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KINEZYTERAPIA cz. 1 

Kinezyterapia – czyli leczenie ruchem – stanowi najważniejszą część składową postępowania 

rehabilitacyjnego. Wykorzystanie ruchu wymaga znajomości procesów fizjologicznych, jakie zachodzą 

w organizmie pod wpływem jego działania. Procesy te opierają się na funkcjach odruchowych układu 

nerwowego i mechanizmie odczynu tkankowego. Odczynem określamy sumę reakcji fizjologicznych 

tkanek na dany czynnik. 

Aby wywołać trwałe zmiany w organizmie, podnieść jego sprawność i wydolność, nie wystarczy 

jednorazowe wywołanie odczynu. Efekty trwałe (choć nie dane raz na zawsze) wymagają treningu, 

czyli systematyczności. Ćwiczenia ruchowe wspomagają, a niekiedy nawet determinują takie 

mechanizmy obronne ustroju, jak: kompensacja, regeneracja i adaptacja, które są warunkiem 

zachowania zdrowia człowieka. 

1. Wpływ ruchu na tkanki i narządy 

Wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka należy rozpatrywać z uwzględnieniem kilku 

aspektów, zależy on bowiem od szeregu czynników, takich jak: 

- rodzaj ćwiczeń, 

- ich zasięg i intensywność, 

- sposób ich przeprowadzania, 

- wielkość zastosowanych obciążeń, 

- stan zdrowia ćwiczącego itp. 

Rozpatrując to zagadnienie możemy mówić o wpływie jednorazowo wykonanych ćwiczeń oraz o 

wpływie całego cyklu treningowego. Należy tu odróżnić zmiany lokalne od zmian ogólnoustrojowych. 

Za kryterium zmian ogólnoustrojowych umownie przyjmujemy takie wysiłki, podczas których 

angażuje się około 30% i więcej masy mięśniowej. Inne kryterium, to wyraźne podwyższenie poziomu 

częstości skurczów serca i częstości oddechów. 

Poniżej podano ważniejsze informacje o wpływie ćwiczeń fizycznych na organizm ludzki z 

uwzględnieniem narządu ruchu i wybranych narządów wewnętrznych. 

1.1. Układ kostny 

Układ kostny stanowi funkcję podporową i ochronną organizmu. Pełni rolę biernego narządu ruchu, 

niemniej jednak podczas systematycznie uprawianych ćwiczeń fizycznych, w tkance kostnej zachodzą 

dość istotne zmiany. Kość jest żywą tkanką, podlegającą ustawicznej przebudowie, wymianie soli 

mineralnych, modelowaniu i przystosowywaniu do aktualnej sytuacji biomechanicznej, biologicznej - 

zależnie od potrzeb ruchowych i obciążenia narządu ruchu. Bodźcem do wzmacniania kości i 

odkładania soli mineralnych jest przerywany ucisk mechaniczny i rozciąganie, zachodzące podczas 

ruchu. Przede wszystkim systematyczny trening przyspiesza i reguluje prawidłowy rozwój kości, 

szczególny wpływ ma na ich długość i grubość. Zmiany potreningowe oddziałują także na strukturę 

tkanki kostnej (zwiększa się warstwa substancji zbitej i ilość osteonów) oraz na skład chemiczny kości 



(zwiększa się ilość substancji organicznych i soli mineralnych). Ogólne prawa rządzące rozwojem kości 

sprowadzić można do stwierdzenia, że zarówno nadmierny ucisk, jak i jego brak powodują 

zahamowanie wzrastania kości; jest to prawo Delpecha-Wolffa. Poza tym warunkiem prawidłowego 

rozwoju tkanki kostnej jest pełnowartościowe odżywianie, a zwłaszcza dostarczanie białka, soli 

mineralnych i witamin przy prawidłowej aktywności enzymatycznej i hormonalnej - zwłaszcza 

przysadki, gonad, tarczycy i przytarczyc. Te czynniki powodują, że kości stają się bardziej wytrzymałe i 

odporne na urazy mechaniczne. 

1.2. Stawy 

Podobnie jak na kości, ćwiczenia fizyczne wywierają również znaczący wpływ na kształtowanie 

powierzchni stawowych. Sprawność stawu zależy od stanu chrząstki stawowej. Powierzchnie 

stawowe pokrywa chrząstka szklista, która pozbawiona jest unaczynienia i unerwienia. Odżywia się 

ona od strony stawu płynem stawowym, a z drugiej strony z naczyń krwionośnych podchrzęstnej 

warstwy kości. Warunkiem dobrego stanu czynnościowego chrząstki stawowej jest zmiana ciśnienia i 

nacisku na powierzchnie stawowe (w podobny sposób działa gąbka w środowisku wodnym). 

