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Urazy mi´Êni sà najcz´stszymi kontuzjami w sporcie (55 proc.). Najcz´Êciej
dochodzi do urazu w skutek sumujàcych si´ mikrourazów, kiedy to uszkodzenia
tkanki wyst´pujà szybciej ni˝ jej naprawa. Ból lub uczucie naciàgni´cia mo˝e si´
pojawiç w trakcie konkretnego ruchu lub dopiero po zakoƒczeniu wysiłku.
Tekst Krzysztof Guzowski* | Foto AFP / East News

trakcie meczu tenisowego tkanka mi´Êniowa jest nara˝ona na
ogromne obcià˝enia zwiàzane
z ciàgłymi przyspieszeniami, hamowaniami,
zmianami kierunku czy wypadami. Koordynacja ruchowa i szybkoÊç sà uwa˝ane
za najcenniejsze składowe sprawnoÊci fizycznej tenisisty. Aby zmniejszyç ryzyko
urazów, szczególnie w trakcie wykonywania tzw. „uderzeƒ sytuacyjnych”, konieczna jest prawidłowa elastycznoÊç tkanek mi´kkich. Z tego powodu kontrola
i utrzymanie prawidłowego balansu mi´Êniowego całego ciała sà tak wa˝ne dla
unikni´cia kontuzji.
Tenisista nie musi byç rozciàgni´ty
niczym gimnastyk, ale powinien mieç
jednakowo elastyczne mi´Ênie po prawej
i lewej cz´Êci ciała, a tak˝e zachowanà
równowag´ mi´dzy mi´Êniami odpowiadajàcymi za przeciwstawne ruchy
(np. zginacze i prostowniki kolana).
Mi´Ênie muszà cechowaç si´ tak˝e dobrà
wytrzymałoÊcià, dzi´ki czemu zawodnik
mo˝e si´ poruszaç i uderzaç piłk´ z takà
samà siłà, pewnoÊcià i precyzjà na poczàtku i pod koniec meczu.
Dzi´ki rozwojowi badaƒ obrazowych mo˝emy bardzo dokładnie oceniç rozległoÊç
i lokalizacj´ urazu. Najnowsze urzàdzenia
do przeprowadzania badaƒ ultrasonografii
czy rezonansu magnetycznego sà tak
czułe, ˝e dajà nam informacj´ o wielu bli-
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znach i niedoskonałoÊciach w mi´Êniach
i Êci´gnach, które mogà, ale nie muszà,
byç przyczynà dolegliwoÊci. Dlatego tak
wa˝ne jest połàczenie w spójnà całoÊç
wszystkich informacji płynàcych z badaƒ
obrazowych, wywiadu i badania klinicznego pacjenta przed podj´ciem terapii.
Terapeuta powinien połàczyç w ciàg przyczynowo-skutkowy wystàpienie obecnego
urazu z poprzednimi.
Przyczyny

U sportowców cz´sto dochodzi do urazów
mi´Êni wskutek nieprawidłowej pracy łaƒcucha kinetycznego. W trakcie uderzeƒ
tenisowych całe ciało zawodnika musi
harmonijnie pracowaç. JeÊli któryÊ z segmentów nie pracuje w wystarczajàco wydajny sposób, nara˝a inne na zwi´kszonà
prac´, co mo˝e prowadziç do ich przecià˝ania. Z tego powodu tak wa˝ne jest badanie całego ciała zawodnika w celu znalezienia najsłabszego ogniwa w opisanym
łaƒcuchu.
Istnieje wiele czynników sprzyjajàcych
urazom mi´Êni. Najcz´Êciej dochodzi do
uszkodzeƒ u osób, które cechujà si´ nierówno rozwini´tà siłà, elastycznoÊcià czy
wytrzymałoÊcià poszczególnych mi´Êni.
Najbardziej nara˝one na dysfunkcj´ sà
mi´Ênie, które przebiegajà nad dwoma
stawami i posiadajà du˝à iloÊç włókien
typu II (szybkokurczliwych). Złe przygo-

towanie do wysiłku, osłabienie i sztywnoÊç
mi´Êni po treningu ekscentrycznym (czyli
takim, kiedy dochodzi do oddalania si´
przyczepów mi´Ênia w trakcie jego skurczu),
zmiana techniki, okres skoku pokwitaniowego, przetrenowanie sà kolejnymi czynnikami, które zwi´kszajà prawdopodobieƒstwo wystàpienia urazu.
Do uszkodzeƒ mi´Êni mo˝e dochodziç
wskutek przecià˝eƒ metabolicznych (zapotrzebowanie na energi´ przewy˝sza jej
produkcj´) lub mechanicznych (przyło˝ona
zbyt du˝a siła).
Podział urazów

