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Charakterystyka urazów kończyn dolnych w grupie
zawodników futbolu amerykańskiego. Doniesienie
wstępne
Characteristics of lower limb injuries in the group of American football players. Preliminary report

Celem pracy było ocena częstości oraz
rodzajów urazów występujących w grupie
zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metoda badań. Badania przeprowadzono na grupie 40 mężczyzn, zawodników
klubu Football Kings (I liga rozgrywkowa)
w Krakowie. Wiek badanych wahał się w
przedziale 18-32 lata (średnia 22.45, odchylenie 3.04). Do obliczeń wykorzystano
arkusz kalkulacyjny Excel 2013. Wyniki.
Liczba zawodników, którzy doznali urazu w
obrębie kończyn dolnych podczas treningów
lub meczu wyniosła 33 (82,5% całej grupy
badawczej). Średnia liczba urazów na jednego zawodnika wyniosła 2.33, (odchylenie
2.06). Badania wykazały, że zdecydowana
większość zawodników futbolu amerykańskiego doznała urazu w obrębie stawu kolanowego (33%), stawu skokowego (29%),
w okolicy uda (18%) oraz podudzia (15%).
Wnioski. Najczęściej występującym typem
urazu w grupie zawodników futbolu amerykańskiego jest skręcenie stawu kolanowego
i skokowego. Najdłuższy czas przerwy zawodnika w grze zawodowej występuje po
urazie typu zerwanie więzadeł. Przeciętna
liczba urazów w stosunku do czasu trenowania futbolu amerykańskiego zwiększa się
wraz z długością stażu zawodników.

Wstęp
Futbol amerykański jest najpopularniejszą dyscypliną w Stanach Zjednoczonych, mającą coraz więcej zwolenników w Polsce. Stowarzyszenie
Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego powstało w 2004 roku z inicjatywy dwóch pierwszych drużyn: Warsaw
Eagles oraz KFA Wielkopolska. Polska
Liga Futbolu Amerykańskiego (PLFA)
w roku 2015 posiadała 68 zarejestrowanych drużyn, spośród których 8 drużyn,
zarejestrowanych było w I lidze. Liczba drużyn futbolu amerykańskiego w
Polsce wciąż rośnie, wskazując na dynamiczny rozwój tej dyscypliny [1,2].
Dynamiczny rozwój futbolu amerykańskiego w Polsce skłania do przeprowadzenia analiz prewencji urazowej,
przyczyn obrażeń występujących w
trakcie treningów i meczy, celem doskonalenia technik treningowych, metod leczniczych po ewentualnym urazie
oraz kształcenia w zakresie profilaktyki
urazów [3,4,5].

The aim of the work was to assess the
frequency and types of injuries occurring in
the group of American football players. Material and research method. The research
was carried out on a group of 40 men, players of the Football Kings club (1st league) in
Krakow. The age of the respondents ranged
from 18-32 years (average 22.45, deviation
3.04). The Excel 2013 spreadsheet was used
for calculations. Results. The number of
players who suffered an injury to the lower
limbs during trainings or a match was 33
(82.5% of the whole research group). The
average number of injuries per one player
was 2.33, (deviation 2.06). The research has
shown that the vast majority of American
football players suffered an injury to the
knee joint (33%), ankle (29%), thigh (18%)
and lower leg (15%). Conclusions. The most
common type of injury in the group of American football players is twisting the knee joint and ankle. The longest break time of the
player in the professional game occurs after
such an injury as ligament rupture. The
average number of injuries compared to the
time of training American football increases
with the length of time of playing this game.

