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 1. DEFINICJA BÓLÓW KRĘGOSŁUPA      
Próba określenia standardów diagnostycznych została podjęta przez IASP 

(International Association for the study of Pain), opublikowali oni systematykę. 

Dokument ten zawiera definicje klinicznych określeń używanych do opisywania 

oraz kryteria diagnostyczne dla poszczególnych jednostek chorobowych. 

Systematyka definiuje ból kręgosłupa topograficznie. Dzieląc go na ból lędźwiowy 

oraz krzyżowo-lędźwiowy. Ból kręgosłupa może być określany jako pochodzący z 

jednego z tych regionów bądź z obu, nie istotnie jest to czy ból gdzieś promieniuje, 

najważniejsze jest to w jakich regionach się pojawia. Definicja ta nie określa 

przyczyny bólu, oraz nie sugeruje czy ból pochodzi z odcinków kręgosłupa 

lędźwiowego czy krzyżowego, opiera się ona jedynie na tym gdzie pacjent 

umiejscawia miejsce pochodzenia bólu.  

 

2. RODZAJE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA  
Ból somatyczny (somatic pain).  

Somatyczny ból jest bólem, który jest skutkiem szkodliwego pobudzania jednego z 

komponentów układu kostnoszkieletowego ciała. Neurofizjologicznie, 

podstawową cechą jest to, że powstaje w wyniku pobudzania zakończeń nerwu w 

kości, wiązadle, stawie albo mięśniu.  

Ból przeniesiony (referred pain).  

Ból przeniesiony jest bólem odczuwanym regonie unerwionym przez nerwy inny 

niż ten zaopatrujący faktyczne źródło bólu. Jako taki, ból przeniesiony może 

zostać spostrzeżony w obszarach stosunkowo odległych od źródła bólu, ale często 

rozróżnienie jest rozmazane jeśli regiony miejscowego bólu i bólu przeniesionego 

sąsiadują ze sobą. Znajomość unerwienia poszczególnych regionów, pozwala 

jednak dokonać rozróżnienia. Przykładem jest ból kręgosłupa związany z bólem w 

pośladku. W tym przypadku, ból kręgosłupa wydaje się, rozciągnąć 

(promieniować) do pośladka, ale, chociaż region lędźwiowo-krzyżowy i pośladek 

zaopatrzone są przez podobne segmentarne unerwienie (L4, L5, SI)[25], odcinek 

lędźwiowy jest unerwiony przez grzbietowe gałęzie tych nerwów, podczas gdy 

głębokie tkanki pośladka są unerwione przez ich brzuszne gałęzie. Fizjologiczną 

podstawa dla przeniesionego bólu jest konwergencja. W rdzeniu kręgowym i w 

wzgórzu, czuciowe neurony, które unerwiają różne obwodowe części dążą do 

wspólnego neuronu aby przekazywać informacje do wyższych centrów. W 

przypadku braku dodatkowych informacji czuciowych, mózg jest niezdolny, by 

określać, gdzie doszło do pobudzenia. Kiedy źródło bólu leży w trzewiach, 

przeniesiony ból może być odczuwany w częściach ściany ciała z podobnym 

odcinkowym unerwieniem co trzewia. Ten typ przeniesionego bólu może zostać 

opisany jako trzewny = przeniesiony ból. Przeciwnie, kiedy źródło bólu leży w 

układzie szkieletowym lub mięśniowym, przeniesiony ból może zostać opisany 

jako somatyczny przeniesiony ból, kładąc nacisk na jego somatycznego początek. 

Klinicznie, cechami charakterystycznymi somatycznego przeniesionego bólu jest 

to iż odczuwany jest głęboko, jest rozproszony, trudny do zlokalizowania i tępy. 
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Fizjologicznie, charakterystyczną cecha jest, to że wywołany jest przez pobudzanie 

zakończeń nerwu w strukturze, która jest najważniejszym źródłem bólu. Czuciowe 

nerwy które zaopatrują region przeniesionego bólu nie są aktywowane przez 

najważniejszy bodziec, ani nie przekazują przeniesionego bólu. Przeniesiony ból 

pojawia się z powodu braku percepcji na początku sygnału, który dociera do 

mózgu przez zbieżną czuciową ścieżkę. Te cechy są podstawą rozróżnienie między 

somatycznym przeniesionym bólem i korzeniowym bólem. Radikulopatia jest 

neurologicznym stanem, w którym przewodzenie jest zablokowane w aksonach 

nerwu rdzeniowego albo jego korzeniach. Blok przewodzenia w czuciowych 

aksonach wywołuje zdrętwienie; blok przewodzenia w aksonach motoneuronów 

wywołuje osłabienie siły mięśniowej. Radikulopatia może zostać spowodowana 

przez ucisk albo ischemię aksonów. Ważne jest to , że radikulopatia nie powoduje 

bólu. Jawnie, to jest stan neurologicznej utraty. Jeżeli radikulopatia jest związana 

