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Analiza wpływu regularnego treningu Nordic Walking na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa
The influence of Nordic Walking regular training in the treatment of the pain of the cervical spine

Dolegliwości bólowe są konsekwencją zaburzeń i dysfunkcji w kręgosłupie i okolicznych tkankach. Celem pracy była analiza
wpływu regularnego treningu nordic walking na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa wśród słuchaczek Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki
Krakowskiej w Krakowie. Badaniami objęto grupę 210 kobiet, po odrzuceniu błędnie
wypełnionych ankiet, do badań zakwalifikowano ostatecznie 200 kobiet. Średnia
wieku badanych kobiet wynosiła 66.49 lat.
Podstawę badań stanowiła ankieta autorska, kwestionariusz NDI (Neck Distability Index), diagram dolegliwości bólowych
Pain Drawing oraz protokół MDT McKenzie dla odcinka szyjnego. Analizy wyników
przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat ver. 1.6. Uzyskane dane
wykazały, że regularny trening zmniejsza
występujące dolegliwości bólowe odcinka
szyjnego kręgosłupa oraz dyskomfort związany z zawrotami głowy, szumem w uszach.
Systematyczny trening nordic walking jednocześnie zwiększa możliwości funkcjonalne badanych kobiet. Regularny trening nordic walking zmniejsza dyskomfort związany
z zawrotami i bólami głowy. Istnieje związek między regularnym treningiem nordic
walking, a wykonywaniem czynności dnia
codziennego.

Pain is the consequence of disorders and
dysfunction in the spine and surrounding
tissues. The aim of the study was to analyze
the effect of regular nordic walking training
of the pain of the cervical spine among listeners of the Jagiellonian University of the
Third Age and the University of the Third
Age Cracow University of Technology in
Cracow. The survey covered a group of 210
women, after the rejection of incorrectly
completed questionnaires 200 women qualified for the study. The mean age of women was 66.49 years. The study was based
on a survey questionnaire drawn up by the
researcher, the NDI questionnaire, Pain
Drawing’s Scale and the MDT McKenzie
protocol for the cervical spine. Analysis of
results was performed using the statistical
package PQStat ver. 1.6. The data obtained
showed that regular training reduced the
pain of the cervical spine and upper limbs
and discomfort associated with giddiness
or tinnitus. Systematic nordic walking training increases ability to perform activities
of daily living of the women. Regular nordic
walking training reduces the discomfort associated with dizziness and headaches. There is the relationship between regular nordic walking training and performing daily
activities.

Wstęp
Zespoły bólowe kręgosłupa występujące w obrębie kręgosłupa i tkanek
około kręgosłupowych należą do często
występujących schorzeń o wielokierunkowej etiologii. Dolegliwości bólowe
są konsekwencją zaburzeń i dysfunkcji
w kręgosłupie lub okolicznych tkankach, a jednym z najczęstszych obszarów lokalizacji dolegliwości bólowych
jest odcinek szyjny oraz lędźwiowy
kręgosłupa. Główną przyczyną wywołującą zespoły bólowe kręgosłupa jest
czynnik mechaniczny prowadzący do
przeciążenia struktur anatomicznie
i czynnościowo połączonych z kręgosłupem [1,2,3].
Upływ czasu, złe nawyki, znaczne
ograniczenie aktywności fizycznej
sprawiają, że zmiany przeciążeniowe,

nieniowo-zniekształcające. W efekcie
dochodzi do sumowania się procesów
fizjologicznego starzenia się organizmu oraz przeciążeń na jakie narażony
jest odcinek szyjny kręgosłupa [3,4,5].
Początkowo zachodzące zmiany są
bezobjawowe, jednak w przeciągu miesięcy i lat, z przewlekłych przeciążeń
mogą powstać dolegliwości bólowe
od sporadycznych epizodów bólowych
do silnych bólów w odcinku szyjnym
kręgosłupa, bólów głowy z zaburzeniami wzroku i/lub słuchu, bólami głowy
spowodowanymi uciskiem na tętnicę
kręgową i splot tętnicy kręgowej oraz
niejednokrotnie promieniowaniem objawów bólowych do obszaru kończyn
górnych. Następstwem dolegliwości
bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa
są deficyty funkcji motorycznych obej113

