Family Medicine & Primary Care Review 2017; 19(3): 323–334 https://doi.org/10.5114/fmpcr.2017.69299
© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów
bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej

ISSN 1734-3402, eISSN 2449-8580

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
• CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION (CME)

Krzysztof Kassolik1, 2, D–F, Elżbieta Rajkowska-Labon1, 3, D–F, Tomasz Tomasik4, 5, D–F,
Agnieszka Pisula-Lewadowska2, D–F, Krzysztof Gieremek1, 6, D–F,
Waldemar Andrzejewski1, 2, D–F, Anna Dobrzycka2, D–F, Donata Kurpas7, 8, D–F
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3
Zakład Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
4
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
5
Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum w Krakowie
6
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
7
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
8
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
1
2

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy
Streszczenie Celem niniejszych wytycznych jest zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia korekt systemowych w dotychczasowym modelu ochrony zdrowia, aby stały się skutecznym narzędziem poprawy zdrowia. Intencją autorów jest wskazanie założeń
nowego podejścia w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu w zespołach bólowych: odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczasowe przyjęte
postępowanie rozwiązuje opiekę nad tą grupą pacjentów w ramach POZ, głównie przez zalecanie farmakoterapii i/lub kierowanie pacjenta do odpowiedniej przychodni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W tej drugiej sytuacji czas oczekiwania pacjenta
od pojawienia się pierwszych objawów bólowych do pierwszego kontaktu z fizjoterapeutą w warunkach Polski wynosi kilka miesięcy.
U wielu pacjentów dolegliwości bólowe w zakresie kręgosłupa nie mają złożonego charakteru i wymagają wykonania kilku prostych
niskonakładowych zabiegów z zakresu fizjoterapii (masaż, proste zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii). W takich przypadkach postępowanie fizjoterapeutyczne powinno opierać się na prostej ocenie stanu pacjenta i na jej podstawie zaplanowaniu terapii. Można to osiągnąć przeprowadzając badanie funkcjonalne oraz ocenę palpacyjną mającą na celu ustalenie, które mięśnie i więzadła odpowiadają za
powstawanie dolegliwości bólowych. Ocena ta stanowi podstawę do ustalenia strategii postępowania fizjoterapeutycznego w formie
zabiegów masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Dodatkowo należy udzielić prostego instruktażu w zakresie automasażu, autofizykoterapii i autokinezyterapii i uwzględnić potrzebę zastosowania zaopatrzenia ortetycznego, a także innych pomocy technicznych. Potencjalne
efekty wprowadzenia takiej formy aktywizacji pacjenta POZ to: zwiększenie możliwości oddziaływania ukierunkowanymi prostymi czynnikami fizykalnymi na dane schorzenie układu ruchu przez samego pacjenta, wspomaganie procesu usprawniania realizowanego przez
fizjoterapeutę w POZ oraz AOS i kształtowanie świadomych postaw prozdrowotnych u pacjenta POZ.
Słowa kluczowe: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapia, zespoły bólowe kręgosłupa.
Wersja polskojęzyczna artykułu: Kassolik K, Rajkowska-Labon E, Tomasik T, Pisula-Lewadowska A, Gieremek K, Andrzejewski W, Dobrzycka A, Kurpas D. Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, the Polish Society of Family Medicine and the College of
Family Physicians in Poland in the field of physiotherapy of back pain syndromes in primary health care. Fam Med Prim Care Rev 2017;
19(3): 323–334, doi: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2017.69299.

Wstęp
Dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa stanowią bardzo
poważny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny, który
jest szczególnie widoczny w podstawowej opiece zdrowotnej
(POZ). Istotnym zagadnieniem społecznym jest zwłaszcza ból
o charakterze przewlekłym. Jego zróżnicowany poziom zaburza
codzienne funkcjonowanie, jest powodem absencji w pracy,
eliminuje z aktywności życia codziennego, modeluje charakter

zachowań, pogarsza sprawność, prowadzi do poczucia utraty
własnej wartości [1]. Wdrożenie modelu postępowania ukierunkowanego na rozszerzenie kompetencji lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej w znaczny sposób poprawi efekty leczenia,
zwiększy satysfakcje pacjentów, usprawni funkcjonowanie poradni specjalistycznych, zmniejszy konieczność uciążliwej i rozbudowanej nadmiernie diagnostyki, a tym samym zredukuje
koszty leczenia. Autorzy niniejszych wytycznych podkreślają potrzebę pewnego „zwrotu w kulturze opieki zdrowotnej i postę-
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powaniu klinicznym” [2]. Swoje zadanie w tym zakresie postrzegają jako aktywne włącznie się w proces opieki realizowany przy
współpracy lekarza POZ i fizjoterapeuty. Ze względu na szybką
diagnostykę i dostęp do leczenia na poziomie POZ w znacznym
stopniu skróci to czas oczekiwania na wizytę w specjalistycznej
przychodni rehabilitacyjnej, zminimalizuje liczbę zwolnień lekarskich z pracy, zmniejszy absencję chorobową, obniży koszty
medyczne pośrednie i bezpośrednie. Szybka interwencja terapeutyczna umożliwi zmniejszenie dolegliwości, przywrócenie
funkcji, poprawę sprawności ruchowej pacjentów już na poziomie POZ. Autorzy wytycznych uznają i popierają zasady medycyny opartej na dowodach i wraz z autorami cytowanych publikacji przyjmują pogląd, że aktualnie nie są dostępne skuteczne
monoterapie, ze względu na heterogeniczny charakter zespołów
bólowych w zakresie kręgosłupa [3]. Autorzy są zwolennikami
zastosowania w leczeniu prostych strategii (kinezyterapii, masażu, fizykoterapii, zaopatrzenia ortetycznego, pomocy technicznych, autoterapii, edukacji), które oprócz działań lekarza i fizjoterapeuty włączą aktywnie pacjenta do terapii.

Metoda
Eksperci Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce dokonali szczegółowego przeglądu opublikowanych
dowodów naukowych dotyczących postępowania w zakresie
fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej
opiece zdrowotnej, w tym rozpoznawania, leczenia i prewencji
zespołów bólowych kręgosłupa.

Definicje
Dla wypracowania przejrzystego modelu standardów postępowania dolegliwości bólowe kręgosłupa podzielono na trzy zespoły.
Podział ten jest powszechnie stosowany w literaturze naukowej.
Zespół bólowy szyjnego odcinka kręgosłupa
Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (International
Association for the Study of Pain) definiuje ból szyi w rejonie
poniżej kresy karkowej i powyżej poziomu wyznaczonego przez
linię poprzeczną biegnącą przez pierwszy wyrostek kolczysty
kręgosłupa piersiowego i bocznie przez płaszczyznę strzałkową
przylegającą do bocznej powierzchni szyi [4].
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Zespół bólowy piersiowego odcinka kręgosłupa
Określa ból odczuwany w górnej i środkowej tylnej części
tułowia między kręgami Th1–Th12 [5, 6].
Zespół bólowy lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
Inaczej ból dolnego odcinka kręgosłupa (low back pain – LBP)
to zespół bólowy zlokalizowany poniżej XII żebra i powyżej dolnych fałdów pośladkowych, połączony z ewentualnym promieniowaniem do kończyn dolnych [7, 8].