Aktywność sportowa, zwłaszcza o
charakterze zawodowym wiąże się z
ze znacznie większą możliwością wystąpienia poważnych urazów, przeciążeń, czy uszkodzeń narządu ruchu.
Gra zespołowa ze względu na charakter aktywności, takie jak: podanie,
obrona, kopnięcie czy atak, stwarza
potencjalność wystąpienia urazu. Futbol amerykański jest sportem zespołowym charakteryzującym się wysiłkiem
przerywanym o dużej intensywności
[6,7,8,9]. Futbol amerykański uchodzi
za jedną z najbardziej taktycznych gier
zespołowych. Bieg charakteryzuje asymetryczne poruszanie kończynami, a
cykl podzielony jest na fazę podporu z
okresem amortyzacji i okresem odbicia
oraz fazę lotu, kiedy obie stopy równocześnie nie opierają się o podłoże. W tej
fazie wyróżnia się okres wznoszenia i
okres opadania.
Maksymalna wartość uderzenia stopy
podczas biegu wynosi około 2-2,5
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ciężaru ciała. Bieg po miękkim podłożu lub w butach z amortyzacją skutkuje
obniżeniem wartości pionowej składowej siły uderzenia. Krok biegowy różni
się u osób zmiennością pierwszej części
stopy dotykającej podłoże, wyróżniając piętę, śródstopie, bądź palce. Staw
kolanowy w chwili dotknięcia podłoża
piętą jest zgięty do około 25°, w fazie
śródpodparcia powstaje zgięcie stawu
kolanowego do około 40°, w fazie przenoszenia kąt ugięcia stawu kolanowego
sięga 90° [10,11,12,13].
Urazem często występującym w sportach drużynowych, w tym w futbolu
amerykańskim jest naciągnięcie lub
naderwanie mięśni. Głowa prosta mięśnia czworogłowego uda oraz mięsień
dwugłowy uda są najbardziej narażone
na uraz, w szczególności podczas dynamicznych elementów gry, jak: przyśpieszenie, wyskok, uderzenie piłki, zmiana
kierunku biegu, lądowanie po wyskoku
[11,12,14]. Przyczyną urazów mechanicznych kończyn dolnych są często
nieprawidłowości w funkcjonowaniu
układu
kostno-stawowo-mięśniowego spowodowane poprzez m.in.: różnice w długości kończyn, szpotawość
lub koślawość kończyn, stopą płaską,
dysbalans mięśniowy. Regularne treningi zawodników mogą prowadzić do
przeciążeń stawowych, mikrourazów.
Nieprawidłowe nawyki postawy, chodu
lub biegu zawodnika futbolu amerykańskiego również przyczyniają się do
powstawania niekorzystnych zmian w
organizmie. Jedną z uciążliwości może
być zespół pasma biodrowo-piszczelowego (Iliotibial Band Syndrome), z występującym nieprawidłowym napięciem
pasma, powstającym najczęściej wskutek nadmiernej pronacji stawu skokowo-piętowego podczas chodu czy biegu
[7,15,16,17,18].

Tab.I.
Charakterystyka opisowa badanej grupy I

Tab.II.
Charakterystyka opisowa badanej grupy II.

Wykres 1.
Liczba badanych zawodników w zależności od czasu trwania treningu.

Cel pracy
Celem pracy było ocena i charakterystyka występowania urazów kończyn
dolnych w grupie czynnych zawodników futbolu amerykańskiego.

osób, 70%); grupa C – trening powyżej
3 razy w tygodniu (7 osób 17,5%).

kulacyjny Excel 2013.

Liczba badanych zawodników w
zależności od czasu trwania treningu

Materiał i metody badań
Badania przeprowadzono na grupie
40 mężczyzn, w wieku od 18 do 32 lat,
ze średnią wieku na poziomie 22,45 lat.
(Tab.I).
Ze względu na okres trenowania futbolu amerykańskiego na poziomie zawodowym, badani zostali podzieleni na
cztery grupy: grupa I – okres trenowania < 1 roku (9 badanych, 22,5%); grupa
II – okres trenowania 1-3 lat (12 osób,
30%); grupa III – okres trenowania 3-5
lat (10 osób, 25%) ; grupa IV – okres
trenowania > 5 lat (9 osób, 22,5%).
Badani zostali podzieleni na grupy, z
uwzględnieniem częstotliwości treningów w tygodniu: grupa A – trening kilka razy w miesiącu, ale rzadziej niż raz
w tygodniu (5 osób, 12,5%); grupa B –
trening od 1 do 3 razy w tygodniu (28

