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Dyskusja
Zapobieganie wystąpieniu objawów mięśniowo-szkieletowych (ang. muscoskeletal symptoms,
MSS) jest waŜnym celem medycyny pracy i pokrewnych jej dziedzin. W wielu badaniach
uzyskano dowody popierające „model kopciuszka” (ang. Cinderella Model wg Melina i
Lundberga, przypis 22) łączący biologiczne oraz psychospołeczne czynniki ryzyka z
pogorszeniem funkcji powiązanych komórek mięśniowych oraz nerwowych. W pracach
dotyczących w sposób ogólny wibracji całego ciała oraz samego treningu rezonansem
stochastycznym (ang. stochastic resonance training, SRT) donoszono o pozytywnym
wpływie tych metod na wymienione struktury. W niniejszym badaniu oceniono skuteczność
SRT stosowanego w miejscu pracy w zmniejszaniu częstości MSS oraz niebezpiecznych
incydentów z udziałem 38 uczestników w schemacie rotacji.
Zapobieganie MSS (hipoteza 1). Spośród trzech punktów końcowych dotyczących MSS, bóle
ze strony układu mięśniowo-szkieletowego oraz ograniczenie powiązanych funkcji były
znacznie mniejsze pod koniec czterotygodniowego okresu treningu, podczas gdy
samopoczucie dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego uległo znacznej poprawie. Pod
względem szybkości zmian wyłącznie bieŜące objawy bólowe ze strony układu mięśniowoszkieletowego nie zmniejszały się liniowo. W analizie post-hoc wykazano, Ŝe wynikało to
prawdopodobnie z powodu istnienia efektu podłogowego wywołanego tym, Ŝe w skład próby
wchodzili zdrowi pracownicy. Wyniki te stanowią silne poparcie dla przypuszczenia o tym,
Ŝe SRT jest skuteczną metodą zapobiegania MSS.
Aby zrozumieć mechanizmy odpowiadające za takie działanie, naleŜy wykonać dodatkowe
badania nad SRT oraz MSS. Jednym z moŜliwych mechanizmów działania jest efekt
wzmacniający dzięki powtarzanym skurczom i rozkurczom mającym na celu utrzymanie
równowagi. Ponadto większe wykorzystanie układu czuciowo-ruchowego oraz dostosowanie
sygnałów aferentnych oraz eferentnych moŜe równieŜ wpływać na rekrutację jednostek
motorycznych i przez to na koordynację wewnątrzmięśniową oraz kurczenie oraz
rozkurczanie włókien mięśniowych.
Poza pozytywnym wpływem na MSS wykazano równieŜ, Ŝe SRT ma potencjał, aby
zastosować go w warunkach miejsca pracy. Sesję dla dwóch osób składającą się z trzech
ćwiczeń wykonywanych przez jedną minutę przez obie osoby oraz jednominutowych przerw
między nimi moŜna wykonać w ciągu maksymalnie pięciu do dziesięciu minut. Maksymalny
czas wykonywania ćwiczeń w skali tygodnia wynosił 30 minut (dla trzech sesji treningowych
tygodniowo). Pracownicy nie musieli zmieniać ubrań lub zdejmować butów przed
przystąpieniem do ćwiczeń. Dzięki temu wykonywanie ćwiczeń było by równieŜ moŜliwe w
trakcie przerw w pracy. Po udzieleniu krótkiego instruktaŜu, SRT mógłby być wykonywany

