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Rozpoczynając kolejną część rozważań na temat
układu powięziowego warto spojrzec na zagadnie-
nia związane z przekazy,waniem informacji w obrębie
poszczegolnych elementów porvięzi, z perspektywy
ewolucyjnej. Do tej pory uważano, ze tyiko układ ner-
wołvy i dokrewny spełniają rolę komunikatorów w or-
ganizmie. Myśląc o komunikacji lł, obrębie ludzkiego
organizmu, zwykle widzimy struktury nerwowe oraz
Łączące je synapsy. }est to swoiste ,,uproszczenie'] któ-
re wynika z pominięcia aspektu ervolucvjnego naszego
rozwoju. Zanim powstały złożone struktury wieloko-
mórkowe najpierw rozwijały się prostsze organizmy
jednokomórkowe, w których nie występorvały nerwy
i synapsy. Nasuwa się więc pltanie w jaki sposób te
proste jednokomórkowce (na przykład pantofelek), nie
mające struktur nerwowych, były w stanie zdobyc po-
zl.wienie, reagować na róznorodne bodźce i poruszać
się, ,... jak to się dzieje, że organizm działa jako jedna
całość a nie suma poszczegolnych składowych...?" -
Packard (2006).

Podstawą do uchrł7cenia natury komunikacji, która
odbl,wa się bez udziałl struktur nerwołych czy hor-
monów jest zroalmienie znaczenia i zależności układu
powięziowego. Z tej perspektywy widzimy, ze komu-
nikacja może odbl,wać się także w oparciu o ciągłość
struktur powięziowych oraz ich powiązań z układem
ner\^/o\ĄTm.
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Powięźjest określana mianem struktury, która ota-
cza i przenika całe ludzkie ciało (Findley i Schleip
2009). Ta nowa definicja jest o tyle ważna, że v,rydaje
się zacierać dotychczasową granicę pomiędzy rożnymi
komponentami tkanki Łącznej. Jawi nam się raczejjako

"jedna wspólna sieć, która jest w stanie przenosić napię-
cie, a której układ i gęstość sąuzależnione od lokalnych
zadań przez nią pełnionych'. Pischinger (2007) przed-
stawia powięź jako strukturę, która tworzy największy
układ rłystępujący w obrębie ludzkiego ciała, a jedno-
cześnie jako system, który jako jedyny ma bezpośredni
kontakt ze wszystkimi układami tworzącymi organizm.
Langevin (2006) oraz Langevin i Yandow (2002) po-
dejrzewają, ze system powięziowy jest swego rodzaj,l
nadsystemem, który z jednej strony Łączy, a z drlgiej
może wpłl,wać na wszystkie pozostałe układy. Według
Pischingera (2007) różnorodność reakcji organizmu na
akupunkturę może być dowodem na to, ze nakłuwanie
prowadzido w}.wołania reakcji globalnej w obrębie ma-
cier zy w ewnątr z - i zew nątr zkomórkowej.

Powięź to układ, który uczestniczy w każdym frzjolo-
gicznym aspekcie funkcjonowania naszego ciała. Takie
podejście zasadniczo zmienia dotychczasowy sposób
myślenia i rozumienia fizjologii człowieka. Dotych-
czas \^/ biomechanice i fizjologii całkowicie pomijano
zj awisko naprężeń, inaczej tensegracji. Tensegracj a j est
zjawiskiem opartym na synergii i równowadze między
rozciąganiem i ściskaniem.
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Sztywne elementy stykają się wzajemnie, ponieważ
są połączone przez elementy napinające. W ciele ele-
menty szkieletu stykają się ze sobą i stanowią rodzaj
rusztowania, zaś elementami napinającymi są struktu-
ry cięgnowe przenoszące napięcie i tę rolę pełni po-
więź. Konstrukcja taka zapewnia optymalne warunki
stabilności i elastyczności bryły, czyliw tymprzypad-
ku ludzkiego ciała. Można powiedzieć, że funkcjono-
wanie ciała jest to swoista gra napięc i właśnie owa gra
ma kluczowe znaczenie dla regulacji procesów fizjo-
logicznych, utrzymujących organizm w szeroko rozu-
mianej homeostazie (mechanicztej, chemicznej i bio-
1ogicznej).

