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The paper deals with stedfast balance between power features of spiral beside neonates, for 
prevention of bone segments upper limb from torsion loads particulaiy at the end inwardly-uterine period.
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Wst^p
Bole krqgoshipa stanowi^ chorobq cywilizacyjn^ bez wzgl^du na ich pochodzenie. 

Duz^rol$ w powstawaniu bolow kr^goshipa przypisuje si$ siedz^cemu trybowi zycia. Rome 
formy formy aktywnosci ruchowej uwazane s^ za bardzo poz^dane w zapobieganiu i 
zwalczaniu tych dolegliwosci. Jednak nie kazdy wysilek fizyczny czy rodzaj ruchu przynosi 
oczekiwany skutek. Istnieje szereg dyscyplin sportowych, ktore wtqcz mogq_ przyczyniac 
siq do powstawania lub pogRbiania nie korzystnych zmian w ukladzie ruchu, a przede 
wszystkim w obrqbie krqgoslupa. Coraz bardziej p o p u la r^  staje siq jazda konna, ktora 
oprocz niew^tpliwych zalet moze bye przeciwwskazana dla niektorych osob. Pewne choroby 
stanowiq. wr$cz bezwzgl^dne przeciwwskazania do jazdy konnej:

- boczne skrzywienia kr^goshipa powyzej 20* k^ta skrzywienia
- choroba Scheuermana szczegolnie w przypadku mlodziezy
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- wady postawy ciala w postaci plecow plaskich
- intensywna osteoporoza
Wielu jezdzcow sygnalizuje, ze uprawianie jezdziectwa przyczynia si? do urazow: 18 

na 1000 przypadkow jest spowodowane upadkiem lub kopni?ciem przez konia. Cz?sto wsrod 
jezdzcow dochodzi do zlaman kr?goslupa oraz urazow czaszki. Odnotowuje si? tez istnienie 
urazow wczesniejszych, nie spowodowanych jazd^ konna. Do tej рогу nie zbadano 
bezposrednich przyczyn tych bolow. Najcz?sciej S3 one spostrzegane jako nieuchronne 
nast?pstwo uprawiania jezdziectwa oraz zawodowy hazard bez mozliwosci ich zapobiegania. 
Mimo to w porownaniu z innymi sportami w jezdzie konnej uszkodzenia s^raczej rzadkie.

Jazda konna ma tez swoje, dobre, bo terapeutyczne znaczenie. Jest rowniez zalecana 
pacjentom po operacjach dysektomii wewn^trzkrqgowej. Jest to nowe ,terapeutyczne 
podejscie nazywane Ortopedycznq. Тегаріз Jazdy Konnej .Na skutki tej terapii nie trzeba 
bylo czekac dlugo. W krotkim czasie znacznie poprawila stan zdrowia pacjentow po operacji 
oraz znacznie obnizyla inwalidztwo pooperacyjne. Dzi?ki tej terapii mozna zredukowac 
wplywy wczesniej wykrytych czynnikow psychicznych [1, 2].

Cel pracy
W  zwiqzku z potwierdzonym w literaturze wyst?powaniem dolegliwosci bolowych 

kr?goslupa u jezdzcow w pracy podj?to prob? oceny zaleznosci pomi?dzy wyst?powaniem 
dolegliwosci bolowych a dlugosci% stazu zawodowego jezdzcow, lokalizacj^. bolu і 
ewentualnie charakterem pracy oraz uprawianiem innych dyscyplin sportu.

Material і metody badan
Badaniami obj?to grup? losowo wybranych 26 osob wsrod jezdzcow. Grupa skladala 

si? z 14 kobiet і 12 m?zczyzn. Srednia wieku w badanej grupie, bez uwzgl?dnienia podziatu 
na plec, wynosila 23 lata. Czynnikiem kwalifikuj^cym do uczestnictwa w eksperymencie 
byl staz jezdziecki minimum 3 lata. Badanie przeprowadzono za р о т о с з  ankiety. Wszyscy 
ankietowani wypelniali j 3 sami і odpowiadali na pytania zgodnie z prawd^. Ankieta skladala 
si? z pytan dotycz^cych wieku, plci, charakteru wykonywanej pracy, stazu jezdzieckiego і 
innych.