Badania zostały przeprowadzone w
maju 2015 r., wśród zawodników klubu drużyny Football Kings (I liga rozgrywkowa) w Krakowie. Kryteriami
włączenia do badania były: wiek (do 35
lat), płeć (mężczyzna) oraz aktywność
sportowa w dziedzinie futbolu amerykańskiego. Kryteria wykluczenia z badania: wrodzone choroby układu ruchu,
brak aktywności sportowej, nieprawidłowe wypełnienie ankiety.
Podstawę badań stanowiła autorska ankieta oraz skala doznań bólowych VAS.
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej, a
każdy zawodnik został poinformowany
o dobrowolnym i anonimowym udziale w ankiecie oraz wyraził zgodę na
uczestnictwo w badaniu.
Do obliczeń wykorzystano arkusz kal

Wyniki badań
Liczba zawodników futbolu amerykańskiego, którzy doznali urazu w obrębie kończyn dolnych podczas treningów lub meczu wyniosła 33 osób, co
stanowiło 82,5% ogółu badanych (Tab.
III).
Spośród badanych, u 9-ciu zawodników (22,5%) stwierdzono wystąpienie
1 lub 2 urazów, u 5 badanych (12,5%) –
3 urazów. W pozostałych przypadkach:
5 badanych (12,5%) doznało 4 urazów,
3 badanych (7,5%) – 5 urazów. W przypadku 1 osoby (2,5%) odnotowano 6
urazów, a w przypadku 1 zawodnika
(2,5%) – 10 urazów (Wyk.2).
urazów, a w przypadku 1 zawodnika
(2,5%) – 10 urazów (Wyk.2).
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Spośród wszystkich urazów, dominowały uszkodzenia o typie skręcenia
stawów, zwichnięcia, zerwania lub naderwania więzadła krzyżowego przed114

niego w stawie kolanowym, naderwanie więzadła pobocznego strzałkowego, więzadła rzepki. Inne uszkodzenia
dotyczyły torebki stawowej, złamania
i pęknięcia kości, naderwania mięśni,
ścięgien, uszkodzenia łąkotek, przeciążenia kolan oraz rozerwanie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego (Tab.IV)
W całej próbie badawczej zabrano
wszystkie urazy występujące w zakresie kończyn dolnych i rozdzielono z
uwzględnieniem miejsca wystąpienia
urazu. Spośród wszystkich 93 urazów,
18 (19,5%) wystąpiło w okolicy uda,
31 (33,5%) w stawie kolanowym, 14
(15%) na podudziu, 27 (29%) w stawie
skokowym, a 3 (3%) urazy w obrębie
stopy (Wyk.3).
Analizując uzyskane wyniki pod kątem liczby urazów w danej grupie treningowej, wyciągnięto wartości średnie
liczby doznanych urazów. Badani z
grupy I, trenujący krócej niż rok średnio doznali 1 urazu, trenujący od 3 do
5 lat (grupa II), doświadczali średnio
1,67 urazów. W grupie III, zawodników
trenujących od 3 do 5 lat, urazy występowały średnio 2,5 razy, a w grupie IV,
trenujących zawodowo powyżej 5 lat,
doznawali średnio 4,33 urazów kończyn dolnych (Tab.V).
Pod względem wieku, w najmłodszej grupie wiekowej 18-21 lat, średnia
liczba urazów wyniosła 1,38, w grupie
zawodników w wieku 22-25 lat – średnia liczba urazów wyniosła 2,65, a
najstarszej grupie badanych 26-32 lata
– zawodnicy doznawali średnio 3,71
urazów (Tab.VI).
Analizując liczbę doznanych urazów
względem czasu przeprowadzanej rozgrzewki przedtreningowej i przedstartowej, w grupie zawodników rozgrzewających się 15 min., urazy występowały
średnio 0,8, przy czasie rozgrzewki wynoszącym 20 min. – liczba doznanych
urazów wyniosła średnio 2,82. Przy
czasie rozgrzewki wynoszącym 30
min., liczba doznanych urazów wyniosła średnio 2,5, a wydłużenie czasu rozgrzewki do 40 min. skutkowało obniżeniem wystąpienia urazu do poziomu 1,5
(Tab.VII).
Pod względem liczby rozegranych
meczy w sezonie, w przypadku badanych zawodników, którzy nie grali meczy sezonowych, średnia liczba urazów
wyniosła 1,57. W przypadku rozgrywanych 2 meczy w sezonie, urazy występowały średnio na poziomie 1. W przypadku pozostałych zawodników, urazy
występowały średnio – od najmniejszej
liczby urazów 1,8 przy 6 rozgrywanych
meczach do 5,63 urazów przy 12 rozgrywanych meczach w sezonie (Tab.
VIII).
Spośród 33 zawodników po przebytym urazie, 32 (96,97%) zmuszonych
było przerwać aktywność sportową na
okres leczenia. Czas trwania przerwy
u 7 zawodników (21,88%) wyniósł od
1 do 3 tygodni, a w przypadku pozostałych 25 zawodników (78,12%), czas
przerwy w treningach i rozgrywanych
meczach trwał powyżej 3 tygodni.
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Tab.III.
Liczba urazów przypadająca na jednego zawodnika.

