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PROPHYLAXIS OF NEURO-CIRCULATORY DESTINY CAUSED BY THE VIBRATION
ON BOARD

SERGEY KAPRALOV 
Kiev State Maritime Academia

Proposed program of prophylaxis and rehabilitation of the neuro-circulatory distony which 
is caused by the vibration while on board, consists of “Baduanczin”, psycho-physical gymnastics, 
autotraining, Su-Jock complex and specifically designed equipment. All actions listed above could 
be used while on the vessel.
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Osoby w wieku podeszym charakteryzuj si szeregiem zmian anatomicznych i 
fizjologicznych w poszczegolnych narz dach i uk adach. Nast puje u nich os abienie zdolno ci 
regeneracyjnych tkanek, obni enie przemiany materii (przewaga procesow dysymilacyjnych), 
zmniejszenie pobudliwo ci systemu nerwowego oraz obni enie odpomo ci [3]. Tkanki i narz dy 
wykazuj zmiany morfologiczne o ronym  stopniu nasilenia. Taki organizm z upo ledzon funkcj 
wielu ukadow, gownie nerwowego, krwiono nego i odpomo ciowego, pozbawiony jest 
mo liwo ci kompensowania i przystosowania si do wielu zmian w rodowisku wewn trznym i 
zewn trznym [4]. W ukadzie ruchu dochodzi cz sto do zmian zwyrodnieniowych i zanikowych w 
wyniku czego powstaj zaburzenia w rozkadzie napi cia aparatu mi niowo-wi zadowo- 
powi ziowego z towarzysz cym im zazwyczaj przewlekym bolem somatycznym. To z kolei mo e 
powodowa utrudnienia w przep ywie krwi i ch onki w naczyniach przechodz cych przez mi nie 
czy powi zie. Je li dodamy do tego zaburzenia w ukadzie krwiono nym tak charakterystyczne dla 
wieku podeszego to mo na zada pytanie: czy somatyczny bol przewleky charakteryzuj cy si z 
reguy wzrostem napi cia mi ni i powi zi mo e u ludzi w wieku podeszym wpywa w istotny 
sposob na wzrost ci nienia t tniczego krwi?

Materia
Badania przeprowadzono na dobranych losowo 70 mieszka each wroc awskich Domow 

Pomocy Spoecznej w tym 30 m czyzn i 40 kobiet w wieku powy ej 65 lat. Byli obj ci 
standardowym leczeniem farmakologicznym. Badania przeprowadzono w godzinach 9.00 - 11.00. 
Pomiar ci nienia odbywa si w pozycji siedz cej po 10-minutowym okresie adaptaeji do tej 
pozycji, 2 godziny po posi ku.

Metoda bada
Pomiar ci nienia dokonywano przez 7 dni o tej samej porze dnia i w tych samych 

warunkach a nast pnie uzyskane wyniki zosta y u rednione. Ze wzgl du na to, e ocena bolu jest 
zadaniem bardzo trudnym, jest zjawiskiem bardzo subiektywnym i zale nym od wielu czynnikow. 
Do potrzeb niniejszej pracy pos u ono si Kwestionariuszem Melzacka. By on wype niany przy 
wspo udziale piel gniarek dyplomowanych, ktore na co dzie opiekuj si osobami badanymi. Do
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rcrrzeb niniejszych bada wykorzystano wska nik LWS /liczba wybranych sow/. W skanik ten 
vre la ogolny poziom bölu u osoby cierpi cej. Im jest on wy szy /wi ksza liczba wybranych 

r rzymiotnikow/ tym odczucia bölowe pacjenta s wi ksze [1].
Wyniki bada

Uzyskane wyniki zostay opracowane w formie redniej warto ci ci nienia skurczowego і 
: rzkurczowego oraz warto ci LWS (liczba wybranych sow) dla poszczegölnych osob badanych. 
'ü t  pnie poddano je analizie statystycznej w celu wyznaczenia Korelacji Persona pomi dzy 
- iin i warto cі 7-krotnego pomiaru ci nienia skurczowego a LWS oraz redni warto ci 7- 
•.rcmego pomiaru rozkurczowego a LWS. Na tej podstawie stwierdzono u osob badanych bardzo 
-ysok zale no statystyczn pomi dzy rednimi warto ciami ci nienia skurczowego a 
'  spo czynnikiem LWS oraz pomi dzy rednimi warto ciami ci nienia rozkurczowego a 
» spö czynnikiem LWS na poziomie istotno ci a  < (0,001 ) па wykresie.
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Kore lac ja  pom i^dzy Srednim i w artosciam i pom iaru  c isn ienia  
skurczow ego і rozkurczow ego a wartoSci LW S /liczba 
w ybranych  s lo w /d la  poszczegö lnych  osöb  ba d an ych

— d— W spb lczynn ik  LW S x 10
CiSnienie rozkurczow e serca 

— Ci sni enie skurczow e serca

Dyskusja
Jak wspomniano we wst pie okres staro ci charakteryzuje si zmianami anatomicznymi і 

