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W ostatniej częścirozważań nad rolą powięzi w naszym ciele skupię się na sekwencji receptorowej, która
z punktu widzenia Integracji Sensorycznej może być najistotniejsza. W części II opisane zostaĘtrzy sekwencje wewnętrzne znajdające się w obrębie jam ciała: graczołowa,
trzewna i naczlniowa. Sekwencja receptorowa omówiona
zostanie osobno, gĘz znajdaje się poza jamami ciała. Stecco wyróżnia i opisuje trzy aparaty sekrłencji receptorowej:
fotoreceptorowy, który jest wrażliwy na światło,mecha-

średniolub pośredniozzaburzeniami naprężeń wpowięzi.
P/osis jest dysfunkcją polegającą na opadaniu górnej
powieki. Może mieć ona podłożeurazowe z częściowym
uszkodzeniem nerwu okoruchowego lub mięśniowe z powodu osłabienia mięśnia dźwigacza powieki gornej oraz
mięśniatarczkorvego górnego.
Zapalenie spojówek - jest to schorzenie o różnorodnej

etiologii, m.in. infekcyjnej wywołanej mikroorganizmami (bakterie, lrirusr-, chlamydie). Częste nawracanie tych

noreceptorołr,y, który jest wrażlivly na drgania dźwięku stanót,, może bl,ć też rrrinikiem dysfunkcji powięziowej
oraz rlch limfy, chemoreceptorowy wrażliwy na reakcje w okolic1- oka, co pro.radzi do zaburzenia perfuzji limĄl
chemiczne.
\\,raz z cialami odpornościou.rrni. Manipulacja powięzi

Aparat Fotoreceptorowy utworzony jest z jednostki
narządowo - powięziowej (n-p) wzroku oraz stereopsji.
|ednostka n-p wzroku składa się z błony włóknistej (rogówka, twardówka), błony naczpliowej (tęczówka, naczyniówka), rogówki, soczewki oraz siatkówki. Wszystkie te

elemenĘ wsp ółpracują zesobą, aĘ um ożliwic nam widzenie. W wielu miejscach istnieją ścisłepołączenia międą,
powięzią gałki ocznej tzw. torebką Tenona, a pochewką
nerwu wzrokowego.
Gałka oczna wykonuje szereg działań odruchowych,
które nie podlegają świadomej kontroli. Oko musi kom-

pensować zmiany odległościod obserwowanych przedmiotów oraznatężenia światła.Dlatego układ soczewkowy
orazprzepona (tęczówka) muszą być stale modyfikowane.

Podczas akomodacji oka soczewka wraz z układem wspomagającym współpracują ze sobą. Widzenie z bliska wymaga skurczu mięśnia rzęskowego. Oko jest unerwiane
przez vńe|e nerwów. Uszkodzenie któregokolwiek z nich
może prowadzić do różnego rodzaju patologii w obrębie
aparatu okoruchowego. Istnieje szereg dysfunkcji doĘczących oczu, które z powodzeniem można |eczyćmetodą
Manipulacji Powięziowych, ponieważ zvńązane są bezpoprndnia cząść
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ma na celu poprarvę dop\rru limfocltów w ten obszar.
Poątrrrne rezultat1, obserrvowano również podczas

leczenia metodą Nfanipulacji Powięziowych czterech wad
refrakcr.|nrch lvzroku: astygmatyzmu (niezborności),
nadrrzroczności ( dalekowzroczności), starczowzroczności
( zmniej szona elastycznośćsoczewki)
or az krótkowzroczno ści. Naj lep sze r ezultaty le

