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Do tej pory omówiliÊmy kontuzje koƒczyn, które na korcie najbardziej rzucajà si´ 
w oczy. Od razu widaç, kiedy ktoÊ kuleje, bo skr´cił staw skokowy, albo ma kłopoty
z łokciem, o czym Êwiadczà stabilizatory. Na pierwszy rzut oka trudno natomiast
dostrzec u rywala urazy pachwiny, biodra i brzucha, ale – lepiej nie przekonywaç si´
o tym na własnej skórze – mogà one skutecznie wyłàczyç z gry.

Tekst Krzysztof Guzowski * | Foto AFP / East News



U razy brzucha stanowià 25 proc.
urazów mi´Êniowych i 7 proc.
wszystkich urazów tenisowych.

Na korcie najcz´Êciej dochodzi do urazów
pachwiny, mi´Ênia biodrowo-l´dêwiowego
i mi´Ênia prostego brzucha po stronie
przeciwnej do r´ki serwujàcej.
Urazy pachwiny sà powszechne w sportach
wymagajàcych skr´tów tułowia, nagłych
zatrzymaƒ i zmian kierunku poruszania

si´. TenisiÊci sà szczególnie nara˝eni na
odniesienie tego typu kontuzji w trakcie
sezonu, kiedy gra odbywa si´ na kortach
ziemnych.
Do wewn´trznych czynników ryzyka bólu
pachwiny zalicza si´ dysbalans mi´Êniowy
pomi´dzy przywodzicielami stawu bio-
drowego a mi´Êniami brzucha, niedosta-
tecznà sił´ przywodzicieli, zmniejszonà
ruchomoÊç l´dêwiowego odcinka kr´go-

słupa i stawów krzy˝owo-biodrowych (po-
łàczenie kr´gosłupa z koÊciami miednicz-
nymi), a tak˝e ograniczony zakres rotacji
wewn´trznej w stawie biodrowym oraz
zwi´kszonà lordoz´ l´dêwiowà. U zdro-
wego człowieka odwodziciele stawu bio-
drowego sà o 30 proc. słabsze od przywo-
dzicieli.
Zewn´trzne czynniki ryzyka to: nawierzch-
nia kortu, przetrenowanie, niedoskonała
technika uderzeƒ, brak rzetelnej rozgrzewki
oraz nagły wzrost intensywnoÊci i obj´toÊci
gry.

Badanie i diagnoza
Kliniczne badanie tułowia i miednicy jest
doÊç zło˝onym procesem. Rozpoczyna si´
od wywiadu, z którego mo˝emy si´ do-
wiedzieç o mechanizmie uszkodzenia,
a tak˝e czy był odczuwalny trzask, czy
istnieje ból nocny i ostatnio wyraêne
chudni´cie (mo˝liwy nowotwór) oraz
wiele innych cennych informacji. W skład
badania wchodzi tak˝e oglàdanie całej
sylwetki, testy neurodynamiczne i prowo-
kacyjne bólu, ocena lokalnej i globalnej
stabilizacji kr´gosłupa (tzw. core stability),
elastycznoÊci i siły mi´Êni, stereotypu
chodu, innych zadaƒ ruchowych, mobil-
noÊci stawów oraz pracy całego łaƒcucha
kinetycznego. Warto poÊwi´ciç na te czyn-
noÊci czas, aby trafnie okreÊliç przyczyn´
powstania urazu, a nast´pnie wyelimino-
waç jà w celu zabezpieczenia zawodnika
przed nawrotem kontuzji.
Badania obrazowe sà pomocne w oszaco-
waniu stopnia urazu i czasu potrzebnego
do bezpiecznego powrotu na kort. Zdj´cie
rentgenowskie nale˝y wykonaç, gdy po-
dejrzewamy uszkodzenie tkanki kostnej.
JeÊli istnieje mo˝liwoÊç wykonania badania
ultrasonograficznego na wysokiej klasy
sprz´cie i przez wykwalifikowanego spe-
cjalist´, to nale˝y z tego skorzystaç
w pierwszej kolejnoÊci dla oceny pacjenta
z bólem pachwiny. JeÊli to badanie ukazuje
normalny obraz lub ocena struktury jest
niejednoznaczna, zawodnik mo˝e byç
skierowany na badanie rezonansem ma-
gnetycznym.
W rejonie stawu biodrowego i miednicy
przyczynà bólu mo˝e byç złamanie koÊci.
Dzieci i młodzie˝ sà nara˝one na przej-
Êciowe zapalenie stawu biodrowego, ja-
łowà martwic´ głowy koÊci udowej (cho-
roba Perthesa) czy złuszczenie głowy
koÊci udowej. Inne cz´ste przypadłoÊci to
biodro strzelajàce, zmiany zwyrodnieniowe
stawu biodrowego, konflikt udowo-pa-
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newkowy, uszkodzenie obràbka stawo-
wego, do którego mo˝e dojÊç przy zagry-
waniu agresywnego forhendu z otwartej
pozycji. Kolejnymi dysfunkcjami oma-
wianej okolicy mogà byç zapalenie kaletki
maziowej, oddzielajàca martwica kost-
no-chrz´stna, niestabilnoÊç spojenia ło-
nowego, patologia stawu krzy˝owo-bio-
drowego, wreszcie choroba ogólnoustro-
jowa, np. zesztywniajàce zapalenie stawów
kr´gosłupa lub dna moczanowa. Ból
biodra mo˝e byç tak˝e spowodowany ka-
micà nerkowà lub rzutowanymi dolegli-
woÊciami z kr´gosłupa.
W przyÊrodkowej cz´Êci uda problem naj-
cz´Êciej dotyczy nadwer´˝enia mi´Êni zgi-
najàcych i przywodzàcych staw biodrowy.
U zawodników prawor´cznych mi´sieƒ
biodrowo-l´dêwiowy jest bardziej rozwi-
ni´ty po stronie lewej, podobnie jak
mi´sieƒ prosty brzucha. W przypadku
uszkodzenia tej pierwszej struktury szcze-
gólnie bolesnà czynnoÊcià jest przyspie-
szenie biegu do przodu oraz unoszenie
kolana w pozycji stojàcej.
Do naciàgni´cia lub zerwania przywodzi-
cieli najcz´Êciej dochodzi przy szybkiej
zmianie kierunku poruszania si´. Dolegli-
woÊci to ból w okolicy pachwiny lub po
wewn´trznej stronie uda, sztywnoÊç i tkli-

