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Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) stanowi jeden z interdyscyplinarnych 

problemów współczesnej medycyny. Przyjmuje się, że u chorych dochodzi do istotnego 

obniżenia jakości życia, inwalidztwa oddechowego, często przedwczesnego zgonu, 

stanowiąc ważny problem społeczny (Jankowska-Polańska i wsp., 2016; Kuziemski i 

Barczyk, 2017; Kuziemski i wsp., 2018; Lipowska i wsp., 2015; Nowak i Zasowska-

Nowak, 2018; Song i wsp., 2016). 

U chorych na POChP występuje ograniczenie możliwości wysiłkowych i aktywności 

fizycznej. Przyczyny nietolerancji wysiłku fizycznego związane są m.in. ze zmniejszeniem 

masy i osłabieniem siły mięśni szkieletowych. U osób w wieku podeszłym objawy te nasilają 

się wraz z wiekiem i wiążą się ze znacznym ograniczeniem tolerancji wysiłkowej 

(Cichońska i wsp., 2015; Filipska, 2016; Mandecka i Regulska-Ilow, 2016; Stelmach i wsp., 

2016). 

W dostępnych badaniach zwraca się uwagę na konieczność poprawy siły mięśniowej w 

procesie fizjoterapii u chorych na POChP. Wykazano dotychczas u tych chorych ścisły 

związek pomiędzy brakiem możliwości kontynuacji wysiłku fizycznego, a zmęczeniem 

mięśnia czworogłowego uda. Zależność tę stwierdza się nawet u ¼ usprawnianych chorych 

na POChP (Adeloye i wsp., 2015; Mziray i wsp., 2017; Ulenberg i wsp., 2017). 

W piśmiennictwie zwraca się uwagę na zależność pomiędzy utrzymaniem 

odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej chorych na POChP, a zwiększeniem siły 

mięśniowej, co stanowi istotny element procesu ich usprawniania (Ambrosy i wsp., 2018; 

Iborra-Egea i wsp., 2017; Jankowska-Polańska i wsp., 2016; Zembroń-Łacny i wsp., 2014). 

Przyjąć należy, że indywidualny program usprawniania powinien uwzględniać 

możliwości wysiłkowe chorego, a celem postępowania usprawniającego jest odwrócenie 

tendencji do stopniowego zmniejszania siły mięśniowej, prowadzącej do ograniczenia 

tolerancji wysiłkowej, pogorszenia funkcjonowania oraz podwyższenia ryzyka zgonu 

(Miravitlles i wsp., 2014; Mziray i wsp., 2017; Siedliński i wsp., 2013). 

Przyjąć należy, że elementy treningu wytrzymałościowego i siłowego mogą być 

uzupełnieniem procesu fizjoterapii tych chorych, a prawidłowo dobrane ćwiczenia oporowe 

stanowić skuteczną i bezpieczną formę treningu w procesie usprawniania. Stosowane 

ćwiczenia oporowe w warunkach izokinetycznych opierają się na założeniu stałej prędkości 

kątowej poruszanej kończyny, za pomocą właściwego, automatycznego dopasowania oporu 
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do siły badanego mięśnia lub grupy mięśniowej. Ruch prowadzony jest przy stałej prędkości 

kątowej dzięki dynamometrowi izokinetycznemu. Pozwala to na obiektywny pomiar siły 

testowanej kończyny oraz wdrożenie specjalistycznego treningu izokinetycznego, 

ukierunkowanego na zdolności motoryczne tj.: moc, wytrzymałość i siłę. Trening 

izokinetyczny może być uzupełnieniem programów fizjoterapii oraz sposobu obiektywizacji 

siły mięśniowej (Ambrosy i wsp., 2018; Bania i wsp., 2016; Dallmeijer i wsp., 2017; 

Dębowski, 2017; Iborra-Egea i wsp., 2017; Kazimierczak i wsp., 2015; Kubińska i wsp., 

2016; Roman-Liu, 2015; Wanot i wsp., 2018). 

