
b. systematyczne badanie ginekologiczne
12%
c. samobadanie piersi
40%
d. systematyczne badanie USG piersi
14%

W następnej części badania, której wyniki umieszczono w kolejnej
tabeli 3, znalazły się informacje o postawach badanej populacji wobec własnego
zdrowia.
Kobiety badanie ginekologiczne wykonują najczęściej w wybranym lub
dostępnym gabinecie prywatnym (52%). 28% respondentek robi to
w najbliższej lub wybranej poradni, natomiast 14% decyduje się na wizytę
u wybranego lekarza bez względu na fakt czy jest to gabinet prywatny czy
poradnia posiadająca umowę z NFZ.
O częstości badania decyduje najczęściej u badanych brak objawów
i dolegliwości (w 40%). Decyzją 26% kieruje brak czasu na badania. 14%
powstrzymuje przed wizytą obawa przed wykryciem choroby. Badanie
ginekologiczne wykonywane jest przez 6% kobiet z powodu wymagania
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okresowych badań pracowniczych. 4% odczuwa zaś skrępowanie i wstyd,
i dlatego odkłada badanie ginekologiczne.
Niepokoi natomiast bardzo fakt, że podczas wizyty u lekarza
ginekologa, aż 82% kobiet nie ma wykonanego badania piersi. Wszystkie
respondentki przyznają, że nigdy nie zdarzyło się by lekarz zaproponował im
takie badanie.
Tabela 3. Wyniki postaw zdrowotnych badanych kobiet.
Badanie ginekologiczne wykonuję w :
a. w najbliższej poradni lub w wybranej poradni
28%
b. w wybranym lub dostępnym gabinecie prywatnym
52%
c. w gabinecie prywatnym lub NFZ, gdzie przyjmuje wybrany 14%
lekarz
brak odpowiedzi
6%
O częstości badania ginekologicznego decyduje u pani fakt:
brak odpowiedzi
10%
a. brak objawów i dolegliwości
40%
b. odczuwanie skrępowania i wstydu
4%
c. wymagania okresowych badań pracowniczych
6%
d. brak czasu na badania
26%
e. obawa o wydatek finansowy
6%
f. obawa przed wykryciem choroby
14%
Czy podczas wizyty u lekarza ginekologa miała pani wykonane badanie piersi?
tak
16%
nie
82%
brak odpowiedzi
2%

W świetle uzyskanych wyników widać jasno, że udanie się na badanie
ginekologiczne jest traktowane przez kobiety w kategorii przymusu lub
obowiązku, z którego zwalnia je brak niepokojących objawów czy brak czasu.
Zaś powstrzymuje obawa przed wykryciem choroby czy skrępowanie.
Potwierdza to bardzo niepokojące spostrzeżenie, że świadomość zagrożenia
własnego zdrowia i życia jest zbyt niska, aby zmobilizować je do działania.
Zdrowie ciągle jeszcze nie jest postrzegane, jako dobro, za które w decydującej
mierze odpowiada sam posiadacz.
W toku badań własnych ustalono także, że badanie piersi nie jest
standardem badania lekarskiego. Fakt ten staje się jeszcze bardziej znaczący, że
brak ten dotyczy właśnie badania ginekologicznego.
Kolejna część ankiety dotyczyła poziomu wiedzy z zakresu znajomości
czynników ryzyka i objawów nowotworów, a uzyskane wyniki przedstawia
tabela 4.
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Tabela 4. Wyniki z zakresu czynników ryzyka i objawów nowotworów
Treść pytania ankietowego
Udział % odpowiedzi
Czynnikiem ryzyka powstania raka piersi są:
nadwaga
2%
doustne środki antykoncepcyjne
17%
ekspozycja na promieniowanie jonizujące
15%
choroby sutka
14%
wiek
18%
palenie tytoniu
31%
brak aktywności fizycznej
0%
inne
0%
Czynnikiem ryzyka nowotworów narządów kobiecych mogą być:
palenie
26%
nadużywanie alkoholu
10%
doustne środki antykoncepcyjne
40%
otyłość
8%
częste przyjmowanie antybiotyków
4%
częsta zmiana partnerów seksualnych
58%
liczne ciąże i porody zwłaszcza w młodym wieku
10%
zakażenie wirusem brodawczaka
66%
zakażenie wirusem opryszczki
36%
Inne: występowanie raka w rodzinie
2%
Objawy niepokojące, sugerujące proces chorobowy narządu rodnego to:
bóle brzucha
54%
ogólne złe samopoczucie
12%
gorączka
12%
krwawienia pomiędzy miesiączkami
86%
upławy
50%
Objawy sugerujące nowotworowy charakter zmian piersi to:
a. guzki
80%
b. zmiana kształtu piersi
40%
c. wyciek z brodawki
66%
d. inne: wciągnięcie brodawki
2%
Objawy mogące sugerować inne nowotwory to:
brak odpowiedzi
22%
guzki
2%
utrata masy ciał
22%
bóle
20%
krwawienia z odbytu
8%
powiększone węzły
2%
zmiana głosu
2%
złe samopoczucie
20%
anemia
6%
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wymioty
krwawienia
gorączka
trudności w przełykaniu
zmiany na skórze
obrzęk
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2%
6%
2%
2%
16%
4%

W zakresie czynników ryzyka powstania raka piersi kobiety najczęściej
wskazywały na palenie tytoniu (31%). Pozostałe czynniki posiadały zbliżone
wartości: wiek 18%, doustne środki antykoncepcyjne 17%, ekspozycja na
promieniowanie jonizujące 15%, a choroby sutka 14%. Zupełnie pominięte
zostały: nadwaga, którą wybrało 2% oraz brak aktywności fizycznej 0%.
Czynnikiem ryzyka nowotworów narządów kobiecych może być
w opinii badanych kobiet (wg liczności odpowiedzi): zakażenie wirusem
brodawczaka wg 66%, w opinii 58% częsta zmiana partnerów seksualnych, wg
40% doustne środki antykoncepcyjne, a wg 36% zakażenie wirusem opryszczki.
Wg 40% istotne są doustne środki antykoncepcyjne, a w opinii 26% palenie.
Najrzadziej wskazano, jako czynniki ryzyka nadużywanie alkoholu i liczne
ciąże i porody zwłaszcza w młodym wieku (po 10%) oraz 8% otyłość.
Wymieniono także w 4% częste przyjmowanie antybiotyków i w 2%
występowanie raka w rodzinie.
Wiedza w tym zakresie niestety także klasyfikuje się jako niską.
Popularność wirusa brodawczaka, który najczęściej wskazały badane
jako czynnik ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy wynika
przypuszczalnie z faktu odkrycia i popularyzowania jego wpływu na rozwój
nowotworu w ostatnich latach oraz wprowadzenia szczepienia populacji 13latek. Zakażenia genitalnymi typami wirusa HPV wywołują różnego rodzaju
zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów
rodnych, ale i innych okolic ciała [22]. Zakażenia te dotyczą głównie młodych
kobiet, a przebieg rozwoju zakażenia jest etapowy i może w efekcie końcowym
spowodować rozwój nowotworu [23]. Za rozwój choroby i powstanie
nowotworu odpowiadają (40 spośród 100 typów) preferencyjne typy wirusa
HPV [24]. Największy związek z rakiem ma HPV 16 i 18 odpowiedzialne za
70% raka [25] i zmiany przednowotworowe [26]. Ścisły związek pomiędzy
nowotworem, a typem HPV został potwierdzony badaniami [27].
Prawdopodobny model rozwoju nowotworu od chwili zakażenia HPV jest
etapowy. Zaczyna się infekcją po kontakcie płciowym, w 80% przypadków
infekcja jest zwalczana bez objawów i zmian w szyjce macicy [28]. U 20%
kobiet zmiany chorobowe przechodzą w fazę przewlekłą i po 2-4 latach
rozwijają się zmiany CIN. U 15% z tej grupy następuje samowyleczenie
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infekcji z regresją zmian. U 3-5% nieleczonych kobiet rozwija się rak szyjki
macicy [29].
Objawy niepokojące, sugerujące proces chorobowy narządu rodnego to
w opinii 86% badanych krwawienia pomiędzy miesiączkami. 54% wskazało na
bóle brzucha, 50% upławy, a po 12% ogólne złe samopoczucie i gorączka.
Informacje kobiet co do wybranych objawów były poprawne.
Krwawienia wskazane jako najczęstszy objaw są zgodne z oczekiwaniami
i obrazem rozwijającej się choroby. Podobnie bóle i upławy [30].
Jednak wskazanie gorączki oraz ogólnego osłabienia jako objawów nowotworu
nie jest poprawną i oczekiwaną odpowiedzią, a tej udzieliło 24% badanych.
Nie było odpowiedzi wskazującej, jako czynnik ryzyka wystąpienia
raka szyjki aborcji, która nadal jest przedmiotem badań [31]. Ten obszar wiedzy
można ocenić tylko, jako poprawny, zawierający znaczny procent niezgodnych
z oczekiwaniem odpowiedzi.
Objawy sugerujące nowotworowy charakter zmian piersi to w opinii
80% guzki w piersi, 66% wyciek z brodawki, w 40% istotna jest zmiana
kształtu piersi. Z innych objawów 2% wymieniło wciągnięcie brodawki.
W obszarze wyboru objawów sugerujących proces nowotworowy
gruczołu piersiowego lub narządów kobiecych tylko niektóre i to pojedyncze
czynniki uzyskały poziom bardzo dobry oraz poprawny. Z powodu przewagi
poziomu poprawnego i niskiego odpowiedzi w poszczególnych pytaniach
całość wiedzy w tym zakresie uzyskała ogólnie niską ocenę.
Zebrany materiał badawczy objął również analizę objawów, które mogą
sugerować zmiany nowotworowe w innych organach czy okolicach ciała. Wg
22% kobiet do takich objawów można zaliczyć utratę masy ciała. Po 20%
kobiet wymieniło bóle i złe samopoczucie. W opinii 16% ważne są zmiany na
skórze. 8% wskazało krwawienia z odbytu, po 6% anemię i inne krwawienia,
a 4% obrzęk. Po 2% wymieniło guzki, powiększone węzły chłonne oraz zmianę
głosu, wymioty, gorączkę oraz trudności w przełykaniu.
Uzyskane wyniki są także poniżej oczekiwań i można je ocenić, jako wiedzę na
niskim poziomie.
Ostatnia część ankiety to treści, które pozwoliły określić oczekiwania
edukacyjne badanych. Wyniki z tego obszaru prezentuje ostatnia tabela 5.
Tabela 5. Wyniki oczekiwań edukacyjnych ankietowanych.
Treść pytania ankiety

Udział
%
odpowiedzi
Informacje na temat zapobiegania chorobom powinny być dostępne w:
a. szpitalach, poradniach
70%
b. TV, radiu, Internecie
34%
c. czasopismach
38%
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brak odpowiedzi
2%
Informacji na temat zapobiegania chorobom i nowotworom oczekuję od:
lekarza
60%
pielęgniarki
38%
każdego pracownika ochrony zdrowia
42%
osób z chorobą
6%
brak odpowiedzi
2%
Najlepszą formą podawania informacji na temat zapobiegania chorobom jest:
a. bezpośrednia rozmowa z lekarzem, pielęgniarką
72%
b. forma drukowana podawanej informacji(ulotka, 30%
broszura, zalecenie,..)
c. prelekcje, wykłady, porady w grupach
10%
d. otwarte spotkania, mitingi, programy
18%

W opinii 70% badanych informacje o sposobie postępowania, zdrowym
stylu życia powinny być dostępne w szpitalach, poradniach, wg 38%
w czasopismach, a w TV, radiu i internecie wg 34%.
Warto podkreślić, że ważnym wskazanym źródłem wiedzy (38%) są
czasopisma, z których informacje o programach profilaktycznych czerpało 20%
badanych. Tak ważna rola prasy wynika przypuszczalnie z faktu, że masowo
produkowane periodyki o szerokim zasięgu odbioru, najczęściej ogólnopolskim,
adresowane do kobiet i przez nie głównie czytane, oddziałujące na nie
w określony sposób i wywołujące pewne zmiany (np. w stylu życia,
nastawieniach), poruszające specyficzne tematy fizjologii, zdrowia, pielęgnacji
ciała, mody czy kosmetyków [32]. Wśród funkcji prasy najczęściej wymieniane
są trzy podstawowe: funkcja informacyjna, wychowawcza i rozrywkowa.
Niekiedy pojawia się także czwarta funkcja, reklamowa. Uważa się ponadto, że
prasa kobieca nie tylko relaksuje i zabawia, ale też edukuje, socjalizuje
i wychowuje [32]. To prasa skierowana do nastolatek i kobiet dojrzałych
propaguje wiedzę o samokontroli piersi, o przeżyciach dziewcząt i kobiet
chorych na nowotwór, o tym jak walczą z rakiem i jak wygrywają z chorobą,
dlatego są doceniane, jako źródło informacji o programach profilaktycznych.
Informacji na temat zapobiegania nowotworom kobiety oczekują
najczęściej (w 60%) od lekarza. 42% badanych oczekuje informacji od każdego
pracownika ochrony zdrowia, zaś 38% od pielęgniarki. 6% kobiet wskazało,
jako źródło informacji osoby z chorobą, które z racji doświadczeń mogą
dostarczać cennych praktycznych rad.
Najlepszą formą podawania informacji wg 72% respondentek jest
bezpośrednia rozmowa z lekarzem lub pielęgniarką. Wg 30% odpowiednia jest
forma drukowana podawanej informacji, jako ulotka, broszura czy spisane
zalecenia. 18% wskazało otwarte spotkania i programy dla grup, zaś 10%
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prelekcje, wykłady czy porady. Pracownicy ochrony zdrowia są postrzegani
przez populację, jako ważne ogniwo w edukacji.
Zebranie i analiza danych oraz uzyskane wyniki umożliwiły
porównanie i wnioskowanie.
Dyskusja
Uzyskany niski poziom wiedzy w badaniach własnych odniesiono do
doniesień innych autorów. Wśród kobiet badanych w Katowicach [11] wiedza
także była na podobnym niskim poziomie, a w badaniu CBOS nie odnaleziono
oceny poziomu wiedzy [33].
W zakresie najczęściej wskazywanych czynników ryzyka raka piersi
w badaniu katowickim badane za najważniejszą uznały przyczynę genetyczną
(wg 35%) [11]. W badaniu własnym wskazane zostały choroby sutka (62%),
a w badaniu CBOS nie uwzględniono tego tematu [33]. Brak możliwości
wykazania związku pomiędzy wynikami w tym zakresie.
Za czynniki ryzyka narządów rodnych kobiety w badaniu katowickim
uznały przyczynę genetyczną (21%) [11], podczas gdy badanie własne
wykazało wg 66% zakażenie wirusem brodawczaka. W badaniu CBOS nie
uwzględniono także tego parametru. Obciążenie genetyczne chorobami
nowotworowymi w rodzinie odnotowano u 45% w populacji katowickiej [11],
a 36% w badaniu własnym. Wynik jest nieco niższy.
Pytanie o objawy nowotworów piersi w badaniu katowickim bez
odpowiedzi pozostawiło, aż 56% badanych [11], zaś we własnym wszystkie
kobiety udzieliły odpowiedzi. Guz jest objawem, który wskazało 35% kobiet w
badaniu porównawczym [11], a 80% we własnym. Objawy nowotworów
narządów rodnych to w opinii 39% kobiet z Katowic ból, a wg 15% upławy
[11], podczas gdy w badaniu własnym oba objawy wskazało ponad 50% kobiet.
Udział kobiet w badaniach profilaktycznych jest wyrównany, gdyż
badanie ginekologiczne w badaniu katowickim wykonało 98%, a we własnym
90% kobiet, zaś cytologiczne ponad 70% [11]. Badanie mammograficzne
wykonało 18% w badaniu własnym, zaś wg CBOS 26% [33], co sugeruje że
oba wskaźniki są zbyt niskie.
Samobadanie piersi prowadzi wg badania katowickiego 54% [11], we
własnym 68%, zaś w badaniu CBOS 63% kobiet [33] czyli realizacja jest na
zbliżonym poziomie.
Odczucie towarzyszące badaniom ginekologicznym jakim był strach
przed wykryciem choroby zgłaszało 26% kobiet w Katowicach oraz 14%
w badaniu własnym.
Wstyd zdecydowanie częściej (u 35% kobiet) powstrzymywał kobiety
z Katowic [11] niż z badania własnego (4%) przed kontrolą ginekologiczną.
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Badanie piersi w toku badania ginekologicznego jest zbyt rzadkie
zarówno wśród badanych w CBOS (u 33%) [33], jak i w badaniu własnym
(16%).
Okazuje się, że bardzo rzadko lub sporadycznie mają wykonywane badanie
piersi kobiety w innych regionach [34-35].
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na okres
2006-2015 postawił słuszny cel wdrożenia nauczania i szkolenia onkologii
lekarzy wszystkich specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy
rodzinnych, a także pielęgniarek i techników medycznych [36]. Jednak badacze
potwierdzają fakt, że należy zadbać także o aktualizację i stan wiedzy
edukatorów, od których społeczeństwo oczekuje wiedzy, gdyż nie jest ona
wystarczająca [37].
Rozłożenie czynników ryzyka raka piersi, jakie zaproponowano do
wyboru kobietom zaczerpnięto z literatury, jednak ich waga i kolejność jest
nieco odmienna od uzyskanych odpowiedzi.
Palenie wskazane przez badane, jako najważniejsze jest uważane za
czynnik kontrowersyjny w etiologii raka piersi. Większość badań nie
potwierdza
jakiegokolwiek
związku
pomiędzy paleniem tytoniu,
a powstawaniem nowotworów złośliwych piersi [26]. W niektórych sytuacjach
podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet może jednak być
związane z zaburzoną, w wyniku działania polimorficznego genu, funkcją Nacetylotransferazy-2. Kolejno wymieniony, jako czynnik wiek rzeczywiście jest
istotny, gdyż z analiz epidemiologicznych wiadomo, że 80% wszystkich
nowotworów piersi stwierdza się u kobiet po 50 roku życia [38].
Wybrane przez respondentki pozostałe czynniki ryzyka takie jak
doustne środki antykoncepcyjne, ekspozycja na promieniowanie jonizujące oraz
choroby sutka także są umieszczone w odmiennej kolejności. Nadwaga
i otyłość wskazane, jako czynnik zwiększa ryzyko nowotworu, gdyż u kobiet z
nadwagą trudniejsze jest wykrywanie zmian w piersiach, ponieważ komórki
tłuszczowe, które wytwarzają dodatkowe estrogeny zwiększają w ten sposób
ekspozycję na te hormony. Poza tym większe ryzyko występuje u kobiet po
menopauzie (w ich organizmie zmienia się rozkład tkanki tłuszczowej).
Podkreśla się także znaczenie w etiologii nowotworów zespołu metabolicznego
[39]. Brak aktywności, jako czynnik został przez kobiety zupełnie
wyeliminowany. Niski poziom wiedzy potwierdzają jeszcze inne badania [40].
Choć w literaturze pojawiają się identyfikacje coraz nowszych
czynników np. procentowy udział pęcherzyków gruczołu w zraziku płuca
kobiety [41] widać wyraźne, że nawet te klasyczne są mało znane.
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Wnioski
1. Poziom wiedzy kobiet powiatu ostrowieckiego na temat programów
profilaktycznych, czynników ryzyka oraz objawów raka piersi i kanału
szyjki macicy jest niski.
2. Zagrożenie wystąpieniem nowotworów w badanej populacji wynika
z małej wiedzy, ale także znacznego obciążenia genetycznego
występowaniem nowotworów w rodzinie.
3. Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi i narządów rodnych wśród
kobiet jest brak samobadania i pomijanie badania piersi podczas wizyt
u lekarza ginekologa.
4. Kobiety oczekują informacji na temat zapobiegania nowotworom
w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach), głównie od
lekarzy i pielęgniarek, a preferowaną formą odbioru jest bezpośrednia
rozmowa z personelem medycznym.
Streszczenie
Problem chorób nowotworowych przybiera na świecie miarę epidemii. Prognozowano,
że w 2010 roku na nowotwór złośliwy zachoruje 20 mln osób, a połowa z nich umrze.
Bardzo niepokoi fakt braku tendencji spadkowej umieralności kobiet z powodu raka
sutka oraz minimalna i zbyt powolna tendencja spadkowa umieralności na raka szyjki
macicy, która w Polsce jest zawstydzająco wysoka w porównaniu z innymi krajami
Europy. Ponadto na nowotwory chorują coraz młodsze osoby.
Wiedza na temat chorób nowotworowych piersi i narządów kobiecych oraz regularne
wykonywanie badań profilaktycznych są jednymi z najważniejszych czynników
zmniejszających ryzyko rozwoju choroby. Wczesne wykrycie przypadku choroby
nowotworowej i podjęcie leczenia może uratować życie. Edukowanie pacjentek jest
priorytetowym zadaniem dla ginekologów i pracowników medycznych w opinii
Towarzystwa
Ginekologicznego,
które
podkreśliło
znaczenie
edukacji
w Rekomendacjach w sprawie profilaktyki i wczesnej diagnostyki zmian w gruczole
sutkowym.
Cel pracy
Celem pracy było poznanie sytuacji lokalnej w zakresie poziomu wiedzy na temat
wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworowi piersi i raka szyjki macicy w
populacji kobiet powiatu ostrowieckiego.
Materiał i metoda
W październiku 2009 roku zrealizowano badanie ankietowe, wśród 50 losowo
wybranych kobiet, które zgłosiły się po poradę do lekarza pierwszego kontaktu,
z przyczyn innych niż schorzenia lub dolegliwości piersi i narządów rodnych.
Wyniki
Badanie wykazało, że poziom wiedzy badanych w zakresie czynników ryzyka,
objawów nowotworów piersi i narządów rodnych jest niski i wymaga pilnie
uzupełnienia. Kobiety oczekują, że informacje na temat promocji i profilaktyki będą
dostępne (najczęściej) w szpitalach, poradniach i że pozyskają je od lekarza oraz
każdego innego pracownika ochrony zdrowia. Najczęściej oczekiwaną formą
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przekazywania informacji jest bezpośrednia rozmowa z lekarzem lub pielęgniarką, zaś
nieosiągalnym elementem badania ginekologicznego jest badanie piersi przez lekarza w
toku wizyty. O częstotliwości badania ginekologicznego, wykonywanego przez
respondentki najczęściej w gabinecie prywatnym decyduje brak objawów
i dolegliwości. Respondentki nie znały żadnych innych programów profilaktycznych
poza tymi, o które pytano i wymieniono w ankiecie. Badanie potwierdziło pilną
potrzebę edukacji.
Słowa kluczowe: nowotwór piersi, rak szyjki macicy, programy profilaktyczne,
edukacja.