z bólem, mechanizm tego bólu może nie koniecznie być tym samym, który jest 

przyczyną radikulopatii. Radikulopatia może być związana z somatycznym, 

przeniesionym bólem, w tym przypadku mechanizmy oraz przyczyny bólu i 

radikulopatii będą wyraźnie różne.  

Ból korzeniowy (radicular pain).  

Ból korzeniowy jest bólem, który powstaje w wyniku podrażnienia nerwu 

rdzeniowego albo jego korzeni. Może on być związany z radikulopatią. Może także 

wystąpić bez radikulopatii jak również radikulopatia może przebiegać bez bólu 

korzeniowego. Kiedyś wierzono że ból korzeniowy był spowodowany uciskiem 

korzeni nerwu. To jest ewidentnie fałszywe przekonanie. Eksperymenty 

neurofizjologiczne pokazały, że ucisk korzenia nerwu nie wywołuje działalności 

nocyceptywnej, co najwyżej wywołuje krótkie rozładowanie w momencie ucisku, 

ale później korzeń milknie. Kliniczne eksperymenty pokazały że ucisk normalnych 

korzeni nerwu wywołuje parestezje i zdrętwienie ale nie wywołuje bólu. Podobnie, 

trakcja na normalnym korzeniu nerwu nie wywołuje bólu. To tylko wtedy gdy 

poprzednio uszkodzone korzenie nerwu są ściśnięte przez kleszcze, albo kiedy 

korzenie nerwu są stymulowane elektrycznie, wtedy ten charakterystyczny ból 

jest wywołany. Ból ten ma charakter strzelający albo przeszywający i kieruje się 

w dół do kończyny dolnej wzdłuż pasma nie szerszego niż. 50 mm . W odczuciu ten 

typ bólu jest odmienny od somatycznego bólu. Korzeniowy ból jest porażający, 

podczas gdy somatyczny, jest miejscowy ale trudny do zlokalizowania, 

rozproszony i tępy w odczuciu. Wobec powyższego, określenie "rwa kulszowa" 

wydaje się odpowiednie. Sugerowano że podstawą dla rwy kulszowej jest uciski 

korzenia nerwu albo podrażnieniem korzenia nerwu, w związku z czym rwa 

kulszowa musi być formą korzeniowego bólu. Jednakże, dostępne fizjologiczne 

dowody wskazują ze korzeniowy ból ma charakterystyczny obraz i rozkład i 

dlatego określenie rwa kulszowa powinna być zastrzeżona do tego typowego bólu 

w kończynie dolnej. Jedyny typ bólu, który kiedykolwiek został wywołany 

eksperymentalnie przez pobudzanie korzeni nerwu to ból porażający i pasmowy. 

Nie ma żadnego fizjologicznego dowodu, na to że stały, głęboki, tępy ból w 

kończynie dolnej, bierze się z podrażnienie korzenia nerwu. Ten drugi typ ma 
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charakter somatycznego przeniesionego bólu i nie ma żadnego usprawiedliwienia 