Epidemiologia
W  populacji ogólnej ból szyi jest częstą dolegliwością
w układzie mięśniowo-kostnym. Dotyczy ludzi w każdym wieku,
niezależnie od płci. W ciągu roku w całej populacji zgłasza te dolegliwości od 12,1 do 71,5% osób. Natomiast wśród pracujących
zawodowo problem dotyczy od 27,1 do 47,8% [9, 10]. Częstość
występowania dolegliwości w obrębie kręgosłupa piersiowego
nie jest precyzyjnie oszacowana. W USA u 15% osób z ogólnej
populacji stwierdza się bezobjawową przepuklinę krążka międzykręgowego, a u 100 osób na 100 000 przebadanych mają
miejsce objawy kliniczne. Każdego roku odnotowuje się około
260 tysięcy złamań kompresyjnych w przebiegu osteoporozy.
Występowanie skolioz rozpoznaje sie u 150 osób na 100 000.

Występowanie bólu mięśniowo-szkieletowego odcinka piersiowego w populacji dorosłych Szwedów w przedziale wiekowym
35–45 lat wynosi 15% wszystkich rocznych zachorowań [6].
Odsetek chorujących w przedziale wiekowym 16–65 lat sięga
34,8% pracujących dorosłych. Natomiast do 84% osób doświadcza w ciągu całego życia bólu w okolicy dolnego odcinka kręgosłupa. Problem ten występuje częściej u kobiet, wzrasta wraz
z wiekiem, a jego największe nasilenie przypada na siódmą dekadę życia. Zaledwie u 1–5% populacji pojawiają się także dolegliwości bólowe związane z nerwem kulszowym. Szczyt możliwości wystąpienia incydentu przypada na piątą dekadę życia
i częściej dotyczy kobiet [6, 11, 12].

Przebieg kliniczny
Pierwszy incydent bólowy najczęściej pojawia się w trzeciej
i czwartej dekadzie życia i trwa od kilku dni do czterech tygodni.
Ze względu na jego charakter określany jest jako tępy lub ostry,
a ze względu na lokalizację rozpoznawany jest jako miejscowy
(punktowy) lub rozlany [13]. W zależności od lokalizacji i wielkości patologii w obrębie struktur może rozwinąć się w schorzenie przewlekłe [14]. Wyróżnia się fazę ostrą i przewlekłą. Wielu
autorów definiuje ból przewlekły jako trwający poza przewidywany okres gojenia lub co najmniej 3 miesiące [15]. Ból szyi ze
względu na czas trwania dolegliwości dzieli się na: ostry (trwający mniej niż 4 tygodnie), podostry (trwający od 1 do 3 miesięcy),
przewlekły (trwający ponad 3 miesiące) [16]. Długotrwały ból
może wpływać na stan fizyczny pacjentów i ich zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego. To z kolei ma negatywny wpływ na samopoczucie pacjentów powodując zwiększenie
poziomu lęku i obniżenie nastroju. Brak właściwej definicji schorzenia często generuje przyjęcie negatywnych strategii radzenia
sobie ze stresem podczas choroby. Szybko może dojść do zjawiska błędnego koła, w którym obniżenie sprawności fizycznej
powoduje znaczne pogorszenie jakości życia, w tym obniżenie
dotychczasowej aktywności fizycznej [12].

Etiopatogeneza
W badaniach naukowych w zakresie czynników ryzyka prowokujących występowanie zespołów bólowych kręgosłupa zwraca się uwagę na bezpośrednie ich powiązania z obciążeniami
będącymi następstwem pracy zawodowej (work-related musculoskeletal disorders – WMSD) [17]. Wśród przyczyn zaburzeń
pochodzenia mięśniowo-szkieletowego rozważa się składowe
biomechaniczne, psycho-socjalne i osobnicze. Determinanty
biomechaniczne zwykle dotyczą wpływu ciężkiej pracy fizycznej,
czynności powtarzalnych, niewłaściwej postawy, dźwigania ciężarów, wydłużonego czasu przebywania w pozycji stojącej lub
siedzącej wpływających na pojawienie się nasilonych dolegliwości bólowych. Najczęściej dolegliwości pochodzą z okolicy lędźwiowej, lędźwiowo-krzyżowej i krzyżowo-biodrowej i zazwyczaj
wynikają ze zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa
z uwzględnieniem patologii w obrębie krążków międzykręgowych. Na poziomie komórkowym dochodzi do braku równowagi między degradacją i syntezą macierzy pozakomórkowej. To
z kolei prowadzi do postępującego uszkodzenia mechanicznego
krążka międzykręgowego. Ogólny spadek liczby komórek oraz
odpowiedzi komórkowej na braki w dostarczaniu substancji odżywczych prowadzi do zmian proteoglikanów, zarówno chrząstki,
jak i elementów macierzy dysku. Utrata kluczowych proteoglikanów wiążących wodę prowadzi do odwodnienia jądra miażdzystego, wpływając na zdolność do jej odpowiedniej dystrybucji
oraz regeneracji w zależności od obciążeń mechanicznych. Degeneracja prowadzi do neowaskularyzacji i może spowodować
przejście do fazy degeneracyjnej pierścienia włóknistego i w następstwie jądra macierzystego. Patologiczne tworzenie włókien
nerwowych i naczyń jest związane z mechanicznym bólem pleców doświadczanym przez pacjentów z chorobą w obrębie krąż-
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Informacje szczegółowe
Odcinek szyjny kręgosłupa
Niespecyficzny ból szyi może być następstwem podrażnienia licznych struktur w zakresie szyi i pochodzić z tkanek
otaczających ten region, takich jak: mięśnie, stawy, więzadła,
krążki międzykręgowe i struktury nerwowe [21]. Kompresja
korzeni nerwowych wywołuje objawy radikulopatii, co objawia
się osłabieniem mięśni, parestezją, zaburzeniami odruchów
ścięgnistych, ubytkami czucia, utratą sprawności funkcjonalnej
w kończynie. Wykazano, że nierównowaga mięśni (w obrębie
m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, m. czworobocznego
grzbietu, dźwigacza łopatki, zębatego przedniego, mm. piersiowych) i zaburzenia ruchomości mogą wpływać na niewłaściwą
kongruencję powierzchni stawowych. To może prowokować
ból, będący wtórnym następstwem pierwotnej nierównowagi
napięcia mięśni [4]. Nieprawidłowe obciążenie osiowe połączeń
stawowych wywołuje przeciążenia krążków międzykręgowych,
a w dalszej kolejności stawów międzykręgowych, będących
przyczyną zmian zwyrodnieniowych (powstawanie osteofitów,
wzrost napięcia mięśni, pogorszenie zakresu ruchu, przeniesienia dolegliwości lokalnych na obwodowe – kończyny górne,
klatkę piersiową) [22]. Dolegliwości w odcinku szyjnym mogą
być pochodzenia mechanicznego i są konsekwencją ustawienia
szyi, mogą być warunkowane budową anatomiczną (szczególnie
wyrostka sutkowatego i/lub stawów unkowertebralnych), jak
również mogą wynikać z ruchomości połączeń stawowych i międzywyrostkowych, w tym zależeć od stanu tkanek miękkich. Często wśród przyczyn dolegliwości wymienia się: nieergonomiczną
postawę podczas pracy, stres, negatywne emocje, dźwiganie
dużych ciężarów, pracę o znacznych wymaganiach fizycznych.
Podkreśla się, że powszechność bólów szyi jest prawdopodobnie
związana z rozpowszechnieniem używania sprzętu elektronicznego (komórek, tabletów, komputera), zwłaszcza w populacji
ludzi młodszych [21]. Wskazuje się, że ból szyi należy do dolegliwości z dość słabo rozpoznaną patofizjologią, dlatego jego pojawienie się ma niekiedy charakter idiopatyczny [9, 23].
Odcinek piersiowy kręgosłupa
Wzrost ryzyka dolegliwości bólowych ma miejsce u osób
otyłych, prowadzących sedenteryjny tryb życia, jest powiązany

z innymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, w tym wadami postawy. Ból często pojawia się także u pacjentów z rozpoznanym kompresyjnym złamaniem trzonów w przebiegu osteoporozy [5].
Odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa
W  większości przypadków, z uwagi na brak jednoznacznej
przyczyny dolegliwości, ból jest definiowany jako niespecyficzny i może dotyczyć bólu korzeniowego, rzekomokorzeniowego,
neurogennego lub mieszanego [24]. Przez wielu specjalistów
niespecyficzne bóle krzyża uznawane są za odrębną jednostkę
chorobową [13]. Natomiast rozpoznanie specyficznego bólu
krzyża jest powiązane z określeniem jego bezpośredniej przyczyny (np. pourazowej, zapalnej, nowotworowej, wad wrodzonych,
stenozy kanału, kręgozmyku, chorobami reumatycznymi czy metabolicznymi) [14, 25].

Diagnostyka
Objawy bólowe w obrębie kręgosłupa mogą mieć źródło
w wielu anatomicznych strukturach (korzenie nerwowe, mięśnie, powięzie, stawy, krążki międzykręgowe i narządy w obrębie
jamy brzusznej oraz klatki piersiowej). Niezbędne jest szczegółowe przeprowadzenie badania podmiotowego uwzględniającego stan obecny i historię choroby klienta. Ponadto, w trakcie
oceny klinicznej należy rozważyć wcześniej wskazane czynniki
ryzyka powstawania dolegliwości. Ból może mieć źródło w patologii poza układem ruchu, w związku z tym zanim zostaną
podjęte procedury lecznicze, warto przeprowadzić szczegółową diagnostykę w celu wykluczenia przede wszystkim: chorób
nowotworowych (wszystkie układy), chorób układu moczowo-płciowego, tętniaka aorty brzusznej, stanów zapalnych w obrębie jamy brzusznej, stanów zapalnych płuc i opłucnej, chorób
ginekologicznych, takich jak: endometrioza, bolesne miesiączki,
urologicznych: zapalenia prostaty, osteoporozy, zaburzeń psychicznych, oraz agrawacji, symulowania czy dyssymulacji. Po
przeprowadzeniu wywiadu klinicysta przeprowadza badanie
neurologiczne obejmujące sprawdzenie ruchomości, siły mięśniowej, obwodów kończyn, czucia i odruchów. Do określenia
stopnia nasilenia bólu stosowana jest wizualno-analogowa skala
bólu (VAS). Istotne jest również wystąpienie tak zwanych czerwonych flag, do których zaliczana jest utrata masy ciała lub gorączka bez znanej przyczyny, immunosupresja, wcześniejsza diagnoza nowotworu, dożylne stosowanie narkotyków, przewlekłe
stosowanie kortykosteroidów lub osteoporoza u osób w wieku
powyżej 70. roku życia [14, 15].

