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Wielce Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii
pragnę Państwa gorąco powitać i podziękować za obecność podczas
III Kongresu Towarzystwa, odbywającego się we Wrocławiu w dniu
16.05.2019.
Jest to czas szczególny, ponieważ będziemy obchodzić 30-lecie powstania w Polsce
pierwszej komory kriogenicznej w 1989 roku w Instytucie Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki i krioterapii,
które zgodziły się podzielić z uczestnikami naszego spotkania swoją wiedzą
i doświadczeniem. Program Kongresu obejmuje tematykę zastosowań krioterapii we
współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii
osiągnięć bioinżynierii i fizyki.
Jestem przekonana, że wysoki poziom prezentacji oraz Państwa aktywny udział
w dyskusji sprawią, że pobyt we Wrocławiu będzie owocny zarówno z naukowego,
jak i praktycznego punktu widzenia.

Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek

Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii
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MIEJSCE KONFERENCJI:
Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Budynek im. Prof. Zdzisława Zagrobelnego
Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 (budynek P4), 51-612 Wrocław

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Polskie Towarzystwo Krioterapii
41-902 Bytom ul. Batorego 15
Tel./faks: 32 7861630, e-mail: biuro@ptkrio.pl

ORGANIZATORZY:
Polskie Towarzystwo Krioterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii

WSPÓŁORGANIZATORZY:
CREATOR Sp. z o.o. – Główny Sponsor
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Sekcja Krioterapii Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Medycznej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii
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KOMITET ORGANIZACYJNY
PRZEWODNICZĄCE:
Prof. Agata Stanek (Bytom)
Prof. Anna Skrzek (Wrocław)
SEKRETARZE:
Dr Agnieszka Dębiec-Bąk (Wrocław)
Dr Grzegorz Onik (Katowice)
CZŁONKOWIE:
Prof. Grzegorz Cieślar (Bytom)
Prof. nadzw. Armand Cholewka (Katowice)
Prof. Halina Podbielska (Wrocław)

KOMITET NAUKOWY
PRZEWODNICZĄCY:
Prof. dr h.c. mult. Aleksander Sieroń (Bytom)
WICEPRZEWODNICZĄCE:
prof. Agata Stanek
prof. Anna Skrzek
CZŁONKOWIE:
Prof. Grzegorz Cieślar (Bytom)
Prof. nadzw. A. Cholewka (Katowice)
Prof. Zofia Drzazga (Katowice)
Prof. nadzw. Anna Lubkowska (Szczecin)

Prof. Aleksander Sieroń (Bytom)

Prof. nadzw. Anna Michnik (Katowice)

Prof. Karolina Sieroń (Katowice)

Prof. nadzw. Elżbieta Miller (Łódź)

Prof. Zbigniew Śliwiński (Zgorzelec)
Dr Katarzyna Barczyk-Pawelec (Wrocław)
Dr Jan Budziosz (Katowice)
Dr Wojciech Fedyk (Wrocław)
Dr Arletta Hawrylak (Wrocław)
Dr Katarzyna Knapik (Katowice)

Prof. nadzw. Małgorzata Mraz (Wrocław)
Prof. Halina Podbielska (Wrocław)
Prof. nadzw. Ilona Pokora (Katowice)
Prof. nadzw. K. Rożek-Piechura (Wrocław)
Prof. Joanna Rymaszewska (Wrocław)
Prof. nadzw. E. Sadowska-Krępa (Katowice)

Dr Zbigniew Lewandowski (Wrocław)

Prof. Karolina Sieroń (Katowice)

Mgr Piotr Stelmaszewski (Wrocław)

Prof. Wiesław Stręk (Wrocław)

Mgr Maciej Kosim (Wrocław)
Mgr Jolanta Malinowska (Wrocław)
Mgr Andrzej Raszowski (Wrocław)
Mgr Daniela Zielińska (Wrocław)

Prof. Zbigniew Śliwiński (Zgorzelec)
Prof. nadzw. Zbigniew Szyguła (Kraków)
Prof. Zdzisława Wrzosek (Wrocław)
Prof. Andrzej Zaleski (Wrocław)
Dr hab. Czesław Giemza (Wrocław)
Dr hab. Ryszard Jasiński (Wrocław)
Dr hab. Edyta Sutkowska (Wrocław)
Dr hab. Aneta Teległów (Kraków)
Dr Joanna Bauer-Matuła (Wrocław)
Dr Agnieszka Dębiec-Bąk (Wrocław)
Dr Wojciech Fedyk (Wrocław)
Dr Łukasz Kikowski (Wrocław)
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Dr Grzegorz Onik (Katowice)
Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska (Wrocław)
Dr Krzysztof Zimmer (Wrocław)
Mgr Tomasz Kabała (Wrocław)
Inż. Zbigniew Raczkowski (Wrocław)
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PROGRAM III KONGRESU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu

9.00-10.00 OTWARCIE KONGRESU
SESJA I: 10.00 - 11.30
Moderatorzy: Elżbieta Miller, Aleksander Sieroń, Anna Skrzek, Agata Stanek,
Andrzej Zaleski
10.00 - 10.10

Andrzej Zaleski

Kriogenika wczoraj i dziś.

10.10 - 10.20

Aleksander Sieroń

Polska jako znaczący gracz na rynku krioterapii.

10.20 - 10.30

Elżbieta Miller

Przyszłość kriostymulacji w medycynie.
Możliwe kierunki rozwoju.

10.30 - 10.40

Agata Stanek i wsp.

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na parametry
stabilności blaszki miażdżycowej u pacjentów z ZZSK.

10.40 - 10.50

Anna Skrzek i wsp.

Analiza zmian wybranych parametrów skóry pod
wpływem skrajnie niskich temperatur.

10.50 - 11.00

Krystyna Rożek i wsp.

Czy oddziaływanie temperatur kriogenicznych ma
wpływ na czynność układu oddechowego u mężczyzn.

11.00 - 11.10

Marcin Machnia i wsp.

Analiza oporności skóry po zastosowaniu temperatur
kriogenicznych.

11.10 - 11.30

DYSKUSJA

11.30 - 11.50

PRZERWA KAWOWA Z NIESPODZIANKĄ
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SESJA II: 11.50 - 13.20
Moderatorzy: Anna Lubkowska, Ewa Sadowska-Krępa, Ilona Pokora,
Wiesław Stręk, Zbigniew Śliwiński

Czesław Giemza i wsp.

Wpływ stosowania zabiegów krioterapii
ogólnoustrojowej na poprawę funkcji dolnego odcinka
kręgosłupa u starszych mężczyzn.

12.10 - 12.20

Joanna Wyrostek i wsp.

Porównanie wpływu 10-ciu oraz 20-stu zabiegów
ogólnoustrojowej kriostymulacji na zmiany stężeń
wybranych adipokin i wskaźników profilu lipidowego
u mężczyzn z niską i podwyższoną zawartością tkanki
tłuszczowej.

12.20 - 12.30

Magdalena Więcek i wsp.

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie
asprozyny we krwi u kobiet w wieku menopauzalnym
z zaburzeniami metabolicznymi.

12.30 - 12.40

Ewa Zielińska i wsp.

Korzyści z zastosowania kriostymulacji w medycynie
sportowej.

12.40 - 12.50

Krzysztof Zimmer

Znaczenie krioterapii całego ciała w planie
treningowym i startowym wyczynowych sportowców.

12.50 - 13.00

Anna Lubkowska i wsp.

Zastosowanie kriostymulacji ogólnoustrojowej
w regeneracji powysiłkowej.

11.50 - 12.00

13.00 - 13.20

DYSKUSJA

13.20 - 14.00

LUNCH
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SESJA III: 14.00 - 15.10
Moderatorzy: Grzegorz Cieślar, Armand Cholewka, Halina Podbielska,
Karolina Sieroń
CRYOFLEX

14.00 - 14.10

14.10 - 14.20

Ilona Pokora i wsp.

Wpływ serii 10 zabiegów kriostymulacji (WBCST)
na poziom wybranych hormonów i markerów uszkodzeń
mięśniowych po wysiłku u trenujących mężczyzn i kobiet.

14.20 - 14.30

Mariusz Biniek i wsp.

Wpływ zabiegów krioterapii na obrazowanie termiczne
ciała i parametry biochemiczne u elitarnych
sportowców wykonujących trening wytrzymałościowy.

14.30 - 14.40

14.40 - 14.50

14.50 - 15.00

15.00 - 15.10

Ewa Sadowska-Krępa i wsp.

Wpływ oddziaływań cieplnych na poziom
neurotroficznego czynnika pochodzenia
mózgowego (BDNF) w surowicy krwi
u biegaczy narciarskich.