mujące ograniczenie zakresu ruchu oraz
zaburzenie wzorca aktywacji mięśni zarówno odcinka szyjnego, jak i obręczy
barkowej [6,7,8,9].
Nordic walking jest najbardziej naturalną formą aktywności ruchowej,
zapewnia harmonijną i wszechstronną
pracę całego ciała, zmusza do umiarkowanego wysiłku, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi. Trening znajduje zastosowanie zarówno w rekreacji
ruchowej, jak i w rehabilitacji. Nordic
walking jest jednocześnie kompleksowym treningiem całego ciała, poprawiającym ogólną wydolność organizmu,
zwiększającym siłę, wytrzymałość,
równowagę, koordynację ruchów oraz
zmniejszającym obciążenia psychoemocjonalne. Regularna aktywność fizyczna przekłada się na długość życia i
jego jakość [10,11,12,13].
Celem pracy była analiza wpływu regularnego treningu nordic walking na
dolegliwości bólowe odcinka szyjnego
kręgosłupa wśród słuchaczek Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

Materiał i metoda badań
Badaniami ankietowymi objęto grupę 210 kobiet uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej w Krakowie.
Do badań, na podstawie prawidłowo
wypełnionych ankiet, zakwalifikowano
ostatecznie 200 badanych, w wieku od
60 do 80 lat, ze średnią wieku wynoszącą 66.49 lat (Tabela I). Do przedziału
wiekowego 60-69 lat zakwalifikowano
143 (71.5%) kobiety, a do przedziału
70-79 lat – 57 (28.5%) kobiet.

Średnia
66.49

Odchylenia
standardowe
5.43

Minimum
60.00

Wskaźnik BMI wyniósł u 84 (42%)
osób wartość prawidłową 18.5-24.99;
w zakresie wartości wskazującej na
nadwagę 25.0-29.99 – u 89 (45%) badanych, w zakresie wartości 30,0-34,99
określającym I stopień otyłości – u 27
(13%) badanych kobiet (Tabela II).

Średnia
25.98

Tabela II.
Rozkład BMI w badanej grupie.
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Minimum
20.45

Miejsce zamieszkania
Dom jednorodzinny
40 (20%) badanych
Podstawowe
6 (3%) badanych

Blok bez windy
112 (56%) badanych
Wykształcenie
Zawodowe
12 (6%) badanych

Blok z windą
48 (20%) badanych

Średnie
66 (33%) badanych

Wyższe
116 (58%) badanych

Tabela III.
Dane opisowe grupy badawczej (I).

Spośród badanych, występowanie zawrotów głowy, szumów w uszach lub
podwójnego widzenia stwierdzono w
przypadku 164 (82%) ankietowanych,
wobec 36 (18%) badanych bez wspomnianych dolegliwości. Zasady „Szkoły Pleców” i ergonomii pracy nie były
stosowane przez większość badanych –
164 (82%) ankietowanych, sporadycznie do zaleceń stosowało się 20 (10%)
kobiet, a często – 16 (8%) badanych
kobiet (Tabela IV).

kręgosłupa szyjnego, podejmowanie
innej, dodatkowej aktywności rekreacyjnej poza Nordic Walking, odmowa
poddaniu się badaniu.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień
2014r. oraz ponownie po rocznym okresie treningu od marca do maja 2015r.
Obliczeń dokonano za pomocą arkusza
kalkulacyjnego Excel 2010. Uzyskane
dane poddano obliczeniom statystycznym.

