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Zdrowie

Stabilizacja
centralna
SPRAWNA STABILIZACJA CENTRUM NIE JEST
BYNAJMNIEJ ZWIĄZANA Z „KALORYFEREM” NA
BRZUCHU! Termin „stabilizacja centralna” (ang. core stability) odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia, których
rolą jest kontrola centrum naszego ciała (region miednicznolędźwiowy) w statyce i dynamice. Kolarz z silnymi nogami, ale
słabą centralną stabilizacją, to trochę jak rower z hipermarketu, do którego założono pełen napęd z najnowszej grupy
XTR. Nic po większości zalet XTR-a, kiedy z każdym obrotem
korbami rama gnie się jak plastelina.

mgr TOMASZ SOŁOWIŃSKI
- fizjoterapeuta w Centrum
Rehabilitacji Sportowej;
absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie;
uczestnik podyplomowych
szkoleń nowoczesnych
metod fizjoterapii; zajmuje się
usprawnianiem aktywnych
sportowo osób z zespołami
bólowymi, po urazach
i operacjach ortopedycznych;
doświadczenia własne
w XC oraz MTB Marathon;
www.solowinski.pl

Mięśniami, które odgrywają główną rolę w tym mechanizmie,
są: mięsień poprzeczny brzucha (tworzy pas wokół talii),
mięsień wielodzielny (głęboki mięsień przykręgosłupowy),
mięsień skośny wewnętrzny brzucha (leży na mięśniu
poprzecznym), mięśnie dna miednicy (wyściełają miednicę od
dołu) oraz przepona (główny mięsień oddechowy, oddziela jamę
brzuszną od jamy klatki piersiowej). Prawidłowo funkcjonujące tworzą rodzaj cylindra,
nadając odpowiednią stabilność dla okolicy dolnego tułowia. Ta centralna stabilność
jest bazą dla mobilności na obwodzie. U zdrowych osób głębokie mięśnie stabilizatory
tułowia „odpalają się” zawsze ułamek sekundy przed wykonaniem dowolnego ruchu
tułowiem lub kończyną. U osób z dolegliwościami bólowymi okolicy dolnego kręgosłupa
mięśnie głębokie są hamowane i ich timing jest zaburzony. Najpierw napinają się duże
powierzchowne mięśnie odpowiadające za wykonanie ruchu, a dopiero potem włączają
się głębokie lokalne stabilizatory centrum. Taka zamiana ról między tymi grupami
mięśniowymi może być źródłem problemów przeciążeniowych.
Porównując kolarstwo do innych dyscyplin sportu, charakteryzujących się znacznie
większą dynamiką, złożonością i precyzją ruchów oraz brakiem stałego podporu - np.
tańca, mogłoby się wydawać, że w dyscyplinach rowerowych mechanizm stabilizacji
centralnej ma niewielkie znaczenie ze względu na dość pewne (kilkupunktowe)
„osadzenie” rowerzysty na stabilnym (w czasie jazdy) sprzęcie, gdzie już przez samą
pozycję zapewniona jest odpowiednia stabilizacja tułowia. Dlaczego więc każdy biker
powinien mieć solidny core?

SIODŁO Z REGULACJĄ
Włosi z Fi’zi:k’a twierdzą, że znajdujące się obecnie
w sprzedaży modele ich siodełek oferują wszystko, co da się
wycisnąć z tego typu konstrukcji i aby rozwijać się dalej, trzeba
stworzyć coś zupełnie nowego. Tym czymś ma być połączenie
tradycji z ultranowoczesnością, które zmaterializowało się
w postaci nowych siodeł nazwanych Kurve. Punktem wyjścia
były technologie Twinflex i Wingflex, a celem, jaki zamierzano
osiągnąć, przede wszystkim większy komfort i efektywne
podparcie bez „punktów ucisku”. Środkiem do osiągnięcia tego
celu ma być nowa skorupa siodła wykonana z trzech warstw
kompozytu węglowego, która - dzięki swojej konstrukcji - ma
być elastyczna w jednych i niewzruszona w innych miejscach.
Skorupa oparta jest na prętach o średnicy 9 mm wykutych
w formie jednej pętli. Ma ona ma zapewniać cały komfort
i elastyczność, a minimalistyczna wyściółka to tylko wykończenie. A tradycja? Siodło wyposażono w regulację „sztywności”
skorupy (dwa ustawienia) za pomocą wymiennego elementu
znajdującego się w okolicy nosa siodła - nam przypomina to
regulację napięcia skóry w klasycznych konstrukcjach, zresztą
zasada działania jest podobna. Orientacyjna cena siodełka
to około 900 zł, masa (według danych producenta) około 220
gramów, dostępne wkrótce w trzech wersjach odpowiadających przeznaczeniu obecnie dostępnych siodełek Arione,
Aliante i Antares. (PS)
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ZDJĘCIE 1
- pozycja wyjściowa: stanie, stopy ustawione równolegle na szerokość bioder, lekko
ugięte kolana ustawione nad stopami, tułów pochylony (ok. 45o), ramiona wyciągnięte
do przodu (kąt prosty między tułowiem a ramionami), łokcie lekko ugięte, kij gimnastyczny (może być od szczotki) trzymany na wysokości bioder w rękach rozstawionych
na szerokość barków, patrz przed siebie;
- napnij głębokie mięśnie stabilizatory, próbując delikatnie zbliżyć pępek do kręgosłupa;
- kończynami górnymi wykonuj ruchy skrętne kijem jak kierownicą rowerową, ale ruchy
mają być szybkie i krótkie, w tym czasie utrzymuj stale głębokie napięcie, żaden ruch
nie może zachodzić na poziomie tułowia i kończyn dolnych;
- wykonaj 10 powtórzeń 10-sek. z kilkusekundowymi przerwami.