Aleksandra Radecka i wsp.

Modyfikacja spoczynkowych sygnałów
mioelektrycznych mięśni przedramienia,
po jednorazowym oddziaływaniu kriostymulacją
ogólnoustrojową u młodych mężczyzn.

Aleksandra Radecka i wsp.

Charakterystyka wysiłkowych sygnałów mioelektrycznych
mięśni przedramienia, u chorych na stwardnienie
rozsiane poddanych serii 20 zabiegów krioterapii
ogólnoustrojowej.

Klaudia Duch i wsp.

Powysiłkowe zmiany w surowicy krwi
sportowców w cyklu treningowym
wzbogaconym zabiegami kriostymulacji
ogólnoustrojowej.

15.10 - 15.20

DYSKUSJA

15.20 - 15.30

PRZERWA KAWOWA
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SESJA IV: 15.30-16.50
Moderatorzy: Czesław Giemza, Małgorzata Mraz, Joanna Rymaszewska,
Zbigniew Szyguła, Krzysztof Zimmer

15.30 - 15.40

Aneta Teległów i wsp.

Zmiany we właściwościach biochemicznych krwi
u zimowych pływaków („Morsów”).

15.40 - 15.50

Gabriela Augustyn i wsp.

Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na stężenie
wybranych sirtuin i status oksydacyjny krwi u starszych
trenujących i nietrenujących mężczyzn.

15.50 - 16.00

Piotr Czech i wsp.

Porównanie wpływu kriostymulacji ogólnoustrojowej
i sauny suchej na pobudliwość nerwu pośrodkowego
– badanie pilotażowe.
Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej
na widma fluorescencyjne surowicy krwi
biegaczy narciarskich.

16.00 - 16.10

Izabela Schisler i wsp.

16.10 - 16.20

Agnieszka Dębiec-Bąk i wsp.

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane
parametry czynnościowe układu żylnego kończyn
dolnych.

16.20 - 16.30

Joanna Bauer i wsp.

Odruch konsensualny w krioterapii miejscowej
wskazówką do personalizacji zabiegów?

16.30 - 16.50

16.50 - 17.00

DYSKUSJA

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE III KONGRESU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII
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Kriogenika wczoraj i dziś
Andrzej Zaleski
Ins ty tut N isk i ch T emp er atu r i B ad ań St ru kt ur aln ych
P ols k iej A kad emi i N auk We Wro c ławiu
Kriogenika to dziedzina fizyki i techniki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem właściwości ciał
w ekstremalnie niskich temperaturach oraz uzyskiwaniem i pomiarem niskich temperatur. Temperatury te
nie są ściśle zdefiniowane, jednak zwykle przyjmuje się je jako niższe od -120°C (153K).
Kriogenika jest bardzo szeroko wykorzystywana, np. w: badaniach przestrzeni kosmicznej, medycynie,
biologii, przemyśle spożywczym, metalurgicznym, chemicznym, a w szczególności w urządzeniach
nadprzewodnikowych.
W prezentacji, po krótkim wstępie historycznym, ukazującym odkrycia fizyczne, związane z uzyskiwaniem
coraz niższych temperatur, zostanie przedstawiony opis historii powstania, rozwoju i osiągnięć tego
powstałego w XIX wieku obszaru wiedzy. Błyskawiczny rozwój kriogeniki zostanie osadzony w realiach
ekonomiczno-filozoficznych XIX wieku, pozwalając na głębsze zrozumienie jego przyczyn. Na tym tle zostaną
ukazane współczesne osiągnięcia w dziedzinie zastosowań niskich temperatur oraz wskazane podstawowe
kierunki jej dalszego rozwoju.

Przyszłość kriostymulacji w medycynie.
Możliwe kierunki rozwoju.
El ż bi et a Mi ll e r
Z ak ład M edy c yny Fi z y kal nej , Kated r a Reh ab i li t ac ji Un i wer s yt etu Med yc zn eg o w Łod z i
Obecnie nastąpiło znaczne wydłużenie długości życia człowieka, co wiąże się dużym zainteresowaniem
nowymi czynnikami profilaktycznymi i wspomagającymi leczenie chorób przewlekłych. Pomimo rozwoju
medycyny nadal jest trudno określić gdzie kończy się pełnia zdrowia i zaczyna choroba. Obecnie stale
wzrasta liczba pacjentów wymagających długotrwałej rehabilitacji neurologicznej. Kriostymulacja jest jedną
z skutecznych metod fizjoterapeutycznych objawowego leczenia w neurologii oraz medycynie sportowej, jak
również staje się coraz bardziej popularna w odnowie biologicznej i regeneracji. Jakkolwiek, nadal nie mamy
dostatecznej wiedzy co do mechanizmów działania i odpowiedzi organizmu człowieka na temperatury
kriogeniczne. Co więcej, nie została nadal określona właściwa skuteczna liczba ekspozycji, i temperatura
która będzie najbardziej efektywna klinicznie i najmniej kosztowna ekonomicznie. Wiele zespołów
naukowych w kraju i za granicą prowadzi badania kliniczne mające na celu przybliżyć możliwość
wprowadzenia kriostymulacji jako rekomendowaną metodę postępowania fizjoterapeutycznego
w określonych wskazaniach nie tylko w Polce i Europie środkowo-wschodniej, lecz również w innych krajach.
Wkład ma na celu przedstawienie aktualnych możliwych kierunków rozwoju kriostymulacji w medycynie
w różnych jednostkach chorobowych. Dotychczasowy dorobek badawczy w tej dziedzinie z szczególnym
uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych i reumatycznych. Ponadto, przedstawione zostaną trudności
i ograniczenia związane z analizą porównawczą otrzymywanych wyników efektywności kriostymulacji
wynikające z braku dostatecznie przekonujących badań.
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Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na parametry niestabilności blaszki
miażdżycowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
Agata Stanek1, Armand Cholewka2, Tomasz Wielkoszyński3, Ewa Romuk4, Aleksander Sieroń1
1

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
2
Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
3
Higher School of Strategic Planning in Dąbrowa Górnicza
4
Katedra Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cel: Pacjenci z ZZSK mają wyższe ryzyko zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych
w porównaniu z ogólną populacją, co może być związane z aktywnością choroby. Celem badania była ocena
wpływu krioterapii ogólnoustrojowej (WBC) na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowe u pacjentów
ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK).
Materiał i metody: Zbadano wpływ WBC z późniejszą kinezyterapią na markery stanu zapalnego, profilu
lipidowego i blaszki miażdżycowej u mężczyzn z ZZSK (grupa WBC n = 16). W celu oceny aktywności choroby
obliczono również BASDAI i BASFI. Grupę WBC porównano z wynikami z grupy kinezyterapii (KT; n = 16).
Wyniki: W grupie WBC stężenie hsCRP w osoczu obniżyło się znamiennie bez zmiany stężenia IL-6. Stężenie
ICAM-1 wykazywało tendencję spadkową. Stężenie CER, a także BASDAI i BASFI zmniejszyły się w obu
grupach, ale zmiany wskaźnika aktywności choroby były wyższe w grupie WBC niż u pacjentów z KT. W obu
grupach stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, triglicerydów, sCD40L, PAPP-A i PLGF obniżyło
się znamiennie, ale zmiany parametrów były znamiennie wyższe w grupie WBC.
Wniosek: WBC wydaje się być użyteczną metodą zapobiegania miażdżycy u pacjentów z ZZSK.