Występowanie zawrotów głowy, szumów w uszach, podwójnego widzenia
Tak
Nie
164 (82%) badanych
36 (18%) badanych
Stosowanie zasad ergonomii pracy
Tak, zawsze
0 (0%) badanych

Często
16 (8%) badanych

Sporadycznie
20 (10%) badanych

Nie stosuję
164 (82%) badanych

Tabela IV.
Dane opisowe grupy badawczej (II).

Podstawę badań stanowiła autorska
ankieta, protokół MDT McKenzie dla
odcinka szyjnego kręgosłupa, diagram
topografii bólu Pain Drawings oraz
kwestionariusz NDI (Neck Distability
Index).

Dolny
kwartyl
62.00

Tabela I.
Rozkład wieku w badanej grupie

Odchylenia
standardowe
2.98

Warunki mieszkaniowe badanej populacji przedstawiono w Tabeli III.

Mediana
64.00

Górny
kwartyl
71.00

Maksimum
80.00

Poziom odczuwanych dolegliwości
bólowych został oznaczany na skali natężenia bólu (0-10 Numeric Pain Rating
Scale).
Badane zostały poinformowane o
celu przeprowadzanych badań, anonimowości oraz dobrowolnym udziale w
badaniu. Warunki włączenia do badań:
występowanie dolegliwości bólowych
odcinka szyjnego kręgosłupa oraz dolegliwości bólowych głowy o charakterze
mechanicznym, w oparciu o rozpoznanie lekarskie, protokół McKenziego dla

Dolny
kwartyl
24.17

Mediana
25.60

Górny
kwartyl
27.34

Maksimum

Analizy wyników przeprowadzono za
pomocą pakietu statystycznego PQStat
ver. 1.6. W testach statystycznych zastosowano poziom istotności równy
0.05.
Wyniki
W badanej grupie, w oparciu o uzyskane wyniki, stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa
szyjnego u 118 (59%) ankietowanych
kobiet. Na podstawie przeprowadzonego testu zgodności chi-kwadrat stwierdzono istotną różnicę (p<0.0001) na
poziomie bólu odcinka szyjnego kręgosłupa w wyniku przeprowadzonego
rocznego treningu nordic walking (Tabela V).
Kategoria
Zwiększenie bólu
Zmniejszenie bólu
Bez zmian
Trudno powiedzieć

Tabela liczności
6 (3%)
118 (59%)
32 (16%)
44 (22%)

Tabela V.
Zmiana natężenia dolegliwości bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa.

34.24

odcinka szyjnego oraz diagram Pain
Drawings. Warunki wykluczenia: przebyte wypadki komunikacyjne oraz zabiegi operacyjne związane z urazem

Oceniając wyniki kwestionariusza NDI,
do przedziału oznaczającego minimalną
niesprawność (0-20% punktów) zakwalifikowano 67 kobiet. Osoby w tej gruOSTRY DYŻUR 2015 . tom 8 . numer 4

