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medycyna
Jak często spoglądasz w 
lustro tak, by widzieć w 

nim swoje całe ciało? Czy 
zastanawiałeś się kiedyś, 

patrząc w lustro, jak 
ustawiają się twoje barki 
względem siebie? Głowa 
w stosunku do tułowia? 
Zauważyłeś brak syme-

trii? Przecież nikt nie jest 
symetryczny, taka jest na-

sza natura – nic bardziej 
mylnego! 

Najnowsze badania struk-
tury mięśniowo-powięziowej 
wskazują na to że ogólna syme-
tria ciała jest możliwa, co więcej 
korzystna dla aparatu ruchu. 
Wcześniej nie do końca rozu-
mieliśmy zależności pomiędzy 
napięciem tkanek miękkich, a 
naszą postawą oraz staraliśmy 
się za wszelką cenę postrzegać 
elementy naszego organizmu 
osobno. Rozczłonkowaliśmy 
ciało ludzkie na drobne ele-
menty, aby im się jak najdo-
kładniej przyjrzeć. Jednakże 
te elementy funkcjonują jako 
jedna wielka całość. Zaburze-
nie w jednym obszarze naszego 
organizmu znacząco wpływa 
na funkcjonowanie innych 
narządów. Kiedy dochodzi do 
urazu, zablokowania, prze-
ciążenia któregoś elementu 
układu ruch, to inne starają się 
skompensować to zaburzenie 
funkcji, czyli kiedy odczuwamy 
ból w jednej nodze to staramy 
się przenieść ciężar ciała jak 
najszybciej na drugą nogę, w 
wyniku czego, w trakcie chodu, 
zaczynamy „kuleć”. Zmianę 
punktu widzenia przyniosło 
wprowadzenie podłużnych cięć 
w trakcie sekcji zwłok. Tak wła-
śnie pociągając za paluch u sto-
py obserwowano wpływ tego 
ruchu, napięcie w obrębię klat-
ki piersiowej i szyi. (W trakcie 
badań nad anatomią taśm mię-
śniowo-powięziowych zauwa-
żono, że pociągając za paluch 
u stopy obserwowano wpływ 
tego ruchu, napięcie w obrębię 
klatki piersiowej i szyi.) Dzię-
ki czemu stworzono mapę 
połączeń mięśniowo-
-powięziowych inaczej 
nazywanych taśmami 
anatomicznymi. 

Czym jest powięź?
Powięź to struktura skła-

dająca się głównie z kolagenu  
i tkanki łącznej. Oplata całe cia-
ło, wnikając we wszystkie na-
rządy. Pełni ona kilka funkcji: 

„opakowania” – tworzy po-
włoki, w których znajdują się 
wszystkie narządy, dzięki niej 
nie przemieszczają się swo-
bodnie w przestrzeni;

ochronną – tworząc powło-
ki zewnętrzne ochrania narzą-
dy przed urazem;

postawy – warunkują 
poprawne przesuwanie się 

względem siebie po-
szczególnych mięśni. 
Wiele wolnych zakoń-

czeń nerwowych znaj-
duję się w powięziach, mają 

one zdolność pamię-

ci tkankowej, niektóre urazy 
części powięzi mogą być zapa-
miętane i wpływać na wzorce 
ruchowe. Jednakże dotych-
czas nie wyjaśniono, jak to się 
dzieje i jakie procesy mają na 
to wpływ. Powięź magazynuje 
energię podczas urazu tworząc 
tak zwaną „cystę energetycz-
ną”. Terapeuta lokalizując taką 
zmianę, mobilizując ją może 
wpłynąć na jej funkcje.

Drogi przewodzenia – w 
powięziach przebiegają kanały 
nerwowe, drogi limfatyczne, tęt-
nicze i żylne. Drogi wydzielnicze 
oraz wydalnicze tworzy tkanka 
łączna. Z tego powodu powięzi 
są tak ważne dla procesu prze-
miany materii. Powięzi formują 

kształt narządów 
(np. wątroby) i 
pęcherzyków 
h o r m o n a l -
nych, enzy-
matycznych 

(węzły chłonne), 
umożliwiają rów-

nowagę wewnętrzną 
organizmu.