Wykres 2.
Liczba zawodników w zależności do ilości odniesionych urazów.

Tab.IV.
Typy, ilość oraz procentowy udział urazów, które zaistniały wśród zawodników drużyny futbolu
amerykańskiego.

Tab.V.
Liczba urazów w danej grupie treningowej.
OSTRY DYŻUR 2017 . tom 10 . numer 4

Celem podjęcia leczenia, badani zawodnicy, zgłaszali się do lekarza ortopedy i fizjoterapeuty – 25 zawodników
(75,76%), 1 z zawodników (3,03%) tylko do lekarza, a 7 badanych (21,21%)
tylko do fizjoterapeuty.
W zakresie stosowania pomocniczych
środków stabilizujących, najczęściej
stosowano kinesiotaping (62,5%), stabilizator stawu skokowego (59,4%)
oraz ortezę stawu kolanowego (37,5%).
Opaska elastyczna oraz stabilizator stawu kolanowego były najrzadziej wybieraną pomocą – po 1 zawodniku (3%)
(Wyk.4).
Dyskusja
Problem urazów w futbolu amerykańskim dotyczy głównie stawów kolanowych, stawów skokowych i stawów
ramiennych. Złamania kończyn, urazy
narządów wewnętrznych, czy wstrząśnienia mózgu występują rzadziej.
Urazy w futbolu amerykańskim nie
zdarzają się częściej niż w piłce nożnej czy koszykówce, dzięki specjalnemu stroju zawodników i ochraniaczom
[1,12,13]. Badania Aune i wsp. [19]
wskazują, że urazy sportowe dotykają
zwłaszcza stawu kolanowego (23%)
oraz okolic stawu skokowego (21%).
Inne występujące urazy, to: uszkodzenia tułowia (14%), kończyn górnych
(13%), urazy głowy (8%). Zgodnie z
badaniami własnymi najwięcej urazów
kończyn dolnych zawodników futbolu
amerykańskiego występuje w stawie
kolanowym (33%), kolejno w stawie
skokowym (29%) oraz w okolicy uda
(18%) i podudzia (15%). Występowanie urazów w danych obszarach, wiązać
można ze specyficznymi przeciążeniami treningowymi i startowymi zawodników, sumowaniem się mikrourazów,
a także możliwością urazu poprzez nagły intensywny bieg, przepychanie się
zawodników czy kopanie piłki [3,4].
Staw kolanowy jest stawem skomplikowanym i stwarzającym często problemy
diagnostyczno-terapeutyczne.
Urazy
stawu kolanowego mogą prowadzić do
uszkodzenia łąkotek, naderwania bądź
zerwania więzadeł pobocznych lub
krzyżowych. Mechanizm uszkadzający
łąkotki występuje przy nagłym wyproście wcześniej zgiętego i ustawionego
w rotacji stawu. W przypadku zawodników futbolu amerykańskiego, urazy
stawu kolanowego należą do najczęstszych. W przypadku urazu więzadła
pobocznego strzałkowego mechanizm
urazu polega na zadziałaniu siły na kolano od strony wewnętrznej. Więzadło
rzepki narażone jest na uszkodzenie w
sportach o dynamicznych wybiciach. W
przypadku zawodników futbolu amerykańskiego start odbywa się szybko z
ziemi, wybijając się przy rozpoczęciu
prawie każdej akcji meczowej [3,4,20].
Mueller-Wohlfahrt i wsp. [21] wykazali, że na poziomie amatorskim w futbolu amerykańskim najczęstszym urazem
jest nadwyrężenie struktur stawowych
(26,8% ogółu urazów), następnie
OSTRY DYŻUR 2017 . tom 10 . numer 4

Wykres 3.
Lokalizacja urazów odniesionych przez zawodników.