Przyjąć należy, że w procesie fizjoterapii chorych na POChP stosowane dynamiczne 

ćwiczenia oporowe pozwalają na bezpieczne, indywidualne dobranie programu 

usprawniania umożliwiając zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni szkieletowych 

(Holland i wsp., 2012; Iborra-Egea i wsp., 2017). 

W dotychczasowym piśmiennictwie brak kompleksowych opracowań dotyczących 

efektów ćwiczeń oporowych na urządzeniach izokinetycznych w stosowanych programach 

usprawniania u chorych na POChP. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania 

ukierunkowane na poprawę siły oraz wytrzymałości mięśni szkieletowych kończyn dolnych 

tych chorych. 
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I CEL PRACY I PYTANIA BADAWCZE 

 Metoda pomiaru siły i wytrzymałości mięśni szkieletowych w warunkach 

izokinetycznych może być stosowana w celach diagnostycznych oraz w ocenie skuteczności 

fizjoterapii chorych na POChP. Brak jednak opracowań dotyczących jej zastosowania, jako 

formy treningu tych chorych, w kompleksowym usprawnianiu w warunkach stacjonarnych. 

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości wysiłkowe chorych na POChP, trening w 

warunkach izokinetycznych pozwala na dostosowanie obciążenia do indywidualnych 

możliwości chorego poprzez regulację szybkości ruchu, oporu oraz analizę szczegółowych 

wskaźników charakteryzujących pracę mięśni. 

 Celem pracy była ocena wpływu izokinetycznego treningu oporowego na tolerancję 

wysiłkową chorych na POChP. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy ograniczenie tolerancji wysiłkowej chorych na POChP związane jest z 

osłabieniem siły wybranych mięśni szkieletowych? 

2. Czy zastosowany izokinetyczny trening oporowy kończyn dolnych wpływa na 

sprawność mięśni szkieletowych oraz poprawę tolerancji wysiłkowej chorych na 

POChP? 

3. Czy rodzaj treningu izokinetycznego ma wpływ na poprawę tolerancji wysiłkowej w 

kompleksowym programie fizjoterapii chorych na POChP? 
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II MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

II 1. Grupa badana 

Badaniami objęto 100 chorych na POChP (50 kobiet i 50 mężczyzn, średnia wieku 

58±4,34), leczonych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA im. św. Jana Pawła II w 

Głuchołazach na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej i usprawnianych w Dziale 

Usprawniania Leczniczego. Badania przeprowadzono w okresie od lipca 2019 roku do 

października 2020 roku. Do badań zakwalifikowano chorych, u których stwierdzono 

obturację umiarkowanego stopnia (50%≤FEV1<80% wartości należnej), w stabilnym 

okresie choroby i niepalących od co najmniej 5 lat. Średnia wartość wskaźnika FEV1 u 

badanych chorych wynosiła 75% wartości należnej, a wskaźnik BMI wyniósł średnio 

22,9±0,9.  Czas trwania POChP ustalono na podstawie dostępnej dokumentacji (5-10 lat, 

średnio 7,4±2,1).  

Kryterium włączenia chorych do badań stanowiło:  

• rozpoznanie POChP,  

• skierowanie na fizjoterapię,  

• zgoda chorego na uczestnictwo w badaniach,  

• wiek chorego między 50 a 70 rokiem życia,  

• FEV1 większe bądź równe 60% wartości należnej,  

• zakwalifikowanie chorego do modelu usprawniania pulmonologicznego A lub 

B.  

 Kryteria wyłączenia chorych z badań obejmowały:  

• choroby współistniejące wpływające na wydolność chorego,  

• schorzenia utrudniające lokomocję chorego, 

• niestandardowe leczenie farmakologiczne. 

Badanych chorych podzielono na trzy podgrupy: 

• Grupa badana (s): chorzy usprawniani zgodnie z programem fizjoterapii 

pulmonologicznej według modelu A i B, zakwalifikowani do treningu siłowego 

(n=30), 
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• Grupa badana (w): chorzy usprawniani zgodnie z programem fizjoterapii 

pulmonologicznej według modelu A i B, zakwalifikowani do treningu 

wytrzymałościowego (n=30), 

• Grupa kontrolna (k): chorzy usprawniani zgodnie z programem fizjoterapii 

pulmonologicznej według modelu A i B, bez dodatkowych ćwiczeń oporowych 

(n=40). 