Summary
The problem of neoplastic diseases in the world is reaching the range of epidemics. It is
forecasted that in 2010, 20 mln people will fall ill with malignant neoplasm and a half
of them will die. A disturbing is the fact that there is no a decreasing tendency in
women’s mortality of breast carcinoma, as well as a minimum and too slow a
decreasing tendency in mortality of cervical carcinoma, which in Poland is far too high,
in comparison with other European countries. What is more, still younger and younger
people are becoming ill with tumours. The knowledge of breast tumours and neoplastic
diseases of female organs, as well as regular prevention examinations are one of the
most important factors lowering the risk of the disease development. Early detection of
neoplastic diseases and undergoing treatment may save lives. According to the
Gynaecologists’ Association educating female patients is the key issue for
gynaecologists and other medical personnel. In the Recommendations the Association
stressed the significance of education of prevention and early diagnostics of mammary
gland changes.
Aim:
The aim of the thesis was to become familiar with the local women’s knowledge of the
early detection and prevention of breast tumours and breast carcinoma in the population
of Ostrowiec Św. Administrative Unit.
Material and method:
In October 2009 a survey was conducted among 50 randomly chosen women, who came
to their general practitioner, due to morbid states, different from breast or other organs
complaints.
Results:
The survey proved that the level of the respondents’ knowledge of the risk factors and
symptoms of breast tumours and reproductive organs is low and requires
supplementation. The women expect the information of promotion and prevention to be
available in hospitals (mostly), outpatient’s clinics and they will acquire it from a doctor
or any other personnel member of a health unit. The respondents look forward to be
informed in a direct conversation with a doctor or a nurse and breast examination is
unavailable during a gynaecological examination. According to the respondents the
frequency of gynaecological examinations depends on the lack of symptoms or
complaints. The respondents did not know other prevention programmes, except for the
ones mentioned in the survey. The research proved the urgent need for education.
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Małgorzata Cichońska, Monika Borek, Wioletta Krawczyk
Wybrane czynniki ryzyka, choroby i zespoły objawowe prowadzące
do występowania udarów mózgu
Selected risk factors, diseases and syndromes leading to the
occurrence of stroke
Wstęp
Udar mózgu jest obok migreny, padaczki i afazji jednym z nielicznych
zespołów objawowych i jednostek nozologicznych w neurologii, opisywanych
już w czasach starożytnych. Jak każde złożone zjawisko jest fenomenem
niełatwym do zdefiniowania [1]. Można go opisywać i definiować w różny
sposób.
Jest to zespół objawów klinicznych charakteryzujący się nagłym
pojawieniem się ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgowia,
które jeżeli nie doprowadzają wcześniej do zgonu, utrzymują się dłużej niż 24
godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa [1-3].
Udar mózgu jest określony także, jako zespół objawów wynikających z
czasowego lub stałego upośledzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego
przez proces niedokrwienny lub krwotoczny, w którym doszło do pierwotnego
uszkodzenia jednego lub wielu naczyń mózgu przez proces patologiczny [4].
Udar to zespół neurologicznych objawów ubytkowych, powstały w
wyniku przerwania krążenia mózgowego [5,6].
Jest też definiowany, jako nagłe wystąpienie mniej lub bardziej
nasilonych objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu w wyniku zaburzeń
krążenia mózgowego [7].
Aktualnie udar jest pojęciem zbiorczym, rodzajem skrótu pojęciowego,
który obejmuje wielorakie, zróżnicowane klinicznie i patogenetycznie stany. To
schorzenie, które stanowi aktualnie poważny problem zdrowia publicznego [8].
Rozpowszechnienie udaru i powodowana nim śmiertelność, znaczące
indywidualne i społeczne obciążenie finansowe oraz fakt egzystowania dużej
grupy chorych niepełnosprawnych biologicznie, kulturowo i ekonomicznie
składają się na wielopłaszczyznowe znaczenie udaru mózgu, jako problemu
ogólnoświatowego. Udar to nadal trzecia co do częstości przyczyna zgonów
i jedna z najważniejszych przyczyn trwałego kalectwa [9].
W Polsce 70% osób (a 50% w krajach wysokorozwiniętych), które
przeżyły udar jest niepełnosprawnych, a skutki społeczne i ekonomiczne
nakazują konieczność nasilenia intensywności postępowania diagnostycznoleczniczego z chorymi z udarem [10]. To jeden z głównych problemów
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obciążających nie tylko osobę chorą, ale także krąg osób opiekujących się nią.
Sam udar poprzez specyficzną dynamikę obrazu klinicznego i szybkość
narastania objawów jest procesem trwającym niezbyt długo, o tyle jego
następstwa mogą towarzyszyć pacjentowi do końca życia [11].
Istotną rolę w powstawaniu udarów odgrywają według współczesnych
pojęć czynniki ryzyka udaru, które sprzyjają jego wystąpieniu, nie będąc same
przez się jego przyczyną.
Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo zachorowania lub zgonu, a jego
wielkość zależy od wielu cech osobniczych i czynników środowiskowych, które
nazwano czynnikami ryzyka. Prewencja udaru mózgu opiera się głównie na
ograniczeniu lub eliminacji modyfikowalnych czynników ryzyka [12].
Do istotnych czynników ryzyka udaru mózgu można zaliczyć wiele
chorób i wpływów. Wśród nich wyróżnia się te obejmujące całą populację
(modyfikowalne i niemodyfikowalne) oraz subpopulacyjne, a więc mające
znaczenie statystyczne, ograniczone do szczególnej grupy pacjentów.
Cel pracy
Celem pracy było sporządzenie wykazu wybranych czynników ryzyka
udarów mózgu wymienianych w dotychczasowych badaniach.
Omówienie tematu
Niemodyfikowalne, znamienne czynniki ryzyka w populacji ogólnej to:
wiek, płeć, rasa i czynniki genetyczne [1,4]. Modyfikowalne to: nadciśnienie
tętnicze, choroby mięśnia sercowego, układu bodźco- przewodzącego
i zastawek serca, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, otyłość, zwężenie
tętnicy szyjnej wewnętrznej, niestabilność blaszki miażdżycowej, nieme nie
objawiające się klinicznie zawały podkorowe, zakażenia, choroby naczyń,
choroby krwi, hiperhomocysteinemia [1,4].
Modyfikowalne, znamienne, subpopulacyjne czynniki ryzyka udaru to:
nikotynizm, alkohol, nieuwarunkowany genetycznie wzrost stężenia
fibrynogenu, zespół bezdechu sennego, migrena, dna moczanowa, uraz tętnicy
czy niedoczynność gruczołu tarczowego [1,4].
W stylu życia i środowisku należy uwzględnić tzw. prawdopodobne
czynniki, a wśród nich: przewlekły nikotynizm, alkoholizm, uzależnienia
lekowe, wiek, płeć męską oraz czynniki rodzinne, genetyczne. Do tej grupy
czynników ryzyka przyporządkowano także: doustne środki antykoncepcyjne,
dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce, otyłość, zaburzenia w gospodarce lipidowej,
hipercholesterolemię czy nieprawidłowy lipidogram. Inne czynniki z tej grupy
to: mała aktywność fizyczna, wczesny zgon matki z powodu chorób
naczyniowych, czynniki geograficzne, zimowa pora roku, warunki
socjoekonomiczne czy zmiany atmosferyczne [1,4].
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Jako czynnik należy uwzględnić także choroby pewne czyli
nadciśnienie, choroby serca, przebyty incydent TIA lub udar, podwyższony
hematokryt, cukrzycę oraz podwyższone stężenie fibrynogenu. Do chorób
prawdopodobnych można zaliczyć podagrę, podwyższone stężenie kwasu
moczowego, niedoczynność tarczycy i migrenę. Bezobjawowe zmiany
w tętnicach przed- i wewnątrzmózgowych w świetle czynników ryzyka odnoszą
się do zwężenia tętnic np. szyjnej, szmery naczyniowe (szyja, oczodół,
czaszka). Jest to także duża różnica ciśnienia na kończynach górnych, ogniska
naczyniopochodne w obrazie CT lub MRI, obecność tętniaka lub
zniekształcenie tętniczo-żylne, dysplazja włóknisto-mięśniowa lub tętniak
rozwarstwiający [7].
Inne istotne czynniki ryzyka udaru mózgu to choroby serca [13,14],
a wśród nich zawał mięśnia sercowego, kardiomiopatia przerostowa, śluzak
przedsionka, zapalenie wsierdzia, przetrwały otwór owalny, sztuczna lub
zwapniała zastawka mitralna oraz choroba wieńcowa [4].
Mimo postępu w identyfikacji czynników ryzyka i metod ich redukcji
wskaźniki zapadalności na udar nie ulegają poprawie [15], dlatego poznanie
czynników ryzyka udaru w populacji polskiej lub lokalnej jest tak istotne.
Warto skupić się zwłaszcza na czynnikach ryzyka, na które człowiek
poprzez modyfikację swojego postępowania, prowadzony tryb życia i postawę
może w znaczny sposób wpłynąć eliminując lub ograniczając ich szkodliwe
oddziaływanie.
Czynniki ryzyka udaru mózgu
Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru
mózgu dominującym w populacjach wielu krajów [16]. Wśród badanych
w Peszawarze nadciśnienie stanowiło 55,5% czynników ryzyka [17]. Jako
główny modyfikowalny czynnik ryzyka udaru mózgu występuje u około 30%
populacji męskiej, w wieku średnim tj. 45-54 lat i do 50% populacji ogólnej
w wieku starszym. Utrwalone nadciśnienie tętnicze (skurczowe: > 160mm Hg,
rozkurczowe: > 95 mm Hg) stwarza 3-6 krotnie większe ryzyko wystąpienia
udaru. Tak zwane graniczne ciśnienie tętnicze (odpowiednio: 140-159 mm Hg
i 90-94 mmHg) podnosi szanse wystąpienia udaru o 40%, a połowa udarów jest
następstwem niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego [4]. Jeżeli do
nadciśnienia tętniczego dołączą się objawy kardiomiopatii ryzyko względne
udaru wynosi 8,8 [18].
Obniżenie średniego ciśnienia tętniczego o 5-6 mm Hg zmniejsza
zapadalność na udar o 42%, a niewielkie obniżenie ciśnienia rozkurczowego o 5
mm Hg, a skurczowego o 12 mm Hg wiąże się z obniżeniem ryzyka kolejnego
udaru o 34% [13,19].
Leczenie nadciśnienia u osób w wieku podeszłym zmniejsza ryzyko
wystąpienia udaru o 36% [4]. Jedynie 25% udarów występuje u osób
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z nadciśnieniem tętniczym, a 60% u osób z granicznym ciśnieniem tętniczym
[20]. Skuteczna kontrola nadciśnienia tętniczego zmniejsza ryzyko pierwszego
i ponownego udaru mózgu. Redukcja ciśnienia skurczowego średnio o około
10-12 mm Hg, a rozkurczowego o 5-6 mm Hg pozwala zmniejszyć liczbę
udarów o 34-38%. Leczenie hipotensyjne przynosi korzyści nie tylko chorym
po udarze z nadciśnieniem, lecz także z prawidłowymi wartościami ciśnienia.
Korzyści obejmują także zmniejszenie ryzyka zarówno ponownego udaru, jak
i innych zdarzeń sercowo- naczyniowych. Wytyczne AHA/ASA z 2006 roku
zalecają nawet rozważanie leczenia hipotensyjnego u wszystkich chorych po
udarze i TIA, chociaż niejasne są jeszcze kwestie, kiedy optymalnie rozpocząć
to leczenie, czy i jakiej grupy leków hipotensyjnych użyć. Badania podkreślają
jednak konieczność wprowadzenia w czasie leczenia dodatkowo modyfikacji
stylu życia (diety, wysiłku fizycznego oraz zaprzestania palenia tytoniu) [1].
Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny ściśle wiąże się z
udarem mózgu i z tego też powodu stają się kolejnym czynnikiem ryzyka
wystąpienia udaru. Stosowanie preparatów z tej grupy m.in. diuretyków przed
wystąpieniem udaru wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia jego
ciężkiej postaci. Z kolei zażywanie leków przeciwzakrzepowych wiąże się ze
zmniejszonym ryzykiem zarówno ciężkiego udaru jak i wczesnego zgonu.
Zażywanie inhibitorów konwertazy angiotensyny przed zachorowaniem na udar
mózgu zmniejsza ryzyko ciężkiego deficytu neurologicznego [21].
Kolejnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu jest cukrzyca
czyli choroba, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru
niedokrwiennego mózgu 2,5-3,5-krotnie [1]. Ogólnie cukrzyca jako czynnik
samoistny powoduje wzrost ryzyka od 1,8 (u mężczyzn) do 2,2 razy (u kobiet).
Z powodu udaru umiera około 15-20% chorych na cukrzycę typu 2 [4,20].
Inne istotne czynniki ryzyka udaru mózgu to choroby serca [13, 22].
Choroby mięśnia sercowego, układu bodźco-przewodzącego i zastawek serca
w tym m. in. migotanie przedsionków, głównie niezastawkowe zwiększa
ryzyko udarów mózgu 5-6 krotnie w skojarzeniu z innymi czynnikami ryzyka.
Migotanie przedsionków zarówno napadowe jak i utrwalone, jest główną
sercopochodną przyczyną zatorów w krążeniu mózgowym i zwiększa ryzyko
udaru mózgu 5-krotnie w porównaniu z chorymi bez arytmii. Z kolei wiek,
niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i uprzednie powikłania
zakrzepowo-zatorowe w tym szczególnie (przebyty udar lub TIA) istotnie
zwiększają ryzyko udaru w grupie chorych z migotaniem przedsionków.
Ryzyko zwiększają dysfunkcja lewokomorowa, poszerzony wymiar lewego
przedsionka, zwapnienia w obrębie płatków i pierścienia zastawki mitralnej
oraz skrzepliny w lewym przedsionku. Częstość występowania migotania
przedsionków w populacji wzrasta wraz z wiekiem i wynosi 1-2%. W populacji
powyżej 65 roku życia stanowi 6%, a w grupie osób w wieku 80-89 lat
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występuje u 36% chorych [23]. Wraz ze wzrostem rozpowszechnienia
migotania przedsionków zwiększa się wyraźnie ryzyko udaru, gdyż co czwarty
udar mózgu u osoby po 80 roku życia jest spowodowany zatorem pochodzenia
sercowego [23].
Rozwijająca się kardiochirurgia i kardiologia inwazyjna mogą także
zostać zaliczone do czynników ryzyka udaru. Jednymi z częstszych powikłań
chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej i zastawek serca, są bowiem
powikłania neurologiczne, a głównie udary mózgu. Jeżeli dojdzie już do
zaburzeń neurologicznych to pojawiają się one u około 2% chorych, a udary
stanowią wśród nich 50% przypadków. Udary występują najczęściej
w pierwszych dniach po zabiegu (średnio 1,9 doby), u chorych nie mających
zmian o charakterze zwężenia tętnic. Udar mózgu po zabiegach
kardiochirurgicznych występował u osób starszych, dotyczył najczęściej półkuli
lewej, miał charakter niedokrwienny oraz przebiegał z mniejszym deficytem
neurologicznym i pomyślnym rokowaniem [24].
Środki antykoncepcyjne to kolejny czynnik ryzyka udaru
niedokrwiennego mózgu u kobiet stosujących jakąkolwiek generację leków
antykoncepcyjnych (bez względu na dawki estrogenu). Zagrożenie
wystąpieniem udaru jest 2-krotnie wyższe i zależne od wieku oraz
współistnienia chorób sercowo-naczyniowych, a >30 roku życia wzrasta 2–3krotnie [25]. Ryzyko epizodów niedokrwiennych mózgu zależy głównie od
dawki estrogenu i wzrasta 2,5-krotnie u kobiet zażywających leki
antykoncepcyjne w dawkach wzrastających od 20 do 50 µg, niezależnie od
generacji progestagenów. Redukcja dawek estrogenów wyraźnie zmniejszała
częstość TIA [26]. Preparaty antykoncepcyjne powodują także wzmożoną
gotowość zakrzepową i sprzyjają zakrzepicy żylnej i tętniczej, dlatego kobiety
stosujące antykoncepcję hormonalną mogą mieć zwiększone ryzyko
zachorowania na chorobę zakrzepowo-zatorową i udary mózgu [27,28]. Dane
z piśmiennictwa wskazują, że stosowanie doustnej antykoncepcji powoduje
również niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, co w aspekcie udarów mózgu
może mieć niebagatelne znaczenie [29,30].
Choroby hematologiczne mogą być przyczyną udaru mózgowego,
a zapadalność na udar w tej grupie chorych określana jest pomiędzy 4 a 7%, co
odpowiada 0,8% wszystkich udarów. Istnieje kilkanaście chorób sprzyjających
wystąpieniu udaru mózgowego, a najczęstszymi są: czerwienica prawdziwa,
anemia sierpowata i nadpłytkowość. Za 0,4% przypadków udarów odpowiada
nadpłytkowość samoistna, w której chorobowość oceniana jest na 2,38
chorych/100 000/rok [31,32].
Inne sercopochodne przyczyny udaru mózgu to zawał mięśnia
sercowego, kardiomiopatia przerostowa, śluzak przedsionka, zapalenie
wsierdzia, przetrwały otwór owalny, sztuczna lub zwapniała zastawka mitralna
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[4]. Choroba wieńcowa jest kolejnym, niezależnym, identyfikowalnym
czynnikiem ryzyka. Szacuje się, że ryzyko względne wynosi 2,0-4,0. Jest
szczególnie duże u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz
w przebiegu zaburzeń rytmu serca [1].
Z kolei kardiomiopatia rozstrzeniowa zwiększa ryzyko udaru, które
wzrasta wraz ze spadkiem frakcji wyrzutowej, średnio o co najmniej 18% na
każde 5% zmniejszenia frakcji. Ryzyko powtórnego udaru w przypadku
chorych z niewydolnością serca wynosi 45% w ciągu 5 lat [1].
Przetrwały otwór owalny występuje u około 25% populacji,
jednocześnie jednak zaobserwowano, iż współwystępowanie innych czynników
ryzyka może zwiększać znaczenie dla występowania udaru mózgu [33].
Problemem klinicznym nie jest sama obecność otworu owalnego, ale ryzyko
wystąpienia zatoru krzyżowego. Dodatkowo zagrożenie zwiększa tętniak
przegrody międzyprzedsionkowej [34].
Zwężenie tętnic szyjnych stanowi istotny czynnik ryzyka udarów
mózgu (a szczególnie tętnicy szyjnej wewnętrznej przy zwężeniu
przekraczającym 70% średnicy naczynia). Bezobjawowe zwężenie średnicy
o ponad 50% powoduje 1-2% ryzyko wystąpienia udaru w skali rocznej [4].
Zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych są odpowiedzialne za 10-20%
udarów. Blaszki bezechowe w tętnicach szyjnych są uznane za niezależny
czynnik ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu, nawet gdy nie mają
bezpośredniego wpływu na hemodynamikę przepływu. Bezobjawowe zwężenie
tętnicy szyjnej wewnętrznej < 75% powoduje z każdym rokiem wzrost ryzyka
udaru o 1,3%, w przypadku zwężenia > 75% ryzyko wzrasta do 3,3% na rok
[35].
Inne badania potwierdzają, że u pacjentów ze zwężeniem jednej z tętnic
wewnątrzczaszkowych wyższe, a nie niskie wartości ciśnienia tętniczego wiążą
się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu [36].
Przemijające zaburzenia krążenia mózgowego (TIA) często poprzedzają
wystąpienie dokonanego udaru mózgu [4]. Około 15-30% pacjentów z udarem
podaje, że przebyło incydent TIA, a ryzyko wystąpienia udaru po epizodzie TIA
jest największe w czasie pierwszego tygodnia od momentu wystąpienia
objawów udaru. Wydaje się jednak, że aż 20% udarów może być poprzedzona
TIA. Badania wskazały, że szybka diagnostyka i wdrożenie profilaktyki
udarowej (leki przeciwpłytkowe, antykoagulanty, statyny, leki hipotensyjne,
zabieg interwencyjny na tętnicach szyjnych) redukują, aż o 80% względne
ryzyko udaru w ciągu 90 dni po TIA [37]. Natychmiastowa diagnostyka
i leczenie chorych z TIA jest nowym, ale już obowiązującym standardem
postępowania. Konieczne są więc: szeroka edukacja społeczna i służb
medycznych w tym względzie. W momencie kiedy każdy chory z TIA będzie
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mógł uzyskać pomoc w systemie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu kolejny
czynnik ryzyka udaru mózgu stanie się mniej groźny [37].
Podwyższony poziom homocysteiny jest istotnym i niezależnym
czynnikiem ryzyka udaru mózgu, którego rola w patomechanizmie procesu
miażdżycowego i zaburzeń krzepnięcia jest złożona i zależna od wielu
czynników [38]. Hiperhomocysteinemia występuje u 20-40% pacjentów
z udarem. Stężenie homocysteiny w surowicy >15 mikro-mol/l podwyższa
ryzyko udaru proporcjonalnie do stężenia [4]. Stężenie substancji można
zmniejszyć przez spożywanie dużej ilości warzyw, owoców, ryb i produktów
zbożowych bezresztkowych lub suplementację witamin B6 , B12 i kwasu
foliowego [1]. Wyniki dotychczasowych badań sugerują, że suplementacja
kwasu foliowego może mieć korzystny wpływ i znaczenie w zapobieganiu
udarowi mózgu, a tym samym staje się kolejnym modyfikowalnym czynnikiem
ryzyka [39,40].
Hiperfibrynogenemia jest czynnikiem ryzyka wielu chorób układu
krążenia, ale jej znaczenie w przypadku udaru mózgu jest nadal kontrowersyjne
i badane w wielu pracach. W części z nich potwierdzono korelację pomiędzy
występowaniem udaru mózgu, a podwyższonym poziomem fibrynogenu [4143], w innych natomiast nie obserwowano takiego związku [44]. Rozbieżność
i brak jednoznaczności wyników potwierdzających lub wykluczających
znaczenie poziomu fibrynogenu w udarze mózgu wynika przypuszczalnie
z faktu, iż w prowadzonych badaniach nie brano pod uwagę zróżnicowania
etiologii udaru mózgu.
Kolejne wyniki badań wskazują na inny niezależny czynnik ryzyka
wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu jakim są zaburzenia oddychania
podczas snu. Zjawisko jest problemem, gdyż stwierdza się je w populacji osób
w średnim wieku (40-65 lat) u 3-14% kobiet i 4-29% mężczyzn. Względne
ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest w przypadku bezdechu sennego 10,8krotnie większe u pacjentów chrapiących regularnie w porównaniu z osobami
niechrapiącymi, zarówno w ogólnej populacji, jak i u kobiet [45]. Ostatnie
wyniki badań sugerują, a nawet potwierdzają, że bezdech senny jest czynnikiem
ryzyka udaru, u pacjentów w populacji hiszpańskiej [46]. Podobne wyniki
uzyskało także kilku badaczy dla populacji angielskiej czy japońskiej. Badania
wykazały zaburzenia oddychania u 60-94% pacjentów z udarem
niedokrwiennym mózgu [47-51]. Patomechanizm działania bezdechu sennego
wynika zaś z faktu, że jest on niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia
nadciśnienia, który jest najważniejszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu [5255].
Wśród najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu
wskazywane są także czynniki modyfikowalne, znamienne, subpopulacyjne,
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behawioralne, a wśród nich m.in. nikotynizm czyli palenie tytoniu, alkohol,
wysyłek fizyczny oraz otyłość [56].
Palenie tytoniu jest behawioralnym czynnikiem ryzyka, istotnym
w każdym wieku, a niezależnie od płci i rasy średnio podwaja
prawdopodobieństwo wystąpienia udaru. Zaś zaprzestanie palenia zmniejsza
ryzyko średnio w ciągu 5 lat do poziomu osoby niepalącej. Bierne palenie
zwiększa natomiast ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego, w tym
i udaru mózgu [4]. Dodatkowo nikotynizm istotny jest głównie w populacji
kobiet w wieku 25-45 lat, gdyż 2,5-3- krotnie podwyższa ryzyko wystąpienia
udaru w zależności od liczby wypalanych papierosów. Osoby palące ponad 40
papierosów dziennie są narażone na 2-krotnie większe ryzyko wystąpienia
udaru niż palący mniej, a zwiększone ryzyko udaru zanika dopiero po 2-4 latach
od zaprzestania palenia [4].
Alkohol jako czynnik ryzyka należy rozpatrywać zarówno w aspekcie
przewlekłego nadużywania, okazyjnego nadmiernego spożycia jak
i powtarzających się incydentów nadmiernego, regularnego spożywania
najczęściej podczas weekendów, co zwiększa ryzyko każdego typu udaru.
Toksyczne działanie dużych ilości alkoholu wynikają ze wzrostu ciśnienia
tętniczego, nadkrzepliwości, zmniejszonego przepływu mózgowego krwi,
migotania przedsionków i zaniku mózgu [1]. Małe dawki alkoholu zmniejszają
ryzyko udaru niedokrwiennego, natomiast duże spożycie zwiększa ryzyko
zarówno udaru niedokrwiennego, jak i krwotocznego.
Dyslipidemia jest nie do końca potwierdzonym czynnikiem ryzyka
udaru mózgu, ale stosowane w jej eliminacji statyny zmniejszają ryzyko udaru
mózgu od 18, aż do 51% u chorych z chorobą niedokrwienną serca (w tym
szczególnie po zawale mięśnia sercowego), cukrzycą, pacjentów obciążonych
nadciśnieniem tętniczym, praktycznie niezależnie od wyjściowego poziomu
lipidów. W badaniach CARDS, ASCOT-LIA czy SPARCI uzyskano
potwierdzenie, korzystnego wpływu statyn na zmniejszenie częstości
występowania udaru mózgu [57-58].
Otyłość głównie typu brzusznego 1,5- krotnie zwiększa ryzyko udaru,
głównie przy wzroście indeksu masy ciała BMI o ponad 30kg/m2. Efekt ten
najsilniej zaznaczony jest w populacji mężczyzn między 35-65 rokiem życia
i u kobiet po 50 roku życia [4]. Potwierdzono już korzystny wpływ diety przy
otyłości bogatej w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, pełne ziarna zbóż,
owoce i warzywa, ryby (spożywane co najmniej raz w miesiącu) oraz kwasy
tłuszczowe omega-3 na ryzyko choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu.
Dodatkowy korzystny efekt zwiększa się wraz z liczbą posiłków, gdyż
spożywanie ponad 5 posiłków dziennie daje największe korzyści kliniczne.
Zespół metaboliczny tj. otyłość brzuszna oraz przynajmniej dwa z
zaburzeń typu: trój glicerydy >150 mg/dl tj. 1,7 mmol/l lub stosowanie leków
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obniżających poziom trójglicerydów, HDL cholesterol: u mężczyzn < 40 mg/dl
tj. 1,0 mmol /l, u kobiet < 50 mg/dl tj. 1,3 mmol/l lub stosowanie leków,
nadciśnienie tętnicze tj. ciśnienie tętnicze > 130/80 mm Hg lub stosownie leków
hipotensyjnych, glikemia na czczo >100mg/dl tj. 5,6 mmol/l lub wcześniej
zdiagnozowana cukrzyca typu 2 jest ważnym czynnikiem ryzyka udaru Zespół
ma związek ze wzrostem zarówno chorobowości jak i śmiertelności z powodu
chorób układu sercowo- naczyniowego w tym i udaru mózgu [59].
Zespół metaboliczny jest używany w praktyce jako wskaźnik identyfikujący
osoby o dużym ryzyku wystąpienia udaru mózgu, gdyż jako niezależny czynnik
ryzyka powoduje ponad 5-krotny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia
udaru mózgu [1].
Sposób odżywiania się ma także wpływ na częstotliwość występowania
udaru mózgu poprzez oddziaływanie na ciśnienie krwi oraz stężenie
cholesterolu i homocysteiny, co wynika z ograniczenia spożycia tłuszczu i soli.
Zmiana w diecie zmniejszyła w krajach Europy Zachodniej zapadalność na udar
mózgu o 26%, zmniejszenie spożycia sodu o 50 mmol/ dobę o 20% zmniejsza
zapadalność na udar mózgu i o 22% redukuje śmiertelność w udarze [60].
Zmiany w żywieniu odnoszą się także do reglamentacji potasu w diecie. Wzrost
spożycia potasu o 10 mmol/ l wiąże się bowiem z obniżeniem śmiertelności
z powodu udaru [60].
Należy także uwzględnić fakt diety w ryzyku wystąpienia udaru mózgu
w kontekście spożycia owoców i warzyw, ograniczenia soli używanej do
przyrządzania posiłków, zmniejszenie ilości tłuszczu do proporcji poniżej 30%
energii całej diety. Dieta powinna obfitować w witaminy C, E i beta- karoten
(prowitaminę A) czyli przeciwutleniacze chroniące organizm przed szkodliwym
działaniem cząstek tlenu (na błony komórkowe naczyń krwionośnych) i LDL,
co przyczynia się do tworzenia w tętnicach blaszki miażdżycowe [60]. W diecie
zapobiegającej udarowi ważne jest także reglamentowanie w pożywieniu
potasu, wapnia i magnezu. Za mała podaż potasu w diecie może spowodować
u części ludzi wzrost ciśnienia tętniczego. Spożywanie dużych ilości potasu
(przede wszystkim w postaci warzyw, orzechów, suszonych owoców,
ziemniaków, ryb i ryżu) chroni przed rozwojem nadciśnienia, zaś u chorych na
nadciśnienie ułatwia jego kontrolę [60]. W odżywianiu warto zadbać o podaż
ryb morskich (gdyż zawierają kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3), które
działają korzystnie na poziom cholesterolu oraz zapobiegają nadmiernemu
sklejeniu się krwinek, obniżając ryzyko miażdżycy tętnic. Nie można
zapominać także o błonniku. Szczególne znaczenie w obniżaniu poziomu
cholesterolu ma jego frakcja rozpuszczalna w wodzie, do której należą pektyny
i beta- glukany [61]. W ten sposób dieta może zmniejszyć ryzyko udaru.
Dna moczanowa funkcjonuje jako samoistny czynnik ryzyka i jest
znamienna w populacji męskiej jako czynnik regionalny [62]. Wymienia się jej
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związek i wykazuje wpływ na wystąpienie chorób sercowo- naczyniowych
(w tym zawału serca i udaru mózgu). W kumulacji z innymi wieńcowymi
czynnikami ryzyka, otyłością, cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi,
nadciśnieniem tętniczym czy zespołem metabolicznym X wpływa na częstość
występowania udaru mózgu [63-67].
Wśród mniej znanych, znajdujących się w sferze badań, ale
wymienianych jako istotne czynniki ryzyka udarów mózgu znalazła się infekcja
grypowa, markery zapalenia i podwyższona leukocytoza.
Badania potwierdzają, iż trzykrotny wzrost zachorowań na grypę
powodował w okresie 20 tygodni po szczycie zachorowań około 6% wzrost
liczby udarów mózgu [68].
W chwili obecnej nie budzi już także wątpliwości związek pomiędzy
podwyższonym poziomem markerów zapalenia (białko CRP, osoczowy
amyloid, cytokiny prozapalne czy adhezyny komórkowe), a zwiększonym
ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (a więc m. in. i udaru
mózgu). Pewną wskazówką obecności podwyższonej gotowości zapalnej
ustroju może stanowić także podwyższona liczba leukocytów. Okazuje się (wg
zrealizowanych badań), że wzrost liczby leukocytów o każdy 1 000/mm3
powyżej wartości wyjściowej jest związany z 10% wzrostem ryzyka udaru
mózgu [69].
O tym czy wystąpi udar mózgu w dużej mierze decyduje sposób
postępowania samego chorego oraz jego otoczenia. Badacze kwalifikują
poziom wiedzy społeczeństwa dotyczący udaru mózgu, jako jeden z czynników
decydujących zarówno o skutecznym zapobieganiu jak i szybkości reagowania
w przypadku zachorowania.
Ciągły postęp w dziedzinie chorób naczyniowych mózgu wymusza
konieczność nieustannej edukacji nie tylko personelu medycznego, ale także
społeczeństwa, podnoszenia jego świadomości zdrowotnej oraz kształtowania
właściwych postaw wobec ryzyka choroby co wpływa na występowanie udarów
[70,71]. Ponadto poziom wiedzy koreluje z prozdrowotnym stylem życia
i niższym wskaźnikiem ryzyka udarów. Poznanie i zrozumienie czynników
ryzyka chorób naczyniowych może pozwolić na ocenę przyczyny i wpłynąć na
zmniejszenie skutków udaru. Dokładne rozpoznanie czynników ryzyka ma
także istotne znaczenie dla podjęcia działań profilaktycznych oraz wyboru
postępowania i sposobu leczenia [72-73].
Istotne również jest uwzględnienie wykształcenia, jako czynnika
ryzyka. Uzyskano potwierdzenie, że poziom niektórych czynników ryzyka jest
wyższy w warstwach społeczeństw o wyższym, a niektórych o niższym
wykształceniu [74].
Nie można pominąć także rozważenia warunków socjoekonomicznych,
jako czynnika ryzyka udaru mózgu. W miarę wzrostu dobrobytu społeczeństwa
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pojawiały się i umacniały niekorzystne zachowania zdrowotne, które
kształtowały się najpierw w wyższych grupach socjalno-ekonomicznych.
W miarę wzrostu standardu życia, ”niezdrowe” zachowania (palenie
papierosów, nadużywanie alkoholu, bogato tłuszczowa dieta) przeniosły się
stopniowo do niższych klas socjalnych, a wyższe warstwy dostosowały się do
propagowanych zasad prewencji, co spowodowało w konsekwencji obniżenie
niekorzystnego zjawiska w tych warstwach i przyczyniło się do coraz
większego stopnia nierówności w zdrowiu społeczeństwa.
W społeczeństwie polskim obserwuje się tendencje do opisanych wyżej
zmian w stylu życia, ale wydaje się, że większe nierówności dotyczą
zróżnicowania regionalnego [75,76]. Wiedza ankietowanych w Hiszpanii stoi
na niższym poziomie niż Polaków [77]. Zbliżony do Hiszpanów poziom wiedzy
prezentują także Australijczycy [78]. Z kolei wiedza społeczeństwa w Stanach
Zjednoczonych w zakresie udaru jest podobna do tej prezentowanej przez
Polaków [78].Mieszkańcy niektórych regionów Polski np. Śląska i Podkarpacia
wykazali się podobną wiedzą, w niektórych obszarach udaru jak badani
Hiszpanie, Australijczycy i Amerykanie [79-80].
Znajomość zagadnień dotyczących udaru jest istotna w powstawaniu
udarów ze względu na fakt, że wiedza ma wpływ na sposób postępowania w
przypadku podejrzenia choroby i jest także głównym powodem opóźnienia
hospitalizacji, rozpoczęcia leczenia, a czasem je wręcz uniemożliwia [81].
Wiedza społeczeństwa Polski, Europy Zachodniej, Australii czy
Ameryki Północnej na temat udarów mózgu wykazuje podobny poziom, jednaj
ciągle jeszcze, w niektórych obszarach jest jednak niewystarczająca. Pozwala to
na sformułowanie poglądu, że edukację prozdrowotną dotyczącą udarów należy
pogłębić i upowszechnić [71].
Znamienne w wynikach badań jest potwierdzenie współwystępowania
kilku czynników ryzyka u jednego chorego, gdyż rzadko warunkują ryzyko
niezależne. Częściej działają w sposób sumujący się.
Osoby spożywające w nadmiarze nasycone kwasy tłuszczowe i proste
cukry mogą cierpieć na nadwagę lub cukrzycę, mają nadciśnienie, żyją
w dużych miastach, prowadzą siedzący tryb życia, palą papierosy, chorują na
serce i często nie potrafią rozładować emocjonalnych stresów [82]. Potwierdza
to stwierdzenie, że czynniki ryzyka poprzedzające ujawnienie się udaru mózgu
są ze sobą powiązane, co powoduje ich wzmożone i spotęgowane działanie
[83], a także osiągnięcie efektu synergicznego [84].
W ostatnich latach zwrócono uwagę na zależność występowania
udarów mózgowych od zmian meteorologicznych [85]. Prowadzone analizy
i badania wykazują, że istnieją statystycznie istotne różnice w zapadalności na
udar mózgu w poszczególnych porach roku. W poszczególnych badaniach
obserwowana zapadalność na udar bywa różna [85], co może być wywołane
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przez okoliczności życia i regionalnych zmian pogody [86]. Warunki pogodowe
powodują zmiany naczyniowe. Najwięcej udarów stwierdza się w miesiącach
z częstymi zmianami pogody (kwiecień, listopad) i przy niskiej temperaturze
(styczeń), kiedy to zwiększa się ciśnienie krwi i wzrasta lepkość krwi co w
patomechanizmie udaru odgrywa istotną rolę. Często liczba udarów zwiększa
się także przy przechodzeniu zimnych frontów atmosferycznych [86].
Obok dotychczasowych prac prowadzone są ciągle nowe badania.
Wyniki zrealizowanych w Szkocji wskazały, że osoby niskie mają prawie
dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia krwotocznego udaru mózgu
w porównaniu z osobami wysokimi. Wykazano, że ryzyko udaru krwotocznego
zmniejsza się o 30% na każde dodatkowe 10 centymetrów wzrostu. Autorzy
badań sugerują, że znaczną rolę w etiologii choroby mogą odgrywać czynniki
zaburzające embrionalny rozwój naczyń mózgowych. Są to jednak wstępne
informacje, a nie dowody naukowe, które należy zweryfikować.
W obszarze zainteresowania pośród czynników ryzyka wymieniana jest
także neopteryna czyli petydyna produkowana przez makrofagi. Substancja ta
przyporządkowana została do markerów stanu zapalnego, a jej podwyższone
stężenie obserwuje się w zawale serca, udarze mózgu, chorobach zapalnych czy
nowotworowych, a związki są w toku badań [87].
W usystematyzowaniu i uwzględnieniu czynników ryzyka udarów
mózgu istotne jest nie tylko określenie czynnika nie tylko na podstawie jego
nasilenia, ale przede wszystkim na podstawie wielkości ryzyka ogólnego [88].
Uwzględniając ocenę ryzyka ogólnego kraje można podzielić na te o wysokim
i niskim ryzyku. Belgię, Francję, Grecję, Włochy, Luksemburg, Hiszpanię,
Szwajcarię i Portugalię zaliczono do krajów o niskim ryzyku. Pozostałe kraje
europejskie, w tym Polskę należy rozpatrywać, jako regiony wysokiego ryzyka
[89].
W populacji naszego kraju czynniki ryzyka udaru mózgu powinny być
uwzględniane w specyficzny sposób, gdyż ulegają zwielokrotnieniu, a niektóre
ujawniają się klinicznie jedynie w skojarzeniu z innymi. Odmienne
i charakterystyczne jest także rozłożenie czynników polegające na
występowaniu u jednego chorego po kilka jednocześnie [90-93]. W takiej
perspektywie poznawanie i propagowanie znajomości czynników ryzyka udaru
oraz sposobów ich eliminowania jest ciągle aktualnym i ważnym zadaniem
[23].
Sporządzony wykaz czynników ryzyka udarów mózgu zawiera wiele
elementów, mimo to jest ciągle otwarty i dopisywane są oraz będą ciągle nowe
pozycje.

Wnioski
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1. W literaturze jest dostępna znaczna ilość prac na temat identyfikacji
czynników ryzyka udaru mózgu zrealizowanych w Polsce, Europie i na
świecie.
2. Wykaz zawiera uznane stany, czynniki i choroby, które można
zakwalifikować jako modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki
ryzyka.
3. Obok uznanych już czynników ryzyka rozpoznawane są ciągle nowe,
a wiele z nich znajduje się jeszcze w toku badań, co powoduje, że
wykaz jest ciągle otwarty i dopisywane są oraz będą do niego ciągle
nowe pozycje.
Streszczenie
Aktualnie udar mózgu stanowi poważny problem zdrowia publicznego
o zasięgu ogólnoświatowym, trzecią co do częstości przyczynę zgonów i jedną
z najważniejszych przyczyn trwałego kalectwa, w powstawaniu którego ważną rolę
odgrywają czynniki ryzyka, które sprzyjają jego wystąpieniu, nie będąc same przez się
jego przyczyną.
Do wykazu niemodyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu należy:
wiek, płeć, rasa i czynniki genetyczne. Modyfikowalne to nadciśnienie tętnicze,
choroby mięśnia sercowego, układu bodźco-przewodzącego i zastawek, zaburzenia
lipidów, cukrzyca, otyłość, zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, niestabilność blaszki
miażdżycowej, zakażenia, choroby naczyń, choroby krwi czy hiperhomocysteinemia.
Subpopulacyjne to: nikotynizm, alkohol, wzrost stężenia fibrynogenu, zespół
bezdechu sennego, migrena, dna moczanowa, uraz tętnicy czy niedoczynność gruczołu
tarczowego.
Należy uwzględnić także: przewlekły nikotynizm, alkoholizm, uzależnienia
lekowe, środki antykoncepcyjne, dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce oraz podagrę,
podwyższone stężenie kwasu moczowego i migrenę. Istotna jest również mała
aktywność fizyczna, zimowa pora roku, warunki socjoekonomiczne czy zmiany
atmosferyczne.
Z grupy wymienionych czynników zawierających choroby, stany i zachowania
zdrowotne na szczególną uwagę zasługują te, na które można oddziaływać poprzez
prewencję, skutecznie zapobiegając powstaniu lub nawrotom udarowi mózgu.
Słowa kluczowe: udar mózgu, czynniki ryzyka, prewencja, zdrowie publiczne
Summary
Currently stroke constitutes a serious problem for public health, the third
frequent reason of death and one of the most important reasons of disability. Risk
factors inducing stroke are conducive to it but are not the direct reason.
Unmodifiable risk factors of stroke include: age, sex, race and genetic factors.
Arterial hypertension, diseases of myocardium, conduction of stimulus and valve, lipid
disorder, diabetes, obesity, internal cartodid artery, stenosis, instability of the
atherosclerotic plaque, infection, vascular disease, blood diseases and
hyperhomocysteinemia.
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Subpopulation ones are: smoking, alcohol, increased fibrinogen, sleep apnea,
migraine, gout, arterial injury or underactive thyroid gland.
One should also consider: chronic smoking, alcoholism, drug addiction,
contraceptives, diet rich in animal fats and gout, elevated uric acid levels and migraine.
Low physical activity, winter season, socioeconomic conditions or atmospheric changes
are also of importance.
Of the listed media containing diseases, conditions and health behaviors merit
special attention should be paid to those which can interact through prevention,
effectively preventing the emergence or recurrence of stroke.
Key words: stroke, risk factors, prevention, public health
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Grażyna Dugiel, Bogusława Tustanowska, Katarzyna Kęcka, Maria
Jasińska
Przegląd teorii stresu
Overview of theories of stress
Cechą charakterystyczna życia społecznego, a zwłaszcza organizacji
społecznych jest instytucjonalizacja. Przejawia się ona w depersonalizacji ról
i czynności pełnionych przez jednostkę. Instytucjonalizacja jako pewna
wypadkowa społecznych i organizacyjnych zachowań ma większy wpływ na
osobę niż odwrotnie. Ta wzajemna zależność w tym niesymetryczna relacja
między organizacją a słabszą stroną interakcji jaką jest jednostka budzi
dyskomfort i jest jej źródłem stresu.
W życiu codziennym, dla większości ludzi, organizacją najbardziej
odczuwalna jest zakład pracy. Przeciętny obywatel naszego kraju przeznacza na
prace zawodową 41 godzin tygodniowo, co oznacza, że jej poświęca
przynajmniej 1/3 doby (Ogińska-Bulik 2003). Nie tylko większość czasu ludzie
poświęcają pracy lecz także podporządkowują jej swoje życie rodzinne,
towarzyskie rezygnując dla niej z własnych potrzeb i wyznawanych uprzednio
wartości.
Praca zawodowa jako jedna z najważniejszych form działalności
człowieka charakteryzuje się dwoistością swej natury. Z jednej strony może być
źródłem rozwoju, zadowolenia, dumą, dobrobytem z drugiej zaś wiążę się
z apatią, bezradnością poniżeniem dezorganizacja, chorobą (Bańka 1996).
Mniej pozytywny aspekt pracy związany jest ze stresem, który jest zjawiskiem
szkodliwym zarówno z punku widzenia pracownika jak i całej organizacji.
Pojęciem stresu zajmowali się badacze z dziedziny fizjologii, psychologii,
ekonomi i zarządzania. Wielkiej popularności tej problematyki towarzyszy
równie duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu.
Omówienie różnych koncepcji stresu warto rozpocząć od przybliżenia
fizjologicznej teorii stresu H. Seyle’go, której istotą według J. Terelaka [5] jest
pojęcie Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego. Na podstawie licznych badań
eksperymentalnych, prowadzonych na zwierzętach, Selye doszedł do wniosku,
że pod wpływem różnych bodźców szkodliwych, organizm reaguje nie tylko w
sposób charakterystyczny (specyficzny) dla danego bodźca, ale także w sposób
podobny (niespecyficzny), bez względu na rodzaj bodźca szkodliwego. Ten
zespół niespecyficznych zmian organizmu na różne bodźce szkodliwe (stresory)
Selye nazwał stresem. Reakcja ta polega na pobudzeniu autonomicznego układu
nerwowego oraz tzw. osi podwzgórze - przysadka - nadnercza. W późniejszym
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okresie Selye nieco zmodyfikował swoją koncepcję stwierdzając, że stresem
jest zespół niespecyficznych zmian organizmu na wszelkie stawiane mu
żądania. O reakcji organizmu decyduje siła bodźca (wymagania), a nie jego
rodzaj czy znak. W następstwie działania na organizm czynników szkodliwych
powstają różnorodne zmiany: zmniejszenie i zanik grasicy, zanikanie węzłów
chłonnych, hamowanie reakcji zapalnych, wytwarzanie cukru, owrzodzenia
układu pokarmowego itp. Zmiany te według Seyle’go mają dwojakiego rodzaju
charakter przystosowawczy:
lokalny zespół adaptacyjny - w skład, którego wchodzą specyficzne
zmiany zachodzące w miejscu występowania stresora (na przykład w okolicy
oparzenia);
ogólny zespół adaptacyjny - obejmujący zmiany niespecyficzne,
uogólnione.
To właśnie ogólny zespół adaptacyjny jest istotą stresu. Tak rozumiana reakcja
stresu rozwija się przez trzy fazy – reakcji alarmowej, odporności, wyczerpania.
Mówiąc o stadium reakcji alarmowej mamy na myśli bezwarunkową,
wykształconą w procesie ewolucji reakcję organizmu „walcz albo uciekaj”.
Stadium to jest wyrazem mobilizacji sił obronnych organizmu. Następuje
pobudzenie sympatycznego układu nerwowego, które prowadzi do:
- uwolnienia hormonów (adrenalina, noradrenalina, kortyzol) do
krwiobiegu,
- przyspieszenia akcji serca i wzrostu ciśnienia krwi,
- wzrostu napięcia mięśni (kark, nogi),
- wydzielania przez wątrobę cukru i tłuszczy do krwi,
- przyspieszenia oddychania,
- zatrzymania pracy żołądka,
- wzmożonego pocenia się,
- uwolnienia substancji przyspieszających krzepnięcie krwi.
Te skomplikowane zmiany biopsychiczne mają zazwyczaj ogólne właściwości
bez względu na charakter specyficznego stresora. W stadium reakcji alarmowej
wyodrębnia się dwie fazy:
a) fazę szoku, która obejmuje początkowy, bezpośredni wpływ czynnika
szkodliwego na organizm. W tej fazie mają początek sygnały
pobudzenia organizmy lub wskaźniki uszkodzenia;
b) fazę przeciwdziałania szokowi, w skład której wchodzą reakcje
obronne.
Stadium odporności określić można jako względną adaptację. Objawy,
które występowały w pierwszym stadium znikają, pomimo że zakłócająca
sytuacja trwa nadal. Organizm względnie dobrze znosi czynniki szkodliwe
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działające już jakiś czas, natomiast słabiej toleruje inne bodźce (uprzednio
nieszkodliwe). Cały organizm przystosowuje się do istniejącej sytuacji
i zaczyna stawiać opór.
Stadium wyczerpania powstaje wskutek tego, że organizm nie potrafi
dłużej przystosować się do nieustannego stresu, a pobudzenie, które
w przeszłości służyło zwalczaniu stresu utraciło swoje zdolności obronne.
W rezultacie następuje załamanie odporności na stresor, funkcje fizjologiczne
ulegają rozregulowaniu. Stadium wyczerpania może doprowadzić do choroby,
a przy dalszym działaniu stresora aż do śmierci.
Poniższa rycina w formie graficznej pokazuje rozwój stresu przebiegający
w trzech omówionych fazach.

