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1.  WPROWADZENIE 
 
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności 

koniecznych do wykonywania czynności zawodowych.  
W poradniku zamieszczono: 

− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez 
problemów korzystać z poradnika,  

− cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
− materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów 

kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w programie jednostki modułowej, 
− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału jednostki modułowej, 
− literaturę uzupełniającą, niezbędną do poszerzania i uszczegółowienia wiedzy. 

Gwiazdką oznaczono pytania i ćwiczenia, których rozwiązanie może Ci sprawiać 
trudności. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

 
 
 
 
 
 

322[12].O1.01 
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy 

322[12].O1.02 
Stosowanie przepisów prawa i zasad 

ekonomiki  w ochronie zdrowia 
 

322[12].O1.03 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

społecznych 

322[12].O1.04 
Prowadzanie promocji zdrowia i profilaktyki 

322[12].O1.05 
Charakteryzowanie budowy i czynności 

organizmu człowieka 
 

322[12].O1.06 
Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu 

organizmu człowieka 
 

322[12].O1. 
Podstawy działalności zawodowej 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– stosować wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka w zakresie podstawowym,  
– poszerzać i uzupełniać wiedzę, 
– nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem, 
– udzielać wsparcia emocjonalnego osobie w trudnej sytuacji, 
– posługiwać się programami komputerowymi, 
– korzystać z rożnych źródeł informacji, w tym Internetu, 
– planować i organizować własną pracę, 
– współpracować w zespole, 
– stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zadań 

zawodowych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− wyjaśnić pojęcia zdrowia i choroby, 
− scharakteryzować czynniki chorobotwórcze, 
− dokonać klasyfikacji chorób, 
− scharakteryzować przebieg i objawy choroby, 
− wyjaśnić mechanizmy powstawania zaburzeń chorobowych, 
− scharakteryzować starzenie się ustroju, 
− scharakteryzować zaburzenia w krążeniu krwi,  
− scharakteryzować proces zapalenia, 
− wyjaśnić zjawisko odczynowości i odporności ustroju, 
− scharakteryzować zmiany wsteczne, 
− scharakteryzować zmiany postępowe, 
− scharakteryzować procesy nowotworowe, 
− określić zaburzenia termoregulacji,  
− scharakteryzować zaburzenia przemiany materii, 
− scharakteryzować nieurazowe choroby narządu ruchu,  
− scharakteryzować schorzenia układu krążenia i układu krwiotwórczego, 
− scharakteryzować choroby układu oddechowego, 
− scharakteryzować schorzenia układu trawiennego, 
− scharakteryzować choroby nerek i dróg moczowych oraz układu płciowego, 
− scharakteryzować zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów dokrewnych, 
− określić ogólne zasady leczenia chorób, 
− określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu w leczeniu i usprawnianiu 

pacjentów ze schorzeniami internistycznymi, 
− scharakteryzować choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, 
− określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu u pacjentów ze 

schorzeniami neurologicznymi, 
− scharakteryzować choroby leczone chirurgicznie, 
− określić możliwości zastosowania masażu w przygotowaniu pacjenta do operacji 

i usprawnianiu po zabiegach operacyjnych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby  
 

4.1.1. Materiał nauczania 
 
Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zdrowie to nie 

tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego 
i społecznego dobrostanu. Definicja ta jest istotna, gdyż nie skupia się tylko na samym braku 
choroby, ale bardzo mocno zaznacza, że zdrowie ma w sobie ważny aspekt, jakim jest 
dobrostan. Oznacza to, że nie można skupiać się jedynie na chorobach i próbach ich 
zwalczania, ale należy koncentrować się głównie na samym zdrowiu, czyli jego wzmacnianiu 
i promocji. 
Zdrowie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, do których zalicza się: 
− uwarunkowania genetyczne, 
− środowisko: fizyczne (klimat, położenie geograficzne), społeczne (status ekonomiczny, 

stosunki polityczne i społeczne) i zawodowe, 
− styl życia, zwyczaje, nawyki, używki, 
− działalność służby zdrowia (dostępność medyczną, promocję zdrowia, edukację 

zdrowotną). 
 

Choroba oznacza każdego rodzaju odstępstwa od stanu definiowanego jako pełnia 
zdrowia organizmu. Dokładne określenie stanu choroby jest równie trudne, jak określenie 
stanu pełni zdrowia, ponieważ podlega indywidualnej ocenie. 
Choroba to reakcja ustroju na działanie czynnika chorobotwórczego, która przejawia się  
zaburzeniem naturalnego współdziałania narządów i tkanek, co najczęściej prowadzi do 
załamania zdolności adaptacyjnych organizmu oraz wywołuje niepożądane i szkodliwe 
następstwa. 

Według najnowszej definicji WHO: 
„Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy czujemy się źle, a owego złego samopoczucia 
nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem 
psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany 
strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym 
doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń 
regulacji funkcji narządów.” 
 

Czynniki chorobotwórcze (etiologiczne) są to sytuacje, zachowania bądź substancje 
zwiększające ryzyko zachorowania. Należą do nich: 
− czynniki środowiskowe (np.: zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, ubogie warunki 

mieszkaniowe, szkodliwe warunki pracy, status zawodowy, nieprawidłowe odżywianie, 
niski poziom edukacji, nieprawidłowa gospodarka i polityka kraju), 

− czynniki fizyczne (np.: promieniowanie jonizujące, UV, podczerwone, 
elektromagnetyczne), 

− czynniki biologiczne (np.: bakterie, riketsje, wirusy, priony, pierwotniaki, grzyby, 
pasożyty), 

− czynniki chemiczne, zatrucia (np.: kwasy, zasady, rozpuszczalniki, gazy trujące, nikiel, 
azbest, siarczan baru, krzem), 

− czynniki genetyczne (np.: predyspozycja genetyczna, dziedziczenie cech), 
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− czynniki behawioralne (np.: alkohol, palenie papierosów, środki psychoaktywne, 
nieprawidłowa dieta, niska aktywność fizyczna), 

− uraz psychiczny i mechaniczny, 
− starzenie się organizmu.  
 

Patogeneza jest nauką o mechanizmie powstawania i rozwoju choroby oraz o zmianach 
anatomicznych i czynnościowych zachodzących w chorym organizmie. Wyjaśnia sposoby 
działania czynników chorobotwórczych odpowiedzialnych za wywołanie określonej choroby. 

Choroba może być wywoływana przez różne czynniki, a tym samym odmienne  
są mechanizmy jej powstawania i rozwoju (patogeneza). Może ona zaczynać się nagle  
(np.: choroby zakaźne) lub powoli (np.: gruźlica, nowotwory, cukrzyca), a także nagle bądź 
powoli kończyć się.  Przebieg choroby może być również gwałtowny (postać ostra),  
z wyraźnie występującymi objawami (np. gorączka, dreszcze) lub długotrwały, z mniejszym 
nasileniem objawów (postać przewlekła). Choroba ostra może przechodzić w przewlekłą  
i odwrotnie. Choroba może przebiegać w sposób utajony (bezobjawowo). Zejście choroby 
polega na całkowitym lub częściowym powrocie organizmu do stanu zdrowia (przejście 
choroby ostrej w przewlekłą) bądź może zakończyć się śmiercią.  
 

W celu usystematyzowania i sprawnego wyszukania określonej choroby stosuje się 
Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10):  
1. Choroby zakaźne i pasożytnicze: 

Choroby zakaźne: 
− bakteryjne, np.: płonica, błonica, angina, wąglik, cholera, dur brzuszny, kiła, 

tularemia, borelioza, bruceloza, trąd, tężec, 
− wirusowe, np.: wirusowe zapalenie wątroby, ospa wietrzna, opryszczka, grypa, 

cytomegalia, różyczka, 
− grzybice, np.: aspergiloza, kandydoza, mukormykoza, histoplazmoza, 
Choroby pasożytnicze:  
− glistnica, schistosomatoza, włośnica, wągrzyca, bąblowica, pneumocystoza, 

rzęsistkowica, filarioza, lamblioza. 
2. Nowotwory:  

− np.: nowotwór złośliwy sutka, szyjki macicy, międzybłoniak, białaczka, rak 
kolczystokomórkowy skóry, rak jelita grubego, szpiczak mnogi, rak przełyku, 
żołądka, rak krtani 

3. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające 
z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych: 
− np.: niedokrwistości, skazy krwotoczne, niedobory odporności. 

4. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany 
metabolicznej: 
− np.: choroby tarczycy, cukrzyca, choroby przysadki, nadnerczy (zespół Cushinga, 

choroba Adissona), choroby jajników, jąder. 
5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania: 

− np.: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, majaczenie, schizofrenia, depresja, 
mania, fobie, natręctwa, anorexia, bulimia, upośledzenie umysłowe, autyzm, tiki. 

6. Choroby układu nerwowego: 
− np.: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zaniki mięśni, 

drżenia, pląsawice, padaczka, zapalenia nerwów, mózgowe porażenie dziecięce, 
porażenia kończyn, torbiele mózgu, wodogłowie. 
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7. Choroby oka i przydatków: 
− np.: jęczmień, opadanie powieki, zapalenia spojówki, twardówki, rogówki, zaćma. 

8. Choroby ucha i wyrostka sutkowatego: 
− np.: zapalenie ucha środkowego, niedrożność trąbki słuchowej, ubytek błony 

bębenkowej, otoskleroza, głuchota. 
9. Choroby układu krążenia: 

− np.: ostra choroba reumatyczna, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna, zawał 
mięśnia sercowego, zator płucny, zapalenie osierdzia, wsierdzia, wady zastawek, 
krwotok mózgowy, zawał mózgu, miażdżyca, tętniaki, żylaki, niedociśnienie. 

10. Choroby układu oddechowego: 
− np.: stany zapalne dróg oddechowych (gardła, krtani, oskrzeli, płuc), grypa, polipy 

nosa, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa, pylice, obrzęk krtani, ropień płuc, 
choroby opłucnej. 

11. Choroby układu trawiennego: 
− np.: zapalenie przełyku, uchyłki przełyku, wrzód żołądka, dwunastnicy, dyspepsja, 

zapalenie wyrostka robaczkowego, przepukliny, stany zapalne jelit (choroba 
Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), niedrożności, 
biegunki, ropnie, choroby wątroby i trzustki, kamica żółciowa. 

12. Choroby skóry i tkanki podskórnej: 
− np.: zakażenie skóry i tkanki podskórnej (liszajec, ropień), pęcherzyca, atopowe 

zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, świąd, łuszczyca, pokrzywa, rumień, 
oparzenia, trądzik, łysienie. 

13. Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej: 
− np.: zakaźne zapalenia stawów, reumatoidalne zapalenia stawów, dna moczanowa, 

zwyrodnienia stawów, toczeń rumieniowaty, twardzina układowa, choroby tkanki 
chrzęstnej, zniekształcenia stawów. 

14. Choroby układu moczowo-płciowego: 
− np.: zespół nerczycowy, nefropatie, ostra i przewlekła niewydolność nerek, kamica 

moczowa, zapalenie pęcherza moczowego i cewki moczowej, zapalenie narządów 
rozrodczych. 

15. Ciąża, poród i połóg: 
− np.: ciąża pozamaciczna, poronienie, rzucawka, krwawienia, cukrzyca ciężarnych, 

powikłania porodu. 
16. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym: 

− np.: uraz okołoporodowy, zakażenia, zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe, 
hipotermia noworodka. 

17. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i abberacje chromosomowe: 
− np.: bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa, wady serca, niedorozwój układu 

oddechowego, niedrożność jelit, zespół Downa. 
18. Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych 

laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane: 
− np.: kaszel, duszność, zgaga, wzdęcia, żółtaczka, wodobrzusze, parestezje, brak 

czucia, drżenie, bóle mięśni. 
19. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych: 

− np.: urazy głowy, szyi, klatki piersiowej, barku i ramienia, tułowia, kończyn. 
20. Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu: 

− np.: samouszkodzenia, przestępstwo, zatrucia, działanie alkoholu, warunki szpitalne, 
związane z trybem życia i pracą. 
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Przebieg procesu chorobowego: 
I. Okres utajenia to czas od zadziałania czynnika chorobotwórczego do pojawienia się 

pierwszych objawów choroby. W przypadku chorób zakaźnych okres ten nazywa się 
okresem wylęgania. 

II. Okres prodromalny (zwiastunów) to czas od pojawienia się pierwszych objawów choroby 
do pełnego rozwoju objawów klinicznych. Jeśli układ odpornościowy działa prawidłowo, 
to rozwój choroby może zostać zahamowany i okres ten kończy się wyzdrowieniem. 

III. Okres jawny to czas, w którym występują główne symptomy choroby: 
− podmiotowe (subiektywne), 
− przedmiotowe (obiektywne). 
Okres ten zależy od reakcji organizmu na czynnik chorobotwórczy. Ze względu na 
stopień nasilenia procesu chorobowego dzieli się na: 

− ostry,  
− podostry, 
− przewlekły. 
IV. Okres zdrowienia to czas, w którym dochodzi do wycofywania się głównych objawów 

choroby. 
V. Okres wyzdrowienia to eliminacja zaburzeń spowodowanych procesem 

chorobotwórczym i powrót ustroju do prawidłowego funkcjonowania. 
 

Objaw to zjawisko poddające się ocenie lekarskiej oraz stanowiące podstawę do 
wnioskowania o czynnościach ustroju, jego narządów i tkanek zarówno w stanie zdrowia, jak 
i choroby. Wyróżnia się dwie główne grupy objawów: 
− podmiotowe, które są odczuwane przez pacjenta, np.: duszność, zmęczenie, ból, kaszel, 

lęk, światłowstręt 
− przedmiotowe, które są widoczne podczas badania przeprowadzanego przez lekarza, np.: 

powiększenie wątroby, śledziony, szmery sercowe i oddechowe, bladość, tachykardia, 
obniżenie ciśnienia. 

 
Ogólne zasady leczenia chorób 

Leczenie jest to szereg czynności medycznych zajmujących się przywracaniem do 
zdrowia ludzi chorych. Wyróżnia się: 
1) leczenie przyczynowe, polegające na usunięciu przyczyny odpowiedzialnej za chorobę, 

np.: antybiotykoterapia w przebiegu anginy, zakażeń układu moczowego, 
2) leczenie objawowe, polegające na usunięciu objawów choroby, ale nie jej przyczyny, np.: 

świąd, gorączka, ból, kaszel, 
3) leczenie operacyjne, polegające na wykonaniu zabiegu chirurgicznego, mającego na celu 

usunięcie przyczyny choroby, np. wycięcie wyrostka robaczkowego, resekcja jelita  
w przypadku nowotworu jelita, 

4) leczenie zachowawcze, polegające na stosowaniu środków farmakologicznych, diety oraz 
różnych metod fizykalnych, bez uciekania się do zabiegu chirurgicznego. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Jaka jest współczesna definicja zdrowia wg WHO? 
2. Czym jest uwarunkowane zdrowie człowieka? 
3. Jak definiuje się stan choroby? 
4. Jakie są rodzaje czynników chorobotwórczych?  
5. Czym zajmuje się patogeneza? 
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6. Jaka jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych? 
7. Jakie są fazy przebiegu okresu chorobowego? 
8. Jak definiuje się objawy procesu chorobowego? 
9. Jakie są ogólne zasady leczenia chorób? 
10. Czym różni się leczenie przyczynowe od objawowego? 

 
4.1.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj klasyfikacji chorób według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych (ICD-10). 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia,  
2) dokonać klasyfikacji chorób, 
3) zaprezentować wyniki na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2  

Sporządź tabelę, w której dokonasz analizy chorób układu oddechowego, które 
przechodziłeś. Dokonaj opisu objawów i przebiegu poszczególnych chorób z zastosowaniem 
klasyfikacji okresów przebiegu choroby. Zamieść także informacje o czasie, metodach  
i skuteczności leczenia.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) opracować tabelę, 
2) przeanalizować odpowiedni fragment materiału w poradniku ucznia, 
3) dokonać opisu objawów i przebiegu chorób, 
4) określić czas, metody i skuteczność uczenia, 
5) przeanalizować i zweryfikować efekt pracy w grupie.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– stanowisko komputerowe z programem do edycji tekstu oraz dostępem do Internetu. 

