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Ćwiczenia są dobrze znaną metodą leczniczą w ramach rehabilitacji i profilaktyki. Ćwiczenia
rozwijające wytrzymałość optymalizują czynności układu sercowo-naczyniowego, poprzez co
zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca lub udaru; ćwiczenia rozwijające siłę
skutecznie zapobiegają wystąpieniu bólów dolnej części grzbietu i osteoporozy lub
zmniejszają ryzyko wystąpienia tych schorzeń. Jednak silne dowody doświadczalne z
ostatniego dziesięciolecia wskazują na to, Ŝe bodźce generowane w trakcie wykonywania
ćwiczeń mają równieŜ korzystny wkład w leczenie chorób neurodegeneracyjnych (np.
choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego) i urazów układu nerwowego (np. uraz rdzenia
kręgowego). DostrzeŜono tutaj kluczową rolę czynników neurotroficznych. Uwalnianie tych
substancji jest blisko związane z pobudzeniem sensorycznym, zwłaszcza z bodźcami
aferentnymi pochodzącymi z wrzecion mięśniowych. PoniewaŜ świadome pobudzanie mięśni
oraz kontrola motoryczna są często upośledzone u pacjentów neurologicznych, i z tego
powodu przepływa mniej pobudzeń czuciowych, wyjątkowo waŜne stają się alternatywne
sposoby generowanie bodźców. W odniesieniu do naturalnego zachowania stochastycznego
wykazywanego przez komórki nerwowe, pobudzenie układu nerwowo-mieśniowego moŜe
być uzyskane poprzez mechaniczne pobudzanie rezonansem stochastycznym (RS). Sygnały
te mają przebieg spójnej fali, na która nałoŜone są zakłócenia. Pobudzenia nadprogowe
wynikają z interakcji podobnej do rezonansu pomiędzy oboma stochastycznymi sygnałami.
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ĆWICZENIA ZWIĘKSZAJĄ POTENCJAŁ NEUROPROTEKCYJNY:
Ćwiczenia są dobrze znaną metodą leczniczą w ramach rehabilitacji i profilaktyki wielu
powszechnych chorób występujących we współczesnym społeczeństwie przemysłowym. W
wielu badaniach stwierdzono korzystny wpływ ćwiczeń rozwijających wytrzymałość na układ
sercowo-naczyniowy oraz skład organizmu, poprzez co zmniejszone jest ryzyko wystąpienia
chorób serca, udaru lub cukrzycy. Regularnie wykonywane ćwiczenia rozwijające siłę
skutecznie zapobiegają spadkowi siły mięśniowej, wystąpieniu bólów dolnej części grzbietu i
poprawiają gęstość mineralną kości oraz ich strukturę, co zmniejsza prawdopodobieństwo
zapadnięcia na osteoporozę.
Szeroko zakrojone badania z ostatniego dziesięciolecia dowodzą o tym, Ŝe pacjenci
cierpiący na choroby neurodegeneracyjne, bóle, upośledzenie funkcji poznawczych lub urazy
układu nerwowego równieŜ odnoszą korzyści z wykonywania ćwiczeń (Vaynman i
Gomez-Pinilla 2005 do wglądu). Wymienione zaburzenia charakteryzują się przede
wszystkim róŜną etiologią oraz róŜną strukturą patologiczną, i wiele mechanizmów i
czynników – takich jak mutacja genu, stres oksydacyjny, neurotoksyny środowiskowe,
przyczyny genetyczne lub przypadkowe uszkodzenie - jest znanych lub podejrzewanych
jako odpowiedzialne za wywołanie choroby i jej postęp. Jednak wszystkie te mechanizmy
mają wspólną cechę, czyli spadek liczby komórek nerwowych (Mattson i Magnus 2006 r.).
Poza typowymi dla danej choroby mechanizmami patologicznymi, waŜną rolę odgrywają
unieruchomienie i brak aktywności komórek nerwowych. W rezultacie ekspresja czynników
neurotroficznych – co ma znaczenie fundamentalne dla podtrzymywania Ŝycia neuronów,
wzrostu aksonów, neuroplastyczności i łączności – ulega chronicznemu obniŜeniu przez co
komórki nerwowe wchodzą w proces zaprogramowanej śmierci komórkowej. Jako Ŝe
większość chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera i
neuropatia cukrzycowa, występuje przede wszystkim u pacjentów starszych, podatność
układu nerwowego i umieranie komórek mają porównywalne znaczenie poniewaŜ proces
neurogenezy spowalnia się wraz z wiekiem.
Rozległa wiedza o funkcjach czynników neurotroficznych pochodzi z badań nad modelami
zwierzęcymi.
