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Abstract

Characteristics of the kind and frequency of injuries in short-distance runners

background. Today’s sport training resembles balancing on the edge between achieving 
high effort capacity and overtraining. Such overtraining may result in injuries of athletes’ 
motor system. The aim of the study was to characterize possible injuries occurring in athletes 
who practice short runs and to describe how these injuries are treated. Materials and 
methods. The study comprised 113 professional athletes (101 women and 53 men) prac-
ticing short runs. Mean age of an athlete was 22,3. The data were collected by means of 
the questionnaire designed by the authors for this study. Statistical data analysis was 
performed. results. Investigation showed that as many as the 87,4% of respondents had 
some injury. Most of them were injuries of muscles, tendons and ligaments. The athletes 
often mentioned inappropriate warming up and too burdensome exercises as a direct 
cause of injury. Most of the respondents indicated a rest from training as the best treatment. 
A relation was observed between time devoted to weekly practice and the number of 
injuries (p = 0,82) as well as training experience and the number of injuries (p = 0,64) in 
the group of injured athletes. Conclusions. Athletics is a traumatic sport discipline. Injuries 
were most frequently located in lower limbs. The following elements are crucial in prevention 
of injuries: appro priate warming-up and appropriate intensity of training. 
keywords: sport injuries, athletics, sport medicine
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WproWadzenie

powstawanie urazów jest we współczesnym 
sporcie zjawiskiem powszechnym i dotyczy 
większości osób uprawiających sport, nie-
zależnie od ich wieku, płci oraz od tego, czy 
zajmują się sportem wyczynowo, czy ama-
torsko (Conn i wsp. 2003). określenie „uraz 
sportowy” jest wspólne dla wszystkich rodza-
jów urazów, które pojawiają się w związku 
z aktywnością fizyczną. W literaturze przed-
miotu można znaleźć wiele różnych definicji 
urazów sportowych (Twellaar i wsp. 1996,  
Taniewski i wsp. 1996, Miranda i wsp. 2002, 
Murphy i wsp. 2003, olsen  i wsp. 2006). 
Jedna z nich mówi, że „uraz sportowy jest to 
uszkodzenie mające miejsce podczas upra-
wiania aktywności fizycznej o charakterze 
sportowym, głównie w czasie treningów i za-
wodów, powodujący wystąpienie obrażenia 
sportowego, którego następstwem jest wy-
łączenie czasowe lub całkowite z dalszego 

udziału w aktywności sportowej” (Widu-
chowski 1997, s. 18).

Biegi sprinterskie są dyscypliną sportu, 
w której w procesie treningowym aparat ru-
chu podlega wszechstronnemu działaniu sił 
(Knudson 2007). W czasie 1,5- czy 2-godzin-
nego treningu (czasem dwa razy dziennie) 
organizm sportowca poddawany jest róż-
nym oddziaływaniom: od zwykłego truchtu 
poprzez biegi o wysokiej intensywności (ćwi-
czenia beztlenowe) z dużymi prędkościami 
po trening ciężkoatletyczny z częstym uży-
ciem sztangi i ciężarów większych niż masa 
ciała. Konieczność wykonywania ogromnej 
pracy treningowej oraz nastawienie na osią-
ganie coraz lepszych wyników sportowych 
ma swoje odzwierciedlenie w częstotliwości 
występowania urazów.

Biegom sprinterskim, podobnie jak in-
nym konkurencjom, towarzyszą specyficzne 
rodzaje obrażeń ciała i zaburzeń czynności, 
które na pewien czas wyłączają sportowca 
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z działalności treningowo-zawodniczej, pro-
wadząc do obniżenia jego potencjału spor-
towego. do najczęstszych kontuzji wśród 
przedstawicieli biegów sprinterskich należą 
uszkodzenia tylnej grupy mięśni uda (Lys-
holm, Winklander 1987, Garrett 1996, Clan-
ton i wsp. 1998, askling i wsp. 2000).

