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Annotation:
Prystupa T., Rzepka A., Lara W. Chang-
es of selected physiological indices 
in men under the infl uence of thermal 
heating and cooling. The research ob-
jective is defi ning the infl uence of expo-
sure to heat during the Finnish sauna 
treatment in the morning hours on select-
ed physiological indices in men, who were 
monitored during a series of three sauna 
treatments in a row. 74 healthy men took 
part in the studies. Body weight and its 
composition was diagnosed with the help 
of TANITA BODY COMPOSITION ANA-
LYZER TBF-300 based on bioelectrical 
impedance analysis. The conducted re-
search confi rm the hypothesis about the 
positive effect of the Finnish sauna on the 
body mass components, such as body 
mass, BMI, TBW (kg) and % body fat. 

Приступа Т., Жепка А., Лара В. 
Вплив термовпливу в сауні і охо-
лодження на зміни обраних фізі-
ологічних параметрів у чоловіків. 
Стаття розглядає вплив термічного 
розігрівання в умовах фінської сау-
ни, а потім охолодження, на обрані 
фізіологічні параметри в чоловіків. 
Проект реалізований на прикладі 74 
здорових чоловіків. Склад тіла ви-
мірявся на підставі даних аналізу 
біоелектричної імпеданції (BIA) за 
допомогою апаратур TANITA BODY 
COMPOSITION ANALYZER TBF-300. 
Дослідження показало, що ранкові 
процедури у фінській сауні і охоло-
дження оптимізують наступні пара-
метри: маса тіла, BMI, TBW (kg) і від-
соток змісту жиру в організмі. 

Приступа Т., Жепка А., Лара В. Влияние 
термовоздействия в сауне и охлажде-
ния на изменения избранных физиоло-
гических параметров у мужчин. Статья 
рассматривает воздействие термическо-
го разогревания в условиях финской сау-
ны, а затем охлаждения, на избранные 
физиологические параметры у мужчин. 
Проект реализован на примере 74 здо-
ровых мужчин. Состав тела измерялся на 
основании данных анализа биоэлектри-
ческой импеданции (BIA) при помощи ап-
паратуры TANITA BODY COMPOSITION 
ANALYZER TBF-300. Исследование по-
казало, что утренние процедуры в фин-
ской сауне и охлаждения оптимизируют 
следующие параметры: масса тела, BMI, 
TBW (kg) и процент содержания жира в 
организме. 
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Wstęp1

Zmęczenie fi zyczne i psychiczne powoduje, że nasz 
organizm dramatycznie dopomina się o wypoczynek. Jak 
w sposób przyśpieszony usunąć owo zmęczenie? Do-
brym wyjściem może okazać się skorzystanie z zabiegów 
w saunie. Organizm człowieka odpowiada na bodźce do-
starczane przez saunę odprężeniem psychicznym i fi zycz-
nym oraz reakcjami ze strony poszczególnych układów 
(Tanny,1995). 

Suche kąpiele w saunie Fińskiej zyskują coraz więk-
sze powodzenie. Panuje powszechna opinia, iż sauna ma 
korzystny wpływ na redukcję tkanki tłuszczowej, popra-
wia metabolizm i jest pomocna w walce z nadwagą. W 
obecnych czasach, kiedy prawie każdy dąży do posiada-
nia doskonałej sylwetki, warto się przyjrzeć bliżej temu 
zagadnieniu. 

Praca i wypoczynek są wpisane w życie każdego czło-
wieka. Dzisiaj praca zajmuje coraz więcej czasu. Żyje-
my w pośpiechu, narażeni jesteśmy na stresy, dręczą nas 
choroby cywilizacyjne. Większość tych dolegliwości 
spowodowana jest tym, iż nie potrafi my oddzielić życia 
zawodowego od osobistego. Nie potrafi my właściwie 
wypoczywać a warto wiedzieć, że współczesny świat, 
oprócz bardzo szybkiego tempa życia i wyczerpującej 
pracy daje nam możliwość dobrej i pełnej regeneracji na-
szych sił witalnych. Mamy bowiem do dyspozycji gabi-
nety odnowy biologicznej, siłownie, fi tness- kluby. Warto 
więc wiedzieć, jak z nich korzystać. Jedną z metod in-
tensyfi kacji wypoczynku jest sauna (Sawicka i wsp.,2007, 
Trojnacka,2008). 