Tab.VI.
Liczba urazów w zależności od wieku zawodnika.

Tab.VII.
Liczba urazów w zależności od czasu rozgrzewki.

Tab.VIII.
Średnia liczba urazów względem liczby rozegranych meczów w sezonie przez zawodnika.

Wykres 4.
Środki zapobiegawcze i pomocnicze używane przez zawodników futbolu amerykańskiego po przebytym urazie.
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skręcenie, uszkodzenie struktur stawowych oraz wylewy wewnątrztkankowe
(14,3% wszystkich urazów).
Badani najczęściej skarżyli się na
uraz stawu skokowego (14,9% wszystkich urazów). W wyniku odniesionego
urazu 60% zawodników zasięgnęło porady specjalisty. Badania Dadej i wsp.
[22] pokazują, że urazom najczęściej
ulega więzadło krzyżowe przednie
ACL. Mechanizm urazu polega na rotacji wewnętrznej kolana z jednoczesnym
jego zgięciem, często uszkadzając również łąkotki. Więzadło poboczne piszczelowe zniszczone zostaje w wyniku
zadziałania zbyt dużej siły z boku kolana. Przy zadziałaniu dużej siły na kość
piszczelową od przodu powoduje uraz
mechaniczny więzadła krzyżowego tylnego [16,18,22,23]. Badania Muczyńskiego i wsp. [24] potwierdzają badania własne, wykazując, że na poziomie
amatorskim w futbolu amerykańskim
najczęstszym urazem jest nadwyrężenie
struktur stawowych (26,8% ogółu urazów), następnie skręcenie, uszkodzenie struktur stawowych oraz wylewy
wewnątrztkankowe (14,3% wszystkich
urazów). Powrót do aktywności sportowej w odpowiednim czasie, po urazie
i zakończonym leczeniu jest kluczowy
dla dalszej kariery sportowej zawodnika, jak również istotny z punktu zapobiegania kolejnym urazom. Podjęcie
treningu czy startu w zawodach bez
pełnej sprawności uszkodzonego stawu
kolanowego, prowadzi przeważnie do
ponownego urazu, co skutkować może
rezygnacją z uprawiania danej dyscypliny sportowej [25].
W piśmiennictwie podaje się, że większość graczy National Football League
(NFL) po wykonaniu artroskopii łąkotki bocznej jest w stanie wrócić do gry
na poziomie zawodniczym [19,26,27].
Własne obserwacje wykazują, że skręcenie stawu skokowego występuje, aż
w 64% wszystkich urazów w grupie
zawodników futbolu amerykańskiego,
a kolejne 30% zawodników doznaje
naderwania mięśnia dwugłowego uda.
Uszkodzenia mięśni u zawodników futbolu amerykańskiego w innych dostępnych badaniach występuje zdecydowanie rzadziej [13,19,24,27,28,29]. W
badaniach Rukasza i wsp. [25] na grupie judoków wykazały, że skręcenia stawu kolanowego występowały częściej
na treningach niż zawodach, a główną
przyczyna wystąpienia skręcenia, było
zbyt wczesne podjęcie treningu, jeszcze
przed zakończonym leczeniem. Dane
epidemiologiczne potwierdzają uzyskane wyniki badań opisowych, gdzie
zawodnicy mający dłuższy staż, średnio
doświadczają więcej urazów, względem zawodników trenujących krócej.
Zwiększona liczba urazów, wynikać
może z długości czasu, sumujących
się mikrourazów oraz powtarzających
się, wcześniejszych niedoleczonych
uszkodzeń [6,13,20,30]. Niebezpieczne
rozległe urazy mogą wykluczyć zawodnika na określony czas z gry lub nawet
doprowadzić do inwalidztwa. W zależ117