Informacje szczegółowe
Dla odcinka szyjnego kręgosłupa należy dodatkowo przeprowadzić diagnostykę – ruchomości odcinka szyjnego, badania stawów barkowych, testów integralności neuronalnej (testy
napięciowe nerwów długich), testów siły i długości mm (testy
kompresji i dekompresji odcinka szyjnego) [16].
Dla odcinka piersiowego kręgosłupa charakter dolegliwości
jest najczęściej pochodzenia mięśniowego niż wynikiem przepukliny krążka międzykręgowego. Często za bezpośrednią przyczynę podaje się osłabienie siły mięśni okołokręgosłupowych lub
nadmierne pogłębienie czy spłaszczenie kyfozy piersiowej. Dlatego też ocena powinna przede wszystkim skupić się na ocenie
ruchomości i krzywizn kręgosłupa w odcinku piersiowym [5, 6].
Dla odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa możemy
dodatkowo posłużyć się narzędziem stosowanym w podstawowej opiece zdrowotnej: STarT Back Screening Tool. Kwestionariusz składa się z dziewięciu pytań i pozwala sklasyfikować pacjentów do jednej z trzech grup ze względu na ryzyko pojawienia
się bólu w dolnym odcinku kręgosłupa. Wyniki badań obrazowych są przez niektórych autorów uważane za słabo związane
z bólem, klinicyści powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim
objawy i informacje zebrane podczas wywiadu i oceny stanu
funkcjonalnego pacjenta [12].
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ka międzykręgowego. Jednocześnie, gdy w okolicy dysku wzrasta
podaż składników odżywczych, dochodzi do zmniejszenia objętości, zwapnienia i zmian w unaczynieniu krążka. Powoduje to niekorzystne środowisko komórkowe, które stanowi duże wyzwanie
dla organizmu w zakresie utrzymania żywotności komórek i procesie regeneracji [18]. Następstwem tego jest osłabienie aparatu
mięśniowo-więzadłowego i większa podatność na urazy, szczególnie w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Do rzadszych
przyczyn dolegliwości bólowych zaliczane są infekcje, niezakaźne
zapalenia, nowotwory i choroby metaboliczne.
Drugim rodzajem bólu jest ból korzeniowy, powstający na
skutek ucisku, stanu zapalnego lub niedokrwienia w obrębie
korzeni nerwowych. Spowodowany może być również zmianami zwyrodnieniowymi, chorobami reumatycznymi, metabolicznymi, chorobą nowotworową i urazami [14]. Wśród czynników
psycho-socjalnych analizuje się zależności między wysokimi
wymaganiami w środowisku pracy, brakiem satysfakcji, stresem
a występowaniem objawów. Natomiast czynniki osobnicze dotyczą powiązań z płcią, paleniem papierosów, wysokim BMI, małą
aktywnością fizyczną, chorobami współistniejącymi [17, 19].
Zatem opieka nad pacjentem ze schorzeniami narządu ruchu dotyczącymi kręgosłupa będzie miała charakter holistyczny.
Przyczyny dolegliwości nie są homogeniczne, mają charakter
wieloczynnikowy, od przyczyn strukturalnych (stawowych), mięśniowo-powięziowych, po psychogenne [19, 20]. Z tego powodu
nie wszyscy pacjenci odniosą korzyści z tych samych form terapii, a zatem zasadne jest właściwe rozpoznanie przyczyn schorzenia w celu ustalenia indywidualnej ścieżki leczenia [12].
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Tabela 1. Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa odcinka szyjnego [35–37]
Mięsień/więzadło/nerwy
Miejsce oceny
Komentarz
m. zębaty przedni
kąt górny łopatki
w tym miejscu przyczepiają się oceniane mięśnie
m. dźwigacz łopatki
m. równoległoboczny mniejszy
m. nadgrzebieniowy
m. najdłuższy szyi
wyrostki poprzeczne kręgów pier- w celu wykluczenia podrażnienia pięciu górnych nerwów międzyżebrowych;
mm. dźwigacze żeber I–V
siowych Th1–4
dodatkowa ocena palpacyjna na żebrach chrzęstnych I–V w okolicy
mostka (jeżeli występuje wrażliwość uciskowa w tym miejscu,
będzie to świadczyć o podrażnieniu nerwów międzyżebrowych
i tym samym uwrażliwieniu pięciu górnych żeber wraz z przyczepiającymi się do nich mięśniami: m. zębaty przedni, piersiowy
mniejszy i większy, mm. międzyżebrowe)
mm. pochyłe
wyrostki porzeczne kręgów szyj- możliwość wystąpienia podrażnienia splotu ramiennego (przechodzi on między mięśniami pochyłymi), co będzie się mogło objanych C3–6
wiać zaburzeniem czucia w obrębie całej dłoni
m. wielodzielny
wyrostki poprzeczne dwóch pierw- uczucie trzeszczenia w stawach szczytowo-potylicznych, możliwość
mm. podpotyliczne
szych kręgów szyjnych
występowania zawrotów głowy przy schylaniu się do przodu
m. dźwigacz łopatki
z powodu możliwości podrażnienia tętnic kręgowych
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Tabela 2. Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa odcinka piersiowego [35–37]
Mięsień/więzadło/nerwy
Miejsce oceny
Komentarz
w przypadku wrażliwości uciskowej: czy współistnieje bolem. najszerszy grzbietu
boczna powierzchnia wyrostków
sność w obrębie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
kolczystych Th5–7
i zaburzenie funkcji nerwu łokciowego (przebija się on przez
przegrodę międzymięśniową przyśrodkową ramienia pociąganą
przez ścięgno m. najszerszego grzbietu)
m. czworoboczny grzbietu
część wstępująca – trójkątny początek grzebienia łopatki,
część poprzeczna – górny brzeg
grzebienia łopatki,
część zstępująca – górny brzeg
części barkowej obojczyka
m. równoległoboczny większy
brzeg przyśrodkowy łopatki
na brzegu przyśrodkowym łopatki te trzy mięśnie się zrastają
m. zębaty przedni część dolna
m. podgrzebieniowy
wyrostki poprzeczne kręgów Th5–12 w celu wykluczenia podrażnienia nerwów międzyżebrowych
m. biodrowo-żebrowy klatki
Th6–12;
piersiowej
dodatkowa ocena palpacyjna na żebrach chrzęstnych Th6–12
m. najdłuższy klatki piersiowej
w okolicy mostka
mm. dźwigacze żeber (VI–XII
żebro)
Tabela 3. Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego
[35–37]
Mięsień/więzadło/nerwy
Miejsce oceny
Komentarz
więzadło krzyżowo-guzowe
brzeg boczny kości krzyżowej
w przypadku zwiększonej wrażliwości uciskowej będzie wystęm. prostownik grzbietu
pować wzmożone napięcie mięśni pozostających w kontakcie
strukturalnym z więzadłem krzyżowo-guzowym: m. prostownik
grzbietu, m. pośladkowy wielki, m. dwugłowy uda, m. półścięgnisty i półbłoniasty oraz m. przywodziciel wielki
pasmo biodrowo-żebrowe
kolec biodrowy tylny górny
w przypadku wzmożonej wrażliwości uciskowej będzie także
zwiększona wrażliwość na przyczepach końcowych na kątach
lędźwi (boczna część m.
prostownika grzbietu)
sześciu do dziewięciu dolnych żeber – utrudnione oddychanie
– ból w trakcie głębokiego wdechu
m. gruszkowaty
tylno-górna powierzchnia krętarza możliwość występowania zaburzenia funkcji tętnicy pośladkowej
m. pośladkowy średni
większego kości udowej
górnej i dolnej z rwą kulszową włącznie
mm. przywodzące udo
przyśrodkowa powierzchnia uda
wzmożone napięcie mm. przywodzicieli uda i prawdopodobień(10 cm powyżej szpary stawu
stwo podrażnienia nerwu zasłonowego przez m. zasłaniacz zekolanowego)
wnętrzny, przez który przebija się tylna gałązka n. zasłonowego
albo przez m. biodrowo-lędźwiowy, przez który przechodzi
splot lędźwiowy w tym także n. zasłonowy
splot lędźwiowy
przyśrodkowa powierzchnia kości
nadwrażliwość w tym miejscu będzie świadczyć o podrażnieniu
piszczelowej
n. udowo-goleniowego wchodzącego w skład splotu lędźwiowego
m. czworoboczny lędźwi
warga wewnętrzna talerza kości
nadwrażliwość w tym miejscu będzie świadczyć o wzmożonym
biodrowej w części przykręgonapięciu m. czworobocznego lędźwi i m. biodrowo-lędźwiowesłupowej
go, gdyż te dwa mięśnie zrastają się na wardze wewnętrznej
grzebienia talerza kości biodrowej
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Terapia
W  bólu ostrym zaleca się uspokojenie pacjenta, edukację,
w tym zachęcanie do nieograniczania aktywności ruchowej, farmakoterapię. Odradza się pozostawania w łóżku (w wybranych
przypadkach 1–2 dni) oraz wykonywania nadzorowanych ćwiczeń terapeutycznych. W  bólu przewlekłym odradza się stosowania intensywniejszych zabiegów fizykalnych (np. laser wysoko
energetyczny, fala uderzeniowa czy elektrostymulację). Zaleca
się nadzorowaną terapię ruchową, terapię behawioralną, masaż
ukierunkowany na normalizację napięcia spoczynkowego mięśni i poprawę ich trofiki [26–34].

2.

Ocena palpacyjna dla potrzeb fizjoterapii

4.

Strategia postępowania fizjoterapeutycznego
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu pacjenta,
w tym oceny palpacyjnej (patrz tabele 1–3) można ustalić, które mięśnie i więzadła biorą udział w powstawaniu dolegliwości
bólowych w obrębie kręgosłupa. Ocena ta stanowi podstawę do
ustalenia strategii postępowania fizjoterapeutycznego [38–40].
Zespół bólowy odcinka szyjnego kręgosłupa
1. Normalizacja napięcia spoczynkowego następujących grup
mięśniowych, które przy ocenie palpacyjnej wykazały wrażliwość uciskową:
a) m. najdłuższy szyi, mm. dźwigacze żeber I–V,
b) m. zębaty przedni, m. dźwigacz łopatki, m. równoległoboczny mniejszy, m. nadgrzebieniowy,
c) mm. pochyłe,
d) m. wielodzielny, mm. podpotyliczne.
2. Przywrócenie prawidłowej trofiki w obrębie części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu, górnej części
m. zębatego przedniego, m. dźwigacza łopatki, m. równoległobocznego mniejszego, m. nadgrzebieniowego, mięśni
przykręgosłupowych (m. najdłuższego szyi i mm. dźwigaczy
żeber I–V) oraz mięśni pochyłych.
3. Powstrzymanie procesów zanikowych szczególnie w obrębie mięśni przykręgosłupowych (m. najdłuższym szyi, mm.
dźwigaczy żeber I–V oraz mm. pochyłych) – odtworzenie
ich struktury i tym samym wydolności przez stymulowanie
w nich procesów angiogenezy i fibrogenezy.
4. Reedukacja prawidłowych wzorców ruchowych w obrębie
kręgosłupa szczególnie na pograniczu odcinka szyjnego i piersiowego (ruchy rotacyjne) przez celowane ćwiczenia ruchowe
o różnym stopniu złożoności oraz obręczy barkowej [41–47].
Zespół bólowy odcinka piersiowego kręgosłupa
1. Normalizacja napięcia spoczynkowego następujących grup
mięśniowych:
a) mięśni i powięzi pozostających w zależności strukturalnej z mięśniem najszerszym grzbietu,
b) mięśni i powięzi pozostających w zależności strukturalnej z mięśniem czworobocznym grzbietu,
c) mięśni i powięzi pozostających w zależności strukturalnej z mięśniem równoległobocznym większym i zębatym przednim,
d) mięśni i powięzi pozostających w zależności strukturalnej z mięśniem biodrowo-żebrowym klatki piersio-