czenia ob s erwowan o w

po

cząt -

kowych stadiach chorobyi wtych przypadkach, gdycałość
systemu powięziowego była jeszcze dośćelastyczna.
Stereopsja jest zdolnościąpercepcji głębi, możIiwą
dzięki widzeniu obuocznemu. Każde oko dostarcza nieco
innego obrazu, który mózg przet\/varza w trzech wymiarach. Zeby sprostać temu zadaniu, oko musi mieć zdolność
poruszania się w górę i w dół, lewo, prawo oraz rotacji.
Percepcja głębi i odległościregulowana jest przez konwergencję obu oczu, przez funkcję z,ewnętrznych mięśnigałki
ocznej, Oprocz mięśniporuszających gałką oczną, torebka
Tenona tvvorzy pochewkę nad mięśniem dźvńgaczem powieki górnej. Restrykcje powięzi prowadzą do osłabienia
danego mięśnia,co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia synchronizacji tego precyĄnego mechanizmu. Prqlkładem dysfunkcji o takim podłożujest Amblyopia (,,leniwe oko') tj. osłabienie zdolnościwidzenia w jednym oku,
które powstaje w następstwie zezaIlb znacznych różnic
mocy optycznej oczu. Zez jest szczegolnym zablrzeniem,
charakteryzująclłn się ograniczeniem ruchów gałki ocznej
orazpodwojnym widzeniem w częścipola widzenia. DoĘczy to tylko wad nabyrych. W wadach wrodzonych nie występuje widzenie podwójne, gdyż chore oko tłumi bodźce
wysyłane do kory wzrokowej.

Przypadek kliniczny:
Dziesięcioletnia dziewczynka dwa lata temu zaczęła
skarżyć się na bóle głov,ry orazpodwójne widzenie. Badanie
okulisĘczne wykazało, że dziecko ma ukrytego zeza roz-

bieżnego oraz bardzo mĄ zakres konwergencji. Rozpoczęto ćvńczenia w celu wzmocnienia osłabionych mięśni.

Z uwagi na to, że ćwiczenia nie przynosiĘ spodziewanych
rezultatów przeprowadzono zabieg operacyjny. Efektem
zabiegu i rehabilitacji było całkowite wycofanie się wady
i uzyskanie prawidłorvej konwergencji. Po upĄ,.wie roku od
operacji wada oczu i bóle głowy zaczęły powracać. Matka
zgłosiła się z dzieckiem do fizjoterapeuĘ FM z powodów
bólu głowy. Przeprorvadzono dokładny wywiad oraz badanie funkcjonalne mięśni okoruchowych. Z informacji
od matki wiadomo, że trzy lata wcześniej,dziewczynka
potknęła się i przewróciła, w wyniku czego doznałauranl
nosa. Bolesnośći obrzęk w okolicy nasady nosa utrzymywał się długo. Proces gojenia doprowadził w okolicy kącika
przyśrodkowego lewego oka do dużej denslńkacji (zgrubienie, zgęstnienie) powięzi i w konsekwencji do widocznego osłabienia mięśni przyśrodkowych oka. Manipulacja
powięzi (przlłvrócenie ślizgu) w miejscu dawnego urazu
doprowadziło do poprawy sprawności lewego oka. Dziewczynka dodatkowo zgłosiła,że po terapii ustąpiło uczucie
,,cięzkiej głowy'l Podczas kontroli po sześciu miesiącach

nie modulować częstotliwość oraz intensywnośćdoznań
dźwiękowych poprzez masowanie lub poruszanie oczami,
głową, szyją,żuchwą lub barkami.
Drugą jednostką narządowo-powięziową odpowiedzialną za odruchy statokineĘczne, zlokalizowaną w uchu

wewnętrznym, jest przedsionkowy błędnik błoniasty tlvorzą go m.in.: woreczek, łagiewka orazkanaĘ półkoliste. Wszystkie te struktury biorą udział w percepcji ruchów
głowy oraz jej pozycji w przestrzeni. Worek śródchłonki