Sauna działa korzystnie na cały organizm. Po serii za-
biegów następuje detoksykacja organizmu poprzez wyda-
lanie toksyn z potem. Zimne kąpieli powodują zwiększe-
nie ilości tlenu we krwi i potęguje odprężenie psychiczne. 
Nic więc dziwnego, że sauna zalecana jest nie tylko w 
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celu odprężenia i wypoczynku, lecz także w niektórych 
chorobach układu oddechowego, przewlekłych chorobach 
reumatycznych, chorobach zwyrodnieniowych stawów, 
nadciśnieniu tętniczym I stopnia, stanach pourazowych 
narządu ruchu (Holford 1999; Marszałek 2002; Szyguła, 
1995).

Działając tak szeroko na nasz organizm, sauna przy-
czynia się do szybszej jego regeneracji, a nawet przyspie-
sza proces zdrowienia po przebytych urazach. Aby jednak 
doświadczyć jej drogocennego działania należy wiedzieć, 
jak właściwie z niej korzystać.

Organizm podczas kąpieli w saunie w małym stopniu 
pobiera ciepło poprzez przewodnictwo i konwekcję ciepła 
z powietrza, w największym stopniu organizm uzyskuje 
ciepło z promieniowania ścian i sufi tu, przy temperaturze 
80° C wynosi 22 kcal/min (1535 W). Różnica w ilości 
ciepła przyjętego i oddanego przez skórę i promieniowa-
nie wynosi 8 kcal/min, około dwa razy więcej niż przez 
przewodzenie i konwekcję. Wnioskiem z tego wynikają-
cym jest to, iż bardzo istotne jest prawidłowe nagrzanie 
pomieszczenia w saunie (Straburzyńska, 2003).

Pobieranie ciepła ma największy wpływ na układ 
krwionośny, obniżenie oporu o 42–46%, jaki naczynia 
krwionośne stawiają przepływającej krwi, z równoczes-
nym podwyższeniem ciśnienia żylnego krwi. Takie pobie-
ranie ciepła powoduje wzrost temperatury skóry i mięśni, 
mimo działania potu, o około 10°C, temperatura części 
rdzennej wzrasta o 0,5–1,0°C. Po opuszczeniu sauny i 
zabiegach ochładzających temperatura ciała dość szybko 
powraca do normy (Pilch i wsp., 2005, 2006). 

Pot zawiera w swym składzie mocznik, chlorek sodu, 
kwas moczowy, kwas mlekowy, lipidy, amoniak, sole 
magnezu, wapnia i potasu; posiada odczyn kwaśny. Wraz 
z potem zostają wydalone szkodliwe produkty przemiany 
materii. Gruczoły potowe uzupełniają zatem pracę nerek. 
Parujący pot z powierzchni skóry zabiera z organizmu cie-
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pło, czyli na drodze czynnej reguluje temperaturę ciała. 
Wskutek przegrzania w saunie fi ńskiej dochodzi do inten-
sywnego wytwarzanie i wydzielanie potu. W saunie wy-
dziela się około 20–30 g potu na minutę, z czego około 10 
g ulega odparowaniu. Uważa się, że przy trzech wejściach 
do sauny utrata wody przez organizm wynosi około 0,5–1,0 
litra, organizm kompensuje to zmniejszeniem diurezy, czy-
li wydalaniem moczu przez nerki (Szyguła, 1995). 

Pocenie się powoduje przesunięcie wody z przestrzeni 
międzykomórkowej do krwi, a z nią wszystkich metabo-
litów, które przenikają do potu. Z tego względu w fazie 
przegrzewania jak i ochładzania nie powinno się wprowa-
dzać do ustroju żadnych płynów (Straburzyńska, 2003)

W trakcie ochładzania następuje normalizacja, wzrost 
wysycenia krwi tlenem, obniżenie temperatury ciała, efekt 
pobudzenia i odświeżenia oraz poprawiają się wskaźniki 
oddechowe (Chorąży, 2005).

