
Streszczenie

Próby obiektywizacji leczenia fizykalnego dają sprzeczne
wyniki, a zabiegi sanatoryjne mają zróżnicowane oddziały-
wanie na organizm człowieka. Wpływ naturalnych bodź-
ców klimatycznych i środowiskowych interferuje dodatko-
wo z oferowanymi przez sanatoria metodami fizykalnymi.
Źródłem akceptacji tej formy leczenia jest zapewne jego
bodźcowy wpływ na organizm, powodujący rozwój korzyst-
nej adaptacji oraz ogólną poprawę nastroju. W badaniach
podjęto próbę znalezienia obiektywnych wskaźników po-
prawy samopoczucia w aspekcie fizycznym oraz psychicz-
nym. Analizowano poziom serotoniny (5-hydroxytryptami-
ne  5-HT), hormonu wzrostu (Human Growth Hormone
 HGH), spoczynkową czynność serca (heart rate  HR)
oraz skalę aktywacji Thayera (Activation  Deactivation
Adjective Check List  AD ACL). Badanie przeprowadzono
na reprezentatywnej grupie 33 kobiet skierowanych do sa-
natorium. Krew do badań hormonów pobrano dwukrotnie
 przed rozpoczęciem leczenia sanatoryjnego i po jego za-
kończeniu. Badania skali aktywacji AD ACL oraz pomiar
HR wykonywano przez 19 dni, codziennie dwukrotnie,
przed i po spotkaniach, o tej samej porze dnia. Wyniki każ-
dej osoby uśredniono i poddano analizie statystycznej 
w środowisku Statistica.
Przeprowadzone analizy wskazują na istotny statystycznie
wzrost serotoniny (p< 0.025), HGH (p<0,001), aktywacji
ogólnej AO AD ACL (p<0,024) oraz na istotne statystycz-
nie spadki HR (p<10-6) i AW AD ACL (p<0,024).

Słowa kluczowe: skuteczność leczenia sanatoryjnego, seroto-
nina, hormon wzrostu, samopoczucie, tętno, test Thayera

Abstract

Rehabilitation in sanatorium influences the human health.
The impact of natural climatic and environmental stimuli
additionally interferes with therapies offered in sanato-

rium. Direct health effects, as well as mood improvement
are frequently observed. In this paper the attempt to assess
the therapy in sanatorium results is described, whereas the
following tests are proposed: serotonin (5-hydroxytrypta-
mine  5-HT), growth hormone (Human Growth Hormo-
ne  HGH), rest heart rate variability (heart rate  HR)
and Thayer scale of self actualization (Activation  Deac-
tivation Adjective Check List  AD ACL). Examinations
were carried out on a representative group of 33 women.
The blood tests were performed twice:  at the beginning
and at the end of the treatment. AD ACL and HR tests we-
re carried out within 19 days, before and after meetings,
twice a day, at the same time of a day. Obtained results we-
re analyzed by means of Statistica software.
The analysis showed statistically significant increase of
serotonin level (p<0,025), (Human Glucocorticoid Recep-
tor  HGR) (p<0,001), self actualization AO AD ACL
(p<0,024) and statistically significant decrease of HR
p<10-6) and high actualization AW AD ACL (p<0,024).

Keywords: efficacy of the therapies in sanatorium, serotonin,
growth hormone, mood, pulse, Thayer test

Wprowadzenie

Leczenie uzdrowiskowe ma długą historię i bogatą tradycję. Je-
go korzenie sięgają czasów prehistorycznych i starożytności,
rozkwit przypada na XIX wiek. Odgrywało ważną rolę w syste-
mie opieki zdrowotnej XX wieku i pomimo rozwoju technik
medycznych, farmakoterapii i związanej z tym pewnej deprecja-
cji tzw. naturalnych metod leczenia  nadal jest dobrze postrze-
gane przez pacjentów i lekarzy. Podejmowane próby obiektywi-
zacji leczenia sanatoryjnego dają często sprzeczne wyniki. 