II 2. Metody badań 

Badania czynnościowe oraz kwalifikacja do odpowiedniego modelu rehabilitacji 

zostały przeprowadzone przez fizjoterapeutkę w Dziale Usprawniania Leczniczego Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach.  

Przed przystąpieniem do badań i usprawniania obejmującego trening izokinetyczny 

chorzy zostali zapoznani z ich celem i sposobem przeprowadzenia oraz wyrazili pisemną 

zgodę na uczestnictwo w nich. 

U chorych w pierwszym dniu usprawniania oraz po jego zakończeniu wykonano 

badanie czynności wentylacyjnej płuc, ocenę tolerancji wysiłkowej oraz duszności. W celu 

kwalifikacji do odpowiedniego programu fizjoterapii, w pierwszym dniu usprawniania 

wykonano również badanie sprawności fizycznej. Dodatkowo w grupach badanych 

wykonano pomiar parametrów prędkościowo-siłowych mięśni prostowników i zginaczy 

działających na staw kolanowy prawy kończyny dolnej (dominującej) w warunkach 

izokinetycznych. 

II 3. Program fizjoterapii pulmonologicznej 

Program kompleksowej fizjoterapii pulmonologicznej obejmował:  

• inhalacje NaCl x1 dziennie 

• ćwiczenia ogólnousprawniające x1 dziennie 

• szybko zmieniające się pozycje drenażowe x1 dziennie 

• trening relaksacyjny x1 dziennie 

• trening ciągły z narastającym obciążeniem na ergometrze rowerowym x2 dziennie 
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II 4. Metoda treningu oporowego 

U chorych na POChP, zakwalifikowanych do grup badanych s i w, zaplanowano i 

przeprowadzono 3-tygodniowy trening oporowy kończyn dolnych w warunkach 

izokinetycznych (Tab.1, 2).  

    Tab. 1. Plan 3-tygodniowego treningu izokinetycznego 

 Tab. 2.  Metodyka prowadzenia treningu izokinetycznego 

 

Część wstępna 

(5-10 minut) 

Trening 

(ok. 30 minut) 
 

Część końcowa 

(5-10 minut) 

- pomiar parametrów 

hemodynamicznych (HR i 

RR  przed przystąpieniem 

do treningu), 

- instruktaż, 

- ćwiczenia oddechowe, 

- ćwiczenia rozciągające. 

- trening oporowy 

izokinetyczny mięśni 

prostowników 

i zginaczy działających na 

stawy kolanowe.  

- pomiar parametrów 

hemodynamicznych (HR i 

RR  po zakończonym 

treningu), 

- ćwiczenia oddechowe, 

- ćwiczenia rozluźniające. 
 

     Na przeprowadzone badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej PWSZ w Nysie nr 

6/2018.  

 

     

Trening siłowy 

Ꙍ1 = 60֯/s 

Trening wytrzymałościowy 

Ꙍ2 = 180 ֯/s 

Tydzień Liczba serii 

X 

Liczba powtórzeń 

Tydzień Liczba serii 

X 

Liczba powtórzeń 

1 5x5 1 5x20 

2 5x5 2 5x20 

3 5x5 3 5x20 
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II 5. Schemat badania 

Rekrutacja 

(n=100) 

 

Badanie wstępne: 

- ocena tolerancji wysiłkowej 

 - ocena czynności wentylacyjnej płuc 

- ocena duszności 

- ocena sprawności fizycznej 

- pomiar parametrów prędkościowo-siłowych mięśni prostowników i zginaczy, działających na staw kolanowy 

prawy kończyny dolnej dominującej, w warunkach izokinetycznych 

 

Fizjoterapia grup badanych 

 ( w i s) 

Fizjoterapia grupy (k) 