Analiza zmian wybranych parametrów skóry pod wpływem skrajnie niskich
temperatur
Anna Skrzek, Agnieszka Ciszek, Danuta Nowicka, Agnieszka Dębiec-Bąk
Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Cel: Celem pracy była ocena zmian wybranych parametrów skóry pod wpływem niskiej temperatury.
Materiał i metody badań: Badania przeprowadzono na grupie 20 kobiet, korzystających z zabiegów
krioterapii ogólnoustrojowej w Pracowni Krioterapii prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji
Creator. Średni wiek badanych kobiet wyniósł 58,7±7,54 lat, średnia masa ciała 77,84±16,01 kg, średnie BMI
30,14±5,81 oraz średnia wysokość ciała 160,7±6,48 cm. Parametrami, badanymi przy użyciu nowoczesnej
aparatury firmy Courage and Khazaka Electronic GmbH, Kolonia, Niemcy, były: nawilżenie, natłuszczenie,
temperatura i pH skóry. Pomiary skóry wykonano w pierwszym oraz dziesiątym dniu zabiegu, przed i po
wyjściu z ogólnoustrojowej komory kriogenicznej.
Wyniki: Najwięcej zmian istotnych statystycznie uzyskano w przypadku nawilżenia i temperatury skóry.
Na te dwa parametry zabieg z wykorzystaniem niskich temperatur miał największy wpływ. Po serii dziesięciu
zabiegów parametr nawilżenia i temperatury uległy zmniejszeniu. Analiza wyników wykazała różnice istotne
statystycznie w parametrach skóry pomiędzy wszystkimi miejscami pomiarowymi. Dla natłuszczenia i pH
skóry nie wykazano znaczących istotności.
Wnioski: Seria zabiegów krioterapii spowodowała zmiany w parametrach temperatury i nawilżenia skóry,
które uległy obniżeniu. Kończyny górne i kończyny dolne istotniej reagują na zimno. Zabieg krioterapii
w niewielkim stopniu wpłynął na parametry pH i natłuszczenia skóry. Stwierdzono również, że skóra twarzy
jest bardziej natłuszczona oraz nawilżona w porównaniu do innymi miejsc pomiarowych.
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Czy oddziaływanie temperatur kriogenicznych ma wpływ na czynność układu
oddechowego u mężczyzn
Krystyna Rożek, Jerzy Piechura, Anna Skrzek
Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Zimno panujące w komorze kriogenicznej oddziałuje nie tylko na powłoki zewnętrzne ale wywołuje także
ogólnoustrojową reakcję. Celem pracy była ocena czynności układu oddechowego u mężczyzn
uczestniczących w zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej w aspekcie wieku.
Materiał i metody badań: 60 mężczyzn poddanych zabiegom krioterapii ogólnoustrojowej, których
podzielono na dwie grupy w zależności od wieku. I - 30 mężczyzn w wieku 50 - 75 lat (średni 62 lata),
skierowanych na zabiegi z powodu dolegliwości układu ruchu, II - 30 mężczyzn młodych w wieku 20 - 24 lata
(średni 21,4 lat), studentów AWF we Wrocławiu. Badania przeprowadzono w Pracowni Krioterapii AWF we
Wrocławiu. Przed pierwszym wejściem do kriokomory badani przeszli odpowiednią kwalifikację lekarską
stwierdzającą brak przeciwwskazań do udziału w badaniach. Badane grupy poddano serii 10 zabiegów
krioterapii ogólnoustrojowej, czas jednorazowego pobytu wynosił od 2 do 3 min. w temperaturze od – 110°C
do – 160°C. Przed rozpoczęciem zabiegów i po ich zakończeniu wykonano badanie czynnościowe płuc
aparatem Flowscreen firmy Jaeger, który umożliwia bezpośrednią ocenę wyników, bieżącą kontrolę
poprawności wykonywanych testów oraz ich powtarzalność. Wykonano pomiar zależności krzywej
przepływ/objętość, zmierzono wartości następujących parametrów: VC (vital capacity), FVC (forced vital
capacity), FEV1 (forced expiratory volume in one second), wskaźnik Tiffenau, PEF (peak expiratory flow),
MEF50 (maximum expiratory flow at 50% of VCmax) oraz MVV (maximal voluntary valium). Analizę
porównawczą wyników badanych grup przeprowadzono wykorzystując dane wyrażone w % wartości
należnych, co pozwoliło na eliminację wpływu wieku, wysokości i masy ciała badanych.
Wyniki badań: Analiza statystyczna wykazała, że większość parametrów wentylacyjnych płuc po
zastosowaniu serii zabiegów krioterapii nieznacznie się obniżyła. Jedynie maksymalna wentylacja dowolna
(MVV) wzrosła nieznacznie po serii zabiegów w obu grupach. Wiek nie różnicował istotnie.
Wnioski: 1. Wykazano różnice parametrów czynnościowych układu oddechowego między grupami wieku,
osoby starsze charakteryzowały się istotnie niższymi wartościami, jednak mieściły się w granicach normy. 2.
W obu grupach seria zabiegów nieznacznie obniżyła wartości wszystkich parametrów czynnościowych
układu oddechowego, ale nie spowodowała wystąpienia zaburzeń wentylacji płuc. 3. Seria 10 zabiegów
ogólnoustrojowej krioterapii nie powoduje zaburzeń wentylacji płuc u badanych.

Analiza oporności skóry po zastosowaniu temperatur kriogenicznych
Marcin Machnia1, Elżbieta Miller2
Klinika Rehabilitacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wprowadzenie: Krioterapia ogólnoustrojowa (WBCT) wpływa na organizm ludzki wielokierunkowo. Celem
niniejszej pracy jest ocena oporności skóry pod wpływem działania temperatur kriogenicznych. Z uwagi na
brak doniesień potwierdzających zmianę wartości oporności skóry po zastosowaniu temperatur
kriogenicznych postanowiono odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:
1. jak zachowuje się oporność skóry bezpośrednio po zakończeniu pierwszego zabiegu
2. jak przedstawia się oporność skóry po pierwszym dniu zabiegu względem oporności po 10-tym dniu terapii
3. czy istnieje korelacja zmian oporności skóry w odniesieniu do płci, wieku i powierzchni ciała
Materiał i Metody: W badaniu dokonano pomiaru przewodności skóry w punktach biologicznie aktywnych Śl
1 na stopach i P 11 na dłoniach. Otrzymane wartości przewodności przeliczone zostały na oporność
wyrażoną w omach. Temperaturę skóry mierzono termometrem w zakresie podczerwieni na grzbietowej
1
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powierzchni obu dłoni oraz stóp. Pomiarów przewodności oraz temperatury skóry dokonano w 3 punktach
badawczych: 1 -go dnia przed rozpoczęciem terapii, 1- go dnia bezpośrednio po terapii (WBCT +program
ćwiczeń), 10-go dnia po zakończonym cyklu zabiegów.
W badaniu uczestniczyło 134 pacjentów (70 kobiet, 64 mężczyzn) z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową
stawów.
Wyniki: We wszystkich punktach pomiaru wystąpiła zależność statystyczna (p-t-T < 0,05) przyrostu oporności
skóry pierwszego dnia terapii w odniesieniu do stanu wyjściowego. Wyniki testów T-Studenta wykazały, że
we wszystkich punktach pomiaru wystąpiła zależność statystyczna (p-t-T < 0,05) przyrostu oporności skóry
po 10 dniach zabiegów względem pierwszego dnia zabiegowego. Lepsze efekty krioterapii w odniesieniu do
zmian w oporności skóry osiągnięto wśród kobiet niż mężczyzn. Nie zanotowano występowania zależności
statystycznej zmian w oporności skóry od wieku i od powierzchni ciała.
Wnioski: Określenie zmian oporności skóry pod wpływem działania temperatur kriogenicznych umożliwi
odpowiedzieć na pytania, ale również prowadzić dalsze badania nad:
• wrażliwością pacjentów na zabiegi fizykalne
• określeniem schematów łączenia różnych zabiegów
• kolejnością wykonywania zabiegów fizykalnych
• ustaleniem optymalnego czasu pomiędzy poszczególnymi zabiegami

Wpływ stosowania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na
poprawę funkcji dolnego odcinka kręgosłupa u starszych mężczyzn
Czesław Giemza 1, Tomasz Kabała2
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2
NZOZ Creator we Wrocławiu
Celem pracy była ocena wpływu zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na usprawnianie starszych mężczyzn
z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa o charakterze przewlekłym.
Badaniami objęto 96 mężczyzn w wieku od 65 do 75 lat z przewlekłymi, trwającymi powyżej 3 miesięcy,
dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Badanych podzielono na dwie grupy. Grupa 1 to pacjenci, którzy wykonywali ćwiczenia na sali gimnastycznej
bez żadnych dodatkowych zabiegów. Grupa 2 to osoby, które przed rozpoczęciem ćwiczeń poddawani byli
zabiegom krioterapii ogólnoustrojowej.
W pracy dokonano pomiarów czynnego zgięcia i wyprostu, rotacji w prawo, rotacji w lewo oraz zgięcia
bocznego w prawo i zgięcia bocznego w lewo kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Badanie EMG mięśni
prostowników grzbietu w odcinku lędźwiowym oddzielnie po stronie prawej i lewej. Badanie wykonano
w swobodnej pozycji stojącej oraz w maksymalnym zgięciu. Oceniano również parametry subiektywne;
poziom natężenia bólu przy pomocy skali VAS oraz ograniczenia czynnościowe kwestionariuszem ADL
(Acivities of Daily Living).
Analiza ocenianych parametrów wykazała statycznie istotną różnicę pomiędzy badanymi grupami we
wszystkich parametrach oprócz poziomu utrudnień funkcjonalnych. Zaobserwowano istotne zmniejszenie
wielkości potencjałów czynnościowych mięśnia prostownika grzbietu w odcinku lędźwiowym oraz istotny
wzrost zakresów ruchu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u pacjentów, których ćwiczenia uzupełnione
zostały zabiegami krioterapii ogólnoustrojowej. Istotnie zmniejszył się także poziomu odczuwanego bólu.
Zmianie nie uległ natomiast poziomu utrudnień funkcjonalnych spowodowanych dolegliwościami bólowymi.
1
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Porównanie wpływu 10-ciu oraz 20-stu zabiegów ogólnoustrojowej
kriostymulacji na zmiany stężeń wybranych adipokin i wskaźników profilu
lipidowego u mężczyzn z niską i podwyższoną zawartością tkanki tłuszczowej
Joanna Wyrostek1, Roxana Zuziak2, Olga Ledwig-Czerwińska2, Wanda Pilch2
Studia doktoranckie, Zakład Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
2
Zakład Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
1