wej, m. najdłuższym klatki piersiowej i mm. dźwigaczami żeber (VI–XII żebro).
Przywrócenie prawidłowej trofiki w obrębie mięśnia najszerszego grzbietu i mięśnia czworobocznego grzbietu
– części wstępującej i poprzecznej, mięśnia równoległobocznego większego i zębatego przedniego oraz mięśni
przykręgosłupowych (m. najdłuższym klatki piersiowej
i mm. dźwigaczami żeber).
Powstrzymanie procesów zanikowych szczególnie w obrębie mięśni przykręgosłupowych (m. najdłuższym klatki
piersiowej i mm. dźwigaczami żeber, żebro VI–XII) – odtworzenie ich struktury i tym samym wydolności przez stymulowanie w nich procesów angiogenezy i fibrogenezy.
Reedukacja prawidłowych wzorców ruchowych w obrębie
kręgosłupa, szczególnie na pograniczu odcinka lędźwiowego i piersiowego (ruchy rotacyjne) przez celowane ćwiczenia ruchowe o różnym stopniu złożoności [26, 27].

Zespół bólowy odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
1. Normalizacja napięcia spoczynkowego następujących grup
mięśniowych:
a) mięśni i powięzi pozostających w zależności strukturalnej z mięśniem biodrowo-lędźwiowym,
b) mięśni pozostających w zależności strukturalnej z więzadłem krzyżowo-guzowym.
2. Przywrócenie prawidłowej trofiki w obrębie okolicy pośladków, więzadła krzyżowo-guzowego i nerwu kulszowego
z tętnic: pośladkowej górnej i dolnej wychodzących spod
mięśnia gruszkowatego (dopływ krwi tętniczej i sprawny
odpływ krwi żylnej i chłonki), co stworzy warunki dla prawidłowych procesów regeneracyjnych w obrębie więzadła
krzyżowo-guzowego, mięśnia biodrowo-lędźwiowego, panewki stawu biodrowego i nerwu kulszowego.
3. Powstrzymanie procesów zanikowych w obrębie więzadła krzyżowo-guzowego, mięśnia pośladkowego wielkiego
i średniego oraz prostownika grzbietu; odtworzenie ich
struktury i tym samym wydolności przez stymulowanie
w nich procesów angiogenezy i fibrogenezy.
4. Reedukacja prawidłowych wzorców ruchowych w obrębie
stawów biodrowych i kręgosłupa przez celowane ćwiczenia
ruchowe o różnym stopniu złożoności [48–50].

Zespoły bólowe kręgosłupa
– podsumowanie
Po zakwalifikowaniu pacjenta do fizjoterapii pierwsza wizyta
powinna mieć na celu ocenę palpacyjną mięśni zaangażowanych
w występowanie dolegliwości bólowych. Na tym etapie należy
rozważyć zabieg masażu, fizykoterapii i kinezyterapii łagodzący
dolegliwości bólowe u pacjenta, po wcześniejszym określeniu
stopnia dolegliwości bólowych i złożoności zaburzeń w obrębie
układu ruchu. Czas trwania takiej wizyty powinien wynosić 30–
–40 minut. Następnie należy udzielić prostego instruktażu w zakresie automasażu, autofizykoterapii i autokinezyterapii (po
maksymalnie dwie czynności), założyć dzienniczek do prowadzenia przez pacjenta wpisów dotyczących autoterapii i umówić się
na wizytę kontrolną. Częstość wizyt z powodu dolegliwości bólowych (zależnie od nasilenia bólu) nie musi przekraczać 1–2 razy
w tygodniu. Przy kolejnej wizycie pacjenta spotkanie powinno
rozpocząć się od prezentacji przez pacjenta czynności, jakie wykonywał w domu prowadząc autoterapię w celu poprawienia ich
efektywności [49, 51–54].
Wprowadzenie elementów autoterapii (do realizacji przez
samego pacjenta) ma na celu nie tylko doprowadzenie do normalizacji zaburzonego napięcia mięśniowego wywołanego dolegliwościami bólowymi. Ma także poprawić i wspomóc wydolność mięśni i elementów łącznotkankowych (powięzi, więzadeł,
ścięgien itp.). Powyższe efekty realizowane są przez pobudzanie
procesów angiogenezy, stymulowanie procesów regeneracji, re-
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Ze względu na to, że podstawowym celem fizjoterapii w ramach
POZ powinno być ograniczenie dolegliwości bólowych w obrębie
kręgosłupa spowodowanych wzmożonym napięciem mięśniowym
najistotniejsze jest ustalenie, które z nich wykazują podwyższone
napięcie. Można to uzyskać przez wykonanie prostej oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł [35–37].
Miejsca oceny palpacyjnej dla odcinka szyjnego przedstawiono w tabeli 1, dla dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego
– w tabeli 2 i dla odcinka lędźwiowo-krzyżowego – w tabeli 3.

3.
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przemieszczanie i rozcieranie powięzi piersiowo-lędźwiowej,
mięsień naramienny
część środkowa

głaskanie i przemieszczanie powięzi szyi,
rozcieranie w obrębie
bocznej części kresy
karkowej dolnej kości
potylicznej

m. zębaty przedni,
m. dźwigacz łopatki,
m. równoległoboczny
mniejszy,
m. nadgrzebieniowy