jest położony w przestrzeni zewnątrzoponowej i ma ścisłe

połączenie z oponami tylnego dołu czaszki łączących się
w różnych miejscach z okostną czasz\<l, do której przymocowują się liczne powięzie mięśniowe,
Nerw przedsionkowy i ślimakowy, położonesą w pochewce, tworzą nerw przedsionkowo-ślimakorłry., ft161y
przewodzi do ośrodkowego układu nerwo\^/ego bodźce
słuchowe i statokinetyczne. Równowaga jest wynikiem
interakcji i właściwejkoordynacji impulsów nerwowych
z układu statokineĘcznego, oczu oraz mięśniszyi i koń-

jedno i drugie oko wykazywało symetrię we wszystkich te- czyn. Dysfunkcja którejkolwiek składowej tego układu
stach funkcjonalnych. Bóle głowy ustąpiły całkowicie.
skutkować może subiekty.wnym odczuciem zawrotów głoAparat mechanoreceptorowy jest wrażliwy na ruch wy lub zaburzeń równowagi. Choroba Meniere'a (wzrost
i składa się z jednostek narządowo - powięziowych słu- ciśnieniaendolimĄ, w błędniku) jest przykładem takiego
chuoraz odruchu statokineĘcznego, |ednostka n-p słuchu zaburzenia. Objawia się epizodami niedosłuchu, zawrotapostrzega ruch w odniesieniu do fal akusĘcznych zaśjed- mi głowy, nudnościami, wymiotami, uczuciem rozpieranostka n-p statokinetyczna odbiera ruch endolimĘ i perynia w uchu. Dodatkowo doŁączają się objawy wegetaĘwne
jak zblednięcie skóry i zlewne poĘ. Objawy bardzo często
limĄl w obrębie kanałów półkolistych.
Ucho zewnętrzne i środkowezbierają fale dźwiękowe nasilają się podczas ruchu. Zawroty głowy pochodzenia
i przenosząje do ucha wewnętrznego, Tutaj bodziec me- naczyniowego mogą wynikać ze skurczów naczyń krwiochaniczny zostaje przekształcony na impuls nerwowy i za nośnych,spowodowanych densyfikacj ą powięzi zewnętrzpośrednictwem nerwu śIimakowego przenoszony do mónej naczyń (przydanki).
zgu. Liczne mięśnie przyc zepiająsię do kostek słuchowych,
Trzeci w sekwencji receptorowej to aparat chemorejest
a dźvńgacz podniebienia miękkiego przyczepiony
do ceptorowy składający się z jednostki narządowo-powięsłuchowej
chrzęstnej częścitrąbki
Eustachiusza. Chrząstziowej węchu i jednostki narządowo - powięziowej smaku.
z
powięziami
i
ka ta stanowi ciągłość
Ęch mięśni dlatego Cienka warstwa podskórna nosa zawiera mięśniemimiczbierze ldział w koordlłracji ich aktywności. Nawracają- ne otaz błonę włóknistą. Błona ta jest powięzią iłączy się
ce zapalenia ucha środkowego często występują u dzie- z poszczególnymi chrząstkami tworząc tym samym szkieci, u których obserwuje się małą elasĘcznośćchrzęstnej
let błoniasĘ nosa zewnętrznego. Powięź ta zbudowana jest
częścitrąbki Eustachiusza, niewydolne skurcze mięśnia ztkanl<lłącznej, która zawiera gęstą i elastvczną ułókienkonapinacza podniebienia miękkiego, Drugim przykładem wą macierz iłączy się z okostną oraz ochrzęstną chrząstek
dysfunkcji jednostki n-p słuchu są szumy uszne. Wielu nosa. W okolicy nozdrzy przednich wnetrze nosa wyściepacjentów, u których występują szumy uszne jest w sta- lone jest skórą, natomiast idąc w kierunku jamy nosowej
odnooa kófra kowad€lka
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Manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych"