Wprowadzenie: Otyłość związana jest z patologiczną akumulacją tkanki tłuszczowej w organizmie, czemu
często towarzyszy nieprawidłowa sekrecja adipokin, prowadząca do wielu zaburzeń metabolicznych.
Ekspozycja organizmu na kriogeniczne temperatury, może wywołać zmiany w endokrynnych właściwościach
tkanki tłuszczowej. W związku z powyższym celem badań było porównanie wpływu 10-ciu oraz 20-stu
zabiegów w kriokomorze na profil wybranych adipokin oraz parametry profilu lipidowego u młodych, otyłych
mężczyzn oraz mężczyzn z prawidłową zawartością tkanki tłuszczowej.
Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 24 mężczyzn, którzy zostali podzieleni na dwie grupy: z niską
(PBF = 22,1 ± 2,33%, n = 10, wiek: 22,1 ± 2,33 ) oraz podwyższoną zawartością tkanki tłuszczowej (PBF =
31,73 ± 5,90%, n = 14, wiek: 29,64 ± 4,13). Wszyscy uczestnicy zostali poddani 20 sesjom ogólnoustrojowej
kriostymulacji (1 zabieg dziennie) w temperaturze -120oC przez okres 2 - 3 minut. Każdy zabieg poprzedzony
był 30-sekundowym okresem adaptacji w przedsionku w temperaturze -60oC. Sesje w kriokomorze
niskotemperaturowej odbywały się w godzinach popołudniowych. Badani zostali poinformowani
o właściwym ubiorze oraz zasadach obowiązujących podczas pobytu w kriokomorze. Skład ciała badanych
określono przed pierwszym oraz po ostatnim zabiegu. W celu analizy stężeń wybranych adipokin
(adiponektyny, leptyny), TNF-α oraz wskaźników profilu lipidowego pobranie krwi było wykonane przed
rozpoczęciem zabiegów oraz bezpośrednio po 10-ciu i 20-stu sesjach, w odstępie co najmniej 6 godzin po
spożyciu lekkie goposiłku. Do analizy otrzymanych wyników zastosowano testy nieparametryczne.
Wyniki: Zarówno po 10-ciu jak i 20-stu zabiegach w kriokomorze, odnotowano istotne obniżenia średniego
stężenia leptyny w grupie mężczyzn z podwyższoną zawartością tkanki tłuszczowej. Stwierdzono także, że
seria 10-ciu jak i 20-stu kriostymulacji, wywołała istotny statystycznie spadek średniego stężenia TNF-α
w grupie otyłych mężczyzn.
Wnioski: Zabiegi kriostymulacji przyczyniły się do poprawy wskaźników profilu lipidowego oraz zmieniły
profil wydzielanych adipokin w grupie mężczyzn z podwyższoną zawartością tkanki tłuszczowej.
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Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie asprozyny we krwi
u kobiet w wieku menopauzalnym z zaburzeniami metabolicznymi
Magdalena Więcek 1, Jadwiga Szymura2, Justyna Bednarek3, Jan Tabak4, Zbigniew Szyguła5
1

Instytut Nauk Biomedycznych, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu,
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
2
Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej,
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
3
Studia doktoranckie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu,
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
4
Małopolskie Centrum Krioterapii, Kraków
5
Zakład Fizjoterapii, Instytut Kultury Fizycznej,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wprowadzenie: Asprozyna to nowo odkryty hormon peptydowy wydzielany do krwioobiegu głównie przez
komórki białej tkanki tłuszczowej, jak również przez miocyty, biorący udział w regulacji uwalniania glukozy
z komórek wątroby. Stwierdzono wyższe stężenie asprozyny u osób otyłych oraz chorych na cukrzycę typu 2.
Niższe stężenie asprozyny jest powiązane z obniżeniem stężenia glukozy i insuliny we krwi. Celem badania
było określenie czy krioterapia ogólnoustrojowa (WBC) ma wpływ na poziom stężenia asprozyny we krwi
u kobiet z zespołem metabolicznym (ZM).
Metodyka: W badaniu uczestniczyło 10 kobiet z ZM (61,0±3,5 lat, BMI 29,4±5,8 kg/m2) oraz 10 kobiet
zdrowych (60,8±4.1 lat, BMI 25,7±2,1 kg/m2). W diagnostyce ZM przyjęto kryteria NCEP–ATP III.
U wszystkich kobiet z ZM stężenie glukozy na czczo przewyższało 5,5 mmol/L, u kobiet zdrowych było
w normie. Kobiety poddano 20. zabiegom WBC (3 minuty, -130°C) wykonywanym w kolejne dni powszednie.
Na czczo przed 1. i po 20. zabiegu WBC oznaczono stężenie asprozyny, insuliny i glukozy we krwi, obliczono
HOMA-IR. Wyniki: Stężenie asprozyny (7,20±8,67 mmol/L), glukozy (5,96±0,26 mmol/L) oraz wartość HOMAIR (3,7±1,7) przed 1.WBC były znacząco wyższe w grupie ZM, stężenie insuliny nie różniło się u kobiet w obu
grupach. Po 20. zabiegach WBC w obu grupach stwierdzono obniżenie poziomu badanych zmiennych we
krwi, ale istotny spadek stwierdzono dla stężenia asprozyny (do 6,30±6,92 mmol/L) oraz glukozy (do
5,62±0,32 mmol/L) w grupie ZM. Stwierdzono istotną dodatnią korelację pomiędzy stężeniem asprozyny,
a stężeniem glukozy we krwi i wartością BMI.
Wnioski: Spadek stężenia asprozyny z jednoczesnym obniżeniem stężenia glukozy we krwi w wyniku
powtarzanej ekspozycji na temperatury kriogeniczne wskazuje na korzystny wpływ krioterapii
ogólnoustrojowej w terapii zaburzeń metabolicznych u kobiet w wieku menopauzalnym.
Finansowanie: grant NCN 2014/2015/N/NZ7/03036.
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Korzyści z zastosowania kriostymulacji w medycynie sportowej
Ewa Zielińska , Elżbieta Miller
Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Krioterapia ogólnoustrojowa jest zabiegiem, polegającym na wykorzystaniu skrajnie niskich temperatur,
rzędu -110oC do -160oC, w celu wywołania szeregu pozytywnych reakcji fizjologicznych w organizmie
człowieka.
Ze względu na szerokie zastosowanie i bardzo rzadko występujące skutki uboczne, zabiegi w kriokomorze
stosuje się między innymi wśród pacjentów cierpiących na choroby narządu ruchu, układu nerwowego,
związane z osłabionym układem odpornościowym, wykorzystuje się je również w odnowie biologicznej, osób
walczących z nadwagą lecz także wśród sportowców.
Współcześnie krioterapia ogólnoustrojowa jest coraz powszechniej stosowanym zabiegiem wśród
sportowców ponieważ, według badań, przyśpiesza ona proces regeneracji powysiłkowej oraz jest dobrym
środkiem wspomagającym rehabilitację pourazową.
Szereg badań potwierdza, że WBC redukuje również stan zapalny. Zaobserwowano spadek stężenia cytokin
prozapalnych, wzrost stężenia cytokin przeciwzapalnych, zmiany adaptacyjne w statusie antyoksydacyjnym
oraz pozytywny wpływ na enzymy mięśniowe związane z uszkodzeniem mięśni, takie jak kinaza kreatynowa
oraz dehydrogenaza mleczanowa, obniżając ich stężenie. Wśród sportowców zaobserwowano również
poprawę siły mięśniowej, zredukowanie dolegliwości bólowych i zmniejszenie odczuwania subiektywnego
zmęczenia.
Podczas krioterapii ogólnoustrojowej dochodzi do powstania stresu termicznego, który prowadzi do
zwężenia naczyń krwionośnych i pobudzenia receptorów termicznych skóry właściwej poprzez obniżenie
temperatury skóry. Dzięki spowolnionemu przewodnictwu nerwowemu można uzyskać efekt
przeciwbólowy. Mimo, że nie we wszystkich przeprowadzonych badaniach odnotowano spektakularną
zmianę stężenia wskaźników biochemicznych, w wielu z nich zaobserwowano poprawę stanu klinicznego
pacjentów między innymi poprzez zmniejszenie nasilenia bólu, w tym powysiłkowego bólu mięśni
u sportowców.
Warto również wspomnieć o pozytywnym wpływie kriostymulacji na nastrój, co dla sportowców może być
szczególnie ważne po intensywnym sezonie treningowym.
Pomimo rosnącej popularności kriostymulacji ogólnoustrojowej w medycynie sportowej wciąż brakuje
badań przeprowadzonych wśród większych grup sportowców, gdzie uzyskane wyniki można byłoby
porównać z grupą kontrolną. Dla wiarygodnej oceny efektów kriostymulacji nie bez znaczenia jest również
ilość zabiegów wykonywanych w sesji, częstotliwość ich wykonywania oraz czas spędzony w kriokomorze.
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Znaczenie krioterapii całego ciała w planie treningowym i startowym
wyczynowych sportowców
Krzysztof Zimmer
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Krioterapia całego ciała (WBC- Whole Body Cryotherapy), czyli krótkotrwała ekspozycja całego ciała
na temperatury poniżej -100°C, staje się coraz bardziej dostępna dla wysokiej klasy sportowców. Zabiegi
te pomagają poprawiać skuteczność rekuperacji po intensywnym wysiłku treningowym lub startowym;
stanowią też ważny składnik programu rehabilitacji po urazach sportowych.
Wprowadzenie metody WBC do medycyny sportowej to dzieło ośrodka wrocławskiego. W 1996 roku,
z inspiracji Profesora Zagrobelnego, rozpoczęliśmy badania nad skutecznością metody WBC w polepszaniu
jakości leczenia urazów sportowych, a także w ulepszaniu programu treningowego i startowego w różnych
dyscyplinach sportowych. Pierwsze doświadczenia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem wśród elity
polskich sportowców, co spowodowało umieszczenie komór kriogenicznych w Ośrodkach Przygotowań
Olimpijskich w Polsce. Zdobyte doświadczenia i badania naukowe pozwoliły opracować szczegółowe
i celowane programy zastosowań WBC, uwzględniające specyfikę treningów i startów w poszczególnych
rodzajach sportu.
We współpracy z zagranicznymi ośrodkami udało się ustalić możliwości skojarzonego działania WBC z innymi
metodami leczniczymi takimi jak ESWT czy PRP. Osiągnęliśmy duży sukces w propagowaniu metody po
entuzjastycznych opiniach reprezentantów Walii, Szkocji i Anglii w rugby, którzy korzystali z zabiegów WBC
w Ośrodku w Spale. Nasza koncepcja łączenia różnych form treningu z zabiegami WBC wymagała
opracowania mobilnych komór. Ten projekt został zrealizowany przez wrocławskie firmy i dzięki temu można
było zaprogramować sesje WBC w połączeniu z treningiem wysokogórskim dla czołowych europejskich
drużyn piłkarskich oraz dla ważnych europejskich akademii tenisowych. Coraz popularniejsze staje się
wykorzystanie jednoosobowych, mobilnych komór kriogenicznych, które umożliwiają bardzo elastyczne
podejście do umiejscowienia zabiegów WBC w programie ciężkiego intensywnego treningu. Współpraca
z wieloma ośrodkami medycyny sportowej pozwoli na pogłębienie wiedzy o zjawiskach fizjologicznych po
zastosowaniu WBC, które można wykorzystać w planowaniu wysiłku sportowego.