Zarówno w fazie adaptacji jak i wyczerpania podatność na stres
charakteryzuje się dużą zmiennością indywidualną. U jednych osób wystąpi
wzrost poziomu hormonów, pojawi się ogólne wyczerpanie, a u innych nastąpi
coś zupełnie innego - mobilizacja organizmu do działania. To w jaki sposób
osoba spostrzega sytuację i jakie odczuwa emocje, może w znacznym stopniu
wpłynąć na wynik zdarzenia. Selye’mu i jego teorii – omówionej powyżej –
przypisuje się najbardziej doniosły wkład w badania nad stresem biologicznym,
lecz również ta teoria nie była wolna od krytyki.
Po pierwsze, przedstawiono dowody specyficzności organizmu pojawiające się
w odpowiedzi na czynniki szkodliwe. Po drugie, koncepcji tej zarzucono zbyt
małe uwzględnienie czynników psychologicznych. Sam Hans Selye zdając
sobie sprawę z niedoskonałości swojej koncepcji, udoskonalił ją poprzez
wprowadzenie dodatkowego pojęcia „dystresu”, czyli złego stresu. Jest to stres
prowadzący do choroby. Tak jak modyfikacji uległa teoria, tak również
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definicja stresu zmieniała się. Według obowiązującej, stres traktowany jest jako
„niespecyficzna reakcja organizmu na wszelkie wymagania jakie mu się
stawia”. Dla większej jasności poniżej przedstawiony zostanie ogólny schemat
stresu prowadzącego w następstwie do dystresu.

Pojęcia „good stres”, „eustres” zagościły w problematyce stresu dzięki
Selye’mu. Są to przeciwieństwa dystresu, oznaczają bowiem stan zadowolenia,
radości.
W przypadku badacza jakim jest Selye mamy do czynienia z ewolucją
poglądów: od czysto biologicznych do psychologicznych. Rezultatem owej
rewolucji są cztery pojęcia stresu wyodrębnione według dwóch kryteriów:
ilościowych i jakościowych. Kryterium ilościowemu odpowiada wartość
stymulacyjna stresorów. Kontinuum deprywacja – przeciążenie stymulacyjne
najlepiej charakteryzuje ten aspekt stresu. Kryterium jakościowemu odpowiada
wartość moralna stresorów. Stresory niosące cierpienie i dezintegrację
psychiczną charakteryzowane są pojęciem zły stres (bad stress) i dystres
(distress), zaś stresory motywujące człowieka do wysiłku i osiągnięć życiowych
– pojęciami dobry stres (good stres) lub eustres (eustress).
Stres psychologiczny
Po zapoznaniu się z charakterystyką stresu biologicznego, którego
głównym autorem jest Selye poniżej zostanie omówione kolejne zagadnienie,
jakim jest stres psychologiczny. O ile Selye definiował stres w kategoriach
reakcji organizmu, o tyle w koncepcjach psychologicznych pojęcie to
rozumiane jest jako przykra reakcja emocjonalna, najczęściej zabarwiona
lękowo.
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W psychologii wyróżnić możemy trzy nurty w określaniu stresu
psychologicznego:
1. jako bodźca sytuacji lub wydarzenia zewnętrznego o określonych
właściwościach,
2. jako reakcji wewnętrznej człowieka, zwłaszcza reakcji emocjonalnych,
doświadczanych wewnętrznie w postaci określonego przeżycia,
3. jako relacji między czynnikami zewnętrznymi a właściwościami
człowieka.
Selye zdefiniował stres w następujący sposób: „Stres to nieswoista reakcja
organizmu na wymagającą sytuację.”, jednocześnie dodał: „Bez stresu nie
byłoby życia.”
W takim ujęciu stres jest zjawiskiem normalnym, nie musi szkodzić; wiadomo
także, że pewien poziom stresu sprzyja uczeniu się. Pełniejsza definicja brzmi:
Stres to reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do pokonywania
różnorodnych przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą
jej przyjemne czy przykre odczucia. Jest to reakcja niespecyficzna, tzn. jej
rodzaj nie zależy od rodzaju czynnika, jaki ją wywołuje.
Na samym początku dążono do tego, aby stres psychologiczny zdefiniować
w kategoriach czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. Janis jako jeden
z pierwszych podał charakterystykę stresu psychologicznego, jako zmianę
w otoczeniu, która typowo wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego i
w sposób negatywny wpływa na normalny tok reagowania. Nawiązaniem do
tego ujęcia jest koncepcja zdarzeń (zmian) życiowych Holmes i Rahe. Zakłada
ona, że w normalnych warunkach każda zmiana wymaga przystosowania się,
które jest zawsze stresujące, a jego konsekwencje mogą powodować zakłócenia
lub chorobę bez względu na pozytywny lub negatywny charakter zmiany.
Znaczenie ma natomiast rozmiar, w jakim zmiana zakłóca dotychczasowe
wzory życia osobistego. W koncepcji tej wymieniono kilkadziesiąt zmian, które
mogą wystąpić w życiu człowieka i wymagają wysiłków przystosowawczych.
Argumentem wysuwanym przeciwko temu stanowisku jest niejednoznaczność.
To co dla jednego człowieka może być stresujące, dla innej osoby
niekoniecznie. Występowanie wspomnianej niejednoznaczności spowodowało
kolejne próby definiowania stresu – reprezentują one drugi nurt – dotyczący
reakcji wewnętrznych człowieka.
W tym przypadku rozumienie stresu wywodzi się z nauk medycznych (Selye).
Dobrym przykładem może być tutaj ujęcie Mechanica, który rozumie i traktuje
stres jako reakcje dyskomfortu, występujące u osoby znajdującej się
w określonej sytuacji.
Kolejne próby by zjawisku stresu nadać jednoznaczność zakończyły się
niepowodzeniem. Stało się tak, bowiem jak wiadomo stres jest zjawiskiem
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dwuczłonowym, na który składają się tak czynniki zewnętrzne jak i procesy
wewnętrzne.
Dzisiaj obowiązuje pogląd, że aby poprawnie zdefiniować stres konieczne jest
uwzględnienie obydwu członów, a także jako czynnik pośredniczący należy
uwzględnić spostrzeganie sytuacji przez podmiot. Widać więc wyraźnie, że
stres nie jest lokalizowany ani w jednostce, ani w otoczeniu, dotyczy on
określonej relacji i interakcji jednostka – otoczenie.
Teoria Lazarusa
Jednym z najwybitniejszych autorytetów w sprawach stresu
psychologicznego jest Lazarus. Jego podejście określa się mianem
fenomenologiczno-poznawczego. Stres w teorii Lazarusa i Falkman jest
rozumiany jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, która
to relacja oceniana jest przez jednostkę jako wymagająca wysiłku
adaptacyjnego lub przekraczająca możliwości sprostania jej. Jednostka
i otoczenie wpływają na siebie nawzajem, a więc relacja ta ulega ciągłemu
przeobrażeniu, gdyż zmiany zachodzą także w obrębie obydwu stron transakcji
- przekształceniu ulega środowisko i pozostający w nim człowiek. Autorzy
podkreślają znaczenie wzajemnych oddziaływań w tym układzie i aby dobrze to
ukazać posługują się pojęciem transakcja. Wprowadzenie tego terminu
spowodowało, że teoria Lazarusa i Falkman znana jest także pod nazwą
transakcyjna teoria stresu.
Lazarusa interesowały przede wszystkim różnice indywidualne w radzeniu
sobie ze stresem oraz zagrożeniami. Ocena poznawcza zagrożenia jest tutaj
podstawowym mechanizmem psychologicznym odpowiedzialnym za
wspomniane wcześniej różnice indywidualne. Ocena poznawcza zagrożenia to
mechanizm oceniający, uświadamiający i interpretujący zdarzenia. Proces
oceniania dotyczy w tym przypadku przede wszystkim tych elementu relacji
z otoczeniem, które są ważne dla dobrostanu jednostki. Jednostka w zetknięciu
z sytuacją dokonuje oceny pierwotnej. Zadaje sobie pytania „Czy wszystko jest
w porządku?, Czy są kłopoty?”. Podczas tego procesu oceniany jest bodziec,
który dociera do mózgu. Wynik tego wstępnego oszacowania może mieć trojaki
charakter. Zdarzenie może być oceniane jako fakt bez znaczenia, albo jako
korzystne, albo jako wymagające wysiłku adaptacyjnego. W tym ostatnim
przypadku mamy do czynienia ze stresem. Przy takim ujęciu stres nie jest
umiejscowiony ani w sytuacji, ani w osobie, choć jest przez nie uwarunkowany.
W wyniku tego oszacowania transakcja stresowa może być ujmowana jako:
- krzywda lub strata - szkoda lub uraz już powstały,
- zagrożenie - krzywda, strata nie wystąpiły jeszcze, ale są
przewidywane,
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wyzwanie – podobnie jak zagrożenie ma charakter antycypacyjny, ale
dotyczy sytuacji, w której możliwe są zarówno straty jak i korzyści.

Każda z tych ocen związana jest z charakterystyczną emocją, odpowiednio:
- krzywda lub strata - wiążą się ze złością, żalem, smutkiem,
- zagrożenie - strach, lęk, martwienie się,
- wyzwanie - w tym przypadku obraz emocjonalny jest bardziej złożony.
W jego skład wchodzą zarówno emocje negatywne, podobne do tych
występujących w przypadku zagrożenia, jak i emocje pozytywne
(nadzieja, zapał).
Ocena pierwotna ma wpływ na intensywność i rodzaj reakcji
emocjonalnych. Ocena dokonana w kategoriach pozytywnych prowadzi do
powstawania emocji o znaku dodatnim (radość, ulga, zadowolenie). Natomiast
ocena w kategoriach stresu powoduje powstawanie emocji negatywnych (lęk,
złość, poczucie winy). W momencie, gdy podczas oceny pierwotnej istniejąca
relacja uznana zostanie za stresową, zapoczątkowany zostaje drugi proces
poznawczy – ocena wtórna (ocena zasobów). Pojawiające się w tym przypadku
pytanie brzmi: „Co mogę w tej sytuacji zrobić?”. Dokonane zostaje
oszacowanie własnych możliwości: fizycznych, psychicznych i społecznych.
Ocena wtórna odnosi się zarówno do źródeł stresu jak i własnych zasobów.
W podejściu Lazarusa i Folkman istnieją dwie formy działań:
1. działania służące zwalczaniu stresu (są efektywne, za ich pomocą
osiąga się cele mimo działania stresu),
2. działania obronne (posiadają małą skuteczność, bowiem w większości
przypadków prowadzą do zaniechania osiągania celów pod wpływem
działającego stresu).
Proces radzenia sobie pełni dwie główne funkcje: instrumentalną (uporanie się
z problemem, który był źródłem stresu) i regulującą emocje. Na ogół ludzie
stosują strategie, które pełnią obydwie funkcje jednocześnie. Funkcje te
wspomagają się wzajemnie.
Interpretując wyniki badań przy pomocy omawianej teorii konieczne
jest uwzględnienie trzech poziomów analizy:
1. poziomu społecznego – odnoszącego się do transakcji jednostkaotoczenie,
2. poziomu psychologicznego – obejmującego jednostkową ocenę
sytuacji, reakcje emocjonalne oraz organizacje zachowania,
3. poziomu fizjologicznego – mobilizacja do działania.
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Teoria zachowania zasobów Hobfoll’a
Według Hobfoll’a głównym celem ludzkiej aktywności jest
uzyskiwanie, utrzymywanie i ochrona cenionych obiektów/zasobów.
Wyróżniamy cztery rodzaje zasobów:
1. przedmioty np.: mieszkanie, samochód. Ich posiadanie lub brak określa
status społeczno-ekonomiczny człowieka,
2. warunki np.: dobra praca, udane małżeństwo. Ich wartość polega na
tym, że są rzadkie i co się z tym wiąże cenne,
3. zasoby osobiste np.: umiejętności charakteryzowane są przez
odpowiednią strukturę temperamentu, osobowości,
4. zasoby energetyczne: pieniądze, wiedza.
W teorii zachowania zasobów stres psychologiczny to „reakcja na
otoczenie, w którym występuje groźba czystej utraty sił, rzeczywistej utraty sił,
brak sił spowodowany wyeksploatowaniem. Spośród wymienionych powyżej
zdarzeń najbardziej dotkliwym źródłem stresu jest utrata zasobów. Przy czym
stres wywołuje zarówno powstanie reakcji lub antycypowanej straty, jak
również sam fakt braku przyrostu sił.
Autor przyjmuje, że źródłem stresu jest zagrażające lub zaistniałe
zakłócenie równowagi jednostka-otoczenie. W omawianej teorii główną rolę
odgrywają zasoby jednostki a nie ocenianie przez nią własnej relacji
z otoczeniem jak to miało miejsce w przypadku koncepcji Lazarusa. Zasoby są
kategorią teoretyczną służącą do wyjaśniania stresu psychologicznego. W ich
skład wchodzą następujące atrybuty: przedmioty, cechy osobowe, warunki lub
siły cenione przez jednostkę, lub też pomagające w osiąganiu owych
przedmiotów, cech, warunków lub zdobywaniu tych sił. Hobfoll uważa, że
zmiany, stany przejściowe same w sobie nie są stresujące jeśli nie prowadzą do
utraty zasobów. Jednak i utrata posiadanych wcześniej zasobów niekoniecznie
musi prowadzić do stresu. Dzieje się tak, ponieważ każdą stratę rzeczywistą
można sobie skompensować zastępując ją innymi zasobami.
Jak powszechnie wiadomo, ludzie nie są obdarzeni zasobami
w jednakowym stopniu i jest to przyczyną istniejących różnic między
poszczególnymi jednostkami w sposobach radzenia sobie ze stresem.
Jedną ze stosowanych strategii jest ponowne zinterpretowanie
zagrożenia jako wyzwania, a także koncentracja na tym co w danej sytuacji
można zyskać a nie stracić. Również mechanizmy obronne takie jak:
racjonalizacja, ekspiacja, substytucja mogą być pomocne przy zmaganiu się ze
stresem dnia codziennego. Mówiąc o zasobach występujących w modelu
Hobfoll’a pamiętać należy, że mają one charakter zmienny i rozwojowy.
Warto zwrócić uwagę, że w wyżej opisanej koncepcji stres jest zjawiskiem
całkowicie subiektywnym – możemy mówić o nim tylko wówczas, gdy
jednostka sama oceni relacje ze środowiskiem, jako zagrażającą. O stresie także
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można mówić tylko wtedy, gdy występuje obiektywna rozbieżność między
wymaganiami otoczenia i możliwościami jednostki, jak i wówczas gdy ta
rozbieżność spostrzegana jest przez jednostkę.
Kolejną, interesującą koncepcją, jaką przedstawia Terelak jest koncepcja
salutogenetyczna Antonovsky’ego [10], która zakłada, że brak homeostazy
i uporządkowania jest stanem normalnym dla ludzkiego organizmu. Twórca tej
koncepcji proponuje kontinuum zdrowia-choroby, odnoszące się zarówno do
sfery fizycznej, jaki i psychicznej. Antonovsky duże znaczenie przywiązuje do
tzw. zasobów odpornościowych człowieka, które definiuje jako wszelkie,
fizyczne (odporność), materialne (pieniądze), poznawcze i emocjonalne
(wiedza, intelekt, osobowość), postawy i relacje interpersonalne, które
umożliwiają skuteczne przezwyciężanie lub unikanie różnych stresorów.
Wspólnym czynnikiem ułatwiającym utrzymanie zdrowia jest poczucie
koherencji, rozumiane jako określony sposób postrzegania świata. Poczucie
koherencji jest tym silniejsze, im większe są ogólne zasoby odpornościowe
wpływające na spójne i korzystne doświadczenie życiowe. Podstawowe
twierdzenia opisujące model salutogenetyczny można przedstawić
w poniższych punktach:
- wzorce wychowawcze, role społeczne i inne czynniki specyficzne
determinują ogólne rezerwy odpornościowe jednostki,
- ogólne rezerwy odpornościowe jednostki dostarczają jej spójnych,
sensownych i znaczących doświadczeń życiowych,
- poczucie koherencji jest kształtowane przez doświadczenie życiowe,
- czynniki stresujące wywołują u człowieka stan napięcia,
- silne poczucie koherencji powoduje, że w razie potrzeby jednostka
mobilizuje ogólne rezerwy odpornościowe,
- zmobilizowane ogólne rezerwy odpornościowe nie dopuszczają do
stresu,
- skuteczne opanowanie stresu pozwala jednostce podążać w kierunku
zdrowia.
Na wspomniane wyżej poczucie koherencji składa się:
- poczucie zrozumiałości, oznaczające stopień, w jakim człowiek
postrzega bodźce jako sensowne poznawczo, informacje spójne,
ustrukturyzowane, jasne, uporządkowane,
- poczucie zaradności, rozumiane jako stopień, w jakim człowiek
postrzega dostępne zasoby jako wystarczające, aby sprostać wymogom
stawianym przez pojawiające się bodźce,
- poczucie sensowności, rozumiane jako stopień, w jaki człowiek czuje,
że życie ma sens, a wymagania, jakie niesie życie warte są wysiłku,
poświęcenia i zaangażowania.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

56

Trzeci wymiar, poczucie sensowności, uważany jest przez autora koncepcji za
najważniejszy, bo przyczyniający się do trwałości dwóch poprzednich
wymiarów.
Polski psycholog T. Tomaszewki stworzył koncepcję sytuacji trudnej,
za którą uważa „taką sytuację, w której zachodzi rozbieżność między
potrzebami lub zadaniami człowieka, a możliwością, zaspokojenia tych potrzeb
lub wykonania zadań” [11].Tak rozumianą sytuację trudną autor dostrzega w
zadaniach ponad siły, przeszkodach, konfliktach, naciskach i zadaniach o
zmiennej i niezrozumiałej strukturze, nadając im status stresu
psychologicznego.
J. Reykowski [12], będący twórcą regulacyjnej teorii osobowości,
uważa, że czynnikami odpowiedzialnymi za stres psychologiczny są docierające
do podmiotu informacje typu: zadanie (informacje wytwarzające dążenie do
określonej aktywności), trudność (informacje o przeszkodzie w dążeniu do
określonego celu) i porażka (informacje o tym, że cel nie jest możliwy do
osiągnięcia), które obciążają system regulacji. Zakłócenia, zagrożenia i porażki
obciążają system regulacji i zmuszają go do dodatkowej aktywności oraz
reorganizacji wcześniej utworzonego porządku, przez co zapowiadają
możliwość deprywacji lub straty. To w pewnym stopniu przyczynia się do
dezorganizacji utrwalonych struktur (np. potrzeb, wartości, obrazu własnej
osoby). Jak podaje Terelak elementy zaczerpnięte z teorii stresu Lazarusa
i koncepcji wypalenia zawodowego Bryanta zostały użyte przez H. Sęk do
skonstruowania pomostowego modelu poznawczo-kompetencyjnego. Zgodnie z
tym modelem wypalenie zawodowe nie jest bezpośrednią konsekwencją stresu
chronicznego, ale stresu, któremu podmiot nie przeciwstawił się skutecznie.
Stres organizacyjny
Charakterystyczne cechy każdej sytuacji pracy zazwyczaj silnie
wpływają na to w jaki sposób ludzie spostrzegają swoją pracę i reagują na
towarzyszące im stresy i napięcia. Pracownik narażony jest bowiem nie tylko na
czynniki wynikające bezpośrednio z wykonywanej pracy, ale również z roli,
którą pełni, ze stosunków panujących w grupie współpracowników, czy
wreszcie samej struktury organizacyjnej.
Pojęcie stres organizacyjny obejmuje więc klasyczny stres pracy, klimat
organizacyjny, kulturę organizacyjną oraz relacje oddziaływania życia
rodzinnego i pracy (Majewska, Noworol 1995).
Powstało wiele koncepcji wyjaśniających naturę stresu w środowisku pracy:
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model Roberta Karaska,
model stresu według Kahna,
teoria Levi’ego i Frankenhauser’a,
model Ivancewicha’a i Matteson’a,
koncepcja kryzysów życiowych G. Caplana,
poznawczo-kompetencyjna teoria stresu H. Sęk,
verońska koncepcja stresu Tadeusza Marka

Model Roberta Karaska
Badacz amerykański Robert Karasek zwrócił uwagę, że interakcja
wysokich wymagań i niskiego zakresu kontroli jest szczególnie niebezpieczna
z punktu odczuwanego stresu.
W zaproponowanym przez siebie modelu wyróżnił cztery główne sytuacje
różniące się stopniem nasilenia krytycznych dymensji: wymagań i kontroli:
1. Wysokie wymagania – mały zakres kontroli. Jest to sytuacja szczególnie
stresogenna. Jednostka otrzymuje bowiem trudne lub pracochłonne zadania, nie
mając możliwości swobodnego ich wykonania. Postawienie przed człowiekiem
wysokich wymagań wywołuje stan napięcia psychofizjologicznego. Gdy
możliwości wykonawcze jednostki zostają zablokowane i nie ma ona wpływu
na sytuację, napięcie to nie rozładowuje się w toku aktywnych działań
i utrzymuje się. Prowadzi to do niepokoju, depresji i ryzyka choroby
somatycznej.
2. Wysokie wymagania – duży zakres kontroli. Taka sytuacja stwarza warunki
rozwoju. Przed pracownikiem postawione zostały trudne zadania, ale też ma
możliwości takiego modelowania swego zachowania, by osiągnąć postawione
cele.
3. Niskie wymagania – mały zakres kontroli. Sytuacja taka ani nie pobudza do
działania, bo wymagania są niskie, ani nie daje możliwości działania (niska
kontrola). Pojawia się więc pasywność zarówno w życiu zawodowym, jak i w
sposobie spędzania czasu wolnego. Podobne zjawiska Seligman [13] opisał jako
„wyuczoną bezradność”. Jednostka nie ma żadnych możliwości rozwoju.
4. Niskie wymagania – duży zakres kontroli. Są to sytuacje najbardziej
relaksujące, wywołujące najmniejsze napięcie. Wysoki zakres kontroli pozwala
optymalnie zareagować na każde pojawiające się – nie wygórowane –
wymaganie. Ryzyko złego samopoczucia psychicznego czy choroby
somatycznej jest w tym wypadku najmniejsze.
Model Karaska był wielokrotnie sprawdzany i w wielu przypadkach
potwierdzany. Na podstawie badań przeprowadzonych w USA w 1972 i 1977 r.
na reprezentatywnej próbie pracujących mężczyzn (N = 1769) i kobiet (N =
925), a także w zbliżonych badaniach szwedzkich, była możliwość oceny
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głównych wymiarów pracy przewidzianych w modelu Karaska. Dysponowano
również danymi dotyczącymi szeregu wskaźników zdrowia. Analizy
statystyczne wykazały, że w grupie osób wykonujących zawody o najwyższym
poziomie wymagań i niskiej kontroli najwięcej osób przejawiało symptomy
depresji (np. w USA – 40,9% mężczyzn, 35,2% kobiet). W zawodach o niskich
wymaganiach i wysokiej kontroli – najrzadziej występowały symptomy depresji
(w USA - 9,7% mężczyzn, 8,6% kobiet). Podobnie w zawodach o wysokich
wymaganiach i niskiej kontroli występowały najwyższe proporcje osób:
z symptomami dużego wyczerpania, z małym zadowoleniem z pracy, z małym
zadowoleniem z życia, często zażywających proszki uspokajające i nasenne.
Innymi słowy, jeśli wymagania w pracy są zbyt wysokie a zajmowane
stanowisko nie pozwala na modyfikacje własnych warunków pracy, sytuacja
staje się stresująca. Inaczej jest, jeśli wymagania są tak samo wysokie ale
organizacja pracy sprzyja pewnej autonomii. Tworzy to sytuacje aktywności i
wyzwania.
Modyfikującym czynnikiem jest ilość i jakość wsparcia społecznego
otrzymywanego od przełożonych i współpracowników. Jeśli jest dostępne
i adekwatne może być buforem dla stresorów wynikających z kombinacji
wysokie wymagania – niska kontrola . Natomiast jeżeli wsparcie społeczne jest
niedostępne ma to destrukcyjny wpływ na poczucie stresu. W ten sposób
zapobieganie stresowi w miejscu pracy może być uzyskane poprzez
optymalizacje wymagań, wzrost kontroli pracowników nad warunkami pracy
oraz poprzez poszerzenie dostępności do wsparcia społecznego. Największym
problemem w tym ujęciu jest pomiar zależności pomiędzy opisywanymi
wymiarami W badaniach empirycznych częściej realizowany jest model
addytywny niż synergiczny.
Model stresu według Kahna
Jednym z pierwszych badaczy zajmujących się kwestią stresu
organizacyjnego był Kahn. Według niego stres organizacyjny jest to proces,
który można opisać na pięciu poziomach.
1. Zdarzenia stresowe przedorganizacyjne:
- sygnały zwiastujące stres,
- charakterystyka organizacji (wielkość, struktura).
2. Stresory związane z organizacją:
- środowisko fizyczne (hałas, oświetlenie, temperatura itp.),
- środowisko psychospołeczne (dwuznaczność ról, konflikty itp.).
3. Dostrzeżenie stresu i jego ocena poznawcza (ocena zagrożenia, straty
lub szkody oraz ocena własnych możliwości radzenia sobie ze
stresem).
4. Bezpośrednie skutki stresu organizacyjnego:
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somatyczne (sercowo-naczyniowe, biochemiczne, gastryczne,
mięśniowo-szkieletowe),
- psychologiczne (depresja, lęk, niezadowolenie z pracy itp.),
- behawiorałne (nieprzystosowanie się do wymagań organizacyjnych,
absencja, rezygnacja z pracy).
5. Konsekwencje długoterminowe stresu organizacyjnego:
- zdrowotne (choroby psychosomatyczne),
- psychologiczne (gorsze funkcjonowanie, złe samopoczucie,
nerwica, utrata sensu pracy, depresje, a niekiedy samobójstwa, itp.),
- społeczne (gorsze funkcjonowanie w roli, zmiana pracy, itp.).
Jak wiadomo stres nie jest zjawiskiem w pełni stałym i stabilnym, więc na
każdym z wymienionych poziomów może być zmodyfikowany. Dzieje się to za
sprawą albo modyfikatorów osobowych albo modyfikatorów sytuacyjnych.
Pierwsze z wymienionych wiążą się z różnicami interindywidualnymi
uwarunkowanymi genetycznie, osobowościowo i demograficznie. Drugie
natomiast związane są z przypadkami nieprzewidywalnymi, losowymi (reakcje
interpersonalne w organizacji).
W swoim modelu stresu organizacyjnego Kahn i Byosier źródła stresu
identyfikują na dwóch poziomach:
a) Poziom intraorganizacyjny, obejmujący:
- fizyczne atrybuty środowiska pracy,
- aspekty osobowe, takie jak np. obciążenie pracą na rzecz
organizacji, konflikt pełnionych ról społecznych, ograniczenia
rozwoju kariery zawodowej, odpowiedzialność za ludzi, itp.,
- aspekty grupowe, związane z charakterystyką atrybutów grupy
zadaniowej, takich jak np.: stopień spójności grupy, interioryzacja
norm grupowych, styl zarządzania, typy sieci komunikacyjnych,
itp.,
- aspekty organizacyjne, związane z poziomem technologicznym,
kulturą organizacyjną, modelem organizacji, itp.
b) Poziom ekstraorganizacyjny w skład, którego wchodzą zewnętrzne warunki wpływające na funkcjonowanie określonej organizacji, takie jak:
problemy ekonomiczne kraju, rasa i dzielnica zamieszkania, stosunki
rodzinne, itp.
Posługując się tym modelem możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem, które
nosi nazwę konfliktu roli i powstaje w momencie, gdy pracownik jednocześnie
odbiera dwa lub więcej przekazów roli, które są sprzeczne, wykluczające się.
Inną z przyczyn zakłócenia procesu przekazywania roli jest brak informacji
niezbędnych do jej pełnienia oraz nieumiejętne jej przekazywanie przez
nadawców. W takim przypadku mówi się o wieloznaczności roli. Natomiast,
gdy nadawcy mają takie wymagania w stosunku do pracownika, których nie jest
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on w stanie spełnić mówimy wtedy o przeciążeniu roli. Wiąże się ono ze
spadkiem motywacji do pracy, wzrostem absencji a także ma wpływ na jakość
podejmowanych decyzji, reakcje interpersonalne między pracownikami.
Pracując w organizacji człowiek jest odpowiedzialny zarówno za rzeczy, jak
i za ludzi. To właśnie odpowiedzialność za ludzi ma charakter stresogenny.
Dzieje się tak, ponieważ odpowiedzialność ta pełni rolę organizacyjną, bardziej
rozbudowaną i czasochłonną, a jej wykonywanie wiąże się z większą
niepewnością.
Osobą, która według omawianej koncepcji jest najbardziej narażona na
doświadczanie stresu organizacyjnego jest kierownik. Spowodowane jest to
tym, że to właśnie on upoważniony jest do kontrolowania zachowania
pozostałych członków grupy stojących w hierarchii niżej od niego. Mówiąc
o liderze nie sposób pominąć pojawiającego się w literaturze przedmiotu stylów
kierowania. Są to:
- styl autokratyczny – kierownik grupy musi posiadać osobowość
autorytarną. Z reguły sam podejmuje decyzje w imieniu całej grupy, jest
osobą posługującą się stosunkowo dużą ilością kar. Podczas pracy
grupy nie bierze w niej udziału. Kontakt z ludźmi sprowadza tylko do
formalnego dozorowania. W grupie pod kierownictwem takiego lidera
istnieje możliwość pojawienia się apatii i agresji. Produktywność jest
bardzo wysoka lecz tylko podczas obecności lidera lub w sytuacji
zagrożenia z zewnątrz. Tak kierowaną grupę charakteryzuje mała
spoistość i integracja.
- styl demokratyczny – jest zupełnym przeciwieństwem stylu
autokratycznego. Kierownik liczy się ze zdaniem grupy, przedstawia
swoje cele i środki lecz końcową decyzję pozostawia grupie. Aktywnie
uczestniczy w pracach grupy. Kary traktuje jako ostateczność, preferuje
nagrody. Produktywność grupy jest wysoka.
- styl liberalny – kierownik jest bierny, nie posługuje się ani nagrodami
ani karami. Jest to zaprzeczenie kierownictwa.
Mówiąc o produktywności trzeba pamiętać, że to nie tylko osoba kierownika ją
zwiększa (lub zmniejsza), lecz także:
- stopień akceptacji kierownika przez grupę,
- struktura zadania, jego trudność, zrozumiałość motywów jego
wykonywania,
- pozycja kierownika w systemie władzy.
Jednak w sytuacji, gdy osoba będąca odpowiedzialna za grupę ma na względzie
nie tylko wykonywania zadania, ale także ludzi i stosunki między nimi, jest to
połowa sukcesu. I jak pokazują dotychczasowe badania grupy preferują takich
liderów.
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Teoria Levi’ego i Frankenhauser’a
Zdarzenia stresowe występujące w środowisku pracy uporządkowali
Levi i Frankenhauser. Według tych badaczy stres w pracy może być
generowany przez kilka czynników jednocześnie, tak przez fizyczne jak
i społeczne środowisko. Stres ten ma swoja fizjologiczną, behawioralną,
mentalną oraz organizacyjną manifestację. Istnieje kilka klas czynników, które
w realnej sytuacji powodują wystąpienie stresu. Mogą to być:
1.
Czynniki stresowe tkwiące w samej pracy:
- jakościowe i ilościowe obciążenie pracą vs. przeciążenie,
- presja czasu i bezwzględna terminowość
- warunki pracy,
- praca zmianowa,
- konieczność nadążania za szybkimi zmianami technologicznymi.
2.
Stosunki społeczne z przełożonymi, podwładnymi i kolegami:
niezdolność do podporządkowania się,
brak wsparcia społecznego,
wadliwa polityka społeczna.
3.
Struktura organizacyjna i klimat emocjonalny:
brak współodpowiedzialności
poczucie osamotnienia,
zła komunikacja interpersonalna.
4.
Miejsce w organizacji:
dwuznaczność roli i konfliktogenność,
nieadekwatna do roli odpowiedzialność za rzeczy i ludzi,
zbyt duża zależność od kierownictwa średniego szczebla.
5.
Źródła ekstraorganizacyjne:
problemy rodzinne,
kryzysy życiowe,
trudności finansowe,
konflikty związane z małą wiarygodnością i polityką firmy,
konflikty w pracy i w domu,
brak wsparcia instytucjonalnego.
6.
Kariera zawodowa:
aktualny status zawodowy niezgodny z kwalifikacjami i
aspiracjami,
brak perspektywy rozwoju.
Do drugich natomiast zaliczono neurotyczne cechy osobowości:
niezrównoważenie emocjonalne, konformizm, brak inicjatywy, sztywność
postaw, trudności adaptacyjne, niski poziom motywacji osiągnięć, typ A
zachowania, itp.
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Z opisu wynika jasno, że zarówno przeciążenie pracą jak i jej niedobór może
być stresujące. Czy tak się stanie zależeć będzie od różnic indywidualnych
między ludźmi. Powyższa sytuacja zamieszczona została na wykresie.
Schemat Levi’ego
STRES

NIEDOBÓR

NADMIAR

Kontinuum stymulacji

Wiele z wymienionych powyżej czynników stresowych bezpośrednio wiąże się
ze stresem organizacyjnym. Problemem tym bardziej szczegółowo zajęli się
Ivancewich i Matteson.
Model Ivancewicha’a i Matteson’a
STRESORY