Unieruchomienie (podczas urazu lub choroby) lub ograniczenie ruchomości stawu upośledza 

odżywianie chrząstki. Prawidłowa, gruba warstwa chrząstki szklistej sprawia, że siły nacisku na staw 

rozkładają się równomiernie na całą powierzchnię, co działa amortyzująco nawstrząsy. 

Stawy w swojej budowie posiadają także powierzchnie bez tkanki szklistej, wyścielone błoną 

maziową. Błona maziowa resorbuje płyn stawowy, który - będąc dializatem krwi - odżywia chrząstkę i 

ułatwia poślizg powierzchni stawowych. Błona maziowa jest bardzo wrażliwa na czynniki szkodliwe, 

na uraz, zakażenia, przeciążenia itp. 

Kolejną ważną składową wpływu ćwiczeń fizycznych na staw jest odpowiednia długość i elastyczność 

elementów okołostawowych (torebek i więzadeł) oraz ich wytrzymałość. Pozwalają one zatem na 

utrzymanie pełnego zakresu ruchu w stawie, a w przypadku jego ograniczenia — mogą wpłynąć na 

powiększenie zakresu ruchu. Ruch działa korzystnie na omawiany aparat tylko w określonych 

granicach. Zarówno niedobór czy jednostronność ruchów, jak i przeciążenie - tak jednorazowe, jak też 

długofalowe - mogą tu działać szkodliwie. 

1.3.   Układ mięśniowy 

Tkanka mięśniowa - dzięki zawartości specjalnego białka kurczliwego zwanego aktomiozyną - 

charakteryzuje się kurczliwością, która jest podstawą ruchu. 

Białko to posiada zdolność zamiany energii chemicznej na mechaniczną. Na podstawie cech budowy i 

funkcji można rozróżnić u człowieka trzy zasadnicze odmiany tkanki mięśniowej: 

- tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną, 

- tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną serca, 

- tkankę mięśniową gładką. 

Mięśnie szkieletowe stanowią największą masę tkankową organizmu. Połączone z kośćcem za 

pomocą ścięgnistych przyczepów, kurcząc się powodują ruch poszczególnych części ciała względem 

siebie, zmianę położenia ciała, wykonywanie pracy, oddychanie i tym podobne funkcje życiowe. 

Czynność mięśni szkieletowych jest ściśle związana z ruchem zależnym od naszej woli. 



Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana składa się z podłużnych komórek zwanych włóknami 

mięśniowymi, ułożonych równolegle. Włókna te, niewspółmiernie długie w stosunku do grubości, 

osiągają długość wielu centymetrów przygrubości ok. 0,1 mm. Każde włókno jest otoczone cienką 

błoną i zawiera liczne jądra oraz kurczliwe włókienka - miofibryle. Miofibryle ułożone w pęczki 

przebiegają wzdłuż całego włókna. Składają się one z prążków jasnych i ciemnych leżących na 

przemian (stąd nazwa mięśni poprzecznie prążkowanych). Skurcz mięśni szkieletowych poprzecznie 

prążkowanych przebiega szybko, zależy od woli człowieka lub też odbywa się odruchowo. 

Pod wpływem treningu zwiększa się masa mięśni. Przerost mięśni (hipertrofia) bywa szczególnie 

widoczny po treningu siłowym i szybkościowym. Masa tkanki mięśniowej może osiągnąć wówczas 

50% masy ciała (normalnie ok. 40%). Zwiększenie grubości mięśnia, a co za tym idzie - przekroju 

poprzecznego - podnosi jego siłę, która umożliwia mu pokonanie większego oporu zewnętrznego. 

Należy też nadmienić, że nie tylko bezwzględne możliwości siłowe są warunkiem, wyzwolonej siły. 

Istotne znaczenie ma tu koordynacja mięśniowo-nerwowa. Dzięki treningowi zwiększa się liczba 

jednostek motorycznych i mięśnie pracują lepiej. 

Ćwiczenia wywierają również korzystny wpływ na ukrwienie mięśni, przez co zwiększa się dostawa 

tlenu i składników odżywczych oraz szybciej są usuwane produkty szkodliwe - co ma miejsce 

szczególnie podczas ćwiczeń dynamicznych. Podstawowe zmiany czynnościowe dotyczą zarówno siły 

mięśni, jak też ich wytrzymałości. Mięsień posiada bowiem potencjalne możliwości rozwijania 

obu tych cech, wobec czego podczas treningu wzrasta zarówno siła, jak i wytrzymałość mięśni — 

jednak nigdy w równym stopniu. Decydującą rolę odgrywa tu rodzaj zastosowanych ćwiczeń. 