 
Ćwiczenie 3  

Sporządź wykaz metod leczenia chorób ogólnoustrojowych. Posługując się opisem 
podstawowych metod leczenia, określ metody, które może zastosować lekarz 
w poszczególnych przypadkach. 
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Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiedni materiał w poradniku ucznia, 
2) wypisać metody leczenia chorób ogólnoustrojowych, 
3) określić metody leczenia poszczególnych chorób, 
4) zaprezentować efekty na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– stanowisko komputerowe z programem do edycji tekstu oraz dostępem do Internetu. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów  

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) podać współczesną definicję zdrowia człowieka?   
2) wymienić czynniki warunkujące zdrowie?   
3) zdefiniować stan choroby?   
4) wymienić czynniki chorobotwórcze?   
5) scharakteryzować czynniki chorobotwórcze?   
6) określić czym zajmuje się patogeneza?   
7) wymienić źródła chorób zakaźnych?   
8) wymienić źródła chorób pasożytniczych?   
9) określić klasyfikację chorób?   
10) opisać przebieg procesu chorobowego?   

 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 13 

4.2. Charakterystyczne zaburzenia w funkcjonowaniu 
organizmu  

 
4.2.1. Materiał nauczania  
 

Organizm człowieka jest zespołem skorelowanych ze sobą układów: nerwowego, 
hormonalnego, pokarmowego, ruchowego, oddechowego, krwionośnego, wydalniczego, 
rozrodczego oraz skóry. Nadrzędną funkcję pełni układ nerwowy i hormonalny 
(neurohormonalny) koordynując i kontrolując pracę pozostałych. 

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu jako całości jest efektem pracy i współpracy 
wszystkich elementów składowych. Taki stan nazywa się homeostazą. Zaburzenie stanu 
równowagi dynamicznej (homeostazy) może być spowodowane różnymi czynnikami oraz 
prowadzić do zmian w prawidłowym obrazie tak zaburzonego obszaru, jak i całego ustroju. 
Zmiany mogą mieć charakter wsteczny lub postępowy. 

 
Zmiany wsteczne to grupa zjawisk dotycząca komórek/tkanek/narządów, które 

prowadzą do zaburzenia prawidłowej czynności tych struktur, na skutek zadziałania czynnika 
chorobowego. Powstają one w strukturach prawidłowych lub narządach niedojrzałych 
morfologicznie i czynnościowo. 

Do zjawisk prowadzących do zmian wstecznych zalicza się: 
I. Wady rozwojowe są to zaburzenia rozwoju narządów, do których dochodzi 
w pierwszych kilkunastu tygodniach ciąży. Powstają one pod wpływem działania różnych 
czynników genetycznych (mutacje), promieniowania, niedotlenienia, leków oraz zakażeń 
(toksoplazmoza, cytomegalia).  

Przykłady:  
− zrośnięcie się płodów bliźniaczych, 
− agenezja, czyli nie wytworzenie się zawiązka narządu, 
− aplazja, czyli brak narządu przy obecności zawiązka, 
− hipoplazja, czyli nieosiągnięcie prawidłowych rozmiarów narządu, 
− atrezja, czyli brak światła przewodu, 
− ektopia, czyli nieprawidłowa lokalizacja narządu, 
− heteroplazja, czyli przeniesienie części narządu w obrębie tego narządu, 
− rozszczepy, czyli nieprawidłowe zespolenia tkanek, 
− narządy dodatkowe, 
− zrastanie się narządów, 
− rozdwojenia się narządów. 

Niektóre genetycznie uwarunkowane wady rozwojowe dotyczą całego ustroju, są to np.: 
zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau’a. 
II. Zanik to stopniowe zmniejszanie narządu spowodowane zmniejszeniem wielkości bądź 

ilości komórek. Wyróżnia się:  
− zanik zupełny (inwolucja), który zachodzi w życiu płodowym i odnosi się do narządów 

istniejących przejściowo: pranercza, przednercza, 
− zanik niezupełny (nabyty), który polega na zmniejszeniu liczby i wymiarów komórek 

miąższowych narządów. 
Podział zaników ze względu na przyczyny:  

− zanik z ucisku, np.: wodonercze spowodowane blokadą odpływu moczu z nerki (mocz 
gromadzi się, uciska i nerka zanika), zanik mostka uciskanego przez tętniaka łuku aorty, 
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− zanik z niedoczynności, np.: wiąd mięśni w przebiegu choroby Heinego-Medina, zanik 
mięśni osoby unieruchomionej opatrunkiem gipsowym, 

− zanik z nadczynności, np.: zanik tarczycy, 
− zanik ze starości jest wynikiem sumowania wyżej wymienionych przyczyn, wszystkie 

narządy zanikają równomiernie. 
Podział zaników pod względem morfologicznym: 
Zanik komórek: 

− zanik prosty, polega na równomiernym zmniejszaniu się narządu, 
− zanik brunatny, polega na zmianie barwy narządu na skutek gromadzenia się w nim 

ziarenek lipofuscyny, dotyczy komórek wątrobowych, mięśnia sercowego i komórek 
tłuszczowych, 

− zanik z surowiczym obrzmieniem komórek, polega na zmniejszaniu się zawartości 
tłuszczu w komórce i tym samym gromadzeniu się w jego miejsce płynu surowiczego, 
dotyczy tkanki tłuszczowej, 

− zanik z mnożeniem jąder, dotyczy mięśni poprzecznie prążkowanych. 
Zanik zrębu: 

− zanik włóknisty, polega na zwiększaniu się ilości tkanki łącznej (kolagenu), 
− zanik tłuszczakowaty, polega na pojawianiu się w obrębie zrębu tkanki tłuszczowej,  

np.: w trzustce, 
− zanik z gromadzeniem się limfocytów, dotyczy chorób autoimmunizacyjnych,  

np.: tarczyca. 
Zanik całego narządu: 

− zanik dośrodkowy, polega na pomniejszeniu się całego narządu, 
− zanik odśrodkowy, polega na zmniejszaniu się masy narządu z zachowaniem jego 

rozmiarów lub nawet powiększeniem (nerka w wodonerczu). 
III. Zwyrodnienie polega na nadmiernym gromadzeniu się w komórkach lub poza nimi 

substancji, które w warunkach prawidłowych występują w niewielkiej ilości lub wcale. 
Wyróżnia się zwyrodnienia: 

− Zwyrodnienia wodniczkowe, polegające na gromadzeniu się wody w zbiornikach 
siateczki śródplazmatycznej. Dotyczy głównie nabłonka nerki i wątroby. 

− Zwyrodnienia białkowe, dzielą się na: 
A. wewnątrzkomórkowe: 

a. zwyrodnienie kropelkowo-szkliste, polegające na pojawieniu się w komórce 
złogów białkowych lub nadmiernym transportem białek z zewnątrz. Dotyczy 
głównie kanalików krętych pierwszego rzędu, 

b. zwyrodnienie szkliste, polegające na gromadzeniu się nieregularnych, 
kwasochłonnych grudek w cytoplazmie, głównie hepatocytów, 

c. zwyrodnienie rogowe, polegające na odkładaniu się substancji białkowych 
w postaci mas rogowych w powierzchownych warstwach nabłonka. 

Podział: 
− nadmierne prawidłowe rogowacenie naskórka (hyperkeratosis) może przybierać różne 

postacie: modzela (kopułowate zgrubienie naskórka), nagniotek (odcisk), róg skórny 
(twór stożkowaty), 

− rogowacenie nadmierne, ale wadliwe (parakeratosis), typowe dla łuszczycy, 
− rogowacenie pojedyńczych komórek warstwy kolczystej naskórka (dyskeratosis), 

charakterystyczne dla choroby Bowena (stan przedrakowy), raka 
kolczystokomórkowego, 
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− rogowacenie w niewłaściwym miejscu, np.: leukoplakia (rogowacenie białe), dotyczy 
nabłonka nierogowaciejącego (krtań, pochwa), może mieć charakter zmian 
przednowotworowych. 
B. zewnątrzkomórkowe: 

a. zwyrodnienie kolagenowe polega na pojawieniu się nieprawidłowego kolagenu 
(inaczej włóknienie narządu), np.: przewlekłe zapalenia narządów, marskość 
wątroby, twardzina, 

b. zwyrodnienie szkliste, gdy wraz z wiekiem białka starzeją się, tracą wodę 
i tworzą szkliste masy. Dotyczy to komórek tkanki łącznej i nabłonka, np.: 
ciałko białawe jajnika, blizny, 

c. zwyrodnienie amyloidowe (skrobiowate), polega na odkładaniu się w tkankach 
substancji, która reakcjami metachromatycznymi przypomina skrobię.  

Podział:  
− amyloidoza pierwotna, pojawia się w narządach powyżej przepony bez schorzeń 

poprzedzających, np.: mięsień sercowy, płuca, tchawica, oskrzela, 
− amyloidoza wtórna, pojawia się w narządach poniżej przepony, np.: w nerkach, 

śledzionie, wątrobie, 
− zwyrodnienie włóknikowate, polegające na odkładaniu się w tkance łącznej silnie 

kwasochłonnych złogów (fibrynoidu). W złogach tych znajduje się włóknik zawierający 
domieszkę przeciwciał, np.: choroby tkanki łącznej (kolagenozy), w ścianie naczyń 
odrzuconego przeszczepu, 

− zwyrodnienie węglowodanowe, polegające na gromadzeniu się glikogenu w obrębie jądra 
hepatocytu (cukrzyca, akromegalia, choroba Wilsona) lub niedostateczną aktywnością 
enzymów syntezy i degradacji glikogenu w cytoplazmie hepatocytów, tak zwane 
enzymopatie (glikogenoza typ I, II, III). 
Zwyrodnienie tłuszczowe: 

− stłuszczenie, polega na odkładaniu się kropli tłuszczu w cytoplazmie komórek, dotyczy 
głównie wątroby i mięśnia sercowego, 

− otłuszczenie, polega na nadmiernym gromadzeniu się tkanki tłuszczowej, 
− lipidozy, polegają na zaburzeniu przemian tłuszczy złożonych, np.: choroba Gauchera, 

choroba Niemanna i Picka. 
Zwyrodnienie glikozaminoglikanowe, to wrodzony brak lub niedobór enzymów 

lizosomalnych biorących udział w degradacji glikozaminoglikanów, np.: zespół Gertrudy 
Hurler. 

Zwyrodnienie śluzowe, polega na wydzielaniu nieprawidłowego śluzu, np.: 
mukowiscydoza (niewydolność kanałów chlorkowych), 

Zwyrodnienie wapniowe, polega na odkładaniu się soli wapnia przy prawidłowym 
stężeniu jego we krwi (wapnienie dystroficzne, np.: oponiak, gruczolak tarczycy) lub przy 
podwyższonym stężeniu wapnia (wapnienie przerzutowe, np.: nadczynność tarczycy). 

Zwyrodnienia barwnikowe, polega na gromadzeniu się w nadmiarze barwnika w różnych 
komórkach, np.: melaniny (choroba Addisona), kwasu homogentyzynowego (alkaptonuria), 
blirubiny (żółtaczka), hemosyderyny (hemochromatoza), porfiryny (porfiria). 
IV. Martwica: miejscowa, szybka śmierć komórek żywego organizmu pod wpływem 

niedokrwienia, bakterii, wirusów, temperatury, urazów.  
Wyróżnia się:  

− martwice rozpływną, na skutek działania enzymów litycznych treść martwicza stopniowo 
rozmięka i pozostaje po niej jama, np.: udar mózgu, wirusowe zapalenia wątroby, 

− martwice skrzepową, na skutek kondensacji martwych tkanek miejsce martwicze ulega 
zagęszczeniu, np.: nowotwory złośliwe. 
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Do zmian postępowych należą zmiany, które poprzez przerost lub rozrost komórek 
powodują powiększanie się narządów. 

 
Rodzaje zmian postępowych: 

1. Przerost jest to powiększenie się tkanki lub narządu na skutek powiększania się jego  
komórek, które wytwarzają większą liczbę organelli. Wyróżnia się:  

− przerost całkowity, który dotyczy całego narządu, np.: macica w przebiegu ciąży, 
− przerost częściowy, np.: przerost prawej komory serca, 
− przerost zastępczy, który dotyczy narządów parzystych, przy braku jednego z nich, np.: 

przerost nerki w przypadku zniszczenia lub usunięcia drugiej, 
− przerost wyrównawczy, który pojawia się na skutek wzmożonej pracy określonej tkanki, 

np.: przerost mięśnia sercowego, przerost pewnych grup mięśniowych u sportowców. 
2. Rozrost polega na powiększaniu tkanki lub narządu na skutek zwiększania się liczby 

jego komórek. Wyróżnia się: 
− rozrost pierwotny, głównie jest to rozrost nowotworowy, 
− rozrost wtórny, który może być następstwem: odrostu lub naprawy uszkodzonego 

narządu, działania czynników zapaleniotwórczych, pobudzenia hormonalnego. 
3. Odrost polega na powrocie tkanki do stanu prawidłowego pod względem anatomicznym 

i fizjologicznym. Może zachodzić zarówno jako zjawisko fizjologiczne (zastępowanie 
komórek przez komórki tego samego rodzaju), jak i w stanach patologicznych  
(odrost z komórek rezerwowych, czyli mało zróżnicowanych, np.: w nabłonku oskrzeli). 

4. Naprawa polega na zastąpieniu tkanki martwiczej lub wypełnieniu ubytku tkanką łączną. 
Proces rozpoczyna się od usunięcia tkanek martwiczych i ciał obcych przez granulocyty 
oraz makrofagi. Dochodzi do rozplemu komórek śródbłonka, fibroblastów oraz rozrostu 
tkanki łącznej, na skutek czego powstaje blizna. 

 
Inne procesy i zaburzenia zachodzące w ustroju 

Proces starzenia się ustroju 
Starzenie się to naturalny proces zmniejszania się wraz z wiekiem biologicznej 

aktywności organizmu. W jego przebiegu procesy kataboliczne (rozpadu) przeważają nad 
anabolicznymi (syntezy). Organizm nie jest w stanie nadążyć za procesami odnowy  
i regeneracji zniszczonych komórek i tkanek, co powoduje zmiany regresyjne. Starzenie 
uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne i procesy fizjologiczne, które odbywają się na 
poziomie komórki. Na ten proces wpływają również czynniki społeczne i psychologiczne. 
Wraz ze starzeniem się organizmu, zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób w wyniku utraty 
równowagi wewnętrznej organizmu i upośledzenia funkcjonowania tkanek i narządów. 

Charakterystyczne objawy starzenia się:  
− pogorszenie ostrości wzroku i słuchu, 
− spadek masy kośćca i mięśni, utrata sił oraz wytrzymałości fizycznej, 
− zmniejszenie wysokości ciała, 
− zmniejszenie elastyczności skóry, 
− pogorszenie pamięci krótkotrwałej, 
− zmiany w obrębie układów: sercowo-naczyniowym, pokarmowym, nerwowym, 

odpornościowym, hormonalnym. 
Nowotwór to nieprawidłowy i nadmierny rozrost tkanki ustroju w sposób 

nieskoordynowany z pozostałymi tkankami. Nadmierny rozrost jest spowodowany 
niepohamowaną proliferacją komórek, trwającą mimo ustąpienia czynnika, który ją wywołał  
i niereagującą na naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu. 
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Cechą charakterystyczną procesu nowotworowego jest przewaga proliferacji nad 
obumieraniem komórek z zahamowaniem ich różnicowania. Na skutek tego powstaje tkanka 
nisko zróżnicowana, z tendencją do zwiększania swojej objętości, mająca duże 
zapotrzebowanie na substancje odżywcze i energię. Cechy te określane są mianem autonomii 
nowotworowej. 

