
FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE,

CZYLI JAK POMÓC KONIOWI W ZACISZU WŁASNEJ STAJNI

Grzać czy chłodzić – co, gdzie, kiedy i jak długo.

Każda  z  dyscyplin  sportowych,  w  tym  także  jeździecka  nieodzownie

połączona  jest  w  wysokim  ryzykiem  kontuzji.  Zmęczenie,  przetrenowanie,

przeciążenie,  nieodpowiednie  podłoża  czy  powszechne  urazy  mechaniczne

mogą spowodować szereg  obrażeń końskiego ciała.   W ostrych  przypadkach

oczywiście  niezwłocznym staje  się  potrzeba wezwania  lekarza weterynarii  bądź

zoofizjoterapeuty. Do tego czasu jednak jesteśmy w stanie istotnie  pomóc nasze-

mu zwierzęciu,  co szczegółowo postaram się opisać  w tym artykule. Skorzystamy

zatem z najstarszej formy fizjoterapii-termoterapii.

Termoterapia to ogólne określenie terapii ciepłem lub zimnem, w zależności

od  zastosowanego  czynnika  fizykalnego.  W  ujęciu  fizycznym,  polega  ona  na

dostarczaniu, względnie odbieraniu energii cieplnej organizmowi. Dlatego błędne

jest utożsamianie termoterapii jedynie z leczeniem ciepłem. I stąd w termoterapii

wyróżnia się pojęcia ciepłolecznictwa i leczenia zimnem.

Większość kontuzji, które mają miejsce w użytkowaniu koni to kontuzje tkanek

miękkich. Fizjologicznie jest to początek stanu zapalnego - stanu, w którym to orga-

nizm zostaje sprowokowany do inicjacji samoleczenia. Podstawowymi objawami

stanu zapalnego są: obrzęk,  zaczerwienienie i  opuchlizna, ból, gorączka, utrata
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funkcji  danej tkanki. Działania  te mają spowodować usunięcie czynnika wywo-

łującego zapalenie.  Niestety jednak dość często bywa tak,  że   działanie tego

systemu wymyka się spod kontroli i  obrzęk nabiera takich rozmiarów, że stanowi

rodzaj  bariery,  zamiast  tłoczni  świeżej  krwi,  dostarczającej  tlenu  i  substancji

odżywczych do kontuzjowanego miejsca. Taka nieodżywiona tkanka będzie miała

tendencję  do  zwłókniania  się  i  zabliźnienia  ,  co  w  konsekwencji  nie  będzie

korzystnie wpływało na jej funkcjonalność. 

Pierwszy etap kontuzji przebiega w ciągu 24h od urazu. Charakteryzuje się

podwyższoną ciepłotą ciała w miejscu kontuzji,  obrzękiem, bolesnością, a także

często przerwaniem ciągłości skóry połączonym z krwawieniem lub wysiękiem. W

tym  przypadku  stosujemy  terapię  zimnem.  Ma  ono  spowodować  zmniejszenie

ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych, obniżyć temperaturę tkanek, obrzęk i

zadziałać  przeciwbólowo.  Na  rynku  znajdziemy  całą  gamę  produktów

chłodzących:  glinki,  wcierki,  kriożele,  żel-pady,  zimne  opatrunki,  spray'e

chłodzące.  Możemy  zastosować  również  lód,  zimną  wodę  czy  najzwyklejszą

mrożonkę z  lodówki.  Im silniejszy  stan zapalny,  obrzęk i  ból  stosujemy zimniejszą

substancję.  Np:  po  wytężonym  wysiłku  możemy  zastosować  wyłącznie  glinkę,

natomiast w przypadku silnego urazu mechanicznego odpowiedniejszym okaże się

lód lub zamrożony żel-pad.  Czas przyłożenia nie powinien przekraczać 15 - 20min,

po  tym  czasie  może  dojść  do  ekstremalnego  wychłodzenia  tkanek,  a  w

konsekwencji do ich martwicy. Możemy zatem stosować przerwy w okładach, np.