- inhalacje NaCl  

- ćwiczenia ogólnousprawniające  

- szybko zmieniające się pozycje drenażowe 

- trening relaksacyjny 

- trening ciągły z narastającym obciążeniem na 

ergometrze rowerowym 

- trening oporowy  kończyn dolnych w 

warunkach izokinetycznych 

- inhalacje NaCl 

- ćwiczenia ogólnousprawniające 

- szybko zmieniające się pozycje drenażowe 

- trening relaksacyjny 

- trening ciągły z narastającym obciążeniem na 

ergometrze rowerowym 

 

 

 

Badanie po fizjoterapii szpitalnej 

- ocena tolerancji wysiłku fizycznego 

- ocena czynności wentylacyjnej płuc 

- ocena duszności 

- pomiar parametrów prędkościowo-siłowych mięśni prostowników i zginaczy, działających na staw kolanowy 

prawy kończyny dolnej dominującej, w warunkach izokinetycznych 

 

Analiza danych 

 

Ryc. 1. Schemat badania (opracowanie własne) 
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II 6. Metody statystyczne 

W wypadku każdego analizowanego parametru obliczono średnią i odchylenie 

standardowe dla pomiarów uzyskanych w każdej spośród trzech badanych grup: kontrolnej, 

z treningiem siłowym oraz z treningiem wytrzymałościowym, zarówno przed, jak i po 

zakończonym 3-tygodniowym usprawnianiu. Obliczono różnicę średnich zmierzonych po, 

jak i przed terapią oraz względną zmianę badanej wielkości w każdej z badanych grup 

wyrażoną w %. Za pomocą testu Studenta zbadano, czy rozważana różnica średnich jest 

istotna statystycznie.  

Następnie przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji w celu sprawdzenia, czy 

średnie różnic przed i po zastosowanym usprawnianiu różnią się w badanych grupach. Jeśli 

jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała różnicę pomiędzy badanymi grupami, przy 

użyciu testu Tukeya ustalono istotność statystyczną różnic.  

W wypadku wszystkich testów przyjęto poziom istotności 0.05, co oznacza, że wynik 

uznano za istotny, jeśli p-wartość była mniejsza od 0.05. Ponadto przedstawienie p-wartości, 

jako 0.0000 oznacza, że p-wartość była mniejsza niż 0.0001. 
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III WYNIKI 

III 1. Charakterystyka efektów izokinetycznego treningu oporowego wewnątrz grup 

III 1.1. Tolerancja wysiłku fizycznego 

Wykazano różnicę pokonanego dystansu w teście 6-minutowego marszu, w pierwszym 

dniu 3-tygodniowego usprawniania, w grupie badanej (w) oraz po zakończeniu programu 

fizjoterapii równą 78,50 m, co stanowiło 15,84%. 

Stwierdzono, że wykazane różnice dystansu pokonanego w pierwszym dniu 

usprawniania i po jej zakończeniu we wszystkich badanych grupach były istotne 

statystycznie. 

Wykazano, że różnica wyników testu 6-minutowego marszu przeliczonego na wydatek 

energetyczny, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania w grupie badanej (w) oraz 

po zakończeniu programu usprawniania wyniosła 1,63 MET, co stanowiło 25,43%. 

Wzrost wartość wydatku energetycznego był istotny statystycznie w każdej badanej 

grupie. 

III 1.2. Czynność mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego 

(dominującego) przy prędkości kątowej 60 ֯/s 

W badaniach stwierdzono, że różnica średniej wartości szczytowego momentu 

obrotowego dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego 

przy prędkości kątowej 60֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy 

badanej (w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 17,38 NM, co stanowiło 

24,95%. 

Wykazano istotny statystycznie wzrost wartości szczytowego momentu obrotowego dla 

prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego) w każdej badanej grupie. 

Analiza badań wykazała, że różnica średniej wartości szczytowego momentu 

obrotowego dla zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy 

prędkości kątowej 60֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy badanej 

(w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 22,41 NM, co stanowiło 26,79%. 

