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DOLEGLIWOŚCI 
BÓLOWE 

KRĘGOSŁUPA –
EPIDEMIOLOGIA

ok. 80% populacji dorosłych oraz 
39.5% młodzieży; najczęstszy problem 
społeczny i ekonomiczny; (Fronczyk i 
Kuliński 2017). 

Europa: ogólna populacja – ból w 
odcinku lędźwiowym (w całym 
okresie życia) - 50%-100%; jeden 
epizod w roku – 37% (Coste i in. 2004, 
Papageorgiou i in. 1995, Santos-
Eggimann, Weber 1998). 

Prawie każdy doświadcza bólu dolnej 
części pleców przynajmniej raz w 
życiu. Większość epizodów bólu 
ustępuje samoistnie w ciągu roku, a 
tylko u około 5% pacjentów rozwija się 
zespół przewlekłego (Santos-
Eggimann, Weber 1998) 



• zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

• dyskopatie

• zmiany dotyczące odżywienia i nawodnienia krążka międzykręgowego,

• otyłość,

• brak lub ograniczoną aktywność ruchową,

• sedenteryjny tryb życia,

• przyjmowanie nieprawidłowych pozycji statycznych,

• nieergonomiczne wykonywanie czynności dnia codziennego oraz w pracy
(przeciążenie odc. L-S kręgosłupa),

• nieprawidłowe wzorce postawy ciała i czynności lokomocyjnych (zaburzenia
balansu statodynamicznego)

• przyczyny stopniowego ograniczenia funkcji krążka międzykręgowego:
choroby kręgosłupa, wrodzone deformacje kręgosłupa, przeciążenia i
kumulacji mikrourazów, zmian pourazowych i procesu starzenia się

• problemy psychiatryczne i czynniki społeczno-ekonomiczne

(Fronczyk, Kulińsk 2017, iZagra 2012, Munoz 2010 Massalski 2011, Ratajczak i in. 2011, Habibi i in. 2014,
Mostofi 2015, Schneider 2007).

CZYNNIKI ETIOLOGICZNE



Etiologia bólu krzyża dotyczy w:

• 51,9% bólów niespecyficznych,

• 23,1% wypadnięcia krążka

międzykręgowego,

• 10,4% spondylolistezy,

• 4,7% zwężenia kanału kręgowego,

• 3,7% złamań osteoporotycznych,

• 2,1% gruźlicy i zapalenia stawów,

• 1,3% chorób nowotworowych

• 0,1% pyogennego zapalenia dysku.

(Krishna i in. 2014)



DOLEGLIWOŚCI 
BÓLOWE 

KRĘGOSŁUPA 
– ETIOLOGIA, 

EPIDEMIOLOGIA

rwa kulszowa – około 
30% pacjentów (Gualiotta i 

in. 2016, Konstantinou i in. 2008, 

Stafford i in. 2008). 

u 90% pacjentów z rwą 
kulszową wywołaną 
dyskopatią lędźwiową 
leczenie zachowawcze jest 
wystarczające i przynosi 
eliminację bólu (Gibson i in. 2007, el 

Barzouhi i in. 2013). 

leczenie zachowawcze 
dyskopatii lędźwiowej 
niesie za sobą mniejsze 
ryzyko powikłań aniżeli 
zabieg operacyjny (Deyo
i in. 2000).



skuteczność metody Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg

McKenziego (mechanical diagnosis and therapy – MDT), która skupia

w sobie niezbędne elementy postępowania terapeutycznego:

diagnostykę, leczenie oraz profilaktykę została udowodniona

(Rąpała i in. 2004, Ostelo i in. 2003, Friedrich i in. 2005)

Grupa Robocza B13 European Cooperation in the field of Scientific

and Technical Research (COST) zawarła na stronie Instytutu McKenzie

Polska wytyczne bezpiecznej terpaii pacjentów z bólem kręgosłupa

http://www.mckenzie.pl/main/terapeuci/zalecenia.html

http://www.mckenzie.pl/main/terapeuci/zalecenia.html


SYSTEM 
KLASYFIKACJI 

ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH 

KRĘGOSŁUPA 
METODĄ 

MCKENZIE 
ZAWIERA TRZY 

GŁÓWNE 
ZESPOŁY 

KLINICZNE

1. Zespół zaburzeń 
strukturalnych (Structural 
disorders syndrome –
derangement)

2. Zespół dysfunkcyjny 
(dysfunction syndrome)

3. Zespół posturalny 
(postural syndrome) 



CZERWONE FLAGI – ZNACZENIE 
W TERAPII

Zidentyfikowanie, na którymś etapie
badania lub leczenia objawów lub
symptomów wskazanych przez Kendalla i
in. (2009) powinno skłonić fizjoterapeutę do
szczególnej ostrożności i podjęcia decyzji o
odesłaniu pacjenta na dalsze badania i
konsultacje z lekarzami specjalistami.
Decyzję o tym, z jakim specjalistą
konsultować pacjenta, fizjoterapeuta
powinien podjąć na podstawie
prezentowanych objawów i dynamiki ich
narastania.