Wyniki badan і ich omowienie
Uzyskane wyniki zostaiy przedstawione w tabelach і na wykresach.
Sposrod 14 osobowej grupy kobiet uprawiaj^cych jezdziectwo 78,6% wykonuje prac? 

siedz^c^, 14,3% pracuje w pozycji stoj^cej. Tylko 7,1% kobiet zajmuje si? wykonywaniem 
pracy w pozycji mieszanej. Srednia lat sp?dzonych na treningach jezdzieckich wynosi 7,6. 
U wszystkich kobiet wyst?puj3 bole kr?goshipa wzmagaj3.ce si? po jezdzie.

W badanej grupie m?zczyzn az 67% zawodowo zajmuje si? praca stojac^. 25% to 
osoby pracuj^ce siedz^co a tylko 0.8% przypadlo na prac? w pozycji mieszanej. Srednia 
wieku badanej grupy m?zczyzn wynosi 26,75 lat. Srednia lat sp?dzonych na treningach 
jezdzieckich wynosi 10.6%. Rowniez wszyscy m?zczyzni zglosili bol wyst?puj3cy po 
jezdzie konnej.

Z opisu danych zawartych w tabeli nr.3 wynika ,ze z grupy 14 kobiet 9 skarzy si? na 
bole zlokalizowane w l?dzwiowym odcinku kr?goslupa okolicy, 4 na bole w okolicy 
krzyzowo-l?d£wiowej, jedna zglasza bole w cz?sci piersiowo-l?dzwiowej і jedna w odcinku 
szyjnym kr?goslupa. Zdecydowana wi?kszosc, bo 13 kobiet podala, ze dolegliwosci nasilaj a 
si? w sposob znaczny po jezdzie. Prawie cala grupa kobiet (1 3  osob ) uprawia dodatkowc 
inne dyscypliny sportowe. Najcz?sciej jest to plywanie -  9 osob, 3 kobiety chodz^na aerobik. 
2 jezdz^ na nartach і pojedyncze osoby biegaj'3 lub graj3 w gry zespolowe.

В і or 3c pod uwag? dane, uzyskane w  tabeli nr 4,w grupie 12 m?zczyzn 9 z nich uskarza
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si$ na bol w okolicy l^dzwiowej czQsci kr^goslupa. 3 myzczyzn zglosilo dolegliwosc bolowy 
w czQsci krzyzowo- lydzwiowej krygoslupa. Natomiast nikt, w badanej grupie nie narzekal 
na bol pochodzycy z czysci piersiowo -  lydzwiowej. Zdecydowana wi$kszosc jezdzcow 
(12 osob) zglasza bol nasilajycy siy po jezdzie . 11 myzczyzn uprawia dodatkowo inny 
sport. Najczysciej syto narty i ro w er-p o  3 osoby. Po dwie osoby uprawiajy: gry zespolowe, 
i jezdzy na rowerze. Srednia lat, w ktorych badane osoby uprawialy te dyscypliny sportu 
wynosi 10,7.

NajczQsciej uprawianym innym sportem poza jezdziectwem w badanej grupie jest 
plywanie- 8 osob. Drugy, co do popularnosci dyscypliny sportowy sy narty- 5 osob. 3 osoby 
systematycznie uczyszczajyna aerobik. Kolejne 2 osoby jezdzy rowerem i rowniez 2 osoby 
grajy w gry zespolowe. Pojedyncze osoby grajy w siatkowkQ, koszykowky i biegajy.