STRES

REAKCJE

KONSEKWENCJE

Wewnątrz organizacyjne

Praca, kariera,
sens życia

Fizjologiczne
reakcje

Zaburzenia
adaptacyjne

Praca, kariera,
sens życia

Behawioralne

Poziom indywidualny
Poziom grupowy
Poziom organizacyjny
Różnice
indywidualne

Pozaorganizacyjne

Różnice
indywidualne,
demograficzne i
behawioralne
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Z opisu graficznego wynika wyraźnie, że autorzy w swojej teorii stresu
wyróżnili następujące kategorie zdarzeń stresowych:
a) Stresory wewnątrzorganizacyjne - w skład, których wchodzą:
środowisko fizyczne (np. oświetlenie, hałas, temperaturę, wibrację,
itp.),
indywidualne obciążenie pracą (np. przeciążenie pracą w różnych
okresach, konflikt ról, odpowiedzialność za innych, brak
perspektyw zawodowych, itp.),
grupowe czynniki stresu (np. brak spójności grupy, konflikty
wewnątrzgrupowe, niezadowolenie grupy z lidera, itp.),
organizacyjne czynniki stresowe (np. zły klimat organizacyjny,
przestarzała technologia, zły styl zarządzania, system kontroli, itp.).
b) Stresory ekstraorganizacyjne - obejmujące:
stosunki rodzinne,
problemy ekonomiczne kraju,
problemy rasowe,
nietolerancję wyznaniową,
zbyt ostrą konkurencję na rynku i wywiad gospodarczy.
c) Bezpośrednie reakcje na stres — mogą być opisywane na poziomie:
fizjologicznym (np. podwyższony poziom cholesterolu,
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, itp.),
behawioralnym (np. manifestowana dyssatysfakcja z pracy, kariery
życia osobistego lub wręcz rezygnacja z pracy),
d) Odroczone reakcje na stres — wiążą się ze stopniowo pogarszającym
się stanem zdrowia (np. zawał mięśnia sercowego, wrzody żołądka i/lub
dwunastnicy, alergie, bóle głowy, lęki, depresje, apatie, wyczerpanie
nerwowe, itp.).
Koncepcja kryzysów życiowych G. Caplana
Koncepcja Caplana jest najbardziej znaną teorią kryzysu. Jej istotę
stanowi aspekt rozwojowy, główne założenie mówi, że osobowość człowieka
kształtuje się pod wpływem stresu nie stopniowo, lecz skokowo (od kryzysu do
kryzysu).
Autor wyróżnia wymagania, którym jednostka nie może sprostać
i wzmocnienia środowiska nie wystarczające do spełnienia potrzeb jednostki.
Pod pojęciem kryzysu lub sytuacji kryzysowej Caplan rozumie silny stresor
psychiczny, który początkowo obniża poziom funkcjonowania psychicznego,
lecz stopniowo może doprowadzić do coraz to skuteczniejszej mobilizacji
i podwyższenia sprawności działania.
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Rozwój osobowości jest zazwyczaj opisywany jako następujące po
sobie fazy. Każda z faz różni się jakościowo od poprzedniej. Teoria Caplana
zwraca uwagę na to, że pomiędzy poszczególnymi fazami występują okresy
przejściowe charakteryzujące się dezorganizacją zarówno funkcji poznawczych
jak i emocjonalnych. Korzystając ze słownictwa Eriksona, Caplan te
przejściowe okresy nazywa kryzysami rozwojowymi, które można podzielić na
te mające charakter rozwojowy i przypadkowe. Do pierwszych zaliczyć
możemy kryzysy wiążące się z naturalnym rozwojem człowieka (żłobek –
przedszkole – szkoła – studia – praca). Do drugich natomiast zaliczamy kryzysy
incydentalne (śmierć bliskiej osoby, choroba).
Zdarza się, że człowiek postawiony w obliczu sytuacji kryzysowej reaguje
zaburzeniami nerwicowymi. Sam autor koncepcji mówi jednak, że
w większości przypadków człowiek uzyskuje „korzystne doświadczenia
przystosowawcze”. Widać więc wyraźnie, że według Caplana sytuacje
kryzysowe pełnią pozytywną rolę w rozwoju osobowości człowieka.
Cykle życiowe i związane z nimi charakterystyczne kryzysy psychospołeczne
zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Z powyższej tabeli wynika, że poszczególne etapy rozwoju połączone są ze
specyficznymi sytuacjami kryzysowymi. Człowiek musi za pomocą aktualnych
możliwości (biologicznych, psychologicznych, społecznych) starać się im
sprostać, rozwiązać je.
Warto też pamiętać, że sytuacje kryzysowe dotyczyć mogą nie tylko
pojedynczych osób ale również całych grup ludzkich (grup szczególnego
ryzyka). Spośród nich wyróżniamy te mające charakter formalny (rodzina,
naród, partia polityczna) oraz nieformalny (kluby zainteresowań). Sytuacją
kryzysową w przypadku grup formalnych może być rozwód, wojna, bezrobocie,
w przypadku grup nieformalnych jest to na przykład zmiana normy
obyczajowej, prawa.
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Sytuacja kryzysowa według teorii Caplana otwiera dwie drogi. Jedna
z nich prowadzi do dezorganizacji zachowania: objawy nerwicowe mogą ulec
pogłębieniu, możliwy jest rozwój psychozy reaktywnej. Druga prowadzi do
większej dojrzałości i stabilności psychicznej. Człowiek w obliczu wydarzeń
szczególnie trudnych lub wręcz dramatycznych może im ulec lub przeciwstawić
się.
Poznawczo-kompetencyjna teoria stresu H. Sęk
W modelu polskiej badaczki stres ujmowany jest jako „dynamiczna
sekwencja wzajemnie na siebie oddziałujących procesów, interpretacji –
wartościowania stresorów, aktów zmagania się i ocenę powtórną zmagania się
z sytuacją zakłócenia relacji między oczekiwaniami i możliwościami podmiotu
a wymaganiami otoczenia”. Opisywana teoria łączy w sobie elementy
poznawczej teorii stresu Lazarusa (mechanizm oceny pierwotnej stresu
w kategoriach wyzwania zagrożenia i straty) oraz koncepcji wypalenia się
zawodowego (przejawy emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji, braku
satysfakcji zawodowej wraz z mechanizmem kompetencji zaradczych
odpowiedzialnych za poziom tego wypalenia się).
Pod pojęciem „wypalenia się zawodowego” rozumiemy zespół objawów
gorszego funkcjonowania ludzi, którzy pracują w zawodach stresowych.
Przyczyn wypalenia się zawodowego upatruje się w źródłach stresu
zawodowego i cechach osobowości. Interakcja tych czynników jest
odpowiedzialna za sposoby radzenia sobie ze stresem, które korelują
z poczuciem własnej skuteczności zawodowej (kompetencji zaradczych). Niska
kompetencja zaradcza wpływa na pojawienie się typowych dla wypalenia
zawodowego objawów: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, niską
motywację zawodową, brak zadowolenia z pracy, absencję oraz rezygnację
z pracy.
H. Sęk swój model poznawczo-kompetencyjny wzbogaciła o koncepcję
czterech typów kontroli Bryant’a. Wspomniane typy to:
utrzymywanie – ocena pozytywna i kontrola pierwotna,
unikanie – ocena negatywna i kontrola pierwotna,
doznawanie – ocena pozytywna i kontrola wtórna,
zmaganie – ocena negatywna i kontrola wtórna.
Model H. Sęk składa się zarówno z teorii transakcyjnej stresu Lazarusa,
koncepcji wypalenia się zawodowego oraz koncepcji czterech typów Bryant’a.
Autorka opracowała tzw. model pomostowy, który jest próbą połączenia teorii
stresu z koncepcją wypalenia się zawodowego. Schemat omawianego modelu
znajduje się poniżej:
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Widać wyraźnie, że wypalenie zawodowe nie jest bezpośrednią
konsekwencją stresu chronicznego, lecz stresu, któremu nieskutecznie się
przeciwstawialiśmy. To właśnie przekonanie o niskiej kompetencji stanowi
podstawowy mechanizm psychologiczny, który spaja problematykę stresu
i wypalenia zawodowego.
Model stresu, którego wykres znajduje się powyżej należy
interpretować następująco: obiektywnie istniejący stres zawodowy, poddany
intelektualnej obróbce podmiotu daje poczucie obciążenia psychicznego
(poczucie stresu zawodowego), z którym człowiek się zmaga, wykorzystując do
tego wyuczone strategie radzenia sobie ze stresem lub dostępne źródła wsparcia
społecznego. Bardzo ważną rolę w owym zmaganiu się ze stresem odgrywa
poczucie kompetencji zaradczych, będące sumą skutecznych lub
nieskutecznych doświadczeń dotyczących zmagań się ze stresem zawodowym.
Doświadczenia pozytywne przeciwdziałają wypaleniu się zawodowemu,
zwiększając osobiste zaangażowanie. Istotną rolę odgrywa w budowaniu
poczucia kompetencji zaradczych typ kontroli. Najkorzystniejszy wpływ na
hamowanie procesów wypalenia się zawodowego ma kontrola typu:
utrzymywanie (obtaining) i doznawanie (savoring). Kontrola typu unikanie
(avoiding) może nasilać procesy wypalania się zawodowego.
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Model H. Sęk był operacjonalizowany w badaniach przeprowadzonych wśród
pielęgniarek i nauczycieli. Jednak omawiana koncepcja nie musi być zawężona
do pewnej klasy zawodów, do określonych skutków stresów – wypalenie się.
Verońska koncepcja stresu Tadeusza Marka
Koncepcja dotyczy wzajemnych relacji występujących pomiędzy
pojęciami stresu, zmęczenia i obciążenia psychicznego związanego ze źródłami
stresu w pracy. Aby móc rozróżnić stres, zmęczenie i obciążenie psychiczne
autorzy wyróżnili dwa typy wysiłku:
 wysiłek psychiczny (związany z poziomem trudności wykonywanego
zadania),
 wysiłek kompensacyjny (związany z kontrolą stanów organizmu).
Autorów Verońskiej koncepcji stresu M. Fąfrowicz i T. Marka interesuje
transakcyjna koncepcja stresu z perspektywy psychologii pracy, która wskazuje
zarówno na sytuacyjne czynniki powodujące stres psychiczny (wymagania
stawiane przez wykonywane zadanie, fizyczne i społeczne warunki pracy,
społeczne czynniki tkwiące poza pracą), jak i na indywidualne charakterystyki
jednostki (aspiracje, zdolności, sprawności, wiedza, doświadczenie, stan
zdrowia, wiek). Efekt stresu zależny jest od relacji między elementami
środowiska a cechami jednostki.
Według Marka i Fąfrowicz bardzo ważna jest umiejętność rozróżniania
stresu i zmęczenia psychicznego. Mówiąc o stresie mówimy o sytuacji deficytu
po stracie zasobów. Wymagania jakie stawia nam praca przerastają nas.
Sytuacja jest oceniana jako niestresorodna, gdy dysponujemy odpowiednimi
zasobami. Wtedy podejmujemy działanie w ramach obciążenia bezstresowego.
Jednak wraz z upływem czasu zaczyna ujawniać się zmęczenie, zasoby ulegają
wyczerpaniu. Zmęczenie psychiczne to stan, w którym występują zaburzenia
oraz desynchronizacja w zakresie zasobów wykorzystywanych do realizacji
pewnych czynności (uwaga staje się mniej efektywna, zasoby pamięci mniej
dostępne). W momencie, gdy dojdzie do takiej sytuacji, że stan zmęczenia
będzie się przedłużał, nastąpi ograniczenie a być może także uszkodzenie
zasobów. Taka sytuacja może być przyczyną powstawania stresu.
Jako podstawowy czynnik różnicujący te pojęcia autorzy podają sposób
oceny czynnika, który działa na jednostkę. W przypadku stresu występuje ocena
czynnika szkodliwego (zagrażającego), w przypadku obciążenia psychicznego
i zmęczenia taka ocena nie występuje. Pojęcie wysiłku pomoże nam lepiej
zróżnicować analizowane pojęcia. Tradycyjnie uważa się, że im większe
obciążenie, większa rozbieżność między wymaganiami stawianymi przez
zadania a możliwościami (wydolnością) tym wysiłek jest większy.
Tak w przypadku stresu jak i zmęczenia możemy mówić o wysiłku. Według
autorów analizując wysiłek związany z obciążeniem i ten związany ze stresem,
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przydatne może być wspomniane nieco wcześniej rozróżnienie Mulder’a, który
wyróżnia dwa typy wysiłku:
 wysiłek psychiczny (związany z wielkością obciążenia i możliwościami
psychicznymi człowieka). Można go przyporządkować obciążeniu
psychicznemu,
 wysiłek kompensacyjny (związany jest z deficytami w zakresie funkcji
psychicznych – sprawności, umiejętności, które są niezbędne aby dane
zadanie wykonać). Wysiłek ten zmierza do kompensacji tych
deficytów, które w większości przypadków pojawiają się jako efekt
długotrwałej pracy lub efekt ekstremalnych wymagań. Ten rodzaj
wysiłku można zaszeregować do stresu i zmęczenia psychicznego.
Działający czynnik oceniany jest jako zagrażający wówczas, gdy poziom
funkcjonowania jednostki odbiega od optymalnego. Wtedy pojawia się proces
korekty, który ma postać procesu zmagania się ze stresem lub zmęczeniem.
Zmaganie się w przypadku stresu polega na zwalczaniu symptomów stresu,
które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. W przypadku wysiłku
psychicznego mamy do czynienia z mobilizacją posiadanych zasobów.
Wskaźniki występowania wysiłku kompensacyjnego związane są z poziomem
aktywacji, wzbudzenia i stanów uwagi. Natomiast w przypadku zmęczenia
i stresu zasadnicze dla zróżnicowania obu stanów są emocje. Agresja, lęk,
depresja to syndromy rozwijającego się stresu. Omówiona w tej pracy Verońska
koncepcja stresu doskonale definiuje podstawowe pojęcia, z którymi mamy do
czynienia w większości teorii. Dzięki temu przeprowadzone badania są
porównywalne i mają swój wkład w rozwój teorii stresu.
Na uwagę zasługuje również teoria czynnikowa stresu Zakładu Psychologii
Pracy Instytutu Medycyny Pracy która traktuje stres jako proces składający się
z pięciu faz :
1. sytuacji obiektywnej,
2. sytuacji subiektywnej w której dochodzi do utworzenia się zmysłowego
obrazu sytuacji pracy i oceny pierwotnej zakończonej wzbudzeniem
emocji odpowiedniej do oceny,
3. natychmiastowej rekcji somatycznej i psychologicznej wywołanej
emocją,
4. radzenie sobie ze stresem,
5. odległe skutki somatyczne, psychologiczne, behawioralne.
W literaturze przedmiotu proponowane są różne definicje stresu.
Najogólniej biorąc podzielić je można na dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy
te definicje, które koncentrują się na specyfikacji czynnika wyzwalającego
stres. Inne natomiast jako powód stresu upatrują rozbieżności między
subiektywnie ocenianymi wymaganiami płynącymi z otoczenia a subiektywnie
ocenianymi możliwościami jednostki do spełnienia tych wymagań.
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Przedstawione teorie stresu mają jedna cechę wspólną, rozpatrywane są w nich
głównie przyczyny powstania stresu. Tymczasem stresu nie powinno traktować
się jako krótkotrwałego zjawiska, lecz jako proces który prowadzi do odległych
skutków dla jednostki jak i organizacji. Nie można uniknąć stresu, ludzie nie są
do tego stworzeni. Poza tym stres dostarcza nam sposobności do rozwoju.
Kiedy natrafiamy na trudności, stajemy przed wyborem: regresja i załamanie,
czy też rozwój. Jeśli potraktujemy stres jako wyzwanie i świadomie stawimy
mu czoła, możemy się wzmocnić i nauczyć czegoś wartościowego. A zatem
niebezpieczeństwo czy sposobność? I jedno i drugie. Jeżeli potrafimy
efektywnie „nawigować” przez wyzwania, jakie nam rzuca życie, stres nie musi
być naszym wrogiem.
Streszczenie
Praca zawodowa człowieka może być źródłem rozwoju, zadowolenia, ale wiąże się też
z apatią, bezradnością, dezorganizacją, chorobą. Wśród mniej pozytywnych aspektów
pracy czołowe miejsce zajmuje stres, jako zjawisko szkodliwe z punktu widzenia
pracownika jak i całej organizacji. W pracy omówiono różne koncepcje stresu badaczy
z dziedziny fizjologii, psychologii, ekonomii i zarządzania.
Słowa kluczowe: stres, stres psychologiczny, teoria Lazarusa, teoria zachowania
zasobów Hobfoll’a, model Roberta Karaska, model stresu wg Kahna, teoria Levi’ego i
Frankenhauser’a, model Ivanchewicha’a i Matteson’a, koncepcja kryzysów życiowych
Caplana, teoria stresu H. Sęk, werońska koncepcja stresu Tadeusza Marka
Summary:
Work experience can be not only a source of human development and satisfaction, but
also apathy, helplessness, disorganization and illness. Among the less positive aspects
of work, the stress takes a first place as an element damaging for the employee and the
organization. The paper discusses the different concepts of stress research in
physiology, psychology, economics and management.
Keywords: stress, psychological stress, the Lazarus’ theory, the Hobfoll’s theory of
conservation of resources, the Robert Karaska’s model, the model of stress by Kahn, the
theory of Levi and Frankenhauser, Matteson's and Ivanchewicha's model, the concept
of life crises of Caplan, The theory of stress – H.Sek, the Verona concept of stress by
Tadeusz Marek
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Justyna Obara, Dorota Maciąg, Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska,
Małgorzata Cichońska
Ocena jakości życia chorych na Stwardnienie Rozsiane
Life quality protection in people with multiple sclerosis
Wstęp
Stwardnienie rozsiane (Sclerotis Multiplex – SM) jako wielofazowy
postępujący zespół neurologiczny znany był już od połowy XVI wieku, lecz
dopiero w 1868 roku został opisany przez francuskiego lekarza Jeana Martina
Charcota (1825 – 1893), który podczas obdukcji zauważył małe stwardniałe
blizny w mózgu i rdzeniu kręgowym. Połączył je z nieznaną chorobą,
objawiającą się rzutami i remisjami, powodującą różnorodne objawy. Dzięki
temu SM zostało zidentyfikowane i nazwane ”sclerose en plaques dissminess”
tzn. rozproszone twarde blizny. Później nazwa schorzenia rozpowszechniła się
jako multiplex sclerosis. [1]
W Polsce choruje na nią około 60 tysięcy osób. Pierwsze objawy
pojawiają się zwykle między 20 a 40 rokiem życia. Nie jest jednak rzadkością
wystąpienie choroby w wieku młodzieńczym lub po 40-tym a nawet 60-tym
roku życia. [2]
Kobiety chorują prawie dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Przy
obecnym stanie wiedzy medycznej SM jest chorobą nieuleczalną i choruje się
na nią do końca życia. [3] Pacjentami są przeważnie osoby młode, wkraczające
dopiero w pełnię życia. To ludzie będący u progu kariery zawodowej, jak fazie
budowania życia rodzinnego, zawierania przyjaźni z sąsiadami i znajomymi.
SM często nadchodzi wówczas, gdy za późno jest na zakręt wstecz, ale mimo
wszystko można jeszcze daleko zajść dzięki odpowiedniemu leczeniu,
rehabilitacji oraz woli walki. [4]
Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex) jest chorobą
demielizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. Istota SM polega na
występowaniu objawów neurologicznych rozsianych w czasie i przestrzeni, to
znaczy występowaniu objawów neurologicznych wywołanych zmianami
patologicznymi rozsianymi w obrębie OUN. Zmiany występują głównie
w istocie białej i mają charakter dynamiczny. Ogniska chorobowe występują
szczególnie w istocie białej okołokomorowej, w pniu mózgu, móżdżku, rdzeniu
i nerwie wzrokowym. Obecność szeregu nieprawidłowości w układzie
immunologicznym sugeruje patologie o charakterze autoagresji. [2] Etiologia
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SM pozostaje niejasna, ale wielu badaczy wskazuje na duże znaczenie układu
immunologicznego.
W zależności od dominujących w obrazie klinicznym objawów
wyodrębniono następujące postaci kliniczne SM: 1. mózgowo- rdzeniową
rozsianą, 2. rdzeniową inaczej paraparetyczną, 3. móżdżkową, 4.
hemiparetyczną z przewagą połowicznego niedowładu. [1]
Do najczęstszych objawów neurologicznych należą niedowłady
piramidowe, mogą one obejmować jedną lub więcej kończyn (parapreza lub trii tetrapreza) i dość szybko nabierają charakteru spastycznego. Pacjenci skarżą
się na osłabienie siły mięsni, pojawiają się zaburzenia koordynacji będące
wynikiem uszkodzenia móżdżku i/lub połączeń móżdżku z jądrami rdzenia
przedłużonego i przybierają postać: drżenia zamiarowego, dysmetrii
i adiadochokinezy. Występowanie niedowładów piramidowych z zaburzeniami
koordynacji powoduje występowanie zaburzeń chodu, określanych jako chód
paraparetyczno-ataktyczny.
Pojawiają się także zaburzenia czucia, które mogą dotyczyć różnych
okolic ciała i często towarzyszą niedowładom. Polegają one na osłabieniu
czucia powierzchniowego albo na czuciu opacznym, czyli na występowaniu
zmiennych doznań czuciowych. Częste są parestezje, zazwyczaj pod postacią
nieprzyjemnych wrażeń czuciowych.
Do podstawowych objawów choroby należą zaburzenia wzrokowe
w zakresie ruchomości gałek (oczopląs), nagłe pogorszenie ostrości widzenia;
widzenie jak ,,przez mgłę” lub pojawienie się plamy w polu widzenia, zdarza
się także niedowidzenie obuoczne.
Ponadto może wystąpić neuralgia nerwu trójdzielnego, a częściej zaburzenia czucia na twarzy. Neuralgia nerwu trójdzielnego u osób młodych
często bywa pierwszym objawem SM. Uszkodzenie w obrębie móżdżku i pnia
mózgu powoduje też zawroty głowy, które mają charakter nieukładowy. Mogą
być one bardzo nasilone i mogą im towarzyszyć wymioty, szczególnie na
początku choroby. [5, 6]
Objawem uszkodzenia móżdżku jest mało płynna mowa (skandowana lub
przerywana). Wymienione wyżej objawy tj. oczopląs, drżenie zamiarowe,
mowa skandowana stanowią tzw. Triadę Charcota.
Do bardzo uciążliwych objawów SM należą zaburzenia kontroli
zwieraczy, przede wszystkim pęcherza moczowego. Znacznie rzadziej spotyka
się u chorych jest nietrzymanie stolca, częściej natomiast występują uporczywe
zaparcia. Niedostateczne opróżnianie jelit prowadzi do ciężkich zaburzeń i
zmian w ich ścianie, a w efekcie do tzw. zespołu ,,przeciekających jelit”.
Istotnym problemem u osób chorych na SM są zaburzenia funkcji
seksualnych. Zniszczenie szlaków nerwowych może powodować, zarówno
u mężczyzn, jak i u kobiet zmniejszenie lub utratę popędu płciowego,
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zmniejszenie intensywności doznań lub wystąpienie nieprzyjemnych odczuć
w okolicach narządów płciowych i/lub ograniczenie możliwości odczuwania
orgazmu.
Kolejnym ważnym problemem osób chorych na SM są zaburzenia
wyższych czynności nerwowych. Występują one u ponad połowy (40-60%)
chorych, najczęściej mają one charakter zaburzenia tylko pojedynczych funkcji,
jak na przykład: pamięć, mowa, płynność (fluencja) słowa, uwaga, funkcje
wzrokowo - przestrzenne; te izolowane zaburzenia mogą pogłębiać się, wraz
z rozwojem choroby, do pełnego obrazu otępienia. [7]
Do najczęstszych zaburzeń sfery psychicznej należą zaburzenia nastroju,
od euforii do depresji uwarunkowanej zmianą sytuacji życiowej i związane
z tym zmniejszenie szans życiowych. U chorych w pierwszym okresie choroby
występuje chwiejność emocjonalna, wyrażająca się szeregiem skarg czy
zespołów rzekomo nerwicowych, w tym konwersyjnych. Psychozy w SM
należą do rzadkości. [7]
Częstym objawem choroby jest ból. Zwykle są to bóle twarzy, głowy,
kręgosłupa, rąk i nóg, bóle narządów wewnętrznych itd. Bóle można podzielić
na: 1. nie spowodowane przez SM, (migreny) 2. bezpośrednio wiążące się
z chorobą (rwa kulszowa, rwa twarzy) 3. wywołane następstwami SM (bóle
spowodowane napięciem mięśni lub stanami zapalnymi narządów). [8]
Czynnikami nasilającymi objawy choroby są min.: skrajne temperatury,
nagły, nadmierny wysiłek fizyczny, przeciążenie fizyczne lub przeciągające
silne przemęczenie, połóg i karmienie piersią, różnego rodzaju infekcje urazy
fizyczne. Wysoka temperatura, długie nasłonecznienie, sauna, przegrzanie
mogą wywołać rzut choroby. Zaś niskie temperatury, przebywanie w zimnie,
przemarzniecie ma niekorzystny wpływ na przebieg choroby. [9,10]
Osobom chorym na SM ruch pomaga w utrzymaniu dobrego stanu
zdrowia sprawności fizycznej oraz w łagodzeniu niektórych objawów choroby
i jej skutków. Fizjoterapeuta pozwala określić, jakie ćwiczenia są potrzebne i
czy są one dostosowane do możliwości pacjenta. Ćwiczenia poprawiają
sprawność określonego, obszaru ciała oraz pomagają uporać się z konkretnym
objawem SM.
Usprawnianie powinno być wprowadzone jak najwcześniej
i systematycznie, w myśl zasady: minimum ruchu podczas rzutu choroby
i maksimum podczas remisji. [1] Usprawnianie należy prowadzić w sposób
ciągły, a utrzymanie aktywności ruchowej chorego w dużym stopniu zależy od
pełnego zrozumienia celowości ćwiczeń oraz ich akceptacji. Przeciwwskazany
jest nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie, mimo że specjalny program
rehabilitacji może dopuszczać obciążenie i różne rodzaje ćwiczeń, jakie w danej
sytuacji są dopuszczalne. Należy pamiętać o codziennych ćwiczeniach
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oddechowych, u chorych mających problemy z nietrzymaniem moczu należy
zwrócić uwagę na wzmacnianie mięśni podtrzymujących pęcherz moczowy.
Chorzy na SM korzystają często z dobrodziejstw medycyny
niekonwencjonalnej, która nie pomaga w opanowaniu konkretnych objawów
choroby, ale wpływa w dużym stopniu na poprawę samopoczucia chorych.
Najczęstsze niekonwencjonalne metody leczenia to: akupunktura i tradycyjna
medycyna chińska, ćwiczenia Jogi, Tai-Chi czy Chi-Gong, metoda
Feldenkraisa, masaże, terapia tlenem hiperbarycznym, refleksjologia i wiele
innych.[11,12]
Wiadomość o nieuleczalnej chorobie to dla osoby nią dotkniętej
ogromne przeżycie. Całe dotychczasowe życie ulega zmianie. Pojawiają się
setki pytań, wątpliwości oraz reakcji na chorobę. Każda choroba przewlekła
obniża samopoczucie i wywołuje wiele negatywnych emocji. Są to między
innymi niedowierzanie, strach, gniew, przygnębienie i poczucie winy.
Elizabet Kübler-Ross wyróżniła pięć stadiów drogi do akceptacji
choroby: zaprzeczanie, złość, targowanie się, załamanie czasem depresja,
akceptacja.
Fazy te są umowne, nie muszą występować u pacjentów w podanej
kolejności. Nie każdy pacjent przejdzie przez wszystkie te stadia, różny może
być czas trwania poszczególnych etapów.
Choroba i jej objawy sprawiają, że przyszłość całej rodziny stanowi
wielką niewiadomą. Każdy z członków rodziny odrębnie postrzega i przeżywa
chorobę osoby mu bliskiej. Rozmowa i wzajemna komunikacja na początku
choroby może okazać się trudna. Ludzie zwykle mają trudności rozmowy
o sprawach, które trudno zrozumieć. [13]
Stres wywołany chorobą wpływa na interakcje wewnątrz rodziny, a także na
relacje z szerszym otoczeniem. Zaistniała sytuacja stresowa wywołuje zmianę
wielkości celów, granic i wartości. Następuje całkowita ich zmiana. Głównym
celem jest pomoc osobie chorej w przejęciu obowiązków przez pozostałych
członków rodziny. Dochodzi do reorganizacji rodziny w związku ze zmianą
funkcjonowania chorego.[14]
Nie ma żadnego powodu, aby osoby z SM, po usłyszeniu diagnozy,
zrezygnowały z pracy. Tym bardziej, że dla wielu ludzi praca to nie tylko
dochód, ale również źródło poczucia własnej wartości. [15] Celowo i stopniowo
dobrana oraz systematycznie prowadzona praca może stanowić jedną z metod
terapii. To swoisty czynnik terapeutyczny, mobilizujący ogólnoustrojowe cechy
osoby chorej, przyspieszając tym samym procesy regeneracyjne organizmu.
Podkreśla się dodatni wpływ sztuki na osobowość oraz sprawność
fizyczną człowieka chorego. Twórczość artystyczna pozwala bowiem rozwijać
w sposób harmonijny różne sfery psychiki, w tym czynności poznawcze
i emocjonalne. [16]
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,,Jakość życia” (quality of life – QOL) jest pojęciem stosunkowo
nowym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO 1946 r.) określiła, jakość życia
jako indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w
kontekście kulturowym i systemie wartości, w którym żyje oraz w odniesieniu
do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami
środowiskowymi. Stąd w rozważaniach o ocenianiu jakości życia musi się
znaleźć miejsce na uwzględnienie badań jakości życia w odniesieniu do stanu
zdrowia, gdzie choroba nie jest tylko sprawą zachwiania fizycznej integralności
ludzkiego organizmu lecz rozgrywa się na płaszczyźnie psychicznego,
społecznego i duchowego funkcjonowania. [15]
Cel, metoda i organizacja badań
Celem pracy jest określenie jakości życia i problemów
psychologicznych osób chorych na Stwardnienie Rozsiane należących do
Stowarzyszenia chorych na Stwardnienie Rozsiane w Kielcach.
Organizacja i przebieg badań
Badania prowadzono w okresie od 13.02.2009 do 21.03.2009 roku
w siedzibie Kieleckiego Stowarzyszenia chorych na Stwardnienie Rozsiane
w Kielcach przy ul. Zagórskiej 14.
Badaniem objęto 30-tu członków Stowarzyszenia. Jako narzędzie
badawcze wykorzystano samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety.
Udział w badaniu był dobrowolny, a każdy z badanych był poinformowany
o sposobie jego wypełnienia.
Zebrany materiał badawczy poddano dogłębnej analizie opisowej
i statystycznej.
Charakterystyka badanej populacji
W badaniu uczestniczyło 30 osób w tym 19 kobiet i 11 mężczyzn.
Wiek respondentów określono w pięciu przedziałach wiekowych (tab. 1)
Tab. 1 Struktura badanej populacji wg wieku.
Wiek
20-30 lat
30-40 lat
40-50 lat
Płeć
16 %
16%
26%
Kobiety
18%
18%
Mężczyźni

50-60 lat

60- 70 lat

26%
55%

16%
9%

Wsród badanych kobiet najwięcej ponieważ po 26% to respondentki,
których wiek mieścił się w przedziałach wiekowych 40-50 lat oraz 50-60 lat.
W pozostałych przedziałach wiekowych znalazło się po 3 kobiety, co stanowi
po 16% ogółu badanych.
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W grupie badanych mężczyzn najwięcej, bo aż 55% to badani w wieku
między 50-60 rokiem życia. Najmniej – 1 mężczyzna co stanowi 9% ogółu
badanych to osoba w wieku 60-70 lat.
Stan cywilny jest istotnym czynnikiem wpływającym na sposób
postrzegania choroby i radzenia sobie z nią. Jeśli chory może liczyć na kogoś
bliskiego łatwiej jest mu zmagać się z chorobę. Osoby samotne nie mogące
liczyć ma wsparcie emocjonalne i pomoc osób bliskich mogą mieć problemy
z akceptacją choroby i jej następstw.

Ryc. 1. Struktura badanych wg stanu cywilnego.

W grupie kobiet – 63% to panie zamężne, żadna z ankietowanych
kobiet nie jest wdową. 21% stanowiły kobiety rozwiedzione natomiast
pozostałe 16% to panny. W grupie mężczyzn 73%, stanowili panowie żonaci.
Pozostali ankietowani to w 18% mężczyźni rozwiedzeni a 9% to wdowcy.
Choroba przwlekła zwykle powoduje zubożenie rodziny, wynika to
z konieczności ponoszenia kosztów leczenia i rehabilitacji. Badani chorzy to
w wiekszości renciści a więc osoby o niskich dochodach. Analizę sytuacji
ekonomicznej badanych respondentów przezentują rycina 2.
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Ryc. 2. Sytuacja ekonomiczna badanych.

Blisko 50% ankietowanych kobiet ocenia swoją sytuację materialną
jako „złą”, 21% twierdzi, że ich status materialny jest średni, natomiast co
trzecia badana posiada dobrą sytuację finansową. W grupie badanych mężczyzn
46% ocenia swoja sytuacje materialną, jako dobrą, 45% mówi, że jest ona
średnia, tylko a 9% ankietowanych panów określa swój status materialny jako
zły.
Wykształcenie w znaczący sposób wpływać na sposób postrzegania
choroby, jej akceptację, dalsze leczenie oraz stosunek do siebie i otoczenia.
Wśród badanych kobiet 58% posiada wykształcenie średnie, 5% to panie
z wykształceniem podstawowym. 26% legitymuje się wykształceniem średnim
a 11% respondentek ukończyło szkoły zawodowe. W grypie mężczyzn 64%
badanych posiada wykształcenie średnie, pozostałe 36% to panowie którzy
ukończyli szkoły zawodowe.
Miejsce zamieszkania nmże mioeć wpływ na dostępność osób chorych
do lekarzy specjalistów oraz do nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji.
Pokonywanie dużych odległości środkami komunikacji zbiorowej z pewnością
stanowi ogromne utrudnienie dla osób chorych na SM, szczególnie gdy choroba
upośledza sprawność fizyczną. Blisko 60% ankietowanych kobiet to mieszkanki
miasta, pozostałe badane zamieszkują na wsi. W populacji badanych mężczyzn
55% to mieszkańcy miasta, pozostałe 45% ankietowanych panów mieszka na
wsi.
SM jest chorobą neurologiczną, która najczęściej dotyka osoby młode
między 20 a 40 rokiem życia. Kobiety chorują prawie dwukrotnie częściej niż
mężczyźni.
Analizę danych dotyczącą wieku wystąpienia choroby u objętych
badaniem chorych zawiera tabela nr 2.
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Tab. 2. Struktura badanej populacji wg wieku wystąpienia choroby.
Płeć badanych
Przed 20 r. ż
20-30 lat
Po 30 r. ż
Kobiety
16%
42%
37%
Mężczyźni
9%
64%
27%
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Po 40 r. ż
5%
-

W grupie badanych kobiet u 42% choroba rozpoczęła się miedzy 20-30 lat,
tylko u 5% badanych pań pierwsze objawy choroby pojawiły się po 40 r. ż.
Wśród badanych mężczyzn najwięcej bo u 64% podobnie jak w grupie kobiet
choroba rozpoczęła się między 20-30 rokiem życia, u żadnego z badanych
panów choroba nie rozpoczęła się po 40 r. ż.
Objawy SM są bardzo różnorodne i są rezultatem wieloogniskowych zmian
w ośrodkowym układzie nerwowym. Uzyskane wyniki badania dotyczące
pierwszych objawów choroby w badanej grupie przedstawia rycina 3 (% < niż
100 ponieważ badani podawali więcej niż jeden objaw choroby).

Ryc. 3. Charakter pierwszych objawów

U 52% badanych pań pierwszym objawem choroby były zaburzenia widzenia
oraz w 45% osłbienie siły mięśniowej z towarzyszącym utrzymującym się
zmęczeniem u 21% ankietowanych. W badanej populacji mężczyzn 54 %
podaje jako pierwszy objaw choroby osłabienie siły mięśniowej, innymi
współistniejącyni objawami były w 27% zaburzenia widzenia oraz bóle głowy
u 18% badanych.
Choroba przebiega z okresami rzutów i remisji (typ SM-RR), albo od początku
jest przewlekła (typ SM-PP), lub - po okresie rzutów i remisji przybiera wtórnie
postać przewlekłą (typ SM-SP). w prowadzonym badaniu podjęto próbę oceny
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podczas

rzutu

choroby.

Ryc. 4. Badani pod względem funkcjonowania w okresie rzutu choroby.

Badane kobiety – 58% w czasie rzutu choroby radzą sobie gorzej niż
ankietowani panowie – 45%. Pozostałe 42% pań i 45% mężczyzn dobrze radzi
sobie z objawami choroby podczas jej rzutu.
Remisja oznacza ustąpienie objawów. Może być całkowita, co się zdarza rzadko
i tylko na początku choroby, lub częściowa i trwać różnie długo. Najdłuższe
remisje zdarzają się na początku choroby. Potem (gdy przebieg choroby ma
"naturalny", tj. nie modyfikowany leczeniem charakter) "odwroty choroby"
trwają coraz krócej.

Ryc. 5. Funkcjonowanie podczas remisji choroby.

Przeważająca grupa kobiet 90% ocenia swoje możliwosci funkcjonowania
podczas remisji choroby jako ,,słabo”, po 5% badanych pań radzi sobie dobrze
lub źle. W grupie panów 64% badanych
ocenia swoje możliwości
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funkcjonowania podczas remisji jako ,,słabo’’, po 18% panów radzi sobie
podczas remisji dobrze lub źle.
Nie ma leku, który pozwoliłby na całkowite zatrzymanie postępu choroby
i wyleczenie. Leczenie pozwala odzyskać funkcje utracone w wyniku rzutu
choroby oraz zwolnić rozwój choroby. Przyjmowane leki różnie wpływają na
samopoczucie chorych, dlatego przeprowadzono analizę wpływu leków na
samopoczucie respondentów.

Ryc. 6. Wpływ leków na samopoczucie.

Blisko 50% badanych pań pozytywnie ocenia wpływ leków na stan zdrowia
i samopoczucie, natomiast 16 % kobiet twierdzi, iż stosowane leki wpływają
negatywnie na ich samopoczucie. W przeciwieństwie do pań, przeważająca
liczba mężczyzn 55% ocenia wpływ leków na stan samopoczucia jako obojętny,
najmniej bo tylko 9% panów twerdzi że stosowane terapia ma pozytywny
wpływ na ich stan zdrowia i samopoczucie.
Obok stosowania farmaceutyków rehabilitacja ruchowa stanowi bardzi istotny
element leczenia chorych na SM.. Zdobywanie i utrzymywanie sprawności
fizycznej poprawia ogólny stan zdrowia ciała i ducha. Respondenci różnie
oceniają wpływ ruchu na ich wydolność fizyczną.
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Ryc. 7. Wpływ fizjoterapii na samopoczucie.