pie były w stanie wykonywać czynności dnia codziennego samodzielnie.
Brak konieczności leczenia, zalecano jedynie udzielenie porad dotyczących właściwego podnoszenia ciężkich
przedmiotów, prawidłowego siedzenia
oraz wykonywania ćwiczeń.
W przedziale o niewielkiej niesprawności (21-40% punktów) znalazło się
112 ankietowanych. Kobiety w tej grupie doświadczały więcej dolegliwości
bólowych oraz trudności związanych z
podnoszeniem ciężkich przedmiotów,
siedzeniem i staniem. Podróżowanie
oraz funkcjonowanie społeczne były
utrudnione, mogła zaistnieć niezdolność do pracy. Osoby w tej grupie były
w stanie wykonywać większość czynności dnia codziennego samodzielnie,
odnotowano jednak trudności w realizacji zadań. Zaobserwowano średnie
zaburzenia snu oraz średnie trudności
ze skupieniem uwagi. Możliwe leczenie przy zastosowaniu klasycznych
środków. Do przedziału oznaczającego
umiarkowaną niesprawność (41-60%
punktów) zaliczono 13 osób, a występujące dolegliwości bólowe stanowiły
główny problem. Wykonywanie czynności dnia codziennego znacznie utrudnione, czasami konieczna była pomoc
osób trzecich. Odnotowano duże zaburzenia snu.
Do przedziału określającego dużą niepełnosprawność (61-80% punktów)
zakwalifikowano 8 kobiet. Dolegliwości bólowe miały wpływ na wszystkie
sfery życia badanych. Wykonywanie
czynności dnia codziennego wymagały
pomocy osób trzecich, zaobserwowano
wyjątkowo duże zaburzenia snu. Wymagana była konkretna interwencja.
Po powtórnych badaniach do przedziału oznaczającego minimalną niesprawność (0-20% punktów) zakwalifikowano 100 kobiet. W przedziale
o niewielkiej niesprawności (21-40%
punktów) znalazło się 86 ankietowanych. Do przedziału oznaczającego
umiarkowaną niesprawność (41-60%
punktów) zaliczono 14 osób. W przedziale określającym dużą niepełnosprawność (61-80% punktów), gdzie
przed rozpoczęciem regularnych treningów nordic walking zakwalifikowano 8
kobiet, po przeprowadzeniu rocznego
programu cyklicznych ćwiczeń fizycznych nie zakwalifikowano żadnej z badanych osób.
Zestawienie uzyskanych wyników
przeprowadzonych badań przed i po
rocznym treningu nordic walking
względem kwestionariusza NDI przedstawiono w Tabelach VI i VII.

Przed treningiem
(N)
67
112
13
8

Przedział
Minimalna niesprawność 0-20% punktów
Niewielka niesprawność 21-40% punktów
Umiarkowana niesprawność 41-60% punktów
Duża niesprawność 61-80% punktów

Po treningu
(N)
100
86
14
0

Tabela VII.
Poziom niepełnosprawności wg kwestionariusza NDI przed i po przeprowadzeniu rocznego programu regularnych treningów nordic walking.

Na podstawie przeprowadzonego testu
niezależności chi-kwadrat, nie stwierdzono występowania istotnej zależności
(p=0.1596) między przeprowadzonym
rocznym treningiem nordic walking,
a liczbą osób zakwalifikowanych do
konkretnych przedziałów poziomu niesprawności określonych wg kwestionariusza NDI. Szczegółowa analiza statystyczna udzielonych odpowiedzi przed
i po rocznym treningu nordic walking
wykazała istotny wpływ na wybrane
możliwości i czynności dnia codziennego badanych kobiet.

Na podstawie przeprowadzonego testu
t–studenta dla prób zależnych, stwierdzono występowanie istotnej różnicy
(p<0.0001) w poziomie samoobsługi
przed i po przeprowadzeniu rocznego
regularnego treningu nordic walking.
Przebyty roczny trening nordic walking
istotnie zwiększył poziom samoobsługi, a przeciętna różnica wyniosła 0.29
punktu (Tabela VIII, Rycina 1).
T-test dla prób zależnych

Zmienna
Samoobsługa – przed
Samoobsługa – po

Średnia

SD

N

Różnica

t

df

p

0.85
0.56

0.87
0.73

196

0.29

8.7289

195

0.0000

Tabela VIII.
Analiza statystyczna w zakresie samoobsługi.

Ryc.1
Zależność statystyczna między regularnym treningiem nordic walking, a codzienną samoobsługą.

Liczności obserwowane

Kwestionariusz NDI
0-20%
21-40%
41-60%

Przed treningiem
67 (33.5%)
112 (56%)
13 (6.5%)

Po treningu
100 (50%)
86 (43%)
14 (7%)

Razem (N)
167
198
27

61-80%

8 (4%)

0 (0%)

8

Razem

200

200

400

Tabela VI.
Zestawienie wyników kwestionariusza NDI przed i po przeprowadzeniu rocznego programu regularnych treningów nordic walking.
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Na podstawie przeprowadzonego
testu t-studenta dla prób zależnych,
stwierdzono występowanie istotnej
różnicy (p<0,0001) w możliwości podnoszenia przedmiotów przed i po przeprowadzeniu programu regularnych
treningów nordic walking. Przebyty
trening istotnie zwiększył poziom możliwości podnoszenia przedmiotów, a
przeciętna różnica wyniosła 0,22 punktu (Tabela IX, Rycina 2).