woÊç przy ucisku mi´Êni w tej okolicy.
Mo˝e pojawiç si´ obrz´k, osłabienie ruchu
ÊciÊni´cia nóg ze sobà oraz wyczuwalne
zagł´bienie w mi´Êniu.
Dolna cz´Êç Êciany jamy brzusznej jest
nara˝ona na nadwer´˝enie mi´Êni brzucha.
Urazy mi´Ênia prostego brzucha wyst´pujà
powszechnie u zawodowych tenisistów.
U młodzie˝y z dolegliwoÊciami tej okolicy
ciała nale˝y wykluczyç złamanie grze-
bienia biodrowego. Zazwyczaj uderzeniem
zwiàzanym z mechanizmem urazu jest
liftowany serwis. Mi´sieƒ musi wygene-
rowaç du˝à moc ze stanu znacznego
rozciàgni´cia. Wystàpienie przeszywajà-
cego bólu podczas serwowania lub sia-
dania z pozycji le˝àcej mo˝e oznaczaç
uszkodzenie mi´Êni brzucha.
Inne problem spotykane w okolicy dolnych
partii brzucha to przepuklina, neuropatia
jednego z nerwów przebiegajàcych w tej
okolicy oraz choroby narzàdów płciowych
lub jamy brzusznej.

Leczenie
Dla osiàgni´cia najlepszych rezultatów le-
czenia konieczna jest współpraca pomi´dzy
zawodnikiem, trenerem, fizjoterapeutà
a lekarzem. Składa si´ na to wiele ele-
mentów. Leki przeciwzapalne nale˝y sto-

sowaç jedynie wtedy, gdy zawodnik od-
czuwa bardzo du˝y ból. Wskazane jest
stosowanie wybranych zabiegów fizyko-
terapeutycznych (promieniowanie laserowe,
ultradêwi´ki). W ramach terapii manualnej
wchodzà działania optymalizujàce prac´
struktur oddalonych od tkanek uszkodzo-
nych (mobilizacja kr´gosłupa l´dêwiowe-
go), jak i techniki skoncentrowane na
miejscu urazu (masa˝ poprzeczny). Po
kilku dniach od urazu, kiedy ustanie
krwawienie, nale˝y wykonaç techniki ma-
nualne ukierunkowane na terapi´ tkanek
mi´kkich. Takie działanie rozluêni mi´Ênie,
zapobiegnie tworzeniu si´ zrostów oraz
wspomo˝e przepływ krwi i gojenie si´
mi´Ênia. Do automasa˝u mo˝na posłu˝yç
si´ piłkà tenisowà lub przeznaczonym do
tego celu gàbkowym wałkiem. Czasem
stosuje si´ ostrzykni´cie lekiem lub czyn-
nikami wzrostu miejsca uszkodzenia w celu
optymalizacji procesu gojenia si´ tkanek.
W koƒcowym etapie leczenia naciàgni´cia
mi´Êni brzucha nie mo˝na zapomnieç
o treningu ekscentrycznym i pliometrycz-
nym (łapanie i rzucanie oburàcz piłki le-
karskiej znad głowy). W ostatnich latach
fizjoterapeutki cyklu WTA Tour wprowadziły
nowy sposób plastrowania, który nie po-
woduje du˝ego ograniczenia ruchu, a jed-
nak skutecznie odcià˝a uszkodzone tkanki.
Zawodnicy, którzy cierpià na nawrót kon-
tuzji, najcz´Êciej wrócili do gry zbyt wcze-
Ênie lub nie zrealizowali całego procesu
rehabilitacji. Powrót na kort z nie do
koƒca wyleczonym urazem przywodzicieli
zwi´ksza ryzyko przecià˝enia innych ele-
mentów łaƒcucha kinetycznego (np. brzu-
cha lub barku). Gdy mamy do czynienia
z nawracajàcymi kontuzjami, nale˝y prze-
prowadziç biomechanicznà analiz  ́uderzeƒ
w celu identyfikacji i korekty przyczyny
przecià˝enia (np. nadmierne wygi´cie
kr´gosłupa do tyłu przy serwisie).
TenisiÊci wracajà do gry w turniejach po
3-12 tygodniach przerwy, w zale˝noÊci
od stopnia uszkodzenia. Kiedy leczenie
zachowawcze jest nieskuteczne lub doszło
do całkowitego zerwania mi´Ênia, nale˝y
przeprowadziç operacj´.
W nast´pnym numerze zaprezentujemy
sposób post´powania po nadwer´˝eniu
przywodzicieli stawu biodrowego. l

* autor jest fizjoterapeutà w Centrum Re-
habilitacji Sportowej, licencjonowanym in-
struktorem PZT i PTR Professional oraz fi-
zjoterapeutà reprezentacji Polski w tenisie
(www.prosportsupport.com)
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