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charakterystyczne objawy chorób neurodegeneracyjnych. Dlatego Chen wraz ze

współpracownikami (2002 r.) odkrył, Ŝe zmutowane myszy (EG3-/-), których wrzeciona
mięśniowe tracą swoje funkcje po urodzeniu, rozwijają ruchowe objawy parkinsonowskie
takie jaka ataksja i drŜenie. Autorzy argumentują, Ŝe w sposób drastyczny spada ilość
bodźców obwodowych i dlatego uwalnianie czynników neurotroficznych jest upośledzone, co
powoduje śmierć komórek nerwowych zwojów podstawnych. Inni badacze przeprowadzali
doświadczenia z udziałem zwierząt ze zmianami wywołanymi działaniem neurotoksyn.
Podawane do kory neurotoksyny (6-OGDA lub MPTP) wywołały duŜą utratę komórek
nerwowych prąŜkowia. JednakŜe szczury zmuszane do poruszania się lub biegania przy
uŜyciu chorej kończyny miały złagodzone objawy ruchowe i w mniejszym stopniu dotknięte
były przez śmierć komórkową (np. Cohen i wsp. 2003 r., Tillerson i wsp. 2002 r.). Autorzy ci
uwaŜają, Ŝe bodźce wytwarzane w trakcie takich ćwiczeń wywoływały zauwaŜalną ekspresję
czynników neurotroficznych, które zmniejszają podatność komórek prąŜkowia i utratę
komórek. Ruch per se jednak wydaje się nie wpływać na uwalnianie czynnika
neurotroficznego. Doświadczenia Hutchinsona i wsp. (2004 r.) i Gomez-Pinilla i wsp.
(2002 r.), skupione nad moŜliwościami regeneracji rdzenia kręgowego po urazie sugerują
istnienie związku między czynnością uwalniania i szybkością ruchu. Stanie w miejscu nie
pobudza uwalniania czynników neurotroficznych a pływanie wpływa na ich ekspresję w
umiarkowany sposób. Wielu pacjentów neurologicznych nie jest w stanie samodzielnie
wykonywać ćwiczeń (np. biegać) i dlatego brakuje bodźców czuciowych o charakterze
balistycznym i potencjalna ekspresja czynników neurotroficznych jest niewystarczająca, aby
zapobiec dalszemu postępowi choroby lub wspomóc wzrost aksonów i regenerację układu
nerwowego. Dlatego moŜna ominąć świadome pobudzanie poprzez symulowanie bodźców
czuciowych, zwłaszcza wywołując bodźce aferentne we wrzecionach mięśniowych. Nie
powinno się jednak stosować duŜych obciąŜeń mechanicznych, poniewaŜ układ nerwowomięśniowy nie jest zazwyczaj odpowiednio przygotowany u takich pacjentów i moŜe dojść do
złamań i innych urazów.
REZONANS STOCHASTYCZNY:
Biorąc pod uwagę naturalne, wewnętrzne zachowanie stochastyczne wykazywane przez
komórki nerwowe, bodźce o charakterze drgań z nałoŜonymi zakłóceniami, co określa się
jako rezonans stochastyczny, wykazują duŜą zgodność z wymienionymi wyŜej
wymaganiami. Rezonans stochastyczny (RS) jest zjawiskiem spotykanym w wielu
nieliniowych układach dynamicznych (Gammaitoni i wsp. 1998 r. do wglądu). Podstawowe
funkcje są bardzo skuteczne i dają się matematycznie udowodnić. Najogólniej moŜna go
określić jako rodzaj progu lub bariery z dopływem dwóch lub więcej rodzajów bodźców.
Zazwyczaj jeden bodziec jest sygnałem spójnym; drugi o tej samej modalności jest losowym
i/lub stochastycznym zakłóceniem.
Odnosząc się do zachowania o charakterze zakłócającym wykazywanym przez komórki
nerwowe, składowe RS wywołują zachowanie podobne do rezonansu, co umoŜliwia
wywoływanie pobudzeń nadprogowych przy uŜyciu słabych bodźców mechanicznych.
„Dlatego zakłócenia mogą odgrywać waŜną rolę w przetwarzaniu bodźców przez neurony
OUN, zarówno w skrawkach jak i in vivo” (Stacy i Durand, 2000 r., 1401). Przy uŜyciu
stochastycznie nałoŜonych fal teta osiągnięto dziesięciokrotnie wzrost uwalniania czynników
neurotroficznych w porównaniu z sygnałami sinusoidalnymi o tej samej częstotliwości
podstawowej (Bałkowiec i Katz 2002 r.).