mm. pochyłe,
m. wielodzielny,
mm. podpotyliczne

Autofizykoterapia

Autokinezyterapia

Kinezyterapia

Zaopatrzenie ortetyczne

stosowanie zabiegów
orteza szyjna stabilizuprogram ćwiczeń domo- ćwiczenia specjalne:
fizykoterapeutyczjąca, elastyczna z odwych (autoterapia);
stabilizacji głębokiej
nych po określeniu
ciążeniem niepełnym
kręgosłupa szyjneautoterapia (normalicelu (przeciwbólowy,
(kołnierz miękki);
zacja napięcia mm.
go; mechaniki stóp
poprawiający trofikę,
przez proste techniki:
i chodu (ewentualne orteza szyjna unieruobniżający napięcie
chamiająca stała
TNM i TEM);
rozważenie wkładek);
mięśni, poprawiaz odciążeniem
reedukacja posturalna
ćwiczenia poprawiające
jący siłę mięśnioniepełnym (kołnierz
właściwy alignment
wą) – dobór przez
usztywniony)
w stawie: ustawienia
fizjoterapeutę po
miednicy;
wyeliminowaniu przećwiczenia reedukacji pociwwskazań, biorąc
stawy (przywrócenie
pod uwagę wyposażeprawidłowej pozycji
nie gabinetu (ten sam
głowy, wyrobienie
cel można osiągnąć
prawidłowych nawyróżnymi zabiegami);
ków postawy);
aplikacja może być
ćwiczenia wzmacniająbezpośrednio na przyce i poprawiające siłę
czynę lub na miejsca,
górnych stabilizatodo których promierów łopatki
niuje ból, lub można
stosować technikę
mieszaną;
podczas terapii można
łączyć zabiegi
z różnych grup
(elektroterapia, światłolecznictwo, pole
magnetyczne, UD,
pole elektromagnetyczne), aby działanie
bodźców było komplementarne;
istotnym elementem
będzie pozycja
ułożeniowa podczas
aplikowania zabiegów

Fizykoterapia

TNM – techniki nerwowo-mięśniowe; TEM – techniki energii mięśniowej; TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów; IR – promieniowanie podczerwone; UD – ultradźwięki.

okłady zmiennocieplne
(ciepłe lub zimne
w zależności do stanu
pacjenta – stan ostry,
podostry lub przewlekły oraz od osobniczej
tolerancji bodźców
termicznych);
stosowanie maści lub
kremów przeciwbólowych lub z grupy
przemieszczanie i rozNLPZ po wcześniejcieranie powięzi pierszym rozgrzaniu
siowo-lędźwiowej,
miejsca aplikacji;
mięsień naramienny
lampa Bioptron lub
część środkowa,
ledoterapia czy IR;
m. nadgrzebieniowy,
m. równoległoboczny, prądy TENS małymi aparatami na baterie
m. dźwigacz łopatki
– znakomitym uzupełm. pośladkowy wielki,
nieniem będą kąpiele
mięsień dwugłowy
solankowe z ekstrakuda, mięsień półściętem borowinowym
gnisty półbłoniasty,
oraz kąpiele ze
mięsień prostownik
specjalnym wkładagrzbietu, powięź szyi,
mi wytwarzającymi
mięśnie pochyłe
perlenie wody, lub
nawet ozon;
– jako elementem profilaktyczny lub autoterapeutyczny może
być także korzystanie
z sauny lub łaźni;
wielu pacjentów ma
dostęp do materacy
magnetycznych, na
których można spać
lub tylko wykonywać
zabiegi dwa razy
dziennie

m. półścięgnisty i półrozcieranie w okolicy
błoniasty, m. pośladkresy pośredniej kości
kowy wielki,
krzyżowej w miejscu
m. najdłuższy,
przyczepu bocznej
mm. dźwigacze żeber
części mięśnia najI–V do ustąpienia
dłuższego i na kresie
karkowej dolnej kości
bolesności uciskowej
potylicznej – miejsce
na żebrach chrzęstnych I–V
przyczepu mięśnia
najdłuższego szyi

m. najdłuższy szyi,
mm. dźwigacze żeber I–V

Masaż

Automasaż

Mięśnie/więzadła/
/powięzie

Tabela 4. Fizjoterapia w zespole bólowym kręgosłupa odcinka szyjnego [4, 21, 22]
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powięź piersiowo-lędźwiowa

mięśnie i powięzie
pozostające w zależności strukturalnej
z mięśniem równoległobocznym większym
i zębatym przednim

terapia tkanek miękkich
zawierająca techniki:
TEM, TNM, reedukację posturalną, ćwiczenia oddechowe,
ćwiczenia wzmacniające i poprawiające
siłę dolnych i górnych
stabilizatorów łopatki

Kinezyterapia

Family Medicine & Primary Care Review 2017; 19(3)

TNM – techniki nerwowo-mięśniowe; TEM – techniki energii mięśniowej; TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów; IR – promieniowanie podczerwone; UD – ultradźwięki.

mięśnie i powięzie pom. pośladkowy wielki;
zostające w zależności pasmo biodrowo-żestrukturalnej z miębrowe na wysokości
śniem biodrowo-żebroodcinka lędźwiowego
wym klatki piersiowej,
kręgosłupa, rozciem. najdłuższym klatki
ranie w okolicy kolca
piersiowej i mm. dźwibiodrowego tylnego
gaczami żeber (VI–XII
górnego i powierzchżebro)
ni grzbietowej kości
krzyżowej

mięsień naramienny

mięśnie i powięzie pozostające w zależności
strukturalnej z mięśniem czworobocznym
grzbietu

m. pośladkowy wielki,
kłąb, kłębik, grupa
przednia przedramienia, przegroda
międzymięśniowa
przyśrodkowa ramienia, m. najszerszy
grzbietu

okłady zmiennocieplne stosowanie zabiegów
program ćwiczeń domo(ciepłe lub zimne
fizykoterapeutyczwych (autoterapia);
w zależności do stanu
nych po określeniu
autoterapia normalipacjenta – stan ostry,
celu (przeciwbólowy,
zacja napięcia mm.
podostry lub przewlepoprawiający trofikę,
przez proste techniki:
kły oraz od osobniczej
obniżający napięcie
TNM i TEM;
tolerancji bodźców
mięśni, poprawiareedukacja posturalna
termicznych);
jący siłę mięśniostosowanie maści lub
wą) – dobór przez
mięsień naramienny,
kremów przeciwbólofizjoterapeutę po
mięsień czworoboczny
wych czy z grupy NLPZ
wyeliminowaniu przegrzbietu – część wstępo
wcześniejszym
ciwwskazań, biorąc
pująca poprzeczna
rozgrzaniu miejsca
pod uwagę wyposażeaplikacji;
nie gabinetu (ten sam
lampa Bioptron lub
cel można osiągnąć
powięź piersiowo-lędźledoterapia czy IR;
różnymi zabiegami);
wiowa,
prądy TENS małymi
aplikacja może być
mięsień równoległoaparatami na baterie
bezpośrednio na przyboczny większy,
– znakomitym uzupełczynę lub na miejsca,
mięsień podgrzebienionieniem będą kąpiele
do których promiewy i zębaty przedni,
solankowe z ekstrakniuje ból, lub można
tem borowinowym
stosować technikę
m. pośladkowy wielki,
oraz kąpiele ze
mieszaną;
m. dwugłowy uda,
specjalnym wkładapodczas terapii można
półścięgnisty i półbłomi wytwarzającymi
łączyć zabiegi z różniasty,
perlenie wody, czy
nych grup (elektrom. przywodziciel wielki,
nawet ozon;
terapia, światłoleczm. prostownik grzbietu – jako elementem
nictwo, UD, pole
na wysokości klatki
profilaktyczny lub aumagnetyczne, pole
piersiowej,
toterapeutyczny może
elektromagnetyczne),
mięśnie dźwigacze
być także korzystanie
aby działanie bodźżeber do ustąpienia
z sauny lub łaźni;
ców było komplemenbolesności na dolnych – wielu pacjentów ma
tarne;
żebrach chrzęstnych
dostęp do materacy
istotnym elementem
(VI–XII żebro)
magnetycznych, na
będzie pozycja
których można spać
ułożeniowa podczas
lub tylko wykonywać
aplikowania zabiegów
zabiegi dwa razy
dziennie