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu prze-
grzania wywołanego kąpielą w saunie fi ńskiej i ochło-
dzenia na wybrane wskaźniki fi zjologiczne u mężczyzn, 
które były monitorowane podczas zabiegu.

Pytania badawcze: Do zweryfi kowania hipotezy po-
służą następujące pytania badawcze:

Jak wpływają zabiegi sauny fi ńskiej przeprowadzone 1. 
na czczo w godzinach porannych na organizm?
Czy wskutek kąpieli w saunie dochodzi do spadku masy 2. 
ciała (BMI).
Czy wskutek kąpieli w saunie dochodzi do obniżenia 3. 
procentu tłuszczu (%FAT).
Czy wskutek kąpieli w saunie dochodzi do spadku za-4. 
wartości wody w organizmie (TBW) badanych męż-
czyzn.

Materiał i metody badawcze
Materiał badawczy stanowiło 74 zdrowych mężczyzn, 

studentów studiów stacjonarnych AWF we Wrocła-
wiu. Ochotnicy zdeklarowali się jako osoby nietrenują-
ce. Badania przeprowadzono raz w tygodniu w ramach 
zajęć z odnowy biologicznej w godzinach porannych 
(8:00–12:30). W przeprowadzonych badaniach uwzględ-
niono dwie podstawowe cechy somatyczne wysokość cia-
ła oraz wiek. Wyniki średniego wieku i wysokości ciała 
badanych mężczyzn przedstawia rycina 1. 

Skład ciała określony został techniką analizy impe-
dancji bioelektrycznej, (BIA – bioelectrical impedance 
analysis) za pomocą aparatury TANITA BODY COM-
POSITION ANALYZER TBF–300, która wykorzystuje 
elektrodę „stopa do stopy”.

Jest to technika nieinwazyjna, wiarygodna, bezpiecz-
na i skuteczna. Wyniki, które otrzymuje się dzięki tej me-
todzie są proste do odczytania i łatwo powtarzalne. Meto-
da BIA jest coraz bardziej popularna i wykorzystywana w 
gabinetach odnowy biologicznej, czy w fi tness klubach.

Metoda BIA polega na zmierzeniu impedancji, czy-
li całkowitego wypadkowego oporu elektrycznego cia-
ła, stanowiącą pochodną rezystancji (oporu biernego) i 
reaktancji (oporu czynnego) poprzez zastosowanie po-
wierzchniowych elektrod, które są połączone z analizato-
rem komputerowym oraz przy użyciu prądu o danej czę-
stotliwości i natężeniu. 

Prosto ujmując impedancja bioelektryczna to miara 
połączonego oporu i przesunięcia fazowego prądu, który 

przejdzie przez ciało. Jest to określenie wielkości prze-
szkody jaką ciało stanowi dla przepływającego prądu 
elektrycznego. Najczęściej stosowany jest prąd zmienny 
o częstotliwość 50 kHz i niskiej amplitudzie (Lewitt i wsp., 
2007).

Rycina 1. Charakterystyka statystyczna wieku i wysoko-
ści ciała badanych mężczyzn

Pomiar polega na tym, że, woda i elektrolity działają 
jako przewodnik prądu elektrycznego, więc im szybciej 
sygnał przepłynie tym mniejsza zawartość tkanki tłusz-
czowej, ponieważ mięśnie zawierają dużo wody, a masa 
tłuszczowa ma mały procent zawartości wody. Opór ma 
bezpośredni związek z siłą – objętością konduktora uży-
wanego do pomiaru wody w organizmie, którą jest naj-
łatwiej zmierzyć, czystej masy ciała oraz masy tłuszczu. 
Procent tłuszczu uzyskuje się dzięki dokładnej formule, 
która łączy pomiary impedancji oraz masy ciała ze wzro-
stem, wiekiem oraz płcią. 