T-test dla prób zależnych
Zmienna
Podnoszenie – przed
Podnoszenie – po

Średnia

SD

N

Różnica

t

df

P

1.91
1.68

1.52
1.44

196

0.22

7.5131

195

0.0000

Tabela IX.
Analiza statystyczna w zakresie podnoszenia przedmiotów.

Ryc.2
Zależność statystyczna między regularnym treningiem nordic walking, a podnoszeniem przedmiotów.

Na podstawie przeprowadzonego testu
t-studenta dla prób zależnych, stwierdzono występowanie istotnej różnicy
(p<0,0001) w możliwości czytania
przed i po przeprowadzeniu programu
regularnych treningów nordic walking.
Przebyty trening istotnie zwiększył
możliwość czytania, a przeciętna różnica wyniosła 0,22 punktu (Tabela X,
Rycina 3).

T-test dla prób zależnych
Zmienna
Czytania – przed
Czytanie – po

Średnia

SD

N

Różnica

t

df

p

1.56
1.34

0.97
0.88

196

0.22

7.4030

195

0.0000

Tabela X.
Analiza statystyczna w zakresie czytania.

Ryc.3
Zależność statystyczna między regularnym treningiem nordic walking, a możliwością czytania.
116
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T-test dla prób zależnych
Zmienna
Ból głowy – przed
Ból głowy – po

Średnia

SD

N

Różnica

t

df

P

1.36
1.20

1.01
0.94

196

0.15

5.9364

195

0.0000

Tabela XI.
Analiza statystyczna występowania bólów głowy.

Na podstawie przeprowadzonego
testu t-studenta dla prób zależnych,
stwierdzono występowanie istotnej różnicy (p<0.0001) w występowaniu bólu
głowy przed i po przeprowadzeniu regularnych treningów nordic walking.
Przebyte treningi nordic walking istotnie zmniejszyły ból głowy, a przeciętna
różnica wyniosła 0.15 punktu (Tabela
XI, Rycina 4)

Ryc.4
Zależność statystyczna między regularnym treningiem nordic walking, a występowaniem dolegliwości
bólowych głowy.

T-test dla prób zależnych
Zmienna
Skupienie – przed
Skupienie – po

Średnia

SD

N

Różnica

t

df

p

0.90
0.78

0.78
0.68

196

0.13

5.3394

195

0.0000

Tabela XII.
Analiza statystyczna możliwości skupienia uwagi.

Na podstawie przeprowadzonego
testu t-studenta dla prób zależnych,
stwierdzono występowanie istotnej różnicy (p<0.0001) w poziomie skupienia
przed i po przeprowadzeniu regularnych treningów nordic walking. Przebyte treningi nordic walking istotnie
zwiększyły poziom skupienia uwagi, a
przeciętna różnica wyniosła 0.13 punktu (Tabela XII, Rycina 5).

Ryc.5
Zależność statystyczna między regularnym treningiem nordic walking, a zdolnością skupienia uwagi.
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Na podstawie przeprowadzonego
testu t-studenta dla prób zależnych,
stwierdzono występowanie istotnej różnicy (p<0.0001) w jakości snu przed i
po przeprowadzeniu regularnych treningów nordic walking. Przebyte treningi
nordic walking istotnie zwiększyły jakość snu, a przeciętna różnica wyniosła
0.09 punktu (Tabela XIII Rycina 6).
T-test dla prób zależnych
Zmienna
Sen – przed
Sen – po

Średnia

SD

N

Różnica

t

df

p

1.78
1.69

0.92
0.88

196

0.09

4.3034

195

0.0000

Tabela XIII.
Analiza statystyczna możliwości skupienia.