skóra przechodzi w nabłonek oddechowy oraz węchoły.
Warstwy nabłonkowe śluzówki nosa stanowią ciągŁość
zleżącą pod nimi warstwą tkanki powięziowej, Zdolności
percepcfne węchu ulegająv,łraz z ńekiem naturalnej inwolucji.Urazy i operacje nosa również mogą pro\^/adzić do powstania zbliznowaceń tkanki łącznej. Staje się ona wówczas
nieregularna, co z kolei może być prrylczyną powstawania
polipów nosa. W tej sytuacji hipertrofia oraz polipowatość
prowadzi do zwężenia dróg oddechowych nosa, ropnego

nieĄrtu nosa, kaszlu, kichania lub niedosłuchu spowodo-

zablokowaniem trąbki słuchowej. W konsekwencji
może dojśćdo zapalenia zatoĘ ponieważ dysfuŃcyjna błona śluzowanosa nie stanowi skutecznej bariery przed bakteriami i drobnoustrojami.
Jednostka narządowo - powięziowa smaku składa się z:
]^/anego

- językavnraz z kubkami smakowymi,

podniebienia
- nagłośni
- nerwów przewodzących bodźce smakowe oraz błony ślu-

krń do

gruczo\tl ślinowego. W innych prąpadkach może
dochodzić do zaĘkania się przewodów ślinowych. Przycqrną mogą być kamienie śIinowe lub zwężenie przewodów
gruczołu z powodu patologicznej szĘwnościsąsiadujących
powięzi.
Idee Luigiego Stecco stanowią nowe, ciekawe spojrzenie
na funkcjonowanie ludzkiego ciała. DoĘchczas uważano,że
o motoryce można mówić tylko w odniesieniu do narządu
ruchu, a przecież narządy welvnętrzne i narządy zmysłów
również muszą poruszać się lv ściśleokreślonysposób. Zaburzenia tej ruchomości są istotą diagnosĘki funkcjonalnej
orazleczenia metodą Manipulacji Powięziowych, Myślę,że
najbliższe lata przynios ą jeszcze iviele odkryć w tej dziedzinie.
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liczków. Zbudowana jest z nabłonka wielowarstwowego płaskiego nierogowaciejącego i jest połączonaze śluzówką warg,
jęrryku oraz podniebienia. Nabłonek śluzowy języka jest wielowarstwowy płaski oraz częściowo rogowaciejący i zawiera
kubki smakowe wrazzichreceptorami smaku. Funkcje smaku i węchu są pońązane ze sobą - obejmują rozpoznawanie
substancji chemicznych, dlatego mamy trudnośćw rozpoznaniu smaku, gdy nos jest zatkany. DysfuŃcje smaku, icóre
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złuiąrkr obecne w poĄrwieniu, zapewniając możliwośćróżnicowania smaków. Zmniejszone wydzielanie śliny m ożebyć
spowodowane denslńkacj ą pońęzi okrywających dopły*
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Daniel Tammet -,,Urodziłem

się pewnego błękitnego ilnia - pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z ze$,ołem Aspergera" (2010) Wyd. Czarne
(ksiqżka aktualnie dostępna tylko w bibliotekach)
,,(...) jeden jest lśniqco białe, jak gdyby ktoś mi zaświeciłlatarkq w oczy. Pięć jest jak uderzenie pioruna lub
hukfal rozbijajqcych się o skały. Trzydzieści siedem jest grudkowate jak owsianka, a osiemdziesiqt dziewięć
kojarzy mi się z prószqcym śniegiem."
Daniel Tammet urodził się w środę31 stycznia 1979 roku, błękitnego dnia, bo dla niego środyzawsze są
niebieskie.
,,Urodziłem się pewnego błękitnego dnia" to autobiograficzna historia, w której autor przedstawianajważniejsze momenty ze swojego życia, Daniel Tammet jest synestetą, sawantem i ma Zespół Aspergera. Opisuje
w książce trud przemiany dziecka uwięzionego w świecie liczb, obrazów, słów niezrozumiałych dla innych
w człowieka, który potrafi funkcjonować w tzw. ,,normalnym" społeczeństwie,