Wzrost siły tkanki mięśniowej następuje przez wielokrotne użycie jej w danym wysiłku, podczas 

którego ładunek obciążenia przekracza jej dotychczasową normę. Nazywamy to najczęściej 

„czynnikiem przeładowania". Przeładowanie to może mieć miejsce poprzez wzrost liczby powtórzeń 

danej czynności ruchowej, oporu jaki świadomie zastosujemy lub też w wyniku zastosowania obu 

tych czynników jednocześnie. Tkanka mięśniowa zwiększa nie tylko swoje rozmiary i rozwija 

sprawność, ale jednocześnie wzrasta jej siła. Krótkie wysiłki, wymagające maksymalnego 

zaangażowania danego mięśnia poprawiają jego sprawność w celu skutecznego wykonywania 

szybkich, krótkich i energicznych prac. Częste powtarzanie daje pełen zasób energii podczas 

większego i dłuższego wysiłku. 

W trakcie treningu oprócz rozwoju sprawności i siły mięśni, dochodzi także do wzrostu ogólnej masy 

mięśniowej. Jest to szczególnie przydatne do utrzymania prawidłowej postawy ciała. 

1.4.   Układ krążenia 

W układzie krążenia ćwiczenia fizyczne powodują korzystne zmiany tak w stosunku do samego 

mięśnia sercowego, jak i sprawności krążenia obwodowego. W tym pierwszym zakresie dochodzi 

przede wszystkim do hipertrofii mięśnia sercowego, co daje większą siłę skurczu, a tym samym 

wzrasta pojemność wyrzutową serca. Serce bowiem powiększa się również proporcjonalnie do całej 

masy mięśniowej. Największy przyrost masy mięśnia sercowego następuje podczas wykonywania 

długotrwałych wysiłków. Z przyrostem mięśnia sercowego wiąże się także zwiększenie pojemności 

skurczowej serca. Charakterystyczną cechą wytrenowanego mięśnia jest większa pojemność 

minutowa serca, ułatwiająca lepsze zaopatrywanie pracujących tkanek w składniki odżywcze i tlen, a 

także bardziej sprawne usuwanie produktów przemian tkankowych. Wzmocnione serce ma 



możliwość bardziej ekonomicznej pracy, co wiąże się ze zmniejszeniem częstości skurczów serca. 

Warto przy tym zauważyć, że wolniejsze tętno przy jednoczesnym powiększeniu pojemności 

skurczowej nie zmniejsza pojemności minutowej serca. Pod wpływem ćwiczeń zwiększa się też 

przepływ wieńcowy i rezerwa wieńcowa, co daje z kolei większą gotowość do podejmowania 

wysiłków. W obrębie układu krążenia obwodowego ćwiczenia fizyczne wpływają dodatnio na jego 

wydolność - głównie w wyniku pracy pompy mięśniowej i ssącego działania klatki piersiowej. Mogą 

one również sprzyjać rozwojowi krążenia obocznego. 

Systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych powoduje także dość istotne zmiany również we krwi, 

szczególnie w odniesieniu do jej objętości i składu; 75% stanowi zwiększona objętość osocza, a 

pozostała część przypada na czerwone ciałka krwi. Takie proporcje objętości krwi prowadzą do jej 

rozcieńczenia, gdyż obniżają stężenie hemoglobiny i liczby hematokrytowej we krwi. Obserwuje się 

również obniżenie lepkości krwi, co łącznie z jej rozcieńczeniem zwiększa jej przepływ mięśniowy i 

usprawnia zaopatrzenie tlenowe tkanek w stresie wytrzymałościowym. 

Trening wpływa na zwiększenie czerwonych ciałek krwi do 6 mln/1 mm3 z jednoczesnym wzrostem 

zawartości hemoglobiny we krwi. Podniesienie pod wpływem treningu poziomu hemoglobiny we 

krwi i mioglobiny w mięśniach znacznie powiększa ogólną pojemność tlenową organizmu. U osób 

wytrenowanych powstaje zwiększona tolerancja na przejściowy wzrost zakwaszenia podczas bardziej 

intensywnych wysiłków, dzięki większemu nagromadzeniu rezerw zasadowych. 