Pojęcie „ciągłości 
mięśniowo-
powięziowej” 

Obrazuje ją sieć 
połączeń, która wpla-
ta się we wszystkie 
tkanki, narządy we-
wnętrzne podtrzymu-
jąc i odżywiając je, a 
także kolagen zawarty 
w kościach, tkance 
chrzęstnej, ścięgnach, 
więzadłach. Termin 

„mięśniowo-powięziowy” 
ogranicza punkt widzenia 

do włókien mięśniowych i 
struktur, w których są one 

osadzone. Każda taśma ana-
tomiczna ma swoją funkcję 
i położenie w organizmie. 

Nasze ciało posiada:

 - Taśmę Powierzchowną Tylną
 - Taśmę Powierzchowną 
    Przednią
 - Taśmę Boczną
 - Taśmę Spiralną
 - Taśmę Głęboką Przednią
 - Taśmy Kończyny Górnej
 - Taśmy Funkcjonalne

Rozpoznanie tych połączeń 
i ich znaczenia dla ruchu oraz 
integracji całej struktury ludz-
kiego organizmu pozwoliło 
stworzyć skuteczną terapię, 
która leczy przyczynę, a nie ob-
jawy bólu.

Terapia
Układ powięziowy reagu-

je zdecydowanie wolniej na 
bodźce niż układ nerwowy, 
który poddawany stymulacji 
odpowiada prawie natych-
miast. Układ hormonalny 
reaguje w ciągu kilku lub 
kilkunastu godzin, tkanka 
powięziowa reaguje w ciągu 
kilku lub kilkunastu dni od 
stymulacji. Dlatego też pod-
stawą jest postępowanie spo-
kojne, ewolucyjne, a nie rewo-
lucyjne. Szybkie manipulacje 
stawowe nie zapewniają sta-
bilizacji uzyskanych efektów. 
Głównym narzędziem tera-
peutycznym jest mobilizacja 
tkanek, czyli wielokrotne 
powtarzanie określonego ru-
chu, z niewielką prędkością, o 
wzrastającej amplitudzie. Ma 
to na celu zwiększenie ogra-
niczonego zakresu ruchu. W 
odniesieniu do powięzi mo-
bilizacją to zwiększenie prze-
suwalności tkanek względem 
siebie, poprzez wywołanie 
kompresji pomiędzy ręką 
terapeuty, a skórą pacjenta. 
Głębokość wywoływanej mo-

bilizacji zależy od sposobu i 
siły przyłożenia chwytu oraz 
okolicy ciała, na którą oddzia-
łuje terapeuta. Kolejnym waż-
nym elementem jest kierunek 
pociągnięcia tkanek. Uzależ-
niony jest on od założonego 
celu, podniesienia lub obniże-
nia napięcia w układzie. 

Body Reading
Kolejnym ważnym narzę-

dziem jest tzw. Body Reading 
– ocena ustawienia poszcze-
gólnych elementów nasze-
go ciała względem siebie w 
przestrzeni pod wpływem 
grawitacji, ocena jakości oraz 
zakresów ruchu. Najczęściej 
przy tej ocenie używa się lu-
stra lub videografii, tak aby 
wzbudzić większą świado-
mość ciała i ruchu. Ponie-
waż wcześniej nie do końca 
rozumieliśmy zależności 
pomiędzy napięciem tkanek 
miękkich, a naszą postawą 
oraz staraliśmy się za wszel-
ką cenę postrzegać elementy 
naszego organizmu osobno. 
Wypracowaliśmy sobie wnio-
sek (przyjęło się), że nikt nie 
jest symetryczny i to jest na-
turalna kolej rzeczy. Jednak 
dziś wiemy, że to właśnie ta 
asymetria powoduje prze-
ciążenia w aparacie ruchu, 
niejednokrotnie determinują 
poważne dolegliwości bó-
lowe. Ponieważ kiedy nasz 
organizm wykorzysta wszyst-
kie możliwości kompensacji 
postawy przechodzi w fazę 
ciągłego, chronicznego bólu z 
okresami zaostrzenia. 