dla fałszywie przedstawiania go jako "rwa kulszowa", albo dla wnioskowania, że 

bierze się on z podrażnienia korzenia nerwu. W rzeczywistości, w badaniach 

klinicznych zostało oszacowane, że mniej niż 30% a być może 5% lub nawet 1%, 

przypadków bólów kręgosłupa jest związany podrażnieniem korzenia nerwowego 

poprzez przepuklinę krążka. W badaniu ankietowym wykonanym w USA 

ustalono, że około 12% pacjentów z bólami kręgosłupa miało jakieś kliniczne 

dowody przepukliny krążka. Wypadniecie jądra miażdżystego jest pojedynczą 

przyczyną najbardziej popularnego korzeniowego bólu i jest coraz więcej danych 

że przyczyną bólu nie jest tylko prosty mechaniczny ucisk. Dowody przeciwko 

teorii uciskowej są dwojakiego rodzaju. W badaniach obrazowych takich jak 

mielografia, CT albo MRI, często obserwuje się ucisk korzenia przez przepuklinę 

lecz pacjenci nie zgłaszają żadnych dolegliwości. Odwrotnie, pacjenci poprzednio 

symptomatyczni nadal posiadający ucisk korzenia widoczny w diagnostyce 

obrazowej nie odczuwają żadnego bólu. Te obserwacje wskazują, że jakiś 

dodatkowy czynnik, lub zupełnie inna przyczyna niż, ucisk korzenia wywołuje, 

objawy . Aktualne dane sugerują jakąś formę zapalenia[3]. Zapalenie zostało 

włączone początkowo, na podstawie doniesień chirurgów, którzy często 

dostrzegali objawy zapalenia korzenia nerwu podczas operacji przepukliny 

jądra[21]. Przekonanie, o roli jakiejś formy zapalenia, jest ciągle aktualne. W 

badaniach na zwierzętach, ucisk nerwu lędźwiowego wywoływał obrzęk. 

Wpadnięte jądro i ucisk korzenia nerwu powoduje zmiany zapalne w formie 

zwiększonej naczyniowej przenikalności, obrzęk i koagulacje 

wewnątrznaczyniową. Zapalenie uszkadza korzenie nerwu, blokuje przewodzenie 

, wywołuje przeczulice i bólu. Mediatorami tej zapalnej odpowiedzi są fosfolipaza 

A2, tlenek azotu i TNF-alfa[21]. Badania na ludziach pokazały, że materiał 

przepukliny dysku przyciąga makrofagi, fibroblasty i limfocyty jak również, że 

rozmaite związki zapalne są wyprodukowany przez te komórki albo sam materiał 

dysku. Te substancje chemiczne zawierają: fosfolipaze A2 Ametalloproteinaze, 

prostaglandyny E2, leukotriene B4, thrombaxan, tlenek azotu; interleukine 8 

,interleukine 12, interferon gamma; i TNF - alfa. Materiał dysku pobudza 

produkcję IgM i przeciwciał IgG. Te zapalne zmiany są wyraźniejsze u pacjentów, 

u którym materiał dysku przeniknął do pierścienia włóknistego i więzadła 

podłużnego tylnego[3]. Dowodzi to, że materiał dysku wywołuje zapalenie. W 

rezultacie obrzęk korzenia nerwu wywołuje blok przewodzenia i cechy 

radikulopatii. Ektopowe impulsy wygenerowane w zwoju grzbietowym korzenia 

są odpowiedzialne za korzeniowy ból i prawdopodobnie jest on spowodowany 

przez ischemię. Jednak te procesy nie są ograniczone do korzeni nerwu. 

Niezwłocznie, zapalenie okołonerwowe obejmuje otoczkę oponową dotkniętych 

korzeni nerwowych. Ponieważ opona jest unerwiona przez nerwy 

sinuvertebralne, ból może mieć charakter nadtwardówkowy, nie jest on ani 

korzeniowy ani neurogenny. Ponieważ pochodzi on od podrażnienia zakończeń 

nerwu w oponie, jest to forma somatycznego bólu. Zgodnie z tym, zapalenie 

korzenia nerwu może zostać skojarzone nie tylko z korzeniowym bólem, ale też z 
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somatycznym przeniesionym bólem od stanu zapalonego pochewki oponowej 

korzenia nerwu[25].  Podsumowując. Ból kręgosłupa i rwa kulszowa nie są 

synonimami. Ból korzeniowy jest odczuwany w kończynie dolnej, nie w odcinku 

lędźwiowym. Ból kręgosłupa i somatyczny przeniesiony ból, nie mogą być 

przypisywane przepuklinie krążka albo podrażnieniu korzenia nerwu.  

 

3. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ STRUKTURA 

WYWOŁUJĄCA BÓL KRĘGOSŁUPA.  
Z filozoficznego punktu widzenia, prawdopodobieństwo jakiejś hipotezy 

dotyczącej możliwych przyczyny bólu kręgosłupa, może zostać zweryfikowane 

przez zaadoptowanie pewnych kryteriów analogicznych do postulatów Kocha[3] 

dla bakteryjnych chorób. Aby jakaś struktura, została uznana za prawdopodobną 

przyczynę bólów kręgosłupa powinna spełniać następujące warunki :  

- Struktura powinna być unerwiona - bez dostępu do systemu nerwowego nie 

mogłaby wywołać bólu.  