1.5.  Układ oddechowy 

W układzie oddechowy podstawowe zmiany spowodowane ćwiczeniami fizycznymi dotyczą 

mechaniki oddychania. Przede wszystkim ruch kształtuje klatkę piersiową oraz usprawnia czynność 

mięśni oddechowych. Nie bez znaczenia dla mechaniki oddychania jest też wpływ ćwiczeń na 

postawę ciała oraz sprawność pomocniczych mięśni oddechowych (rezerwa, która może być 

uruchomiona w razie potrzeby). W omawianym zakresie poprzez ćwiczenia można uzyskać 

pogłębienie oddechu, w zależności od potrzeb wdechu, wydechu lub obu tych faz, oraz ukształtować 

najbardziej odpowiedni w danym przypadku tor i rytm oddychania lub usunąć ich niekorzystne 

objawy (np. rozciągnąć przykurczone mięśnie oddechowe, albo rozluźnić napięte mięśnie 

utrudniające oddychanie). Ćwiczenia fizyczne powodują również zmiany w samej tkance płucnej i tak 

np. otwarcie nieczynnych pęcherzyków płucnych wpływa na zwiększenie podstawowych parametrów 

wentylacyjnych płuc. Sprawność układu oddychania zależy więc w dużym stopniu od całkowitej 

pojemności życiowej płuc. Z innych zmian potreningowych na uwagę zasługuje pogłębienie się 

oddychania i zwolnienie rytmu oddechowego, co powoduje, że funkcja układu oddechowego osoby 

wytrenowanej jest bardziej efektywna w porównaniu z funkcją tego układu u osoby 

niewytrenowanej. Jeszcze jedną, bardzo ważną zmianą w układzie oddechowym u osoby 

wytrenowanej jest zwiększenie potencjalnych możliwości w zakresie maksymalnej wentylacji płuc, 

która w zależności od intensywności wykonywanego wysiłku może dochodzić do 80-200 l/min., 

podczas gdy przy niedostatecznym wytrenowaniu nie przekracza 80 l/min. Tak więc sprawność 

układu oddechowego warunkuje odpowiednie zaopatrzenie ustroju w tlen, a tym samym wpływa na 

ogólną wydolność organizmu. 

1.6. Układ nerwowy 



Dla układu nerwowego ćwiczenia ruchowe posiadają wartość głównie jako bodźce niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania ruchowej części układu. Mogą więc one działać torująco lub 

hamująco, przede wszystkim jednak stanowią źródło aferentacji (dopływ impulsów nerwowych z 

receptorów) koniecznej dla prawidłowego przebiegu kompensacji. Ćwiczenia odgrywają też 

zasadniczą rolę w nauczaniu czynności ruchowych, zarówno nowych, jak i utraconych, stanowiąc 

podstawę do tworzenia i utrwalania stereotypów dynamicznych oraz nawyków ruchowych. Ponadto 

rozwijają pamięć ruchową oraz szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne, kształtują 

koordynację ruchów i wpływają na zdolność utrzymania równowagi ciała, a w przypadku zaburzeń - 

poprawiają je. W tym ujęciu ćwiczenia fizyczne stanowią nie tylko wspomniany bodziec dla układu 

nerwowego, ale też wpływają kształtująco na reakcje tego układu. 

1.7. Układ trawienny, moczowo-płciowy i inne 

Ćwiczenia fizyczne rozwijają również sprawność mięśni gładkich i pośrednio wpływają na 

funkcjonowanie żołądka, jelit i wątroby. W wątrobie gromadzi się zapas glikogenu, który bierze udział 

w procesie metabolizmu. Dzięki zwiększeniu aktywności odpowiednich enzymów poprawia się w 

wątrobie przemiana węglowodanów, białek i tłuszczów. Powoduje to wzrost zasobów 

energetycznych oraz możliwości ich wykorzystania i uzupełniania. Ćwiczenia zapobiegają zaparciom i 

zaleganiu moczu w drogach moczowych, a przez to przeciwdziałają infekcjom i tworzeniu się kamieni 

moczowych. Stosowane przez kobiety przygotowujące się do porodu pozwalają na szybsze i 

bezpieczniejsze rozwiązanie. W połogu ćwiczenia fizyczne zapobiegają powstawaniu zakrzepów, 

przyspieszają powrót macicy na swoje miejsce oraz poprawiają sylwetkę ciała kobiety. 