Wskaźnik impedancji bioelektrycznej wzrasta ze 
spadkiem procentowej zawartości wody w organizmie 
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i odwrotnie, gdy wzrasta waga ze względu na spożycie 
płynów wskaźnik impedancji maleje. A więc wskaźnik 
impedancji zmienia się w wyniku zakłócenia procesu 
przepuszczalności prądu elektrycznego. Całkowita masa 
wody w organizmie (TBW) odgrywa bardzo ważną rolę 
w tym pomiarze, ponieważ każda zmiana przyczynia się 
do zmiany wskaźnika bioimpedancji, a co za tym idzie do 
zmiany zawartości masy tłuszczu.

Bardzo ważne jest, aby nie jeść i nie pić co najmniej 
4 godziny przed testem, unikać intensywnych ćwiczeń, 
nie spożywać alkoholu 48 godzin przed badaniem, unikać 
substancji moczopędnych, a także opróżnić pęcherz mo-
czowy 30 minut przed testem. Ponieważ, wyżej wymie-
nione wskazania wpływają na otrzymane wyniki.

Metodyka badań
Badana grupa 74 mężczyzn została poddana kąpielom 

w saunie fi ńskiej. Badani byli na czczo, opróżnili pęcherz 
moczowy, następnie udali się pod prysznic. Przed każ-
dym wejściem do sauny dokonano pomiaru składu ciała 
za pomocą aparatury – TANITA. Pomiary wykony wa no 
bez obuwia, ciało i stopy suche. Przed badaniem zważono 
mokre ubranie, aby podczas pomiaru odjąć jego ciężar. 
Odejmowano wagę stroju kąpielowego – 50 dkg od masy 
ciała. 

Analizowano podstawowe cechy morfologiczne:
AGE – wiek,• 
HEIGHT – wysokość ciała (cm),• 
WEIGHT – masa ciała (kg),• 
BMI – wskaźnika•  wagowo-wzrostowego 

{masa ciała [kg]}/{ wysokość ciała2 [m]},

Spośród komponentów składu tkankowego ciała ana-
lizie poddano następujące cechy:

FAT% – procent tłuszczu,• 
TBW – całkowita masa wody w organizmie (kg).• 

Następnie rozpoczynał się właściwy zabieg w komo-
rze sauny, który każdorazowo składał się z trzech faz:

Pierwsza faza – bezpośrednie przegrzanie w sau- 
nie. Temperatura powietrza w komorze wynosiła 
115°C, a wilgotność 35%. Czas pobytu 12 minut.
Druga faza – ochładzania poprzez trzykrotne za- 
nurzenie wraz z głową w basenie z zimną wodą. 
Temperatura wody wynosiła 10°C. 
Trzecia faza – bierny odpoczynek. Czas trwania 24  
minuty. 

Wejść do sauny było trzy, a pomiary wykonywane 
były cztery razy, czyli przed wejściem do sauny, po I, II i 
III wyjściu z sauny i ochłodzeniu.

Wszystkie wyniki badań zostały zapisane w protoko-
le, który wyglądał następująco:

Mężczyzny Standard Wiek Wzrost Pomiar 
przed sauną

Pomiar po I 
wyjściu z sauny 
i ochłodzeniu

Pomiar po II 
wyjściu z sauny 
i ochłodzeniu

Pomiar po III 
wyjściu z sauny 
i ochłodzeniu

Metody analizy statystycznej
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pa-

kietu statystycznego STATISTICA.PL wersja 8.0. Charak-
terystyka statystyczna obejmowała średnią arytmetyczną 
(X ), odchylenie standardowe (s), minimum i maksimum, 
test t-Studenta dla prób zależnych.

Wyniki badań i ich omówienie
Przeprowadzone badania miały na celu określenie 

zmian, które zaszły u mężczyzn podczas kąpieli w saunie 
fi ńskiej i ochłodzeniu. Charakterystykę badanych para-
metrów mężczyzn przedstawiono w tabeli 1. 