ŻÓŁTE FLAGI – ZNACZENIE W TERAPII

Zidentyfikowanie na którymkolwiek etapie

badania lub leczenia poniższych symptomów,

nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania

do fizjoterapii, ale może mieć znaczący

negatywny wpływ na uzyskiwane efekty. Z

tego względu wymaga często wsparcia

lekarzy specjalistów, ale też specjalistów z

innych dziedzin np. psychologa, dietetyka,

doradcy zawodowego, etc. Decyzję o tym, z

jakim specjalistą konsultować pacjenta,

fizjoterapeuta powinien podjąć na podstawie

prezentowanych objawów i wpływu na efekty

terapii.



POSTĘPOWANIE 

FIZJOTERAPEUTYCZNE



• Fizykoterapia, cel: wyeliminowanie bólu i stanu

zapalnego; obniżenie napięcia w mięśniach

przykręgosłupowych.

• Zabiegi: elektroterapia, elektrostyumulacja,

laseroterapia, krioterapia, terapia polem

magnetycznym, ultradźwięki i rehabilitacja

(Depa i in. 2008, Borzęcki i in. 2012, Charłusz i in. 2010, Kuciel-Lewandowska i in. 2010,

Olczak, Kuliński 2010, Haładyna i in. 2011, Ratajczak i in. 2011, Gworys i in. 2012,

Widłak i in. 2012, Boyraz i in. 2015, Zdrodowska i in. 2015, Fronczyk Kuliński 2017).



KINEZYTERAPIA:

Duża efektywność: ćwiczenia kształtujące gorset mięśniowy tułowia,

ogólnokondycyjne, izometryczne, w odciążeniu, psychoterapia

połączonej z edukacją pacjenta i rodziny w zakresie ergonomii pracy

i wypoczynku (Depa i in. 2008).

Terapia manualna: popularna wśród pacjentów; doniesienia

naukowe – krótkotrwały efekt przeciwbólowy; nie wpływa

znamiennie na czas trwania dolegliwości (Domżał 2010 za Bronfort i

in. 2004).

Rekomendacje: zabiegi manualne w okresie ostrym – w 8/10

krajach, w okresie późniejszego 2/10. Zaleca się jednak delikatne

wykonywanie zabiegów, co daje większe bezpieczeństwo pacjenta,

a efekt jest podobny (Van Tulder i in. 2003) .



Rekomendacje

• unieruchomienie pacjenta z bólem kręgosłupa nie

przynosi (najczęściej) oczekiwanych efektów

• chorzy prowadzący normalny tryb życia szybciej

wracają do pracy aniżeli unieruchomieni

(Malmmivaara 1995).

• z analiz rekomendacji dziesięciu krajów

przeprowadzonych przez Van Tuldera (2006) wynika,

że leżenie zaleca się tylko w bardzo ostrym bólu (gdy

chodzenie jest niemożliwe), ale unieruchomienie nie

powinno trwać dłużej niż 2-4 dni.



Rekomendacje na podstawie matanaliz:

• proste strategie terapeutyczne (masaż, fizykoterapia,

kinezyterapia, zaopatrzenie ortopedyczne,

autoterapia, edukacja) Kassolik i in. (2017).

• istnieje niewiele dowodów efektywności

fizykoterapii z wyjątkiem ciepła powierzchownego i

laseroterapii niskiej częstotliwości (Chou i in. 2017,

2007, zgodnie z zaleceniami ACP (American College

of Physicians Clinical Practice Guideline) i APS

(American College of Physicians and the American

Pain Society).



• w nieswoistym bólu krzyża, w pierwszej kolejności

rekomenduje model rehabilitacji oparty na zastosowaniu

kinezyterapii (ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement)

Goertz i in. 2012).