Ponieważ zabiegi sanatoryjne mają wielorakie oddziaływa-
nie na organizm człowieka, trudno opracować wiarygodny 
i czuły test badawczy. Naturalne bodźce klimatyczne i środo-
wiskowe dodatkowo oddziaływają z metodami fizykoterapii.
Źródłem akceptacji tej formy leczenia jest bodźcowy wpływ
na organizm, powodujący rozwój korzystnej adaptacji oraz

ogólną poprawę nastroju.
W badaniach podjęto próbę znale-

zienia obiektywnych wykładników
poprawy samopoczucia w aspekcie
fizycznym i psychicznym. Analizo-
wano pary zmiennych, poziom sero-
toniny (ważny neuroprzekaźnik 
w układzie nerwowym) poziom hor-
monu wzrostu (czynnik wpływający
na sprawność fizyczną) oraz spo-
czynkową czynność serca HR i skalę
aktywacji Thayera (psychologiczna
samoocena nastroju i gotowości do
działania).
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SANATORIUM  KRYNICA (K), listopad 2006

Wiek [lata] 32,00 61,00 52,70 54,00 6,60 50,45-54,95
Wzrost [m] 1,50 1,78 1,62 1,63 0,05 1,60-1,64
Masa [kg] 49,00 128,00 68,70 66,00 15,14 63,53-73,86
BMI 18,82 44,29 26,10 25,64 5,11 24,36-27,84

Tabela 1 Charakterystyka próby  grupa kontrolna (K)

Cecha n
Zakres

min max
Średnia Mediana 95% CI**SD**

33
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Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 33
kobiet, przebywających na turnusie sanatoryjnym w Krynicy-
-Zdroju w listopadzie 2006 roku. 

Charakterystykę antropometryczną próby przedstawiono 
w tabeli 1.

Wszystkie uczestniczki przebywały w tych samych warun-
kach środowiskowych, korzystały z diety i zabiegów sanato-
ryjnych odpowiednio dobranych pod kątem zaleconej terapii.
Elementami terapii fizykalnej były następujące zabiegi:
 masaż wirowy kończyn,
 masaż wirowy kończyn,
 masaż klasyczny,
 kąpiel perełkowa,
 gimnastyka w wodzie,
 inhalacje olejkowo-solankowe,
 krioterapia miejscowa,
 masaż wibracyjny,
 bicze szkockie,
 masaż podwodny,
 magnetoterapia i magnetostymulacja,
 ciepłe okłady krzemionkowe,
 ciepłe okłady borowinowe,
 ultradźwięki,
 diadynamika,
 kąpiel mineralna,
 interdyn,
 sauna fińska,
 lampa emitująca promieniowanie podczerwone,
 gimnastyka indywidualna,
 kąpiel solankowa,
 gimnastyka zbiorowa,
 krioterapia ogólnoustrojowa w komorze 4-osobowej krio-

genicznej (-125 °C) z następową kinezyterapią,
 prądy TENS,
 lampa emitująca światło spolaryzowane,
 laseroterapia,
 jonoforeza,
 terapuls.

Obserwacja trwała 19 dni. Pierwszego i ostatniego dnia po-
brano krew z żyły odłokciowej, po odwirowaniu surowicę za-
mrożono i przekazano do Laboratorium Analiz Biochemicz-
nych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie wykonano

badania hormonalne metodą radioimmunoche-
miczną (radioimuno assai  RIA). Badania skali
aktywacji Thayera oraz spoczynkowej czynności
serca (tętno) wykonywano codziennie dwukrot-
nie przez 19 dni, zawsze o tej samej porze. Wy-
niki każdej osoby uśredniono i poddano anali-
zie statystycznej w środowisku Statistica, przyj-
mując poziom istotności p<0,05.

Serotonina jest zarówno hormonem tkanko-
wym, jak i mediatorem układu nerwowego. Jej
obecność stwierdza się w ośrodkowym układzie
nerwowym, błonie śluzowej jelita, płytkach
krwi i tkance płucnej. Bierze udział w regulacji
nastroju, snu, krzepnięcia krwi, ciśnienia tętni-
czego, przepływu krwi przez niektóre narządy,
reakcji na zapalenie i czynniki alergizujące oraz
pośredniczy w ośrodkowym przekazywaniu bó-
lu [1]. Serotonina stymuluje naturalne  dobo-
we, jak i doraźne  stresowe wydzielanie hor-
monów kory nadnerczy (ACTH, kortyzolu), jak
również hormonu wzrostu (przez stymulację
wydzielania GH-RH, somatoliberyny) [2].