89% badanych kobiet wykonywała ćwiczenia rehabilitacyjne i pozytywnie
ocenia efekty tej terapii, natomiast 11% pań nie wykonywała ćwiczeń
rehabilitacyjnych. W grupie mężczyzn 100% badanych twierdzi, że wykonywali
ćwiczenia rehabilitacyjne i ocenia pozytywnie efety terapii ruchem.
Objęci badaniem chorzy w przeważającej większości wykonują zalecone
ćwiczenia fizyczne pomimo iż niejednokrotnie sprawiają im ból i nastręczają
trudności. Zależeć to może od zawansowania choroby oraz stopnia akceptacji
choroby. Przeprowadzono analizę oceny respondentów w zakresie trudności w
wykonywaniu ćwiczeń fizycznych.
Większość badanych kobiet (53%) twierdzi, że ćwiczenia fizyczne sprawiały im
trudność, a 21 % kobiet ma trudność z dokonaniem oceny. W grupie panów
46% ocenia, że ćwiczenia nie sprawiały im trudności, natomiast 36% panów
twierdzi, iż podczas wykonywania ćwiczeń zauważyli trudności, pozostałe 18%
badanych ma trudności z dokonaniem oceny.
Objęci badaniem członkowie Stowarzyszenia Chorych na SM prezentują różny
stiopień motywacji do wykonywania rehabilitacji fizycznej. 84 % badanych
kobiet i 73% panów twierdzi, że chętnie wykonuje ćwiczenia fizyczne.
U pozostałych 16% kobiet i 27% mężczyżn obserwuje się brak motywacji do
wykonywania ćwiczeń.
Dane literaturowe potwierdzają skuteczność profesjonalnej rehabilitacji
w łagodzeniu skutków rzutów choroby oraz jej pozytywny wpływ na ogólne
samopoczucie chorych. Dlatego też niezwykle ważne jest aby chorzy na SM tak
często jak tylko jest to możliwe korzystali z profesjonalnej rehabilitacji.
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Ryc. 8. Częstotliwość korzystania z rehabilitacji.

Po 40% badanych kobiet i mężczyzn korzysta z profesjonalnej rehabilitacji raz
w roku. Częściej niż dwa razy w roku uczestniczy w rehabilitacji 27%
mężczyzn i 32% pań. Najnmiej bo 5 % kobiet wogóle nie korzysta
z rehabilitacji.
Powstająca w wyniku rozwoju choroby niepełnosprawność najbardziej narusza
równowagę emocjonalną pacjentów, osłabia poczucie własnej wartości,
uzależnia od pomocy innych. Ważne jest aby pacjent, zaakceptował fakt
niepełnosprawności i równocześnie przyjął aktywną postawę w dążeniu do
odzyskania sprawności psychicznej, a co za tym idzie: zawodowej, społecznej
i fizycznej.
SM jest chorobą dotykająca głównie osób młodych, w pełni rozwoju kariery
zawodowej, w trakcie zdobywania dorobku materialnego, realizacji planów
osobistych i rodzinnych. Dochodzi wtedy w sposób dość nieoczekiwanie do
degradacji psychospołecznej. Postępujacy regres sytuacji chorych wymaga
podjęcia wysiłku zmierzającego do ułatwienia przystosowania się do nowej
sytuacji uwarunkowanej ograniczeniami wynikającymi z choroby, co wymaga
akceptacji nowej sytuacji zdrowotnej przez chorego i jego otoczenie. Adaptacja
psychospołeczna polega na samoakceptacji i akceptacji przez otoczenie,
przystosowaniu w życiu rodzinym, zawodowym oraz nawiązywaniu
i utrzymaniu satysfakcjonujących kontaktów miedzyludzkich.
Rozwój choroby, dotychczasowe leczenie farmakologiczne oraz rehabilitacyjne,
pomoc rodziny, znajomych, praca zawodowa lub jej brak mają wpływ na ocenę
i postrzeganie dotychczasowej walki z chorobą.
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Ryc. 9. Ocena walki z chorobą.

Badani różnie oceniają dotychczasową walke z chorobą. Wsród kobiet
najwięcej bo 42% twierdzi że dobrze radzi sobie z ograniczeniami jakie
powoduje choroba, podobna opinie wyraża tylko 27%.panów. Natomiast 21%
badanych kobiet i 18% mężczyzn sposób radzenie sobie z chorobą określa jako
– „źle”. Najwięcej mężczyzn 55% nie potrafi jednoznacznie ocenić sposobu
radzenia sobie z chorobą.
Rehabilitacja może znacząco wpłynąć i poprawić komfort życia chorych z SM.
Rehabilitacja pozwala poprawić sprawność fizyczną, łagodzić objawy choroby
oraz ma znaczący wpływ na poprawe samopoczucia psychicznego, dlatego
przeprowadzono analizę wpływu rehabilitacji na komfort życia respondentów.

Ryc. 10. Wpływ rehabilitacji na komfort życia wsród badanych. (%< niż 100 ponieważ
badani podawali wiecej niż jedną odpowiedź)

W grupie ankietowanych pań 52% twierdzi, że rehabilitacja wywiera bardzo
korzystny wpływ na zachowanie sprawności fyzycznej jak rówież poprawia
samopoczucie psychiczne. 21% respondentek przyznaje, że rehalilitacja ma
pozytywny wpływ na ich stan psychiczny. U 31% pań rehabilitacja ruchowa nie
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przyniosla oczekiwanych efektów w poprawie sprawności fizycznej. Tylko 10%
badanych twierdzi że rehabilitacja nie miała wpływu na poprawę sprawności
fizycznej i stan psychiczny.
64% badanych mężczyzn twierdzi, że rehabilitacja ma korzystny wpływ na
poprawę wydolności fizycznej i stan psychiczny. 27% panów dostrzega
poprawę stanu psychicznego i komfort życia. Natomiast po 18% ankietowanych
panów nie dostrzega korzysnego wpływu rehabilitacji na poprawe życia
w sferze fizycznej i psychicznej.Wiadomość o nieuleczalnej chorobie to wielki
wstrząs w życiu każdego człowieka. Różna może być reakcja chorego na
postawioną diagniozę oraz czas adaptacji do nowej sytuacji zdrowotnej
i pogodzenia się z ograniczeniami jakie ona przynosi. Dlatego też bardzo
wskazane jest aby osoby u których stwiedzono chorobę przewleklą w razie
potrzeby mogły skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Ryc. 11. Częstość korzystania z wizyt u psychologa wsród badanych respondentów.

W badanej grupie choruch na SM tylko 11% kobiet i 18% mężczyzn regularnie
korzysta z wizyt u psychologa. Czasami z konsultacji psychologicznej korzysta
42% badnych pań i 18% panów. Blisko 50% badanych kobiet i blisko 65%
mężczyzn, nie korzysta z wizyt u psychologa.
Wizyty u psychologa mogą pomóc chorym odzyskać wiarę w siebie i swoje
możliwości, dlatego dokonano analizy wpływu wizyt u psychologa na
samopoczucie badanych kobiet i mężczyzn.
Najwięcej bo kobiet 90% i mężczyzn 75% ocenia pozytywnie ocenia wpływ
konsultacji psychologicznych na ich stan emocjonalny i sposób postrzegania
choroby. Negatywnie wizyty u psychologa ocenia 25% mężczyzn, natomiast
10% ankietowanych pań nie dostrzega wpływu pomocy psychologicznej stan
emocjonalny i samopoczucie.
W oparciu o wieloletnie badania psychologowie wyróżnili kilka typów reakcji
na informację o zdiagnozowaniu choroby przewleklej i nieuleczalnej.
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W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono analizę badanej grupy pod
względem typów reakcji i odczuć ankietowanych na wiadomość o
zachorowaniu na chorobę przewlekłą.

Ryc. 12. Ocena odczuć wobec choroby wśród respondentów.

Przeważająca grupa kobiet 53% w sytuacji choroby wykazalo się gotowością do
walki i stwierdziło że nie podda się chorobie. 10% pań na diagnozę SM
zareagowalo gniewem a 16% buntem „dlaczego ja?”, 5% kobiet podjęło walkę
z chorobą argumentując to stwierdzeniem „warto żyć”.
W grupie panów blisko 50% podejmuje walkę z chorobą ponieważ twierdzi „że
warto żyć” 36% mężczyzm prezentuje gotowość walki z choroba trwierdząc –
„nie poddam się, będę walczył”. Po 9% ankietowanych na wiadomość
o nieuleczalnej chorobie zareagowało gniewem i buntem „dlaczego ja?”
SM zmienia życie wszystkich członków rodziny i wpływa na relacje z innymi
ludzmi. Silne emocje, jakie towarzyszą wiadomości o chorobie, mogą
przeżywać nie tylko chorzy na SM, ale również ich bliscy i przyjaciele. Dlatego
może to wpływać na funkcjonowanie rodziny i stosunki między rodziną
i przyjaciółmi.

Ryc. 13. Ocena funkcjonowania rodziny i kontaktów z przyjaciółmi – opinia badanych.
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Blisko płowa – 42% kobiet uważa, że choroba spowodowała pogorszenie
stosunków z rodzinną i przyjaciółmi, zaś 26% nie zauważa żadnych zmian
w kontaktach rodzinnych i przyjacielskich. 32% pań jest zdania że choroba
wpłynęła pozytywnie na kontakty z otoczeniem. Jeśli chodzi o badanych
mężczyzn 46% uważa, że choroba nie wpłynęła na kontakty rodzinnospołeczne. W przypadku 36% panów choroba spowodowala pogorszenie
kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, tylko 18% badanych uważa, że choroba
zdecydowanie poprawiła jakość kontaktów z najbliższym otoczeniem
i przyjaciółmi.
Dla dotychczas zdrowej osoby konieczność korzystania z pomocy innych może
być krępująca, budzić negatywne odczucia braku wlasnej wartości i prowadzić
do utraty wizerunku osoby niezależnej. Dlatego chorzy często niechętnie
przyjmują pomoc od najblizszych lub przyjmują pomoc, bo nie mają innego
wyboru.

Ryc. 14. Stosunek badanych do przyjmowania pomocy osób drugich.

Wśród badanych respondentów, 55% mężczyzn i 42% kobiet chętnie przyjmuje
pomoc najbliższych. 18% mężczyzn i 16% pań twierdzi, iż nie potrzebuje
pomocy. Skrępowanie podczas otrzymywania pomocy od innych czuje 9%
panów i 21% kobiet. Blisko 20% badanych pań i ponad 20% panów wyznaje, że
korzysta z pomocy innych „bo musi” ponieważ nie radzi sobie w niektórych
sytuacjach.
Choroba to stan walki o siebie; o swoje plany i marzenia. Dzięki pomocy
innych oraz akceptacji tej pomocy chorzy nie muszą czuć się osamotnieni
w swojej indywidualnej ,,walce” z chorobą. Dlatego w zmaganiu z chorobą
niezwykle ważne jest wsparcie psychiczne ze stony najbliższych. Blisko 60%
ankietowanych pań i ponad 70% panów ptrzyznaje, iż rodzina i przyjaciele
stanowią dla nich nieocenione wsparcie psychiczne i fizyczne w zmaganiu się
z ograniczeniami będącymi następstwem procesu chorobowego. Ale ponad 40%
kobiet i blisko 30% mężczyzn nie może liczyć na wsparcie ze strony bliskich.
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Uszkodzenie włókien nerwowych wywołane przez SM wpływa niekorzystnie
na częstotliwośc i jakość kontaktów seksualnych. Postęp choroby powoduje
obniżenie aktywnośći seksualnej, a zaburzenia te mają wpływ na postrzeganie
siebie jako osoby atrakcyjnej i wpływają na nastawienie do seksu.
W ankietowanej grupie kobiet - 58% ocenia, że choroba miała wpływ
negatywnie na ich pożycie seksualne, pozostałe 42% nie stwierdziła żeby
choroba wpłynęła negatywnie na częstotliwośc i jakośc pożycia seksualnego.
Inaczej sytuacja przedstawia się u mężczyzn, gdzie 73% uważa że choroba nie
miała wpływu ma stosunki seksualne, a tylko 27% panów twierdzi, że choroba
niekorzystnie wpłynęla na sferę ich seksualności.
Choroba często dotyka osoby młode, które nie posiadające rodziny. Choroba
którą jest SM nie stanowi żadnego przeciwskazań do założenia rodziny oraz
bycia dobrym mężem i ojcem oraz matką i żoną. Zależy to tylko od samych.
Chorych oraz ich partnerów. W objętej babaniem grupie kobiet zdecydowana
większość bo 67% wyraża chęć założenia rodziiny, pozostałe 33% pań nie
odczuwa takiej potrzeby.
Choroba zmienia życie, dotyka wszystkich najbliższych osób. Niesie, ze sobą
wiele pytań co do przyszłości osoby nią dotkniętej. SM jest chorobą
nieprzewidywalną, wymaga przystosowania się do zmieniającej sytuacji
zdrowotnej, dlatego dokonano analizy odczuć respondentów co do przyszłośći.
Blisko 60% ankietowanych pań i 30% panów myśląc o przyszłości odczuwa
strach. Ponad 60% badanych panów i ponad 40% pań patry w przyszłośc
z nadzieja na poprawę srwojej sytuacji zdrowotnej. Tylko 9% ankietowanych
mężczyzn jest pewnych siebie i nie odczuwa lęku i obawy przed postepem
choroby. Większa grupa mężczyzn 64% czuje nadzieje myślac o przyszłości,
zaś najmniej 9% mężczyzn czuje pewność siebie myśląc o przyszłości.
Praca zawodowa jest ważna nie tylko ze względów ekonomicznych, lecz także
emocjonalnych (spełnienie zawodowe). Umożliwia kontakty międzyludzkie,
dowartościowuje człowieka, pozwala uwierzyć w swoje siły.
Zdecydowana większość badanych bo 63% kobiet i 55% mężczyzn nie pracuje
zawodowo i pozostaje na rencie chorobowej. Pozostali badani – 37% pań i 45%
panów mimo choroby pozostało czynnych zawodowo.
Zakłady pracy chronionej stanowią dużą szansę dla zachowania aktywności
zawodowej osób chorych. Umożliwiają one pracę dostosowaną do ograniczeń
zdrowotnych zatrudnianych osob oraz dają szansę na ich przekwalifikowanie.
Wśród chorych aktywnych zawodowo 57% ankietowanych i 60% jest
zatrudniona w zakładach pracy chronionej. Pozostali badani mimo choroby
zachowali dotychczasową aktywnośc zawodową.
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Omówienie
Badaniem objęto 30 chorych z rozpoznaniem lekarskim Sclerotis
Multiplex, w tym 19 chorych to kobiety, a 11 to mężczyźni.
SM jest chorobą nerwowo-mięśniową atakującą osoby młode, co
potwierdza analiza badań własnych, gdzie u 42% kobiet i 64% mężczyzn
choroba pojawiła się między 20-30 rokiem życia.
Przeważająca grupa badanych znajduje się w wieku produkcyjnym
i posiada rodziny. Badani w różny sposób oceniają swoją sytuację
ekonomiczną, Większość mężczyzn, bo 64% posiada dobrą sytuację
ekonomiczną, natomiast w grupie pań aż 45% twierdzi, że ich sytuacja
finansowa jest zła.
Najczęstszą pierwszą dolegliwością świadczącą o rozwoju choroby,
a podawaną przez 52% kobiety były zaburzenia widzenia. Pierwszym objawem
choroby u panów było osłabienie siły mięśniowej - 54% badanych.
Rzutem choroby nazywa się wystąpienie objawów klinicznych
trwających, co najmniej 24 godz. Rzut może przebiegać łagodnie i chory nie
wymaga pomocy. Blisko po 60% ankietowanych kobiet i mężczyzn dobrze
oceniło stopień swojej wydolności fizycznej podczas rzutu choroby. Jeśli zaś
chodzi o ocenę stopnia wydolności podczas remisji, 90% badanych kobiet
i 64% mężczyzn twierdzi że radzi sobie „słabo”.
Dla przypomnienia remisją nazywamy bezobjawowy okres choroby.
Rehabilitacja fizyczna wraz z farmakoterapią uznawana jest za jeden
z najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów postępowania objawowego
u chorych na SM. Nie tylko poprawia sprawność fizyczną i zachowanie
samodzielności, ale ponadto pozwala uwierzyć w siebie i własne możliwości
fizyczne i duchowe.
Uzyskane wyniki badań własnych wskazują, że większość kobiet 89%
i mężczyzn kobiet 84% i 73% mężczyzn ćwiczenia rehabilitacyjne wykonuje
chętnie, pomimo, iż 53% kobiet ćwiczenia sprawiały trudność.
Analiza częstości korzystania z rehabilitacji wykazała, że po 37%
badanych kobiet i mężczyzn, korzystała z profesjonalnej pomocy
rehabilitacyjnej przynajmniej raz w roku, co wpływa korzystnie na poprawę
komfortu życia 52% pań oraz 64% panów.
Dużą wagę przykłada się do stanu psychicznego pacjenta. Proces
zdrowienia obejmuje nie tylko ciało, ale także myśli i uczucia. Sama
wiadomość o nieuleczalnej chorobie niesie ze sobą wiele pytań i wątpliwości co
do dalszej przyszłości.
W przeprowadzonych badaniach własnych uzyskano opinie
ankietowanych na temat oceny zmagania z chorobą i tak 42% kobiet twierdzi, iż
radzi sobie z chorobą dobrze ocenia ją dobrze, natomiast 55% mężczyzn
stwierdziło, że nie potrafi ocenić stopnia raczenia sobie z chorobą.
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Przeważająca grupa kobiet 53% w sytuacji choroby nie podda się
i będzie walczyła, zaś 46% mężczyzn uważa, że warto żyć. Świadczy to o tym,
że kobiety lepiej akceptują nową mniej komfortową sytuację zdrowotną.
Każda postępująca nieuleczalna choroba wywiera wpływ na poziom
i jakość życia osób nią dotkniętych, na ich role rodzinne, zawodowe i
społeczne. Zmieniają się stosunki, kontakty rodzinne i przyjacielskie.
Zdecydowana większość badanych kobiet 42% uważa, że choroba
wpłynęła negatywnie na ich kontakty rodzinne i przyjacielskie, zaś 46%
mężczyzn uważa, że choroba nie miała wpływu na stosunki z rodziną
i przyjaciółmi. Pomimo tego 42% kobiet i 58% mężczyzn chętnie przyjmuje
pomoc od najbliższych.
Większość ankietowanych kobiet - 58% i 73% panów nie czuje się
osamotniona w zmaganiu się z chorobą.
Wystąpienie choroby miało wpływ na pożycie seksualne 58 % kobiet,
zaś 73% ankietowanych mężczyzn twierdzi, że choroba nie ma wpływu na
kontakty seksualne.
58% kobiet myśląc o przyszłości czuje strach, natomiast 64% mężczyzn
ma nadzieję, wszytko będzie układało się dobrze.
Postęp choroby miał wpływ na karierę zawodową respondentów.
Czynnych zawodowo jest tylko 37% badanych kobiet i 45% badanych
mężczyzn.
Reasumując, należy stwierdzić, że jakość życia nie jest wartością stałą
może ulegać podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od wielu czynników.
Czas adaptacji do życia z chorobą jest sprawą indywidualną, nie każdy mimo
wsparcia otoczenia jest w stanie zaakceptować niepełnosprawność.
Choroba może poważnie zachwiać poczucie własnej wartości pacjenta,
ale wszystko zależy od sposobu, w jaki definiuje on cel i sens swojego życia.
Wydarzenia, które dla innych są tragedią dla innych są doświadczeniem
wzbogacającym wewnętrznie.
Chociaż istnieje szereg typowych i często występujących u chorych
z SM odczuć, emocji i objawów klinicznych to każdy z pacjentów przechodzi
przez chorobę w inny sposób (trudno byłoby znaleźć dwie osoby o takim
samym ,,profilu psychologicznym chorego z SM”).
Analizując wyniki badań należy stwierdzić, że choroba wpłynęła na
funkcjonowanie rodzinne i zawodowe badanych, pomimo to większość
respondentów chce żyć i walczyć z chorobą ponieważ przeważająca grupa
badanych, nie czuje się osamotniona w walce z chorobą i chętnie przyjmuje
pomoc od najbliższych. Większość kobiet myśląc o jutrze czuje strach, z kolej
większość mężczyzn nadzieje na lepsze jutro.
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Wnioski
1. Pojawienie się nieuleczalnej choroby ma znaczący wpływ na dalsze
życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Zmieniają się priorytety osoby
chorej. Choroba ma wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących
przyszłości. Często zmusza do zmiany pracy lub przejścia na rentę ze
względów zdrowotnych. Zmieniają się także stosunki rodzinne
i przyjacielskie. Częstym następstwem choroby jest zmniejszenie grona
przyjaciół lub nawet ich całkowita ich utrata.
2. Diagnoza SM pada najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W grupie
badanych respondentów podobnie jak w ogólnych danych pierwszymi
podawanymi objawami są zaburzenie siły mięśniowej, zaburzenia
widzenia i utrzymujące się zmęczenie. Wraz z rozwojem choroby
pojawiają się nowe objawy. Istotnym problemem są także odczucia
wynikające z sytuacji ,,bycia” osobą przewlekle chorą.
3. Możliwie najwcześniej rozpoczęta i konsekwentnie prowadzona
rehabilitacja jest szansą kompensacji istniejących zaburzeń.
Rehabilitacja wywiera pozytywny wpływ na aktywność i uczestnictwo
chorych na SM w życiu społecznym. Badani respondenci
w przeważającej większości chętnie wykonywali ćwiczenia
rehabilitacyjne, pomimo że niektóre z nich sprawiały im trudność.
Zatem rehabilitacja ma wpływ na poprawę zdrowia fizycznego, a także
psychicznego, ponieważ mobilizuje w człowieku wszystkie wewnętrzne
siły do walki z chorobą.
Streszczenie
Stwardnienie rozsiane (Sclerotis Multiplex – SM) jako wielofazowy
postępujący zespół neurologiczny znany był już od połowy XVI wieku, lecz dopiero
w 1868 roku został opisany przez francuskiego lekarza Jeana Martina Charcota.
W Polsce choruje na nią około 60 tysięcy osób. Pierwsze objawy pojawiają się
zwykle między 20 a 40 rokiem życia. Nie jest jednak rzadkością wystąpienie choroby
w wieku młodzieńczym lub po 40-tym a nawet 60-tym roku życia
Pacjentami są przeważnie osoby młode, będące u progu kariery zawodowej,
w fazie budowania życia rodzinnego, zawierania przyjaźni.
Wczesne rozpoznanie, wdrożenie właściwej farmakoterapii jak również
wprowadzone jednoczasowo: rehabilitacja ruchowa i psychoterapia, stanowią gwarancję
prawidłowej adaptacji chorego do życia z chorobą przewlekłą. Pełna akceptacja
choroby oraz umiejętność życia z ograniczeniami do których ona prowadzi pozwalają
pacjentowi właściwie oceniać jakość swojego życia w obszarach fizycznego,
psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia oraz satysfakcji w różnych
dziedzinach jego funkcjonowania.
Cel pracy:
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Celem pracy jest określenie jakości życia i problemów psychologicznych osób
chorych na Stwardnienie Rozsiane należących do Stowarzyszenia chorych na
Stwardnienie Rozsiane w Kielcach.
Materiał i metody
Badania prowadzono w okresie od 13.02.2009 do 21.03.2009 roku w siedzibie
Kieleckiego Stowarzyszenia chorych na Stwardnienie Rozsiane w Kielcach przy ul.
Zagórskiej 14. Badaniem objęto 30-tu członków Stowarzyszenia. Jako narzędzie
badawcze wykorzystano samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety.
Wnioski
1. Pojawienie się nieuleczalnej choroby ma znaczący wpływ na dalsze życie rodzinne,
zawodowe i społeczne.
2. Diagnoza SM pada najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W grupie badanych
respondentów podobnie jak w ogólnych danych, pierwszymi podawanymi objawami są:
zaburzenia siły mięśniowej, zaburzenia widzenia i utrzymujące się zmęczenie.
3. Konsekwentnie prowadzona rehabilitacja jest szansą kompensacji istniejących
zaburzeń.
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, jakość życia, ocena.
Summary
Multiple sclerosis (Sclerotis Multiplex – SM) as a multi-stage neurological
syndrome has been known since the mid-16th century, still it was described in 1868 by a
French doctor Jean Martin Charcot.
In Poland about 60 thousand people suffer from this disease. The first
symptoms appear usually between the age of 20 and 40. However, the disease may
appear in youth or after the age of 40 or even 60.
Patients are usually young, at the beginning of their professional career, in the
stage of building their family life and making new friends.
An early diagnosis, implementing a proper pharmacotherapy as well as
introducing movement rehabilitation and psychotherapy simultaneously,guarantee
proper adaptation of the ill person to life with a chronic disease. A full acceptance of the
disease and the ability to live with its restrictions let the patient properly evaluate their
quality of life in the field of physical ability, psychological and social feelings as well as
the satisfaction in various aspects of functioning.
Aim of the work
The aim of the work is to define the quality of life and psychological problems
of people suffering from multiple sclerosis, who belong to the Society of People
Suffering from SM in Kielce.
Materials and methods
The researches were conducted from 13th February 2009 till 21st March 2009 in
the Society of People Suffering from SM in Kielce, at 14 Zagórska Street. 30 people
were examined. A self-prepared questionnaire was used as the research tool.
Conclusions
1. The appearance of a chronic disease has an important influence on the further
family, professional and social life.
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2. The diagnosis of SM touches mostly people among 20 and 40 years of age.
Among those examined, similarly to general data, the first symptoms given are
disorders of muscle strength, disorders of sight and long-lasting fatigue.
3. Consistent rehabilitation is a chance of compensation of existing disorders.
Key-words: multiple sclerosis, quality of life, evaluation
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Mariusz Janusz, Agnieszka Łączyńska
Ocena wpływu ćwiczeń metodą PNF na usprawnianie funkcji
ruchowych 18-letniej pacjentki z artrogrypozą
The effect of PNF exercises on functional skills of young patient with
arthrogryposis multiplex congenita (AMC)
Wprowadzenie
Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) jest schorzeniem
wrodzonym, to znaczy takim w którym pełnym obraz choroby występuje tuż po
urodzeniu. Wrodzone deformacje ciała nie progresją, ale uniemożliwiają lub
w znacznym stopniu utrudniają czynność stawów, aktywność mięśni, co
w rezultacie nasila zniekształcenia ciała i uniemożliwia opanowanie funkcji.
Jednym z zadań osób zajmujących się leczeniem artrogrypozy jest umiejętne
przewidywanie sposobów pozytywnej kompensacji i takie prowadzenie leczenia
chirurgicznego i zachowawczego, aby w możliwie dużym stopniu zapewnić
choremu warunki do samodzielnego wykonywania czynności ruchowych. Przez
warunki rozumiemy zarówno te, które dotyczą biomechaniki stawów jak
i koordynacji nerwowo-mięśniowej. Nie bez powodu więc dla realizacji
niniejszego opracowania wybrano działania fizjoterapeutyczne opierające się na
idei metody Proprieceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF), jako tej która
uwzględniając warunki propriocepcji i mechaniki stawów ułatwia wykonanie
ruchu. W koncepcji PNF istotne znaczenie ma dobór pomocy ortotycznych,
przyborów ułatwiających pracę i czynności życia codziennego oraz co jest
szczególnym zadaniem kinezyterapii rozwijanie odpowiednich strategii
ruchowych. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu
intensywnie prowadzonej fizjoterapii metodą PNF na wybrane możliwości
funkcjonalne pacjentki z artrogrypozą ( AMC).
Etiologia i postacie kliniczne AMC
Częstość występowania artrogrypozy wynosi 1:3000 żywych urodzeń,
nie obserwowano różnicującego wpływu rasy i płci (1,2). Etiologia schorzenia
jest wciąż nieokreślona, naukowcy stwierdzają, że jest to choroba dotycząca
komórek rogów przednich rdzenia kręgowego występująca w okresie
płodowym (2,3). Inni badacze opisujący AMC m.in. Gordon i Hall uważają, że
głównym wspólnym powodem powstawania deformacji jest ograniczenie ruchu
płodu - płodowa akinezja (4,5). Udowodniono doświadczalnie na zwierzętach,
że unieruchomienie płodu w krytycznym okresie rozwoju może wywołać
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artrogrypozę (4). Zaburzenia w przebiegu ciąży wpływają na ograniczenie
ruchu dziecka w macicy powodując zaburzenie jego rozwoju: np.: szok
naczyniowy; niedokrwienie wewnątrzmaciczne, niewydolność łożyskowa
i inne. Nieprawidłowy rozwój dziecka w okresie płodowym powodują również
schorzenia matki takie jak: cukrzyca, zakażenie wirusowe w pierwszych
tygodniach ciąży (np. Herpes simples), wzrost temperatury podczas infekcji
ponad 39º C, stresowa reakcja płodu na hipertermię złośliwą powiązaną
z miopatią, zaburzenia układu leukocytarnego, guzy lub patologia ciała
modzelowatego oraz miastenia gravis (1,2,4,5,6). Odnaleziono powiązanie
pomiędzy AMC, a przeciwciałami matki. Rozwój przykurczów u dziecka
w macicy jest możliwy kiedy matka cierpi na miastenię, ponieważ krążące
przeciwciała matki przeciwko receptorom acetylocholiny mogą hamować ich
funkcje. Powoduje to zmniejszenie aktywności ruchowej dziecka w okresie
rozwoju płodowego i niedorozwój mięśni (1,3,7). Obniżenie aktywności
ruchowej płodu może być również spowodowany reakcją na czynniki
teratogenne takie jak: narkotyki, alkohol, czy inne substancje dostarczane do
organizmu przez matkę podczas ciąży (6). Artrogrypoza pojawia się także jako
jeden objaw spośród wielu objawów zaburzeń uwarunkowanych genetycznie
takich jak np. trisomia 18 i 21 chromosomu, zespół dysplazji jąder pnia mózgu,
oraz syndromów dotyczących rdzenia kręgowego takich jak zespół Mobiusa,
Pierr’a Robina, brzucha śliwkowatego, Zellweger’a.. W przypadku syndromów
i nieprawidłowości chromosomowych schorzenie jest skutkiem genetycznym,
ale także neuropatycznym oraz miopatycznym. Dziedziczenie jest szczególnie
związane z tak zwaną artrogrypozą dystalną. AMC może być dziedziczona na
różne sposoby: autosomalnie dominująco, autosomalnie recesywnie, recesywnie
w powiązaniu z chromosomem X oraz mitochondrialnie (3), ale większość
przypadków nie jest genetycznie powiązana (5). Na podstawie badań
statystycznych w przybliżeniu ustalono, że artrogrypoza występowała
u kilkorga dzieci tych samych rodziców - 0,5% przypadków i w kilku
pokoleniach tej samej rodziny - 0,8 % przypadków (8). Opisano przypadek
AMC u jednego z bliźniaków, co pokazuje, że schorzenie nie wynikało ze
zmian chromosomalnych, nie jest dziedziczne i nie wynika z nieprawidłowej
indukcji (2). Reasumując choroba Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC)
jest zaburzeniem o charakterze idiopatycznym.
Typowym klinicznym obrazem artrogrypozy są objawy wynikające ze
schorzenia komórek ruchowych rdzenia kręgowego, choć ma ona różne
warianty. Nadgarstki są w zgięciu dłoniowym z jednoczesną ulnaryzacją, łokcie
częściej w wyproście, palce rąk częściowo zgięte, kciuk w przywiedzeniu,
ramiona przywiedzione i zrotowane do wewnątrz (ryc. 1), biodra częściowo
ruchome czasem zwichnięcie stawów biodrowych, a także przykurcze bioder
i kolan w różnych pozycjach. Występuje deformacja stawów skokowych: stopa
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końsko szpotawa, piętowa lub płasko koślawa (4,8,9)(ryc. 2). Nieprawidłowości
są zazwyczaj symetryczne, ale w przypadku rozszczepu kręgosłupa mogą być
zlokalizowane asymetrycznie, niekiedy hipotrofia obejmuje twarz i kończyny
górne. U niektórych chorych na AMC przykurcze dotyczą także mięśni
przykręgosłupowych i tułowia, co powoduje powstawanie bardzo dużych
skolioz. Często twarz jest maskowata i występują zaburzenia zgryzu
i rozmieszczenia zawiązków zębowych. W niektórych przypadkach obserwuje
się micrognathię (małą żuchwę) pojawiają się też problemy z wymową,
powszechne jest zmniejszenie wysokości ciała. Fałdy zgięciowe są często
nieobecne, co potwierdza wczesny wewnątrzmaciczny początek choroby.
Z artrogrypozą powiązana jest duża liczba wrodzonych anomalii dotyczących
wszystkich organów. Należy tu wymienić naczyniak pośrodkowo czołowy,
niedorozwój palców i genitalii (6). Inteligencja jest zazwyczaj na poziomie
normalnym, ale bywa, że przy powikłanym porodzie ze względu na AMC
dochodzi dodatkowo do uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Obecnie
ze względu na powszechną dostępność badań ultrasonograficznych
i prenatalnych możliwe jest rozpoznanie AMC u płodu, diagnoza taka jest
wskazaniem do specjalnego postępowania w drugim okresie porodu. Zadaniem
takiego postępowania jest ochrona noworodka przed urazami okołoporodowymi
(12). Artrogrypozę ze względu na etiologię i obraz kliniczny dzieli się na kilka
typów: miogenne (90% przypadków) i neurogenne oraz mieszane (7).
Podziałem opartym na badaniu klinicznym jest (9):
- artrogrypoza zajmująca stawy wszystkich kończyn, zaliczamy tutaj klasyczną
postać AMC oraz zespół Larsena,
- artrogrypoza zajmująca ręce i stopy, tak zwana artrogrypoza dystalna,
- zespoły płetwistości objawiające się przykurczami stawowymi oraz płetwami
kolan, łokci oraz innych stawów i części ciała.
J.G. Hall proponuje podział artrogrypozy na trzy kategorie (13):
- AMC obejmująca tylko kończyny,
- AMC obejmująca kończyny i inne organy z wyjątkiem centralnego układu
nerwowego,
- AMC obejmująca układ nerwowy.
Odkąd AMC jest uważne za specyficzny przypadek uszkodzenia komórek
przednich rogów rdzenia, często klasyfikacja opiera się na ilości uszkodzeń,
które powodują dany stopień sztywności wynikającej z niedorozwoju mięśni.
W związku z tym Mennen sugeruje ocenę i podział pacjentów przed i po
operacyjnych na:
Typ I: „luźny” z zajęciem niewielkiej ilości stawów i organów i dobrą prognozą
leczniczą. Te przypadki są klinicznie korektywne przedoperacyjnie i mają
nieduże problemy z chodzeniem. Mięśnie kręgosłupowe i tułowia nie są zajęte.
Wtórne operacje są rzadko potrzebne, a kształt kończyn wygląda normalnie.
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Typ II „sztywny” z bardzo niewielkim przedoperacyjnym zakresem ruchu
w stawach. Chorzy mają duże deformacje stóp (końsko-szpotawe), szczególnie
z podwichnięciami i zwichnięciami stawów kolanowych i biodrowych.
Zajęte są mięśnie przykręgosłupowe, torebki stawowe są znacznie skrócone
i pogrubione. W wyniku bardzo dużej sztywności zmieniony jest kształt stawów
(2).

Ryc. Błąd! W dokumencie nie ma
tekstu o podanym stylu.. Niemowlę z
klasyczną formą artrogrypozy (11)

Ryc. 1. Ręka u dziecka z artrogrypozą (9).