Ryc.6
Zależność statystyczna między regularnym treningiem nordic walking, a jakością snu.

Dyskusja
Choroby i dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego, stanowią jeden
z głównych problemów społecznych,
medycznych oraz ekonomicznych, zaliczanych do chorób cywilizacyjnych.
Przeciążeniu odcinka szyjnego kręgosłupa, nadmiernie napiętym mięśniom
na skutek stresu, zmęczenia lub utrzymywania niewłaściwej pozycji mogą
towarzyszyć objawy takie jak: zawroty
głowy, szumy w uszach lub podwójne
widzenie.
Zespoły bólowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, jak również kończyn
górnych są powszechnym problemem
cywilizacyjnym [14,15,16], dotykając
osoby starsze i młodsze, niezależnie
od charakteru wykonywanej pracy.
Jednakże występowanie zespołów bólowych kręgosłupa częściej charakteryzuje osoby mało aktywne fizycznie,
o siedzącym trybie życia oraz nie przestrzegające zasad ergonomicznych warunków pracy [15,17].
Wśród przyczyn, wymienia się głównie: przenoszenie, podnoszenie, przewożenie pacjentów i sprzętu medycznego, złe warunki w pracy, niedo
118

stostosowanie pomieszczenia do wymogów ergonomicznych, wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji ciała i
system pracy [18]. Bugajska i wsp. [19]
są zdania, że etiologia zespołów przeciążeniowych jest wieloczynnikowa, a
ryzyko zawodowe stanowi tylko jedną
z wielu przyczyn sprzyjających rozwojowi schorzeń układu ruchu.
Badania epidemiologiczne wykazują,
że ból w odcinku szyjnym kręgosłupa występuje okresowo u 35% osób
dorosłych, a dłuższe przerwy w pracy
spowodowane dolegliwościami u 5,4%
badanych chorych. Częstość występowania bólu wzrasta u ludzi po 45 roku
życia. Zespół bólowy szyjny i szyjno-ramienny jest spowodowany w ponad
90% przypadków zmianami pourazowymi i zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego [20].
Według Krawczyńskiego [21] nieprawidłowe, nadmierne i asymetryczne
napięcie mięśni wywołane obciążającą
pracą, zmęczeniem, przewlekłym stresem prowadzi do powstania dolegliwości bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Regularny trening stanowi formę
terapii, dającą szansę na zredukowanie