ności od predyspozycji indywidualnych
oraz stopnia urazu, współczesna rehabilitacja pozwala na szybszy powrót
do zdrowia i uczestniczenia w grze.
Dzięki rozwojowi nauki biomechanicznej, medycznej oraz metod fizjoterapeutycznych, prowadzone są treningi
na najwyższym poziomie, zawodnicy
otrzymują profesjonalną opiekę oraz
wskazówki profilaktyki prozdrowotnej
[31,32,33]. Walczak i wsp. [16] przebadali średni czas powrotu do gry zawodników futbolu amerykańskiego, który
wyniósł 6,6 miesięcy.
Wyszczególniając typy urazów, średni czas powrotu zawodnika do gry po
urazie ACL wynosi 8,5 miesiąca. Wyniki częściowo pokrywają się z wynikami opublikowanymi w 2010 roku przez
Shah Vishal i wsp. [13], z których wynika, że średni czas powrotu, po zabiegu rekonstrukcji ACL, do gry wynosi
10,8 miesięcy. Autorzy, przebadali zależność stażu zawodników od powrotu
do gry, gdzie zawodnicy z dłuższym
stażem wracali szybciej do treningów
niż sportowcy grający zawodowo krócej. W przypadku badań własnych, 7 z
32 (21,88%) zawodników z przebytym
urazem, wróciło do gry w okresie krótszym niż 3 tygodnie, a w przypadku 25
(78,12%) zawodników, okres powrotu
do gry wyniósł powyżej 3 tygodni. Leczenie i rehabilitacja uszkodzeń sportowych, a szczególnie typów przeciążeniowych wymagają starannej, długiej
oraz kompleksowej terapii. Celem jest
odtworzenie anatomii oraz możliwość
powrotu zawodnika do treningu sportowego i przygotowanie do kolejnych
obciążeń układu ruchu. Zaniedbania rehabilitacyjne, jak skracanie fazy leczenia, poddawanie się „pseudoleczeniu”
czy „samoleczeniu”, zwiększają ryzyko
nawrotów dysfunkcji, co zazwyczaj jest
równoznaczne z zakończeniem kariery
sportowej [3,4]. Jak podajesz Rukasz
i wsp. [25], duża liczba rozgrywanych
zawodów oraz zgrupowania, stanowią
duże zagrożenie wystąpieniem urazów,
a profilaktyka uszkodzeń podczas walk
judo jest trudna, z powodu przypadkowości czynniki urazowego, co ma miejsce również w futbolu amerykańskim.
Król i wsp. [5] wskazują, że w sporcie
podobnym do futbolu amerykańskiego,
jakim jest rugby, strategie profilaktyczne urazów powinny obejmować treningi umiejętności obronnych, prawidłowe techniki rozwiązywania problemu,
czy też prawidłowe metody upadania
w celu zminimalizowania absorpcji sił
uderzenia. Specyficzne gry i ćwiczenia
obronne kontrataku, powinny być praktykowane podczas treningów, ale także
w trakcie zmęczenia zawodników. Ćwiczenia w trudniejszych warunkach mogą
nauczyć graczy podejmowania właściwych decyzji w warunkach zmęczeniowych oraz zastosować nabyte umiejętności pod presją ligowych meczy. W
przypadku badanej grupy zawodników,
32 z 33 badanych ze stwierdzonym urazem (96,97%) zadeklarowało podjęcie
profesjonalnego leczenia medycznego,

zarówno lekarskiego, jak i fizjoterapeutycznego. Zgłoszenie się po poradę do
specjalistów wynikać mogło zapewne z
charakteru i specyfiki urazu.

Wnioski
1. Najczęściej występującym typem
urazu w grupie zawodników futbolu
amerykańskiego jest skręcenie stawu
skokowego i kolanowego.
2. Najdłuższy czas przerwy zawodnika w grze zawodowej występował po
urazie zerwania więzadeł stawu kolanowego.
3. Przeciętna ilość urazów w stosunku do czasu trenowania futbolu amerykańskiego zwiększa się wraz z długością stażu zawodników.
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