Powię ź- fascyn ująca sieć
Częśćl
Małgorzat a Ad amkiew

ic

z

Ceffikowany terapeuta Mechakrapii Kręgosłupa InsĘtutu McKenziego, terapeuta
F as cial Manipulątion w g Stecco. ACTIVE SP I},IE Gąbinet B iomechanicznej
mgr fizj oterapii, terapeuta manualny,

nicznej DiagnosĘki i

Diagnostyki i Terapii Narzqdu Ruchu

Powięź - fascpująca sieć, odkrycie XXI ńeku, Przez

deksowana w takich bazachjak Ovid Medline czy Scopus
wzrosła z 200 tocznie w 1970 i 1980 roku do prawie 1000
roczniew2010" i trend ten jestwdalsn"rn ciągu zachowany,
całkowicie nieistotną, Ę Ńazac atrakcyjne wizerunki mięCzym więc jest owa pońęź? W pojęciu strukturalryłn
jest to jeden z rodzajów tkanki łącznej. |est ona bardzo rożśni,więzadeł i stawów. W ten sposób przez|atapowstawaĘ
kolejne publikacje anatomiczne, kóre Ńazywały budowę norodna, zarówno pod względem budoły jak i pełnionych
naszego ciaŁabardzo odbiegającą od rzeczywistości. }aap funkcji, dlatego trudno w)łnienić ceĄ wspólne dla wszystvan der Wal, znany holenderski anatom, stwierdził (2009), kich jej rodzajow.|ednl,rnz jej elementów jest duża ilośćsubże większośćtelatów anatomicznych powinno się znajdostancji międzykomórkowej, wlpełniającej wolne przestrzewać w księgarniach na półkach zLiteraturą fikcfną. Pisze nie między luźno ułożonlrmikomórkami. Substancja ta ma
on: ,,Byłem szkolony by rozważać powięź jako łqczqce się bardzo różne właściwości
i to ona w znacznp stopniu de,
warstwy, którepowinny byćusuwane, ponieważ cośpokrywacyduje o właściwościachdanej tkanki. Tkanka łączna wystęły.., trzebabyło je oddzielać, odcinać, a Ąawnione ,,narzqdy" puje powszechnie w organizmie i wchodzi w skład prawie
musiały być oczyszczone, oczyszczone z tkanki łqcznej. Ona wszystkich natządow np. namiętna, śródmięsna, okostna,
sama była czymś w rodzĄu pokrowca albo osłony pomiędzy vnęzadla i troczki stawóW osierdzie, śródsierdzie, opłucna,
preparowanymi strukturami, która często musiała być usu- krezka jelit, opony mozg;^ i rdzenia kręgowego itd. \M tyTn
wana podczas procedur sekcyjnych. . ."(Chaitow 2014).
arĘkule skupimy się na budowie i funkcji głównie powięzi
XXI wiek prąniósł ogromną zmianę. Naukowcy na głębokiej. W powięzi powierzchorłlnej (bezpośrednio pod
cab,lrn świeciezaczęli publikować swoje prace: ,,Włóknieskórą) obecne są liczne komórki tłuszczowe wraz z siecią
nie i gojenie ran'Huijing (1999), ,,Tiansmisja siĘ'Ingber- włókien kolagenowych. W substancji podstawowej powięzi
ga (2010), ,,Mechanotransdukcja i Tensegracja" Langevin głębokiej znajdująsię włókna elasłczne oraz faliste włókna
(2006), ,,Struktura tkanki łącznej" Reed i Rubin (2010), kolagenowe, Mogą być one ułożonewzdłlżrożnychpłasz,\Ęięzadki' Stecco i wsp. (2009). Wobec takiego zaintere- czrzn oraz w trzech odmiennych kieruŃach. Nerłlr, które
sowania świata naŃowego, pod koniec 2007 roku zorga- przechodząprzezpowieź głęboką, otoczone są luźną tkanką
nizowano pierwszy multidyscyplinarny kongres,,Powięź łączną taĘ żeby nie podlegaĘ naprężeniom podczas napiw badaniach naŃowych] który odbył się w Centrum Konnania powięzi (w czasie ruchu). }eżeli jednŃ nerwy nie są
ferencyjry,rn Wydziału Medycznego Uniwersltetu Harvarzakończone receptorami, to znajdują się w bezpośrednim
da w Bostonie. Wydarzenie to powstało zinicjaĘv,ry klinicysąsiedztwie włókien kolagenowych ( C. Stecco ).
stóq fizjoterapeutów, prakryków zajmujących się głównie,
Unerwieniu powięzi warto poświęcićwięcej uwagi. Naale nie v,ryłącznie Rolfingiem/ Integracją Strukturalną, |eĘ zadac sobie pltanie, jak to się dzieje, że organizm działa
osteopatów oraz masażystów. Idea zorganizowania Kon- jako jedna całośća nie suma poszczególnych składowych
(Paekąd 2006)?. Powięź zawiera wiele różnych receptorów
gresu była prosta: zaprosić najlepszych naŃowców z cal€go
świata do uczestnictwa w wydarzeniu, na którlrn mogliby czucioł}lr Golgiego (propriocepcja), ciałka Paciniego i zazaprezentować swoje odkrycia głównie trrłn odbiorcom,
kończenia Ruffiniego (nacisk), krążki Merkla, koĘ Krausejakie
Iłorzy pragnęli zrozumieć,
mechanizmy leżaĘ u pod- go, ciałka Meissnera (dotyk), oraz wiele wolnych zakończeń
staw efeków klinicznych codziennie obserwowanych u panerwoł7ch (ból, ciepło, zimno), które można znaleźc na
cjentów a które pozostawĄw dużej mierze nierłyjaśnione. całej powierzchni powięzi, ale głównie w obrębie okostnej,
Ku prawdziwemu zaskoczeniu organizatorów łlrdarzenie śródmięsnej, namiętnej i tkance łącznej trzeń. |eżeli dana
odniosło spektakularny sukces. NaŃowcy byli zaskoczestrukura wykorzystuje taką ilośćmaĘch zakończeń nerni entuzjasĘczn1..rn odbiorem z jakim spotkali się ze stro- wołlrch, wówczas jej wartośćmoże być równa, albo nawet
ny uczestników spoza kręgu naŃi oraz klinicystów. Wielu większa od sensorycznych zdo|ności siatkówki, która do
z nich nie miało pojęcia jal'rle znaczenie mają ich badania tej pory uważana byŁa za najlepszy ludzki narząd czuciowy
(Mitchel i Schmidt 1977). Wspomniane wcześniej wolne
dla terapeutów manualnych. Po Bostonie, kolejne konferencje odbyĘ się w Amsterdamie (2009), Vancouver (2012),
zakończenia ner\^/owe czy też wewnątrzpowięziowe recepWasryrrgtonie (2015). Dr Tom Findley zauważyŁ,że,liczba tory, tlłvołuj ą wrażenia zwane interocepcją, opislrvaną do
recenzol,vanych naukowych publikacji na temat powięzi in- tej pory jako zdolność do odczuwaniasą"rażeń pochodząlata niezauważana i pomijana. Pokolenia anatomów podczas
badń prosektorf nych, ostroznie rłycinali ją jako strukturę