Charakterystyka statystyczna wskaźników fi zjolo-
gicznych u mężczyzn przed wejściem do sauny i po III 
wyjściu i ochłodzeniu, oraz różnicę tych parametrów 
przedstawiono w tabeli 2. Te wyniki potwierdzają, że 
seria zabiegów przeprowadzonych w saunie fi ńskiej w 
godzinach porannych i na czczo ma wpływ na redukcję 
badanych parametrów u mężczyzn.

Należy odnotować, iż najbardziej wyraźne zmiany 
stwierdzono pomiędzy pomiarem wykonanym przed i po 
trzecim wyjściu z sauny oraz ochłodzeniu, są one staty-
stycznie istotne.

Przedstawione wyniki pozwalają wysnuć tezę, iż za-
biegi przegrzania i ochło dze nie przeprowadzone w godzi-
nach porannych korzystnie wpływają na parametry fi zjo-
logiczne  mężczyzn. Zmiany te, są statystycznie istotne 
w przypadku masy ciała przed i po 3 wyjściu z sauny i 
ochłodzeniu, wskaźnika masy ciała (BMI) przed i po 3 
wyjściu z sauny i ochłodzeniu, całkowitej zawartości 
wody w organizmie (TBW) oraz FAT Mass przed i po 
3 wyjściu i ochłodzeniu. Natomiast, parametry procento-
wej zawartości tłuszczu w organizmie FAT% przed i po 
3 wyjściu z sauny i ochłodzeniu obniżają się, ale nie są 
statystycznie istotne.

Analizując przedstawione wyniki badań możemy 
stwierdzić, że zabiegi sauny fi ńskiej i ochładzania prze-
prowadzone w godzinach porannych u mężczyzn przy-
czyniają się istotnie do obniżenia parametrów w porów-
naniu do wartości zarejestrowanych tuż przed zabiegiem.

Dynamika zmian parametrów masy ciała przed 
sauną i po kolejnych wyjściach i ochłodzeniu

Największą średnią różnicę masy ciała zaobserwowano 
między masą ciała przed badaniem i po trzecim wyjściu z 
sauny oraz między pierwszym pobytem w saunie i ostat-
nim przedstawia rycina 2. Różnica pomiędzy pomiarami 
wykonanymi przed kolejnymi wejściami wynosi: pomię-
dzy pomiarem przed i po 1 wyjściu z sauny i ochłodze-
niu 0,099 kg; pomiędzy pomiarem przed i po 2 wyjściu z 
sauny i ochłodzeniu 0,320 kg; pomiędzy pomiarem przed 
i po 3 wyjściu z sauny i ochłodzeniu 0,514 kg; pomiędzy 
pomiarem po 1 i po 2 wyjściu z sauny 0,222 kg; pomiędzy 
pomiarem po 1 i po 3 wyjściu z sauny 0,414 kg; pomiędzy 
pomiarem po 2 i po 3 wyjściu z sauny i ochłodzeniu 0,193 
kg (ryc. 3). Wyniki przedstawionych badań wskazują na 
to, że prawidłowe stosowanie zabiegów przegrzania i 
ochłodzenia powodują statystycznie istotne obniżenie 
masy ciała u wszystkich badanych mężczyzn.

Parametry BMI przed i po kąpieli w saunie fi ńskiej 
oraz zabiegach ochłodzenia u badanych mężczyzn

Największą różnicę w średnich wartościach BMI u 
mężczyzn można zauważyć między BMI przed badaniem 
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i po trzecim pobycie w saunie i ochłodzeniu oraz pomię-
dzy BMI zbadanym po pierwszym wyjściu i po trzecim 
wyjściu z kabiny sauny i ochłodzeniu (ryc. 4). Świadczy 
to o tym, iż zabieg ten powoduje statystycznie istotne 
obniżenie wskaźnika masy ciała u wszystkich badanych 
mężczyzn. 