CeL BadaŃ

Celem podjętych badań było uzyskanie in-
formacji o rodzaju i częstości występowania 
urazów narządu ruchu w wybranej grupie 
zawodników trenujących lekkoatletyczne bie-
gi krótkie. podjęto również próbę wyszcze-
gólnienia najczęstszych przyczyn urazów 
oraz określenia stosowanych sposobów le-
czenia i rehabilitacji. 

MaTeriaŁ i MeTodY

Badanie zostało przeprowadzone na 113-oso-
bowej grupie sportowców (51 kobiet i 62 
mężczyzn). Udział w badaniach był dobro-
wolny. Wszyscy zawodnicy specjalizowali się 
w biegach sprinterskich (100 m, 110 m ppł, 
200 m) oraz w przedłużonym sprincie (400 m 
i 400 m ppł). Wiek badanych zawierał się 
w przedziale od 16 do 27 lat. Charakterystykę 
podstawowych cech somatycznych oraz staż 
treningowy osób badanych zamieszczono 
w tabeli 1. Badani zawodnicy legitymowali 
się wynikami na poziomie od drugiej do mi-
strzowskiej klasy sportowej.

Badanie przeprowadzono za pomocą au-
torskiego kwestionariusza ankiety podzielo-
nej na dwie części zawierające w sumie 25 
pytań (otwartych i zamkniętych) pierwsza 
część ankiety (pytania od 1 do 6) dotyczyła 
danych ogólnych charakteryzujących bada-
ną grupę, takich jak: wiek, wysokość i masa 
ciała, uprawiana dyscyplina, staż treningowy 

oraz liczba treningów odbywanych w ciągu 
tygodnia. 

druga część ankiety (pytania od 7 do 25) 
dotyczyła urazowości: rodzaju i liczby prze-
bytych urazów, okolic ciała i struktur anato-
micznych objętych uszkodzeniem; subiek-
tywnego określenia przyczyny przebytych 
urazów, czasu przerwy w treningach; sto-
sowanych metod leczenia, w tym fizjoterapii 
i jej subiektywnej efektywności; wpływie 
urazu na dalszą aktywność oraz aktualne 
występowanie dolegliwości bólowych. pyta-
nia obejmowały okres całej kariery zawod-
niczej. W badaniach uwzględniano tylko te 
obrażenia, których podłożem było wyczyno-
we uprawianie sportu, a więc te, do których 
doszło w trakcie treningów i zawodów. Ba-
dania miały charakter anonimowy.

Materiał poddano podstawowej analizie 
statystycznej za pomocą programu Statis-
tica 8.0 i MS office excel 2003, wyliczając 
podstawowe statystyki opisowe (średnia aryt-
metyczna, odchylenie standardowe). istotność 
różnic analizowano testem chi-kwadrat ( 2). 
do obliczeń korelacji wykorzystano niepa-
rametryczny współczynnik korelacji rango-
wej -Spearmana. za istotne statystycznie 
uznawano obserwacje, gdy p < 0,05. 

WYniKi

z przeprowadzonych badań wynika, że spo-
śród wszystkich respondentów aż 87,4% za-
wodników w trakcie swojej kariery sporto-
wej doznało urazu. zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni w równym stopniu ulęgają kon-
tuzjom podczas aktywności sportowej (85,8% 
vs. 88,3%). nie stwierdzono zależności po-
między częstością występowania kontuzji 
a płcią ( 2 = 1,85). Szczegółową charakterys-
tykę dotyczącą liczby doznanych urazów 
w trakcie dotychczasowej kariery sportowej 
podano w tabeli 2. przedstawione poniżej 

Tab. 1. Charakterystyka podstawowych cech somatycznych oraz staż treningowy badanych

Grupa Wiek [lata] Wysokość 
ciała [cm]

Masa ciała 
[kg]

BMi  
[kg/m2]

Staż 
treningowy 

[lata]