Szjologicznymi. W ka dym ukadzie dla prawidowego funkcjonowania, bardzo istotne s zmiany 
:achodz ce w czynno ciach ukadow nerwowego і kr enia jako ukadow integruj cych [5]. Nie 
~a w tpliwo ci, e zapadalno na choroby ukadu sercowo-naczyniowego wzrasta z wiekiem і 
r -rdzo cz sto wspö towarzyszy innym zaburzeniom organizmu[2], Wi kszo klinicznych 
:: awow schorze ukadu sercowo-naczyniowego powstaje w zwi zku z mia d yc t tnic. Na 
*. reek zw enia zmniejsza si wiat o t tnicy і staje si ona sztywniejsza. Wielko ci obj to ci

- -izutowej і minutowej serca tak e ulegaj wyra nemu zmniejszeniu. Ilo krwi wtaczanej przez 
: free podezas skurezu w ci gu jednej minuty jest niemal dwukrotnie mniejsza u osob wieku 60 lat 
r: a wieku 20 lat [7]. Szczegolnie u osob starszyeh warto ci ci nienia krwi przyjmuj wy sze 
-artoci. Jednocze nie bol jest jednym z najez stszyeh dolegliwo ci u tych osob. Z reguy 
rrzyjmuje on Charakter przewleky і dotyezy stosunkowo du ego obszaru ciaa. To z kolei 
t> a oduje dodatkowe obci enie dla uk adu wegetatywnego a szczegolnie tej jego cz ci, ktora jest
cpowiedzialna za prawidow dystrybucj krwi [3]. Jednocze nie zwi kszone парі cie mi niowe 

• y o  ane bolem mo e poprzez ucisk na naezynia utrudnia przep уw krwi, co z kolei wymusza 
-zmo on prac serca poprzez wzrost ci nienia skurczowego і rozkurczowego. Znalazo to 
?•: TAierdzenie w wysokiej korelacji pomi dzy LWS (liczb wybranych s ow) a ci nieniem zarowno 
• urczowym jak і rozkurczowym. Innymi s owy im wi kszy bol (wy szy wska nik LWS) tym 

-y sze warto ci ci nienia skurczowego і rozkurczowego. Dlatego te podejmuj c prob leczenia 
r^dci nienia powinno si ustali czy nie towarzyszy mu rozlegy, przewleky bol somatyezny. Je li 
n L  to leczenie nadci nienia powinno by skojarzone z leczeniem przeciwbolowym oraz takie
— a ania fizjoterapeutyczne, ktore by poprzez normalizacj парі cia tkanek przywracay bardziej
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poprawn homeostaz strukturaln w organizraie. Takie dziaania z kolei pozwoli yby na znaczne 
ograniczenie oporow w przep ywie krwi t tniczej, spowodowane zwi kszonym парі ciem tkanek, 
poprzez ktore naczynia t tnicze przechodz .

Streszczenie
W wieku podesz yra dochodzi do zaburzenia sprawno ci uk adu krwiono nego m.in. wzrost 

ci nienia krwi. Jednocze nie w tym wieku cz sto wyst puje przewlek у bol somatyczny Powoduje 
on dodatkowe obci enie dla uk adu wegetatywnego і wzrost парі cia mi ni zwi kszaj c opory w 
t tnicach. Przeprowadzono badania na 70 osobach w wieku podesz ym dokonuj c pomiaru 
ci nienia krwi і oceny bolu wg Melzacka. Stwierdzono bardzo wysok korelacj pomi dzy 
nat eniem bolu a ci nieniem skurczowym і rozkurczowym serca na poziomie istotno ci a  < 
(0,001)

S owa kluczowe: wiek starczy, przewlek у bol somatyczny, nadci nienie t tnicze.
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The efficiency of circulatory system in senile age goes down for example the blood pressure 
increases. The people in this age have also very often the chronic somatic pain, which can to cause 
additionally leading of autonomic nervous system. The study was done in 70 patients in senile age. 
There was measured the blood pressure and level of pain. The results of study showed high 
statistical correlation between diastolic and systolic pressure and the level of pain (a  = 0,001).

Key words: senile age, chronically somatic pain, arterial hypertension.

ВПЛИВ СОМАТИЧНОГО БОЛЮ НА АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК КРОВІ У ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ

Результати досліджень свідчать про наявність високого кореляційного зв’язку між 
відчуттям болю і артеріальним тиском.

WPLYWULO ENIAOBR CZY BARKOWEJ NA CIEPLOT DLONI
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ НА ТЕМПЕРАТУРУ ДОЛОНІ
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Cz stymi dolegliwo ciami spotykanymi u ludzi modych jest obni ona temperatura doni z 

jednoczesnym rozszerzeniem naczy w osowatych і drobnych у oraz zw eniem t tniczek.. 
Zaburzenia takie powoduj powstawanie zabarwienia skory r k zbli Onego do fioletowego. 
Najcz ciej jest to zwi zane z nadczynno ci uk adu wspo czulnego, o czym wiadczy mo e 
towarzysz ce temu pocenie si d oni.. Wyst puj one najcz ciej u m odych kobiet, zw aszcza w 
okresie zimy і w ch odnym otoczeniu. Zaburzenia te nie powoduj trwa ych nast pstw, chocia r ce 
takie maj skonno do odmro e [3,4]. Pomimo stosowania ro nego rodzaju dziaa
36
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