Metodyka badań i pracy z pacjentem
Pierwszym etapem pracy badawczej była retrospektywna analiza
procesu leczenia 18 letniej pacjentki chorej na AMC od momentu urodzenia.
Obiektem badań była analiza dokumentacji wypisowej szpitali prowadzącej
leczenie, badań i analiz fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, oceny
psychologów i pedagogów. Ponieważ pacjentka była leczona również poza
granicami kraju, w Shriners Hospitals For Children w Chicago, dokonano
tłumaczenia i analizy porównawczej metod leczenia. Pacjentka i jej rodzina
wyraziła pisemną zgodę na publikację materiałów dotyczących leczenia
i efektów terapii. Drugim etapem pracy badawczej było określenie aktualnej
sytuacji zdrowotnej, ocena funkcjonalna pacjentki. W trzecim etapie
zaplanowano i przeprowadzono terapię metodą PNF, włączając ją do
prowadzonego aktualnie postępowania rehabilitacyjnego. Na końcu tego etapu
przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wszystkich terapeutów pracujących
z pacjentką w badanym czasie. Badania przeprowadzono w 2007 roku, w 6
miesięcznym okresie prowadzenia terapii pięciokrotnie dokonano oceny
funkcjonalnej. Pacjentka miała wcześniej kontakt z terapeutami prowadzącymi
metodę PNF, mając dobre doświadczenia skuteczności terapii, miłej atmosfery
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ćwiczeń chętnie wyraziła zgodę na dodatkowe ćwiczenia prowadzone według
zasad tej koncepcji w warunkach domowych. Ze względu na specyfikę choroby
oraz brak metod funkcjonalnych do oceny pacjentów z AMC opracowano
autorskie testy funkcjonalne:
1. Pomiar odległości od brody do wyrostka rylcowatego kości promieniowej
prawej i lewej kończyny górnej. Pozycja wyjściowa: siad przy stole, łokcie leżą
na blacie. Ruch wg wzorca: zgięcie, przywiedzenie, rotacja zewnętrzna ze
zgięciem łokcia, dążenie do dotknięcia brody wyrostkiem rylcowatym kości
promieniowej oddzielnie ręki prawej i lewej.
2. Liczba wejść na stopień. Pacjent wchodzi na stopień do ćwiczeń o wysokości
10 cm (tzw. step), w umiarkowanym, wygodnym dla siebie tempie, jak
najwięcej razy, aż do zmęczenia. Asekuracja przez terapeutę. Pomiar liczby
wejść na stopień zawsze na tym samym stopniu.
3. Pomiar czasu chodu swobodnego w linii prostej w przód po parkiecie na
dystansie 6 m bez asekuracji.
4. Pomiar czasu pokonywania dystansu 6 m bokiem w lewą stronę po parkiecie
z asekuracją.
5. Czas obciążania lewej i prawej kończyny. Pozycja wyjściowa: stanie
przodem do drabinek. Asekuracja przez terapeutę. Pacjent stoi kolejno najpierw
na prawej potem na lewej kończynie dolnej, tak aby ciężar ciała obciążał tylko
kończynę dla której wykonujemy pomiar, druga w tym czasie jest uniesiona
i odciążona całkowicie.
6. Próba samodzielnego wstawania z łóżka o wysokości 56 cm, z pozycji
leżącej do pozycji stojącej przy łóżku, w dowolny najwygodniejszy dla
pacjentki sposób. Pomiar czasu wykonywania tej czynności.
Wyniki
Porównawcza analiza dokumentacji wypisowej ze szpitali
prowadzących leczenie pacjentki z AMC pokazuje znaczne różnice w podejściu
do terapii. W rodzimych ośrodkach prowadzących leczenie chirurgiczne
przedstawiane są głównie osiągnięcia w obiektywnych metodach obrazowych.
W dokumentacji Shriners Hospitals For Children w Chicago oprócz oceny
radiologicznej znajdują się szczegółowe zalecenia fizjoterapeuty i terapeuty
zajęciowego. Fizjoterapeuta dokonuje codziennej oceny swoich działań,
a terapeuta zajęciowy ustala rodzaj zastosowanych pomocy ortotycznych
koniecznych do wykonywania czynności kończynami górnymi.
W badanym okresie stosunek domowych ćwiczeń metodą PNF do zajęć
rehabilitacyjnych podejmowanych przez pacjentkę poza domem (hipoterapia,
pływanie, rehabilitacja w szkolnym gabinecie, terapia metodą PNF
w specjalistycznym gabinecie rehabilitacji funkcjonalnej) wynosił 1:3.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

99

Wykres 1 i 2 obrazują stałe zmniejszanie się odległości ręki prawej i lewej do
brody w pierwszym teście funkcjonalnym. Zwiększanie się zakresu ruchu
biernego po przeprowadzonej terapii wynosi 5,5 cm dla kończyny prawej i 10
cm dla lewej . Wyniki pomiarów uzyskane przed i po ćwiczeniach różnią się
nieznacznie, zauważyć można nieduże zmniejszenie się odległości około 1 cm
po ćwiczeniach zarówno w kończynie górnej prawej jak i lewej. Cel sięgania
ręką prawą do ust nie został osiągnięty. W wywiadzie pacjent zgłasza jedynie
poprawę komfortu związanego ze zmniejszeniem się sztywności w stawach
kończyny górnej. Ostatni wynik w kończynie prawej nie jest najlepszym
z uzyskanych, mógł mieć na to wpływ spadek intensywności rehabilitacji
w okresie poprzedzającym pomiar.

ODLEGŁOŚĆ OD BRODY DO MAX. UNIESIONEJ
RĘKI PRAWEJ
14
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12
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Wykres 1. Pomiar odległości mierzony od brody do wyrostka rylcowatego maksymalnie
uniesionej ręki prawej pacjentki, siedzącej przy stole.
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ODLEGŁOŚĆ OD BRODY DO MAX. UNIESIONEJ
RĘKI LEWEJ
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Wykres 2. Pomiar odległości mierzony od brody do wyrostka rylcowatego maksymalnie
uniesionej ręki lewej pacjentki, siedzącej przy stole.

Pomiar ilości wejść na stopień przedstawiony na wykresie 3, ilustruje
doskonalenie wykonywania tej czynności, a także wzrost wytrzymałości. Na
wykresie 4.4 obserwujemy wzrost ilości wejść na stopień. Zaznaczyć muszę, że
w dniu pomiaru wykonanego 28.09.2007 r. pacjentka zgłaszała złe
samopoczucie, co wpłynęło na obniżenie wyniku testu, ale także okres
poprzedzający pomiar charakteryzuje się spadkiem intensywności rehabilitacji.
Pod koniec terapii pacjentka osiągnęła możliwość samodzielnego wchodzenia
na stopień wysokości 10 cm, a także wchodzenia na stopień wysokości 15 cm
z pomocą terapeuty.
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ILOŚĆ WEJŚĆ NA STOPIEŃ
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Wykres 3. Pomiar ilości wejść na stopień (step), z asekuracją terapeuty w tempie
równym, dogodnym dla pacjenta.

Szybkość przemieszczania się na dystansie 6 m poprawiła się o 5 s. Najlepszy
wynik pacjentka uzyskała po okresie zwiększonej aktywności ruchowej na
obozie letnim (pomiar 2.08.2007). W wywiadzie pacjentka oszacowała czas
intensywnego wysiłku podczas wyjazdu na 4h dziennie. Był to czas
o największej aktywności ruchowej. Wyniki ostatnich dwóch pomiarów mają
charakter spadkowy, co może być spowodowane spadkiem intensywności
rehabilitacji oraz zmniejszeniem się aktywności ruchowej pacjenta poza czasem
rehabilitacji. W wywiadzie po zakończeniu terapii pacjentka stwierdziła
poprawę lokomocji po równym, płaskim podłożu oraz zmniejszenie się strachu
przed upadkiem w terenie.
Zmianę sztywności prawego, przykurczonego boku oraz mobilności boku
lewego, ze względu na osłabienie go poprzez nadmiernie rozciągnięte mięśnie,
określał test chodu bokiem w lewą stronę. Wyniki wskazują na polepszenie
czasu mierzonego po ćwiczeniach o 7 s. Najlepszy wynik uzyskany został po
największej intensywności aktywności ruchowej pacjenta (wykr. 4). Spadek
intensywności rehabilitacji po tym okresie mógł wpłynąć na wydłużanie się
czasu pokonywania dystansu 6 m w ostatnich pomiarach. Podsumowując
można stwierdzić poprawę mobilności lewej strony ciała.
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CZAS CHODU BOKIEM W LEWO PO PARKIECIE
NA DYSTANSIE 6 M
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Wykres 4. Pomiar czasu chodu bokiem w lewo po parkiecie na dystansie 6 m.

Test maksymalnego czasu obciążania lewej i prawej kończyny dolnej określał
zmianę wytrzymałości obu kończyn (wykr. 5 i 6). Przed rozpoczęciem terapii
pacjentka potrafiła obciążać prawą kończynę o 30 s dłużej niż lewą, co
wskazuje na jej większą wytrzymałość. Podczas terapii czas obciążania lewej
kończyny dolnej wzrósł o około 24 s, a prawej o 93 s. Najlepsze wyniki
pacjentka uzyskała po okresie największej intensywności aktywności ruchowej
w przypadku obu kończyn. Krótki czas obciążania kończyn dolnych podczas
pomiaru w dniu 28.09.2007 może wynikać z złego samopoczucia, które
pacjentka zgłaszała w tym dniu. W wywiadzie przeprowadzonym po
zakończeniu terapii pacjentka zgłaszała większy komfort w obciążaniu kończyn
dolnych ze względu na wzrost wytrzymałości i zmniejszenie się wrażliwości na
ucisk obu stóp.
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Wykres 5. Pomiar maksymalnego czasu obciążania lewej kończyny dolnej, przez stanie
na lewej nodze bez asekuracji terapeuty.
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Wykres 6. Pomiar czasu obciążania prawej kończyny dolnej, przez stanie na prawej
nodze bez asekuracji terapeuty.

104

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

W ostatnim teście funkcjonalnym pacjentka samodzielnie wstała z łóżka
wysokości 56 cm w czasie 16 s. Jest to nowo nabyta funkcja, która
w szczególny sposób powinna być doskonalona w najbliższym czasie.
W przeprowadzonej ankiecie ewaluacyjnej na temat sukcesów w terapii
ankietowani fizjoterapeuci zauważają, że u pacjentki pojawiła się poprawa
w zakresie lokomocji. Wszyscy terapeuci stwierdzają poprawę lokomocji po
płaskim, dwoje zauważyło polepszenie funkcji pokonywania niewielkich
schodów, jeden wymienia jako sukces terapii nabycie umiejętności chodu
z balkonikiem w terenie (wykr. 7). Zauważyć można na nim także, że
pojedynczy terapeuci za postęp w usprawnianiu uznali również poprawę
stabilności tułowia, funkcji siadu oraz siły i wytrzymałości w obrębie lewej
strony ciała. Z obserwacji wynika, że o ile polepszyła się mobilność lewego
boku to wytrzymałość obciążania dolnych kończyn lepiej prezentowała się po
stronie prawej. Wynikać może to z zaburzonej stabilności lewego kolana.
Według oceny terapeutów najmniejsza poprawa zaznaczyła się w zakresie
funkcji kończyn górnych. Jeden terapeuta jako pozytywny efekt współpracy
z pacjentem wymienił nawiązanie kontaktów społecznych przez pacjenta i jego
wyjście z domu, co jego zdaniem korzystnie wpłynęło na funkcjonowanie
pacjenta.
NAJWIĘKSZE SUKCESY W TERAPII
pokonywanie niewielkich schodów
nawiązanie kontaktów społecznych
nieznaczna poprawa funkcji kończyn górnych
poprawa funkcji siadu
poprawa lokomocji po płaskim
poprawa siły i wytrzymałości w obrębie mięśni Lewej
strony ciała
poprawa stabilności tułowia
chód z balkonikiem w terenie
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Wykres 7. Ocena największych sukcesów terapii w opinii ankietowanych terapeutów.

W ankiecie poproszono także rehabilitantów o określenie mocnych stron
pacjentki. Dwukrotnie wymieniono siłę mięśni brzucha, zaangażowanie
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i wytrwałość oraz ambicję. Jednokrotnie pojawiły się odpowiedzi: inteligencja,
odwodziciele prawej kończyny dolnej, siła prostowników głowy i tułowia oraz
samodzielna zmiana pozycji. Zdaniem autorów, między innymi dzięki tym
atutom pacjentka nabyła podczas prowadzonej terapii nową umiejętność
samodzielnego wstawania z łóżka.

Ryc. 3. Wstawanie z łóżka faza1.

Ryc. 4. Wstawanie z łóżka faza 2

Ryc. 5. Wstawanie z łóżka faza 3.

Podsumowanie i wnioski
Artrogrypoza jest schorzeniem, które wymaga kompleksowego
leczenia. W celu osiągania samodzielności chorego, niezbędne są operacje
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ortopedyczne, zaopatrzenie ortopedyczne oraz stała, wcześnie rozpoczęta
fizjoterapia.
Na stan funkcjonalny tj. możliwości zmiany pozycji i lokomocji miały wpływ
przebyte przez pacjentkę liczne operacje korekcyjne. Niejednokrotnie zabieg
korekcyjny musiał być wykonywany w tej samej okolicy kilka razy. Kołecka
w badaniach nad oceną leczenia deformacji stóp u dzieci z AMC obserwuje, że
zbyt oszczędny zabieg w operacjach z ciężkimi deformacjami stóp u chorych na
AMC jest powodem wielokrotnych reoperacji, natomiast w łagodniejszych
postaciach celowe są zabiegi na tkankach miękkich obejmujące uwolnienie
okołoskokowe z przecięciem ścięgna Achillesa i mięśnia piszczelowego
przedniego (14). Z badań wykonanych przez T. Lejmana, J. Sułko,
B. Kowalczyka (11) dotyczących poprawy lokomocji przeprowadzonych u 25
dzieci z AMC wynika, że wczesne leczenie operacyjne pierwotnych
i nawrotowych deformacji jest postępowaniem dającym dobre rezultaty.
Operowano zniekształcone stawy kończyn górnych i dolnych. 60 - 75% dzieci
uzyskało możliwość funkcjonalnego chodzenia. Pacjentka opisana w niniejszej
pracy pierwszą operację, która dotyczyła stóp końsko-szpotawych, przebyła
w wieku 9 miesięcy, a umiejętność chodu z asekuracją nabyła gdy miała 5 lat.
H. Samekova, V. Bialik, G. Bialik (15) przeprowadzili dwunastoletnie badania
na temat skuteczności leczenia artrogrypozy. W podsumowaniu pracy
badawczej stwierdzili, że główny nacisk w terapii powinien być położony na
leczenie zachowawcze (fizjoterapia, gipsowanie, aparatownie, łuski), od niego
bowiem zależą też efekty leczenia operacyjnego. Kołecka (14) wraz ze
współpracownikami w opisanych wcześniej badaniach dowodzą, że wcześnie
prowadzone redresje i opatrunki gipsowe zapobiegają pogłębianiu się
deformacji. K. Mars-Gawlikowska, M. Łepkowska, A. Łukaszewska (16)
przeprowadziły badania na temat skuteczności rehabilitacji u 33 dzieci z AMC
w zależności od wieku rozpoczęcia leczenia. Najlepsze wyniki osiągnięto u
chorych, u których fizjoterapia włączona została nie później niż do pierwszego
roku życia. Nabyli oni całkowita samodzielność. Autorki wnioskują też na
podstawie własnych obserwacji, że tam gdzie rehabilitacja została zatrzymana,
bardzo szybko następowało pogorszenie i nawrót zniekształceń. Podczas terapii
prowadzonej z pacjentką zaobserwowano pogorszenie mobilności i nieduże
pogorszenie wyników testów funkcjonalnych, gdy spadała intensywność
rehabilitacji oraz aktywności poza czasem fizjoterapii. Podobne badania na
grupie 28 chorych na artrogrypozę przeprowadzała wcześniej A. Łukaszewska
i B. Górak (8). Również z nich wynika, że jedynie bardzo wczesne
wprowadzenie kompleksowej rehabilitacji i jednoczesne wykonywanie
zabiegów wielospecjalistycznych dają szanse na częściowe usamodzielnienie
się pacjenta w przyszłości. Sześciomiesięczna obserwacja pacjentki, która
fizjoterapię połączoną z leczeniem zachowawczym i operacyjnym miała
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zapewnioną od urodzenia, mimo ciężkiej postaci AMC pozwala stwierdzić, że
można osiągnąć częściową samodzielność, co potwierdza wnioski z wszystkich
wcześniej wspomnianych badań. Z analizy wyników testów funkcjonalnych
wynika, że systematyczna fizjoterapia metodą PNF odbywająca się średnio 7
godzin na tydzień może poprawić funkcje i komfort życia chorego na
artrogrypozę. Najmniejsza poprawa zaznaczyła się w zakresie funkcji kończyn
górnych, co zauważyli również pozostali terapeuci pracujący z pacjentką
w badanym okresie czasu. W literaturze nie znaleziono doniesień na temat
efektywności terapii według koncepcji PNF u pacjentów z artrogrypozą.
Niniejsze opracowanie pomimo, iż jest studium przypadku uzasadnia
możliwość wykorzystania tej formy terapii w rehabilitacji kompleksowej
pacjentów z AMC. Doniesienie Sosnowskiego (17) dotyczące aktywnej
rehabilitacji przedstawia istotę treningu czynności dnia codziennego.
Niepełnosprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich wyjeżdżają na
obozy rehabilitacyjne, na których ćwiczą poruszanie się na wózku,
samodzielność w samoobsłudze oraz poznają sporty, które są dostosowane do
ich możliwości. Dodatkowym celem turnusu jest integracja z rówieśnikami
dotkniętymi podobną niepełnosprawnością. Obozy takie dają bardzo dobre
rezultaty w motywacji pacjenta do ćwiczeń oraz w osiąganiu samodzielności
wykonywania czynności dnia codziennego. Mimo że doniesienie to dotyczą
osób poruszających się na wózku można sądzić, że jest cenną uwagą na temat
sposobu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dzięki testom funkcjonalnym
przeprowadzonym w ramach niniejszej pracy zaobserwowano, że najlepsze
wyniki pacjentka uzyskała po przebytym obozie letnim z grupą osób
niepełnosprawnych. Pacjentka w wywiadzie określiła, że zwiększona
aktywność ruchowa na tym obozie wynosiła około 4 godziny dziennie
(ćwiczenia ze studentem fizjoterapii, spacery, w tym duża ilość w terenie,
pływanie, a także większa ilość samodzielnie wykonywanych czynności dnia
codziennego). Nawiązanie kontaktu zarówno z innymi osobami
niepełnosprawnymi, jak i pozostałymi uczestnikami obozu było bardzo
korzystne w motywacji do działania, a odbyty obóz przyniósł korzyści
w usprawnianiu pacjentki. W ankiecie przeprowadzonej z pozostałymi
terapeutami pracującymi z pacjentką podkreślono jako znaczący sukces terapii
wyjście z domu i pozyskanie znajomych w grupie wspólnotowej osób
niepełnosprawnych i ich przyjaciół.
W ocenie badających oraz pozostałych rehabilitantów pacjentka powinna
kontynuować intensywną rehabilitację w celu utrzymania osiągniętych
postępów oraz dalszego zwiększania samodzielności, co pozwoli na dalszą
edukację i wykonywanie zawodu dostosowanego do jej możliwości. W związku
z powyższymi wynikami badań, analizą dostępnych doniesień naukowych
i retrospektywną analizą dokumentacji leczenia można podsumować, iż:
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wcześnie wprowadzona terapia zachowawcza u pacjentki z AMC
przynosi dobre rezultaty i pozwala na lepsze wyniki operacji
ortopedycznych,
operacje ortopedyczne, w przypadku nieskuteczności terapii
zachowawczej, są niezbędne dla usprawniania ruchowego pacjenta
z AMC,
metoda PNF w terapii chorej z AMC daje pozytywne skutki w pracy
nad poprawą funkcji ruchowych takich jak: lokomocja, zmiany pozycji,
w mniejszym stopniu w poprawie funkcji kończyn górnych.

Streszczenie
W pracy przedstawiono młodą pacjentkę z artrogrypozą (AMC) z perspektywy
wpływu intensywnie prowadzonej fizjoterapii metodą PNF w sześciomiesięcznym
okresie obserwacji. Powszechnie występujące objawy artrogrypozy: utrata zakresu
ruchu i siły mięśniowej w większości stawów kończyn i kręgosłupa w znacznym
stopniu ograniczają możliwości funkcji ruchowych. Celem przeprowadzonych badań
było określenie wpływu intensywnie prowadzonej fizjoterapii metodą PNF na wybrane
możliwości funkcjonalne pacjentki z artrogrypozą ( AMC).
Materiał i metody:
Analizę osiągnięć usprawniania metodą PNF 18 letniej pacjentki z artrogrypozą
dokonano w okresie sześciu miesięcy, przy czym uwzględniono wszystkie różnorodne
techniki chirurgiczne wykonane w kraju i zagranicą w całym dotychczasowym życiu
wraz z protokołami postępowania usprawniającego. Pięciokrotnie wykonywano testy
funkcjonalne oceniające postęp w fizjoterapii, dokonano analizy całego procesu
leczenia chirurgicznego, usprawniającego i zajęciowego.
Wyniki i wnioski:
Kolejno przeprowadzone testy wykazują poprawę funkcji ruchowych m.in. w zakresie
lokomocji, zmiany pozycji ciała, samoobsługi, zdolności do podejmowania wysiłku. Na
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono szczególną przydatność ćwiczeń
prowadzonych zgodnie z założeniami metody PNF na poprawę codziennych czynności
młodej osoby z ciężką postacią artrogrypozy.
Słowa kluczowe: artrogrypoza (arthrogryposis multiplex congenita)
Summary
The authors report a case of eighteen years old woman with AMC and evaluate
influence of PNF exercises. Common symptoms of AMC disease are loss joint range of
motion and muscle strength, loss of mobility and locomotion, loss of function upper
extremities.
The goal of the research was to evaluate the effects of the functional exercises over the
period of six months.
Material and method: The subject was 18 years old patient with AMC. The
research consisted of the analysis of functional tests repeated over the six months period
and clinical and functional evaluation after various surgical treatment influencing on
final result over 18 years period.
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Results and Conclusions: The control tests performed demonstrated a
beneficial therapeutic effect of the management. On the basis of the research it was
shown that as a result of the PNF exercises changes occur in the functioning activity
daily living young patient with AMC.
Key words: Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC), Propriceptive
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Michał Spieszny 1,2, Maciej Starowicz 1, Tomasz Klocek 1
Propozycja testów zdolności szybkościowo-siłowych dla potrzeb
kontroli treningu w piłce ręcznej i w koszykówce
A proposal of speed-force capacities’ tests for the requirements of
the training’s control in handball and basketball
Wstęp
Współczesne dyscypliny sportowe można podzielić na dyscypliny
typowo wytrzymałościowe (wysiłki długotrwałe), szybkościowo-siłowe
(wysiłki krótkotrwałe o bardzo dużej intensywności) oraz na dyscypliny mające
zarówno charakter wytrzymałościowy jak i szybkościowo-siłowy (np. gry
zespołowe). Kryterium przedstawionego podziału są przemiany energetyczne
leżące u podstaw tego typu wysiłków.
Każda dyscyplina sportu dopracowała się swojej metodologii treningu
uwzględniającej odpowiednie proporcje pracy przeznaczonej na kształtowanie
sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej oraz techniki i taktyki. Proces
szkolenia sportowego zawodników na wszystkich etapach musi być oparty na
racjonalnym planowaniu pracy i ciągłej kontroli prowadzonej działalności.
Odpowiednio dobrane lub zmodyfikowane testy i próby można stosować na
każdym etapie szkolenia. Dzięki temu prowadzone obserwacje pozwalają na
ocenę zachodzących zmian u zawodników. Uzyskane w ten sposób informacje
należy uwzględniać w precyzowaniu i opracowaniu dalszych planów
treningowych dotyczących zespołu, jak również poszczególnych zawodników.
Wszelkie sprawdziany powinny być przeprowadzane w odpowiednim czasie,
w poszczególnych etapach i cyklach treningowych tak, by umożliwiały
porównanie otrzymanych wyników i niosły w sobie jak największą ilość
informacji.
Jednym z elementów kontroli efektów szkoleniowych jest ocena stanu
funkcjonalnego zawodnika. W opracowaniu niniejszym skoncentrowano się na
ocenie poziomu zdolności szybkościowo-siłowych, czyli zdolności do
wykonywania wysiłków krótkotrwałych o bardzo dużej intensywności,
warunkowanych poziomem wydolności anaerobowej (Żołądź 2001). Wysiłki te
najczęściej określa się jako supramaksymalne, a ich przykładami są
wszelakiego typu sprinty, skoki, rzuty czy sporty siłowe.
1 Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych AWF w Krakowie
2
Katedra Wychowania Fizycznego WSBiP w Ostrowcu Św.
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Chcąc zbadać potencjał beztlenowy zawodnika, a więc jego wydolność
beztlenową, dokonuje się pomiarów maksymalnej mocy anaerobowej (MMA),
wyrażonej relatywnie w stosunku do masy ciała sportowca (Watt/kg masy ciała)
Z punktu widzenia fizyki moc definiuje się jako pracę wykonaną w danej
jednostce czasu. Zatem uzyskanie wysokich wielkości mocy wymaga jak
największej wykonanej pracy, w jak najkrótszym czasie. Z kolei praca,
definiowana jest jako iloczyn siły oraz pokonanej drogi. Maksymalna moc
anaerobowa (MMA) jest więc dobrym wskaźnikiem służącym do oceny
zdolności szybkościowo-siłowych.
Znanych jest kilka testów służących określeniu poziomu MMA. Wymienić tutaj
należy: test Margarii – Kalamena (Margaria i wsp. 1966), test Wingate (Bar-Or
1978), test Vandewalle’a (Vandevalle i wsp. 1987), test Georgescu (1976), test
Bosco (Bosco i wsp. 1978). Mimo, iż testy te skonstruowane zostały w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, są one w dalszym ciągu
stosowane do oceny mocy anaerobowej sportowców.
Jedną z bardziej popularnych prób efektów motorycznych wchodzących
w skład wielu testów sprawności fizycznej jest próba wyskoku dosiężnego.
Spełnia ona warunek wykonania największej pracy w jak najkrótszym czasie.
Stąd czyniono wiele prób umożliwiających obliczenie maksymalnej mocy
anaerobowej (MMA) z rezultatów wyskoku dosiężnego – mierzonego jako
różnicę pomiędzy zasięgiem stojąc a zasięgiem w wyskoku (Fox i wsp. 1974,
Harman i wsp. 1991, Johnson i Bahamonde 1996, Keir i wsp. 2003, Sayers
i wsp. 1999). Przyjmuje się też często za Szopą (1989), że jako przybliżoną
miarę MMA można uznać obliczoną z rezultatów wyskoku dosiężnego
maksymalną pracę anaerobową (MPA).
Wymienione powyżej testy oraz wyliczone z rezultatów wyskoku dosiężnego
wielkości mogą dostarczyć informacji o stanie wytrenowania zawodnika
w zakresie mocy maksymalnej, a co za tym idzie zdolności szybkościowosiłowych. Natomiast nie wszystkie z nich da się przeprowadzić bez użycia
odpowiedniej aparatury. Trudno też uznać próbę wyskoku dosiężnego za
najlepszą w ocenie mocy zawodników niektórych dyscyplin sportu, nawet po
dokonaniu odpowiednich przeliczeń uwzględniających masę ciała. Ciekawa
z punktu widzenia piłki ręcznej i koszykówki byłaby również informacja
o mocy kończyn górnych zawodnika. Dlatego w opracowaniu postanowiono
przedstawić dwa testy (bieg 10 x 3 m i tapping piłką lekarską), których wyniki –
co prawda wyrażane czasem wykonania próby – mogą być wiarygodnymi
wskaźnikami mocy anaerobowej kończyn górnych i kończyn dolnych
sportowców. Za główny cel pracy przyjęto więc ocenę rzetelności i trafności
wyżej wymienionych testów.
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Materiał i metody badań
Badaniom poddano 14. piłkarek ręcznych AZS AWF Kraków oraz 12.
koszykarek KS „Korona” Kraków. Oba zespoły reprezentowały podobny
poziom sportowy, w momencie badań uczestniczyły bowiem w rozgrywkach
pierwszej ligi w swoich dyscyplinach sportu. Wiek wszystkich zawodniczek
mieścił się w granicach 18-26 lat.
Badania prowadzone były w 2008 (piłkarki ręczne) oraz 2010 (koszykarki) roku
przez zespół pracowników Katedry Teorii i Metodyki Gier Sportowych
i Rekreacyjnych AWF w Krakowie pod kierunkiem autorów pracy.
W pierwszej kolejności prowadzono pomiary antropometryczne (wysokość
ciała, masa ciała), a następnie test maksymalnej mocy anaerobowej według
koncepcji Georgescu (1976). W kolejnym dniu badań prowadzono testy
efektów motorycznych w hali sportowej.
Zawsze starano się zachęcić badane zawodniczki do maksymalnej mobilizacji,
aby wykonywane testy miały wartość diagnostyczną.
Zakres badań obejmował:
1. Test Georgescu – polega na określeniu mocy rozwijanej w czasie
wykonywania serii 30 wyskoków o maksymalnej intensywności. Zadaniem
każdej badanej było uzyskać najwyższą wysokość wyskoków przy
jednoczesnym możliwie jak najkrótszym kontakcie z podłożem. Próbę
Georgescu przeprowadzono na dywaniku tensometrycznym wchodzącym
w skład zestawu (dywanik, interfejs i program komputerowy) o nazwie
FiTRO Jumper produkcji słowackiej firmy FiTRONiC s.r.o. (Diagnostic
and Training Systems). Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było
określenie czasu lotu maksymalnego oraz średnich czasów lotu i faz
podporowych z trzech kolejno po sobie następujących najwyższych
wyskoków. Maksymalną moc anaerobową wyliczono z uśrednionych
wielkości czasu lotu i fazy podporowej, z trzech najwyższych, kolejno
następujących po sobie wyskoków.
2. Próby efektów motorycznych
a) Próba biegu wahadłowego 10 x 3 m – zadaniem badanej było przebiec
10 razy dystans 3 m ograniczony liniami (np. linia ataku i linia
środkowa boiska do siatkówki). Ćwicząca miała dotknąć dłonią i stopą
podłoża za wyznaczonymi liniami, przy każdej zmianie kierunku.
Ważne było, aby dotknięcie następowało naprzemian – raz prawą stopą
i prawą dłonią, a później lewą stopą i lewą dłonią itd. Badana startowała
indywidualnie z pozycji wysokiej zza jednej z linii, a stoper włączano
po pierwszym dotknięciu podłoża. Badana zawodniczka startowała
sama (bez komendy), a stoper włączany był w trakcie wykonywania
ćwiczenia – przy pierwszym dotknięciu podłoża. Dzięki temu
ograniczono błąd pomiaru do czasu reakcji osoby obsługującej stoper.
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Dlatego przy wykonywaniu pomiarów zaleca się by jedna osoba
mierzyła czas biegu wszystkich badanych z danej zbiorowości. Można
bowiem wtedy przyjąć, że popełniany błąd jest identyczny we
wszystkich pomiarach. Podczas wykonywania próby mierzący głośno
liczył każdy zakończony cykl. Bieg odbywał się przodem. Próbę
wykonano dwukrotnie w odstępach 5-cio minutowych.
b) Próba tappingu piłką lekarską (2 kg) – Badana siedziała w siadzie
rozkrocznym na materacu przysuniętym do ściany, a oparta była
plecami o drugi materac ustawiony przy ścianie. Oburącz przed sobą
trzymała piłkę lekarską. Próbę rozpoczynała indywidualnie, wykonując
jako pierwsze uderzenie piłką w materac (podłoże) pomiędzy nogami,
a następnie uderzała piłką nad głową w ścianę (materac). Zadaniem
badanej było jak najszybsze wykonanie 10 cykli uderzeń piłką, tzn.
„góra – dół”. Mierzący czas włączał stoper, gdy ćwicząca po raz
pierwszy uderzała piłką pomiędzy nogami (zasada pomiaru jak w próbie
biegu 10 x 3m), a wyłączał przy 11. uderzeniu w podłoże, co pozwoliło
zmierzyć czas trwania 10 pełnych cykli uderzeń piłką. Dokonano
pomiaru dwóch prób wykonanych w odstępach 5 minut.
c) Próba rzutu piłką lekarską z klęku (1 kg) – pomiar siły eksplozywnej
kończyn górnych. Rzut wykonywano z materaca z pozycji klęku
prostego, oburącz zza głowy (pozycja izolowana - starano się
wyeliminować pracę kończyn dolnych przy wyrzucie). Materac
ustawiony był wzdłuż linii rzutu w ten sposób, że 1/3 jego powierzchni
znajdowała się za linią, a 2/3 przed linią, od której dokonywano
pomiaru. Na materacu zaznaczono kredą linię wyrzutu, za którą klękał
badany. Ćwiczący po rzucie mógł upaść (wykonać pad) na materac.
Pomiaru dokonywano taśmą mierniczą z dokładnością do 10 cm.
Wykonywano trzy próby, a notowano najlepszy wynik.
W opracowaniu wyników wykorzystano podstawowe miary statystyki
opisowej: średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. W celu określenia
trafności i rzetelności proponowanych wskaźników mocy anaerobowej
(wyników próby biegu 10 x 3m i próby tappingu piłką lekarską) zastosowano
współczynnik korelacji liniowej.
Wyniki
W tabeli 1 zestawiono wyniki dokonanych pomiarów. Maksymalną
moc anaerobową (MMA) uzyskaną w teście Georgescu przez badane
zawodniczki podano w jednostkach względnych (MMA/kg masy ciała). Do
obliczenia średnich arytmetycznych wyników biegu 10 x 3m i tappingu piłką
lekarską wykorzystano rezultat lepszy spośród dwóch uzyskanych przez
ćwiczące piłkarki ręczne i koszykarki w kolejnych próbach.
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Tabela 1. Charakterystyki statystyczne wyników pomiarów cech somatycznych oraz
rezultatów testów mocy anaerobowej i prób efektów motorycznych badanych
zawodniczek
Piłkarki ręczne
Koszykarki
SD
SD
Wysokość ciała [cm]
Masa ciała [kg]
MMA – test Georgescu [W]
Bieg 10 x 3 m [s]
Tapping piłką lekarską [s]
Rzut piłką lekarską [m]