Hormon wzrostu poprzez pobudzanie wytwarza-
nia polipeptydów pośredniczących, tzw. somato-
medyn (Insulin-like Growth Factor 1,2, IGF-1,
IGF-2), działa anabolicznie na tkankę mięśniową 
i kostną. Bezpośrednio zwiększa wydzielanie glu-
kozy, kosztem jej zapasów w wątrobie, oraz zmniej-
sza ilość tkanki tłuszczowej. Jest uważany za bezpo-
średniego inicjatora wzrostu, przebudowy i resty-
tucji organizmu, co jest wykorzystywane w medy-
cynie rozwojowej, geriatrycznej i dopingu sporto-

wym. Na podstawie przeglądu doniesień dotyczących 220 otyłych
zdrowych pacjentów poddanych injekcjom syntetycznego hor-
monu wzrostu średnio przez 27 tygodni badacze z Uniwersytetu
Stanforda stwierdzili wzrost masy mięśniowej średnio o 2,1 kg,
czemu towarzyszył spadek masy tłuszczowej tej samej wartości.
Odnotowano również spadek poziomu cholesterolu całkowitego
w surowicy krwi średnio o 11,21 mg/dL [3].

Skala aktywacji Thayera, albo przymiotnikowa lista kontrolna
aktywacji  deaktywacji (AD ACL), została opracowana przez
Roberta E. Thayera, profesora psychologii Uniwersytetu Stano-
wego Kalifornii w Long Beach (USA) [4]. Polskiej adaptacji do-
konała Helena Grzegołowska-Klarkowska [5]. Skala ta jest uwa-
żana powszechnie za dobre narzędzie subiektywnej oceny nastro-
ju. Zaproponował dwuwymiarową skalę, która pozwala lepiej wy-
jaśnić podłoże wielu reakcji emocjonalnych i stresowych. Wy-
miar związany z pobudzeniem motoryczno-poznawczym określa-
ny jest jako Energy  Tiredness (wigor  zmęczenie). Natomiast
z pobudzeniem emocjonalnym związany jest wymiar określany
jako Tension  Calmness (napięcie  uspokojenie). Spośród
czterech możliwości oceny składowych wewnątrz testu AD ACL
wybrano dwie: skalę aktywacji ogólnej (ozn. AO) oraz aktywacji
wysokiej (ozn. AW). Skala AW mierzy lęk i napięcie, zaś skala
AO mierzy gotowość do pracy, a wynik w tej skali jest dobrym
predykatorem efektywności działania poznawczego. 

Wysokie tętno jest odzwierciedleniem stanu wzmożonego
napięcia nerwowego oraz niezależnym czynnikiem ryzyka na-
głego zgonu sercowego [6]. W przyrodzie obserwuje się od-
wrotnie proporcjonalną korelację pomiędzy częstością ude-
rzeń serca a długością życia. Wystarczy tu porównać żółwia,
który żyje ok. 240 lat, z myszą  zazwyczaj nieprzeżywającą
więcej niż 5 lat. Czynność serca u żółwia wynosi odpowiednio
6 uderzeń na minutę, w porównaniu z 240 uderzeniami na mi-
nutę u myszy. Ostatnio przywołuje się teorię stałej, zaprogra-
mowanej  zależnej od sprawności energetycznej kardiomio-
cytów  liczbie uderzeń serca w ciągu życia, która u człowie-
ka ma wynosić nie więcej niż 3 miliardy [7]. Obniżenie tętna
spoczynkowego występuje u sportowców, jako wyraz wzmo-
żonego napięcia układu przywspółczulnego. Kluczem do dłu-
gowieczności jest regularna aktywność fizyczna  w świetle
obecnych poglądów  5 razy w tygodniu po pół godziny,
przyspieszająca pracę serca do 130 uderzeń na minutę, ale ob-
niżająca tętno w okresach wypoczynku. Obecnie uważa się, że
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Zmienna Średnia Mediana SD* 95% CI** p***
5-HT przed 181,49 185,9 ±72,72 153,83-209,15

5-HT po 250,94 227 ±92,4 215,79-286,09
GH przed 0,353 0,295 ±0,229 0,256-0,450

GH po 0,810 0,750 ±0,354 0,661-0,950

Tabele 2-4 Analiza statystyczna wyników: poziom serotoniny (5-HT) [ng/ml], po-
ziom hormonu wzrostu (GH) [ng/ml], spoczynkowa czynność serca (HR) [ilość
uderzeń/min], skala aktywacji Thayera (AD ACL) o składowych: (WA) wysoka
aktywacja i (AO) aktywacja ogólna [punkty]