Zastosowanie kriostymulacji ogólnoustrojowej w regeneracji powysiłkowej
Anna Lubkowska, Anna Knyszyńska, Aleksandra Radecka
Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Wstęp: Jednym z najczęściej wykorzystywanych bodźców fizykalnych we współczesnej odnowie biologicznej
są temperatury kriogeniczne. Wyniki licznych badań wykazały, że zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej
(z ang. Whole Body Cryotherapy – WBC) niesie za sobą szereg pozytywnych zmian w organizmie człowieka
i wykorzystuje się ją obecnie bardzo często w procesie regeneracji powysiłkowej wśród sportowców. Mimo
wielu doniesień dotyczących pozytywnego wpływu WBC na regenerację powysiłkową, nadal istnieją pewne
sprzeczne wnioski, które wymagają prowadzenia dalszych badań celem ich wyjaśnienia.
Celem badań była ocena wpływu zastosowania zabiegu WBC na stężenia wybranych parametrów
biochemicznych krwi w przebiegu regeneracji powysiłkowej u piłkarzy nożnych.
Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 13 piłkarzy nożnych Miejskiego Klubu Sportowego MKP Wołów
(średni wiek badanych wynosił 26,4±6lat, wartość średnia BMI=23,5±1,1kg/m2). U badanych dokonano
pomiarów antropometrycznych oraz 5-cio krotnego pobrania krwi żylnej: przed, bezpośrednio po wysiłku,
a także 24, 48 oraz 72 godziny po meczu piłkarskim. W okresie regeneracji powysiłkowej, po rozegraniu
meczu zawodnicy zostali poddani zabiegowi krioterapii ogólnoustrojowej w systemie otwartym (3min,
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-130°C). We krwi analizowano stężenia wybranych parametrów biochemicznych krwi: glukozy, białka
całkowitego, albuminy, kwasu mlekowego (LAC), kinazy kreatyninowej (CK), kwasu moczowego (UA),
dehydrogenazy mleczanowej (LDH), aminotransferazy asparaginianowej (AST) i alaninowej (ALT). Analizę
statystyczną przeprowadzono w programie STATISTICA (wersja 13.1 PL).
Wyniki: Średni czas udziału w meczu zawodników mieścił się w zakresie 30-90 minut (średnio 73,8±22,4min).
Po meczu odnotowano spadek stężenia glukozy z wartości 4,82±0,51 na 4,23±0,48 mmol/l. Stężenie kwasu
mlekowego we krwi zawodników wzrosło po meczu ze średnich wartości wyjściowych 3,4±0,89 do 5,7±1,81
µmol/ml. Wysiłek fizyczny podniósł ponadto w sposób istotny stężenia LAC, CK, ALT, AST, UA oraz mocznika.
W 48 godz. regeneracji powysiłkowej odnotowano powrót do wartości spoczynkowej stężeń niektórych
wskaźników zmęczenia, w tym CK, a wartości wszystkich analizowanych były porównywalne z wyjściowymi
do 72 godzin po wysiłku.
Wnioski: Krioterapia ogólnoustrojowa jest zabiegiem, który stosowany w regeneracji powysiłkowej
korzystnie wpływa na przebieg zmian zmęczeniowych i powrót do homeostazy po intensywnym wysiłku
fizycznym.

Wpływ serii 10 zabiegów kriostymulacji (WBCST) na poziom wybranych
hormonów i markerów uszkodzeń mięśniowych po wysiłku u trenujących
mężczyzn i kobiet
Ilona Pokora1, Łukasz Wolowski2, Ewa Sadowska-Krępa3, Piotr Wyderka2
1 Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
2
Studia Doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
3 Zakład Biochemii, Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wprowadzenie: Jedną z form wspomagania regeneracji u sportowców są zabiegi kriostymulacji całego ciała
(WBCST). Pomimo dużej liczby prac badawczych na temat wspomagania procesu treningowego i restytucji /z
wykorzystaniem zabiegów zimna/ u sportowców, większość badań ogranicza się do płci męskiej, mimo że
kobiety charakteryzuje różna niż mężczyzn wrażliwość na jego działanie.
Celem niniejszej pracy było określenie różnic w efektywności stosowania serii 10 zabiegów WBCST, na cechy
somatyczne, stężenie hormonów stresu oraz odpowiedz wysiłkową, u kobiet i mężczyzn uprawiających biegi
narciarskie.
Badaniami objęto grupę kobiet i mężczyzn uprawiających biegi narciarskie w okresie przejściowym
/kwiecień/. Przed badaniami wyznaczano VO2max i indywidualny próg beztlenowy (PPA). Test wysiłkowy
(TX) wykorzystany w badaniach, odpowiadał intensywności (86%PPA) i trwał ok. 60 minut. TX badani
wykonali dwukrotnie, przed (CON) i po serii dziesięciu regularnych (WBCST) (-130°C, przez 3 minuty). Przed
i po TX oceniano masę ciała, temperaturę wewnętrzną i skóry, tętno (HR) oraz ciśnienie tętnicze (BP).
Ponadto pobierano próbki krwi przed, bezpośrednio po wysiłku, oraz w 1 i 24 godzinie restytucji, w celu
określenia aktywności wybranych markerów uszkodzeń i stężenia hormonów stresu.
Wyniki. Nie odnotowano istotnych różnic w ilości tkanki tłuszczowej [kg] i BMI ani też istotnych zmian tych
wskaźników po zabiegach WBCST (p> 0,05) u mężczyzn i kobiet. Odnotowano istotne statystycznie różnice
w masie ciała, zawartości szczupłej masy ciała oraz BF [%] pomiędzy badanymi mężczyznami i kobietami. ΔTb,
ΔHR podczas TX po 10x WBCST, nie różniły się istotnie w porównaniu do CON, jednak w obu tych warunkach
ΔTb, ΔTty był większy u mężczyzn niż u kobiet. Aktywność CK i AlAT wzrastała po zakończeniu testu
wysiłkowego i osiągała, na każdym etapie badań, niższe wartości u kobiet niż u mężczyzn oraz była niższa po
serii WBCST. Jedynie w grupie badanych mężczyzn odnotowano istotnie wyższe stężenia NOR i niższe CORT
po serii WBCST.
Podsumowanie Zastosowanie regularnych 10 zabiegów WBCST nie spowodowało istotnych zmian
w strukturze i masie ciała badanych. Odnotowano jednak niższe aktywności CK, AlAT u kobiet niż u mężczyzn
i obniżone aktywności tych enzymów po serii WBCST. Efektywność oddziaływania regularnych zabiegów
WBCST była większa u mężczyzn, szczególnie w zakresie ocenianych biochemicznych markerów uszkodzeń
i zmian stężenia hormonów stresu.
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Wpływ zabiegów krioterapii na obrazowanie termiczne ciała i parametry
biochemiczne u elitarnych sportowców wykonujących trening
wytrzymałościowy
Mariusz Binek1, Zofia Drzazga1, Ilona Pokora2, Ewa Sadowska-Krępa3
1

Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
2
Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
3 Zakład Biochemii, Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wprowadzenie: Aby poprawić wyniki sportowe, sportowcy często przechodzą procedurę odnowy
biologicznej, taką jak na przykład krioterapia. W tej pracy pokazaliśmy wpływ odnowy biologicznej na
obrazowanie termiczne biegaczy narciarskich w porównaniu z zmiany w parametrach biochemicznych krwi.
Materiał i Metody: Grupa badawcza składała się z 4 biegaczy narciarskich, z Polskiej kadry A i B. Dla każdego
z nich wykonano serię zdjęć termograficznych przed, po i 10 minut po treningu. Parametry biochemiczne
oznaczono z krwi pobranej z żyły łokciowej, przed jak i po eksperymentalnym treningu. Procedura
treningowa została powtórzona dwa razy, przed zabiegami krioterapii, oraz po 10 sesjach w kriokomorze.
Wyniki: W mięśniach górnej części ciała obserwowano spadek temperatury zaraz po treningu,
w przeciwieństwie do mięśni dolnej części ciała, gdzie temperatura wzrastała, zarówno przed, jak i po
krioterapii. Część zmian temperaturowych wykazywała istotność statystyczną szczególnie w górnej części
ciała. Podobną tendencję do spadku temperatury obserwowano w górnej części ciała również 10 minut po
treningu. Zmiany temperatury mięśni dolnej części ciała były mniejsze i w większości przypadków odwrotne,
porównując przed i po krioterapii. Zabiegi w kriokomorze praktycznie nie zmieniają parametrów
biofizycznych, takich jak HR, WR, V02max u badanych, jednak występują pewne niewielkie tendencje
spadkowe, porównując wyniki przed i po krioterapii. Parametry biochemiczne Hb, LDH, CK, KM wzrastają po
treningu zarówno przed, jak i po odnowie biologicznej, jednak nie istotnie statystycznie. Natomiast
uczestnictwo w zabiegach krioterapii spowodowało obniżenie wskaźników biochemicznych.
Wnioski: Zastosowane zabiegi krioterapii nieznacznie wpływają na temperaturę mięśni dolnych części ciała.
Możliwe, że jest to związane ze zmianą zachowania się naczyń krwionośnych. Obserwowane zmiany
w stężeniu markerów biochemicznych, a zwłaszcza niższe stężenia CK i LDH po treningu, mogą sugerować,
że stosowanie krioterapii jest korzystne dla sportowców.

Wpływ oddziaływań cieplnych na poziom neurotroficznego czynnika
pochodzenia mózgowego (BDNF) w surowicy krwi u biegaczy narciarskich
Ewa Sadowska-Krępa, Agnieszka Gdańska, Ilona Pokora
Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wprowadzenie: Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF) jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionych regulatorów białkowych wielu procesów biologicznych w ośrodkowym układzie
nerwowym. Przyczynia się do rozwoju komórek macierzystych, ich różnicowania, formowania się synaps,
regulacji obwodów neuronalnych i tworzenia się szlaków pamięciowych. Podobnie jak inne neurotrofiny,
BDNF jest syntetyzowany w komórkach jako cząsteczka prekursorowa (proBDNF), która ulega cięciu
proteolitycznemu, tworząc dojrzałą formę BDNF. Uwzględniając oddziaływanie BDNF na ośrodkowy
i obwodowy układ nerwowy, ocena jego poziomu po stosowanych zabiegach ciepła i zimna wydaje się
uzasadniona.
Materiał i metody: W badaniach udział wzięło trzynastu biegaczy narciarskich (wiek 21±2,5 lat, wysokość
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ciała 178,5±4,2 cm, masa ciała 70,2±5,9 kg, BMI 23,6±1,4 kg/m2, VO2max 64,2±6,6
reprezentujących Akademicki Związek Sportowy AWF Katowice, którzy byli poddani jednorazowym i serii
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Charakterystyka wysiłkowych sygnałów mioelektrycznych mięśni
przedramienia, u chorych na Stwardnienie Rozsiane poddanych serii 20
zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej
Aleksandra Radecka1, Iwona Bryczkowska1, Anna Knyszyńska1, Joanna Łuczak2,3, Anna Lubkowska1

2

1
Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
3
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala MSWiA w Warszawie

Wstęp: Liczne doniesienia źródłowe, na temat silnego odziaływania bodźcowego krioterapii
ogólnoustrojowej (z ang. Whole Body Cryotherapy), w tym na chorych z stwardnieniem rozsianym (SR),
zachęcają do dalszych badań w tym obszarze. Nie mniej jednak w dostępnym piśmiennictwie niewiele jest
informacji na temat wpływu WBC na sygnały mioelektryczne, powstające podczas pracy mięśni
szkieletowych szczególnie w kontekście serii zabiegowej. Elektromiografia powierzchniowa (z ang. sEMG,
surface Electromyography) jest nieinwazyjną metodą rejestracji i oceny sygnałów mioelektrycznych
w warunkach spoczynku jak i pracy mięśni szkieletowych.
Celem badań była ocena wpływu serii 20 zabiegów WBC na parametry charakteryzujące sygnał
mioelektryczny, podczas maksymalnego skurczu mięśni zginających i prostujących nadgarstek, u chorych na
Stwardnienie Rozsiane.
Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 44 chorych (31 kobiet i 13 mężczyzn, średni wiek 47,08±14,5 lat,
średnie BMI 22,14±42kg/m2) z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (ICD10-G35), poddanych serii 20
zabiegów WBC (temp od -110 do -14 0°C, czas zabiegu 3 minuty). Badanie elektromiograficzne wykonano
dwukrotnie na dzień przed rozpoczęciem (T0) i trzy dni po zakończeniu (T1) serii zabiegów WBC. Sygnał
rejestrowano podczas maksymalnego dowolnego skurczu z mięśni prostowników promieniowych (ECR)
i z zginaczy łokciowych nadgarstka (FCU), kończyny prawej a następnie lewej, z uwzględnieniem wytycznych
proceduralnych SENIAM. Do badania zastosowano 4 kanałowe sEMG Myotrace 400 Noraxon,
a do wyznaczenia amplitudy średniokwadratowej (ARMS) i średniej częstotliwości (FMEAN)
elektromiogramów oprogramowanie Myo Research XP Master Edition. Analizę statystyczną przeprowadzono
w programie STATISTICA (wersja 13.1 PL).
Wyniki: Wykazano po zabiegowe obniżenie wartości ARMS, w elektromiogramach lewego (p=0,0001)
i prawego (p=0,045) mięśnia ECR, oraz nieistotną statystycznie tendencje do obniżenia wartości FMEAN.
Wnioski: Seria 20 zabieg WBC wpłynęła na wysiłkowe sygnały mioelektryczne mięśni przedramienia
u pacjentów z SR powodując obniżenie wartości amplitudy średniokwadratowej.