- Struktura powinna być zdolna wywoływać ból podobny, do obserwowanego 

klinicznie. Idealnie, powinno to zostać zademonstrowane na ochotnikach.  

- Struktura powinna być podatna na choroby albo zranienia, które wiadomo, że 

są bolesne. Idealnie, gdyby takie zaburzenie było ewidentne w badaniu pacjenta - 

ale to może nie zawsze być możliwe.  

- Struktura powinna zostać wskazana jako źródło bólu używając metod 

diagnostycznych, uważanych za solidne i wiarygodne.  

W cieniu tych postulatów, możliwych źródeł i przyczyn, ból kręgosłupa może 

zostać określony przez ponowne przyglądniecie się anatomii kręgosłupa 

lędźwiowego i sacrum. Wiarygodność jakiegoś źródła albo jakiejś hipotezy może 

zostać zmierzona przez określanie jak dobrze zaspokaja ona postawione powyżej 

postulaty [3].  

 

4. ŹRÓDŁA BÓLÓW KRĘGOSŁUPA  
Kręgi.  

Nie ma wątpliwości, że trzony kręgów lędźwiowych są unerwione. Włókna 

nerwowe, pochodzą ze polotu więzadła podłużnego przedniego i wiązadła 

podłużnego tylnego, zaopatrujące okostną kości i przenikające głęboko do trzonów 

kręgowych, dostarczają możliwego źródła dla bólu kości. Jednakże, nie jest jasne, 

czy nerwy śródkostne są wyłącznie naczyniowe, czy także czuciowe. Ze 

zrozumiałych logistycznych powodów, żadne eksperymenty nie wykazały, czy ból 

kręgosłupa może zostać wywołany bezpośrednio w kości trzonu kręgowego, 

pewnym jest jednak, że okostna jest bardzo wrażliwa na ból. Drażnienie okostnej 

w trakcie procedur takich jak blokady w odcinku lędźwiowym, zawsze związane 

jest z bólem[31]. Trzon kręgowy może być miejscem bolesnych, metabolicznych 

chorób kości, takich jak choroba Paget albo włóknisto-torbielowe zapalenie kości, 

a także być miejscem guzów, przerzutów albo infekcji. Bezsprzecznie, są one 

bolesne, jednak mechanizm powstawania tego bólu nie został jeszcze poznany[3]. 
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Prawdopodobnie ból pojawia się tylko wtedy gdy dochodzi do deformacji, w 

której okostna jest rozciągana. Złamania trzonów kręgowych mogą ale nie muszą 

być bolesne i trudno jest określić, czy ból pochodzi od samego złamania czy bierze 

się z nieprawidłowych obciążeń wywieranych na przyległe stawy, mięśnie lub 

więzadła, powstałych w wyniku towarzyszącej deformacji. Nie ma żadnego 

dowodu, że złamania, gdziekolwiek w ciele, są bolesne, szczególnie kiedy nie 

dochodzi do przemieszczenia fragmentów kostnych. Z drugiej strony, deformacja 

tkanki w wyniku pourazowego krwiaka albo obrzęku chętnie jest wskazywana 

jako potężne źródło bólu, szczególnie, jeżeli przyczynia się do rozszerzania albo 

zapalenia okostnej. Taki model dogodnie wyjaśnia, dlaczego dotkliwe kręgowe 

złamania mogłyby być bolesne, a dlaczego stare albo wyleczone złamanie już nie. 

Uporczywy ból pojawiający się w zrośniętym złamaniu kręgu sugeruje źródło 

poza miejscem złamania i prawdopodobnie jego wtórny mechanizm[32] . 

Rewolucyjną, chociaż nie nową, koncepcją bólu kręgowego jest ta, dotycząca 

nadciśnienia śródkostnego. Wskazuje ona, że główną przyczyną, jest sklerotyzacja 

kości, mająca miejsce w zmianach zwyrodnieniowych, która to powoduje 

zwężenie światła kanalików, przez które przechodzą naczynia krwionośne 

zaopatrujące kręgi. Prowadzi to do obstrukcji naczyń i powstania nadciśnienia 

śródkostnego, a to pobudza zakończenia nerwowe odpowiedzialne za powstanie 

bólu[3]. Bez względu na przyczynę jaka może wywoływać ból, zaburzenie kręgów 

lędźwiowych są stosunkowo łatwe do zdiagnozowania w diagnostyce 

rentgenowskiej i w innych technikach obrazowych[3]. Zespół Bastrupa. 