Liczba 
treningów  
w tygodniu

Kobiety 21,5 ± 3,1 171,8 ± 5,4 58,3 ± 7,4 19,7 ± 1,9 6,0 ± 3,1 5,25 ± 1,13
Mężczyźni 23,2 ± 3,5 176,1 ± 6,1 67,7 ± 7,9 21,8 ± 1,3 8,4 ± 2,3 6,03 ± 0,41
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wyniki pokazują, że 33,3% kobiet i nieznacz-
nie większy odsetek mężczyzn (38,7%) do-
znało przynajmniej dwóch urazów podczas 
uprawiania sportu. W pozostałych przy-
padkach częstość ta była mniejsza.

analiza statystyczna wykazała zależność 
pomiędzy tygodniowym czasem treningu 
i liczbą urazów (p = 0,82), z której wynika, 
że im więcej czasu poświęca się tygodniowo 
na trening, tym większa jest częstość urazów. 
Kolejna zależność (p < 0,05), jaką zaobser-
wowano, zachodziła pomiędzy stażem trenin-
gowym a liczbą urazów (p = 0,64): im dłuższy 
był staż, tym większa była liczba urazów. 

Kontuzje zdarzały się zdecydowanie częś-
ciej podczas treningów niż podczas zawo-
dów. Taką odpowiedź wskazało 69,4% ko-
biet i 73,1% mężczyzn. znacznie częstsze 
przypadki ulegania kontuzjom podczas tre-
ningów były zjawiskiem istotnym statystycz-
nie ( 2 = 5,82; p = 0,01).

najczęściej wymienianą przyczyną do-
znawania obrażeń ciała w przypadku męż-
czyzn była nieodpowiednia rozgrzewka 
(52,5%), natomiast w przypadku kobiet był 
to zbyt intensywny trening (44,7%) zwią-
zany z nakładaniem za dużych obciążeń na 

układ ruchu lub za krótka regeneracja powy-
siłkowa. pewien odsetek ankietowanych do-
znał urazu z powodu zbyt szybkiego pod-
jęcia aktywności fizycznej po doznanym 
wcześniej urazie. odpowiedź taką wybrało 
14,8% badanych kobiet oraz 19,4% męż-
czyzn. Wadliwy lub niewłaściwy sprzęt spor-
towy oraz zbyt trudne ćwiczenie wymie-
niane były sporadycznie (tab. 3). przyczyną 
obrażeń nie był za krótki czas, ale zbyt 
krótka regeneracja.

analiza uszkodzeń w zależności od lo-
kalizacji wykazała, że u lekkoatletów urazy 
powstawały głównie w obrębie kończyn dol-
nych (87,4% u kobiet, 83,2% u mężczyzn). 
Kończyny górne częściej ulegały obraże-
niom u kobiet (o 1,7%), a kręgosłup u męż-
czyzn (o 3,5%) (ryc. 1). Badani zawodnicy 

Tab. 2. Liczba urazów u badanych zawodników

Liczba  
urazów

Kobiety Mężczyźni

n =51 % n = 62 %

0 7 13,7 9 14,5
1 13 25,5 11 17,7
2 17 33,3 24 38,7
3 4 11,8 8 12,9
4 3 7,8 5 8,1
5 6 5,9 2 3,2
6 i więcej 1 2,0 3 4,8

Tab. 3. Prawdopodobne przyczyny uszkodzeń 
ciała wskazane przez badanych lekkoatletów

przyczyny urazów

Badani, którzy  
doznali urazu [%]

kobiety mężczyźni

nieodpowiednia 
rozgrzewka 37,2 52,5

zbyt obciążające 
ćwiczenia 44,7 34,6

niewyleczenie 
poprzedniej kontuzji 14,8 19,4

Trudne warunki 
atmosferyczne 2,7 4,3

Wadliwy lub 
niewłaściwy sprzęt 
sportowy 

0,9 1,1

nieodpowiedni stan 
obiektu sportowego 3,6 0,5

zbyt trudne ćwiczenia 0 1,4
inne przyczyny 11,6 3,2

Ryc. 1. Lokalizacja 
najczęstszych obrażeń ciała 
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ograniczenie aktywności fizycznej spo-
wodowanej urazem deklarowało 76,3% ogółu 
zawodników. W większości przypadków za-
wodnicy wznawiali treningi po 2 tygodniach 
od urazu (ryc. 2). duży procent zawodników 
uczęszczał na treningi z niewyleczonym 
urazem (53,6% kobiet i 61,2% mężczyzn). 