Nowotwory dzielą się na: 
1. Łagodne (są dobrze odgraniczone, rosną wolno, nie naciekają okolicznych tkanek, nie 

dają przerzutów, po usunięciu z reguły nie dają wznowy). 
2. Złośliwe (szybko rosną, naciekają okoliczne tkanki, dają przerzuty miejscowe i odległe 

drogą krwi i naczyń limfatycznych oraz wznowy), wśród nich wyróżnia się: 
− raki (pochodzą z płuc, piersi, trzustki i innych narządów), 
− mięsaki (powstają w mięśniach, kościach, tkankach tłuszczowych), 
− inne (np.: chłoniaki wywodzące się z układu limfatycznego, białaczki – nowotwory 

krwi). 
3. Miejscowo złośliwe (półzłośliwe) naciekają i niszczą otaczające tkanki oraz nie wykazują 

tendencji do przerzutowania, ale mogą dawać wznowę po zabiegach operacyjnych. 
Komórki nowotworowe złośliwe mają zdolność przenikania naczyniami krwionośnymi  

i limfatycznymi z ognisk pierwotnych do różnych narządów i tkanek. W nich, na skutek 
sprzyjających warunków, zaczynają się namnażać i formować w nowy guz zwany 
przerzutem. 

Nowotwory powstają pod wpływem działania czynników kancerogennych (mutagenów). 
Jest to grupa czynników zwiększających ryzyko rozwoju nowotworu, przy współistniejących 
predyspozycjach genetycznych (powodujących np. poważne niedobory odpornościowe) 
danego organizmu. Działają one w sposób bezpośredni lub pośredni na DNA (kwasy 
nukleinowe), co wywołuje utrwalone zmiany w jego składzie nukleotydowym (aberracje 
chromosomowe). Należą do nich: 
− czynniki chemiczne, np.: nitrozaminy, wolne rodniki, węglowodory aromatyczne, 

benzen, nikiel, arsen, dym tytoniowy, niektóre leki (chlorambucyl, busulfan), pestycydy, 
− czynniki biologiczne, np.: wirusy onkogenne (wirus HIV wywołujący AIDS, wirus 

HTLV1 wywołujący białaczkę, wirus HBV wywołujący zapalenie wątroby, wirus 
opryszczki typu 2 wywołujący brodawczaki), 

− czynniki fizyczne, np.: promieniowanie ultrafioletowe, jonizujące, rentgenowskie, 
mechaniczne (azbest), 

− rodzinne występowanie nowotworów, np.: rak piersi i rak jajnika (spowodowane mutacją 
genów BRCA1 i BRCA2), rak jelita grubego (mutacja genu APC lub genu HNPCC), 
siatkówczak (mutacja genu RB), mutacja genu p53 jest powodem występowania raków 
piersi, glejaków oraz mięsaków. 
Zapalenie jest to szereg złożonych reakcji organizmu, uruchamianych w odpowiedzi na 

czynnik patogenny. Zapalenie jest procesem o charakterze ochronnym. Ma na celu 
sekwestrację, usunięcie i uruchomienie procesów reparacyjnych. 

Czynniki zapaleniotwórcze mogą być swoiste (związane z odpowiedzią immunologiczną) 
i nieswoiste, które dzieli się na zewnętrzne (fizyczne, chemiczne i biologiczne) oraz 
wewnętrzne (zatory, zawały i nowotwory). 

Czynniki zapaleniotwórcze: uszkodzenie tkanek, obecność ciał obcych, oparzenie, 
odmrożenia, infekcje bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, reakcje odporności humoralnej  
i komórkowej.  

Zapalenie może mieć charakter miejscowy lub uogólniony (dotyczy całego 
organizmu, np.: gorączka). Miejscowe objawy zapalenia: 

1) rubor – zaczerwienienie, spowodowane zwiększeniem przepływu krwi w tym rejonie, 
2) calor – wzrost temperatury, również spowodowany zwiększeniem przepływu krwi, 
3) dolor – ból, spowodowany pobudzeniem receptorów bólowych przez mediatory zapalne, 
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4) tumor – obrzęk, spowodowany wyciekiem białek i komórek z naczyń do tkanki 
otaczającej, 

5) functio laesa – upośledzenie funkcji (całkowite lub częściowe). 
Przebieg reakcji zapalnej jest zależny od: charakteru bodźca wywołującego zapalenie, sił 

odpornościowych organizmu, interakcji mediatorów odczynu zapalnego (to grupa substancji 
endogennych wyzwalanych po stymulacji odpowiednimi bodźcami na komórki docelowe)  
z układami regulacyjnymi (układ hormonalny, nerwowy). 

Ze względu na przebieg procesu zapalnego wyróżnia się: 
− zapalenie ostre, będące prawidłowym procesem prowadzącym do usunięcia czynnika 

zapalnego, przekrwienie i wysięk trwają kilka dni, 
− zapalenie podostre, w którym wysięk i proces wytwórczy trwają kilkanaście dni, 
− zapalenie przewlekłe, w którym dochodzi do utrwalenia nieprawidłowych mechanizmów 

lub reakcji układu odpornościowego oraz braku możliwości usunięcia czynnika 
zapalnego. Obraz wytwórczy trwa kilka tygodni. 
Odczynowość (reaktywność) jest to zdolność ustroju do reagowania na czynniki 

środowiska zewnętrznego. Pozwala na przystosowanie się do zmian zachodzących  
w środowisku oraz warunkuje w znacznym stopniu powstawanie chorób. Wyróżnia się cztery 
stopnie odporności: brak odporności, odporność słabą, normalną i nadmierną. 

Odporność jest to niewrażliwość lub mniejsza wrażliwość organizmu na chorobotwórcze 
działanie drobnoustrojów lub ich produktów. Odporność dzieli się ze względu na: 
1. Aktywność: 

− miejscową, 
− ogólną. 

2. Mechanizm działania: 
− odporność typu humoralnego, polegająca na wytwarzaniu przez limfocyty 

przeciwciał,  których zadaniem jest niszczenie komórek patogennych, 
− odporność typu komórkowego, polegająca na bezpośrednim atakowaniu patogenów 

przez limfocyty T. 
3. Pochodzenie i swoistość:  

− dziedziczną (nieswoista, uwarunkowana genetycznie), 
− nabytą (swoista). 

4. Mechanizm powstawania:  
− czynną, która jest indukowana sztucznie przez podawanie szczepionek, 
− bierną, czyli odporność czasową nabytą, która indukowana jest po wprowadzeniu 

przeciwciał z innego organizmu, np.: wstrzyknięcie surowicy odpornościowej. 
5. Sposób nabycia: 

− naturalną, powstającą w następstwie przebycia choroby zakaźnej, 
− sztuczną, wywołaną celowym działaniem lekarza. 

Zaburzenia termoregulacji 
Termoregulacja to zdolność organizmu do utrzymania stałej temperatury, zazwyczaj 

wyższej niż temperatura otoczenia, poprzez zachowywanie równowagi między wytwarzaniem 
energii cieplnej w procesach przemiany materii, a utratą ciepła przez organizm. 

Polega ona na dostosowaniu ciepła wytwarzanego w organizmie (termoregulacja 
chemiczna) oraz ciepła wymienianego między organizmem, a otoczeniem (termoregulacja 
fizyczna) w celu utrzymania homeostazy termicznej w zmiennych warunkach środowiska. 

Zmiany temperatury wewnętrznej, które przekraczają o 4 stopnie C normalny jej poziom 
prowadzą do uszkodzenia struktur komórkowych i zaburzają aktywność enzymów. 
Temperatura powyżej 41,5°C może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu. 
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Układ termoregulacji składa się z: 
− termoreceptorów zimna i ciepła, które umiejscowione są w skórze, dostarczają informacji 

do mózgu (przez wypustki neuronu czuciowego bodźce przekazywane do rdzenia 
kręgowego) o bezwzględnej temperaturze jak i jej zmianach, 

− termodetektorów, które umiejscowione są w podwzgórzu i części szyjnej rdzenia 
kręgowego. Reagują na zmianę temperatury docierającej do nich krwi,  

− ośrodków termoregulacji, które znajdują się w podwzgórzu, składają się z części 
przedniej odpowiedzialnej za eliminację ciepła oraz części tylnej odpowiedzialnej za 
zatrzymanie ciepła w organizmie, 

− termoefektorów: 
− efektorów termoregulacji fizycznej (układ krążenia, gruczoły potowe), 
− efektorów termoregulacji chemicznej (mięśnie szkieletowe, tkanka tłuszczowa, 

wątroba). 
Do zaburzeń termoregulacji zalicza się: 

1.. Hipotermię, obniżenie temperatury ciała poniżej 35°C.  
Objawy hipotermii mogą być:  

− łagodne (34–35°C): dreszcze, drżenie mięśni, dezorientacja, zawroty głowy, 
− umiarkowane (30-34°C): wzmocnione objawy łagodne, skurcze mięśni, zaburzenia 

świadomości, 
− ostre (28–30°C): dochodzi do zmniejszenia drżenia lub jego ustania, narasta sztywność 

mięśni, postępuje utrata świadomości, niezborność ruchowa, bełkotliwa mowa, 
− krytyczne (poniżej 28°C): upośledzenie czynności układu oddechowego, brak reakcji 

źrenic na światło, zimna skóra, przyjmująca sino-zielony kolor, niedotlenienie (mózg), 
obniżenie przemiany materii, migotanie komór i przedsionków, utrata świadomości, 
śmierć (przy obniżeniu temperatury poniżej 24°C). 
U podstaw hipotermii leży ujemny bilans cieplny ustroju, którego przyczyną może być: 

obniżenie wytwarzania ciepła (osoby skrajnie wygłodzone, wstrząs), nadmierna utrata ciepła 
(umieszczenie bez odpowiedniej odzieży w środowisku o obniżonej temperaturze, np.:  
w zimnej wodzie), upośledzenie termoregulacji (zaburzenia ukrwienia mózgu, urazy 
mechaniczne czaszki, niektóre substancje toksyczne). 
2. Hipertermię, stan podwyższonej temperatury ciała (powyżej 41°C), który wymaga 

podjęcia kroków ochładzających organizm, w przeciwnym wypadku grozi uszkodzeniem 
mózgu lub nawet śmiercią. 
Kliniczne zespoły hipertermii: 

I. Hipertermia niegorączkowa 
− omdlenie cieplne, spowodowane wysoką temperatura otoczenia, jest to krótkotrwałe 

niedokrwienie mózgu (występuje w pozycji stojącej lub siedzącej), wynikające  
z zalegania krwi w rozszerzonych naczyniach skórnych, 

− wyczerpanie cieplne, występuje u ludzi niezaaklimatyzowanych podczas ciężkiej 
pracy w wysokich temperaturach otoczenia, dochodzi do utraty elektrolitów na 
skutek nasilonego pocenia się, spadku ciśnienia, bólów i zawrotów głowy, 
tachykardii, 

− nadcieplność ośrodkowa, spowodowana podrażnieniem czynności ośrodka regulacji., 
może być pochodzenia mózgowego (nowotwory, zabiegi na mózgu) i rdzeniowego 
(poprzeczne przerwanie rdzenia kręgowego), 

− przegrzanie, spowodowane działaniem na organizm podwyższonej temperatury 
otoczenia w warunkach sprawnych mechanizmów termoregulacyjnych. Następstwem 
jest gromadzenie ciepła w ilości przewyższającej aktualnie możliwą utratę ciepła. 
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Rozwija się głównie w środowisku gorącym i wilgotnym w warunkach ciężkiej 
pracy fizycznej, która nasila tworzenie ciepła w mięśniach, 

− udar cieplny to nadmierne pobieranie ciepła z otoczenia i niedostatecznie 
pozbywanie się go, z następowym ustaniem wydzielania potu. O udarze cieplnym 
mówimy wówczas, gdy temperatura ciała narasta do 42–43°C i brak jest wydzielania 
potu. Objawami są: zahamowanie czynności gruczołów potowych, apatia, 
zmęczenie, zaburzenia psychiczne, drgawki, utrata świadomości, śpiączka, śmierć. 

II. Gorączka 
Jest to podwyższenie temperatury ciała poza zakres fizjologiczny przy sprawnie 

działającym układzie termoregulacji.  
Mechanizm gorączki 
Główną rolę w powstawaniu gorączki odgrywają pirogeny (egzogenne: bakterie, wirusy, 

endotoksyny bakteryjne, produkty wirusów i endogenne: interleukina 1), które działają na 
termoreceptory w podwzgórzu. Toksyny bakteryjne powodują wytwarzanie przez komórki 
organizmu interleukiny 1 (czynnik aktywujący leukocyty), która  przenika do podwzgórza 
w miejscu pozbawionym bariery krew-mózg. W wyniku działania interleukiny  
1 w podwzgórzu powstają prostaglandyny, które przestawiają termostat biologiczny na 
wyższą temperaturę krwi, co powoduje podwyższenie temperatury ciała i dochodzi do 
gorączki. 

Objawy towarzyszące gorączce: uogólnione bóle mięśniowe, bóle stawów, utrata apetytu, 
senność, bóle i zawroty głowy. 

W przebiegu gorączki występują następujące okresy:  
− okres narastania gorączki, 
− okres gorączki ustalonej, 
− okres obniżenia gorączki. 

W zależności od wysokości temperatury ciała wyróżnia się: stan podgorączkowy  
(do 37,5°C), gorączkę niską (37,5–38,5°C), gorączkę umiarkowaną (38,5–39°C), gorączkę 
wysoką (39–40°C) i hiperpireksję (powyżej 41°C). 
 
Zaburzenia przemiany materii (metabolizmu)  

Są to procesy zakłócające całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im 
przemian energii, zachodzących w komórkach organizmu i zapewniających mu prawidłowe 
funkcjonowanie. Dzieli się je na: 
1. Zaburzenia przemiany węglowodanów: 

− zaburzenia przemiany cukrów prostych, są to enzymopatie uwarunkowane 
genetycznie spowodowane niedoborem enzymów, które odpowiadają za kolejne 
etapy reakcji anabolicznych, np.: galaktozemia (niedobór transferazy galaktozo-1-
fosforanowej), galaktozuria (niedobór galaktokinazy), dziedziczona nietolerancja 
fruktozy (brak aldolazy fruktozo-1-fosforanowej), fruktozuria pierwotna (niedobór 
fruktokinazy wątrobowej), 

− zaburzenia przemiany cukrów złożonych są to glikogenozy (choroby spichrzania 
glikogenu), uwarunkowane genetycznie spowodowane niedoborem enzymów 
katalizujących reakcje syntezy lub degradacji glikogenu. Najczęstszą i najbardziej 
znaną jest glikogenoza typu I (choroba von Gierkego, niedobór glukozo-6-fosfatazy), 

− przewlekłe zaburzenie przemiany materii spowodowane bezwzględnym lub 
względnym niedoborem insuliny, czyli cukrzyca.  
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Typy cukrzycy 
Cukrzyca typu I ujawnia się u ludzi młodych, często dzieci. Jest ona następstwem 

bezwzględnego niedoboru insuliny, spowodowanym całkowitą destrukcją komórek B wysp 
trzustkowych. Choroba rozwija się na tle predyspozycji genetycznej, uwarunkowań 
immunologicznych, zakażeń wirusowych (wirus Coxsackie B, świnki, różyczki). 

Cukrzyca typu II ujawnia się w wieku dojrzałym, głównie u osób z nadwagą i otyłych. 
Jest to względny niedobór insuliny. Patogeneza jej jest zróżnicowana: od insulinooporności 
(zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę) z towarzyszącym względnym niedoborem 
insuliny do upośledzonej sekrecji insuliny z towarzyszącą insulinoopornością. 

Cukrzyca typu MODY, która ujawnia się w wieku młodzieńczym, posiada cechy 
cukrzycy typu II. Uwarunkowana jest genetycznie. 