Średnia arytmetyczna dla BMI przed kąpielą w sau-
nie wynosiła 23,52 kg/m2, po trzecim wyjściu z sauny i 
ochłodzeniu 23,37 kg/m2, a różnica między tymi pomia-
rami wyniosła 0,155 kg/m2, świadczy to, że zabiegi sauny 
fi ńskiej i zabiegi ochłodzenia istotnie wpływają na reduk-
cję wskaźnika masy ciała mężczyzn, zarejestrowano sta-
tystycznie istotne obniżenie tego parametru.

Analiza statystyczna zawartości wody w organi-
zmie (TBW) przed i po kolejnych wyjściach z sauny 
fi ńskiej i ochłodzeniu.

Została zaobserwowana falowość parametry TBW u 
mężczyzn, charakterystykę statystyczną zachowania za-
wartości wody w organizmie badanych mężczyzn między 
wyjściami z sauny i ochłodzeniu przedstawia rycina 4.

Największą różnicę w średnich wartościach TBW mo-
żemy zauważyć przed badaniem oraz po trzecim poby-
cie w saunie oraz pomiędzy drugim a trzecim wyjściem 
z sauny i ochłodzeniu (ryc. 5). TBW – miernik wody w 
organizmie, wykazuje falowy spadek po przegrzaniu, po-
nieważ podczas prawidłowo przeprowadzonego zabiegu 
nie wolno spożywać płynów, aby doszło do oczyszczenia 
organizmu z toksyn. Między innymi szkodliwe substancje 
usuwane są z ustroju człowieka za pomocą wody zawartej 
w pocie (Gutierrez, 2003). Wyniki badań statystycznych 
przedstawione na rycinie 4, ukazują różnice średniej aryt-
metycznej TBW pomiędzy kolejnymi pomiarami.

Analiza statystyczna procentowej zawartość tłusz-
czu ( FAT %) przed i po kolejnych wyjściach z sauny 
fi ńskiej i ochłodzeniu.

Równocześnie spadkowi masy ciała towarzyszy ob-
niżenie procentu tłuszczu (FAT %) w organizmie jest to 
efekt spalania tkanki tłuszczowej pod wpływem oddzia-
łującego ciepła w komorze sauny. Analizę zachowania 
parametrów procentowej zawartości tłuszczu u badanych 
mężczyzn przedstawia rycina 5.

Największą różnicę w średnich statystycznych war-
tościach zauważono przed badaniem oraz po trzecim po-
bycie w saunie , i pomiędzy pierwszym a trzecim wej-
ściem do sauny. Różnice statystyczne FAT% u mężczyzn 
pomiędzy wyjściami z sauny i analiza porównawcza I – II 
wyjścia, I – III wyjścia, II – III wyjścia z sauny i ochło-
dzeniu przedstawia rycina 5.

Analiza statystyczna zmian masy tłuszczu (FAT 
MASS) przed i po kolejnych wyjściach z sauny fi ńskiej 
i ochłodzeniu.

Analizując dynamikę zmian parametrów masy tłusz-
czowej badanych mężczyzn pomiędzy wyjściami z sauny 
i ochłodzeniem w basenie z zimną wodą przeprowadzo-
ne w godzinach porannych i na czczo zauważono istotne 
obniżenie masy tłuszczowej w porównaniu do wyników 
badań przed sauną i po III wyjściu z sauny i ochłodzeniu. 
Możemy stwierdzić, iż zabiegi sauny fi ńskiej i ochłodze-
nia w basenie z zimną wodą powodują u badanych męż-
czyzn statystycznie istotną redukcje zawartości tłuszczu 
w organizmie, wyrażoną w kilogramach. Różnice para-
metrów masy tłuszczu pomiędzy wyjściami z sauny fi ń-
skiej i ochłodzeniu przedstawiono na rycinie 6. 

Analiza dynamiki parametrów masy tłuszczowej w kg 
w grupie mężczyzn wykazała, że u wszystkich badanych 
zarejestrowano statystycznie istotną (p<0,038) redukcje 
masy tłuszczowej. Dynamika zmian parametrów FAT 
MASS badanych mężczyzn pomiędzy wyjściami z sau-
ny fi ńskiej i ochłodzeniu są statystycznie istotne, różnice 
tych parametrów przedstawia rycina 6.