0,025#

0,001#

Zmienna Średnia Mediana SD* 95% CI** p***
AD ACL _WA przed 8,82 8,55 ± 1,59 8,12-9,29

AD ACL_WA po 8,55 8,55 ± 1,56 7,91-9,07
AD ACL_AO przed 14,98 14,90 ± 2,68 14,01-15,84

AD ACL_AO po 15,17 15,00 ± 1,56 14,23-16,03

P<
0,0031#

P<
0,024#

Zmienna Średnia Mediana SD* 95% CI** p***
HR przed 77,69 78,26 ± 9,52 74,31-81,06

HR po 75,58 76,68 ± 9,42 72,24-78,22
p<10-6#

* SD  odchylenie standardowe (standard deviation), ** 95%CI  95% przedział
ufności (confidence interval), *** p  prawdopodobieństwo testowe (p  value), 
#  test kolejności par Wilcoxona
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tętno spoczynkowe zdrowego człowieka nie powinno przekra-
czać 75 uderzeń na minutę, a u osoby obciążonej chorobą
wieńcową  70 uderzeń na minutę [8].

Wyniki

W wyniku zastosowania opisanego protokołu badań uzyskano
wyniki zilustrowane danymi przedstawionymi w tabelach 2-6. 

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanych analiz
stwierdzono istotny statystycznie:
� wzrost:

 poziomu serotoniny [ng/ml] z 181,49 ± 72,73 do
250,94 ± 92,40 u 66% próby,
 hormonu wzrostu [ng/ml] z 0,353 ± 0,229 do 0,810 
± 0,354 u 96% próby,
 poziomu aktywacji ogólnej [-] z 14,98 ± 2,68 do 15,17
± 2,58 u 64% próby,

� spadek
 aktywacji wysokiej [-] z 8,82 ± 1,59 do 8,55 ± 1,56 
u 63% próby, 
 tętna [1/min] z 77,69 ± 9,52 do 75,58 ± 9,42 u 85 % próby.

Otrzymane wyniki mogą świadczyć o tym, że:
1. Kompleksowe leczenie uzdrowiskowe wpływa pozytywnie na

stan fizyczny badanych osób, o czym świadczy wzrost czynni-
ka hormonalnego działającego anabolicznie na organizm.

2. Zaobserwowano poprawę stanu psychicznego, wyrażającą
się obniżeniem poziomu napięcia i płynną modulacją od-
powiedzi organizmu na bodźce zewnętrzne.

3. Stwierdzone obniżenie spoczynkowej czynności serca ma
pozytywny wpływ w aspekcie prewencji chorób układu
krążenia i wydłużenia okresu życia.

4. Wyjaśnienie wszystkich klinicznych implikacji stwier-
dzonego wzrostu poziomu serotoniny w surowicy krwi
badanych osób wymaga dalszych badań.

Wzrost poziomu serotoniny może być spowodowany bodź-
cotwórczym działaniem kuracji uzdrowiskowej. Wzrost stęże-
nia HGH bezpośrednio wiąże się z powstrzymaniem proce-
sów inwolucji (starzenia) i restauracji sił witalnych organi-
zmu zachodzących pod wpływem kompleksowej kuracji.

Zmniejszenie WA i wzrost AO może świadczyć o tym, że
zbiegi sanatoryjne są dobrze tolerowane  mają działanie
energetyzujące. Spadek tętna jest wynikiem adaptacji układu
sercowo-naczyniowego do wysiłku oraz związanej z tym
wzmożonej aktywacji układu przywspółczulnego.

Spadek tętna jest wynikiem adaptacji układu sercowo-na-
czyniowego do wysiłku oraz związanej z tym wzmożonej ak-
tywacji układu przywspółczulnego pod wpływem zabiegów
uzdrowiskowych. �
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Tabela 5 Analizy zmian poziomu hormonów: hormon wzrostu
[ng/ml], serotonina [ng/ml]

Tabela 6 Analizy zmian poziomu aktywacji [-]: AO, AW

otrzymano / received: 08.09.2008 r.
zaakceptowano / accepted: 15.11.2008 r.

p<0,013

p<10-4

p<0,015

p<0,024

p<0,031
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