Rola wydolności systemu głębokiej stabilizacji centralnej ma
w sporcie znaczenie głównie z dwóch powodów: po pierwsze
- zmniejsza ryzyko urazów, po drugie - optymalizuje osiągi.
W kolarstwie potencjalne ryzyko doznania kontuzji tkwi
w długotrwałym utrzymywaniu kręgosłupa w pozycji zgięcia.
Jeśli nie będzie on prawidłowo zabezpieczony mięśniami
stabilizującymi, mogą pojawiać się przeciążenia jego biernych
elementów stabilizacyjnych (dyski, stawy międzywyrostkowe,
więzadła). Mogą też pojawić się przeciążenia wynikające
z nieprawidłowego napięcia mięśni powierzchownych, próbujących
stabilizować centrum. Kiedy głęboka stabilizacja centralna, będąca
podstawą dla ruchu na obwodzie, jest słaba lub nie włącza się

ZDJĘCIE 2
- pozycja wyjściowa: klęk podparty,
łokcie lekko ugięte;
- napnij głębokie mięśnie stabilizatory, próbując delikatnie zbliżyć
pępek do kręgosłupa;
- oderwij jedną nogę od materaca
i wykonuj nią ruchy naprzemiennego prostowania i zginania jak
przy kręceniu korbą, lecz ruchy
mają być szybkie i krótkie, stale
utrzymuj głębokie napięcie, nie
pozwalaj na ruch poza kończynami dolnymi;
- wykonaj na przemian po 5 powtórzeń 10-sek. dla każdej ze stron.

ZDJĘCIE 3
- pozycja wyjściowa: klęk prosty,
„urośnij” czubkiem głowy jak najwyżej, piłka gimnastyczna/rehabilitacyjna pod rękoma, łokcie lekko ugięte;
- napnij głębokie mięśnie stabilizatory,
próbując delikatnie zbliżyć pępek do
kręgosłupa;
- powoli przetocz piłkę od siebie
przenosząc na nią ciężar ciała,
nie zmieniając ustawienia tułowia
i miednicy (nie staraj się wytoczyć
piłki jak najdalej, najważniejszy jest
stabilny tułów i miednica, wielkość
wychylenia, pozwalająca na utrzymanie pozycji, będzie indywidualna
i pod wpływem ćwiczenia będzie się
zwiększać, na początku może to być
nawet tylko kilka stopni od pionu),
cały czas utrzymuj głębokie napięcie,
pozostań w końcowej pozycji przez
10 sek., następnie powoli powróć do
pozycji wyjściowej i zrób kilkusekundową przerwę;
- wykonaj 10 powtórzeń.

ZDJĘCIE 4
- pozycja wyjściowa: podpór na rękach przodem, łokcie lekko ugięte,
piłka gimnastyczna/rehabilitacyjna pod podudziami, „wyciągnij
się” od czubka głowy do pięt;
- napnij głębokie mięśnie stabilizatory, próbując delikatnie zbliżyć
pępek do kręgosłupa;
- uginając nogi powoli przytocz piłkę
pod siebie do zgięcia kolan ok.
110o, następnie powoli powróć
do pozycji wyjściowej, przez cały
czas pamiętaj o głębokim napięciu
i nieruchomym tułowiu i miednicy;
- wykonaj 10 powtórzeń pamiętając
o wolnym tempie.