Tabela 1. 
Ogólna charakterystyka analizowanych parametrów u badanych mężczyzn

Cecha Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 
standardowe

Wiek [lata] 20,00 26,00 21,57 1,15
Wzrost [cm] 163,00 195,00 181,24 6,48
Masa ciała [kg] 57,50 102,30 77,48 9,98
BMI [kg/m2] 18,73 30,88 23,52 2,13
FAT mass [kg] 2,96 29,39 11,42 4,65
% FAT 4,80 28,7 14,42 4,11
TBW [kg] 36,20 61,10 48,38 4,98

Tabela 2. 
Charakterystyka statystyczna wskaźników fi zjologicznych u mężczyzn przed wejściem do sauny i po III wyjściu i 

ochłodzeniu, oraz różnicę badanych parametrów

Cecha
Przed sauną Po 3 wejściu do 

sauny
Różnica 

przed wejściem i po 3 wyjściu
Test t-Studenta dla 

prób zależnych
X s X s X  różnicy s różnicy t df p

Masa ciała 77,48 9,98 76,97 9,92 0,514 0,363 12,16 73 0,0000
BMI 23,52 2,13 23,37 2,11 0,155 0,106 12,56 73 0,0000

FAT % 48,38 4,98 48,31 5,06 0,074 1,070 0,60 73 0,5519
TBW 14,41 4,11 13,92 4,27 0,491 1,905 2,22 73 0,0298

FAT Mass 11,42 4,65 10,97 4,66 0,454 1,548 2,52 73 0,0138
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Rycina 2. Różnice w masie ciała pomiędzy wyjściami z sauny fi ńskiej (przed – I; przed – II; przed – III; I – II; 
I -- III; II – III) i ochłodzeniem u badanych mężczyzn

Rycina 3. Różnice BMI pomiędzy wyjściami z sauny fi ńskiej (przed – I; przed – II; przed – III; I – II; 
I -- III; II – III) i ochłodzeniem u badanych mężczyzn
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Rycina 4. Różnice zawartości masy wody w organizmie pomiędzy wyjściami z sauny fi ńskiej (przed – I; przed – II; 
przed – III; I – II; I -- III; II – III) i ochłodzeniem u badanych mężczyzn
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Rycina 5. Analiza statystyczna istotnych różnic parametrów FAT% u mężczyzn pomiędzy wyjściami z sauny fi ńskiej i 
ochłodzeniu oraz analiza porównawcza I – II, I – III i II – III wyjście z sauny.

Rycina 6. Analiza statystyczna istotnych różnic parametrów masy tłuszczu (kg) FAT MASS pomiędzy  wyjściami z 
sauny fi ńskiej i ochłodzeniu oraz analiza porównawcza I – II, I – III i II – III wyjście z sauny.
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Dyskusja 
Według Wandy Pilch działanie bodźców termicznych 

w saunie powoduje wzrost temperatury wewnątrz ciała 
osób, które brały udział w badaniu. Przyrost ten prowadzi 
do aktywowania różnorodnych mechanizmów termoregu-
lacji, czego efektem jest wzmożony przepływ krwi przez 
skórę oraz zwiększenie wydzielania potu. Utrata płynów 
wraz z potem prowadzi do zmniejszenia masy ciała po 
zakończonej kąpieli w saunie (Lewitt i wsp., 2007, Pilch 
i wsp., 2006).

Analiza przeprowadzonych badań na grupie 74 męż-
czyzn, wskazuje na to, iż masa ciała badanych obniżyła 
się po każdym wejściu do sauny. Co najważniejsze, naj-
większy spadek zauważono po trzecim wyjściu z kabiny 
sauny, różnica ta wynosiła średnio 0,514 kg, rezultaty 
tych parametrach statystycznie istotne.