Wyrostki kolczyste mogą zostać dotknięte przez chorobę Bastrupa,. powstaje ona 

w wyniku nadmiernej lordozy lędźwiowej albo wyprostnych uszkodzeń 

kręgosłupa lędźwiowego, w którym przyległe wyrostki kolczyste uciskają i 

ścierają więzadło międzykolczyste. Wynikła patologia opisywana jest jako 

zapalenie okostnej wyrostków kolczystych, albo zapalenie więzadła. Oczywistym 

jest, że stan taki może być źródłem bólu. Jednakże, badania kliniczne sugerują, że 

przyczyna ta jest przeceniana. W jednym badaniu, tylko 11 z 64 pacjentów z 

chorobą Bastrupa zareagowało na chirurgiczne wycięcie uszkodzenia[3]. 

Wklinowanie Blaszki (lamina impaction). Stan podobny do choroby 

Bastrupa może atakować wyrostki stawowe dolne. W segmentach ruchowych 

lędźwiowego odcinka kręgosłupa, wyprost może być ograniczony przez 

wklinowanie dolnego wyrostka stawowego w blaszkę leżącą poniżej. W takich 

segmentach, powtarzające się uszkodzenia wyprostne mogą wywołać 

podrażnienie okostnej. Tego typu uszkodzenia były dostrzegane w badaniach 

pośmiertnych. Zaburzenie to jest atrakcyjnym wytłumaczeniem dla jakichś form 

bólów kręgosłupa na jakie cierpią sportowcy tacy jak gimnastycy przyzwyczajeni 

do nadmiernego silnego wyprostu [3]. Spondyloliza. Spondyloliza pierwotnie 

rozważana była, jako wada powstała w wyniku uszkodzenia związku dwóch 

centrów kostnienia w blaszce kręgowej[10]. Najnowsze badania wyraźnie 

wskazują, że to jest nabyta wada spowodowana przez złamanie wynikłe ze 

zmęczenia materiału. Anatomicznie, wada jest wypełniona włóknistą tkanką 

blizny, podziurawioną przez wolne zakończeniami nerwu. Nominalnie, to 
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mogłoby być źródłem bólu[3]. Jednakże, szczelina w części międzywyrostkowej 

łuku niekoniecznie jest bolesna. W badaniach radiologicznych 32 600 osób bez 

bólów kręgosłupa, kręgoszczelina była obecna w 7.2 %. Spośród 936 dorosłych, 

jednostronna wada była obecna w 3% , obustronna u 7%. U pacjentów z bólami 

kręgosłupa wadę wykryto odpowiednio u 0.3% - jednostronna, 9% - 

obustronną[8]. Dane te wskazują, że nie można wskazywać kręgoszczeliny jako 

źródła bólu na podstawie zdjęć rentgenowskich. Jeżeli kręgoszczelina ma zostać 

rozpoznana jako źródło dolegliwości, jakiś inny dowód jest wymagany. Ubytek 

łuku może zostać ostrzyknięty środkiem znieczulającym pod kontrolą fluoroskopii. 

Ulga bólu dałaby niepodważalny dowód, że wada jest jego źródłem. Jednakże, 

należy brać także pod uwagę, że miejscowy środek znieczulający może także się 

dostać do przyległych struktur (takich jak stawy międzykręgowe, które mogłoby 

być alternatywnym źródłem bólu) i zapewnić, że poprawa nie jest wynikiem 

działania placebo. Niemniej jednak, ulga bólu wynikająca ze znieczulenia, jest 

dobrym prognostykiem przed operacyjnym zespoleniem wady[3].  

Mięśnie.  

Bezsprzecznie, mięśnie grzbietu mogą być źródłem ból kręgosłupa i somatycznego 

przeniesionego bólu. Zostało to zademonstrowane w eksperymentach na ludziach, 

w którym mięśnie grzbietu były stymulowane za pomocą iniekcji hypertonicznego 

roztworu soli. Iniekcje te wywoływały ból kręgosłupa i różne postacie 

somatycznego przeniesionego bólu w regionie pośladka. Sporny Pozostaje 

mechanizm zaburzenia, który może wpływać na mięśnie kręgosłupa lędźwiowego. 