Ekwipunek

Porady
w odpowiednim momencie, także ruch kończyny będzie miał obniżoną jakość.
Typowym przykładem będzie tu opisywane w poprzednich tekstach tego cyklu,
absolutnie niezdrowe prowadzenie kolan blisko ramy, którego powodem może być
również słaba stabilność centralna, skutkująca uruchamianiem nieprawidłowych
strategii przez mięśnie ruchowe. Stabilność centrum organiczna również ryzyko
odniesienia ostrego urazu w obrębie kończyn dolnych (np. skręcenie kolana
w wyniku niefortunnego podparcia się), zapewniając stabilną podstawę dla
kończyny chcącej wybronić się przed urazogennym ruchem.
Dobry core usprawnia również efektywność transferu mocy na korby.
Ogranicza zbędne ruchy boczne i rotacyjne miednicy oraz tułowia,
wywołujące straty energii. Jest to zauważalne zwłaszcza w czasie jazdy na
stojąco. Gdy system stabilizacji głębokiej jest odpowiednio wydolny, może
też dłużej funkcjonować prawidłowo, przez co ogranicza spadek efektywności
pedałowania oraz jakości techniki jazdy w ciągu treningu/wyścigu. Ponadto
pozwala na dłuższe utrzymywanie pozycji rowerowej bez uczucia dyskomfortu
w okolicy dolnego kręgosłupa, ponieważ głębokie lokalne stabilizatory
okolicy lędźwiowej odciążają struktury kręgosłupowe najbardziej narażone
na podrażnienie w czasie rowerowania. Sprawność tego mechanizmu
może również wpływać na poprawę funkcji oddechowych, kiedy - dzięki
sprawnej stabilizacji centralnej - brak nadmiernego napięcia dużych mięśni
powierzchownych nie zaburza mechaniki klatki piersiowej.
Wielkim atutem może okazać się wydolna centralna stabilność w takich
dyscyplinach rowerowych jak cyklotrial, dirt jumping czy BMX flatland, gdzie
kluczową umiejętnością jest kontrola ciała na rowerze.

HYDRAPAK

Cena : 59,90 zł (0,75l)
Masa: 114 g

GEL-BOT

„WOW! ŻE TEŻ SAMA NA TO NIE WPADŁAM!” Ta nowość
nie ma nic wspólnego z carbonem, falami radiowymi czy światłem LED. Z tworzywa
sztucznego wysokiej klasy uformowano pojemnik na żel i umiejscowiono go w środku
bidonu rowerowego! Pierwsze minuty polegały na rozgryzieniu, jak to działa. Polak
potrafi bez instrukcji obsługi. Bidon mieści w sobie ok. 0,7 litra i dozownik na żel.
Dozownik ten mocowany jest na „wcisk” - plastik mniejszy (od strony żelu) w większy
(od strony nakrętki bidonu). Na bidonie producent nakreślił delikatnie linię, do której
należy nalewać płyn, aby nie przelał się w momencie umieszczenia w środku zbiorniczka
z żelem. Pierwsze wrażenie jest nieco dziwne, gdyż ustnik do pobierania płynów jest
zdecydowanie większy, niż w tradycyjnych bidonach. Aby napić się płynu, podciągamy
ustnik do góry i leci woda. Kiedy chcemy zaczerpnąć energii z żelu, wciskamy ustnik
z powrotem do pozycji „O” i zasysamy to, co wcześniej zapakowaliśmy do tuby. Najlepiej
nadają się półpłynne żele energetyczne, nie bardzo twarde czy nadzwyczaj kleiste
i ciągnące. Te ostatnie mogą skutecznie zapychać ustnik i blokować dopływ płynu. 90 ml
żelu to dla większości kolarzy bardzo mało. Racjonalnie ta ilość żelu oraz 0,75l napoju
izotonicznego wystarczy na godzinę jazdy w umiarkowanych warunkach atmosferycznych. W przypadku upałów lepiej dolać płynu, niż żelu. Biorąc żel na maraton nie zawsze
musimy go zużyć. Tymczasem rozrywając opakowanie i wciskając zawartość do pojemnika musimy go zużyć lub… zawieść do domu. Biorąc pod uwagę czas na wyciągnięcie
żelu z kieszeni, często uciążliwe otwarcie i zassanie żelu z fabrycznego opakowania oraz
bardzo częste wypapranie się nim po całości, należy stwierdzić, że Gelbot jest znacznie
bardziej ergonomiczny, mniej czasochłonny i bezpieczniejszy. Ale to nie wszystko. Zastosowana metoda mocowania „na wcisk” działała, ale nie zawsze. Podczas kiedy płynu
w bidonie było niewiele, a pojemnik z żelem był prawie pełny, dochodziło do wypadnięcia
zbiorniczka z żelem. Wówczas miesza się z płynem. Nie jest to oczywiście koniec świata,
ale chyba nie o to chodziło producentowi. Dla samego patentu
oraz idei, jaka przyświecała wynalazcy, mam wielkie brawa
i słowa uznania.
Tekst: Karolina Kozela