Cukrzyca ciężarnych (2–5% ciężarnych) to zaburzenie przemiany węglowodanów, 
które po raz pierwszy ujawnia się w czasie ciąży, z reguły objawy ustępują po porodzie. 
Istnieje zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy w późniejszym czasie. Jej przyczyną są: 
zmiany hormonalne i metaboliczne w przebiegu fizjologicznej ciąży (działanie laktogenu 
łożyskowego, estrogenów, progesteronu). Może stać się przyczyną utraty ciąży, wad 
wrodzonych płodu. 
2. Zaburzenia gospodarki lipidowej:  

− lipidozy są to choroby spichrzeniowe, uwarunkowane genetycznie. Powstają na 
skutek niedoboru określonych enzymów lizosomalnych istotnych dla metabolizmu 
lipidów. Dochodzi do gromadzenia się następujących lipidów złożonych: 
sfingomieliny, cerebrozydu, gangliozydów. Do najbardziej znanych chorób zalicza 
się: choroba Gauchera (gromadzenie się glukocerybrozydów), choroba Taya-Sachsa 
(gromadzenie gangliozydów), choroba Niemmana-Picka (gromadzenie 
sfingomieliny), 

− hiperlipoproteinemie (pierwotne i wtórne) i hipolipoproteinemie (pierwotne 
i wtórne). 

Otyłość jest to stan nadmiernego gromadzenia tłuszczu w organizmie (u kobiet powyżej 
30% masy ciała, u mężczyzn powyżej 20% masy ciała). Zawartość tłuszczów można obliczyć 
za pomocą BMI (body mass index). BMI=masa ciała (kg)/wzrost ciała (m) do potęgi 2.  

Zespół metaboliczny X to zaburzenie, na które składają się: otyłość brzuszna (obwód talii 
powyżej 88 cm u kobiet i 102 cm u mężczyzn), ciśnienie tętnicze (powyżej 130/85), glikemia 
powyżej 100mg/dl, poziom trójglicerydów powyżej 150 mg/dl, poziom cholesterolu HDL 
poniżej 40 md/dl u mężczyzn i poniżej 50 mg/dl u kobiet. 
4. Zaburzenia przemiany aminokwasów są to choroby uwarunkowane genetycznie, 

spowodowane niedoborem lub brakiem określonych enzymów istotnych dla szlaków 
metabolicznych, np.: fenyloketonuria (niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej), 
alkaptonuria (niedobór oksydazy kwasu homogentyzynowego), albinizm (brak 
tyrozynazy), homocystynuria (brak syntazy cystationinowej). 

5. Zaburzenia przemiany porfirynowej są to wrodzone i nabyte zaburzenia defekty 
enzymów biorących udział w syntezie hemu. Wyróżnia się porfirię erytropoetyczną 
(choroba Gunthera) i wątrobową. 

6. Zaburzenia przemiany zasad purynowych, zaburzenia gospodarki witaminowej, 
zaburzenia gospodarki pierwiastkami mineralnymi, zaburzenia gospodarki wodno-
elektrolitowej, kwasowo-zasadowej. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak można zdefiniować zmiany wsteczne? 
2. Jakie zjawiska fizjologiczne prowadzą do zmian wstecznych? 
3. Czym charakteryzuje się zanik w medycynie? 
4. Na czym polega zwyrodnienie? 
5. Czym charakteryzuje się martwica? 
6. Czym są zmiany postępowe? 
7. Jakie są objawy starzenia się ustroju? 
8. Jaka jest etiologia nowotworu? 
 
4.2.3. Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Przygotuj prezentację multimedialną, w której przedstawisz rodzaje zmian zachodzących 
w organizmie człowieka prowadzących do zaburzenia homeostazy ustroju. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,  
2) przeanalizować odpowiedni fragment w poradniku ucznia i w literaturze uzupełniającej, 

według wskazówek nauczyciela,  
3) skonsultować plan pracy z nauczycielem, 
4) wykonać prezentację,  
5) przedstawić i omówić efekt pracy w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem (np. Power Point). 

 
Ćwiczenie 2* 

Przeprowadź wywiad z 10 osobami w wieku powyżej 75 lat, aby określić zmiany 
zachodzących w organizmie człowieka na skutek starzenia się organizmu. Prowadząc 
wywiad, pamiętaj o właściwym sposobie rozmowy, w taki sposób, by uzyskać potrzebne 
informacje, nie naruszając godności i intymności osób starszych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) opracować kwestionariusz pytań szczegółowych, 
2) skonsultować plan i zakres zadania z nauczycielem, 
3) przeprowadzić wywiady,  
4) opracować wnioski szczegółowe, 
5) określić ewentualne trudności w komunikowaniu się w trakcie prowadzenia wywiadu  

z osobami w wieku starszym,  
6) ocenić efekty pracy na forum grupy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– kwestionariusz wywiadu. 
 
Ćwiczenie 3  

Przedstaw etiologię i charakterystykę nowotworów. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiedni fragment w poradniku ucznia i w literaturze uzupełniającej, 
według wskazówek nauczyciela,  

2) określić etiologię nowotworów, 
3) scharakteryzować różne typy nowotworów, 
4) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– notatnik, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Określ zmiany jakie mogły zajść w organizmie człowieka, który w trakcie wspinaczki w 
Tatrach w warunkach zimowych, zgubił się i spędził w górach 12 godzin, zanim został 
odnaleziony. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować fragment materiału nauczania poradnika dla ucznia,  
2) przeanalizować opisany przypadek, 
3) określić zmiany w organizmie w opisanej sytuacji, 
4) zaprezentować wnioski na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– notatnik, 
– opis przypadku. 

 
Ćwiczenie 5  

Oblicz swój wskaźnik masy ciała BMI. Dokonaj analizy wyników pomiaru dla grupy, 
opracuj wnioski uwzględniające ocenę prawidłowości masy ciała oraz zaproponuj możliwe 
zalecenia dla osób, których wskaźnik BMI znacząco odbiega od normy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,  
2) dokonać pomiaru wzrostu i wagi, 
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3) wykonać obliczenia, 
4) dokonać analizy wyników, 
5) ustalić propozycje zaleceń dla osób, których wskaźnik BMI jest nieprawidłowy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura z zakresu zaleceń dla osób z nadwagą i niedowagą, 
– waga, 
– przyrząd do pomiaru wzrostu. 

 
4.2.4. Sprawdzian postępów  

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować zaburzenia funkcjonowania organizmu?   
2) wymienić zjawiska prowadzące do zmian wstecznych?   
3) wymienić wady rozwojowe?   
4) zdefiniować wady rozwojowe?   
5) zdefiniować zanik narządu?   
6) scharakteryzować etiologię zaników?   
7) zdefiniować zwyrodnienie?   
8) scharakteryzować zaburzenia termoregulacji?   
9) scharakteryzować poszczególne rodzaje zwyrodnień?   
10) scharakteryzować zmiany postępowe?   
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4.3. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu 
u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi 

 
4.3.1. Materiał nauczania  
 

Masaż oddziałuje na poszczególne tkanki i układy: ruchu, mięśniowy, powłoki skórne, 
krążenia i limfatyczny, nerwowy, pokarmowy, oddechowy, moczowy, płciowy, gruczoły 
wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, krwiotwórczy. 

Wskazania do stosowania masażu są od dawna ściśle ustalone i powszechnie przyjęte. 
Masaż zazwyczaj traktuje się jako uzupełnienie innych metod leczenia. Podstawą do 
przeprowadzenia masażu przez masażystę jest skierowanie lekarskie. Wystawiane jest ono 
przez lekarza na podstawie przeprowadzonych badań i ustalonego rozpoznania, ze 
szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań, których nieprzestrzeganie może prowadzić 
do zaostrzenia się procesu chorobowego i pojawienia się powikłań. W skierowaniu lekarz 
musi podać: rozpoznanie i stadium choroby, rodzaj i cel masażu, okolice ciała, które maja być 
masowane, oraz stosowane leki. Ważnym elementem jest współpraca masażysty z lekarzem. 

 
I. Układ ruchu – kostno-stawowy 

Wpływ masażu na narząd ruchowy człowieka: zwiększa elastyczność, wytrzymałość 
aparatu więzadłowego, a tym samym zwiększa zakres ruchów w stawie; polepsza ukrwienie; 
przeciwdziała przeciążeniom i kontuzjom; eliminuje przykurcze; przyspiesza wchłanianie 
obrzęków i wysięków; przygotowuje do wysiłku fizycznego oraz przyspiesza regenerację po 
wysiłku. 

Narząd ruchu odpowiada za utrzymanie prawidłowej postawy, zmianę pozycji oraz 
poruszanie się. Zaburzenie jego funkcjonowania prowadzi nie tylko do dolegliwości 
bólowych, ale również upośledza pracę i wykonywanie codziennych czynności. 

Choroby dotyczą ludzi w każdym wieku, od wczesnego dzieciństwa po osoby starsze.  
U dzieci i młodzieży obserwuje się wady genetyczne, choroby metaboliczne, a najczęściej 
urazy i infekcje. Osoby starsze dotykają głównie procesy degeneracyjne, które są skutkiem 
starzenia się organizmu oraz mogą też pojawić się choroby autoimmunologiczne. Osoby te są 
szczególnie narażone na urazy i niebezpieczne złamania, które są spowodowane 
zrzeszotnieniem kości, większą skłonnością do upadku i nasilającą się utratą sprawności 
fizycznej. 

Usprawnianie narządu ruchu jest najczęstszym wskazaniem do wykonywania masażu, 
dlatego masażysta powinien znać ten układ i jego zaburzenia szczególnie dokładnie.  

Choroby układu ruchowego 
1. Urazy narządu ruchu: 

− zwichnięcie – całkowite przemieszczenie powierzchni stawowych względem siebie. 
Zwichnięciu może towarzyszyć uszkodzenie struktur wewnątrzstawowych (więzadeł, 
chrząstki, łąkotek) oraz naciągnięcie bądź rozerwanie torebki stawowej. Staw jest 
niestabilny, a dodatkowo może dojść do uciskania tętnic lub nerwów.  
U noworodków spotyka się wrodzone podwichnięcie lub zwichnięcie biodra,  
w przebiegu choroby zwanej dysplazją stawu biodrowego. Objawy zwichnięcia: 
rozerwanie torebki stawowej, puchnięcie, silny ból, krwiak, obrzęk, 

− nadwichnięcie – częściowe przemieszczenie powierzchni stawowych względem 
siebie. Objawy: ból, obrzęk, wymuszone ustawienie kończyny, 

− skręcenie – uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu  
w stawie. Na skutek skręcenia może dojść do uszkodzenia torebki stawowej, 
więzadeł, chrząstki stawowej, a niekiedy także uszkodzenia fragmentów kostnych. 
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Objawy: ból spoczynkowy, i ruchowy, obrzęk, zasinienie, patologicznie zwiększenie 
zakresu ruchu (np. palec wygina się w drugą stronę), 

− złamanie – całkowite przerwanie ciągłości kości (gdy dochodzi do przerwania 
niecałkowitego określa się je jako nadłamanie). Objawy: patologiczna ruchomość 
kości, nieprawidłowe położenie, trzeszczenie odłamów kości, 

− stłuczenie – uraz tkanek i stawów okołotkankowych. Do najczęstszych następstw 
stłuczenia należą: krwawe wylewy i wysięki podskórne, obrzęk oraz częściowe 
upośledzenie ruchomości stawu objętego stłuczeniem, 

− przykurcz w stawie – przymusowe ustawienie kończyny, objawem jest ograniczenie 
ruchomości w stawie. 

2. Wady narządu ruchu: 
− dysplazja stawu biodrowego – wada wrodzona stawu biodrowego, dotycząca 

panewki lub bliższego końca kości udowej, najczęściej obydwu tych elementów. 
Torebka stawowa jest rozluźniona, panewka płytka i stroma. Dochodzi do 
wysuwania głowy kości udowej poza panewkę, głównie dotyczy obu stawów 
biodrowych. Częściej występuje u noworodków płci żeńskiej, 

− wada postawy – każda zmiana w ukształtowaniu przestrzennym ciała różniąca je od 
postawy uznanej za prawidłową, np. odchylenie lini wyrostków kolczystych od lini 
pionu (obraz kliniczny: nadmierne przednio tylne wygięcie kręgosłupa, obrócenie 
kręgów, przedni lub tylny garb żebrowy w odcinku piersiowym, asymetria łopatek, 
asymetria trójkątów talii), 

− kolana koślawe – u stojącego dziecka zwiększony rozstęp pomiędzy kostkami goleni 
oraz krzyżowanie kolan podczas stania, chodu i biegu, 

− kolana szpotawe – wygięcie kończyn w stawie kolanowym na zewnątrz, 
− stopa koślawa – koślawe ustawienie pięty oraz obniżenie sklepienia podłużnego 

stopy. U dzieci do 3 roku życia jest to fizjologiczny kształt stopy,  
− stopa szpotawa – końskie ustawienie stopy, odwrócenie podeszwy stopy do 

wewnątrz, przywiedzenie przodostopia oraz wydrążenie podłużnego sklepienia 
stopy, 

− stopa płaska – obniżenie sklepienia podłużnego i ustawienie kości stępu  
w nawróceniu, 

− stopa końska – nadmierne zgięcie podeszwowe stopy, szpotawe ustawienie palców, 
skrócenie rozcięgna podeszwowego. 

3. Jałowe martwice kości  
Są to zespoły chorobowe charakteryzujące się obumarciem tkanki kostnej i częściowo 

tkanki chrzęstnej w wyniku niedokrwienia, bez udziału bakterii chorobotwórczych. 
Występują głównie u dzieci i młodzieży. 

Choroba Pertesa (jałowa martwica głowy kości udowej) – z reguły jednostronna, 
pierwsze objawy to utykanie (nasila się w ciągu dnia podczas chodzenia, po wypoczynku 
zanika) i bóle stawu kolanowego. W badaniu stwierdza się ograniczenie odwodzenia, 
wyprostu i rotacji wewnętrznej.  
4. Choroby układowe narządu ruchu to odrębna grupa wad wrodzonych, mają one 

najczęściej tło dziedziczne, zmiany dotyczą głównie układu kostno-stawowego. Zalicza 
się do nich m.in.: chorobę Scheuermann’a (kifoza młodzieńcza, objawia się bólem 
pleców, pogłębianiem kifozy odcinka piersiowego lub piersiowo-lędźwiowego, co 
sprzyja zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, przebiega dość łagodnie).  

5. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze 
Rozwijają się powoli u osób powyżej 40 roku życia. Mogą być pierwotne (głównie  
u kobiet, bez uchwytnej przyczyny) i wtórne (są skutkiem działania na staw określonych 
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czynników chorobowych). Objawami są: ból w stawie głównie podczas ruchu, obciążenia 
stawów, przykurcze stawów, ograniczenie ruchów, zaniki mięśniowe. 
Reumatoidalne zapalenie stawów występuje głównie u kobiet pomiędzy 25 a 50 rokiem 

życia. Obraz kliniczny: to symetryczne zapalenie stawów, najczęściej dotyczy stawów 
nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych; łokciowe 
odchylenie rąk z przykurczem zgięciowym palców, dodatkowo ból, obrzęk stawów, zaniki 
mięśniowe. 

 
Wskazania do stosowania masażu 

Choroby nieurazowe narządu ruchu: 
− wylewy krwawe w tkankach miękkich po ustąpieniu odczynu miejscowego, 
− zmiany z przeciążenia, 
− choroby kości i stawów przebiegające z przykurczami, 
− stany przed i pooperacyjne, 
− przewlekłe zapalenia stawów, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych, 
− zmiany zniekształcające kostno-stawowe, 
− wady wrodzone, zaburzenia rozwoju narządu ruchu, 
− choroby reumatyczne: różne postacie gośćca, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze, 

zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i tkanek miękkich, 
− wady postawy, skrzywienie kręgosłupa, krzywica, 
− stopy koślawe, szpotawe, płaskie, końskie, 
− szpotawość i koślawość kolan, 
− jałowe martwice kości (choroba Pertesa), 
− dysplazja stawu biodrowego, 
− deformacje kręgosłupa, 
 Choroby urazowe narządu ruchu: 
− stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, stany po złamaniach, 
− naciągnięcia i naderwania mięśni. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− wrodzone zwichnięcia i łamliwość kości, 
− wczesne stany po złamaniu kości, 
− brak dostatecznej kostniny, 
− jamistość rdzenia, 
− zapalenie szpiku kostnego z przetokami, 
− ostre stany zapalne stawów, 
− gruźlica kości, 
− zaawansowana osteoporoza, 
− nowotwory. 
II. Układ ruchu – układ mięśniowy  

Wpływ masażu na układ mięśniowy: zwiększa zaopatrzenie mięśni w tlen i substancje 
odżywcze; przyspiesza przemianę materii; pobudza włókna mięśniowe do skurczu i powoduje 
wzrost ich napięcia, przez co zapobiega zanikom mięśni; zwiększa zdolność mięśni do pracy, 
przygotowuje mięśnie do wysiłku i przyspiesza regenerację po wysiłku. 

