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Fizjoterapia w praktyce 

Opóźniona bolesność mięśniowa  
DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness 

 

Temat zakwasów potreningowych znany jest nam już od dawna. Niestety 

wiele mitów związanych z tym tematem nie jest zgodnych z prawdą. Według 

badań prowadzonych już od wielu lat na całym świecie okazuje się, za bóle 

mięśniowe odpowiedzialny jest DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness.  

Zakwasy, tak właśnie określa się ból pojawiający się najczęściej następnego 

dnia po intensywnej aktywności fizycznej bądź zdecydowanie odmiennym 

wysiłku niż ten do którego przyzwyczajony jest organizm. Dlaczego właściwie 

ból ten nazywany jest „zakwasami”? Nazwa wzięła się od kwasu mlekowego, 

który uważany był za głównego sprawcę występujących dolegliwości. DOMS 

jest skrótem określającym opóźnioną bolesność mięśniową mięśni 

szkieletowych (z ang. Delayed Onset Muscle Soreness), która jest konsekwen-

cją obciążającej aktywności fizycznej, prowadzącej do mikrourazów 

włókienek mięśniowych. Pojawiająca się opóźniona bolesność jest efektem 

ubocznym toczącego się procesu naprawy w obrębie tkanki mięśniowej. 

W nomenklaturze popularnonaukowej często stykamy się z teorią zakwasów: 

zakwaszeniem organizmu kwasem mlekowym powodującego ból. 

Ustępowanie tego bólu kojarzone jest ze stopniową utylizacją kwasu w 

tkankach. Jednak dziś już wiadomo, że kwas mlekowy po zaprzestaniu wysiłku 

jest utleniany i jego wartości wracają do normy już po godzinie od 

zakończenia aktywności!!! Jak się okazuje przekonanie to jest zupełnie 

nieprawdziwe, ale cały czas jednak aktualne. Wyjaśnijmy jego istotę. 
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DOMS rozumiany jako mikrouszkodzenia włókien mięśniowych można 

podzielić na: 

 wczesną bolesność mięśniowa, która pojawia się w trakcie intensyw-

nych ćwiczeń. intensywniejszych niż te, do jakich przyzwyczajony jest 

organizm. Przyczyną bólu pojawiającego się w tkankach są zmiany 

biochemiczne zachodzące w organizmie. Zmiany te polegają na 

zachwianiu równowagi kwasowo-zasadowej, a także podrażnieniu 

czuciowych zakończeń nerwowych. Ból, jaki się pojawia jest składową  

zachodzących przemian oraz czasowym niedotlenieniem i niedo-

krwieniem tkanki mięśniowej.  

 opóźnioną bolesność mięśniowa pojawia się najczęściej około 8-48 

godzin po zakończonym wysiłku. Największe nasilenie objawów 

przypada na 24-72 godziny, po upływie tego czasu dolegliwości 

stopniowo ustępują do około 5-7 dni. 

Badając zjawisko DOMS dowiedziono, iż przyczyną powstawania opóźnionej 

bolesności są ekscentryczne skurcze mięśni. O pracy ekscentrycznej mówimy 

wtedy gdy na mięsień działają siły zewnętrzne przewyższające siły genero-

wane przez ten mięsień. Dochodzi wtedy do skurczu mięśnia wraz z jego 

wydłużeniem. W przeciwieństwie do skurczów koncentrycznych (napięcie 

przy skróceniu), skurcze ekscentryczne przyczyniają się  do powstawania 

uszkodzeń w obrębie włókien mięśniowych.  
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Objawy DOMS  

Typowym objawem opóźnionej bolesności mięśniowej jest miejscowy ból 

mięśni, ale także: 

 ograniczenie zakresu ruchomości, sztywność stawów, 

 osłabienie maksymalnej siły skurczu dowolnego, nawet o 50%, 

 bolesność przy palpacji, 

 obrzęki, opoje, 

 zaburzenia nerwowo-mięśniowe. 