Autokinezyterapia

kłąb, kłębik, grupa
przednia przedramienia, przegroda
międzymięśniowa
przyśrodkowa ramienia, boczna krawędź
m. najszerszego
grzbietu

Fizykoterapia

mięśnie i powięzie pozostające w zależności
strukturalnej z mięśniem najszerszym
grzbietu

Autofizykoterapia

Masaż

Automasaż

Mięśnie/więzadła/powięzie

Tabela 5. Fizjoterapia w zespole bólowym kręgosłupa odcinka piersiowego [21, 88]

orteza lędźwiowo-krzyżowa stabilizująca
z odciążeniem niepełnym (gorset wysoki)
laska;
kula łokciowa

Zaopatrzenie ortopedyczne
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więzadło krzyżowo-guzowe:
m. pośladkowy wielki,
m. dwugłowy uda,
półścięgnisty i półbłoniasty,
m. przywodziciel wielki,
m. prostownik grzbietu

m. pośladkowy wielki,
m. dwugłowy uda,
półścięgnisty i półbłoniasty,
m. przywodziciel wielki

program ćwiczeń domowych (autoterapia);
autoterapia (normalizacja napięcia mm.
przez proste techniki:
TNM i TEM);
reedukacja posturalna;
proste formy aktywności ruchowej w celu
poprawy ogólnej mobilności i sprawności

Autokinezyterapia
a) elementy terapii
manualnej zastosowane w celu badania
i terapii zaburzeń
czynnościowych
w obszarze dysfunkcyjnych tkanek
miękkich (wykorzystanie elementów trakcji
stawów, mobilizacji
tkanek miękkich i ich
uelastyczniania).
Nadrzędne zadanie to:
wyrównanie różnic
napięcia mięśniowego
przez zastosowanie technik energii
mięśniowej (TEM) dla
podwyższenia lub jego
obniżenia, przywrócenia właściwej elastyczności i prawidłowego
zakresu ruchu w stawach (np. techniki
PIR – poizometrycznej
relaksacji mięśni,
techniki RI – hamowania reciprokalnego,
streatchingu);
b) zastosowanie trakcji
kręgosłupa;
c) inne formy: ćwiczenia specyficzne, np.
stabilizacji głębokiej
kompleksu lędźwiowo-biodrowo-miednicznego (reedukacja
nerwowo-mięśniowa)

Kinezyterapia

TNM – techniki nerwowo-mięśniowe; TEM – techniki energii mięśniowej; TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów; IR – promieniowanie podczerwone; UD – ultradźwięki.

więzadło krzyżowo-guzowe:
m. pośladkowy wielki,
m. dwugłowy uda,
półścięgnisty i półbłoniasty,
m. przywodziciel wielki,
m. prostownik grzbietu

okłady zmiennocieplne
stosowanie zabiegów
(ciepłe lub zimne
fizykoterapeutyczw zależności do stanu
nych po określeniu
pacjenta – stan ostry,
celu (przeciwbólowy,
podostry lub przewlepoprawiający trofikę,
kły oraz od osobniczej
obniżający napięcie
tolerancji bodźców
mięśni, poprawiatermicznych);
jący siłę mięśniostosowanie maści lub
wą) – dobór przez
kremów przeciwbólofizjoterapeutę po
wych czy z grupy NLPZ
wyeliminowaniu przepo wcześniejszym
ciwwskazań, biorąc
rozgrzaniu miejsca
pod uwagę wyposażeaplikacji;
nie gabinetu (ten sam
lampa Bioptron lub
cel można osiągnąć
ledoterapia czy IR;
różnymi zabiegami);
prądy TENS małymi
aplikacja może być
aparatami na baterie
bezpośrednio na przy– znakomitym uzupełnieczynę lub na miejsca,
niem będą kąpiele sodo których promielankowe z ekstraktem
niuje ból, lub można
borowinowym oraz
stosować technikę
kąpiele ze specjalnym
mieszaną;
wkładami wytwarzapodczas terapii można
jącymi perlenie wody
łączyć zabiegi z różlub nawet ozon;
nych grup (elektro– jako elementy profilakterapia, światłolecztyczne lub autotenictwo, UD, pole
rapeutyczne mogą
magnetyczne, pole
być także korzystanie
elektromagnetyczne),
z sauny lub łaźni;
aby działanie bodźwielu pacjentów ma
ców było komplemendostęp do materacy
tarne;
magnetycznych, na
istotnym elementem
których można spać
będzie pozycja
lub tylko wykonywać
ułożeniowa podczas
zabiegi dwa razy
aplikowania zabiegów
dziennie

powięź piersiowo-lędźwiowa:
m. pośladkowy średni,
m. czworoboczny lędźwi,
m. gruszkowaty,
m. biodrowo-lędźwiowy
na krętarzu mniejszym

powięź piersiowo-lędźpowięź piersiowo-lędźwiowa:
wiowa:
m. pośladkowy średni,
m. pośladkowy średni, 
okolica krętarza więkm. czworoboczny lędźwi,
m. gruszkowaty,
szego,
m. biodrowo-lędźwiowy m. biodrowo-lędźwiowy
na krętarzu mniejszym

Fizykoterapia

Autofizykoterapia

Automasaż

Masaż

Mięśnie/więzadła/
/powięzie

Tabela 6. Fizjoterapia w zespole bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego [22, 28–31]
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orteza lędźwiowo-krzyżowa stabilizująca
elastyczna z odciążeniem niepełnym
(gorset niski);
laska;
kula łokciowa

Zaopatrzenie ortopedyczne
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Fizykoterapia
Rola zabiegów wykorzystujących bodźce fizykalne związana
jest z wywołaniem efektu przeciwbólowego, przeciwzapalnego,
obniżającego napięcie mięśni, poprawiającego ukrwienie, co ma
wpływ na poprawę jakość życia pacjentów, ich samodzielność
i lepsze funkcjonowanie.
Część zabiegów fizykoterapeutycznych pacjenci po stosownym instruktażu mogą wykonywać w domu, inne można prowadzić ambulatoryjnie. Główny nacisk należy położyć na edukację
pacjenta w zakresie systematyczności ich przeprowadzania (skutek przyniesie nakładanie się efektów terapeutycznych z poszczególnych dni zabiegowych) oraz bezpieczeństwo związanym
z obsługą aparatów. Zabiegi fizykoterapeutyczne mogą stanowić
przygotowanie do jeszcze bardziej efektywnej kinezyterapii oraz
masażu albo stanowić oddzielną formę terapii szczególnie w sytuacjach walki z bólem [60, 61].
Zabiegi wykonywane na terenie placówek POZ-tu, które pomogą osiągnąć założony cel, a jednocześnie są proste i bezpieczne
w wykonaniu, to z zakresu elektroterapii: prądy TENS, galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy AMF [62–66];
z zakresu światłolecznictwa: lampa Sollux, Bioptron, ledoterapia,
laser [67–73]; z zakresu termoterapii: okłady zmiennocieplne (ciepłe lub zimne w zależności od potrzeby) [74–76] i inne: ultradźwięki, magnetoterapia i magnetostymulacja (np. viofor) [77–79].