cych z nurządow \Me\^mętrznych. Badania ostatnich lat do-

wiodĘ, że jestto znacznie większe spektrum doświadczeń.
Interocepcja opisywana jest jako zdolność do odczuwania

,,dobrostanu' ciała. Zańera szeroki zakres fizjo|ogiczny ch
odczuc np. wysiłek mięśniowy,łaskotanie, swędzenie, ból,
głód, pragnienie, rozdęcie organów np. pęcherza, jelit,przeĘku. Do tej grupy odczrlć zaliczyć należy róvłnież zmysŁoły albo prryl1emny doryk (Richards 2012, Schleip i }auger
2012). Doznania te, wywołane przez sĘ,rrnulację wolnych
zakończeń nerwowych, docierają raczej do wyspy w mózg,l ariżeli do pierwszorzędowej kory czuciowej - :uznawanej za docelowe miejsce informacji propriocepĘrłmych
(Berlucchi i Aglioti 2010). Odczucia, które są w7nikiem
Ęch doznań, posiadają nie Ęlko sensoryczny, ale również
afektywny, moĘwaclny aspekt, odnosząc się zawsze do homeostaĘcznych potrzeb organizmu. Zńązane są one z mo-

Ęwacjami behawioralry.rrni, lduczowymi dla utrą.łrnania
fizjo\ogicznej integralności ciała. Odkrycie roli interocepcji
zapoczątkowało na świecie caĘ cykl badń naŃowych,
doĘczących polvtązań pomiędzy interocepcją a różnl,rni
aspektami zdrońaludzkiego. Wiele z opublikowanych (do
tej pory) badań dowiodło, że zabwzenia somato - emocjo-