Podobnie jak  w przypadku charakteru pracy, rowniez uprawianie sportu, poza 
jezdziectwem nie wydaje siq wplywac na uchronienie badanych osob przed bolem kr^goslupa. 
Nawet plywanie, ktore uznawane jest za bardzo korzystne z punktu widzenia profilaktyki 
bolow krQgoslupa, nie uchroni jezdzcow przed dolegliwosciami bolowymi.

Uzyskane wyniki Badan poddano opracowaniu statystycznemu i przedstawiono na 
wykresach

і
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Rys.l. Czqstotliwosc wystqpowania bolow krqgoslupa ze wzgl^du na jego umiejscowienie.

Z wykresu nr 1 wynika, ze najwiycej dolegliwosci zlokalizowanych jest w okolicach 
odcinka lydzwiowego: 9 kobiet і 9 m^zczyzn. Mniej dolegliwosci umiejscowionych jest w 
odcinku krzyzowo - lydzwiowym: 4 kobiety і 3 myzczyzni. Natomiast tylko jedna kobieta 
zglosila, ze bol pochodzi z czysci piersiowo-lydzwiowej. Zaden m^zczyzna nie zglosil bolu 
w tej czQsci krygoslupa. Moze to swiadczyc о duzym obciyzeniu podczas jazdy konnej 
zwlaszcza odcinka lydzwiowego krygoslupa. Jest to prawdopodobnie zwiyzane z wymuszony 
pozycjy w siodle jak  rowniez ze specyficzny pracy krygoslupa wykonywany podczas jazdy 
konnej zwlaszcza odcinka l^dzwiowego krygoslupa.

Z rysunku nr 2 wynika, ze zdecydowana wiqkszosc badanej grupy zajmuje si$ 
wykonywaniem pracy siedzycej. Tylko nie znaczna czysc osob pracuje stojyc. Jednak 
niezaleznie od charakteru pracy u wszystkich badanych osob wyst^puje bol krygoslupa, co 
sugeruje, ze pozycja w ktorej osoby te spydzajy dzien w pracy nie ma szczegolnego wplywu 
na ich dolegliwosci.
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Cz es tos с w  ystepow ania

Rys.2. Czçstotliwosc wystçpowania bölöw krçgoslupa w zaleinosci od charakteru wykonywanej
pracy ( stojqca lub siedzqca).

W nioski
Na podstawie przeprowadzonych badan mozna wysunqc nastçpujqce wnioski:
1. U wszystkich osôb w badanej grupie wystçpujq dolegliwosci bölowe krçgoslupa.
2. Upraw ianie innych dyscyplin sportowych nie ma wplyw u na w ystçpowanie 

dolegliwosci krçgoslupa.
3. Charakter wykonywanej pracy nie ma zasadniczego wplywu na powstawanie 

dolegliwosci.
4.0kres uprawiania jazdy nie ma znaczenia dla wystçpowania bôlu krçgoslupa. 
Bardzo waznym zagadnieniem jest wzmacnianie krçgoslupa і ukladu miçsniowego w 

celu unikniçcia  w czesnej dekom pensacji krçgoslupa, w szczegôlnosci dotyczqcej 
przypadkôw degeneratywnej zmiany і statycznych form anomalii krçgoslupa. Zawsze po 
jezdzie nalezy rozluznic napiçte m içsnie stosuj^c cw iczenia rozci^gaj^ce m içsien 
prostownik grzbietu. W ramach czynnosci profilaktycznych dobrze jest przynajmniej raz w 
miesi^cu skorzystac z masazu leczniczego oraz innych zabiegôw fizykoterapeutycznych.
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Prolonged low back pain is a frequent ailment of riders. With time, it may lead to pathologic - 
changes within muscular system and then within osseous system. The symptoms include painfulness:: 
muscles ensuring proper position and stabilisation of this section of spine. The researchers triec: 
establish relation between spinalgia and length of professional experience of riders, localisation of p _c 
and, possibly, type of work and pursuit of other sport disciplines. Key words: spinalgia, ridding