Choroby układu mięśniowego 
1. Stany pourazowe mięśni:  
− stłuczenia, zmiażdżenia, uderzenia. Objawy: wylew, wynaczynienie krwi do tkanki, 

obrzęk, wysięk śródmięśniowy, podwyższenie temperatury tkanek, bolesność okolicy 
stłuczonej, otarcie naskórka, przerwanie ciągłości skóry, ograniczenie ruchu w stawie. 
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2. Dystrofie mięśniowe 
− dystrofia mięśniowa Duchenne'a, to najczęstsza postać, chorują głównie mężczyźni. 

Objawami w pierwszych latach życia jest upośledzenie ruchów, trudności  
w chodzeniu, w szczególności podczas wchodzenia po schodach oraz pionizacji  
z pozycji siedzącej. Z czasem pojawiają się zaniki mięśniowe, w wyniku czego 
powstają przykurcze mięśni, utrudniony chód (chód kaczkowaty). Choroba rozwija 
się w ciągu od pięciu do piętnastu lat, podczas tego czasu następuje rozległy zanik 
oraz niedowład mięśni, który uniemożliwia chodzenie,  

− postać obręczowa, dotyczy najczęściej mięśni obręczy miednicznej, chorują zarówno 
kobiety jak i mężczyźni, rozpoczyna się głównie w drugiej lub trzeciej dekadzie 
życia, 

− postać twarzowo-łopatkowo-ramieniowa, dziedziczy się w sposób autosomalny 
dominujący. Chorują więc, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a przebieg choroby 
jest bardzo różny. 

3. Porażenia i niedowłady 
Porażenia to stan charakteryzujący się całkowitą niemożnością wykonywania ruchu, na 

skutek braku dopływu bodźców nerwowych do mięśni. Objawami są: obniżenie napięcia 
mięśniowego, zaniki mięśniowe, zniesienie odruchów w kończynie objętej paraliżem. 

Niedowład to zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu, powstałe najczęściej na 
skutek zmian organicznych ośrodkowych, obwodowych lub dotyczących samego mięśnia. 

Wskazania do stosowania masażu: 
− przeciwdziałanie zanikom mięśniowym i leczenie już powstałych w skutek 

unieruchomienia, 
− zaniki mięśniowe pochodzenia neurogennego: porażenia, niedowłady, 
− stany pourazowe mięśni: zmiażdżenia, zerwanie włókien mięśniowych, wylewy krwawe 

śródmięśniowe, przewlekłe stany zapalne, 
− zmęczenie mięśni po wysiłku fizycznym, 
− rozluźnienie napięcia mięśni oddechowych w przewlekłych nieżytach oskrzeli i astmie 

oskrzelowej. 
Przeciwwskazania do stosowania masażu: 

− postępujący zanik mięśni. 
III. Skóra  

Wpływ masażu na choroby skóry człowieka: usuwa martwe komórki naskórka w postaci 
łusek, co ułatwia oddychanie skóry; usprawnia czynność wydalniczą gruczołów potowych  
i łojowych; ujędrnia skórę i podwyższa jej temperaturę; poprawia odżywianie skóry  
i gruczołów poprzez rozszerzanie naczyń skórnych; przyspiesza obieg krwi i chłonki  
w naczyniach skórnych i spalanie tkanki tłuszczowej; rozmiękcza blizny i zrosty; 
przeciwdziała odleżynom.  
 
Choroby skóry 
1. Wpływ czynników termicznych na skórę 

Odmrożenia – uszkodzenie skóry, powstające w wyniku działania niskiej temperatury. 
Ciężkość i rozległość uszkodzenia skóry zależą od temperatury otoczenia oraz czasu, w jakim 
skóra była poddana działaniu niskiej temperatury. Wiatr i duża wilgotność powietrza nasilają 
skutki działania mrozu. Zmiany w naczyniach krwionośnych, spowodowane spożyciem dużej 
ilości alkoholu, powodują u poszkodowanych ciężkie odmrożenia, często przyczyniając się do 
nadmiernego wychłodzenia ciała i śmierci. Miejsca szczególnie narażone na odmrożenie to 
nos, uszy, policzki oraz palce rąk i stóp. Objawami odmrożenia są ból, bladość lub 
sinoczerwone zabarwienie skóry, obrzęk, pieczenie, świąd skóry, pęcherze. 
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Oparzenia – uszkodzenie skóry i tkanek  głębiej położonych wskutek działania ciepła, 
żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych), prądu elektrycznego, 
promieni słonecznych lub promieniowania. Przy rozległych oparzeniach uraz oparzeniowy 
staje się bardzo ciężką chorobą ogólnoustrojową mogącą prowadzić do śmierci. Objawami 
oparzenia są zaczerwienie, ból, pęcherze, w ciężkich oparzeniach dochodzi do zwęglenia 
tkanek. 
2. Blizny to zmiana skórna będąca najczęściej następstwem uszkodzenia skóry właściwej 

i zastąpieniem ubytku przez tkankę łączną włóknistą. Blizny mogą mieć charakter 
przerostowy (tzw. keloid, gdy ilość tkanki łącznej jest większa niż ilość tkanki 
zniszczonej przez uraz) bądź charakter zanikowy. 

3. Owrzodzenia to ubytek skóry lub błony śluzowej uprzednio chorobowo zmienionej. 
Owrzodzenie na skórze powstaje najczęściej na stopach i podudziach (np. u cukrzyków) 
w wyniku urazu, zranienia zwłaszcza powikłanego zakażeniem, sięga zawsze co najmniej 
do skóry właściwej i po zagojeniu pozostawia bliznę. 

4. Czyraki to ropne zapalenie okołomieszkowe z wytworzeniem czopa martwiczego, 
spowodowane zakażeniem gronkowcowym, początkowo ma postać guzka, potem krosty. 

5. Łuszczyca jest chorobą skóry, charakteryzującą się występowaniem grubych, 
czerwonych plam na skórze, pokrytych białymi łuskami. Najczęściej pojawia się między 
20 a 30 rokiem życia oraz ma tendencję do występowania rodzinnego. Łuszczyca nie jest 
zakaźna, ale jest chorobą widoczną, stanowiącą dla chorego duży problem. Objawami 
łuszczycy są zgrubiałe, czerwone plamy na skórze, pokryte suchymi, białymi łuskami 
(zazwyczaj na łokciach, powiekach, dłoniach, kolanach, paznokciach rąk i nóg, skórze 
głowy i tułowia), niekiedy swędzenie oraz nierówne, popękane lub zdeformowane 
paznokcie. 

6. Nowotwory skóry 
Są nowotworami nabłonkowymi, które dzielą się na raki podstawnokomórkowe  

i kolczystokomórkowe. Rak podstawnokomórkowy jest częstszy, miejscowo złośliwy, nie 
daje przerzutów. W zależności od cech klinicznych wyróżnia się trzy odmiany raka: 
powierzchniowy, guzkowy i wrzodziejący. Rak kolczystokomórkowy ma znacznie większą 
złośliwość, cechuje się naciekającym wzrostem, daje przerzuty głównie do węzłów 
chłonnych. W zależności od cech klinicznych wyróżnia się postać wrzodziejącą  
i brodawkującą. Zmiany skórne cechują się naciekiem podstawy i często wałowatymi, 
wywiniętymi brzegami, ale bez perłowatego wału, który jest charakterystyczny dla raka 
podstawnokomórkowego. 

Wskazania do stosowania masażu: 
− zaburzenia odżywcze skóry, 
− odmrożenia, 
− choroby naczyń krwionośnych i limfatycznych, 
− blizny pourazowe i pozabiegowe, 
− po wstrzyknięciach domięśniowych np.: insuliny, 
− cele kosmetyczne. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− choroby skóry, którym towarzyszą pęcherze, wypryski oraz uszkodzenia ciągłości 

tkanek, 
− stany ropne, trudno gojące się blizny, czyraki, owrzodzenia, 
− dermatozy, łuszczyca, 
− nowotwory skóry. 
IV. Układ krążenia  

Wpływ masażu na choroby układu krążenia człowieka: pobudza układ krwionośny do 
pracy i zwiększa zaopatrzenie narządów w tlen i substancje odżywcze oraz usuwanie 
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produktów rozpadu; zmniejsza opór krwi w tętnicach i ułatwia odpływ krwi żylnej, przez co 
usprawnia pracę serca; rozszerza naczynia krwionośne i przyspiesza obieg krwi; zwiększa 
napięcie ścian naczyń żylnych i zastawek; usprawnia działanie pompy mięśniowej na skutek 
wzmacniającego działania masażu na mięśnie; działa przeciwzakrzepowo; przyspiesza 
wchłanianie obrzęków i wylewów krwawych. 
 
Choroby układu krążenia 
1. Niewydolność krążenia 

Przewlekła niewydolność krążenia to stan, w którym niewydolne serce nie jest w stanie 
przepompować odpowiedniej do zapotrzebowania ilości krwi (zaburzenie funkcji kurczliwej 
serca) koniecznej dla prawidłowego zaopatrzenia w tlen i niezbędne składniki odżywcze 
narządów naszego organizmu. Wyróżnia się niewydolność lewokomorową (objawia się 
głównie dusznością, szybkim męczeniem się, kaszlem) i prawokomorową (objawia się 
obrzękami kończyn, nieregularnym rytmem serca, poszerzonymi żyłami szyjnymi, 
powiększoną wątrobą, obecnością płynu zbierającego się w jamie brzusznej, czasem w worku 
osierdziowym lub w jamie opłucnowej). 
2. Zaburzenia przepływu krwi 

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych to utrwalone zaburzenie odpływu 
krwi żyłami kończyn dolnych spowodowane niewydolnością zastawek żylnych. Dochodzi do 
zastoju krwi w układzie żył powierzchownych i głębokich. Objawy początkowe są 
niespecyficzne, czasem stanowią tylko problem kosmetyczny. Typowe objawy to: obrzęk 
goleni pod koniec dnia, podczas długotrwałego stania lub siedzenia, zaburzenia czucia  
i kurcze kończyn dolnych, niemożność chodzenia, uczucie ciężkości, swędzenie kończyn, 
zmęczenie nóg, poszerzenia drobnych naczyń skórnych o krętym przebiegu (teleangiektazje). 
Zaawansowane objawy to przebarwienia wokół kostek, żylaki, białawy troficzny zanik skóry. 
Najczęstszym objawem przewlekłej niewydolności żylnej są żylaki kończyn dolnych. Są to 
patologiczne poszerzenia żył powierzchownych, które mogą być wężowate lub miotełkowate. 
Objawami są zwykle pobolewanie, uczucie ciężkości, zmęczenia nóg, nasilające się 
wieczorem. 
3. Zakrzepica żył głębokich to proces przebiegający w obrębie głębokiego układu żylnego 
spowodowany uszkodzeniem śródbłonka lub zastojem krwi. Objawami są: zaczerwienie, 
wzmożone ucieplenie kończyny, napięta i błyszcząca skóra, obrzęk kończyny poniżej 
zakrzepicy, bolesność uciskowa. 
4. Choroby obwodowych naczyń krwionośnych: 

Stwardnienie tętnic obwodowych (miażdżyca) to najczęstsza przyczyna przewlekłego 
niedokrwienia kończyn, częściej dotyczy mężczyzn. Zmiany chorobowe występują 
najczęściej w obrębie tętnic kończyn dolnych. Objawami są: mrowienie, drętwienie  
w początkowym okresie, później pojawiają się bóle wysiłkowe podczas chodzenia, które  
z czasem zmuszają do częstszych przerw, następnie pojawiają się bóle spoczynkowe (często 
w nocy), natomiast w krańcowym etapie dochodzą zmiany martwicze kończyn. 

Choroba Buergera to zapalenie wszystkich warstw ściany naczyń, ze szczególną 
skłonnością do tworzenia zakrzepów. Dotyczy młodych, palących papierosy mężczyzn. 
Zmiany obejmują obwodowe części kończyn górnych i dolnych, zwłaszcza palce stóp. 
Objawy: jak w przypadku miażdżycy. 

Choroba Reynauda to napadowe niedokrwienie palców rąk pod wpływem zimna lub 
bodźca emocjonalnego. Obraz kliniczny to nagłe zblednięcie palców rąk na skutek oziębienia. 
Początkowo blade, pozbawione czucia palce stają się sine, a następnie czerwone. W końcowej 
fazie są nadmierne ucieplone i bolesne. Częste napady niedokrwienia mogą prowadzić do 
powstania trudno gojących się ran na opuszkach palców. 
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Wskazania do stosowania masażu: 
− przewlekła niewydolność krążenia w celu ułatwienia odpływu krwi żylnej i limfy  

z kończyn,  
− stany obniżonego ciśnienia krwi, 
− choroby obwodowych naczyń krwionośnych np.: stwardnienie tętnic obwodowych, 
− stany po przebytej zakrzepicy żył kończyn dolnych, 
− choroba Raynauda, choroba Buergera, 
− zespoły żylakowe bez owrzodzeń, 
− otłuszczenie serca nieznacznego stopnia. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− krwotoki lub stany im zagrażające, 
− świeże zakrzepy, zapalenia żył, 
− daleko posunięta miażdżyca, 
− niewyrównane wady serca, 
− choroba nadciśnieniowa, 
− tętniaki. 
V. Układ chłonny 

Wpływ masażu na układ chłonny człowieka jest ogromny: pobudza układ limfatyczny do 
pracy poprzez usprawnienie przepływu limfy; przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków. 

Choroby układu chłonnego 
1. Niewydolność układu chłonnego objawia się głównie obrzękami limfatycznymi wynika 
to z utrudnionego krążenia limfy. Przyczynami mogą być urazy, choroby naczyń chłonnych, 
zabiegi operacyjne.  
2. Słoniowacizna to nasilony obrzęk kończyn dolnych powstający na skutek utrudnionego 
odpływu chłonki. Do najczęstszych przyczyn zaliczamy wrodzony niedorozwój naczyń 
chłonnych, stany zapalne naczyń chłonnych kończyn dolnych oraz choroby pasożytnicze. 

Wskazania do stosowania masażu: 
− obrzęki i wysięki w przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia chłonki, 
− zmiany skórne spowodowane zaburzeniem krążenia limfy. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− choroby nowotworowe układu chłonnego oraz ich przerzuty, 
− choroby zakaźne, 
− obrzęki i wysięki w przebiegu ostrych stanów zapalnych, 
− zapalenia węzłów chłonnych. 
VI. Układ oddechowy 

Wpływ masażu na układ oddechowy człowieka: przyspiesza krążenie krwi w naczyniach 
krwionośnych, czego skutkiem jest zwiększenie ilości krwi dostarczanej do płuc; zmniejsza 
przestrzeń nieużyteczną płuc; polepsza wentylację i zwiększa wydolność układu 
oddechowego; zwiększa ilość krwi bogatej w tlen; pobudza drzewo oskrzelowe do 
wydzielania śluzu; polepsza funkcjonowanie mięśni międzyżebrowych.  
 
Choroby układu oddechowego 
1. Rozedma płuc to nieodwracalne rozszerzenie przestrzeni powietrznych położonych 

dystalnie od oskrzelików końcowych wskutek destrukcji ścian pęcherzyków płucnych. 
Początkowe objawy rozedmy są niewielkie: duszność wysiłkowa, niewielka sinica,  
z czasem objawy zaczynają się nasilać i chorych męczy kaszel. Oglądaniem stwierdza się 
beczkowatą klatkę piersiową, horyzontalne ustawienie żeber, chory oddycha przez, tak 
zwane „zasznurowane usta”, tendencja do oddychania górną częścią klatki piersiowej, 
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objaw rozpiętego kołnierzyka z gęsią skórką (zasinienie górnej części okolicy mostka 
przy rozpiętym kołnierzyku, co sprawia wrażenie opalenizny, gęsiej skórki). 