co  1,5-2h.  Polecam  zawczasu  przygotowywać  sobie  zmrożone  żel-pady  i

przechowywać  je  np.  w  lodówce,  tak  aby  w  awaryjnej  sytuacji  nie  zostać

zaskoczonym.  Jeżeli  jednak  nie  mamy  dostępu  do  wymienionych  pomocy

możemy  po  prostu  posiłkować  się  kąpielą  w  rzece,  zlaniem  kontuzjowanego

miejsca  strumieniem  zimnej  wody  z  węża  lub  przyłożeniem  butelki  z  lodowatą

wodą.
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Następnym etapem jaki przechodzi kontuzjowane miejsce jest stan przejścio-

wy, w którym to opuchlizna i ból zmniejszają się. W tym etapie, trwającym ok. 2-3

doby stosujemy na przemian okłady zimne i ciepłe. Okłady zimne trwające max

10min, następnie okłady ciepłe na max 5min. Obserwujemy czy opuchlizna nie

powiększa się, jeśli tak, wracamy do okładów zimnych. Naprzemienne stosowanie

ciepła i zimna ma na celu „przepłukanie naczyń”. Z jednej strony działamy zimnem

i  obniżamy obrzęk i  bolesność następnie  przykładamy ciepło,  które  podwyższa

ciśnienie w naczyniach, odżywia komórki i odprowadza metabolity i CO2.

Po upływie 3 doby stan zapalny przechodzi w fazę tzw. chroniczną, inaczej

przewlekłą.  Opuchlizna,  obrzęk  i  bolesność  w większości  powinny już  zaniknąć.

Możemy  zatem  pokusić  się  o  stosowanie  mniej  ingerencyjnych  środków

rozgrzewających, np. wcierki czy maści. Zaletą tych produktów jest też to, że czę-

sto zawierają substancje lecznicze przyspieszające leczenie. Tutaj stosować może-

my  także  okłady  parafinowe  lub  peloidowe  (borowinowe).  Parafina  podczas

zabiegu zastygając przechodzi w stan stały. Jej cechą charakterystyczną jest duża

pojemność  cieplna  i  małe  przewodnictwo,  co  pozwala  jej  długo  utrzymywać

ciepło. W trakcie stosowania okładów parafinowych, ciepło przenika głęboko do

tkanek, podwyższając w znacznym stopniu ich temperaturę. Okłady z borowiny

także fantastycznie działają termicznie na tkanki oraz powodują wzrost pocenia się

i wydalenia z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, posiadają kwasy

huminowe, garbniki, żywice, woski, białka i cukry, które dodatkowo mają działanie

rozluźniające, ściągające, przeciwzapalne. Pamiętamy jednak, że  kiedy objawy

nie mijają, koniecznie zgłośmy się do specjalisty. 

Zasady opisane wyżej mogą stać się nieocenione do momentu przyjazdu lekarza

weterynarii lub zoofizjoterapeuty. W celu usprawnienia  kuracji dodatkowo mogą

oni  zalecić  terapię  ultradźwiękami,  magnetoterapię,  światłolecznictwo  i  oczy-

wiście masaże. 
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Wskazania do terapii zimnem:

- choroby narządu ruchu (stłuczenia, krwiaki i urazy tkanek miękkich bezpośrednio

po urazie do 2-3 dni, obrzęki po złamaniach i zwichnięciach we wczesnym okresie,

ostre  zapalenie  ścięgien,  torebek  stawowych  i  mięśni,przykurcze  stawowe

pourazowe),

-  choroby reumatyczne (ostre zapalenia stawów niezależnie od przyczyny, ostry

stan bólowy w chorobie zwyrodnieniowej stawów, ostry zespół zapalenia tkanek

miękkich okołostawowych)

- choroby układu krążenia (początkowy okres zapalenia żył)

- inne schorzenia (obrzęk limfatyczny, krwawienie, odpażenia, oparzenia, ostry ból

zębów, zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej oraz szczęki górnej i żuchwy).

Przeciwwskazania do leczenia zimnem:

- bardzo przewlekłe stany zapalnych,

- nadwrażliwość na zimno,

- zapalenie pęcherza moczowego i nerek,

- ciężkie schorzenia serca i naczyń,

- odmrożenia.

Wskazania do leczenia ciepłem:

- narządy ruchu (stłuczenia, krwiaki i urazy tkanek miękkich na 4-5 dzień od urazu,

po  ustąpieniu  odczynu  zapalnego,  stany  pourazowe  więzadeł  i  torebek

stawowych w 2-3 tygodnie po wystąpieniu urazu),

- choroby zwyrodnieniowe stawów,

-  układ nerwowy (nerwobóle  i  zapalenia nerwów obwodowych, po ustąpieniu

ostrego okresu, porażenia nerwów, przykurcze mięśniowo-stawowe).
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Przeciwwskazania do leczenia ciepłem:

- ostre okresy choroby, 

- niewydolność krążenia,

- skłonności do krwawień,

- choroba nowotworowa,

- czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

- choroby ośrodkowego układu nerwowego.
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