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Fizjoterapia w praktyce, czyli jak pomóc swojemu koniowi w 
zaciszu własnej stajni. 

Rehabilitacja opojów. 

 

Obrzęk limfatyczny może być efektem wielu różnych zaburzeń w organizmie 

konia. Aby w pełni zrozumieć jego problematykę należy w pierwszej kolejności 

poznać patogenezę obrzęku, która oparta jest na podstawowej wiedzy 

dotyczącej budowy i funkcjonowania układu chłonnego zwierzęcia.  

Układ limfatyczny zwany również układem chłonnym stanowi system naczyń 

(kapilary, kolektory, przewody, pnie), którymi płynie limfa powstająca z 

absorbcji płynu znajdującego się w przestrzeni międzykomórkowej. Płyn 

międzykomórkowy będący mieszaniną wody, białkowo-węglowodanowego 

koloidu, lipidów, produktów przemiany materii i komórek stanowi w przybli-

żeniu nawet jedną szóstą masy ciała konia. Układ chłonny pozosta-

je bezpośrednio powiązany z układem krwionośnym. Oprócz układu naczyń 

w skład układu limfatycznego wchodzą także narządy i tkanki limfatyczne 

(węzły chłonne, grudki chłonne, grasica oraz śledziona). 

W warunkach fizjologicznych występuje zjawisko dynamicznej równowagi 

pomiędzy ilością płynu, który wpływa do przestrzeni miedzykomórkowej z 

naczyń włosowatych o charakterze tętniczym, a ilością płynu powtórnie 

zreabsorbowaną do naczyń włosowatych żylnych i limfatycznych. Ta równo-

waga zapobiega gromadzeniu się płynu śródmiąższowego sprawiając, że 

pozostaje on w ciągłym ruchu. Jeśli którykolwiek parametr ulegnie zmianie, 

to zaburzona zostaje równowaga, której konsekwencję stanowi wystąpienie 

obrzęku. 
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Co to jest obrzęk? 

Obrzękiem chłonnym określamy nagromadzenie się nadmiernej ilości płynu w 

tkance bez możliwości jego sprawnego odpływu. Bez zastosowania szybkiej 

terapii może dojść do tzw. zwłóknienia obrzęku - skóra staje się coraz bardziej 

pogrubiała i zaczyna tracić swoją przesuwalność. W następstwie tkanka robi 

się coraz bardziej twarda i zbita. 

  

Układ limfatyczny spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie konia, dlatego 

jego poprawne funkcjonowanie jest niezwykle ważne. Znana jest rola układu 

chłonnego w aspekcie odpornościowym (w limfie krążą limfocyty 

odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami). Ponadto zajmuje się 

on neutralizacją i usuwaniem obcych substancji i toksyn z organizmu, 

transportowaniem białek i produktów uwalnianych przez komórki (np. 

cytokiny, enzymy), a także odprowadzaniem limfy z powrotem do układu 

krwionośnego. 

Najskuteczniejszą z metod leczenia zachowawczego opojów jest komplekso-

we leczenie. Wśród szczegółowych celów kompleksowej terapii przeciw-

obrzękowej wymienić należy przede wszystkim zmniejszenie istniejącego 

obrzęku przez masaż, rozluźnienie powstałych zwłóknień, zwiększenie rucho-

mości w stawach oraz utrzymanie odpowiedniej siły mięśniowej kończyn. 

Terapii przeciwobrzękowej towarzyszy również profilaktyka fizjoterapeutyczna: 

sonoterapia (terapia ultradźwiękami), magnetoterapia, a także  termoterapia 

i okłady borowinowe.  
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Manualny drenaż limfatyczny 

Manualny drenaż limfatyczny jest formą masażu wykonywanego przez 

odpowiednio do tego przygotowanego zoofizjoterapeutę. Zasady wykony-

wania tego zabiegu zasadniczo różnią się od klasycznych technik masażu. Są 

przede wszystkim bardzo powierzchowne z uwagi na umiejscowienie 90% 

naczyń limfatycznych bezpośrednio pod skórą. Terapeuta stosuje 4 podsta-

wowe chwyty o odpowiednio dobranej sile oddziaływania na tkanki, 

odpowiednim rytmie, kolejności i kierunku, tak aby nie doszło do przekrwienia 

tkanek. Z tego powodu nierzadkie jest mylne przeświadczenie właścicieli koni, 

że „w trakcie zabiegu nic się nie dzieje”. Chwyty głębokie stosuje się tylko w 

przypadku występowania dużych zwłóknień w obrębie obrzęku. Masaż ma na 

celu stymulację motoryki naczyń limfatycznych, przepływu limfy oraz płynu 

śródtkankowego, optymalizację warunków do limfangiogenezy czyli two-

rzenia nowych naczyń limfatycznych lub nowych połączeń między 

istniejącymi naczyniami. Manualny drenaż limfatyczny trwa zwykle ok 30 

minut. 

 

Terapia ruchem (aktywna kinezyterapia)  

Ćwiczenia dobierane są dla każdego konia w sposób indywidualny, 

uwzględniając takie czynniki jak: wiek pacjenta, użytkowość,  jego aktualny 

stan zdrowia i choroby współistniejące. Ruch staje się środkiem leczniczym, 

mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne 

usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszych procesów 

naprawczych organizmu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia zapobiegają 

powstaniu przykurczy mięśniowo-stawowych, zmianom zwyrodnieniowym, 

wadom biomechaniki i utracie siły mięśniowej.  
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Termoterapia 

     Ciepłolecznictwo 

To forma termoterapii polegająca na przekazywaniu do organizmu energii 

cieplnej. Podstawową reakcją organizmu na działanie ciepła jest miejscowy 

odczyn naczyniowy polegający na rozszerzeniu naczyń krwionośnych ze 

zwiększeniem przepływu krwi. Ciepło powoduje także rozluźnienie napięcia 

mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych oraz działa bezpośrednio 

przeciwbólowo. 

 

     Zimnolecznictwo 

Polega na obniżaniu temperatury ciała - miejscowym lub ogólnym. W pierw-

szej fazie działania zimna na organizm dochodzi do zwiększenia ciśnienia we 

krwi, następuje wzmożone napięcie mięśni oraz zmniejszenie przewodnictwa 

nerwowego. Po chwili jednak następuje faza druga, w której następuje 

rozszerzenie naczyń krwionośnych, skóra nabiera różowego koloru z powodu 

zwiększonego ukrwienia, a mięśnie ulegają rozkurczowi.  

 

Terapia borowiną 

Borowina to przede wszystkim ogromne bogactwo cennych substancji 

organicznych: kwasy humusowe oraz fulwonowe, węglowodany, garbniki, 

bituminy, białka, żywice, mikro- i makroelementy. Borowina zawiera również 

bardzo dużo substancji nieorganicznych, przede wszystkim rozmaite sole 

(żelazowe, wapienne, glinkowe) i krzemionkę. Kwasy organiczne i sole nadają 

jej właściwości ściągające, przeciwzapalne, bakteriostatyczne i bakterio-

bójcze. Dlatego zabiegi z użyciem borowiny powodują regenerację naskórka 

i uszkodzonych tkanek, a także zwiększenie ukrwienia skóry, co za tym idzie 

mają silne działanie przeciwobrzękowe. 

  