analizując urazy w kontekście rodzaju le-
czenia, należy stwierdzić, że najwięcej an-
kietowanych (100% kobiet i 98,3% mężczyzn) 
wskazało odpoczynek od treningu. znaczny 
odsetek badanych kobiet (84,5%) i mężczyzn 
(91,0%) korzystał z zabiegów fizykoterapeu-
tycznych. ponad 73% kobiet i 87% mężczyzn 
leczona była różnymi metodami kinezyte-
rapii. znikoma liczba zawodników poddana 
była leczeniu operacyjnemu. Byli również 
tacy zawodnicy, którzy nie stosowali żad-
nego leczenia (tab. 5).

ponad połowa ogółu ankietowanych 
(55%) dobrze oceniła skuteczność terapeu-
tyczną stosowanych form leczenia. Żaden 

Tab. 4. Częstość występowania rodzajów urazów 
u badanych zawodników 

rodzaj urazu

Częstość 
występowania [%]

 kobiety  mężczyźni

Urazy mięśni,  
ścięgien więzadeł 53,5 63,3

zapalenie ścięgna 26,4 13,6
Stłuczenia 7,2 8,5
Skręcenia 5,6 6,2
złamania 0 1,1
zwichnięcia stawów 1,0 2,1
inne 6,3 5,2

Tab. 5. Formy leczenia urazów sportowych

Stosowane  
metody leczenia

Wskazane  
odpowiedzi [%]

 kobiety  mężczyźni

Leczenie operacyjne 2,7 3,6
zachowawcze 50,2 42,6
Kinezyterapia 73,9 87,4
Fizykoterapia 84,5 91,0
Farmakoterapia 56,8 61,3
Kinesiotaping 33,6 39,1
Masaż 4,2 11,8
Funkcjonalny  
trening sportowy 5,5 18,4

odpoczynek 100 98,3
Leczenie  
nie zostało podjęte 1,3 2,2

Ryc. 2. Okres ograniczenia aktywności fizycznej 
wywołany przez uraz 

Ryc. 3. Ocena skuteczności metod stosowanych 
w leczeniu urazów

istotnie częściej doznawali obrażeń koń-
czyn dolnych (p = 0,02), z czego bardziej 
narażona na uszkodzenia była kończyna pra-
wa. U 34,5% ogółu ankietowanych kontu-
zja powtórzyła się w tym samym miejscu. 

rodzaje urazów, jakich doznawali w ciągu 
swojej kariery sportowej badani lekkoatleci, 
przedstawiono w tabeli 2. zdecydowaną 
większość uszkodzeń ciała w badanej gru-
pie stanowiły urazy mięśni, ścięgien i wię-
zadeł (53,5% wśród kobiet i 63,3% wśród 
mężczyzn). zapalenie ścięgien zadeklarowało 
26,4% kobiet i 13,6% mężczyzn. rzadko me-
chanizm obrażenia ciała związane były ze 
zwichnięciem bądź złamaniem. 

ponad połowa badanych (59%) uważa, 
że mogła uniknąć urazu, zaznaczając od-
powiedzi „zdecydowanie tak” (41%) oraz 
„raczej tak” (18%). Blisko co 4 respondent 
(22%) nie potrafił tego określić, natomiast 
19% uważała, że „raczej nie” była w stanie go 
uniknąć. odpowiedź „zdecydowanie nie” 
nie pojawiła się ani razu. rozkład odpowie-
dzi dla poszczególnych grup nie różnił się 
w sposób istotny (p = 0,49).
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z zawodników nie wskazał odpowiedzi do-
tyczącej braku lub złej skuteczności lecze-
nia (ryc. 3). 