2. Niedodma płuc to bezpowietrzność tkanki płucnej, która nie wykazuje zmian zapalnych. 
Może być spowodowana zamknięciem oskrzela, które doprowadza powietrze do 
określonego obszaru płuc lub uciskiem przez płyn znajdujący się w jamie opłucnej. 

3. Przewlekłe zapalenie oskrzeli (nieżyt) charakteryzuje się przewlekłym kaszlem  
z odkrztuszaniem, występującym przez co najmniej 3 miesiące w roku podczas dwóch 
kolejnych lat po sobie następujących. Objawami są: kaszel z wykrztuszaniem wydzieliny 
(głównie rano), potem dołącza się duszność wysiłkowa a następnie spoczynkowa. 

4. Astma oskrzelowa to odwracalna niedrożność dróg oddechowych o różnym nasileniu, 
która występuje na skutek zapalenia i nadwrażliwości oskrzeli. Objawy: napadowo 
występująca duszność ze świstem wydechowym (często w nocy), lęk i męczący kaszel  
z odkrztuszaniem niewielkiej ilości plwociny, chory siedzący z podpartymi rękoma, 
aktywny udział pomocniczych mięśni oddechowych, przyśpieszenie pracy serca, tętna, 
oddechu. 

5. Zapalenie płuc to ostry lub przewlekły stan zapalny płuc, obejmujący przestrzeń 
pęcherzykową i/lub tkankę miąższową. Objawami są: wysoka gorączka, dreszcze, poty, 
kaszel z odksztuszaniem, duszność, ból w klatce piersiowej, przyśpieszony oddech, praca 
serca, ogólne osłabienie. 

6. Ostre zapalenie oskrzeli, objawami są: gorączka lub brak, bóle głowy, kaszel ze skąpą 
wydzieliną. 

7. Gruźlica powstaje w wyniku zakażenia prątkami gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) 
zwanych też prątkami Kocha (ich odkrywcy). Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą 
kropelkową, a źródłem zakażenia jest prątkujący chory. Początkowo przebiega 
bezobjawowo, z czasem pojawiają się kaszel z odkrztuszaniem, utrata wagi ciała, brak 
apetytu, nocne poty, stany gorączkowe, osłabienie, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, 
duszność. 
Wskazania do stosowania masażu: 

− rozedma płuc, 
− niedodma płuc, 
− przewlekły nieżyt oskrzeli, 
− astma oskrzelowa w okresie międzynapadowym, 
− stany po zapaleniu płuc i oskrzeli, 
− stany po zabiegach torakochirurgicznych. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− ostre stany zapalne dróg oddechowych, 
− choroby zakaźne, 
− gruźlica płuc, 
− astma oskrzelowa w czasie napadów, 
− zmiany nowotworowe. 
VII.  Układ nerwowy 

Wpływ masażu na układ nerwowy człowieka: oddziałuje na obwodowy i ośrodkowy 
układ nerwowy; działa relaksacyjnie, uspokajająco lub pobudzająco; usprawnia czucie 
powierzchowne i głębokie; poprawia wysyłanie bodźców nerwowych do mięśni, gruczołów 
wydzielania wewnętrznego i do określonych narządów; polepsza ukrwienie i utlenowanie, 
przez co zapewnia prawidłowe procesy metaboliczne w całym układzie nerwowym. 

Choroby układu nerwowego 
1. Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (choroba Heinego-Medina) 
wywołane jest przez Poliovirus hominis. Choroba dotyczy najczęściej bliższych części 
kończyn. Przebieg choroby jest różny od postaci łagodnej do śmiertelnej. Najcięższą postacią 
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jest postać porażenna, w której atakowane są głównie grupy mięśni proksymalnych kończyn 
dolnych. Mięśnie unerwiane przez zaatakowane neurony z czasem zanikają. Porażenia zwykle 
poprzedzone są okresem nieżytowym a następnie fazą utajenia (1–4dni). Na kilka dni przed 
pojawienie się porażenia dołączają się objawy oponowe, adynamia mięśniowa, bolesne 
kurcze mięśni, osłabienie odruchów.  
2. Urazy mózgu: 

– wstrząśnienie mózgu – początkowo objawia się krótkotrwałą utratą przytomności, 
bladością powłok skórnych, brakiem odruchów, wiotkością kończyn, spadkiem 
ciśnienia, następnie po powrocie świadomości pojawiają się wymioty, bóle i zawroty 
głowy, niepamięć wsteczna, 

– stłuczenie mózgu – objawia się utratą świadomości różnego stopnia, niedowładami, 
zaburzeniem mowy, utratą węchu, zaburzeniami wzroku,  

– obrzęk mózgu – ujawnia się po kilku dniach po urazie poprzez narastające bóle 
głowy, wymioty, osłabienie i senność, zwolnienie tętna, 

– krwiak nad i podtwardówkowy – w początkowych okresach objawy są identyczne, 
po ustąpieniu wstrząsu świadomość chorego powraca, lecz po okresie utajenia 
narastają bóle głowy, zaburzenia świadomości, zwolnienie tętna, niedowłady 
(głównie nerwu twarzowego i kończyn). 

Urazy kręgosłupa mogą być przyczyną uszkodzeń rdzenia kręgowego: 
− wstrząśnienie rdzenia kręgowego – mniej lub bardziej nasilone objawy zespołu 

poprzecznego uszkodzenia rdzenia, cofają się bez śladu, 
− obrzęk pourazowy rdzenia – objawy jak wyżej, ustępowanie objawów jest powolniejsze, 
− stłuczenie rdzenia – objawy zespołu poprzecznego uszkodzenia rdzenia lub zespołu 

Browna-Sequarda (porażenie mięśni, zaburzenie czucia głębokiego po stronie 
uszkodzenia oraz zaburzenie czucia, bólu i temperatury po stronie przeciwnej 
uszkodzenia), 

− zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia – poniżej ogniska uszkodzenia występuje: 
całkowite porażenie kończyn (w początkowym okresie ma charakter wiotki, odruchy są 
zniesione, napięcie mięśni obniżone, później rozwija się porażenie spastyczne), 
zatrzymanie moczu i stolca, zniesienie wszystkich rodzajów czucia. 

3. Udar mózgu to nagłe wystąpienie objawów ogniskowych wskutek zaburzeń krążenia 
mózgowego. Wyróżnia się udary niedokrwienne (80%) i krwotoczne (20%). Podstawowe 
objawy udaru mózgu to niedowład lub paraliż jednej kończyny górnej lub dolnej bądź 
obu kończyn po przeciwnej do udaru stronie ciała; zaburzenia czucia, zaburzenia mowy; 
uszkodzenie nerwów czaszkowych (najczęściej nerwu twarzowego: asymetria twarzy, 
opadnięcie kącika ust, wygładzenie fałdu nosowo-wargowego po stronie porażonej), 
zaburzenie widzenia; zawroty głowy. 

4. Choroba Parkinsona, pojawia się najczęściej po 60 r.ż., istotą choroby jest 
zwyrodnienie i obumarcie neuronów istoty czarnej, co powoduje spadek poziomu 
dopaminy. Typowe objawy to bradykinezja (usztywnienie ciała i spowolnienie ruchów) 
i tremor (drżenie). Z upływem czasu bradykinezja powoduje objawy pochodne, czyli: 
charakterystyczne pochylenie sylwetki ciała w przód, chód drobnymi kroczkami, zmiana 
charakteru pisma, redukcja mimiki twarzy, zaburzenia mowy (mowa cicha, pozbawiona 
modulacji głosu); dodatkowo dochodzi do wzrostu wydzielania gruczołów łojowych, 
spadku ciśnienia prowadzącego do omdleń, demencji, zaburzenia koncentracji, zmiany 
osobowości. 

5. Stwardnienie rozsiane to nabyta choroba demielinizacyjna włókien nerwowych 
w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego. Objawia się pozagałkowym zapaleniem nerwu 
wzrokowego (zaburzenie widzenia kolorów połączone z bólem pozagałkowym, 
jednostronne, w 90% objawy samoistnie ustępują), niedowładami spastycznymi kończyn 
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dolnych, objawami móżdżkowymi (oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana, 
zaburzenia postawy i ruchów, czyli „chód pijanego”), uporczywymi parestezjami na 
kończynach i tułowiu, zaburzeniami czynności zwieraczy, chory przy przygięciu głowy 
do mostka odczuwa wrażenie „przepływu prądu przez kręgosłup”. 

6. Mózgowe porażenie dziecięce spowodowane jest uszkodzeniem ośrodkowego neuronu 
ruchowego, które powstaje przed końcem okresu noworodkowego. Uszkodzenia mózgu 
są zazwyczaj trwałe i nie postępują. Objawia się: niedowładami kurczowymi (dotyczą 
mięśni zginaczy, przywodzicieli i obracających kończyny do zewnątrz), porażeniami, 
ruchami mimowolnymi, mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju umysłowym, mowy, 
zachowania, oraz padaczka. 

7. Choroby obwodowego układu nerwowego:  
− neuropatia to zespół kliniczny powstający w wyniku zmian czynności i budowy 

nerwów (obwodowych i /lub czaszkowych), które są spowodowane przez czynniki 
niezakaźne, 

− zapalenie nerwu (neuritis) to uszkodzenie nerwów o etiologii bakteryjnej lub 
wirusowej, np.: półpasiec, trąd, 

− neuralgia to ból zlokalizowany w miejscu unerwienia danego nerwu lub jego gałęzi, 
bez obecności innych objawów uszkodzenia nerwu (zaburzenia czucia, porażenie) 
spowodowany mikrouszkodzeniem nerwu, 

− sympatalgia (neuralgia wegetatywna) to rozlany, piekący ból, który nie reaguje na 
leki przeciwbólowe, towarzyszą jemu objawy wegetatywne, 

− kauzalgia to uszkodzenie pnia dużego nerwu zawierającego włókna współczulne  
(n. pośrodkowy, n. kulszowy); pojawia się bardzo silny ból sympatalgiczny oraz 
nasilone objawy wegetatywne, 

− polineuropatia to zespół kliniczny, którego podstawową cechą jest jednoczesne 
upośledzenie czynności kilku nerwów obwodowych. 

Do głównych objawów klinicznych uszkodzenia nerwu obwodowego zalicza się 
niedowład bądź porażenie, a w miarę upływu czasu dołącza się zanik mięśni unerwionych 
przez ten nerw. Jeżeli nerw zawiera włókna czuciowe wówczas objawy ruchowe są 
wyprzedzane przez czuciowe, czyli przez parestezje, ból, przeczulicę. Natomiast, jeśli nerw 
zawiera włókna autonomiczne, występują objawy wegetatywne, takie jak: zaburzenia pocenia 
oraz zmiany zabarwienia skóry w obrębie pola unerwienia danego nerwu.  

Zespoły korzeniowe – powstają w wyniku zwyrodnienia kręgosłupa, zmiany te 
powodują ucisk korzeni i bóle, a także parestezje, ubytki czucia, zaniki mięśni, zmiany 
w odruchach. Zalicza się do nich: 
− rwa ramienna to zespół charakteryzujący się bólami, które promieniują od karku do 

ramienia, wzdłuż kończyny górnej do palców, a czasem do przedniej części klatki 
piersiowej. Objawy: bóle (często rano, po przebudzeniu się), parestezje, osłabienie 
odruchów, z czasem niedowłady mięśni. Ból nasila się w pozycji leżącej, dlatego często 
chory noc spędza na siedząco, dodatkowo zwiększa się przy opuszczaniu kończyny, 
podczas ruchów szyją, kaszlu i przy wysiłku fizycznym, 

− rwa kulszowa to zespół chorobowy, który charakteryzuje się bólem promieniującym od 
okolicy lędźwiowo-krzyżowej do pośladka oraz wzdłuż tylnej powierzchni kończyny 
dolnej nawet do stopy. Objawy: bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, które początkowo są 
tępe i występują po wysiłkach lub pracy w pozycji pochyłej a znikają po położeniu lub 
w pozycji siedzącej. Później dochodzą jednostronne bóle trwające kilka dni 
z usztywnieniem kręgosłupa i przykurczem mięśni, 

− rwa udowa charakteryzuje się bólami promieniującymi wzdłuż przedniej powierzchni 
uda, a także zaburzeniami czucia, osłabieniem lub zniesienie odruchu kolanowego, 
z czasem niedowładem i zanikiem mięśnia czworogłowego. 
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8. Zapalenia mózgu i opon mózgowych 
Zapalenie mózgu to schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, spowodowane m.in. 

infekcją wirusową lub bakteryjną. Objawia się: zaburzeniami widzenia, wzrostem 
temperatury, omdleniami, zawrotami głowy, zaburzeniami świadomości, drętwieniem, 
mrowieniem. Może być przyczyną trwałego uszkodzenia mózgu. 

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to choroba zakaźna wywoływana przez wirusy 
lub bakterie, rzadziej przez pierwotniaki i pasożyty. Podstawowymi objawami są bóle głowy, 
wymioty i objawy oponowe (np. sztywność karku, objaw Brudzińskiego). Dodatkowo mogą 
występować: gorączka, senność, podwójne widzenie, światłowstręt, zaburzenia mowy, 
drgawki, bóle mięśni, porażenia mięśni. U dzieci częściej występuje bakteryjne zapalenie,  
w którym oprócz objawów typowych pojawia się dodatkowo wysypka. W przeciągu jednego 
dnia od początku choroby może rozwinąć się ciężki stan, który prowadzi do śpiączki  
i śmierci. 

Wskazania do stosowania masażu:  
1. Ośrodkowy układ nerwowy: 

Wskazania do stosowania masażu: 
− zapalenia przednich rogów rdzenia (choroba Heinego-Medina), 
− stany po urazach mózgu i rdzenia kręgowego, 
− choroby mózgu i opon mózgowych, 
− naczyń krwionośnych mózgu przebiegające z niedowładem i porażeniem mięśni, 
− bezsenność, 
− choroba Parkinsona, 
− stwardnienie rozsiane, 
− migreny i bóle głowy, 
− mózgowe porażenie dziecięce. 
2. Obwodowy układ nerwowy: 

Wskazania do stosowania masażu: 
− przewlekłe zapalenia nerwów, 
− nerwobóle, 
− kauzalgie, 
− zapalenia splotów nerwowych, 
− zapalenie wielonerwowe splotów nerwowych, 
− zespół wypadania krążka międzykręgowego.  

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− drżączka porażenna, 
− krwiaki, tętniaki, naczyniaki, 
− jamistość rdzenia, 
− padaczka, 
− ostre stany zapalne nerwów obwodowych, 
− zmiany nowotworowe, 
− obrzęk mózgu, zanik mózgu, 
− wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. 
VIII. Układ pokarmowy 

Wpływ masażu na układ pokarmowy człowieka: polepsza ukrwienie układu 
pokarmowego, co powoduje poprawę trawienia, wchłaniania substancji odżywczych; 
przyspiesza proces wydalania; stymuluje pracę i napięcie mięśni przewodu pokarmowego; 
wzmaga wydzielanie hormonów żołądkowo-jelitowych. 
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Charakterystyka chorób układu pokarmowego: 
1. Zaparcia stolca są to mniej niż 3 wypróżnienia na tydzień, które są połączone z trudnym 

oddawaniem stolca. Objawami zaparć są: uczucie pełności, brak łaknienia, osłabienie, 
przygnębienie. 
Zaparcia nawykowe to zaparcia powstałe na skutek powtarzanego, świadomego 
powstrzymywania się od oddawania stolca (defekacji), jest jednym z najczęstszych 
mechanizmów zaparć u dzieci. Objawami są: uczucie pełności, brak łaknienia, bóle  
i zawroty głowy, osłabienie, przygnębienie, dolegliwości sercowe (skurcze dodatkowe). 