Postępowanie z opóźnioną bolesnością mięśniową  

W regularnej pracy rzadko jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie 

powstawanie DOMS. Jest jednak kilka sposobów na to, aby zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia silnej opóźnionej bolesności mięśniowej. 

 stopniowo zwiększać intensywność wysiłku – przyzwyczajanie organizmu 

konia do zwiększonych obciążeń 

 czas i odpoczynek dla konia 

 przygotowywać organizm do wzmożonej aktywności, prawidłowe 

rozstępowanie konia i  rozgrzewka, a także pamiętać o fazie 

„wychładzania” czyli spokojnym kończeniu treningu: rozstępowanie. 

 obserwowanie organizmu konia i jego reakcji na nowe ćwiczenia i 

aktywności lub inne obciążenia – jeśli ból pojawia się zbyt często, należy 

zmodyfikować plan treningowy 

 w przypadku pojawienia się pierwszych dolegliwości stosować 

fizjoterapię i odnowę biologiczną 
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Jak sobie radzić kiedy pojawi się DOMS? 

Z dolegliwościami związanymi z DOMS mamy do czynienia około 24-48 

godziny po zakończonym treningu, objawy te mogą towarzyszyć koniowi 

nawet 5-6 dni. W czasie tym mamy możliwość zminimalizować dolegliwości 

bólowe. Wśród zalecanych metod wyróżnia się: 

MASAŻ - pobudzenie  tkanki poprzez mechaniczną pracę rąk terapeuty.  

Masaż w konsekwencji zwiększa krążenia krwi i powoduje tego konsekwencje, 

wzmacnia mięśnie, ścięgna, więzadła i stawy, łagodzi napięcia i poprawia 

motorykę. Zwiększa wytrzymałość i zmniejsza bolesność tkanki po wytężonej 

pracy poprzez szybsze usuwanie produktów przemiany materii, detoksykuje 

organizm i poprawia wydajność metaboliczną. Rutyna masażu stymuluje 

gruczoły potowe  zapewniając intensywne oczyszczanie tkanek. Dzięki niemu 

zmniejszamy ryzyko kontuzji jednocześnie zapewniając głęboki relaks  

i równowagę.  

 

DERKA INFRARED - terapia podczerwienią działa nie tylko zdrowotnie, ale 

także poprawia samopoczucie i wygląd skóry. Wzrost temperatury ciała 

przyspiesza przemianę materii i działa jak sztuczna gorączka – stymuluje 

organizm w regeneracji. Ciało zatem reaguje aktywacją komórek 

odpornościowych. Wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza podatność na 

zakażenia, wzmacnia serce i układ krążenia, rozluźnia, zwiększa ogólną 

wydajność, relaksuje ciało i psychikę.  

 

MAGNETOTERAPIA - program "miorelaksacja” oznacza rozluźnienie mięśni 

szkieletowych i zmniejszenie napięcia mięśniowego. Poprzez działanie 

magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości przyspieszamy metabolizm 

komórkowy. W ten sposób spada natężenie bólu i następuje rozluźnienie 

bolesnych skurczy mięśniowych.  
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KINESIOTAPING - oklejanie dynamiczne. Terapia ta działa wspomagająco nie 

tylko przy dokuczliwych kontuzjach, kiedy mamy ewidentne objawy bólowe, 

kulawiznę czy obrzęki, ale również działa profilaktycznie – prewencyjnie 

wpływając na struktury tkankowe, u których takowej kontuzji chcemy 

uniknąć. 

KRIOTERAPIA - zabiegi w których wykorzystujemy do leczenia zimno (ciekły 

azot, lód, dwutlenek węgla). Charakteryzują się silnym działaniem przeciw-

bólowym. Celem krioterapii jest obniżenie temperatury skóry oraz tkanek 

położonych głębiej, co wpływa na silny efekt przekrwienny. 

AKUPRESURA PUNKTÓW „TRIGGER POINTS” - praca na punktach spustowych, 

polega na uciskaniu punktów wykazujących zmiany w strukturze tkanki  

i generujące dolegliwości bólowe. 

 

  