4,1

genialny pomysł
oszczędność czasu
i wygoda podczas jazdy
niedociągnięcia konstrukcyjne
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Projekt 6
Wykonanie 5
Działanie 3,5

Trening centralnej stabilizacji powinien być stałym elementem treningu
uzupełniającego w kolarstwie. Powinien być prowadzony równolegle z ćwiczeniami
zapobiegającymi powstawaniu dysbalansu napięcia mięśni powierzchownych,
charakterystycznego dla kolarstwa, oraz ćwiczeniami propriorecepcji, które były
opisywane w poprzednich odcinkach cyklu. Aby trening stabilizacji w kolarstwie
był funkcjonalny i jego stosowanie przynosiło optymalne efekty w warunkach
treningu/wyścigu kolarskiego, powinien być on specyficzny dla tej dyscypliny, to
znaczy zawierać elementy pozycji i ruchów charakterystyczne dla jazdy rowerem.
Oprócz wykonywania ćwiczeń poza treningami rowerowymi, rowerzysta
powinien mieć świadomość kontroli centrum w czasie jazdy, to znaczy umieć
aktywować głębokie stabilizatory okolicy miedniczno-lędźwiowej (patrz
w dalszej części tekstu: „zbliżanie pępka do kręgosłupa”) oraz starać się nie
wykonywać zbędnych ruchów tułowia. Dobrze dopasowany rower ma tutaj
znowu duże znaczenie. Na przykład z powodu zbyt wysoko ustawionego siodła,
w czasie przejścia korby przez dolny martwy punkt miednica po tej stronie
będzie pociągana w dół przez „za krótką” kończynę, co w czasie jazdy będzie
przejawiało się jej kołysaniem na boki. W takim przypadku należy najpierw
wyeliminować sprzętową przyczynę problemu, a dopiero potem skupić się
na core. Również dopasowanie szerokości siodła do guzów kulszowych (2
symetryczne punkty kostne, na których powinien opierać się ciężar ciała
w czasie siedzenia - również na rowerze) nie jest tu bez znaczenia, gdyż - oprócz
zapewnienia optymalnej wygody - będzie to wspierać stabilność miednicy.
Zilustrowane i opisane w tym artykule cztery przykładowe, specyficzne dla
kolarstwa ćwiczenia centralnej stabilizacji, skierowane są do rowerzystów każdej
konkurencji i każdego poziomu. Należy zwrócić uwagę, że elementem każdego
ćwiczenia jest delikatne (!) napięcie, polegające na próbie zbliżenia pępka do
kręgosłupa - to napięcie gwarantuje prawidłową aktywację głębokich mięśni
omawianych w tym tekście. Przed przystąpieniem do właściwych ćwiczeń
należy przećwiczyć umiejętność delikatnego wciągania pępka bez poruszania
kręgosłupem i bez napinania dużych powierzchownych mięśni brzucha.
Istotą wszystkich podanych ćwiczeń jest niedopuszczanie do zajścia ruchu na
poziomie tułowia w czasie wykonywania ruchu kończynami.
Ćwiczenia te są ćwiczeniami profilaktycznymi i są skierowane do osób zdrowych.
Natomiast sportowiec z istniejącym już problemem powinien koniecznie
zgłosić się do lekarza/fizjoterapeuty celem dokładnego zdiagnozowania
i zaprogramowania indywidualnej terapii.
Ćwiczenia powinny być wykonywane 2-3 razy w tygodniu, nigdy bezpośrednio
przed lub po treningu. Jednoznacznym sygnałem do przerwania ćwiczeń jest ból
w trakcie lub po ich wykonaniu. Prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń jest
zawsze bardzo ważna, a ćwiczenia core nie należą do najłatwiejszych. Aby były one
efektywne i nie powodowały dyskomfortu w czasie ćwiczenia, należy precyzyjnie
stosować się do wskazówek dotyczących ich wykonania.
Październikowy odcinek cyklu będzie poświęcony odnowie biologicznej. Tym
razem, zamiast ciężkich ćwiczeń, przedstawione zostaną zasady sensownego
stosowania przyjemnych zabiegów, korzystnych dla organizmu bikera.