Dane fizjologiczne wskazują na ścisły związek między ćwiczeniami a funkcją różnych 

wewnątrzwydzielniczych gruczołów — szczególnie gruczołów adrenalnych. Pod wpływem treningu 

zauważa się, że gruczoły te mają zwiększoną zdolność do wydzielania epinefryny i kortiny. Wzrost 

produkcji epinefryny wpływa na sprawność mięśni. Hormony wraz z całym układem 

odpornościowym, stymulowane racjonalnym treningiem ruchowym, wykazują odporność organizmu 

na różnego rodzaju infekcje. 

Reasumując możemy stwierdzić, że ruch i ćwiczenia jako naturalne bodźce wpływają na organizm 

człowieka w każdym aspekcie, tj. biologicznym, psychicznym i duchowym. 

2. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne i redresje 

W rehabilitacji leczniczej, a w szczególności w przypadkach neurologicznych, gdzie zanika całkowicie 

funkcja mięśni, zachodzi potrzeba wykonywania ćwiczeń przez terapeutę, stąd określenie ćwiczeń - 

bierne. Ćwiczenia te mają na celu niedopuszczenie do powstania przykurczy w stawach, wyzwolenie 

bodźców czuciowych z receptorów analizatora kinestetycznego (co ma związek z pamięcią ruchową) 

oraz mają wpływać na poprawę krążenia krwi i innych płynów w ustroju, zapobiegając ich zaleganiu. 

Technika tych ćwiczeń uwzględnia ucisk powierzchni stawowych (pośrednio), co ułatwia odżywianie 

chrząstek stawowych i zapobiega zmianom degeneracyjnym w stawie. 

Aby prawidłowo wykonać ćwiczenia bierne, należy przestrzegać następujących wskazówek: 

- ruch winien odbywać się tylko w ćwiczonym stawie, w pełnym zakresie i we wszystkich 

płaszczyznach, 

- odcinek bliższy ciała winien być unieruchomiony poprzez dobór odpowiedniej pozycji wyjściowej do 



ćwiczeń, 

- chwyt kończyny musi być pewny, a ruchy wykonywane płynnie we właściwej płaszczyźnie, 

- ruch powinien być pełny, powtarzany wielokrotnie (zwykle około 20 razy) i bezbolesny. 

Ćwiczenia zaleca się 1-2 razy dziennie. 

Przeciwwskazania: 

- ciężki ogólny stan pacjenta, 

- podwyższona ponad 37,5°C temperatura ciała, 

- stan zapalny stawów. 

Jeżeli ćwiczenia bierne wykonuje się z użyciem siły w celu zwiększenia ruchomości w stawie - czemu 

często towarzyszy ból - to ćwiczenia takie określa się jako redresyjne. W celu złagodzenia bólu 

podczas redresji stosuje się osłonę przeciwbólową (środki przeciwbólowe) oraz różnorodne zabiegi 

fizykalne ułatwiające rozluźnienie tkanek okołostawowych. Najczęściej stosuje się naświetlania 

ciepłymi lampami, okłady parafinowe, ciepłe kąpiele i masaż. 

Ćwiczenia redresyjne wymagają od terapeuty dobrej znajomości budowy stawów i doświadczenia. 

Redresje mogą być wykonywane przez odpowiednie urządzenia mechaniczne; określamy je wtedy 

jako trakcje lub wyciągi. 

Przy mięśniach ocenianych powyżej 1° w skali Lovetta (ocenia siłę mięśniową) możliwy jest czynny 

udział chorego w ćwiczeniach, które określamy jako ćwiczenia czynno-bierne oraz samowspomagane. 

Istota ćwiczeń czynno-biernych polega na świadomym obniżaniu nadmiernego napięcia mięśni przy 

jednocześnie biernie wykonywanym ruchu w stawie przez terapeutę. 

Wskazania: 

- zabiegi chirurgiczne (rekonstrukcyjne), przy których bezruch może zniweczyć efekt operacji, 

- unieruchomienie na wyciągach, 

- leczenie złamań i inne przypadki. 

Ćwiczenia czynno-bierne wymagają kontaktu z pacjentem i jego zgody na ich zastosowanie. Bywają 

łączone z zabiegami fizykoterapeutycznymi w celu rozluźnienia tkanek okołostawowych. Nie należy 

przekraczać granicy wytrzymałości chorego na ból. Przy prawidłowo prowadzonych ćwiczeniach 

zakres ruchu będzie stopniowo wzrastał. Ćwiczenia te zaleca się wykonywać dwa lub nawet więcej 

razy dziennie. 

Ćwiczenia czynno-bierne należy przekształcić w ćwiczenia samowspomagane najczęściej poprzez 

system odpowiednich podwieszek kończyny. Warto podkreślić pozytywny wpływ tych ćwiczeń na 

psychikę chorego. 