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Rysunek 1: Ekspresja neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) In vitro
(zaadoptowano z Balkowiec i Katz 2002 r.). W porównaniu do harmonicznego pobudzania
sinusoidalnego, zakłócenia o tej samej podstawowej częstotliwości powodują
dziesięciokrotny wzrost uwalniania czynnika.
Pomimo tego, Ŝe wpływ RS moŜe być zidentyfikowany w pojedynczych komórkach
nerwowych i na poziomie molekularnym, moŜe on równieŜ wpływać na przetwarzanie
sygnałów w sieciach neuronalnych i przez to na kontrolę sensoryczno-ruchową. KaŜdy
rodzaj mechanizmu kontroli wymaga określonej ilości informacji. W kontroli ruchowej
niezbędna jest informacja o otoczeniu oraz przestrzennej pozycji kończyn, aby móc
podejmować właściwe decyzje. Przetwarzanie informacji jest ściśle związane ze zdolnością
odbierania bodźców. Zdolność ta jest jednak często upośledzona u pacjentów
neurologicznych (np. z chorobą Parkinsona, neuropatiami lub po udarze) i dlatego
mechanizmy umoŜliwiające czułe i wczesne odbieranie bodźców zewnętrznych jest
najwaŜniejsze. JeŜeli brakuje informacji dotyczących otoczenia, zdolność doboru ruchów
dopasowanych do panującej sytuacji jest ograniczona. Z kilku badań wynika, Ŝe dodanie na
odpowiednim poziomie składowych stochastycznych do bodźców moŜe zwiększyć ich
skuteczność ich odbierania. „Rezonans stochastyczny (RS) jest kolektywnym, nieliniowym
efektem, który polega na tym, Ŝe dodanie losowego lub zakłócającego sygnału do słabego
sygnału lub bodźca powoduje lepszą skuteczność odbierania lub zwiększoną zawartość
informacji w pewnej reakcji” (Ward i wsp. 2002 r. 91). Dlatego Liu wraz współpracownikami
(2002 r.) wykrył o 34% lepszą detekcję sygnałów RS w porównaniu z sygnałami
sinusoidalnymi przez pacjentów z neuropatiami. Wells i wsp. (2005 r.) oraz Khaodhiar i wsp.
(2003 r.) wykazali w swoich pracach podobne wyniki u pacjentów młodych, starszych oraz
mających neuropatie. Jednak wpływ RS nie ogranicza się wyłącznie do przetwarzania
bodźców czuciowych. W wielu doświadczeniach oczywistym okazało się to, Ŝe nałoŜenie
losowych lub stochastycznych składowych na bodźce mechaniczne moŜe złagodzić objawy i
zoptymalizować kontrolę motoryczną u pacjentów z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi i
ruchowymi (Haas i wsp., 2006 r., Turbanski i wsp., 2005 r., Schuhfried i wsp., 2005 r.).
Dla przykładu na rysunku 2 przedstawiono wynik długoterminowego badania nad
pojedynczym przypadkiem. KaŜdego tygodnia pacjent ze stwardnieniem rozsianym odbywał
trzy do pięciu sesji treningów stochastycznych. Ogromna poprawa kontroli postawy ciała
występowała spontanicznie (tj. po kaŜdej sesji treningowej) jak i w dalszym ciągu leczenia.
PoniewaŜ zmiany te zostały zaobserwowane na podstawie pojedynczego przypadku, nie
mogą być uwaŜane za zupełnie reprezentatywne. Jednak Schuhfried i wsp. (2005 r.) oraz
Turbanski i wsp. (2005 r.) stwierdzili podobny wpływ treningu stochastycznego na kontrolę
postawy ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona.
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Rysunek 2: Zmiany w kontroli postawy ciała u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w
trakcie doświadczenia z treningiem stochastycznym.
Odnosząc się do innych badań, efekty te moŜna wytłumaczyć uwalnianiem
neuroprzekaźników i zmianami w przetwarzaniu sygnałów w zwojach podstawnych i okolicy
przedczołowej (Haas i wsp., 2006 r.). Z innego punktu widzenia moŜliwe do przyjęcia wydaje
się być to, Ŝe komponent zakłócający RS wywołuje ciągłe obciąŜenie receptorów, co
poprawia selekcję informacji oraz ocenę poleceń eferentnych metodą maksymalnego
prawdopodobieństwa (Halford i wsp., 1998 r.). „Mówiąc inaczej, zwiększenie zakłóceń
(zwiększenie zaburzenia) dopływających bodźcach moŜe spowodować większe
uporządkowanie poleceń eferentnych. Ta niesamowita cecha nieliniowych układów
stochastycznych jest określana jako rezonans stochastyczny (RS)” (Xiao 1998 r., 133).
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