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Wstęp

Nieuniknionym następstwem procesów starzenia się orga-
nizmu są zmiany inwolucyjne. Dodatkowo organizm czło-
wieka narażony jest na urazy oraz liczne choroby. Znaczna 
część dolegliwości może być skutkiem genetycznych uwa-
runkowanych schorzeń. Czynnikiem nasilającym objawy 
jest nieodpowiedni tryb życia. Wielogodzinne przeby-
wanie w stałej pozycji, brak aktywności fizycznej czy też 
przeciążenia podczas pracy w istotny sposób oddziałują 
na kondycję układu ruchu [1]. Wynikiem tego jest często 
towarzyszący człowiekowi ból, ograniczenia ruchomości 
w stawach czy też spadek siły mięśniowej. To tylko przy-
kładowe negatywne objawy zachodzące w organizmie. 
Celem fizjoterapii w tych przypadkach jest dobór odpo-
wiednich metod leczenia, które dzięki kompleksowemu 
leczeniu umożliwią przywrócenie maksymalnie możliwej 
sprawności fizycznej. Zabiegiem o szerokim spektrum 
działania oraz wysokim poziomie skuteczności jest krio-
terapia [2].

Biologiczny wpływ zimna na organizm zależy przede 
wszystkim od:
– różnicy temperatur między źródłem zimna i organi-

zmem,
– ilości ciepła i szybkości, z jaką zostaje odebrane organi-

zmowi,
– długości czasu trwania ekspozycji na zimno [3].

Do czynników odpowiedzialnych za efekty oddziały-
wania niskich temperatur na organizm zalicza się również: 
sposób aplikacji niskich temperatur (miejscowo lub ogól-
noustrojowo), sposób utraty ciepła (np. przez przewodnic-
two, promieniowanie lub konwekcję), stopień wilgotności 
chłodnego powietrza, osobniczo uwarunkowane zdolno-
ści adaptacyjne organizmu do zimna, wiek, schorzenia 
współistniejące, zażywane leki czy wreszcie aktywność 
fizyczna i stosowane używki. Liczne prace dotyczące le-
czenia niskimi temperaturami udowadniają konieczność 
kinezyterapii po zastosowaniu bodźca termicznego [4]. 

Charakterystyka badanych

Badania przeprowadzono w Ośrodku Profilaktyki i Re-
habilitacji „Creator” przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu. 
Objęto nimi 92 pacjentów. Do badań włączono chorych 
z przewlekłym bólem zlokalizowanym w obrębie dolnego 
odcinka kręgosłupa. Najczęstszą przyczyną przewlekłych 
zespołów bólowych były dyskopatie odcinka lędźwiowe-
go, zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego i nie-
specyficzne bóle kręgosłupa.

W badanej grupie ujęto 50 kobiet i 42 mężczyzn; średnia 
wieku 49,9 ± 6,41 lat. Uczestników badania podzielono lo-
sowo na 2 równe grupy, nieróżniące się znamiennie pod 
względem wieku, czasu i stopnia zaawansowania choroby. 
Każda grupa składała się z 25 kobiet i 21 mężczyzn.

Grupę A stanowili pacjenci niepoddani krioterapii ogól-
noustrojowej, natomiast w Grupie B pacjenci przed zajęcia-
mi na sali gimnastycznej odbywali sesję zabiegową w ko-
morze kriogenicznej. 

Tabela 1. Charakterystyka materiału badawczego
Grupa I (n = 46) Grupa II (n = 46)

BMI (Body Mass Index) 26,6 (4, 20) 25,5 (2,72)

Masa ciała (kg) 78,4 (14,72) 72,4 (11,31)

Wysokość ciała (cm) 172,2 (10,51) 169,3 (8,77)

Metody badawcze

Badania wykonano dwukrotnie – przed rozpoczęciem te-
rapii (Badanie I) oraz w dniu następnym po zakończeniu 
terapii (Badanie II).

Wykonano:
– pomiar ruchomości kręgosłupa lędźwiowej według me-

todyki DBC (Documentation Based Care),
– ocenę stanu czynnościowego mięśnia prostownika grzbie-

tu w odcinku lędźwiowym przy pomocy badania EMG 
(Electromyography).
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Dyskusja wstępna

Dolegliwości bólowe zlokalizowane w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa stanowią poważny problem, zarówno kliniczny, 
jak i społeczny. Główną przyczyną tych dolegliwości są zmia-
ny zwyrodnieniowo-wytwórcze, prowadzące do podrażnie-
nia zakończeń nerwowych struktury kręgosłupa. Sytuacja 
socjoekonomiczna i psychologiczna pacjenta, poziom jego 
wykształcenia oraz stopień aktywności fizycznej są dodat-
kowym uwarunkowaniem mogącym utrwalać patologiczne 
wzorce związane z chorobą. Pacjenci z przewlekłymi bóla-
mi kręgosłupa mają tendencję do unikania ruchu z obawy 
przed nasileniem się bólu. Prowadzi to w konsekwencji do 
osłabienia siły mięśni stabilizacyjnych kręgosłup, zwiększe-
nie dolegliwości bólowych, obniżając jednocześnie motywa-
cję pacjenta do podejmowania jakichkolwiek czynności ru-
chowych z ćwiczeniami leczniczymi włącznie. W ostatnich 
latach przeprowadzono szereg badań ukierunkowanych 
na skuteczność stosowania zabiegów krioterapeutycznych 
i ćwiczeń fizycznych w stanach podostrych i przewlekłych. 
Ogólnoustrojowe leczenie skrajnie niskimi temperaturami 
znalazły uznanie na całym świecie. Jest cenioną metodą w le-
czeniu schorzeń reumatoidalnych, ortopedycznych, neuro-
logicznych, psychiatrycznych, dermatologicznych, a także 
w odnowie biologicznej i medycynie sportowej [2]. 

W wielu pracach klinicznych potwierdzono wysoką 
skuteczność krioterapii w leczeniu schorzeń narządu ru-

chu i urazów sportowych. Mimo że nie wszystkie mecha-
nizmy lecznicze niskich temperatur zostały w pełni po-
znane, wartość kliniczna krioterapii nie budzi wątpliwości 
i jest w ostatnich latach coraz powszechniejszą formą te-
rapii fizykalnej. Szerokie zastosowanie krioterapii ogólno-
ustrojowej nasuwa jednak wiele pytań dotyczących ilości 
serii, stosowania określonej temperatury kriogenicznej 
i ich skuteczności w różnych jednostkach chorobowych. n
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