2. Przepukliny to patologiczne uwypuklenie zawartości jamy ciała (najczęściej jamy 
brzusznej) przez otwór w powłokach, w miejscu zwanym miejscem o obniżonej 
oporności. Może przebiegać bez żadnych dolegliwości, częściej jednak chorzy zgłaszają 
ból, ciążenie lub uczucie napięcia, które nasila się w czasie wysiłków fizycznych. 
Rozwinięta przepuklina zewnętrzna daje wypuklenie powłok podczas kaszlu. 

3. Niedowłady żołądka i jelit mogą być spowodowane stanami pooperacyjnymi. 
Niedowład jelit to stan zmniejszenia ruchów robaczkowych jelit, osłabienia napięcia 
mięśniówki jelit. i następowe ich rozdęcie. 

4. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, objawia się bólami w nadbrzuszu po 
przyjęciu pokarmu (wrzód żołądka) lub ustępowaniu bólu po spożyciu pokarmu (wrzód 
dwunastnicy), nudnościami i wymiotami. 

5. Kamica pęcherzyka żółciowego, objawia się bólem w prawym podżebrzu 
promieniującym do prawej łopatki (po spożyciu, np.: tłuszczy, śmietany, czekolady, 
jajka), nudnościami, wymiotami, wzdęciami, objawami dyspeptycznymi. 

6. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, objawia się: temperaturą (zwykle powyżej 
38°C), nudnościami, wymiotami, wzdęciem brzucha, bolesnością uciskową prawego 
podżebrza, przyśpieszonym tętnem, czasem zażółceniem białkówek. 

7. Zapalenie dróg żółciowych, objawia się: gorączką i dreszczami, bólem pod prawym 
łukiem żebrowym i żółtaczka mechaniczną. 

8. Ostre zapalenie trzustki, objawia się: bólami w nadbrzuszu o charakterze opasującym, 
uporczywymi wymiotami, nudnościami, bębnicą, zatrzymaniem stolca, gazów, 
osłabieniem perystaltyki, gorączka. 

9. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, objawia się: bólami początkowo 
zlokalizowanymi w okolicy nadbrzusza i pępka, które po 6–12 godzinach 
przemieszczając się do lewego dołu biodrowego i stają się silniejsze, nasilają się podczas 
ruchu i kaszlu; nudnościami i wymiotami; gorączką do 38°C; przyśpieszonym tętnem; 
bolesnością uciskową i wzmożonym napięciem mięśni. 

10. Kamica nerkowa, objawia się: bólami okolicy lędźwiowej lub/i bocznego podbrzusza, 
które mogą promieniować do worka mosznowego lub warg sromowych; nudnościami lub 
wymiotami; zatrzymaniem gazów i stolca; krwiomoczem. 

11. Zapalenie otrzewnej, objawami są: obrona mięśniowa, tak zwany „brzuch deskowaty” 
(wzmożone napięcie mięśni brzucha), bóle brzucha, osłabienie lub brak perystaltyki jelit. 

12. Nieswoiste zapalenia jelit: 
Choroba Leśniowskiego-Crohna, objawia się: bólami brzucha, nudnościami i wymiotami, 

biegunką (przeważnie bez krwi), wzdęciami brzucha, ubytkiem masy ciała, ewentualnie 
wyczuwalnym oporem w prawym podbrzuszu, gorączką.  

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, objawia się: biegunką krwisto-śluzową, bólami 
brzucha, wzdęciami, bolesnym parciem na stolec, czasem stanami podgorączkowymi. 

Wskazania do stosowania masażu: 
− zaburzenia czynności wydzielniczych żołądka (nad i niedokwasota), 
− opadnięcie żołądka i trzewi, 
− niedowłady żołądka i jelit (zaburzenia perystaltyki), 
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− przewlekłe zaparcia, zaparcia nawykowe, 
− przepukliny. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− choroba wrzodowa z krwawieniem, 
− kamica pęcherzykowa i nerkowa, 
− stany zapalne pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, 
− choroby jelit  z owrzodzeniami, krwawieniami, 
− przewlekłe niedrożności, 
− ostre i podostre zapalenia narządów miednicy mniejszej, np.: wirusowe zapalenie 

wątroby, 
− choroby nowotworowe, 
− choroby pasożytnicze, 
− zapalenie trzustki, zapalenie wyrostka robaczkowego, 
− zapalenie otrzewnej. 
IX. Układ moczowy 

Wpływ masażu na układ moczowy człowieka: zwiększa przepływ krwi przez nerki, co 
usprawnia filtrację nerek i wydalanie produktów przemiany materii z moczem; zwiększa 
wydzielanie wazopresyny; usprawnia funkcjonowanie zwieraczy; reguluje napięcie ścian 
pęcherza moczowego (opracowanie podbrzusza). 

Charakterystyka chorób układu moczowego 
1. Zapalenie układu moczowego: 

Kłębuszkowe zapalenie nerek, początkowo występują niespecyficzne objawy: 
podwyższona temperatura ciała, bóle w okolicy lędźwiowej i ogólne osłabienie, z czasem 
dołączają się nudności, wymioty i bóle głowy. Mogą pojawić się również obrzęki twarzy 
i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek może być 
konsekwencją ostrego zapalenia. Chory nie odczuwa żadnych dolegliwości. 

Odmiedniczkowe zapalenie nerek, postać ostra rozpoczyna się wysoką gorączką, 
dreszczami, bólami brzucha i pobolewaniem w okolicy lędźwiowej, osłabieniem, brakiem 
apetytu, czasem także dołączają się nudności i wymioty. Niekiedy choremu dokucza również 
częstomocz oraz bóle lub pieczenie przy oddawaniu moczu. 

Zapalenie pęcherza moczowego, objawami są: bóle okolicy nadłonowej, także w czasie 
oddawania moczu, częste parcie na mocz z oddawaniem niewielkiej ilości moczu, utrudnione 
oddawanie moczu. 
2. Niewydolność nerek 

Ostra niewydolność nerek to z reguły odwracalne upośledzenie czynności nerek 
(wydzielniczej, wydalniczej, homeostatycznej i metabolicznej), której głównym objawem jest 
skąpomocz lub bezmocz oraz wzrost stężenia we krwi substancji, które w normalnych 
warunkach wydalane są z moczem (mocznik, kreatynina). Początkowo brak istotnych 
objawów, później pojawiają się osłabienie, nudności, senność, zaburzenia psychiczne, 
skąpomocz lub bezmocz. 

Przewlekła niewydolność nerek jest to stan nieodwracalnego spadku przesączu 
kłębuszkowego na skutek postępującego zaniku miąższu nerkowego. Typowe objawy 
to:poliuria, nykturia, mocznicowe cuchnięcie z ust, świąd skóry, niedokrwistość, skóra 
zabarwiona w kolorze kawy z mlekiem, osłabienie koncentracji, senność lub śpiączka, 
zapalenie płuc lub opłucnej, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wymioty  
i biegunki.  

Wskazania do stosowania masażu: 
− moczenie nocne, 
− niewydolność nerek, 
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− zatrzymanie wody i obrzęki, 
− choroby pęcherza moczowego. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− kamica nerkowa (duży kamień), 
− odmiedniczkowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek i inne stany zapalne dróg 

moczowych, 
− zmiany nowotworowe, 
− nerczyca, gruźlica nerek. 
 
X. Układ płciowy 

Wpływ masażu na układ płciowy człowieka: polepsza ukrwienie i odżywianie narządów 
płciowych, a tym samym usprawnia ich działanie. 

Wskazania do stosowania masażu: 
− pobudzenie laktacji u kobiet karmiących, 
− wzmocnienie mięśni brzucha po porodzie, 
− po operacjach ginekologicznych (wzmacnianie mięśni powłok brzusznych, blizny), 
− zmniejszanie bólu w odcinku krzyżowo-lędźwiowym. 

Przeciwwskazania do stosowania masażu: 
− menstruacja, 
− okres ciąży, 
− krwawienia lub krwotoki z dróg rodnych, 
− zmiany nowotworowe, 
− ostre i podostre stany zapalne miednicy mniejszej. 
XI. Układ wydzielania wewnętrznego i przemiany materii 

Wpływ masażu na układ wydzielania wewnętrznego i przemiany materii człowieka: 
przyspiesza proces przemiany materii. 
 
Charakterystyka chorób 

Cukrzyca, objawami typowymi są: wzmożony apetyt i pragnienie, częste oddawanie 
moczu, utrata masy ciała, zmęczenie, osłabienie, nocne kurcze mięśni łydek, zaburzenia 
widzenia, zakażenia skórne (bakteryjne, grzybicze). 

Hipoglikemia, objawia się: niepokojem, drżeniem, potami, zwiększonym apetytem, 
nudnościami, wymiotami, przyśpieszoną pracą serca, rozszerzonymi źrenicami. 

Nadczynność tarczycy, objawami są: zwiększony apetyt, biegunka, utrata masy ciała, 
uczucie gorąca, pocenia się, wilgotna skóra, przyśpieszona praca serca, pobudliwość, 
niepokój, skłonność do płaczu, osłabienie mięśni, zaburzenie miesiączkowania. 

Wskazania do stosowania masażu: 
− zapalenie stawów, 
− cukrzyca, 
− hipoglikemia, 
− stany zmęczenia, 
− nadczynność tarczycy, 
− przedwczesne starzenie się. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jaka jest ogólna rola masażu w procesie leczenia? 
2. Jakie informacje powinien umieścić lekarz w zaleceniu do masażu? 
3. Jaki jest wpływ masażu na układ ruchowy? 
4. Jakie są rodzaje urazów narządu ruchu? 
5. Jakie są wady narządu ruchu? 
6. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do masażu dla układu ruchowego? 
7. Jakie są wskazania do masażu dla układu mięśniowego? 
8. Jakie są przeciwwskazania do masażu w przypadku chorób skóry?  
9. Jakie są przeciwwskazania do masażu dla układu krążenia? 
10. Jakie są przeciwwskazania do masażu dla układu nerwowego? 

 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazania do 
wykonania masażu u pacjenta z chorobą układu krążenia.  

 
Opis przypadku 

Pacjentka 45-letnia, otyła, prowadząca siedzący tryb życia, zgłasza obrzęki goleni 
występujące pod koniec dnia podczas długotrwałego siedzenia, uczucie ciężkości, zmęczenia 
nóg, kurcze kończyn dolnych (szczególnie w nocy), swędzenie skóry kończyn. Podczas 
oglądania stwierdza się przebarwienia wokół kostek, wężowate poszerzenia żył 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu u osób z zaburzeniami 
krążenia, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura uzupełniająca dotycząca zaburzeń krążenia, 
– opis przypadku. 

 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 
wykonania masażu u pacjenta z zaburzeniami trawienia.  

 
Opis przypadku 

Kobieta 56-letnia, otyła, o jasnej karnacji zgłasza bóle zlokalizowane w prawym 
podżebrzu, promieniujące do prawej łopatki. Bóle pojawiają się po spożyciu czekolady, 
śmietany, jajka. Objawami dodatkowymi są nudności, wymioty i wzdęcia. 
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Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu u osób z zaburzeniami 
trawienia, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca zaburzeń trawienia, 
– opis przypadku. 

 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 
wykonania masażu u pacjenta z zaburzeniami układu wewnątrzwydzielniczego.  

 
Opis przypadku 

Kobieta 38-letnia zgłasza nerwowość, płaczliwość, częste kołatania serca, zwiększoną 
potliwość i ucieplenie skóry, zmniejszenie masy ciała pomimo nadmiernego łaknienia, 
biegunka, osłabienie mięśni ud oraz zaburzenia miesiączkowania. W badaniu przedmiotowym 
stwierdza się wole, wytrzeszcz gałek ocznych, częstoskurcz oraz obrzęk przedgoleniowy.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu u osób z zaburzeniami układu 
wewnątrzwydzielniczego, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca zaburzeń układu wewnątrzwydalniczego, 
– opis przypadku. 
 
Ćwiczenie 4 

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 
wykonania masażu u pacjenta z zaburzeniami układu nerwowego.  

 
Opis przypadku 

Mężczyzna 28-letni zgłasza bóle w odcinku lędźwiowym i krzyżowym promieniujące 
wzdłuż przedniej powierzchni uda, zaburzenia czucia, niedowład i przykurcze w kończynie 
dolnej. W badaniu stwierdza się osłabienie odruchu kolanowego. 
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Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu u osób z zaburzeniami układu 
nerwowego, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca zaburzeń układu nerwowego, 
– opis przypadku. 

 
Ćwiczenie 5 

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 
wykonania masażu u pacjenta z zaburzeniami układu moczowo-płciowego. 

 
Opis przypadku 

Mężczyzna 35-letni zgłasza bóle w okolicy lędźwiowej promieniujące do worka 
mosznowego. Dodatkowo występują nudności oraz oddaje małe ilości moczu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu u osób z zaburzeniami układu 
moczowo-płciowego, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca zaburzeń układu moczowo-płciowego, 
– opis przypadku. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) określić ogólny wpływ masażu na organizm człowieka?   
2) wymienić wady narządu ruchu?   
3) wymienić rodzaje urazów narządu ruchu?   
4) scharakteryzować zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze?   
5) scharakteryzować choroby układu mięśniowego?    
6) scharakteryzować choroby skóry?    
7) scharakteryzować choroby układu krążenia?   
8) scharakteryzować choroby układu oddechowego?   
9) określić wskazania i przeciwwskazania do masażu dla 

poszczególnych układów?   
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4.4. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu  
w postępowaniu przed i pooperacyjnym 

 
4.4.1. Materiał nauczania  

 
Operacje (zabieg operacyjny, chirurgiczny) to wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach  

i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego, bądź postępowanie 
diagnostyczne przeprowadzone w taki sposób. Wbrew nazwie zabiegi operacyjne nie należą 
do kompetencji wyłącznie lekarzy chirurgów, ponieważ do operacji należy także m.in. cięcie 
cesarskie, będące jednym z podstawowych zabiegów operacyjnych wykonywanych przez 
lekarza ginekologa. 

W zależności od specjalizacji wyróżnia się operacje chirurgiczne, ginekologiczne, 
ortopedyczne, okulistyczne.  

Operacje dzielimy ze względu na stan pacjenta na: 
− operację nagłą, doraźną, zabieg, który powinien być przeprowadzony w ciągu kilku 

godzin lub minut od wystąpienia pierwszych objawów, w przeciwnym razie dochodzi do 
istotnego pogorszenia stanu pacjenta, np. wycięcie wyrostka robaczkowego, nacięcie 
tchawicy, 

− operację pilną, zabieg, który musi być przeprowadzony w ciągu kilku dni od pojawienia 
się pierwszych objawów, np.: ciężkie rzuty wrzodziejącego zapalenia jelit nie poddające 
się leczeniu farmakologicznemu, 

− operację planową, zabieg, w którym nie ma pilnej potrzeby przeprowadzenia. Wykonuje 
się go w określonym, ustalonym wcześniej terminie, np. operacje plastyczne. 
Ze względu na cel wykonywanej operacji oraz jej wynik wyróżnia się: 

− operację zwiadowczą, której celem jest rozpoznanie choroby. Przeprowadzana jest 
wówczas gdy nie ma możliwości innych metod diagnostyki lub jeśli są one nieefektywne, 
np.: laparotomia zwiadowcza (otwarcie jamy brzusznej) lub operacje oceniające proces 
zaawansowania choroby, tzw. operacje stopniujące, 

− operację radykalną (doszczętną), której celem jest całkowite wyleczenie. Najczęściej 
opiera się na obszernym wycięciu narządów lub znacznej części jednego narządu. 
Operacja ta jest charakterystyczna dla procesów nowotworowych, np. rak płuc, 

− operację paliatywną (łagodzącą), której celem jest wyłącznie poprawa stanu pacjenta, nie 
usuwa się natomiast głównej przyczyny dolegliwości. Przeprowadzana jest w celu 
ograniczenia bólu i cierpień pacjenta, np. zespolenie fragmentów przewodu 
pokarmowego mające na celu ominięcie niedrożności wywołanej procesem 
nowotworowym (tzw. przetoka). 
Rodzaje operacji ze względu na technikę:  

− operacja chirurgiczna metodą otwartą – zabieg chirurgiczny, który polega na otwarciu 
jam ciała, przestrzeni zamkniętych lub światła narządów wewnętrznych połączony  
z czynnościami, określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej 
wymienionych struktur, 

− operacja chirurgiczna metodą laparoskopową – zabieg chirurgiczny wykonywany bez 
otwierania jam ciała lub światła narządów wewnętrznych, polegający na oglądaniu jamy 
brzusznej poprzez wprowadzany przyrząd optyczny (kamerę) dający obraz na ekranie 
monitora, np. laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego, 

− operacja chirurgiczna metodą zamkniętą – zabieg chirurgiczny bez otwierania jam ciała, 
zamkniętych  przestrzeni lub światła  narządów wewnętrznych  np.: zabiegi przezskórne,  
z użyciem endoskopu. 
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Wskazania do leczenia operacyjnego: 
− wskazania względne, gdy proponowana operacja jest jedyną możliwością leczenia, 

decyzja uzależniona jest od stanowiska pacjenta, 
− wskazania bezwzględne, gdy tylko zabieg operacyjny może dać szansę wyleczenia bądź 

zachowanie stanu zdrowia (np.: rak żołądka, pęknięcie śledziony), również tutaj 
potrzebna jest zgoda pacjenta, 

− wskazania wybiórcze, gdy choroba bezpośrednio nie zagraża życiu pacjenta i zabieg 
operacyjny można przeprowadzić w terminie dogodnym pacjentowi, np.: operacja 
przepukliny, 

− wskazania pilne, gdy operację należy przeprowadzić w ciągu kilku dni w celu uniknięcia 
niebezpiecznych dla pacjenta powikłań, 

− wskazania nagłe, gdy zabieg operacyjny należy przeprowadzić w trybie 
natychmiastowym, np.: zator tętnicy płucnej, masywny krwotok. 
Współudział masażysty w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego  

i w postępowaniu pooperacyjnym 
W postępowaniu przedoperacyjnym masaż klatki piersiowej ma na celu maksymalne 

usprawnienie układu oddechowego i krążenia, a także wzmocnienie mięśni, które ulegną 
uszkodzeniu w trakcie zabiegu. Masaż zwiększa zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze. 
Masaż w miejscu urazu stosuje się po całkowitym wygojeniu tkanki uszkodzonej. 