X

174,38
69,55
16,58
11,20
6,02
11,21

X

6,57
7,08
3,66
0,67
0,49
1,64

179,02
71,68
16,44
11,54
6,12
11,18

10,25
11,07
4,02
1,00
0,42
1,62

Jak wynika z analizy danych zawartych w tabeli 1 badane koszykarki
przeważały nad piłkarkami ręcznymi wysokością ciała, a także – choć już
w mniejszym zakresie – masą ciała. Natomiast w przypadku maksymalnej mocy
anaerobowej oraz rezultatów prób efektów motorycznych uznać można, że
odnotowane różnice pomiędzy zawodniczkami uprawiającymi dwie różne gry
zespołowe były niewielkie. Przy czym zauważyć należy, że w każdym
ocenianym parametrze przeważały piłkarki ręczne.
Do oceny rzetelności i trafności proponowanych prób efektów
motorycznych wykorzystano wszystkie wyniki pomiarów – łącznie, bez
podziału na dwie grupy zawodniczek (piłkarki ręczne i koszykarki). Taki zabieg
pozwolił na uzyskanie większej liczebności badanych w celu uwiarygodnienia
(poziom istotności) rezultatów korelacji liniowej.
Dla uzyskania informacji o trafności proponowanych testów
przeprowadzono korelację rezultatów biegu 10 x 3 m z obliczonymi
wartościami MMA (test Georgescu) oraz rezultatów próby tappingu piłką
lekarską z rezultatami próby rzutu piłką lekarską. Przyjęto, że rzut piłką
lekarską jest wiarygodnym wskaźnikiem mocy ramion, ponieważ
w wielowymiarowych analizach statystycznych wyodrębnia się jako czynnik
„siły eksplozywnej” – mocy (Szopa i Latinek 1995). Szczegółową interpretację
wskaźnika trafności zaprezentował Meining (1975), który zaproponował
przyjęcie następujących jego przedziałów dla prób sportowo-motorycznych:
1,00 ≥ r ≥ 0,85 – trafność wybitna
0,85 > r ≥ 0,80 – trafność bardzo dobra
0,80 > r ≥ 0,75 – trafność dobra
0,75 > r ≥ 0,70 – trafność dostateczna
0,70 > r ≥ 0,60 – trafność zadowalająca
0,60 > r ≥ 0,30 – trafność wartościowa dla baterii testów
0,30 > r – trafność bezwartościowa
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Określenie trafności testów sportowo-motorycznych powinno
przeprowadzać się poprzez korelowanie wyników nowo konstruowanych prób
z wynikami testów już istniejących, sprawdzonych i wiarygodnych. Za taki
uznać należy test Georgescu. Uzyskana w badaniach własnych wielkość
współczynnika korelacji pomiędzy czasem biegu 10 x 3 m a MMA wyniosła
0,647. Świadczy to zadowalającej trafności wyników próby biegu wahadłowego
jako wskaźnika mocy. Taki wynik wydaje się być logiczny i satysfakcjonujący,
bowiem informuje on także o tym, że nie jest to próba w pełni identyczna
z testem Georgescu. Konstruowana bowiem była z myślą o zawodnikach
trenujących gry zespołowe i ma ona na celu oceniać poziom zdolności
szybkościowo-siłowych w trakcie wykonywania ruchów zbliżonych do
występujących w trakcie gry.
Obliczone współczynniki korelacji liniowej pomiędzy wynikami próby
tappingu oraz rzutu piłką lekarską, były znacznie wyższe – 0,816 i określały
trafność proponowanej próby jako bardzo dobrą. Jak się wydaje próba ta
w większym stopniu uzewnętrznia aspekt szybkości ruchów niż rzut piłką
lekarską, którego rezultaty determinowane są siłą mięśni ramion, obręczy
barkowej i tułowia. Taka teza wymaga jednak jeszcze potwierdzenia w innych,
bardziej rozbudowanych badaniach i analizach.
Przeprowadzenie korelacji pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego pomiaru
pozwoliło ocenić rzetelność proponowanych testów. Przyjęto za Zaciorskim
(1979) następujące poziomy istotności dla testów sportowo-motorycznych:
1,00 ≥ r ≥ 0,95 – rzetelność doskonała
0,95 > r ≥ 0,90 – rzetelność dobra
0,90 > r ≥ 0,80 – rzetelność dopuszczalna
0,80 > r ≥ 0,70 – rzetelność bardzo słaba
0,70 > r ≥ 0,60 – rzetelność wątpliwa
Tabela 2. Wielkości współczynników korelacji liniowej między wynikami pierwszego
i drugiego pomiaru biegu 10 x 3 m oraz tappingu piłką lekarską badanych zawodniczek
I pomiar
Bieg 10 x 3 m
Tapping piłką lekarską
II pomiar
0,926
0,958

Jak widać w tabeli 4 wielkości współczynników korelacji świadczą
o rzetelności doskonałej próby tappingu piłką lekarską oraz o rzetelności dobrej
próby biegu 10 x 3 m.
Dyskusja
Gry sportowe kompleksowo angażują potencjał ruchowy sportowców
zarówno pod względem cech fizycznych, jak i w odniesieniu do źródeł energii
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wykorzystywanych podczas walki sportowej. Koszykówka, piłka ręczna i inne
gry sportowe są bardzo dynamiczne, a ważną w nich rolę odgrywają krótkie
akcje nie przekraczające 10-20 sekund. Gry stawiają więc wysokie wymagania
zawodnikom w zakresie wydolności fizycznej, bowiem podczas walki
sportowej występują wielokrotnie powtarzane wysiłki o wysokiej intensywności
i zmiennym czasie trwania. W trakcie takich wysiłków koszt pracy mięśni
pokrywany jest zarówno przy zaangażowaniu beztlenowych, jak i tlenowych
procesów przemiany energii.
Wielu naukowców zajmowało się tematyką dotyczącą treningu
wydolności anaerobowej (Stepto i wsp. 1999, Norkowski 2003, Sharkey i wsp.
2006 i inni). Rezultaty ich eksperymentów były często różne i zależały od
wariantu zastosowanych obciążeń wysiłkowych. Odnotowane efekty
zastosowanego treningu miały też różną skalę w zależności od zastosowanego
sposobu oceny poziomu mocy anaerobowej.
Podstawową metodą w kształtowaniu oraz utrzymywaniu wysokiego
poziomu wydolności anaerobowej jest trening interwałowy o maksymalnej
intensywności obciążenia. Przy czym za najskuteczniejsze uważa się
stosowanie maksymalnych, powtarzanych wysiłków nie trwających dłużej niż
10 sekund (Sayers i wsp. 1999, Laursen i Jenkins 2002, Norkowski 2003).
Kontrola tak prowadzonej pracy treningowej powinna być oparta o
testy, w których zastosowano podobny charakter wysiłku, z jakim zawodnik
miał do czynienia w trakcie gry i wykonywanych ćwiczeń. Niewątpliwie
warunek ten spełniają proponowane próby: biegu 10 x 3m i tappingu piłką
lekarską. Jak wynika z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy
rezultaty tych testów mogą pełnić rolę wskaźników maksymalnej mocy
anaerobowej (MMA) – choć pamiętać należy o tym, że ich wynik to czas
wykonania próby, a nie obliczona wartość mocy wyrażona w watach na
kilogram masy ciała, jak w przypadku testu Georgescu. Nie mogą one więc
zastąpić laboratoryjnych prób określających poziom mocy anaerobowej
zawodników, ale ze względu na łatwość przeprowadzenia (np. brak
konieczności stosowania specjalnej aparatury pomiarowej) i charakter
wykonania mogą ułatwić okresową ocenę poziomu zdolności szybkościowosiłowych nie tylko kończyn dolnych, ale również mięśni ramion i obręczy
barkowej.
Wnioski
1. Obie próby konstrukcji własnej – biegu wahadłowego i tappingu piłką
lekarską – spełniają wymogi rzetelności i trafności.
2. Proponowane testy mogą być stosowane do oceny poziomu przygotowania
szybkościowo-siłowego
zawodniczek
trenujących
piłkę
ręczną
i koszykówkę (bieg 10 x 3 m – jako wskaźnik mocy kończyn dolnych,
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tapping piłką lekarską – jako wskaźnik mocy kończyn górnych). Mogą więc
być wykorzystane w kontroli i ocenie jakości prowadzonej pracy
szkoleniowej.
Streszczenie
Jednym z elementów kontroli efektów szkoleniowych jest ocena stanu
funkcjonalnego zawodnika. W opracowaniu niniejszym skoncentrowano się na ocenie
poziomu zdolności szybkościowo-siłowych, czyli zdolności do wykonywania wysiłków
krótkotrwałych o bardzo dużej intensywności, warunkowanych poziomem wydolności
anaerobowej.
Celem opracowania była ocena rzetelności i trafności dwóch prób efektów
motorycznych – konstrukcji własnej – oceniających poziom zdolności szybkościowosiłowych sportowców uprawiających gry zespołowe.
Materiał opracowania stanowią wyniki badań 14. piłkarek ręcznych AZS AWF Kraków
oraz 12. koszykarek KS „Korona” Kraków. Oba zespoły reprezentowały podobny
poziom sportowy. W momencie badań uczestniczyły bowiem w rozgrywkach pierwszej
ligi w swoich dyscyplinach sportu. Wiek wszystkich zawodniczek mieścił się
w granicach 18-26 lat.
Zakres badań obejmował pomiary antropometryczne (wysokość ciała, masa
ciała) oraz test Georgescu – oceniający poziom maksymalnej mocy anaerobowej i próby
efektów motorycznych (rzut piłką lekarską, bieg 10 x 3 m, tapping piłką lekarską).
Jak wynika z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy proponowane próby
konstrukcji własnej spełniają wymogi rzetelności i trafności. Mogą być one stosowane
do oceny poziomu przygotowania szybkościowo-siłowego zawodniczek trenujących
piłkę ręczną i koszykówkę (bieg 10 x 3 m – jako wskaźnik mocy kończyn dolnych,
tapping piłką lekarską – jako wskaźnik mocy kończyn górnych). Mogą więc być
wykorzystane w kontroli i ocenie jakości prowadzonej pracy szkoleniowej.
Słowa kluczowe: piłka ręczna, koszykówka, sport kobiet, testy motoryczne, moc
anaerobowa
Summary
One of the elements of the training effects’ control is the assessment of the
player’s functional state. This study is focused on the evaluation of speed- force
capacities that, in other words, are the skills to perform short-term efforts of a very high
intensity, which are conditioned by the level of anaerobic capacity.
The aim of the research was evaluation of solidity and accuracy of two motor effects’
tests invented by the author of the thesis, which evaluate speed- force capacities of the
athletes who train sport games.
The material of the study are the results of examination of 14 women handball players
from the club AZS AWF Kraków and of 12 women basketball players from the club
“Korona” Kraków. Both groups had a similar sport level, as they participated in the
first-league competitions of their discipline when they were the subjects of the research.
The age of all sportswomen was between 18-26 years old.
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The research consisted of anthropomorphic measurements (body height, body weight), a
Georgescu’s test that evaluates the maximal anaerobic power and motor effects’ tests
(throw of a medicine ball, 10 x 3 m run and “tapping” with a medicine ball).
What results from the analysis performed in this thesis, the proposed tests, designed by
the author of the study, fulfill the requirements of solidity and accuracy. They can serve
in the evaluation process of the speed-force abilities of the sportswomen who train
handball and basketball (10 x 3 m run as an indicator of the lower limbs’ force and
“tapping” with a medicine ball as an indicator of the upper limbs’ force). They can also
be used in control and evaluation of the training’s quality.
Key words: handball, basketball, women’s sport, motor tests, anaerobic power

Piśmiennictwo
1.

Bar-Or O. 1978. A new anaerobic capacity test. Characteristics and
applications. Communication to the 21st World Congress in Sport
Medicine, Brasilia.

2.

Bosco C., Luthanen P., Komi P.V. 1983. A simple method for
measurement of mechanical power in jumping. European Journal of
Applied Physiology, 50(2), 273-282.

3.

Fox E.L., Mathews D.K. 1974. Interval Training: Conditioning for Sports
and General Fitness. Saunders College Publishing, Orlando, Forida.

4.

Georgescu M. 1976. Method for measuring the anaerobic capacity of the
effort. Bulletin Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), 69, 11-15

5.

Harman E.A.,
Rosenstein M.T.,
Frykman P.N.,
Rosenstein R.M.,
Kraemer W.J. 1991. Estimation of human power output from vertical jump.
Journal of Applied Sport Science Research, 5(3), 116-120.

6.

Johnson D.L., Bahamonde R. 1996. Power Output Estimate in University
Athletes. Journal of Strength & Conditioning Research, 10(3), 161-166.

7.

Keir P.J., Jamnik V.K., Gledhill N. 2003. Technical-methodological report:
a nomogram for peak leg power output in the vertical jump. Journal of
Strength & Conditioning Research, 17(4), 701-703.

8.

Laursen, P.B., Jenkins D.G. 2002. The scientific basis for high-intensity
interval training: optimising training programmes and maximising
performance in highly trained endurance athletes. Sports Medicine, 32(1),
53-73.

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

9.

121

Margaria R., Aghemo P., Rovelli E. 1966. Measurement of muscular
power (anaerobic) in man. Journal of Applied Physiology, 21(5), 16621664.

10. Meining D. 1975. Zur Bestimmung der Validität sportmotorischer Tests.
Theorie und Praxis der Körperkultur, 1, 51-56.
11. Norkowski H. 2003. Struktura obciążeń wysiłkowych a efekty treningu
przerywanego o maksymalnej intensywności. Studia i Monografie AWF,
Warszawa, 89.
12. Sayers S.P.,
Harackiewicz D.V.,
Harman E.A.,
Frykman P.N.,
Rosenstein M.T. 1999. Cross-validation of three jump power equations.
Medicine & Science in Sports & Exercise, 31(4), 572-577.
13. Sharkey B.J., Gaskill S.E. 2006. Energy fitness training. (In:) Sport
Physiology for Coaches. Human Kinetics, Champaign, Illinois, 121-174.
14. Stepto N.K., Hawley J.A., Dennis S.C., Hopkins W.G. 1999. Effects of
different interval-training programs on cycling time-trial performance.
Medicine & Science in Sports & Exercise, 31(5), 736-741.
15. Szopa J. 1989. Zmienność ontogenetyczna oraz genetyczne i
środowiskowe uwarunkowania maksymalnej pracy anaerobowej (MPA) wyniki badań rodzinnych. Antropomotoryka, 1, 37-49.
16. Szopa J., Latinek K. 1995. Badania nad istotą uzdolnień ruchowych i ich
lokalizacją w strukturze zdolności koordynacyjnych. Wydawnictwo
Monograficzne AWF, Kraków, 67.
17. Vandevalle H., Pérès G., Heller J., Panel J., Monod H. 1987.
Forcevelocity relationship and maximal power on a cycle ergometer. Correlation
with the height of a vertical jump. European Journal of Applied
Physiology, 56(6), 650-656.
18. Zaciorski W. 1979. Osnowy sportiwnoj metrologii. Fizkultura i Sport,
Moskwa.
19. Żołądź J.A. 2001. Wydolność fizyczna człowieka. (W:) J. Górski (red.):
Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa, Wyd. II, 465-536.

122

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Ryszard Wasztyl
Pionierskie stowarzyszenia kultury fizycznej
The pioneer physical culture associations
Niezwykle istotny wkład w rozwój polskiej kultury fizycznej wniosło
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Nic nie ujmując dorobkowi i zasługom
owego towarzystwa, należy jednak mieć na uwadze to, co jakby omijają jego
piewcy, że nie było ono pionierskim stowarzyszeniem kultury fizycznej na
ziemiach polskich!
Następcy rycerzy drewnianego kura
Jednymi z najstarszych organizacji mieszczańskich w Europie były
bractwa kurkowe, z których pierwsze utworzono już w 1007 roku w bawarskim
Hallstadt. Skupiały one członków wszystkich cechów danego miasta, dla
przygotowywania ich do jego obrony w sytuacji zagrożenia go przez wroga.
Dlatego podstawowym zadaniem każdego bractwa było szkolenie swych
członków w posługiwaniu się bronią. Nade wszystko ćwiczyli się oni w
strzelaniu z łuku lub kuszy, a później broni palnej. Niejako sprawdzianem
efektów tych ćwiczeń były doroczne strzelania o godność króla kurkowego.
Strzelano do, umocowanego na dość wysokim słupie, drewnianego względnie
glinianego ptaka, zwanego kurem i stąd nazwa – bractwa kurkowe, które były
organizacjami paramilitarnymi, zrzeszającymi jedynie członków cechów
miejskich i opartymi na ich zasadach działania.
Powyższa ocena dotyczy także przedrozbiorowej Polski, w której
narodziny bractw kurkowych sięgają prawdopodobnie drugiej połowy XIII
wieku. Tak przynajmniej piszą o swojej „organizacji strzeleckiej” w Krakowie.
Podobnie sprawa ma się z Poznaniem. Pewniejsze jednak informacje o
bractwach kurkowych działających w owych grodach, a nadto również w
innych znaczniejszych miastach polskich, są o około sto kilkadziesiąt lat
późniejsze 1.
Określona sytuacja polityczna Lwowa po wcieleniu go do Austrii
sprawiła zapewne, że 19 marca 1790 roku jego Bractwo Kurkowe, wtedy zwane
konfraternią, zasadniczo zmieniło swoje oblicze. W tym dniu bowiem
postanowiło ono „z powodu, iż coraz więcej osób zgłasza się do konfraternii,
tak mieszczan jak urzędników cesarskich, że ktokolwiek zapłaci wkupnego 18
złp i na premie podczas strzelania da fanty przynajmniej 10 złp warte, do
konfraternii przyjęty będzie. To nadało zupełnie inne znaczenie konfraternii,