W jaki sposób modyfikuje się struktura powięzi?
Zwykle, j ako p o d stawę do wyj aśni e nia zagadnień zw ią-
zanych z adaptacją i reorganizacją struktury w wyni-

ku przeciążenia czy urazu stosuje się prawa Delpecha
Wolfa (1B92): - ,,Struktura kostna ulega modyfikacji
w wyniku pojawiających się w jej obrębie obciążeń
(zgodnie z kierunkiem ich działania). Nadmierne lub
niedostateczne obciążenie tkanki kostnej będzie pro-
wadziło do zwiększenia lub zmniejszenia masy tkanki
kostnej," (za Bassett - 1968).

Obecnie wiadomo, że Prawo Wolfa odnosi się nie
tylko do tkanki kostnej, ale również do tkanki Łącznej
jako głównej struktury przenoszącej naprężenia. }aki
jest związek pomiędzy obciązeniem (chodzi ta zarow-
no o siły ściskające i rozciągające), a strukturą anato-
miczną i fizjologią? |aki jest wpływ zmiany naprężeń
na funkcjonowanie poszczegolnych narządów ludz-
kiego ciała?

Na potrzeby niniejszej publikacji ograniczę się tyl-
ko do przybliżenia wpływu transmisji naprężeń na fi,-

zjologię ludzkiego ciała. Nowe, a wręcz nowatorskie
podejście do zrozlmienia tych relacji zaprezentował
włoski fizjoterapeuta Luigi Stecco wraz z córką, profe-
sor medycyny Carlą Stecco (Stecco Luigi, Stecco Carla
- 2009), Po ponad 30 latach pracy badawczej opisali
oni spójny system zależności i p owiązańpowięziowych
między narządem ruchu, a narządami wewnętrznymi
i narządami zmysłów, oparty na gruntownej analizie
anatomicznej i wnikliwej obserwacji klinicznej obja-
wów spotykanych u pacjentów.

Powięzie, które okryw ają nar ządy wewnętrzne wni-
kają również w organy, tworząc tym samym ich kola-
geno\^/y szkielet czyli zrąb,W zależności od lokalizacji,
pojawiają się różne nazwy takie jak opłucna, otrzew-
na, torebka, pochewka, otoczka zewnętrzna i inne. Ta
mnogość nazw wynika z braku kompleksowej wizji
powięzi wewnętrznych. Luigi i Carla Stecco posta-
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nowili ujednolicić nazewnictwo powięzi wewnętrz-
ny ch, łącząc j e z tr zema tlp am i nar ządów - trzewiami
(opłucna, otrzewna), gruczołami (torebki okrywające
gr rl,czoły hem atop o e ty czne o r az en dokrynn e ) i naczy -

niami (pochewki naczyń oraz przydanka). W okolicy
głołvy powięzie tworzą sekwencje receptorowe, które
łączą nar ządy zmysłów ( fotorec epto rowe, m echan ore -

ceptoro\^/e i chemoreceptorowe). P oszczegolne nar zą-
dy, które współpracują ze sobą, łączą się tworząc jed-
nolity aparat.

Powięzie wewnętrzne przyczyniają się do ltrzy-
mania ruchomości w obrębie organu oraz pozwa|ają
na swobodne poruszanie się narządu. Współpracują
rownież z motoryką organu oraz stymulują śródścien-
ne i zewnątrzścienne sploty autonomicznego układu
ner\,vo\^/ego. Aby prawidłowo wykonl,wać wszystkie
czynności, powięzie we\^/nętrzne muszą być optymal-
nie napięte. Struktury cięgnorve narządów wewnętrz-
nych posiadają swe zakończenta rv obrębie kończyn
górnych i dolnych. Są to tak zwane tensory (napina-
cze) dystalne. Ten sposób widzenia powiązań anato-
miczno fizjo|ogicznych narzuca nowe spojrzenie na
dolegliwości, które zgłaszają pacj enci.