W postępowaniu pooperacyjnym masaż wykonywany ma na celu wzmocnienie mięśni,  
a tym samym przeciwdziałanie zanikom mięśniowym, zapobieganie odleżynom  
i zaburzeniom w układzie krążenia, które powstają na skutek długotrwałego unieruchomienia. 
Po zdjęciu szwów wskazane są delikatne masaże blizny okrężnymi ruchami opuszek palców. 
Masaż przyspiesza proces gojenia się, uelastycznia blizny, zapobiega tworzeniu przykurczy 
bliznowatych, eliminuje obrzęki.  

Masaż pooperacyjny powinien być dostosowany do kondycji pacjenta, jego wydolności, 
możliwych powikłań, a także do miejsca poddanego operacji. 

W miarę upływu czasu oraz poprawy stanu zdrowia pacjenta zakres obszaru masażu 
zwiększa się.  
 
Opracowanie blizn pooperacyjnych 

Rola masażysty polega na  opracowaniu blizny pooperacyjnej. Celem masażu jest 
uelastycznienie blizny przez zastosowanie odpowiednich technik i czasu masażu, 
przeciwdziałanie przykurczom, przyspieszenie ziarninowania oraz poprawa krążenia krwi  
i limfy w obrębie masowanego obszaru ciała. Ważnym elementem jest zapewnienie 
przesuwalności skóry względem tkanki podskórnej oraz tkanki podskórnej względem powięzi 
mięśni pod nią leżących.  

Poprawne opracowanie blizn pooperacyjnych polega na zastosowaniu następujących 
technik masażu: 
− głaskanie, powoduje złuszczenie naskórka, usuwa substancję wydzielniczą gruczołów 

skóry, likwiduje zastoje krwi żylnej i chłonki, obrzęki oraz powoduje przekrwienie 
tkanek i poprawia czynność mięśni, 

− rozcieranie, powoduje rozluźnienie zrostów pomiędzy skórą a głębiej położonymi 
tkankami, poprawia ukrwienie, rozluźnia blizny i zrosty, 

− ugniatanie, powoduje przekrwienie tkanki podskórnej i mięśni, pobudza przemianę 
materii w mięśniach i usuwa produkty przemiany materii, zwiększa napięcie i siłę mięśni 
wiotkich oraz ich sprawność, 

− oklepywanie, powoduje przekrwienie tkanek (głównie skóry i mięśni), zmiany 
pobudliwości nerwów obwodowych. 
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Zastosowanie masażu w przypadku ran pourazowych 
Urazy to uszkodzenia tkanek, narządów lub większych obszarów ciała poprzez działanie 

czynnika mechanicznego, termicznego, chemicznego, akustycznego lub elektrycznego. 
Następstwem urazów są obrażenia ciała. 

Rola masażysty polega na dostosowaniu się do zaleceń lekarskich, czyli wspomaganiu 
dalszego postępowania terapeutycznego. Lekarz udziela wskazówek i decyduje o rodzaju  
i czasie zabiegów. 

Miejscowe objawy urazu są skutkiem procesów martwiczych w tkankach oraz zaburzeń 
ukrwienia i unerwienia uszkodzonego obszaru. W wyniku długotrwałego leczenia urazów  
i często unieruchomienia dochodzi do opóźnienia procesów regeneracji w miejscu zadziałania 
czynnika uszkadzającego. W obrębie stawów zaburzone jest odżywianie chrząstek 
stawowych, rozwijają się zmiany bliznowate, skóra traci swoją elastyczność, mięśnie ulegają 
zanikowi, pojawiają się przykurcze. Odpowiednio zastosowany masaż leczniczy jest bardzo 
pomocnym zabiegiem w terapii chorób ortopedyczno-urazowych, urazów tkanek miękkich 
jak i urazów termicznych. Masaż rozpoczyna się w momencie wygojenia uszkodzonej tkanki 
oraz braku powikłań. Celem masażu jest: przyspieszenie regeneracji skóry, poprawa 
ukrwienia tkanek miękkich, poprawa elastyczności aparatu więzadłowego, przyspieszenie 
mineralizacji kości oraz zapobieganie powstawaniu odleżyn. 

Amputacja to operacyjne usunięcie kończyny lub jej części, mające na celu ratowanie 
życia, poprawy zdrowia lub funkcji. 

W postępowaniu u osób po amputacji wyróżnia się dwa okresy. Pierwszy polega na 
wypracowaniu kikuta i przygotowaniu do protezowania. Celem masażu w tym okresie jest 
przyspieszenie procesu gojenia, uelastycznienie blizny, nadanie odpowiedniego kształtu 
kikutowi, likwidacja obrzęków, rozluźnienie i wzmocnienie siły mięśni oraz przeciwdziałanie 
zaburzeniom czucia. Drugi polega na wyuczeniu odpowiedniego posługiwania się protezą. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Na czym polega operacja/zabieg operacyjny? 
2. Jakie są rodzaje operacji ze względu na stan pacjenta? 
3. Jakie są rodzaje operacji ze względu na cel/wynik? 
4. Jakie są kryteria wskazań do operacji? 
5. Na czym polega przygotowanie pacjenta do operacji? 
6. Jakie są procedury postępowania pooperacyjnego? 
7. Jaka jest rola masażysty w postępowaniu przedoperacyjnym? 
8. Jaka jest rola masażysty w postępowaniu pooperacyjnym? 
9. Jakie techniki masażu stosuje się przy opracowywaniu blizny? 
10. Jakie jest znaczenie masażu dla leczenia ran pourazowych? 
11. Jaka jest rola masażu w leczeniu poamputacyjnym? 
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4.4.3. Ćwiczenia  
 

Ćwiczenie 1 
Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 

wykonania masażu u pacjenta w postępowaniu po amputacji piersi. 
 

Opis przypadku 
Kobieta lat 54, po amputacji prawej piersi, skarży się na uczucie ciężkości kończyny, 

bolesne napięcie skóry, ból barku. Obrzęk zapalny obejmuje całą kończynę górną prawą. 
W badaniu przedmiotowym stwierdza się wyraźny obrzęk zapalny obejmujący całą kończynę 
górną prawą. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu w postępowaniu 
pooperacyjnym po amputacji piersi, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca postępowania po amputacji piersi, 
– opis przypadku. 

 
Ćwiczenie 2  

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 
wykonania masażu u pacjenta po endoproteroplastyce.  

 
Opis przypadku 

Mężczyzna lat 65, wypisany po endoprotezoplastyce lewego stawu kolanowego. Porusza 
się przy pomocy kul łokciowych. Stan ogólny średni. Skarży się na sztywność ruchów, 
skurcze mięśni łydki w nocy.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu w postępowaniu 
pooperacyjnym endoproteroplastyce, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura uzupełniająca dotycząca problemu, 
– opis przypadku. 
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Ćwiczenie 3  
Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 

wykonania masażu u pacjenta.  
 

Opis przypadku 
Kobieta lat 48, zgłasza silne dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, gorączkę 

38,7°C, nudności, wymioty, wzdęcie brzucha oraz niewielkie zażółcenie białkówek.  
W badaniu przedmiotowym stwierdza się bolesność uciskową w prawym nadbrzuszu  
i przyśpieszone tętno. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu w postępowaniu 
przedoperacyjnym, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– opis przypadku. 
 
Ćwiczenie 4 

Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 
wykonania masażu u pacjenta w leczeniu ran pourazowych.  

 
Opis przypadku 

Chłopiec 12 lat, po przeszczepie autogennym skóry tułowia wskutek oparzenia  
III stopnia. Rana zagojona.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu w postępowaniu w leczeniu 
ran pourazowych, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca leczenia ran pourazowych, 
– opis przypadku. 
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Ćwiczenie 5  
Na podstawie opisu przypadku ustal i uzasadnij wskazanie lub przeciwwskazanie do 

wykonania masażu u pacjenta po operacji serca. 
 

Opis przypadku 
Kobieta lat 70. Po dwóch operacjach serca, w tym operacja w krążeniu pozaustrojowym  

z hibernacją. W wyniku obu operacji doszło do dużego zniekształcania klatki piersiowej. 
Zgłasza zaburzenia równowagi, okresowe spadki temperatury poniżej 36°C, duszność, 
trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować wskazania i przeciwwskazania do masażu w postępowaniu po operacji 
serca, 

2) zapoznać się z opisem przypadku, 
3) określić wskazanie/przeciwwskazanie do wykonania masażu, 
4) porównać wynik pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– literatura dotycząca postępowania po operacjach serca, 
– opis przypadku. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcie „operacja”?   
2) wymienić rodzaje operacji ze względu na stan pacjenta?   
3) wymienić rodzaje operacji ze względu na cel/wynik?   
4) wymienić rodzaje operacji ze względu na technikę wykonania?   
5) wymienić wskazania do operacji?   
6) scharakteryzować poszczególne wskazania do operacji?    
7) określić procedurę przygotowania pacjenta do operacji?   
8) określić procedurę postępowania pooperacyjnego?   
9) uzasadnić zastosowanie masażu w leczeniu ran pourazowych?   
10) uzasadnić stosowanie masażu w leczeniu poamputacyjnym?    

 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 48 

  5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH  
 
1. Według WHO zdrowie nazywamy 

a) stan pełnego dobrostanu człowieka. 
b) stan dobrobytu społecznego. 
c) sprawne funkcjonowanie ciała człowieka. 
d) sprawne funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. 

 
2.  Reakcję ustroju na działanie czynnika zaburzającego funkcje nazywamy 

a) homeostazą. 
b) odpornością. 
c) chorobą. 
d) hiperpireksją. 
 

3.  Czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania są 
a) receptory. 
b) bodźce. 
c) czynniki etiologiczne. 
d) determinanty. 

 
4.  Patogeneza wyjaśnia 

a) mechanizmy powstawania i rozwoju choroby. 
b) okres zdrowienia. 
c) sposób leczenia zachowawczego. 
d) sposób leczenia przyczynowego. 
 

5.  Retinopatie, jaskra i zaburzenia akomodacji są klasyfikowane jako 
a) choroby ucha i wyrostka sutkowatego. 
b) choroby układu nerwowego. 
c) wady rozwojowe wrodzone. 
d) choroby oka i przydatków. 
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6.  Przebieg procesu chorobowego obejmuje okresy 
a) utajenia, prodromalny, jawny, zdrowienia i wyzdrowienia. 
b) jawny i zdrowienia. 
c) prodromalny, jawny i zdrowienia. 
d) utajenia, jawny i wyzdrowienia. 
 

7.  Objawy podmiotowe zdrowia i choroby dotyczą 
a) badania lekarskiego. 
b) wyników badań laboratoryjnych. 
c) odczuć pacjenta. 
d) badania Rtg. 
 

8.  Leczeniem to 
a) zespół czynności medycznych. 
b) lekoterapia. 
c) działanie służby zdrowia. 
d) rehabilitacja. 

 
9.  Leczenie zachowawcze nie polega na 

a) stosowaniu diety. 
b) stosowaniu środków farmakologicznych. 
c) wykonaniu zabiegu operacyjnego. 
d) stosowaniu zabiegów fizykalnych. 
 

10.  Zaburzeniami rozwoju narządów, do których dochodzi w pierwszych kilkunastu 
tygodniach ciąży nazywamy 
a) zanik z mnożeniem jąder. 
b) wady rozwojowe. 
c) zwyrodnienie wodniczkowi. 
d) stłuszczenie. 
 

11.  Zespół Downa klasyfikuje się jako 
a) niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym. 
b) urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych. 
c) choroby układu nerwowego. 
d) genetycznie uwarunkowaną wadę rozwojową. 
 

12.  Wskazaniem do wykonania masażu w przypadku chorób układu krążenia jest/są 
a) zespoły żylakowe bez owrzodzeń. 
b) choroba nadciśnieniowa. 
c) krwotoki. 
d) niewyrównane wady serca. 
 

13. Nadmierne gromadzenie się w komórkach lub poza nimi, substancji, które w warunkach 
prawidłowych występują w niewielkiej ilości lub wcale, to 
a) wady rozwojowe. 
b) martwica. 
c) zanik. 
d) zwyrodnienie. 
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14.  Gromadzenie się glikogenu w obrębie jądra hepatocytu (zwyrodnienie węglowodanowe), 
nie występuje w 
a) nadciśnieniu. 
b) cukrzycy. 
c) akromegalii. 
d) chorobie Wilsona. 
 

15.  Zmiany postępowe nie skutkują 
a) przerostem tkanki/narządów. 
b) rozrostem tkanki/narządu. 
c) zwyrodnieniem szklistym. 
d) naprawą tkanki martwiczej. 
 

16.  Proces starzenia się ustroju jest 
a) stanem choroby. 
b) patologią. 
c) zwyrodnieniem tkanek i narządów. 
d) naturalnym procesem fizjologicznym. 
 

17.  Nowotworem nazywamy 
a) nieprawidłowy i nadmierny rozrost tkanki ustroju w sposób nieskoordynowany  

z pozostałymi tkankami. 
b) nieprawidłowy i nadmierny rozrost organów ustroju w sposób nieskoordynowany  

z pozostałymi organami. 
c) rozrost organów  w sposób skoordynowany z pozostałymi organami. 
d) nieprawidłowy i nadmierny zanik tkanek ustroju.  
 

18.  Mutageny to 
a) czynniki naprawcze. 
b) interakcje mediatorów odczynu zapalnego. 
c) czynniki kancerogenne. 
d) objawy procesu nowotworowego. 

 
19.  Zdolność ustroju do reagowania na czynniki środowiska zewnętrznego to 

a) patogeneza. 
b) melanogeneza. 
c) termogeneza. 
d) reaktywność ustroju. 
 

20.  Hipotermią jest 
a) podwyższenie temperatury ciała powyżej 41°C. 
b) obniżenie temperatury ciała poniżej 35°C. 
c) podwyższenie temperatury ciała do 37,5–38,5°C. 
d) podwyższenie temperatury ciała do 38,5–39°C. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 
Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu człowieka 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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