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

123

którą odtąd towarzystwem strzelców nazywano. I odtąd – podkreśla jego
ówczesny kronikarz – nie było obowiązkiem wszystkich mieszczan lwowskich
uczęszczać na ćwiczenia strzeleckie, a konfraternia przestała być urzędem
ćwiczeń strzeleckich dla całego miasta” 2. Inny zaś wybitny znawca i piewca
galicyjskich dziejów pisze, że „nowy porządek rzeczy w bractwie, które
właściwie przeobraziło się w nowoczesne stowarzyszenie, wymagał też
odmiennych ustaw”, opracowanych już niebawem przez lwowianina Franciszka
Fajera 3.
Powstałe 19 marca 1790 roku Towarzystwo Strzelców Lwowskich /bo
tak brzmiała jego pełna nazwa/ działało na podstawie statutu, zatwierdzonego
przez władze miejskie. Zgodnie z nim przynależność do TSL była dobrowolna,
a jego najwyższą władzę stanowiło coroczne zebranie członków. Zebranie to
wybierało Komitet TSL /zarząd/, któremu przewodniczył naczelnik. Komitet
kierował działalnością towarzystwa oraz organizował doroczne i okresowe
strzelania, urządzane we własnym parku, mieszczącym strzelnicę i okazały
budynek. Od roku 1797 TSL posiadało statut „na wzór ustaw, jakiemi się
rządziły towarzystwa strzeleckie w Wiedniu i Ołomuńcu”.
W roku 1797
lwowianie zostali też zaproszeni do Tyrolu „na mający się odbyć tamże wielki
popis strzelecki... Z tego czytelnik wnosić może w jakiem poważaniu
Towarzystwo Strzelców Lwowskich nawet za granicą było”, kwituje jego
kronikarz ten istotny fakt 4.
Szeroką sławę wybornych strzelców lwowianie zawdzięczali na pewno
częstemu udziałowi w różnych imprezach strzeleckich TSL. Wedle jego
kolejnego statutu z 1 grudnia 1846 roku należały do nich „następujące
strzelania:
1. Strzelanie królewskie lub kurkowe, które każdego roku w niedzielę
Zielonych Świąt poczyna a następnej niedzieli się kończy.
2. Strzelanie coniedzielne popisowe, które w drugą niedzielę po Zielonych
Świętach poczynają i przez całe lato aż do Świętego Michała trwają.
3. Strzelanie do gęsi, które na cześć Świętego Michała, patrona kraju, przez
dwa dni trwa.
4. Strzelanie w celu wsparcia..., którego przychód na wsparcie zubożałych
członków towarzystwa albo ich rodzin obróconym zostanie, a to według
rozporządzenia na posiedzeniu ogólnym otrzymanego... Przy rzeczonym
strzelaniu wygrane stanowić będą kwoty pieniężne lub też fanty, a to ze
składki przez wszystkich członków towarzystwa zrobionej.
5. Strzelanie wolne przy szczególnie świetnych zdarzeniach albo w pewnym
celu wyprawione” 5.
Dla przestrzegania porządku przy wszystkich strzelaniach, na każdym
corocznym „ogólnym głównym posiedzeniu” członków TSL, odbywanym
czternaście dni przed Zielonymi Świętami, wybierano „ośm mistrzów
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strzeleckich”. Oprócz nich zebranie to wybierało, również na jeden rok, wydział
/zarząd/ towarzystwa. Kierowali nim dwaj przełożeni i tyluż ich zastępców,
wybierani raz na trzy lata. Z ujmującego te postanowienia statutu TSL z końca
1846 roku dowiadujemy się także, że wówczas pierwszym przełożonym
/przewodniczącym/ tego towarzystwa był Franciszek Tomanek 6.
Cytowany statut stanowił też, że każdy wstępujący do TSL musi być
„przez dwóch członków towarzystwa zalecony” i opłacić wpisowe w wysokości
4,30 złr, a ponadto „wyprawić strzelanie popisowe i do tego złożyć najmniej
kwotę 25 złr” na 10 nagród dla uczestników owego strzelania. Przyjęty zaś do
TSL musiał jeszcze posiadać przepisany statutem mundur i należyte uzbrojenie
/sztucery do strzelania i parady wraz z ładownicami oraz pałasz/. Owe nader
kosztowne wymogi członkowskie były związane z tym, że TSL in corpore
stanowiło również część obywatelskiej milicji Lwowa, wykorzystywanej do
pewnych zadań porządkowych i reprezentacyjnych 7.
Działalność TSL, urządzającego także różne imprezy towarzyskie typu
bale i rauty, cieszyła się uznaniem władz rządowych. Dowodem tego choćby
fakt, że cesarz Franciszek II podarował mu w lipcu 1798 roku chorągiew.
Razem z cesarzową i swoim dworem wizytował on również strzelnicę TSL
w lipcu 1817 roku. Wówczas to nawet „raczył 16 razy strzelać do tarczy,
naumyślnie do tej świetnej uroczystości przyrządzonej, ze dwóch sztućców”.
W latach następnych popularną siedzibę TSL, w roku 1848 skupiającego
„przeszło 200 członków”, odwiedzali także inni, dostojni goście 8.
Zdecydowanie później niż TSL powstało w Wolnym Mieście Krakowie
podobne towarzystwo, o którego poczynaniach posiadamy o wiele więcej
wiadomości źródłowych. Dlatego też zostanie ono omówione nieco szerzej.
I tak 4 lipca 1831 roku grupa zwolenników strzelectwa, licząca 35 osób
i kierowana przez bankiera Wincentego Wolffa, zawiązała w WM Krakowie
Towarzystwo Filantropijne, niosące pomoc ludziom dotkniętym epidemią
cholery, która wtedy panowała w Galicji, zaś nieoficjalnie opiekujące się także
rannymi i chorymi powstańcami listopadowymi, szukającymi schronienia w
tym mieście. Jednak ta ostatnia działalność przedmiotowego towarzystwa, które
wkrótce przyjęło nazwę Amatorów Strzelectwa, spowodowała zapewne, że jego
statut Senat Rządzący Krakowa zatwierdził dopiero 31 maja 1833 roku.
Zgodnie z nim, ostateczna nazwa tego stowarzyszenia brzmiała: Towarzystwo
Strzeleckie Krakowskie, a jego komisarzem z ramienia władz WM Krakowa
został mianowany Wincenty Darowski 9.
Celem TSK było „strzelanie do tarczy i mienie stąd przyjemnej
zabawy”. O przyjęcie zaś doń mógł się ubiegać każdy pełnoletni obywatel WM
Krakowa, mający własny sztucer oraz „zalecony z dobrej sławy, konduity i
wolności od nałogów nieprzyzwoitych, przez trzech członków czynnych
Towarzystwa”, którzy płacili jednorazowe wpisowe w kwocie 20 złp i składkę
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kwartalną w wysokości 6 złp. Ponadto tak członków czynnych jak
i honorowych TSK obowiązywało „przykładanie się wedle możności do
wzrostu i pomyślności Towarzystwa”.
Najwyższą władzą TSK było jego coroczne walne zebranie zwane Radą
Ogólną Towarzystwa. Na zebraniu tym wybierano Komitet TSK, kierujący jego
bieżącą działalnością i składający się ze starszego /przewodniczącego/,
sekretarza oraz 7 radców. Do zadań Komitetu TSK należało nade wszystko
„przysposobienie potrzeb do strzelania i utrzymywanie w czasie onych
porządku przez członków swych, przynajmniej dwóch kolejno delegowanych”.
Natomiast co do wspomnianych strzelań, statut TSK stanowił, że „trojakiego są
rodzaju”, a to: zwyczajne, odbywane w każdą niedzielę od początku maja do
końca września; coroczne uroczyste i „polowania praktyczne” 10.
Jednocześnie z zatwierdzeniem statutu TSK, władze WM Krakowa
wyznaczyły na jego siedzibę Ogród Łobzowski, gdzie w maju 1834 roku
odbyło się pierwsze coroczne strzelanie o tytuł króla kurkowego, którym został
bogaty oberżysta Maciej Knotz. Zbytnia jednak odległość strzelnicy w
Łobzowie od centrum miasta spowodowała, że na posiedzeniu Komitetu TSK,
odbytym 5 czerwca tego roku, postanowiono urządzić ją w dogodniejszym
miejscu. Decyzja ta została opatrzona, co warto podkreślić, takim komentarzem
jej autorów: „Niemal wszystkie miasta ucywilizowanej Europy posiadają
strzelnice pod opieką swych rządów krajowych, gdzie, pod warunkami statutem
przepisanymi, zgromadzają się obywatele, celem harmonicznej zabawy i
przystojnej rozrywki po pracy, strzelając do tarczy” 11.
Realizując przytoczoną decyzję, TSK nabyło dość obszerną posiadłość
na Wesołej, urządzając tutaj swoją siedzibę, zwaną do dziś Parkiem
Strzeleckim, której otwarcie nastąpiło w październiku 1837 roku. Oprócz
samego parku, siedziba ta składała się z neogotyckiego pałacyku ze strzelnicą i
okrągłą wieżą, służącą do oglądania pięknej panoramy miasta i jego okolic.
Własna siedziba pozwalała członkom TSK na regularne organizowanie
w niej dorocznych zawodów o godność króla kurkowego i coniedzielnych
strzelań zwyczajnych, których triumfatorzy otrzymywali zrazu nagrody
pieniężne, a potem specjalne medale. TSK urządzało także w swojej siedzibie
różne imprezy towarzyskie, takie jak bale i koncerty, część dochodu z nich
przeznaczając na cele charytatywne. Po przyłączeniu jednakże Krakowa do
Austrii w listopadzie 1846 roku, władze zaborcze zawiesiły działalność TSK,
które w tym czasie liczyło 93 członków, rekrutujących się nade wszystko ze
sfer bogatego mieszczaństwa krakowskiego 12.
Założone faktycznie 4 lipca 1831 roku TSK nawiązywało wyraźnie do
tradycji byłego Bractwa Kurkowego, istniejącego w Krakowie do czasu
rozbiorów. Mimo to jednak zarówno analiza statutu TSK, jak i ocena jego
poczynań organizacyjno-programowych, pozwalają zdaniem autora na dość
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jednoznaczne stwierdzenie, że było ono bardzo bliskie dziewiętnastowiecznym
stowarzyszeniom wychowania fizycznego. Dlatego uważa on, iż TSK było
pierwszym nowoczesnym stowarzyszeniem kultury fizycznej w Krakowie. W
przekonaniu tym utwierdza autora również Kazimierz Girtler, który w swych
pamiętnikach z lat 1803-1831 tak pisze o TSK: „Senat Krakowski dobrze zrobił
wznawiając bractwo to pod nazwą Towarzystwa Strzeleckiego, lubo bez
korzyści dla króla, bo też cel towarzystw całkiem dziś odmienny. Dawniej
kształcili się tu strzelcy, którzy dobrze trafiali nieprzyjaciela kraju... Teraz idzie
o zakłady, o wyższą dokładność broni... Członków Towarzystwa nigdy nie
brakuje, z tą różnicą tylko, iż dawniej wychodzili z tej szkoły obrońcy miasta i
Ojczyzny, teraz myśliwi, strzelcy, czyściciele zajęcy i ptaszków” 13.
Po niespełna pięcioletniej przerwie, spowodowanej negatywnym
stanowiskiem władz zaborczych, TSK wznowiło swą działalność w maju 1851
roku, opierając ją na dotychczasowym statucie. Stąd też członkowie TSK nadal
kontynuowali odbywanie dorocznych strzelań o godność króla kurkowego oraz
coniedzielnych ćwiczeń i zawodów strzeleckich. Latem roku 1861 te tradycyjne
już poczynania poszerzono o strzelanie do tarczy z „pistoletów pokojowych”,
co mogło być związane z przygotowaniami do powstania styczniowego. Nadto
TSK w dalszym ciągu urządzało również różnorakie imprezy towarzyskie, takie
jak zabawy i wieczorki taneczne. Ową działalność prowadziło ono we własnej
siedzibie, wtedy zwanej Ogrodem Strzeleckim. Utrzymanie tego ogrodu oraz
mieszczącego się na jego terenie budynku i strzelnicy, a także wszystkie
poczynania programowe TSK pokrywano z funduszy wypracowanych przez
należących doń członków, w latach 1851-1866 liczących średnio 90 osób 14.
Prekursorzy z polskich kresów wschodnich
W dotychczasowej literaturze tematu przewija się pogląd, nade
wszystko lansowany przez autorów z Poznania, iż pierwsze wyścigi konne na
naszych ziemiach odbyły się w owym grodzie latem 1839 roku. Zorganizowało
je – jak pisze Teresa Ziółkowska – Towarzystwo ku Ulepszeniu Hodowli Koni,
Bydła i Owiec w Wielkim Księstwie Poznańskim. Tymi wyścigami też –
zdaniem tej autorki – towarzystwo to „zapoczątkowało rozwój nowoczesnego
sportu na ziemiach polskich”, jako że zostały one urządzone na wzór
angielski15.
Sformułowania te pozornie brzmią nader przekonująco. Pomimo to
właśnie na ich kanwie autor chciałby stwierdzić, że stan badań nad zaborowymi
dziejami naszego sportu nakazuje wyjątkową ostrożność w ferowaniu opinii
typu: „pierwsze na ziemiach polskich”! Czyni to zaś właśnie teraz, gdyż
najlepszym przykładem jego oceny jest sprawa przedmiotowych wyścigów
konnych, które nieco wcześniej niż w Poznaniu, odbywały się już w…
Tarnopolu!
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Kresowe to miasto od dość dawna znane było szeroko z targów
końskich, organizowanych corocznie na św. Annę. Chcąc zwiększyć ich
popularność, ceniony miejscowy hodowca koni - Karol Korytowski,
zaproponował urządzanie w trakcie nich wyścigów konnych. Uzyskawszy
poparcie władz miejskich Tarnopola, podczas jarmarku w dniu 26 lipca 1836
roku, zrealizował on własnym sumptem tę propozycję. Stąd w parę dni potem
lwowska prasa pisała, że tarnopolski „jarmark teraźniejszy był świadkiem
pierwszych porządnie urządzonych i z całą przezornością wyprawionych
wyścigów konnych w kraju naszym, które pan Karol Korytowski ze znacznym
swoim nakładem przysposobił. Meta długości 550 sążni wytknięta była na
równinie i zabezpieczona od wszelkiej przeszkody. U kresu wzniesiono pięknie
przyozdobioną trybunę dla sędziów; na przyjęcie dam rozbito namioty; ludność
Tarnopola i okolic wysypała się w liczbie najmniej 5000”.
Podczas owych wyścigów odbyło się kilka różnych biegów, przy czym
w najważniejszym z nich, o nagrodę 900 złr (dobry koń kosztował wtedy około
600 złr), startowały trzy konie, z których najszybszy okazał się 5-letni,
wiśniowo-gniady ogier czystej krwi angielskiej „Kenyes” pod porucznikiem c.k.
huzarów, baronem Wesseleny’im. Zarówno koń, jak i jeździec pochodzili
z Siedmiogrodu. Dodać można, że zawodnicy tego biegu „z własnego popędu
złożyli na korzyść tutejszego szpitala ubogich 25 złr”.
Sprawna organizacja powyższych zawodów, co podkreślała nawet prasa
warszawska („tak były dobrze urządzone i wykonane, że wszyscy obecni plac
widowiska nader zadowoleni i uradowani opuścili”), a także powszechna ich
akceptacja przez publiczność sprawiły niewątpliwie, iż „ze strony władz
rządowych poczyniono rozporządzenie, ażeby odtąd w czasie jarmarku na św.
Annę regularne wyścigi konne odbywały się w Tarnopolu” 16.
Kolejne wyścigi, przeprowadzone 28 lipca 1837 roku, tak relacjonowała
prasa: „Oprócz licznych jarmarkowych gości, jedynie na to widowisko przybyło
do Tarnopola nie tylko z pobliskich okolic, ale nawet ze stron najodleglejszych
wiele ciekawych osób, tak że liczba obecnych wynosiła 7 do 8000; powozów
400, a jeźdźców około 600, z których wielu wystąpiło na dzielnych, rozmaitej
rasy koniach… Gościniec wyścigowy, dokładnie wyrównany i przyozdobiony
miał 680 sążni długości… Między innymi mniej więcej odznaczającymi się
gonitwami, na których znaczne zakłady wygrano i przegrano, wyścigi kilku
naszych włościan w swym narodowym ubiorze i na swoich tak zwanych
chłopskich koniach, zgromadzonym widzom bardzo zajmującą scenę
przedstawiły. Na tych wyścigach pierwszą nagrodę odniósł poddany pana
Marcina Łuszczewskiego ze Stryjówki w obwodzie tarnopolskim nazwiskiem Jan
Sławuta, wyprzedziwszy swych współzawodników o więcej niż 20 sążni” 17.
Publiczne wyścigi konne włościan urządzono więc w Tarnopolu już
w lipcu 1837 roku. Trochę później zaś podobne wyścigi odbyły się również
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w Warszawie. W tej sytuacji nie może oczywiście mieć racji Renata Urban,
kolejna znawczyni dziejów naszego jeździectwa z Wielkopolski, że to właśnie
„Warszawa stała się prekursorką wyścigów włościańskich”18.
Tarnopolskie wyścigi roku 1838 przyniosły następną, nader istotną
nowość. Oto pojawiły się na nich konie hrabiego Teodora Potockiego z Rosji,
które w niej „już przy nie jednych wyścigach triumf odniosły”. Tak było również
29 lipca, kiedy to wygrały one wszystkie gonitwy. Aliści nazajutrz „odbyły się
jeszcze świetniejsze wyścigi. Wielmożny Franciszek Rozwadowski na koniu ze
stada hr. Kajetana Dzieduszyckiego i hr. Mieczysław Gołuchowski na koniu ze
stada księcia Władysława Sanguszki, odnieśli triumf nad zwycięskimi dnia
poprzedniego końmi hr. Teodora Potockiego”19.
Zdecydowanie udane były też lipcowe wyścigi roku 1839, trwające trzy
dni. Karol książę Jabłonowski oraz hrabiowie: Kajetan Lewicki, Adam
Baworowski i Wojciech Gołuchowski, pełnili między innymi na nich obowiązki
sędziów, naprzeciw trybuny których „była druga, obszerna i gustownie
ozdobiona trybuna, zajęta przez dostojne i ze wszech miar odznaczające się
damy”. Było to tegoroczną nowością w krótkich dziejach wyścigów
w Tarnopolu, urządzanych z coraz większym rozmachem. Zatem nic dziwnego,
że w sierpniu 1839 roku prasa pisała, iż „życzyćby należało, aby zaprowadzone
tu wyścigi konne i nadal się utrzymały. Takie bowiem ubieganie może wiele
przyczynić się do postępów w chowie koni w biegu wytrwałych”.
Chodziło jednak nie tylko o konie, ale również o tarnopolski jarmark na
św. Annę. O tym natomiast tak pisała ta sama gazeta: „Od wielu lat jarmark ten
odbywał się przez 3 najwięcej 4 dni. Zaś od zaprowadzenia wyścigów konnych
czas trwania jarmarku przeciągał się rok w rok tak dalece, że tegoroczny, który
się już na dniu 24 lipca rozpoczął, dziś jeszcze, to jest 2 sierpnia, nie ze
wszystkim jest ukończonym, albowiem znajduje się tu jeszcze do kilkaset koni,
których sprzedaż to z wolnej ręki, to przez publiczną licytację dotąd się odbywa.
W czasie samego jarmarku było do 8000 koni, i te po większej części w drugą
przeszły rękę”20.
Z nastaniem lat czterdziestych przedmiotowe wyścigi zaczęły jednak
jakby tracić na swoim rozmachu. W latach 1840-1841 odbywały się już tylko
w jednym dniu. W lipcu 1842 roku zaś „wyścigi konne, owe najbardziej
ściągające widowisko jarmarków tarnopolskich, mimo mnóstwa dzielnych
rumaków w zawody iść gotowych, nie mogły się odbyć, a to dla ciągłej
niepogody”21.
Co prawda autor nie posiada na to żadnych dowodów, ale pomimo to
uważa, iż nie można wykluczyć, że wyraźnie skromniejsze przygotowania do
wyścigów po 1840 roku wiązały się z gromadzeniem środków finansowych
przez tarnopolan na wykup swojego miasta od jego właściciela Tadeusza
Turkułła. Transakcji tej dokonano 15 lutego 1843 roku, w którym Tarnopol
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liczył nieco ponad 16 tysięcy mieszkańców. Niebawem też, bo już 12 grudnia
1844 roku, cesarz Ferdynand I nadał mu herb i tytuł miasta królewskiego22.
W lipcu 1843 roku wyścigi konne odbyto w jedno popołudnie, ale
„widowisko to ściągnęło wielu obywateli i liczną publiczność”. Zebrani
obejrzeli pięć biegów o zakłady w wysokości od 100 do 300 złr. Sędziowali je
książę Leon Sapieha i hrabia Mateusz Miączyński oraz kawaler wielu orderów,
c.k. feldmarszałek-lejtnant Johann Maria von Narboni. Ponadto „odbyły się
jeszcze niejedne wyścigi, ale bez zakładów”23.
Również jednodniowe wyścigi konne przeprowadzono w Tarnopolu
w latach następnych. Podobnie jak dotąd, organizowały je władze miejskie oraz
bliżej nieznana grupa akcjonariuszy tych wyścigów, która podczas ich ostatniej
edycji, to jest w lipcu 1845 roku, liczyła około 65 różnych majętnych
i wpływowych osób. Między innymi należeli do nich książę Karol Jabłonowski
i starosta tarnopolski Karol Sacher, a także hrabiowie: Jan i Mateusz
Miączyńscy, Kajetan Dzieduszycki, Kajetan Lewicki, Michał Baworowski,
Mieczysław Gołuchowski oraz Leon i Wiktor Rzewuscy. Wszyscy
akcjonariusze, „powodowani uczuciami obywatelskimi, złożony przez siebie
fundusz na wyścigi konne w Tarnopolu, po rozwiązaniu tychże, na rzecz
Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie ofiarowali… Ten znaczny dar”
wynosił 1143 złr, co by oznaczało, że raczej nie względy finansowe legły
u podstaw rzeczonego rozwiązania24.
Autorowi nie udało się ustalić, dlaczego po dziesięciu latach
zaprzestano urządzania wyścigów konnych w Tarnopolu, ale można przyjąć, że
w jakimś stopniu przyczynił się do tego Lwów. W nim bowiem, niewątpliwie
w św. Michała 29 września 1842 roku, „zgromadzenie obywateli tak
wschodnich jak zachodnich obwodów Galicji ustanowiło fundusz kursowy w
celu zaprowadzenia wyścigów konnych dnia 1 lipca każdego roku we Lwowie”.
Dla realizacji owego zadania zgromadzenie to powołało Towarzystwo
Galicyjskie Wyścigów Konnych, zrazu skupiające 30 ziemian. Z nich
wyłoniono jego pierwszy zarząd (wydział) w składzie: prezes – książę
Władysław Sanguszko, członkowie – hrabiowie Kajetan Lewicki i Seweryn
Drohojowski oraz ziemianie Antoni Mysłowski i Józef Zawadzki. Stewardami
(prowadzący wyścigi) mianowano c.k. pułkownika księcia Edwarda
Lichtensteina i hrabiego Władysława Rozwadowskiego. Urzędującym
sekretarzem został Kajetan Barącz. Niebawem hrabiego Kajetana Lewickiego
wybrano wiceprezesem TGWK, a do jego zarządu dokooptowano księcia
Feliksa Jabłonowskiego i – znanego nam już – Karola Korytowskiego25.
Ustawy TGWK stanowiły, iż „składający po 100 złr, zawsze uważani
będą za właściwych założycieli i akcjonariuszy tego towarzystwa. Przyjmować
też się będzie później na członków towarzystwa za złożeniem kwoty 10 złr”
rocznie. Ci ostatni jednak nie byli akcjonariuszami i jako tacy nie mieli „głosu
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w wyborach” oraz „nie mogli być wybierani na członków wydziału”.
Zastrzeżenie to było bardzo istotne, gdyż ustawy TGWK zawierały także zapis,
że „we wszystkich przypadkach polega towarzystwo na decyzji i postanowieniu
wydziału”, wybieranego raz na trzy lata. Cytowane ustawy datowane są:
„Lwów, dnia 30 stycznia 1843” roku, w którym TGWK liczyło 68 członków,
pochodzących z całej Galicji26.
Wiosną następnego roku towarzystwo to urządziło owalny tor
wyścigowy o długości 1000 sążni (około 1900 m) wraz z trybunami
i rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia na nim pierwszych wyścigów
konnych we Lwowie. W ramach tychże przygotowań, „aż z Anglii
sprowadzono mentora tej zamorskiej sztuki”. Był nim niejaki Robert Rothwell,
który gdzieś pod koniec kwietnia tego roku zaczął trenowanie 29 koni
zgłoszonych do owych wyścigów27.
Te zaś odbyły się ostatecznie w dniach 2 i 4 lipca 1843 roku, pomimo
deszczowej pogody gromadząc tłumy widzów. Razem przeprowadzono pięć
biegów, przy czym jako pierwszy z nich odbył się bieg „koni różnego wieku i
zawodu”. Dystans tego biegu wynosił 1500 sążni, a uczestniczyły w nim cztery
konie, z których najlepszy okazał się „Znicz”, kary ogier „krwi arabskiej”
księcia Władysława Sanguszki, dosiadany przez hrabiego Esterhazy’ego. Dnia 2
lipca przeprowadzono jeszcze dwa biegi, z udziałem 6 i 7 koni, których
dosiadali już „specjalni dżokeje”. Pod nimi też startowały konie 4 lipca, kiedy
to odbyły się dwa pozostałe biegi (2 i 6 koni). Wszystkie biegi odbywały się o
nagrody: pierwszy – rzeczową, pozostałe – pieniężne, wynoszące średnio po
kilkaset złotych reńskich. Prócz wspomnianych gonitw, przeprowadzono także
trzy biegi koni nietrenowanych, dosiadanych przez ich właścicieli.
Sędziowie powyższych wyścigów: „Jaśnie Oświecony Leon książę
Sapieha, Wielmożny Karol Zagórski i Wielmożny Maciej Borowski, zajmowali
miejsca swoje w przyrządzonej dla nich małej, krytej trybunie naprzeciw słupa,
który oznaczał metę” – pisała lwowska prasa. W jej ocenie też, owe wyścigi
„zniszczyły może niejeden przesąd, niejedno uprzedzenie przeciw angielskiemu
sposobowi trenowania koni do biegu”, a także „mogą tylko bardzo pomyślny
i zbawienny wywierać wpływ na chów i utrzymanie koni w kraju naszym”28.
Przed lipcowymi wyścigami roku 1844 tor, urządzony za rogatkami
janowskimi, został osuszony, bo grzęzły w nim konie, a obywatele
„królewskiego głównego miasta Lwowa” ufundowali gonitwę swojego imienia
o puchar srebrny, przechodzący na własność po trzykrotnym zdobyciu. Gonitwę
tę wygrał skaro-gniady ogier „Gambal” Feliksa Dzwonkowskiego. Oprócz niej
odbyło się jeszcze 8 biegów, przeważnie z udziałem 4-5 koni. Ogółem zaś
startowało 20 koni. Jak na ówczesne stosunki były to, zdaniem Witolda
Pruskiego, bardzo przyzwoite ilości. Zatem nic dziwnego, iż w dwa wyścigowe
dni „zdawało się prawdziwie, że miasto całe wybiegło za rogatki, taka cisza i
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samotność panowała w mieście, taki ruch, życie i wrzawa za miastem. Tłumy
piesze, szeregi powozów różnobarwnym wieńcem otaczały plac wyścigowy.
Coraz nowe grona ciekawych, przesuwając się z miejsca na miejsce, tworzyły
morze pomarszczone falami głów, których cieniem były głowy męskie,
a światłem tęczowe barwy ubrań kobiecych. Na boku skupione powozy
z powyprzęganymi dla porządku końmi, wyobrażały widok obozu z całą piękną
rozmaitością liberii, rzędów końskich i barw powozowych” – donosiła lwowska
prasa, z której można dowiedzieć się też, że latem 1844 roku TGWK zmieniło
układ nazwy na Galicyjskie Towarzystwo WK29.
Mimo rosnącej popularności lwowskich wyścigów konnych, takowe
miały w Galicji również swych gorących przeciwników, analogicznie zresztą
jak i wszędzie tam, gdzie wprowadzano je po raz pierwszy. Prasową polemikę
na ten temat rozpoczął pewien członek GTWK w grudniu 1844 roku30. Pisze on
w swoim artykule, iż „niektórzy obywatele sądzą, że wyścigi konne są bardziej
zbytkowym niż użytecznym zakładem... Wyścigi są dla publiczności zabawą, dla
niektórych grą, lecz te cele uważam za podrzędne. Celem prawdziwym jest:
współubieganie się między stadami, poznanie dla amatorów gdzie znajdą koni
z nadziejami po dobrych rodzicach, i rekomendowanie stad naszych za
granicą... Kto tylko zamierza produkować remonty, wiejskie podizdki i tym
podobne użytkowe konie, ten za wyścigami być nie może. Kto zaś nie tylko w
Tarnopolu i Mościskach szukać będzie kupców, lecz za granicę zechce czasami
konie wysłać, ten jako produkujący konie zbytkowe (cheveaux de luxe),
wyścigom użyteczność przyznawać powinien, nie sądząc po tym czym one są,
lecz po tym co sprawić mogą” – kończy swe spokojne wywody autor31, gdyż
początkowo w takim tonie prowadzono zasygnalizowaną polemikę w Galicji.
Głosy ostrzejszego potępienia wyścigów odezwały się tu później. Na
razie natomiast GTWK rozwijało swoją nader owocną działalność. Wiosną
1845 roku skupiało ono już „90 członków, prócz zaproszonych znakomitych
gości, wysokich urzędników, wojskowych i cudzoziemców”. Wówczas także
przekazało na powodzian „znaczną pieniężną kwotę 600 złr” oraz otworzyło, w
gmachu teatralnym hrabiego Stanisława Skarbka przy ulicy Długiej 367, swój
lokal „pod skromnym nazwiskiem kancelaryi Galicyjskiego Towarzystwa
Wyścigów Konnych”. W jego skład wchodziły: biuro, czytelnia prasy oraz
pokoje szachowy i bilardowy, a także do gry w karty32.
Towarzystwo postarało się również, ażeby tegoroczne wyścigi,
zapowiedziane na 18-21-23 czerwca, były jak najlepiej przygotowane
i przeprowadzone. Z myślą o publiczności urządzono trybuny otwarte i kryte,
z miejscami stojącymi i siedzącymi. Po raz pierwszy też we Lwowie miały
wystartować konie spoza Galicji, z wiedeńskiej stajni księcia Edwarda
Lichtensteina: ośmioletni wałach „Argus” i czteroletni ogier pełnej krwi
angielskiej „Sir Dawid”. Informując o tym, miejscowa prasa podawała, że ten
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ostatni „wiele koni, nawet angielskich na wyścigach wiedeńskich zwyciężał.
Może się mu na lwowskich noga pośliźnie. Daj Boże!” – Bóg jednak nie
pomógł!
Angielski ogier łatwo wygrał swoje dwa biegi. Tyle samo zwycięstw
odniósł nieco słabszy od niego „Argus”, który przegrał jedną na trzy gonitwy
z siedmioletnim kasztanowatym ogierem „Seymourem”, stanowiącym własność
Feliksa Dzwonkowskiego i naonczas będącym bez wątpienia najlepszym
koniem galicyjskim. Ogółem przez trzy dni wyścigów rozegrano 14 gonitw,
w których najwyższa nagroda pieniężna wynosiła 500 złr. Najwięcej zwycięstw
przypadło stajni wiedeńskiej. Koni biegało 34, należących do 15 właścicieli,
w tym 23 ogiery oraz 5 klaczy i 6 wałachów33.
Wyścigi odbyły się „przy natłoku widzów”. Wśród nich znajdowało się
„całe prawie grono wyższego towarzystwa, sam nawet JKMość najdostojniejszy
Arcyksiążę Ferdynand, cywilny i wojenny jeneralny Gubernator Galicji,
zaszczycił te wyścigi bytnością swoją”. Ten liczny zjazd doborowego
towarzystwa na pewno spowodował „fakt zapisany na wieki w kronikach
miasta, że brakło wina szampańskiego we Lwowie!... Konnych gońców
rozsyłają po dworach szlacheckich, wypróżniają piwnice – wspomina ową
„tragedię” Józef Skarbek Borowski – i ratują stolicę kraju od strasznej
posuchy”34.
Rok 1845 zaznaczył się największym rozkwitem tak działalności
GTWK jak i lwowskich wyścigów. Już w rok potem odbył się tylko jeden dzień
wyścigowy, z trzema biegami, w których startowało razem 16 koni, należących
do 6 właścicieli. Trochę lepiej było w 1847 roku. W dniach 1 i 3 lipca
rozegrano 15 gonitw. Biegało w nich ogółem tyleż samo koni. Spośród nich
wyróżniła się trzyletnia klacz kasztanowata ”Young Starch”, należąca do
hrabiego Władysława Rozwadowskiego, która pokonała znanego już
wiedeńskiego wałacha pełnej krwi „Argusa”. Sędziowali te wyścigi: książę
Karol Jabłonowski oraz Feliks Dzwonkowski i Karol Zagórski35.
Ogłoszone we wrześniu 1847 roku propozycje kolejnych wyścigów
pozwalają przypuszczać, że krótko przedtem w dziejach GTWK zaszedł jakiś
fakt, umożliwiający mu szerszą działalność. Stąd wyścigi w 1848 roku miały się
odbyć „1 lipca i w dniach następnych”. Na najwyższą nagrodę przeznaczono
2000 złr, gdy dotąd bywało zaledwie 500. Poważniej potraktowano również
urządzane przy okazji wyścigów konkursy hodowlane na najdorodniejszego
konia. Po raz pierwszy bowiem przewidziana została nagroda przychówku dla
trzyletnich koni urodzonych w Galicji. Pozostawiono natomiast dotychczasową
nagrodę dla koni „wszelkiego wieku i rodu”36.
Projekty te nie zostały jednak zrealizowane, jako że urządzane z coraz
większym znawstwem wyścigi lwowskie w roku 1848 nie odbyły się.
Ostatecznie zaowocowało to aż dziesięcioletnią przerwą w ich organizowaniu.
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Najprawdopodobniej przyczyniły się do tego wydarzenia wiosny ludów 1848
roku w Galicji oraz związane z nimi istotne następstwa społeczno-ekonomiczne
i polityczne, w tym szczególnie reforma uwłaszczeniowa, która spowodowała
bankructwo wielu folwarków37.
Gdy sytuacja w Galicji się unormowała, grupa miejscowych hodowców
z Erazmem Wolańskim na czele podjęła w 1856 roku starania, aby wznowić
lwowskie wyścigi konne i założyć w tym celu odpowiednie stowarzyszenie.
Inicjatywa ta, z pewnością nie przypadkowo, nieco poprzedziła decyzję Jego
Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Mości Franciszka Józefa I, który „raczył
najwyższym postanowieniem z dnia 27 stycznia 1857 roku zezwolić, aby ku
podniesieniu chowu koni w Monarchii odbywały się coroczne wyścigi i aby –
stosownie do okazanej rączości, wytrwałości i siły koni – dawano nagrody
rządowe. Dla Galicji z Okręgiem Krakowskim i Bukowiny przeznaczono Lwów
jako miejsce wyścigów, tudzież” trzy nagrody w wysokości 500, 300 i 150 „c.k.
austriackich dukatów. Ubieganie się o te nagrody rządowe ma się odbywać na
końcu czerwca każdego roku”38.
Niewątpliwie zdopingowani tym terminem, galicyjscy zwolennicy
wyścigów konnych w liczbie 16, założyli w maju 1857 roku stowarzyszenie
mające się zająć ich organizacją. Zrazu przyjęło ono nazwę: Towarzystwo
Galicyjskie Wyścigów Konnych. Jego prezesem został hrabia Konstanty
Siemieński, a członkami wydziału Antoni Mysłowski oraz Tyburcy Olszewski
i Erazm Wolański. Wydział ten „z całym możliwym pośpiechem spisał ustawy,
zastosowane do ustaw dawnego towarzystwa”, to jest GTWK. Ustawy te
zostały wydane drukiem we Lwowie, z datą 30 maja 1857 roku. Na ich stronie
tytułowej widnieje napis: Ustawy Towarzystwa Wyścigów Konnych we
Lwowie. Na kolejnej stronie zaś: Ustawy dla Towarzystwa Wyścigów Konnych
Galicyjskiego wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Bukowiną. Dość
szybko jednak w nazwie tego towarzystwa pojawiła się kwestia „podniesienia
chowu koni”. Ostatecznie więc, chociaż nie wiadomo dokładnie kiedy, przyjęło
ono nazwę: Towarzystwo Galicyjskie ku Podniesieniu Chowu Koni i Wyścigów
Konnych, którą autor uznaje dlań za oficjalną39.
Te perturbacje z nazwą były wyraźnym odbiciem ciągle żywych
w Galicji sporów na temat wartości wyścigów konnych i ich znaczenia dla
rozwoju hodowli koni. Przeciwnicy tychże wyścigów z reguły widzieli w nich
jedynie „zbytkową rozrywkę” nader nielicznej grupy hodowców koni oraz
źródło hazardu. Jak dziwna to była polemika, niech świadczy fakt, że ów ostatni
pogląd poparł na łamach krakowskiej prasy w czerwcu 1857 roku nawet książę
Władysław Sanguszko, prezes byłego GTWK! Czyn ten – zdaniem Witolda
Pruskiego – „był po prostu kompromitujący” dla jego autora40.
Ustawy Towarzystwa Galicyjskiego ku PChKiWK głosiły, iż jego
celem jest „zaprowadzenie publicznie odbywać się mających prób siły,
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dzielności i wytrwałości koni przez wyścigi i wpływania w ten sposób na
podniesienie chowu tychże”. Założycielem zaś Towarzystwa zostawał każdy,
kto zobowiązał się wpłacić składkę 150 złr w pierwszym roku jego działalności
oraz po 100 złr w latach następnych. Założyciele tworzyli „ogólne
zgromadzenie Towarzystwa”, zbierające się corocznie w czasie wyścigów. Dla
prawomocności jego uchwał potrzebna była przynajmniej trzecia część
założycieli, którzy „większością głosów obierali wydział, uchwalali i zmieniali
prawa ustaw Towarzystwa”, założonego we Lwowie i tam mającego swoje stałe
biuro, obsługiwane przez etatowego pracownika41.
Swe pierwsze wyścigi Towarzystwo zorganizowało w dniach 25-27
czerwca 1857 roku, na lwowskich Błoniach, na owalnym torze mającym nieco
ponad 1600 m obwodu. Ogółem odbyło się 10 gonitw. Startowało w nich 20
koni, z tego 18 galicyjskich i 2 obcokrajowe. Główna gonitwa rządowa I klasy
z nagrodą 2500 złr (500 dukatów) „zainteresowała przytomnych niepospolicie.
Pruski koń i pruski żokej stawał do współzawodnictwa z końmi mniej więcej
znajomymi, bo należącymi do tutejszych właścicieli. Uprzedzała go sława
wielkiej dzielności i mnogich zwycięstw wyścigowych”. Koniem tym był
pełnoletni, siwy ogier „The Young Hack”, należący do Leopolda Heydebranda,
który zwyciężył cztery konie galicyjskie 42.
Kolejne wyścigi odbywały się corocznie w czerwcu. Trwały one 2-3
dni, podczas których rozgrywano 9-12 gonitw. Biegało w nich łącznie 20-30
koni. Niezbyt wysokie nagrody powodowały, że obce konie startowały na nich
rzadko. Jedynie nagrody rządowe ściągały czasami na nie konie z Prus oraz
Wiednia i Budapesztu. W sumie więc wyścigi lwowskie miały raczej charakter
prowincjonalny. Mimo to jednak były one dużą atrakcją dla Lwowa i sfer
ziemiańskich, zjeżdżających na nie nawet z odległych krańców Galicji43.
Towarzystwo Galicyjskie ku Podniesieniu Chowu Koni i Wyścigów
Konnych, chwalone przez zwolenników, było dość ostro krytykowane przez
przeciwników za elitaryzm oraz „rozdwojenie. Składało się bowiem
z producentów koni, złowionych na tytuł statutów, i z amatorów s z p o r t u. Ci
ostatni, będąc luminarzami towarzystwa, reprezentowali liczny zastęp wydziału,
układającego statuta towarzystwa. W nich więc po określeniu ścisłym
obowiązków każdego członka, równie ściśle określili prawa konkursowe, a o
pierwszym celu towarzystwa, to jest podniesieniu chowu koni, bardzo lekko
tylko traktowano. Obostrzano obowiązki akcjonariuszy dowolnie, upewniano
prawa konkursowe, a o chowie koni prze lat 5 zapomniano... Pokazuje się, że
celem towarzystwa jest s z p o r t” – pisała jedna z lwowskich gazet pod sam
koniec czerwca 1862 roku44.
Czyniła zaś tak z tej okazji, że 22 tegoż miesiąca Towarzystwo
Galicyjskie ku PChKiKW, zgodnie ze swym statutem założone na pięć lat,
formalnie zostało rozwiązane. Od razu jednak uczestnicy zebrania, na którym to
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uczyniono, powołali je z powrotem, dokonując tylko pewnych zmian w jego
statucie. Zgodnie z nimi nazywało się ono teraz: Towarzystwo Galicyjskie ku
Podniesieniu Chowu Koni i Wyścigów Konnych w Galicji, Księstwie
Krakowskim i na Bukowinie. Zmniejszono również składki członkowskie do 50
i 20 złr rocznie oraz zwrócono trochę większą uwagę na kwestie hodowli koni45.
Odpowiedziano tym na częste postulaty krytyków towarzystwa, przede
wszystkim domagających się jego demokratyzacji.
Poczynania na rzecz „ulepszania chowu koni” w Galicji autora
w zasadzie nie interesują, tym bardziej że podejmowały je tutaj specjalistyczne
stowarzyszenia i instytucje gospodarskie 46. Może on jedynie stwierdzić, że
wyścigi na pewno przyczyniały się do doskonalenia hodowli koni. Tego jednak
nie rozumieli przeciwnicy wyścigów, w tym również anonimowy autor
zacytowanego artykułu, któremu pomimo to należy się wdzięczna pamięć jego
adwersarzy. Ów autor bowiem, bodaj jako pierwszy, tak jednoznacznie określił
w galicyjskiej prasie wyścigi konne – sportem! Bezpośrednio zaś związanych
z tymi wyścigami ludzi – amatorami sportu!
Niezwykle ważne to określenia, wyraźnie dowodzące, że początkowy
spór o zalety „hodowlane” wyścigów konnych, stał się już sporem –
niewątpliwie nie uświadamianym sobie jeszcze przez strony – o sens rodzącego
się w Galicji, za sprawą tych wyścigów, współczesnego ruchu sportowego!!!
Pierwsze stowarzyszenia kultury fizycznej
Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie, o którym już była mowa, niejako
wyrosło z ”tradycji i zwyczajów” dawnego miejscowego Bractwa Kurkowego.
Z czasem, a szczególnie po nastaniu w Galicji doby autonomicznej, do
kultywowania owej spuścizny zaczęto w TSK przywiązywać coraz więcej
uwagi. Stąd pod koniec XIX stulecia jego siedziba w Parku Strzeleckim stała
się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego Krakowa.
Ośrodkiem przyczyniającym się z pewnością do krzewienia uczuć
patriotycznych wśród jego mieszkańców, ale raczej niewiele mającym
wspólnego z szerszym popularyzowaniem tutaj strzelectwa, które wówczas
dość wyraźnie już było traktowane przez TSK jako forma towarzyskiej
rozrywki47.
Analogiczną ewolucję przechodziło także Towarzystwo Strzelców
Lwowskich. Jak pisze Franciszek Jaworski, wraz z przeobrażeniem się Austrii
w grudniu 1867 roku w monarchię konstytucyjną, poczęło ono wyraźnie
powracać do tradycji swego dawnego poprzednika, czyli staropolskiego
Bractwa Kurkowego, zaznaczając to „wprowadzeniem na powrót /jego/
ceremoniału i zwyczajów”48.
Sumując powyższe, należy stwierdzić, że zarówno TSL jak i TSK
powstały na bazie tradycji rodzimych bractw kurkowych. Tradycje te coraz
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wyraźniej kultywowały one w trakcie swojej działalności. Nie zmienia to
jednak faktu, że – co już częściowo było awizowane – były owe towarzystwa
nowymi jakościowo stowarzyszeniami. W przekonaniu autora jednoznacznie
dowodzi tego, zaprezentowana w tym szkicu, analiza statutów TSL i TSK,
a także ocena ich poczynań organizacyjnych i programowych, których głównym
celem było zapewnienie członkom tychże towarzystw „harmonicznej zabawy
i przystojnej rozrywki po pracy” poprzez „strzelanie do tarczy”.
Kolejne stowarzyszenia kultury fizycznej, jakie powstawały w zaborze
austriackim, niezależnie od preferowanych form ćwiczeń fizycznych,
praktycznie tak samo określały cel swoich działań, unowocześniając tylko jego
merytoryczne i stylistyczne ujęcie49. Ostatecznie więc możemy sobie
niewątpliwie pozwolić na konkluzję, że w Galicji pierwsze nowoczesne
stowarzyszenia wychowania fizycznego, a jednocześnie także i kultury
fizycznej, nie „przyleciały” z bratnich Czech, ale zostały utworzone na gruncie
rodzimej, wielowiekowej tradycji mieszczańskich bractw kurkowych!
Gdy rozpoczynały swą owocną działalność Towarzystwo Strzelców
Lwowskich i Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie, tego typu stowarzyszeń
polskich nie było w zaborze rosyjskim, ze względu na negatywne podejście jego
władz do ich zakładania. Istniały one natomiast w niektórych tutejszych
zbiorowiskach niemieckich osadników fabrycznych. Prawne podstawy działania
tych towarzystw wynikały ze specjalnych umów, zawieranych z owymi
osadnikami przez Rząd Królestwa Polskiego od marca 1821 roku. Zgodnie
z tymi umowami towarzystwa strzeleckie rzeczonych osadników miały
jednoznacznie niemieckie oblicze. Przykładem tego choćby Łódzkie
Towarzystwo Strzeleckie, założone 7 czerwca 1824 roku. Towarzystwo to, jak
podaje Tomasz Jurek, było w Łodzi jedynym niemieckim stowarzyszeniem,
które działało nieprzerwanie aż do 1939 roku50.
Niemieckie oblicze pierwszych towarzystw strzeleckich, jakie istniały
na terenie zaboru rosyjskiego, nie skłania, rzecz jasna, do zaliczenia ich
poczynań do dorobku polskiej kultury fizycznej. Podobnie skomplikowana była
również sytuacja stowarzyszeń strzeleckich w zaborze pruskim, dość długo
zdominowanych przez Niemców. Nade wszystko było to widoczne w
Poznaniu51.
Dlatego wszechstronne opracowanie rodowodów pierwszych polskich
stowarzyszeń strzeleckich niewątpliwie wymaga jeszcze dodatkowych badań.
Jest to tym ważniejsze, że już teraz można z całą pewnością stwierdzić, iż
towarzystwa strzeleckie były pionierskimi stowarzyszeniami nowoczesnej
kultury fizycznej na ziemiach polskich! Ich bogatą działalność zapoczątkowało
Towarzystwo Strzelców Lwowskich, powstałe 19 marca 1790 roku!
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Opisane tarnopolskie wyścigi konne przetrwały jedynie 10 lat. Aż o 5
lat krócej trwała inauguracyjna edycja wyścigów lwowskich. W niczym jednak
nie zmienia to faktu, że te pierwsze najprawdopodobniej zapoczątkowały
urządzanie na ziemiach polskich wyścigów konnych „na wzór angielski”.
Inicjatorzy tych drugich zaś uczynili w tym względzie kolejny pionierski krok.
Chodzi nam tutaj o to, że utworzyli oni już w tym celu specjalistyczne, typowo
sportowe towarzystwo wyścigów konnych, a nie jakieś stowarzyszenie „ku
ulepszeniu hodowli bydła czy owiec”.
Stąd też autor uważa, że to właśnie zorganizowanie w Tarnopolu
w lipcu 1836 roku pierwszych wyścigów konnych i powołanie we Lwowie we
wrześniu 1842 roku Galicyjskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych,
zapoczątkowało kształtowanie się w zaborze austriackim sportu, jako
samodzielnej już dziedziny aktywności ruchowej!
Galicyjskie Towarzystwo Wyścigów Konnych, jak to już podkreślono
wyżej, było stowarzyszeniem par excellence sportowym. Dlatego wydaje się
również, iż to z datą jego powstania, a nie lwowskiego „Sokoła”, należy łączyć
narodziny galicyjskiego sportu! Potwierdzeniem tegoż stanowiska z pewnością
jest także działalność Towarzystwa Galicyjskiego ku Podniesieniu Chowu Koni
i Wyścigów Konnych, założonego we Lwowie w maju 1857 roku.
Podobnie rzecz się miała w zaborze rosyjskim, w którym pierwszym
stowarzyszeniem sportowym było niewątpliwie warszawskie Towarzystwo
Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich. Utworzono je
w marcu 1841 roku, a już w trzy miesiące potem zorganizowało ono swoje
inauguracyjne wyścigi52.
Zatem w świetle powyższych faktów nie powinno ulegać żadnej
wątpliwości, że to właśnie towarzystwa wyścigów konnych, a nie „Sokół”,
zainicjowały w zaborze austriackim i rosyjskim tworzenie się pionierskich
ogniw organizacyjnych sportu jako odrębnej już dziedziny kultury fizycznej.
Innymi słowy, strukturalne początki naszego ruchu sportowego należy z całą
pewnością łączyć z koniem i jazdą na nim. Są to składniki głęboko
zakorzenione w polskiej tradycji narodowej!
Nie pora jeszcze na ostateczne rozstrzyganie, któremu z polskich miast
przynależy się miano kolebki naszego sportu. Najprostsze jednak zestawienie
pierwszych rodzimych towarzystw, urządzających wyścigi konne, dość
wyraźnie wskazuje na - Warszawę! A oto owe towarzystwa, według swych
pierwotnych nazw:
1838 - Towarzystwo ku Ulepszeniu Chowu Koni, Rogacizny i Owiec
w Wielkim Księstwie Poznańskim – Poznań,
1841 - Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich
w Królestwie Polskim – Warszawa,
1842 - Towarzystwo Galicyjskie Wyścigów Konnych – Lwów.
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Jak widać, towarzystwo warszawskie jako pierwsze umieściło w swej
nazwie wyścigi konne, ale początkowo najbliższa angielskich wzorów była
chyba działalność TGWK. Po pewnej przerwie kontynuowało ją Towarzystwo
Galicyjskie ku Podniesieniu Chowu Koni i Wyścigów Konnych. Ową
działalność na ogół propagowała prasa, która we wrześniu 1857 roku
opublikowała nawet niniejszy „Śpiew kursowych dżokejów w Anglii:
Go on!
Go on! Emperor! Go on, go on!
Dalej do mety, przed sędziów tron!
Tam czekają na nas dary, Tam nas suty czeka plon,
A więc dalej siłą pary!
Go on, Emperor, go on!
Niech się twoja zjeży grzywa,
Niech się z oczu sypią skry,
Niech mila co krok ubywa,
Niech pod tobą ziemia drży!... Go on!
Go on, Emperor! a patrzno się!
Jakiś śmiałek tam cię minąć chce!
Czyż twa sława mu nie znana,
Ani rączność twoich nóg?...
Wszakże to rzecz niesłychana,
By cię ktoś prześcignąć mógł!
Bryźnij w oczy mu garść pyłu,
Broń twej sławy, koniu, broń!
A zuchwalca zostaw z tyłu,
Boś ty w Anglii pierwszy koń!... Go on!
Go on! Emperor! a dalej w skok!
Patrz jak tam Mylord w nas utkwił wzrok!
Biegniesz – bo o grosz nie mały,
Pięć tysięcy! To nie żart!
Wygrajże mu zakład cały,
Niechaj pozna coś ty wart!
On nas wynagrodzi potem,
Jak prawdziwy gentelman,
Ciebie owsem, a mnie złotem,
Bo Mylord to wielki pan!... Go on!
Go on! Emperor! go on, eh – hot!
Dajże susa przez ostatni płot!
Tylko koniu miej na względzie,
Gdy twój z chwałą skończysz lot,
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Jak to miło słuchać będzie,
Huczny ten oklasków grzmot!
Choć za metą kark skręcimy,
I cóż z tego? hot! Go on!
Jeźli wszystkich przegonimy,
Toż to chlubny będzie zgon!... Go on!
/Go on! i eh – hot! – wykrzykniki używane przez woźniców i dżokejów
angielskich w celu pobudzenia koni do biegu lub skoku, a równoważące
naszemu hej!, wio!, hop!/” 53.
Ową pieśń na pewno nieraz nucił Anglik James Fillis, jeden
z najwybitniejszych jeźdźców drugiej połowy XIX i początków XX wieku,
twórca własnej metody szkolenia koni, przyjętej za podstawę ich nowoczesnego
ujeżdżania. Wyłożył ją w obszernej rozprawie, w której odnaleźć można także
niejedną niemal że poetycką strofę. Przykładem niech będzie chociażby ta:
„Któż zdoła opisać rozkosz nieskończoną cwału konia czystej krwi? Jest to
kołysanie fali, ale tak słodkie i delikatne, że powietrze, które jeździec pruje,
zupełnie wystarczy, ażeby zniszczyć w nim wszelkie cechy ociężałości. Jest to lot
- lot wielki, odurzający, bez wysiłku, bez zmęczenia, radość fizyczna, która
przyćmiewa rozum, a pozostawia tylko zawrotną przyjemność opanowania
obszaru” 54, czemu można zawierzyć, jeśli się zważy, iż cwałujący koń
wyścigowy osiąga szybkość nawet ponad 60 km/h.
Streszczenie
Na podstawie własnych badań źródłowych autor wykazuje, że pierwszymi
stowarzyszeniami nowoczesnej kultury fizycznej na ziemiach polskich były
towarzystwa strzeleckie. Ich bogatą działalność zapoczątkowało Towarzystwo
Strzelców Lwowskich, założone w 1790 r. Początki polskiego ruchu sportowego autor
łączy natomiast z Towarzystwem Wyścigów Konnych, powstałym w Warszawie
w 1842 r.
Słowa kluczowe: kultura fizyczna na ziemiach polskich, Towarzystwo Strzelców
Lwowskich, Towarzystwo Wyścigów Konnych w Warszawie
Summary
The thesis based on the author's own source of research claims that the first
modern physical culture associations in Poland were rifle associations. Their activity
was initiated by Rifle Lviv Association, founded in 1790. The author connects the
origins of the polish sports movement with the Horse Racing Association, formed in
Warsaw in 1842.
Key words: physical culture in Poland, Rifle Lviv Association, Horse Racing
Association in Warsaw
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„Dziennik Polski” 1862, nr 146, s. 3.
Ustawy Towarzystwa Wyścigów Konnych..., op. cit., s. 7, par.22. Stanowił
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względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853,
s. 32 i 35. Na s. 143-149 tego wydawnictwa zamieszczona jest „Wiadomość
o początku i stopniowem rozwijaniu się Towarzystwa Strzeleckiego
w Łodzi”, której T. Jurek nie przytacza w cytowanych opracowaniach. Na
temat możliwości nabywania i posiadania broni palnej przez ludność polską
i cudzoziemców w zaborze rosyjskim po powstaniu listopadowym zob.:
M. Rutkowski, Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki
paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej
i gospodarczej zniewolonego państwa, t. I, Rzeszów 2007, s. 143-149.
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T. Jurek, Kultura fizyczna..., op. cit., s. 88; M. Ordyłowski, Szkice…, op.
cit., s. 37.
W. Pruski, Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce.
Królestwo Polskie 1815-1918, Warszawa 1970, s. 38 i n.
„Dziennik Literacki” 1857, nr 111, s. 1010.
J. Fillis, Zasady ujeżdżania i jazdy konnej, Warszawa 1930, s. 175. Zob.
też: Ł. Ginkowa, „Koń ma duszę…”, op. cit., s. 8-9.