Główne dolegliwości które mogą dotknąć mięśnie grzbietu to : naciągnięcie, 

spazm, dysbalans i punkty spustowe[5]. Kontuzja (sprain). Wiara w teorie 

kontuzji mięśnia pochodzi z życia codziennego i medycyny sportowej, gdzie 

sytuacja ta jest powszechna dla mięśni kończyn, gdzie ból mięśni pojawia się po 

ciężkim lub długotrwałym wysiłku lub po nagłym rozciągnięciu mięśnia. Dla tego 

też doszukuje się analogicznej kontuzji w przypadku mięśni grzbietu, lecz 

patologią takich uszkodzeń ciągle pozostaje sporna. Badania na zwierzętach 

pokazały, że kiedy mięśnie przymusowo są rozciągane w trakcie skurczu, dochodzi 

do uszkodzenia w przejściu mięśniowo-ściegnistym, wywołuje to odpowiedź 

zapalna, która łatwo jest przyjąć jako źródło bólu. W przypadku mięśni grzbietu, 

do takich uszkodzeń mogłyby dochodzić podczas bocznego zgięcia albo łączonego 

bocznego zdjęcia z rotacją tułowia i wiązałoby się z tkliwością uciskową blisko 

przejścia mięśniowo-ściegnistego danego mięśnia. Części z tych miejsc jest 

położonych powierzchownie i łatwo dostępnych w badaniu klinicznym, ale inne 

znajdują się głęboko. Najlepszym miejscem do badania mięśni głęboko 

położonych, znajduje się w pobliżu wyrostków poprzecznych i dodatkowych 

kręgów lędźwiowy[15]. Bardziej rozproszony bólu mięśnia związany z wysiłkiem 

jest teoretycznie wytłumaczalny na podstawie ischemii. W czasie długotrwałego 

wysiłku dochodzi do ucisku krążenia śródmięśniowego, a co za tym idzie 

utrudnionego odprowadzania produktów przemiany materii takich jak kwas 

mlekowy czy ADP, związki te są algogeniczne. Z drugiej strony zmniejszony 

dopływ krwi tętniczej doprowadza do śmierci komórek mięśnia, produkty 
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rozpadu komórek zawierają też związki chemiczne, które także wywołują reakcje 

bólową[19].  Takim mechanizmem prawdopodobnie można tłumaczyć pewną 

grupę bólów wysiłkowych kręgosłupa, jednak ten rodzaj bólu powinien sam 

ustępować tak jak dzieje się to w przypadku potreningowego bólu mięśni 

kończyn[3]. �Spazm�. Chociaż mięśniowo-ścięgniste uszkodzenie mogłyby być 

podstawą dotkliwego ból kręgosłupa pochodzącego od mięśnia, to jednak nie 

tłumaczy to chronicznego bólu kręgosłupa. Potoczne przekonanie wiąże 

przewlekły ból ze "spazmem" mięśnia. Domniemanie w tym wypadku dotyczy 

jakiejś nieprawidłowości posturalnej, albo wtórnie do jakiegoś źródła stawowego 

bólu, mięśnie stają się chronicznie aktywne i dlatego bolesne. Taki mechanizm 

możemy tłumaczyć ischemia, jednak niebezpieczeństwem takiego modelu jest brak 

fizjologicznych dowodów na jego istnienie, dane z badań elektromiograficznych są 

niezgodne czy to co nazywamy "spazmem" rzeczywiście zachodzi w obiektywnych 

fizjologicznych warunkach: czy to jest toniczny skurcz albo po prostu 

hiperfleksja[19]. Dalsze badania są konieczne by to pojęcie mogło być 

zadowalającym wytłumaczeniem, czy ból powstaje w wyniku ischemii, napięcia w 

przyczepach mięśnia albo w jakimś innym mechanizmie[3]. Dysbalans 

mięśniowy. Kolejną koncepcją jest ta wynikająca z braku równowagi 

mięśniowej[33]. Przypuszcza się, że odchylenie w równowadze napięcia między 

posturalnymi i fazowymi mięśniami, albo między zginaczami i prostownikami, 

może wywoływać ból[3]. Punkty spustowe. Punkty spustowe są czułymi 

obszarami znajdującymi się w mięśniu zdolnymi do produkowania miejscowego i 

przeniesionego bólu. są one określane jako punkty maksymalnej wrażliwości 

znajdujące się w dających się odczuć pasmach napiętych włókien mięśnia. 