napięcia mięśni. Badania własne wykazały, iż ponad połowa – 118 (59%)
ankietowanych wskazuje na zmniejszenie się objawów bólowych w szyjnym
odcinku kręgosłupa w skali roku. Jest
to indywidualna, subiektywna ocena
odczuwania dolegliwości bólowych
szyjnego odcinka kręgosłupa badanych
kobiet.
Zgodnie z literaturą, dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym u 72% badanych związane są z chorobą zwyrodnieniową. Dolegliwości bólowe kręgosłupa
szyjnego powstałe na skutek przewlekłych przeciążeń kręgosłupa odnotowuje się u 4% badanych osób [2]. Na występowanie przewlekłych dolegliwości
bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa
wpływają emocje, cechy osobowości
danej osoby oraz umiejętność radzenia
sobie ze stresem [21,22,23,24].
Dziak [25] podkreśla, że przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w życiu
codziennym oraz przestrzeganie zasad
ergonomii, w znaczny sposób zapobiega powstawaniu dolegliwości bólowych
kręgosłupa. W materiale własnym, stosowanie zasady ergonomii w życiu codziennym deklarowało zaledwie 8% badanych, wobec 82% osób, które zasad
ergonomii nie stosowały.
Domżał [26] twierdzi, że często przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa jest ból pochodzenia psychicznego
i najczęściej w praktyce jest to objaw
depresji. U ponad 70% osób, u których
zdiagnozowano depresję, dolegliwości
bólowe lokalizowane przykręgosłupowo są głównym objawem somatycznym. Stały, przewlekły ból powoduje
stan przyzwyczajenia w odpowiedzi
wegetatywnej. Osoby z przepukliną
jądra miażdżystego krążka międzykręgowego kręgosłupa narażone są na rozwinięcie się zespołu bólu przewlekłego,
leżącego u podstaw stanów depresyjnych [22,26].
Dolegliwości bólowe ograniczają lub
pogarszają wszystkie aspekty życia. Jak
podaje Światowa Organizacja Zdrowia
(World Health Organization) (1993),
jakość życia stanowi poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu
kulturowym oraz systemu wartości, w
którym żyje w odniesieniu do jej osiągnięć, oczekiwań, standardów i zainteresowań. Ograniczenie funkcji wiąże
się z obniżeniem pozycji społecznej, z
koniecznością przerwania pracy, utratą
zdolności do zarobkowania i pogorszeniem warunków materialnych, co
znacznie wpływa na pogorszenie jakości życia [27].
Życie z dolegliwościami bólowymi
i zmniejszonymi możliwościami funkcjonowania ogranicza wolność i uzależnia od osób trzecich. Na podstawie
przeprowadzonych badań własnych
stwierdzono występowanie istotnej różnicy (p<0,0001) w poziomie samoobsługi, możliwości podnoszenia przedmiotów, możliwości czytania, przed i
po przeprowadzeniu rocznego regularnego treningu nordic walking.
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Dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego wpływają niekorzystnie na jakość
snu. Niedobór snu ma znaczny wpływ
na funkcjonowanie organizmu. Badania
przeprowadzone przez Spiegel i wsp.
[28] na zdrowych ochotnikach śpiących
po 4 godziny na dobę przez 6 dni ukazują zmiany w budowie snu, przypominające zmiany zachodzące w przypadku
depresji. Stwierdzono, iż niedobór snu
ma wpływ na produkcję poszczególnych hormonów w organizmie, zmniejsza się ilość wydzielanej melatoniny,
zwiększa się poziom kortyzolu, co
może prowadzić do nadciśnienia i osłabienia pamięci.
Wyniki krwi badanych osób były
zbliżone do parametrów osób chorych
na cukrzycę, u których stwierdzono, iż
przewlekły niedobór snu ma wpływ na
utrzymanie stałego poziomu cukru we
krwi, zwiększa odporność na insulinę,
rośnie podatność na otyłość. Badania
własne wykazały występowanie istotnej
różnicy (p<0,0001) w jakości snu przed
i po przeprowadzeniu regularnych treningów nordic walking. Przebyty roczny trening istotnie zwiększa jakość snu,
a przeciętna różnica wynosi 0,09 punktu.
Wyniki badań własnych zachęcają
do propagowania nordic walking, jako
formy rehabilitacji osób z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego
kręgosłupa, będący efektywnym, bezpiecznym i przyjemnym sposobem
zwiększania aktywności fizycznej w
grupie osób z objawami bólowymi kręgosłupa. Prawidłowo przeprowadzony
trening zmniejsza dolegliwości bólowe
szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyn
górnych, wpływa korzystnie na zwiększenie samodzielności w wykonywaniu
czynności dnia codziennego, a tym samym podnosi jakość życia.
Wyniki badań wskazują na potrzebę
dalszych analiz, potrzebę opracowania
specjalistycznych programów rehabilitacyjnych opartych na treningu marszowym zgodnie z metodyką nordic
walking oraz potrzebę propagowania
tego rodzaju aktywności fizycznej, jako
formy rehabilitacji pacjentów z dolegliwościami szyjnego odcinka kręgosłupa.
Wnioski
1. Symetryczna aktywność fizyczna
zmniejsza niesymetryczne dolegliwości bólowe w obrębie szyjnego odcinka
kręgosłupa.
2. Regularny trening nordic walking
zmniejsza dyskomfort związany z zawrotami głowy.
3. Istnieje związek między regularnym
treningiem nordic walking, a wykonywaniem czynności dnia codziennego.
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