Wzrost wartość szczytowego momentu obrotowego dla zginaczy stawu kolanowego 

prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej badanej grupie. 
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Stwierdzono, że różnica średniej wartość pracy całkowitej dla maksymalnego 

powtórzenia dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego 

przy prędkości kątowej 60֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy 

badanej (w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 18,04 J, co stanowiło 

21,46%. 

Analiza badań wykazała istotny statystycznie wzrost wartość pracy całkowitej dla 

maksymalnego powtórzenia dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego) 

w każdej badanej grupie. 

Analiza badań wykazała, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla 

maksymalnego powtórzenia dla zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego), 

trenowanego przy prędkości kątowej 60֯/s,  w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania 

dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 23,14 J, co 

stanowiło 27,61%. 

Wykazano, że wzrost średnia wartość pracy całkowitej dla maksymalnego powtórzenia 

zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej 

badanej grupie. 

W badaniach wykazano, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla 

prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości 

kątowej 60֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz 

po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 84,32 J, co stanowiło 21,35%. 

Wykazano, że wzrost średniej wartości pracy całkowitej dla prostowników stawu 

kolanowego prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej badanej grupie. 

Analiza badań wykazała, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla zginaczy 

stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 60֯/s, w 

pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu 

programu fizjoterapii wyniosła 103,30 J, co stanowiło 25,72%. 

W badaniach stwierdzono, że wzrost średniej wartości pracy całkowitej dla zginaczy 

stawu kolanowego prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej badanej 

grupie. 
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Stwierdzono, że różnica wartości średniej mocy dla prostowników stawu kolanowego 

prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 60֯/s, w pierwszym dniu 3-

tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu programu 

fizjoterapii wyniosła 17,49 WAT, co stanowiło 43,55%. 

Analiza badań wykazała, że wzrost wartość średniej mocy dla prostowników stawu 

kolanowego prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej badanej grupie  

Wykazano, że różnica wartość średniej mocy dla zginaczy stawu kolanowego prawego 

(dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 60֯/s, w pierwszym dniu 3-

tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu programu 

fizjoterapii wyniosła 18,82 WAT, co stanowiło 50,61%. 

Analiza badań wykazała, że wzrost wartość średniej mocy dla zginaczy stawu 

kolanowego prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej badanej grupie. 

III 1.3. Czynność mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego 

(dominującego) przy prędkości kątowej 180 ֯/s 

Analiza badań wykazała, że różnica średniej wartości szczytowego momentu 

obrotowego dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego 

przy prędkości kątowej 180֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy 

badanej (w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 36,79 NM, co stanowiło 

75,10%. 

W badaniach wykazano istotny statystycznie wzrost wartość szczytowego momentu 

obrotowego dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego) w każdej 

badanej grupie. 

Wykazano, że różnica średniej wartość szczytowego momentu obrotowego dla zginaczy 

stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 180֯/s, w 

pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu 

programu fizjoterapii wyniosła 18,29 NM, co stanowiło 39,79%. 

W badaniach stwierdzono, że wzrost wartość szczytowego momentu obrotowego dla 

zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego) był istotny statystycznie w każdej 

badanej grupie. 
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Wykazano, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla maksymalnego 

powtórzenia dla prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego 

przy prędkości kątowej 180֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy 

badanej (w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 27,27 J, co stanowiło 

53,81%. 

W badaniach wykazano istotny statystycznie wzrost średniej wartości pracy całkowitej 

dla maksymalnego powtórzenia dla prostowników stawu kolanowego prawego 

(dominującego) w każdej badanej grupie. 

Badania wykazały, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla maksymalnego 

powtórzenia dla zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy 

prędkości kątowej 180֯/s, w pierwszym dniu 3-tygodniowym usprawnianiem dla grupy 

badanej (w) oraz po zakończeniu programu fizjoterapii wyniosła 35,11 J, co stanowiło 

94,61%. 

Analiza badań wykazała istotny statystycznie wzrost średniej wartości pracy całkowitej 

dla maksymalnego powtórzenia dla zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego) w 

każdej badanej grupie. 