• efekty leczenia ruchem: odżywianie chrząstki stawowej,

utrzymanie zakresu ruchów w stawach, zachowanie

sprawności stawów i tkanek okołostawowych (np. ćwiczenia

bierne lub w odciążeniu), zwiększenie siły mięśniowej

(ćwiczenia z oporem), likwidacja przykurczów stawowych

(mobilizacje ręczne lub wyciągi), odtworzenie prawidłowych

stereotypów ruchowych (Księżopolska-Orłowskia 2012).

• Efekt dodatkowy: korzyści psychospołeczne zajęć grupowych i

ćwiczeń w wodzie (Łubkowska i in. 2015).



TRENING KONTROLI 
SENSOMOTORYCZNEJ

CORE STABILITY

WYKORZYSTANIE 
PODSTAWOWYCH 

WZORCÓW PNF 
DO KOREKCJI I 

KONTROLI 
USTAWIENIA STÓP I 

KRĘGOSŁUPA



ZA: CHAITOW 2007



- wdech; praca koncentryczna

- wydech; praca ekscentryczna

 

 

                                        Jedna KD (ruch po podłożu) 

 

Jedna KD  

 

 

      

 

 

                                                       Obie KKD (ruch po podłożu) 

Jedna KD (ruch po podłożu)

Jedna KD

Obie KKD (ruch po podłożu)



 

 

KD i miednica unoszone do linii wyrównania 

tułów-udo 

 

 

 

 

 

 

KD i miednica unoszone do linii wyrównania 

tułów-udo 

 



 

 

 

 

 

 

 

ruch wznosu KG, szybki (praca koncentryczna) z wdechem 

powrót do PW KG, powolny (prace ekscentryczna) z wydechem 

UTRZYMAĆ JAK NAJBARDZIEJ PRZAWIDŁOWY  

KSZTAŁT KRĘGOSŁUPA 

 

 

 

ruch wznosu KD, szybki (praca koncentryczna) z wdechem 

powrót do PW KD, powolny (prace ekscentryczna) z wydechem 

UTRZYMAĆ JAK NAJBARDZIEJ PRZAWIDŁOWY 

KSZTAŁT KRĘGOSŁUPA  



 

  

 

 

ruch wznosu KD, szybki (praca koncentryczna) z wdechem 
powrót do PW KD, powolny (prace ekscentryczna) z wydechem 

UTRZYMAĆ JAK NAJBARDZIEJ PRZAWIDŁOWY KSZTAŁT KRĘGOSŁUPA 

 

 

 

 

 

 

ruch wznosu KGP i KDL (później na odwrót), szybki (praca koncentryczna) z wdechem 

powrót do PW KG i KD, powolny (prace ekscentryczna) z wydechem 

UTRZYMAĆ JAK NAJBARDZIEJ PRZAWIDŁOWY KSZTAŁT KRĘGOSŁUPA 



TRENING 
AUTOGENNY 

SCHULTZA
ZŁOŻONY JEST Z 

SZEŚCIU FAZ 
LUB 

ELEMENTÓW:

uczucie ciężaru, 

uczucie ciepła, 

regulacja pracy serca, 

regulacja swobodnego 
oddychania, 

uczucie ciepła w splocie 
słonecznym, 

uczucie chłodu na czole 



Celem treningu autogennego Schultza jest 
nauczenie pacjenta umiejętności 
swobodnego przyjęcia odpowiedniego stanu 
lub postawy – a zatem stanu bierności, 
koncentracji oraz umiejętności sterowania 
organizmem. 

Trening autogenny Schultza można 
wykonywać samodzielnie w domu – traktując 
go jako metodę relaksacji i zapobiegania 
skutkom stresu.

https://www.medonet.pl/zdrowie,stres---przyczyny--objawy--metody-zapobiegania,artykul,1729062.html


Trening autogenny Schultza świetnie 
sprawdzi się w przypadku osób 
zabieganych, zestresowanych, 
nieumiejących odpowiednio się 
zrelaksować, nawet gdy mają na to 
czas.

Wystarczy wygospodarować w ciągu 
dnia 30 minut, na przykład przed snem, 
usiąść w spokojnym miejscu i 
wykonywać kolejno elementu czy też 
etapy treningu autogennego Schultza
stosując autosugestię (na przykład 
mówiąc "Czuję ciężar" albo "Czuję 
ciepło").



uczucie ciężaru, uczucie ciepła, 

regulacja pracy 
serca, 

regulacja 
swobodnego 
oddychania, 

uczucie ciepła 
w splocie 
słonecznym, 

uczucie chłodu 
na czole 