Powysiłkowe zmiany w surowicy krwi sportowców w cyklu treningowym
wzbogaconym zabiegami kriostymulacji ogólnoustrojowej
Klaudia Duch1, Anna Michnik1, Ewa Sadowska-Krępa2, Ilona Pokora2
1

Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Śląskie Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
2
Wydział Fizjologii i Nauk Medycznych Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Od kilkunastu lat pojawiają się doniesienia dotyczące możliwości zastosowania metody różnicowej
kalorymetrii skaningowej (DSC) w różnych obszarach diagnostyki medycznej i medycyny sportowej w oparciu
o profile termiczne osocza/surowicy krwi. W niniejszej pracy podjęto próbę porównania profili DSC oraz
parametrów termicznych surowic sportowców w dwóch sesjach ćwiczeniowych, z których jedna była
przeprowadzona po cyklu 10 zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej (WBC).
Próbki surowicy uzyskano z krwi 8 sportowców (2 kobiet i 6 mężczyzn) trenujących biegi narciarskie. Krew
została pobrana w czterech etapach w obydwu sesjach ćwiczeń: podczas spoczynku, po wysiłku oraz po 1h
i 24h odpoczynku.
Badania przeprowadzono metodą DSC za pomocą mikrokalorymetru VP-DSC (MicroCal Co, Northampton,
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surface Electromyography) jest nieinwazyjną metodą rejestracji i oceny sygnałów mioelektrycznych
w warunkach spoczynku jak i pracy mięśni szkieletowych.
Celem badań była ocena wpływu serii 20 zabiegów WBC na parametry charakteryzujące sygnał
mioelektryczny, podczas maksymalnego skurczu mięśni zginających i prostujących nadgarstek, u chorych na
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i z zginaczy łokciowych nadgarstka (FCU), kończyny prawej a następnie lewej, z uwzględnieniem wytycznych
proceduralnych SENIAM. Do badania zastosowano 4 kanałowe sEMG Myotrace 400 Noraxon,
a do wyznaczenia amplitudy średniokwadratowej (ARMS) i średniej częstotliwości (FMEAN)
elektromiogramów oprogramowanie Myo Research XP Master Edition. Analizę statystyczną przeprowadzono
w programie STATISTICA (wersja 13.1 PL).
Wyniki: Wykazano po zabiegowe obniżenie wartości ARMS, w elektromiogramach lewego (p=0,0001)
i prawego (p=0,045) mięśnia ECR, oraz nieistotną statystycznie tendencje do obniżenia wartości FMEAN.
Wnioski: Seria 20 zabieg WBC wpłynęła na wysiłkowe sygnały mioelektryczne mięśni przedramienia
u pacjentów z SR powodując obniżenie wartości amplitudy średniokwadratowej.
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Wydział Fizjologii i Nauk Medycznych Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Od kilkunastu lat pojawiają się doniesienia dotyczące możliwości zastosowania metody różnicowej
kalorymetrii skaningowej (DSC) w różnych obszarach diagnostyki medycznej i medycyny sportowej w oparciu
o profile termiczne osocza/surowicy krwi. W niniejszej pracy podjęto próbę porównania profili DSC oraz
parametrów termicznych surowic sportowców w dwóch sesjach ćwiczeniowych, z których jedna była
przeprowadzona po cyklu 10 zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej (WBC).
Próbki surowicy uzyskano z krwi 8 sportowców (2 kobiet i 6 mężczyzn) trenujących biegi narciarskie. Krew
została pobrana w czterech etapach w obydwu sesjach ćwiczeń: podczas spoczynku, po wysiłku oraz po 1h
i 24h odpoczynku.
Badania przeprowadzono metodą DSC za pomocą mikrokalorymetru VP-DSC (MicroCal Co, Northampton,
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MA). Pomiary DSC wodnych roztworów surowicy wykonano w zakresie temperatur od 20°C do 100°C
z szybkością grzania 1 C/min, przy ciśnieniu około 1.8 atm.
Analiza średnich krzywych DSC surowic zebranych w czterech etapach sesji ćwiczeniowej: podczas
spoczynku, po wysiłku, po 1 godzinie i po 24 godzinach odpoczynku wykazała podobny charakter zmian
i regeneracji po wysiłku, bez względu na WBC. Zaobserwowano jednakże dość znaczne zróżnicowanie reakcji
zarówno na wysiłek jak i zabiegi kriostymulacji wśród badanych sportowców. Porównanie krzywych DSC
surowic pięciu zawodników świadczy o silnej reakcji na wysiłek. Zabiegi WBC wśród tej piątki sportowców
spowodowały zmniejszenie reakcji na ćwiczenia fizyczne i przyspieszyły regenerację po wysiłku. Dla trzech
zawodników powysiłkowe zmiany w termicznych właściwościach surowicy okazały się nieznaczne,
a zastosowanie zabiegów WBC wśród tej trójki spowodowało niewielkie zintensyfikowanie reakcji na
wysiłek. Zauważono, że ta podgrupa narciarzy biegowych charakteryzowała się wyższą w stosunku do
pozostałych zawartością tkanki tłuszczowej, jednak wszystkich uczestników eksperymentu można na
podstawie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej zaklasyfikować jako osoby szczupłe.

Zmiany we właściwościach biochemicznych krwi
u zimowych pływaków („Morsów”)
Aneta Teległów1, Jakub Marchewka2, Anna Marchewka1, Bartłomiej Ptaszek3
Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
2
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
3
Studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

1

Celem pracy było zbadanie wpływu zimowego pływania na wskaźniki biochemiczne krwi u „Morsów”
z Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer. Obecne wyniki wskazują na kilka pozytywnych adaptacyjnych
mechanizmów regularnego pływania i zanurzania w wodzie zimnej.
Materiał i metody: W skład grupy badanej weszło 11 mężczyzn w wieku 30-50 lat, morsujących przez cały
sezon od listopada do marca, 1 raz w tygodni w Zalewie Bagry, gdzie temperatura wody wynosiła od 1°C do
4°C. W celu zbadania wskaźników biochemicznych krwi krew żylną w ilości 5 ml pobrano dwukrotnie od
„Morsów”, na początku i na końcu sezonu morsowego. Zgoda Komisji Lekarskiej na przeprowadzenie badań
63/KBL/OIL/2010.
Wyniki i wnioski: Nasze badania są pierwszymi, które dostarczyły wielu istotnych informacji dotyczących
właściwości biochemicznych krwi, z uwzględnieniem wskaźników: równowagi elektrolitowej (sód [mmol/l],
potas [mmol/l], chlorki [mmol/l]),
pracy nerek (mocznik [mmol/l], kreatynina [µmol/l], eGFR
[ml/min/1.73m2], kwas moczowy [µmol/l]), pracy wątroby (AST [U/l], ALT [U/l], GGT [U/l], LDH [U/l]),
rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy (białko całkowite [g/l], albumina [g/l], alfa 1-globulina [g/l],
alfa 2-globulina [g/l], gamma-globuliny [g/l]), wskaźnika A/G, poziomu immunoglobulin (IgG [g/l], IgA [g/l],
IgM [g/l]), enzym kinazy kreatynowej CK [U/l]. Elektrolity: W badaniach wykazano zmiany istotne
statystycznie po całym sezonie morsowania dla sodu (obniżenie o 2,13%), chlorków (obniżenie o 3,29%). Nie
stwierdzono zmian istotnych statystycznie dla potasu. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tego
zjawiska jest utrata sodu i chlorków z moczem. Zwiększona diureza po zimnej kąpieli prowadzi do większej
utraty elektrolitów z moczem. Wskazaniem do pomiaru stężenia białka w osoczu u zimowych pływaków jest
uzyskanie odpowiedzi dotyczącej odporności. Zaobserwowano tendencję spadkową po zimowym pływaniu
następujących wskaźników: gamma-globuliny (o 6,59%), alfa 2-globuliny (o 8,49%), IgG (o 6,75%) oraz wzrost
po zimowym pływaniu dla albuminy (o 4,16%), A/G (o 13,64%), IgA (o 14,8%) Nie stwierdzono zmian
istotnych statystycznie dla kortyzolu. Brak zmian dla wskaźników biochemicznych wchodzących w skład
profilu nerkowego i wątrobowego najprawdopodobniej spowodowane jest długoterminową adaptacją
u „Morsów” do tych warunków. Uzyskane wyniki badań wskazują na brak negatywnego wpływu
uprawianego morsowania.

Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na stężenie wybranych sirtuin
i status oksydacyjny krwi u starszych trenujących i nietrenujących mężczyzn
Gabriela Augustyn1, Magdalena Więcek2, Jadwiga Szymura3, Zbigniew Szyguła4
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w obu grupach. Wyniki: W grupie A zaobserwowano istotne obniżenie reobazy w stosunku do stanu sprzed

zakresów temperatur to jest: sauna sucha (ok. 100°C) i kriostymulacja ogólnoustrojowa (KO) (ok. -120°C).
Zestawienie obu zabiegów pod kątem wpływu jaki wywierają w tak istotnej kwestii jak pobudliwość
i szybkość przewodzenia nerwów obwodowych, jest bardzo ważne zwłaszcza z praktycznego punktu
widzenia w kontekście doboru odpowiedniego zabiegu. Celem pracy było porównanie wpływu
S t(NP)
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jednorazowego zabiegu sauny suchej i KO na pobudliwość ruchową nerwu pośrodkowego
zdrowych.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 24 zdrowych osób w wieku 21 lat, których losowo
zabiegu (N=12; t=4,99; p<0,05) dla NP. W przeciwieństwie do obniżonej reobazy, chronaksja NP nie uległa
przydzielono do jednej z dwóch grup porównawczych: A i B. Bezpośrednio przed zabiegiem u każdej z osób
zmianie po zabiegu sauny suchej. Z kolei w grupie B nie stwierdzono żadnych istotnych zmian pobudliwości
przeprowadzono pomiar reobazy i chronaksji ruchowej NP. Następnie w grupie A przeprowadzono 15NP. W porównaniu międzygrupowym, to jest porównując wartości reobazy i chronaksji po obu zabiegach,
minutowy zabieg sauny suchej w temperaturze około 100°C. W grupie B ochotników poddanoS zabiegowi
t rp=0,02).
o n a KO
| 28
zauważono istotnie wyższy wynik reobazy po KO (względem zabiegu sauny suchej) (F=4,52; df=22;
w czasie 2,5 minuty i w temperaturze około -110°C. Bezpośrednio po zabiegach wykonano ponowny pomiar
Wnioski: Zabieg 15-minutowego rozgrzewania w saunie suchej zwiększa pobudliwość NP, przy braku zmian
w obu grupach. Wyniki: W grupie A zaobserwowano istotne obniżenie reobazy w stosunku do stanu sprzed
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Wnioski: Zabieg 15-minutowego rozgrzewania
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suchej zwiększa pobudliwość NP, przy braku zmian
po 2,5-minutowym zabiegu KO. Z kolei dzięki porównaniu pobudliwości NP między zabiegami, można
zauważyć przeciwny kierunek zmian to jest istotne podwyższenie progu pobudliwości po zabiegu KO
u zdrowych, młodych osób. Zabieg KO jak i zabieg sauny suchej nie wpływa na szybkość przewodzenia
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fluorescencji
a parametrami
biochemicznymi
surowicy
krwi.
Wyniki:
Widma
emisyjne
analizowano
w
dwóch
obszarach
tj.:
w
zakresie
światła ogólnoustrojowej
ultrafioletowego
Wnioski: Zaobserwowano statystycznie istotny efekt ćwiczeń oraz zastosowanej
krioterapii
pochodzącego
od
aminokwasów
aromatycznych
(tryptofanu,
tyrozyny)
wchodzących
w skład białek
w zakresie światła widzialnego oraz ultrafioletu.
występujących w surowicy krwi oraz w zakresie światła widzialnego pochodzącego od enzymów
metabolicznych (głównie NAD(P)H). W obu obszarach zauważono wzrost intensywności fluorescencji po
zastosowaniu 10 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej. Analizowano również korelacje między
intensywnością fluorescencji a parametrami biochemicznymi surowicy krwi.
Wnioski: Zaobserwowano statystycznie istotny efekt ćwiczeń oraz zastosowanej krioterapii ogólnoustrojowej
w zakresie światła widzialnego oraz ultrafioletu.
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Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry czynnościowe
układu żylnego kończyn dolnych
Agnieszka Dębiec-Bąk¹, Ryszard Jasiński², Anna Skrzek ¹
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2
Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1

Wstęp: Stymulacja bodźcem skrajnie niskiej temperatury, powoduje wazokonstrykcję, czyli zwężenie światła
naczyń krwionośnych, a następnie wazodylatację, czyli rozszerzenie ich światła, szczególnie obszaru kończyn
dolnych. Zaburzenia mogą prowadzić do negatywnych zmian w tym układzie, powodując zastój krwi,
pogorszenie odżywiania tkanek, rozwoju stanów zapalnych, a także trwałych zmian w mikrokrążeniu,
a w konsekwencji pojawienie się CVI (ang. chronic venous insufficiency).
Celem pracy była ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na dynamikę przepływu krwi żylnej
w kończynach dolnych u młodych mężczyzn. W pracy podjęto próbę analizy zmiennych wartości parametrów
przepływowych RT i VP układu żylnego kończyn dolnych pod wpływem niskich temperatur. Jednocześnie
dokonano oceny poziomu zróżnicowania wartości parametrów RT i VP w wyniku działania bodźców
kriogenicznych.
Materiał badany i metody badań: Zbadano 19 ochotników, aktywnych zawodowo żołnierzy Wojska Polskiego
w wieku od 31 do 55 lat (średnia wieku 42 lata, SD ± 6,04), zakwalifikowanych przez lekarza specjalistę do
zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej o parametrach od -100°C do -140°C w czasie 3 min. W badaniu
przepływu krwi żylnej kończyn dolnych (reografii) przy pomocy aparatu Rheo Dopplex II PPG firmy Huntleigh
Diagnostisc, Anglia - wykorzystuje się metodę fotopletyzmografii. Mierzony jest czas wypełnienia się żył (RT –
Refiling Time) i praca pompy żylnej kończyny dolnej (VP – Venous Pump). Pomiary są wykonywane
trzykrotnie, osobno dla kończyny dolnej prawej (P RT i P VP) i lewej (L RT i L VP). W opracowaniu uwzględnia
się maksymalne wartości parametrów RT i VP z trzech kolejnych prób i na ich podstawie wylicza różnicę
wartości parametrów na początku i na końcu badania.
Wnioski:
1. Zróżnicowane bodźce kriostymulacyjne nie miały istotnego wpływu na zmianę wartości parametrów RT
i VP układu żylnego kończyn dolnych na poziomie istotności statystycznej p<0,05 w przedstawionej grupie
badanych. 2. Wartości parametrów RT i VP po serii zabiegów kriostymulacji wzrosły jedynie w prawej
kończynie dolnej. 3. Wartości parametru RT (czas wypełniania się żył) po serii zabiegów wykazały większą
zmienność.

Odruch konsensualny w krioterapii miejscowej wskazówką do personalizacji
zabiegów?
Joanna Bauer, Sandra Gołębiowska, Halina Podbielska
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Wprowadzenie: Krioterapia miejscowa należy do często aplikowanych zabiegów fizjoterapeutycznych. Może
być ona stosowana z powodzeniem w przypadku zespołów bólowych, stanów zapalnych, w leczeniu oparzeń,
chorób o podłożu reumatycznym czy neurologicznym, chorób stawów i chrząstek stawowych, przykurczy,
obrzęków, zwichnięć, zarówno w przypadku starszych urazów, jak i świeżych kontuzji. Z uwagi na jej
dobroczynne działanie, coraz częściej stosuje się ją także w przypadku osób zdrowych np. w kosmetologii,
dermatologii czy sporcie. W literaturze przedmiotu, można znaleźć nie tylko prace poświęcone szeroko
rozumianemu oddziaływaniu zimna na organizm, ale także efektywności terapii w przypadkach konkretnych
schorzeń. Natomiast niewiele jest prac dotyczących zagadnienia oddziaływania konsensualnego zabiegów
zimnoleczniczych, jak również personalizacji wspomnianych zabiegów. Celem niniejszej pracy było określenie
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długości trwania oraz natężenia reakcji termicznej, w zależności od płci i wieku, u osób poddanych zabiegom
krioterapii miejscowej.
Materiał i metoda: Badanie reakcji po zabiegach krioterapii miejscowej przeprowadzono za pomocą
termografii. Grupę badawczą stanowiło 40 osób, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn.
Wyniki” W trakcie eksperymentu analizowano wielkość odruchu konsensualnego w korelacji do wieku
wolontariuszy. Zbadano także, czy występują statystycznie znaczące różnice ze względu na płeć.
Wnioski: Analiza wyników wykazała, iż reakcja na zabiegi zimnolecznicze, w tym odruch kontrlateralny
występuje zarówno u osób młodych, jak i starszych. Generalnie jednak osoby starsze reagują na zabieg
słabiej, a jego efekt termiczny utrzymuje się krócej. Odruch konsensualny obserwowany jest u obu płci, przy
czym u mężczyzn jest nieco silniejszy niż u kobiet.
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