Badania wykazały, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla prostowników 

stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 180֯/s, w 

pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu 

programu fizjoterapii wyniosła 286,11 J, co stanowiło 92,83%. 

Analiza wykazała istotny statystycznie wzrost średniej wartości pracy całkowitej dla 

prostowników stawu kolanowego prawego (dominującego) w każdej badanej grupie. 

Analiza badań wykazała, że różnica średniej wartości pracy całkowitej dla zginaczy 

stawu kolanowego prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 180֯/s, w 

pierwszym dniu 3-tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu 

programu fizjoterapii wyniosła 281,68 J, co stanowiło 144,49%. 

Analiza badań wykazała istotny statystycznie wzrost średniej wartości pracy całkowitej 

dla zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego) w każdej badanej grupie. 

Wykazano, że różnica wartości średniej mocy dla prostowników stawu kolanowego 

prawego (dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 180֯/s, w pierwszym dniu 3-
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tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu programu 

fizjoterapii wyniosła 27,16 WAT, co stanowiło 44,17%. 

W badaniach dotyczących wartości średniej mocy dla prostowników stawu kolanowego 

prawego (dominującego) wykazano, że wzrost był istotny statystycznie w każdej badanej 

grupie. 

Wykazano, że różnica wartości średniej mocy dla zginaczy stawu kolanowego prawego 

(dominującego), trenowanego przy prędkości kątowej 180֯/s, w pierwszym dniu 3-

tygodniowego usprawniania dla grupy badanej (w) oraz po zakończeniu programu 

fizjoterapii wyniosła 30,25 WAT, co stanowiło 71,28%. 

Badania wykazały istotny statystycznie wzrost wartość średniej mocy dla zginaczy 

stawu kolanowego prawego (dominującego) w każdej badanej grupie. 

III 2. Porównanie międzygrupowe 

III 2.1. Tolerancja wysiłku fizycznego 

Test 6-minutowego marszu (m) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą kontrolną i grupą 

badaną (s) oraz grupą badaną (w), nie ma natomiast różnicy między grupą badaną (s) i grupą 

badaną (w). 

Test 6-minutowego marszu (MET) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą kontrolną i grupą 

badaną (s) oraz grupą badaną (w), nie ma natomiast różnicy między grupą badaną (s) i grupą 

badaną (w). 

III 2.2. Czynność mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego 

(dominującego) przy prędkości kątowej 60 ֯/s 

Szczytowy moment obrotowy (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą kontrolną i grupą 

badaną (s) oraz grupą badaną (w), nie ma natomiast różnicy między grupą badaną (s) i grupą 

badaną (w). 
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Szczytowy moment obrotowy (zginacze) 

P-wartość jednoczynnikowej analizy wariancji dla zbadania istotności statystycznej 

różnic między poszczególnymi grupami w zmianie średniej wyniosła 0.0902. Różnicę tę 

uznano za statystycznie nieistotną.  

Praca całkowita dla maksymalnego powtórzenia (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą kontrolną i grupą 

badaną (w) oraz grupą badaną (s) i grupą badaną (w), nie ma natomiast różnicy między grupą 

badaną (s) i grupą kontrolną. 

Praca całkowita dla maksymalnego powtórzenia (zginacze) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (w) i grupą 

kontrolną, nie ma natomiast różnic między grupą badaną (s) i grupą kontrolną oraz grupą 

badaną (w) i grupą badaną (s). 

Praca całkowita mięśni (prostowniki) 

P-wartość jednoczynnikowej analizy wariancji dla zbadania istotności statystycznej 

różnic między poszczególnymi grupami w zmianie średniej wyniosła 0.1995. Różnicę tę 

uznano za statystycznie nieistotną.  

Praca całkowita mięśni (zginacze) 

P-wartość jednoczynnikowej analizy wariancji dla zbadania istotności statystycznej 

różnic między poszczególnymi grupami w zmianie średniej wyniosła 0.0787. Różnicę tę 

uznano za statystycznie nieistotną.  

Średnia moc (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (w) i grupą 

kontrolną, nie ma natomiast różnic między grupą badaną (s) i grupą kontrolną oraz grupą 

badaną (w) i grupą badaną (s). 

