
Streszczenie  

 

Powięź odgrywa znaczącą rolę w mięśniowo-szkieletowej dynamice ciała. Powięź 

kontroluje jakość ruchu, jednocześnie utrzymując dźwignie kostne w określonej konfiguracji 

funkcjonalnej.  

Głównym celem pracy jest ocena wpływu aktywności fizycznej na morfologię powięzi 

udowej badanych szczurów. Celem szczegółowym jest ocena histologiczna grubości powięzi 

głębokiej uda w trzech grupach szczurów badanych, różniących się aktywnością fizyczną. 

Dodatkowo porównana jest grubość powięzi głębokiej uda w trzech grupach szczurów 

badanych, różniących się aktywnością fizyczną i grupie kontrolnej.  

Do doświadczenia została wykorzystana grupa 40 samców szczurów rasy Wistar       

(w wieku 10-12 tygodni) o średniej masie około 210g. Po tygodniu zwierzęta podzielono na 4 

równoważne podgrupy. Grupa kontrolna (szczury kontrolna, SK) liczyła 10 szczurów. W 

grupie tej do obu stawów podano przez więzadło rzepki 50 µg soli fizjologicznej. Pozostałe 

30 podzielono na 3 grupy po 10 osobników. W każdej z trzech badanych podgrup do prawego 

stawu kolanowego podano przez więzadło rzepki igłą insulinową U-100 jodooctan sodu (MIA 

- Sigma-Aldrich Co. St. Luis, USA)  w stężeniu 0,3 mg rozcieńczone w 50 µg sterylnej soli 

fizjologicznej. W każdej podgrupie do lewego stawu kolanowego przez więzadło rzepki 

podano 50µg soli fizjologicznej. Następnie w każdej z trzech badanych podgrup wykonano 

nakłucia mięśni uda i goleni prawej kończyny przy użyciu igły insulinowej U-100. W grupie 

szczurów biegających(SB) zwierzęta były pobudzane do wysiłku fizycznego na bieżni. Ten 

tryb treningowy utrzymywano przez okres 3 tygodni. W kolejnej grupie znajdowały się 

zwierzęta, które prowadziły klatkowy tryb życia bez stymulacji na bieżni (szczury chodzące, 

SC). W grupie trzeciej do wszystkich partii mięśniowych prawej kończyny dolnej 

wstrzyknięto Toksynę botulinową Clostridium botulinum toxin typu A firmy Allergan 

(BOTOX) w ilości 0,8 jednostki/kg mc. w celu wyłączenia prawej kończyny dolnej z ruchu 

(szczury po wstrzykniętym botoksie, SPWB). Badanie zakończono w 28 dniu od rozpoczęcia 

biegów przez szczury z grupy pierwszej. Po uśmierceniu zwierząt kończyna dolna została 

wyłuszczona w stawie biodrowym, amputowano stopę szczura na wysokości stawu skokowo-

goleniowego. W okolicy nadkłykciowej kości udowej (10mm powyżej szczeliny stawu 

kolanowego) wykonywano cięcie okalające kość udową. Z użyciem raspatora 

odpreparowywano tkanki miękkie od kości udowej. Następnie przygotowano preparat             



i poddano go analizie histologicznej. Grubość powięzi mierzono w 3 losowo wybranych 

miejscach.  

Uzyskane dane poddano analizie statystycznej w programie Statistica 13.1 firmy 

StatSoft.  

W grupach kontrolnej, chodzącej i biegającej powięź otaczająca mięśnie uda była 

statystycznie istotnie grubsza od powięzi uda zwierząt, u którym zastosowano toksynę 

botulinową. Dodatkowo wykazano obecność istotnej statystycznie różnicy (p<0, 001) 

pomiędzy grubością powięzi udowej kończyn dolnych prawych w grupie szczurów 

chodzących i biegających. Wyniki uzyskane przez szczury chodzące wynosiły średnio 311, 25 

µm ± 73, 23 µm, zaś wyniki osiągnięte przez szczury biegające wynosiły średnio 151, 1 µm ± 

27,07 µm. Dla porównania grupa szczurów po wstrzykniętym botoksie uzyskała wynik 95,94 

µm ± 4,92 µm.  

Wnioski. 

1. Grubość powięzi otaczającej mięśnie uda zależała od aktywności fizycznej badanych 

szczurów.   

2. Powięzi udowe szczurów biegających i chodzących (aktywnych fizycznie) były 

grubsze niż szczurów po wstrzyknięciu toksyny botulinowej.  

3. Aktywność fizyczna wpływa na grubość powięzi, a jej niedostatek wywołany 

podaniem toksyny botulinowej powoduje jej ścieńczenie. 

4. Powięź stanowi integralną część reakcji układu ruchu zgodnie z prawem „wspólnoty 

pracy i cierpienia”  Degi oraz teorią mechanostatu Frosta.  

 

 

 

 

 

 

 