Jak przebiega terapia?
Terapia to 10-12 sesji, któ-

re odbywają się z częstotliwo-
ścią raz w tygodniu. Podczas 
sesji wykonywana jest terapia 
manualna tkanek miękkich z 
wykorzystaniem ruchu klien-
ta, w celu jak najefektywniej-
szej mobilizacji opracowywa-
nego obszaru. Podczas każdej 
sesji terapia jest prowadzona 
w sposób globalny po to, aby 
rozwiązać problem lokalny. 
Nieodłącznym elementem 
jest dobór odpowiednich ćwi-
czeń stabilizacyjnych, które 
są wykonywane codziennie 
przez pacjenta w domu. Jest 
to kilka krótkich serii w cią-
gu dnia tak, aby nie zabiera-
ły zbyt dużo czasu, a jedno-
cześnie były jak najbardziej 
efektywne. Istotą całego 
procesu zmian w organizmie 
jest systematyczność, powol-
ne wprowadzanie bodźca do 
organizmu. Tak prowadząc 
leczenie postrzegamy czło-
wieka jako całość i jedność, a 
nie jako „kolano” czy „bark”. 
Dzięki terapii uzyskuje się 
zmianę w całym organiźmie, 
eliminując lokalne dolegli-

wości bólowe, ograniczenia 
ruchomości, nadmierne na-
pięcia mięśniowe. Ułatwia to 
poruszanie się, zmniejsza wy-
datek energetyczny naszego 
organizmu w trakcie ruchu.

Jak długo 
utrzymuje 
się efekt terapii?
Efekty terapii są różne, 

ponieważ tkanka mięśnio-
wo-powięziowa reaguje naj-
wolniej z wszystkich naszych 
tkanek. Dlatego efekty terapii 
dzielimy dwojako na te „tu i 
teraz” pojawiające się w trak-
cie poszczególnych sesji oraz 
po ich zakończeniu. Na końcu 
cyklu terapeutycznego prze-
prowadzamy ponowny „Body 
Reading” oceniając zmiany, 
które uzyskaliśmy w trakcie 
terapii. Kolejnym momen-
tem oceny efektów terapii jest 
okres około sześciu miesięcy 
od zakończenia głównego cy-
klu. Podczas sesji terapeutycz-
nych nadaliśmy organizmowi 
pewien kierunek do zmian i 
sprawdzamy jak te zmiany 
przebiegają wprowadzając 
ewentualną korektę. Następ-
nym krokiem jest sesja kon-
trolna po roku od poprzedniej 
sesji kontrolnej, podczas któ-
rej ponownie weryfikujemy 
położenie ciała w przestrzeni 
oraz położenie środka ciężko-
ści na płaszczyźnie podparcia.   

Czy wiek ma znaczenie 
dla efektów terapii? 
Wiek ma znaczenie. Nie w 

odniesieniu do skuteczności 
terapii, lecz w odniesieniu do 
czasu reakcji organizmu na 
bodziec. Struktury kostne, któ-
re były poddawane wielolet-
niemu przeciążeniu nie ulegną 
przebudowie w ciągu 10-12 za-
biegów. Organizm odbierze je 
jako impuls do ich odciążenia. 
Jeżeli zaś mowa o młodym or-
ganizmie w okresie wzrostu, w 
którym dopiero co formują się 
zależności między poszczegól-
nymi częściami ciała, reakcja 
będzie zdecydowanie szybsza 
i pozwoli zapobiegać powsta-
waniu niekorzystnych wzor-
ców ruchowych, czy oddecho-
wych w przyszłości. Nie bez 
znaczenia jest również forma 
reagowania na stres, a także 
stymulacja psychogenna, któ-
re mogą wprowadzać nasze 
ciało w konkretne negatywne 
postawy. 

Jakie zaburzenia 
leczymy poprzez 
Anatomy Trains? 
Anatomy Trains świetnie 

sprawdza się w leczeniu wad 
postawy i ich następstw, bólów 
pleców, kolan, nawykowych 
skręceń stawów skokowych, 
migren, bólów biodra, rwy kul-
szowej i barkowej, bólu pięt, 
halluksa, zaburzenia koordy-
nacji ruchowej czy tzw. „fro-
uzen schouder” . r

Anatomy Trains – 
terapia mięśniowo-
powięziowa
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