Średnia moc (zginacze) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (s) i grupą 

kontrolną oraz grupą badaną (w) i grupą kontrolną, nie ma natomiast różnic między grupą 

badaną (w) i grupą badaną (s). 
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III 2.3. Czynność mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego 

(dominującego) przy prędkości kątowej 180 ֯/s 

Szczytowy moment obrotowy (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (s) i grupą 

kontrolną oraz grupą badaną (w) i grupą kontrolną, nie ma natomiast różnic między grupą 

badaną (w) i grupą badaną (s). 

Szczytowy moment obrotowy (zginacze) 

P-wartość jednoczynnikowej analizy wariancji dla zbadania istotności statystycznej 

różnic między poszczególnymi grupami w zmianie średniej wyniosła 0.0521. Różnicę tę 

uznano za statystycznie nieistotną.  

Praca całkowita dla maksymalnego powtórzenia (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (s) i grupą 

kontrolną oraz grupą badaną (w) i grupą kontrolną, nie ma natomiast różnic między grupą 

badaną (w) i grupą badaną (s). 

Praca całkowita dla maksymalnego powtórzenia (zginacze) 

P-wartość jednoczynnikowej analizy wariancji dla zbadania istotności statystycznej 

różnic między poszczególnymi grupami w zmianie średniej wyniosła 0.9536. Różnicę tę 

uznano za statystycznie nieistotną.  

Praca całkowita mięśni (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (w) i grupą 

kontrolną oraz grupą badaną (w) i grupą badaną (s), nie ma natomiast różnic między grupą 

badaną (s) i grupą kontrolną. 

Praca całkowita mięśni (zginacze) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (w) i grupą 

kontrolną oraz grupą badaną (w) i grupą badaną (s), nie ma natomiast różnic między grupą 

badaną (s) i grupą kontrolną. 
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Średnia moc (prostowniki) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (w) i grupą 

kontrolną, nie ma natomiast różnic między grupą badaną (s) i grupą kontrolną oraz grupą 

badaną (w) i grupą badaną (s). 

Średnia moc (zginacze) 

Wykazano, że występuje statystycznie istotna różnica między grupą badaną (w) i grupą 

badaną (s), nie ma natomiast różnic między grupą badaną (s) i grupą kontrolną oraz grupą 

badaną (w) i grupą kontrolną. 

Badania własne wykazały zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego oraz czynności 

mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego (dominującego) przy prędkości 

kątowej 60°/s i 180°/s we wszystkich badanych grupach chorych na POChP.  

Największe efekty związane z poprawą sprawności mięśni szkieletowych oraz 

zwiększeniem tolerancji wysiłkowej uzyskano w badanej grupie chorych na POChP 

zakwalifikowanych do treningu wytrzymałościowego. 
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IV WNIOSKI 

1. W badaniach wykazano, że osłabienie siły wybranych mięśni szkieletowych 

kończyn dolnych wpływa na zmniejszenie tolerancji wysiłkowej badanych 

chorych na POChP. Wyniki wykazały istotną zależność między badaną siłą 

mięśniową, a tolerancją wysiłkową tych chorych. 

2. Stwierdzono, że zastosowany w programie fizjoterapii izokinetyczny trening 

oporowy wpływa na poprawę wskaźników prędkościowo-siłowych mięśni 

prostowników i zginaczy stawu kolanowego kończyny dolnej dominującej w 

warunkach izokinetycznych. Chorzy, którzy uczestniczyli w treningach 

izokinetycznych, pokonywali istotnie dłuższy dystans w końcowym teście 6-

minutowego marszu. 

3. W badaniach wykazano, że zastosowany rodzaj treningu izokinetycznego ma 

wpływ na poprawę tolerancji wysiłkowej w kompleksowym programie 

fizjoterapii chorych na POChP. Największą poprawę, dotyczącą pokonanego 

dystansu w końcowym teście 6-minutowego marszu, osiągnęli chorzy 

zakwalifikowani do treningu wytrzymałościowego. 
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