do odczuwania skutków wcześniejszych 
urazów, nasilających się w trakcie lub po tre-
ningu czy w trakcie zawodów, przyznało się 
32,4% kobiet i 37,1% mężczyzn. Urazy te 
dotyczyły najczęściej mięśni tylnej strony 
uda (28% kobiet i 31% mężczyzn) i ścięgna 
achillesa (po 24%). Wśród kobiet równie 
częste były dolegliwości lędźwiowo-krzy-
żowego odcinka kręgosłupa (24%). W gru-
pie mężczyzn stanowiły one 13%. 

dYSKUSJa

Stwierdza się, że około 30–70% sportowców 
wyczynowych doświadcza poważnych dys-
funkcji narządu ruchu w wyniku aktywności 
sportowej (Garlicki 2006). W badaniach 
włas nych wykazano, że uszkodzenia ciała 
w wyniku uprawiania wyczynowo biegów 
krótkich są powszechne i dotyczą zdecydo-
wanej większości zawodników (87,4% ogółu 
badanych).

powstawanie urazów w czasie biegów 
sprinterskich jest zdeterminowane wielo-
ma czynnikami przyczynowo-skutkowymi. 
Wyniki niniejszych badań wskazują na dwie 
wyraźne przyczyny związane z epizodem 
uszkodzeń ciała. pierwsza z nich to zbyt ob-
ciążające ćwiczenia połączone z brakiem 
pełnej regeneracji po poprzednim treningu, 
a druga to nieodpowiednia rozgrzewka. in-
nymi przyczynami, rzadziej wymienianymi 
przez badanych lekkoatletów, jest udział w 
treningu oraz w zawodach rozgrywanych 
w niskiej temperaturze otoczenia, zaburze-
nia koordynacji nerwowo-mięśniowej, za-
awansowany wiek sprintera, brak ogólnoro-
zwojowego treningu siłowego (pelc 2006) 
oraz niski poziom gibkości, szczególnie w 
odniesieniu do aparatu mięśniowo-ścięgni-
stego (Jönhagen 2005, Makaruk, Makaruk 
2009). z grupy wyżej wymienionych czyn-
ników, wyeliminowanie lub ograniczenie 
działania pierwszego z nich, tj. zwrócenie 
uwagi w planowaniu treningu na fizjologicz-
ne podłoże regeneracji mięśni po wysiłku 
fizycznym oraz zoptymalizowanie procesu 
rozgrzewki, wydaje się najkrótszą drogą do 

zmniejszenia liczby urazów u lekkoatletów 
specjalizujących się w biegach sprinterskich.

do uszkodzeń w biegach lekkoatletycz-
nych dochodzi głównie w obrębie kończyn 
dolnych. Urazy obejmują ścięgna achillesa, 
mięśnie: łydki, czworogłowe i dwugłowe uda 
oraz krawieckie. U sprinterów obserwuje się 
złamania z oderwaniem krętarza małego, 
kolca biodrowego przedniego dolnego, guza 
kulszowego i guzowatości kości piszczelo-
wej (zarębska 2007). W badaniach własnych, 
87,4% kobiet i 83,2% mężczyzn w pytaniu 
o lokalizację urazu wskazało kończyny dol-
ne, co potwierdza charakterystyczną dla 
tych dyscyplin lokalizację urazów.