1. Opóêniona bolesnoÊç mi´Êni – nazywana
niepoprawnie „zakwasami”. Faktem jest,
˝e w mi´Êniach wytwarza si´ kwas mlekowy, lecz „zakwas”, czyli nadprodukcja
kwasu mlekowego w obr´bie pracujàcych
mi´Êni, zostaje usuni´ty w ciàgu kilku godzin po wysiłku, wi´c nie mo˝e odpowiadaç
za dolegliwoÊci wyst´pujàce dob´ lub
kilka dni póêniej. Przyczynà tych dolegliwoÊci sà mikrouszkodzenia. Po bardzo
obcià˝ajàcym treningu mo˝e dojÊç do
rozpadu cz´Êci włókienek mi´Êniowych,
uszkodzeniu tkanki łàcznej i powstania
stanu zapalnego, stàd ból i sztywnoÊç
mi´Êni. Zalecane sà niesteroidowe leki
przeciwzapalne, zwi´kszenie dawki witaminy C, stosowanie chłodzenia (poprawia
mikrokrà˝enie i działa przeciwbólowo)
i wczesny powrót do pełnej aktywnoÊci.
2. Nadwer´˝enia – najcz´Êciej uszkodzenia
przejÊcia mi´Êniowo-Êci´gnistego pojawiajàce si´ w trakcie pracy ekscentrycznej.
Post´powanie medyczne zale˝y od stopnia
uszkodzenia:
– stopieƒ I: nadwer´˝enie niewielkie (naciàgni´cie) – uszkodzenie małej liczby
(mniej ni˝ 5 proc.) włókien mi´Êniowych,
mały obrz´k i dyskomfort z minimalnym
lub brakiem deficytu siły i funkcji;
– stopieƒ II: nadwer´˝enie umiarkowane
(naderwanie) – uszkodzenie wi´kszej
liczby włókien mi´Êniowych, Êredni
obrz´k i dyskomfort z umiarkowanym
deficytem siły i funkcji;
– stopieƒ III: nadwer´˝enie ci´˝kie (zerwanie) – bardzo du˝e uszkodzenie
tkanki mi´Êniowej rozprzestrzeniajàce
si´ na cały przekrój poprzeczny mi´Ênia
z całkowità utratà siły i funkcji.
3. Stłuczenia – du˝a siła z zewnàtrz musi
zadziałaç na tkank´ kompresujàco lub
rozbijajàco. Bardzo wa˝ne jest działanie
przeciwko rozprzestrzenianiu si´ krwiaka;
przez kilka pierwszych dni nale˝y unikaç
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stosowania ciepła, masa˝u i ultradêwi´ków.
Od razu po urazie krioterapia, elewacja
koƒczyny, kompresja banda˝em elastycznym i unieruchomienie mi´Ênia w pozycji
rozciàgajàcej przez pierwsza dob´ po
urazie. Nast´pnie wprowadzane jest delikatne rozciàganie, elektroterapia i kule
do chodzenia w razie potrzeby. Czasami
trzeba robiç punkcj´ lub lokalnà napraw´.
Mogà wystàpiç groêne powikłania (np.
kostniejàce zapalenie mi´Ênia). Po powrocie
do sportu nale˝y stosowaç nakładk´
ochronnà na miejsce uszkodzenia.
Profilaktyka

Tak jak przy profilaktyce wszystkich innych
urazów, bardzo wa˝ne jest przeprowadzanie rozgrzewki, która dzi´ki zwi´kszeniu
aktywnoÊci układu nerwowego, poprawy
krà˝enia oraz podniesieniu procesów przemiany materii na wy˝szy poziom ma pozytywny wpływ na adaptacj´ do pracy.
CzynnoÊci wyciszajàce po grze (trucht,
rozciàganie) majà na celu przyspieszenie
pozbycia si´ z mi´Êni produktów przemiany
materii oraz przywrócenie prawidłowego,
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symetrycznego spoczynkowego napi´cia
mi´Êni.
Zawodnikowi powinno zale˝eç na rzetelnoÊci przeprowadzanych badaƒ okresowych (lekarskich i fizjoterapeutycznych)
oraz treningów przygotowania fizycznego.
Podczas tych ostatnich trzeba przygotowaç
mi´Ênie do konkretnej pracy, jakà muszà
wykonaç podczas gry w tenisa (praca
ekscentryczna konkretnych grup mi´Êniowych, wytrzymałoÊç innych).
Niezb´dnym elementem w profilaktyce
urazów mi´Êni jest odnowa biologiczna.
Zapobiega ona urazom pojawiajàcym si´
wskutek przem´czenia. Wypoczynek jest
niezwykle wa˝ny dla zmniejszenia odczucia
zm´czenia oraz pozwala na wi´kszà prac´
dzi´ki regeneracji psychicznej i fizycznej.
Ârodki oddziaływujàce na proces odnowy
mo˝na podzieliç na metodyczne (np. planowanie obcià˝eƒ w cyklach treningowych),
psychologiczne (np. trening autogenny)
i medyczno-biologiczne (np. ˝ywienie,
sen, masa˝).
Praca mi´Êni wià˝´ si´ z ciàgłym uszkadzaniem tkanki mi´Êniowej, składajàcej

si´ głównie z białek. Czasami warto rozwa˝yç suplementacj´, jeÊli w codziennej
diecie nie jesteÊmy w stanie dostarczyç
organizmowi tylu wartoÊci od˝ywczych,
ile potrzeba. Restytucja i naprawa mi´Êni
powinny zachodziç jak najszybciej (tu
mogà przyjÊç z pomocà białka i w´glowodany przyjmowane zaraz po wysiłku).
W ten sposób zmniejszamy ryzyko przecià˝enia mi´Êni i wystàpienia zespołu
przetrenowania.
Po wysiłku mi´Ênie potrzebujà uzupełnienia
„paliwa” i płynów (w´glowodanów i wody).
Uwa˝am jednak, ˝e racjonalna i zbilansowana dieta jest najlepszym rozwiàzaniem
dla ka˝dego zawodnika. Interesujàcym
faktem jest przyjmowanie mniejszej iloÊci
suplementów przez zawodników z Êcisłej
czołówki Êwiatowej ni˝ tych z miejsc bardziej odległych.
l
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