Dotychczas nie wiązaliśmy dolegliwości narządów
wewnętrznych z dysfunkcjami narządl ruchu. Na
przykład nieprzyjemne wrazenie rozdęcia części nad-
pępkowej brzucha i zgagi po spożyciu posiłku sugeru-
je, że pacjent ma chory żołądek. Leczenie objawowe
tj. podawanie leków hamujących wydzielanie kwasu
solnego w żołądku albo działających osłonowo na ślu-
zówkę, ewentualnie antybiotykoterapia (Helicob act er
pylori) nie powoduje ustąpienia dolegliwości. Wynik
gastroskopii nie potwierdza obecności stanu zapalne-
go śluzówki żołądka. W tej sytuacji, gdy standardowa
terapia nie daje efektu, możemy postawić tezę, że do-
legliwości są związane z zaburzeniem funkcjonowa-
nia aparatu trzewnego.

Przypadek kliniczny
Pacjentka lat 57 zgłosiła się do fizjoterapeuty z po-

wodu utrzymujących się od 2 miesięcy, dolegliwości
prawego barku (diagnoza lekarska - Zespoł bolesne-
go barku). Podczas wl,wiadu podała, że od 10lat cho-
ruje na astmę oskrzelową ( pięć napadów duszności
w tygodniu) oraz od dwóch lat leczy się na chorobę
wrzodową żołądka i dwunastnicy - obecnie w sta-
dium remisji. W wywiadziepacjentka podała również
złamanie trójkostkowe prawego stawu skokowego 30
lat temu i leczenie operacyjne prawej przepukliny pa-
chwinowej w wieku 7lat.

Podczas leczenia punktów CC (centrum koordyna-
cji) powięzi głębokiej w okolicy blizny pooperacyjnej
w okolicy prawej pachwiny, wystąpił napad nasilonej
duszności. Duszność ustąpiła w momencie powrotu
elastyczności sekwencji powięziowej w tym miejscu.

Bezpośrednio po terapii, pacjentka stwierdziła, żebol
oraz ograni czenie ruchomości barku znacznie zmniej-
szyły się. Kolejna wizyta odbyła się po dwóch tygo-
dniach. W tym czasie popra\^/a w zakresie ruchomości
barku ltrzymaŁa się, a napady duszności występowały
tylko dwa razy w tygodniu ibyły znacznie krótsze niż
zw-ykle. Po dwóch kolejnych wizytach (terapia Fascial
Manipulation w okolicy pra\^/ego stawu skokowego
oraz karku) dolegliwości barku ustąpiły całkowicie,
}ednocześnie przestały występować napady duszno-
ści, chociaż pacjentka w tym czasie nie kontynuowała
przyjmowania sterydów wziewnych z powodu braku
efektu stosowanej terapii. Po miesiącu od zakończenia
rehabilitacj i, pacj entka p owtor zyla badanie spirome-
tryczne, Wynik badania był poprawny tj. mieścił się
w zakresie normy dla wieku i płci. Po roku, przy kolej-
nej wizycie l frzjoterapeuty, kobiet a nie zgłaszała żad-
nych dolegliwości ze strony narządow wewnętrznych.

Nigdy do tej pory nie przywiązywaliśmy wagi do
miejsc starych lrazów i nie znaliśmy związku między
nimi a dolegliwościami, z którymi obecnie zgłaszają
się pacjenci. Skuteczność terapeutyczna metody po-
twierdza istnienie ciągłości systemu powięziowego
człowieka i daje nowe spojrzenie na rozumienie funk-
cjonowania ludzkiego ciała. Praca badawcza rodziny
Stecco jest trudna do przecenienia.
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