Kinezyterapia
W zakresie kinezyterapii zaleca się: ćwiczenia w odciążeniu,
ćwiczenia w odciążeniu z oporem, trening izometryczny, trening
propriocepcji, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia w otwartych
i zamkniętych łańcuchach kinematycznych, wdrożenie do rekreacyjnych form aktywności [80].
Powinna obejmować proste formy aktywności i ćwiczeń terapeutycznych w celu normalizacji napięcia mięśniowego, przywrócenia normalizacji w zakresie elastyczności mięśni, poprawy
zakresu ruchu i ogólnej aktywności. Celem jest poprawa ogólnej
wydolności, równowagi oraz tolerancji w zakresie obciążeń dnia
codziennego, stosowanie metod, przyborów i środków na poziomie podstawowym, przygotowanie ćwiczeń terapeutycznych

łatwych do powtórzenia i samodzielnego wykonania, położenie
nacisku za współodpowiedzialność pacjenta za proces terapii (wdrożenie do autoterapii), położenie nacisku na ćwiczenia
ogólnousprawniające [81].

Masaż
Powinien być wykorzystany w ramach POZ w celu działania
krótkookresowego – normalizacji napięcia spoczynkowego mięśni
i przywrócenia prawidłowej trofiki w powięziach, mięśniach, więzadłach, ścięgnach, torebkach stawowych; działania długookresowego – realizowanego przez samego pacjenta jako automasaż
– powstrzymania procesów zanikowych w mięśniach, ścięgnach,
więzadłach, powięziach przez inicjowanie procesów angiogenezy
i wzmożenia procesów wymiany włókien kolagenowych w tkance
łącznej tworzącej powyższe narządy układu ruchu [55–58, 82–85].

Zaopatrzenie ortetyczne
Jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania mechanicznym przeciążeniom kręgosłupa, w ramach tzw, profilaktyki
pierwotnej i wtórnej jest zastosowanie odpowiednio dobranych
ortez, tj. gorsetów i kołnierzy. Tego rodzaju zaopatrzenie nie tylko
zmniejsza występowanie dolegliwości ze strony kręgosłupa, ale
jednocześnie jest niezbędne do odciążenia, stabilizacji, unieruchomienia przeciążonych struktur tkankowych stwarzając korzystne warunki dla procesu zdrowienia. Dodatkowo u części chorych
z tego rodzaju dolegliwościami należy zastosować odpowiednio
dobrane wkładki ortopedyczne i pomoce techniczne [86–88].
Podsumowanie elementów fizjoterapii w zespole bólowym
kręgosłupa przedstawiono w tabelach 4–6.

Podsumowanie
Głównym celem wprowadzenia fizjoterapii w ramach POZ
jest jej wykorzystanie u pacjentów najczęściej korzystających
z tej formy leczenia oraz zajmowanie się pacjentem z grupy tzw.
niskiego ryzyka. Są to osoby z chorobami przewlekłymi, w tym
w wieku podeszłym (ze schorzeniami narządu ruchu, chorobami
cywilizacyjnymi) oraz dzieci szkolnych (porady w zakresie wad
postawy). Podejście ma charakter proaktywny i zmierza w stronę zwiększenia odpowiedzialności pacjentów za proces terapii
aktualnych dolegliwości oraz prewencji ich nawrotu. Główny
nacisk kładzie się na fizjoprofilaktykę, a więc: formy szeroko
rozumianej edukacji, dostępność do gotowych opracowań i zrozumiałego wyboru działań fizjoterapeutycznych możliwych do
wykonania samodzielnego w domu oraz przygotowanie gotowych opisów ćwiczeń i automasażu, rysunków, nagrań, porad.
Ważnym elementem powinna być także edukacja w zakresie zasad ergonomii w życiu codziennym i pozyskania wiedzy na temat
ochrony przed nadmiernymi przeciążeniami podczas zwykłych
czynności codziennych, a tym samym eliminowania czynników
podtrzymujących ryzyko nawrotu dolegliwości i rozwijanie przydatnych strategii ruchowych [17].
Powinno ono skupić się na następujących zadaniach:
1) normalizacji napięcia spoczynkowego mięśni i powięzi (masaż i poizometryczna relaksacja mięśni);
2) odtworzenia prawidłowej trofiki w tkankach i narządach tworzących układ ruchu (dopływ krwi tętniczej i sprawny odpływ
krwi żylnej oraz chłonki), co stworzy warunki dla prawidłowych procesów regeneracyjnych lub reparacyjnych (w przypadku uszkodzeń tkanek – przebyty uraz lub stan zapalny);
3) powstrzymania procesów zanikowych w mięśniach i tworach łącznotkankowych (więzadła, ścięgna, powięzie) – odtworzenie ich struktury i tym samym wydolności (masaż,
fizykoterapia, kinezyterapia);
4) reedukacji prawidłowych wzorców ruchowych przez celowane ćwiczenia ruchowe o różnym stopniu złożoności (kinezyterapia) [89–93];
5) zastosowania w zależności od potrzeb odpowiedniego zaopatrzenia ortetycznego i pomocy technicznych.
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paracji i adaptacji. W tym celu pacjent powinien codziennie lub
nawet dwa razy dziennie prostymi technikami masażu (ugniatanie, rozcieranie) odkształcać wskazane mięśnie lub więzadła
i ścięgna, doprowadzając do podwyższenia poziomu czynników
wzrostu, takich jak VEGF i FGF, odpowiedzialnych za stymulację
procesów angiogenezy i wzmożonej aktywności fibroblastów.
Realizacja przez samego pacjenta takich prostych działań zapewnia trwałą poprawę w ukrwieniu masowanych struktur
oraz poprawę struktury przez wymianę włókien kolagenowych
[55–58]. Dodatkowo zaleca się po każdym takim automasażu
wykonanie prostego zabiegu z zakresu ciepłolecznictwa (lampa
bioptron lub termofor z ciepłą wodą), a następnie wykonanie
2–3 prostych ćwiczeń ruchowych nasilających aktywizację opracowywanej wcześniej automasażem struktury (mięsień, więzadło, ścięgno), co pozwoli na uniknięcie w przyszłości nawracających dolegliwości bólowych. Koszt takiej formy fizjoterapii
jako autoterapii jest ograniczony do jednorazowego wykonania
filmów i broszur instruktażowo-informacyjnych dotyczących danego schorzenia układu ruchu i przeznaczenie na instruktaż 5
minut ze strony lekarza lub fizjoterapeuty na terenie ośrodka/
/praktyki POZ. Wprowadzenie dzienniczka autoterapii ma na
celu zwiększenie zaangażowania pacjenta. Potencjalne efekty
takiej formy aktywizacji pacjenta POZ to: zwiększenie możliwości oddziaływania ukierunkowanymi prostymi czynnikami
fizykalnymi na dane schorzenie układu ruchu przez samego
pacjenta, wspomaganie procesu usprawniania realizowanego
przez fizjoterapeutę w POZ i AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna), kształtowanie świadomych postaw prozdrowotnych
u pacjenta POZ w zakresie układu ruchu [59].
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