Kliniczne są one dostrzegane w postaci namacalnych tkliwych pasm włókien, 

które uciśnięte wywołują ból przeniesiony[5][19]. Punkty spustowe można 

"rozładowywać" poprzez odpowiedni masaż, poizometryczną relaksację, bądź 

iniekcje środkami znieczulającymi[34]. Punkty spustowe prawdopodobnie 

powstają jako skutek chronicznie powtarzającego się napięcia mięśnia, albo 

reflektorycznie, jako skutek jakiejś dysfunkcji stawu leżącego pod nimi[5]. 

Histologiczne i biochemiczne dowody, jeśli chodzi o naturę punktów spustowych 

są niekompletne albo nieprzekonywające, ale jest prawdopodobne, by w pewnych 

obszarach komórek przykurczonego mięśnia dochodziło do wyczerpania 

miejscowych zapasów energii i osłabienia pomp wapniowych, tym samym 

utrwalając skurcz[19]. Ból prawdopodobnie jest skutkiem zmniejszonego 

ukrwienia i akumulacji produktów przemiany materii takich jak bradykininy[3]. 

Dostępne badania wskazują jednak że zastosowanie punktów spustowych do 

celów diagnostycznych jest mało skuteczne. Obecny stan wiedzy także nie pozwala 

na to aby wskazać punkty spustowe jako główne źródło bólów kręgosłupa[3].  

Powięź piersiowo-lędźwiowa.  

Zespół ciasnoty. Dowiedziono, że powięź piersiowo-lędźwiowa jest dobrze 

unerwiona przy przyczepie z wiązadłem nadgrzebieniowym. Jednakże, niewiele 

jest wiadomo o unerwieniu jej centralnych część. Jest tylko wzmianka w jednym 

badaniu, że zawiera ona zakończenia nocyceptywne. Pomimo to, wiadomo, że 
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powięź jest wystarczająco unerwiona, by być źródłem bólu, jeżeli zostanie 

nadmiernie rozciągnięta. Powięź piersiowo-lędźwiowa otacza mięśnie grzbietu. 

Wysnuto wniosek, że w mięśniach może występować zespół ciasnoty powięziowej. 

Mięśnie grzbietu puchną podczas wysiłku i ich aktywność jest ograniczana przez 

powięź. Ból przypuszczalnie powstaje w wyniku nadmiernego napięcia w powięzi. 

Kliniczną oznaką takiego zespołu ciasnoty byłoby podniesione ciśnieniem 

wewnątrz-powięziowe, ale kliniczne badania przynoszą niespójne wynik [3]. 

Przepuklina tkanki tłuszczowej. Powięź piersiowo-lędźwiowa posiada 

otwory dla skórnego unerwienia. Te miejsca mogą być miejscem bolesnego 

wklinowania się tkanki tłuszczowej. Niejasny jest dokładny mechanizm 

powstawania bólu, ale może on zostać złagodzony przez miejscowa iniekcje 

środkiem znieczulającym. Pod tym względem, wklinowanie tkanki tłuszczowej jest 

podobne do punktów spustowych, jednak od punktów spustowych, różni je ich po 

za mięśniowe, podskórne położenie. Ich powszechność jest nieznana [3].  

Opona Twarda.  