samodzielnie przez pracowników. Ćwiczenia profilaktyczne wymagają często duŜych starań
zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracowników. Najczęściej stosowane programy
profilaktyczne zajmują zazwyczaj ponad pół godziny tygodniowo [por. 20]. W niniejszym
badaniu nie zebrano danych dotyczących akceptacji treningu SRT. Jednak dane z
kwestionariuszy wypełnianych przez uczestników sugerują, Ŝe zgodność wykonywania
ćwiczeń z zaleceniami moŜe być wyŜsza niŜ w przypadku innych metod, zwłaszcza ze
względu na krótki czas trwania treningu oraz pasywny udział uczestników. PoniewaŜ moŜe to
mieć istotne znaczenie w zapobieganiu MSS [20], w przyszłych badaniach naleŜałoby
uwzględnić ocenę przestrzegania zaleceń przed badaniem i po nim oraz skuteczności
programów profilaktycznych. Podsumowując, wymienione cechy oraz znaczące, pozytywne
wyniki sprawiają, Ŝe SRT jest wyjątkowo ekonomiczną metodą w porównaniu z innymi
programami profilaktycznymi.
Zapobieganie niebezpiecznym incydentom. Punkty końcowe dotyczące poczucia równowagi
oraz niebezpiecznych incydentów nie były w sposób statystycznie istotny powiązane z
treningiem SRT, chociaŜ inni autorzy stwierdzali lepszą kontrolę równowagi oraz postawy
ciała po zastosowaniu SRT [11, 12, 30, 34]. Przyczyna uzyskania takich wyników mogła
mieć charakter metodologiczny. Ocena poczucia równowagi z uŜyciem skali wartości moŜe
być zbyt trudna. Z drugiej strony niebezpieczne incydenty zdarzały się zbyt rzadko i dlatego
nie wygenerowały wystarczającej zmienności, aby moŜna było wykryć jej skutki. W
przyszłych badaniach naleŜałoby rozwaŜyć róŜne metody oceny tych punktów końcowych. W
przypadku poczucia równowagi dokładniejsze mogłyby okazać się takie testy fizjologiczne
jak Four Sqaure Step Test [6] oraz biomechaniczny test równowagi z uŜyciem płyty typu
force-plate [21]. DuŜym problemem w ocenie niebezpiecznych incydentów z uŜyciem
kwestionariuszów było to, Ŝe opierała się ona na zapamiętanych przez uczestników faktach,
przez co mogła być obciąŜona błędem [2]. Czynnik ten moŜna lepiej ocenić poprzez
obserwację lub zastosowanie bezpośredniego systemu sprawozdawczego (ang. direct
reporting system).
Niniejsze badanie jest jednym z pierwszych, w którym oceniono skuteczność SRT jako
środka zapobiegawczego przeciwko MSS. Zastosowanie schematu rotacyjnego z losowym
przydziałem do grup, długim okresem badania oraz dokładną dokumentacją punktów
końcowych umoŜliwiło zminimalizowanie przypadkowych zakłóceń. Ponadto metodę tę
zastosowano w zwykłych warunkach wykonywania pracy fizycznej jak i umysłowej.
Słabą stroną badania jest to, Ŝe jakość moŜe być zaniŜona przez to, Ŝe uczestnicy nie byli
zaślepieni. Jednak w przypadku stosowania metody polegającej na wykonywaniu ćwiczeń
trudno jest znaleźć dobrą terapię na zasadzie placebo [32], a zwłaszcza taką, którą moŜna
zastosować w miejscu pracy. Ponadto punkty końcowe były oceniane z uŜyciem
kwestionariusza i dlatego mogły być obciąŜone róŜnymi błędami [por. 2]. W przyszłych
badaniach naleŜałoby rozwaŜyć uwzględnienie danych fizycznych jako dodatek do skal. Nie
brano równieŜ pod uwagę tymczasowych czynników zewnętrznych i dlatego nie moŜna
całkowicie wykluczyć ich wpływu, pomimo Ŝe takie ryzyko jest zmniejszone przez rotacyjny
schemat badania. Kolejną słabą stroną był mały rozmiar próbki, który utrudniał
przeprowadzenie analiz w zaleŜności od rodzaju wykonywanej pracy oraz krótki,
czterotygodniowy okres wykonywania ćwiczeń. Zwłaszcza ten ostatni czynnik uniemoŜliwia
wyciągnięcie wniosków dotyczących moŜliwych długoterminowych skutków stosowania
SRT.

Wnioski

Wyniki niniejszego badania wskazują na to, Ŝe stosowanie SRT moŜe pomagać w
zapobieganiu wystąpienia MSS w warunkach pracy. Ponadto jest bardzo ekonomicznym
środkiem wymagającym niewielkich nakładów pod względem infrastruktury, czasu oraz
zaangaŜowania ze strony uczestników. Zgodnie z wiedzą autorów, w Ŝadnym innym badaniu
nie oceniano wpływu SRT na MSS, dlatego wykonanie kolejnych kontrolowanych i
randomizowanych badań będzie konieczne, aby odtworzyć uzyskane w tym badaniu wyniki.
Dalsze badania są równieŜ niezbędne w celu określenia czynników psychospołecznych i
biologicznych, które mogą wpłynąć na działanie treningu, oraz najkorzystniejszych
parametrów treningu (tzn. stała vs. zmienna częstotliwość drgań).
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