Przeprowadzone badania przez Marka Chorążego i 
Krystynę Kwaśny (2005) ujawniły podobne wyniki. Ba-
dania na 30 osobach w wieku 20–24 lat, podzielonych na 
trzy grupy: wytrenowani – siatkarze I ligi, korzystający z 
sauny dwa razy w tygodniu, średnio wytrenowani – siat-
karki III ligi korzystające z sauny raz w tygodniu oraz nie 
trenujący – studenci. W badanych trzech grupach zaobser-
wowano spadek masy ciała, tylko w grupie średnio wytre-
nowanej i nietrenującej zmiany te były statystycznie istot-
ne. W obu przypadkach badane osoby były między 20–24 
rokiem życia. Może to świadczyć o tym, iż organizm re-

gularnie poddawany dużym obciążeniom fi zycznym jest 
w stanie lepiej przystosować się do zmiany środowiska 
zewnętrznego i nie musi reagować tak gwałtownymi re-
akcjami termoregulacyjnymi. Badania przeprowadzone 
w godzinach porannych, wykazują pozytywny wpływ na 
masy ciała, która w istotny sposób obniża się u wszyst-
kich badanych mężczyzn. Największą statystycznie istot-
ną różnicę w masie ciała zaobserwowano przy pomiarze 
między pierwszym, a trzecim wyjściem oraz przed i po 
trzecim wyjściu z kabiny sauny. Podobne rezultaty uzy-
skała Wanda Pilch i współautorzy (2003a,b, 2006, 2007). 
Jednakże przeprowadziła ona badania na grupie kobiet. 
Porównywalną analizę przeprowadził Zbigniew Szyguła 
i współautorzy (1995) na mężczyznach. Redukcja masy 
ciała stwierdzona u kobiet była mniejsza niż ubytki masy 
zaobserwowane w grupie mężczyzn. Jest to wynikiem 
większego wydzielania potu przez mężczyzn oraz więk-
sza masą mięśniową u mężczyzn oraz mniejszą zawartoś-
cią tkanki tłuszczowej u mężczyzn niż u kobiet.

Badania przeprowadzone przez A. Gutierreza i współ-
autorów potwierdzają postawioną w pacy hipotezę, czy-
li zaobserwowali oni statystycznie istotny spadek masy 
ciała, a także obniżenie zawartości wody w organizmie 
oraz procentowej zawartości tłuszczu. Stwierdzili oni, iż 
spadek masy ciała spowodowany jest redukcją wody w 
organizmie. Wykazano także, że zawartość wody nie jest 
w pełni odbudowana, nawet po nawodnieniu ciała.
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Obniżenie się masy ciała spowodowane jest aktywo-
waniem różnorodnych zjawisk termoregulacyjnych, które 
prowadzą do obniżenia wagi, utrata wody wraz z potem 
powoduje depresję TBW (zawartości wody w organizmie). 
Obniżenie się BMI jest ściśle powiązane ze spadkiem 
masy ciała, od którego to uzależniona jest jego wielkość, 
jest ona proporcjonalna do wartości masy ciała (Felińczak 
i wsp. 2008; Szyguła, 1995). Ubytek zawartości zarówno 
procentowej jak i wyrażonej w kilogramach masy tkanki 
tłuszczowej jest również efektem przegrzania w saunie. 
Powyższe dana dają wszelkie podstawy na sformułowa-
nie wniosku, że prawidłowe stosowanie zabiegów prze-
grzania oraz ochłodzenie, sprzyja znaczącemu spadkowi 
badanych parametrów fi zjologicznych mężczyzn.

Wnioski
U wszystkich mężczyzn po zakończeniu badań stwier-1. 
dzono statystycznie istotne obniżenie badanych para-
metrów fi zjologicznych.
Zabiegi w saunie fi ńskiej przeprowadzone w godzinach 2. 
rannych istotnie przyczyniają się do optymalizacji pa-
rametrów takich jak: masa ciała, BMI – wskaźnika wa-
gowo-wzrostowego, oraz TBW – zawartości całkowitej 
masa wody w organizmie (kg), FAT% – procent tłusz-
czu w organizmie, te wyniki są statystycznie istotne.
 Stwierdzono, że zabiegi sauny fi ńskiej prowadzone w 3. 
godzinach rannych i na czcze korzystnie wpływają na 
organizm człowieka.
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