Bez względu na rodzaj urazu niezbędne 
jest właściwe leczenie, które w przypadku 
urazów lekkich jest niedoceniane, zaś ich 
doleczanie (stopniowanie ruchu i wysiłku) 
zaniedbywane. powszechnie w sporcie lek-
ceważy się zasady gojenia tkanek miękkich 
narządu ruchu i skraca czas potrzebny do 
wygojenia uszkodzenia (Jegier i wsp. 2005). 
zbyt wczesne wznowienie intensywnego tre-
ningu znacznie zwiększa ryzyko ponownego 
uszkodzenia tych samych okolic ciała (dziak, 
Tayara 2000, nowotny 2006, ristolainen  
i wsp. 2009). W badaniach własnych duży 
procent zawodników deklarował udział w 
zajęciach treningowych mimo niewyleczo-
nego urazu (53,6% kobiet i 61,2% mężczyzn), 
co niestety może sugerować, że w niedługim 
czasie problem ten może nawrócić. również 
brak kontynuacji postępowania prewencyj-
nego po wznowieniu treningów zwiększa 
ryzyko ponownego urazu (petersen, Hol-
mich 2005).

odpowiednie zaplanowanie procesu tre-
ningowego, optymalny dobór środków, me-
tod i obciążeń treningowych umożliwia 
osiągnięcie najwyższych wyników sporto-
wych przy zmniejszonym ryzyku wystąpie-
nia kontuzji (Jegier 2005, nowotny 2006). 
należy więc pamiętać o granicach możli-
wości organizmu i nie przekraczać ich, aby 
sport nie stał się powodem pogorszenia sta-
nu zdrowia zawodnika i przedwczesnego 
zakończenia kariery.

Mając na uwadze powyższe fakty profi-
laktyka urazów sportowych powinna być 
procesem złożonym, a działania profilak-
tyczne powinny odbywać się na kilku po-
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ziomach. Celem profilaktyki pierwotnej po-
winno być zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia urazu i problemów zdrowotnych 
oraz przeciwdziałanie czynnikom mogącym 
do nich prowadzić. W przypadku zaistnienia 
urazu, profilaktyka wtórna powinna obejmo-
wać wczesną diagnostykę i leczenie wszel-
kich objawów uszkodzenia tkanek. Kolejny 
etap powinien mieć na celu zapobieganie 
skutkom przebytego urazu oraz przeciwdzia-
łanie jego nawrotom, a także minimalizację 
wtórnych uszkodzeń i komplikacji. pożą-
dane byłoby wprowadzenie postępowania 
fizjoterapeutycznego zmniejszającego lub/i 
korygującego zaburzenia biomechaniczne 
i funkcjonalne powstające wskutek urazu. 

WnioSKi

na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań wyciągnięto następujące wnioski:

1. Urazowość w lekkoatletycznych bie-
gach krótkich jest zjawiskiem powszechnym, 
dotyczącym zdecydowanej większości spor-
towców, występującym na podobnym po-
ziomie w badanych grupach niezależnie od 
płci czy trenowanego dystansu sprinterskiego.

2. najczęstsza lokalizacja obrażeń u ba-
danych sprinterów dotyczyła tkanek mięk-
kich kończyn dolnych, z czego bardziej na-
rażona na uszkodzenia była kończyna prawa 
(dominująca).

3. Wyniki niniejszych badań wskazują 
wyraźnie na dwa czynniki związane z epizo-
dem uszkodzeń w biegach krótkich: jeden to 
zbyt obciążających ćwiczeniach połączone 
z brakiem pełnej regeneracji mięśni po po-
przednim treningu, a drugi to wykonywanie 
w niewłaściwy sposób rozgrzewki. ograni-
czenie tych czynników ryzyka wydaje się naj-
krótszą drogą do zmniejszenia liczby ura-
zów u sprinterów. 

4. W świetle uzyskanych wyników za-
sadne staje się edukowanie zawodników tre-
nujących biegi krótkie w kwestii znaczenia 
przygotowania do treningu; prawidłowego 
dobierania obciążeń treningowych do ak-
tualnych możliwości fizycznych organizmu; 
właściwego dozowania częstotliwości i liczby 
treningów oraz startów w zawodach.
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