nalne mają związek z interocepcją.Wykazano, że stany takie
jak niepokój i depresja, ńążą się ze znacznpi zmianami
w przetwarzaniu informacji interoceptywnych. PoŁączone
są one ze zńększoną dawką informacji interocepĘwnych
(co powoduje swoisĘ ,,szuni'). Przet:ł,larzanie to wzmocnione jest przez aspekt przekonań doĘczących samego siebie, będących wlmikiem zwiększonej modulacji zstępującej
wpvołanej niesprecyzowary.rrni stanami interocepfiryłni
(Paulus i Stein 2010). Badania obrazowe mózgtwykonane
u pacjentów zzespołem jelita drżliwego v,tykazaĘ zaRocenia w modulowaniu odpowiedzi wyspy podczas strrłnulacji
nar ządow w erłmętrznych ( eksp erlłnentalnie prowokowane
bolesne rozdęcie odbltnicy z następczą relaksacją). Badania
te mogą dostarczyc podstaw do neurobiologicznego wyjaśnieniaprzyczyn zaburzeń interocepfinych z trzeń, wywołanych stresem i negaĘwry.rrni emocjami ( Elsenbruch
i wsp. 2010). Wśród osteopatów i terapeutów manualnych
pracujących zpońęzią od dawna jest wiadomo, żewbrzuchu znajduje się nasz ,,mózg emocjonalny 1 który rozpoznaje stany emocjonalne znacznie wcześniej,niż to odbierze
świadoma analizasyluacji. Powszechnie znane jest zjawisko
bólu brzucha przed egzaminem lub trudną rozmową. Do
tej pory zaburzenia tego Ępu nazryanebyĘ zaburzeniami somato-emocjonalnlłni, ale nie znaliśmy konketnych
strŃtur anatomicznych odpowiedzialnych za te reakcje.
Pltanie, lctóre rodziło się to: ,,dlaczego nie każdy czŁońek
wtej sltuacji matakie same reakcjdl Uważano, żekonstrŃcja psychiczna ma tu zasadnicze znaczenie. W śńetlebadń ostatnich lat, dowiedziono roli pońęzijako systemu
globalnej komunikacji w nasz}łn organizmie. W swojej
codziennej prakryce często spoĘkam potwierdzenie Ęch
hipotez. Do tej pory nikt nie wiązał przebrlych operacji
i poważnych lrazów ciaŁa, z obecry.mi dolegliwościami
psychosomaĘznymi, Koncepcja badania, analizy rływla-
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leczenia dysfuŃcji powięzi, którą opracował Luiggi
- twórca metody Fascial Manipulation (Manipulacje Powięziowe), pozwalają ustalić w wielu prqpadkach
tal<l związek Wielokrotnie obserwowałam, że u pacjentów
Wórzy zgbszają się z dolegliwościami kręgosĘa szyjnego
lub bólami stawów skroniowo-zuchwowych, wśród chorób
współistniejących jest nadciśnienie tętnicze. W celu utrzymania ciśnienia w normie, pacjenci przyjmują leki hipotensyjne. W nadciśnieniu pierwotry,lrn zaobserwowana została
zwiększona świadomośćinterocepĘwna oraz omówiony
zostaŁ jej wpływ na ewentualny roz:tvoj dośćczęsto diagnozowanego zespołu sercowo - nac4rniowego (Koroboki
i wsp, 2010). Baroreceptory zlokalizowane w zatokach tętnic
szyjnych, pod wpĘwem zmian ciśnieniałysyłają informację do jądra ner\.vll błędnego i ośrodkanacąrtioruchowego
w pniu mozgo. Włókna nerwu błędnego dochodzące do
węńa zŃokowego i węzŁa przedsionkowo - komoro]^/ego
moduĘą pracę serca w zależnościod informacjipłynącej
z baroreceptorów. Densyfikacja powięzi (densyfikacja to
zwięl<szenie gęstościsubstancji międzykomórkowej powięzi
i zmiana orientacji włókien kolagenowych z ewentualnym
zwięl<szeniem ich liczby za: Stecco) w okolicy kąta żuchrły
i przyczepu początkowego mięśniamostkowo - sutkowo
- obojczykowego może doprowadzić do modlfikacji informacji wysfanej przez baroreceptory do układu ner\,vo\^/ego o aktualry.rrn ciśnieniu na obwodzie. Serce dostosowuje
swoją pracę do odbieranej informacji i może być to jeden
z mechanizmów powstawania pierwotnego nadciśnienia
tętniczego. Zrozumienie Ęch zależności,daje nam no\^/e
spojrzenie nazńązekmiędzy układem powięziowyn i reakcją organizmu na sltuacje stresowe. Współistniejące dysfunkcje układu powięziowego mająbardzo istotny \Ąpływ
na mechanizmy adaptaonne naszego organizmu i często
są najistotniejszą przeszkodą utrnrnania go w szeroko rozumianej homeostazie . Pozwala to zrozumieć dlaczego nie
każdy człońek reaguje nadciśnieniem lub bólem brzlcha
na sltuacje stresowe. W kolejnych artykułach przedstawię
pozostałe zjawiska zńązane z funkcjonowaniem powięzi
oraz obraz Hiniczny dysfunkcji powięziowych.
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