Opona twarda jest unerwiona przez rozległy splot pochodzący z gałązek 

oponowych nerwów rdzeniowych. Splot ten jest gęstszy na brzusznej stronie 

zakończenia opony twardej oraz wokół pochewek korzeni nerwowych, jednak 

tylna część jest praktycznie w ogóle nie unerwiona. Kliniczne eksperymenty 

pokazały, że opona jest wrażliwa zarówno na pobudzanie mechaniczne jak i 

chemiczne. W obu przypadkach, wywołując ból pleców i somatyczny przeniesiony 

ból w pośladku. Ból pleców często pojawia się w przypadku chorób 

neurologicznych w których dochodzi do stanu zapalnego opony twardej, na skutek 

pojawiania się wewnątrz-oponowo krwi lub w przypadku infekcji. Wiadomo stąd, 

że opona twarda może być źródłem bólu. Kiedy jest, a kiedy nie - w przypadku 

dysfunkcji układu mięśniowo szkieletowego jest jedynie przedmiotem 

przypuszczeń. Ponieważ wiadomo, że przepuklina krążka może wywoływać stan 

zapalny korzeni nerwu i tkanek okołonerwowych, wydaje się sensownym, by 

oczekiwać, że pochewka oponowa korzeni nerwu, mógłaby zostać pobudzona 

chemicznie przez to zapalenie. Takie podrażnienie mogłoby wywoływać 

somatyczny ból i dodatkowo prawdopodobnie, ból przeniesiony, i całkiem osobno 

jakiś ból mający swoje źródło w korzeniach nerwowych zaatakowanych procesem 

zapalnym. Te doniesienia każą nam przypuszczać że klasycznie rozpatrywany ból 

korzeniowy wywołany przepukliną ma charakter mieszanego korzeniowo-

oponowego bólu. Zasugerowano, że uwięźnięcie opony może być źródłem bólu[6], 

co jest zgodne z tym iż jest ona wrażliwa na pobudzanie mechaniczne. 

Przypuszczalnie, przyleganie rozwija się jako skutek przewlekłego, 

nadtwardówkowego zapalenia, pochodzącego z przepukliny rdzenia[3].  

Splot nadtwardówkowy.  

Nadtwardówkowe naczynia żylne są unerwione przez gałęzie oponowe nerwów 

rdzeniowych i dlatego też mogą być także źródłem bólu. Prawdopodobnie ból 

może pojawiać się w wyniku rozszerzenia naczyń spowodowanego uszkodzeniem 

takim jak np. masywna przepuklina lub zwężenie kanału kręgowego[3].  

Więzadła.  
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U wielu pacjentów w wywiadzie oraz w badaniu klinicznym pojawiają się 

dolegliwości analogiczne do tych, które pojawiają podczas uszkodzeń więzadeł 

kośćca kończyn. To podobieństwo objawów zachęca by doszukiwać się źródła bólu 

w więzadłach kręgosłupa, pytanie jednak w których? Wiązadło 

międzypoprzeczne jest właściwie błoną, a nie wiązadłem w jakimś 

prawdziwym sensie. Ponadto, ponieważ schowane jest między mięsień 

prostownik grzbietu i miesień czworoboczny lędźwi, jest mało prawdopodobne by 

w jakimkolwiek badaniu było możliwe zróżnicowanie czy ból pochodzi od 

otaczających mięśni czy więzadła. Więzadło żółte jest słabo unerwione i dlatego 

mało prawdopodobne, by było źródłem bólu. Ponadto nie są znane żadne kontuzje 

prowadzące do uszkodzeń więzadła żółtego, jest ono bardzo elastyczne, przez co 

mało podatne na zranienia [3]. Tak zwane wiązadło nadgrzebieniowe, tak 

naprawdę zawiera włókna kolagenowe, pochodzące z powięzi piersiowo-

lędźwiowej, rozcięgna mięśnia prostownika grzbietu i ścięgna mięśnia 

wielodzielnego. Technicznie, jest to więc szew, nie wiązadło. Kolejną przyczyną, 

która wyklucza to więzadło jako źródło bólu na poziomach L4 i L5 (miejsce 

najbardziej popularnego bólu kręgosłupa) jest jego brak na poziomie L5, bardzo 

rzadko pojawia się na L4 a na poziomie L3 jest bardzo słabo rozwinięte. 

Wiązadło podłużne tylne jest unerwione przez nerwy będące gałązkami 

oponowymi nerwów rdzeniowych a więzadło podłużne przednie przez włókna 

pnia współczującego. Doniesienie że biopsja tylnej części dysku lędźwiowego przy 

miejscowy znieczuleniu, wywołuje ból pleców, może sugerować, że ból pochodzi od 

przykrywającego go więzadła podłużnego tylnego. Jednakże, wiązadła podłużne 

tylne mieszają się gruntownie z pierścieniem włóknistym krążka 

międzykręgowego. Anatomicznie rozróżnienie więzadła od pierścienia 

włóknistego jest możliwe tylko pod mikroskopem [32]. Więzadła nadkolcowe 

otrzymują unerwienie od przyśrodkowych odnóg gałęzi grzbietowych, i 

doświadczalne stymulacja więzadła nadkolcowego wywołuje ból kręgosłupa i 

przeniesiony ból w dolnych kończynach. To predysponuje wiązadło nadkolcowe 

jako atrakcyjne źródło ból kręgosłupa. Pośmiertne badania pokazały, że więzadła 

nadkolcowe są często "zdegenerowane" w ich centralnych częściach, ale nie jest 

wiadomym, czy takie uszkodzenia są bolesne. Z innych powodów jest 

zrozumiałym, że więzadła nadkolcowe mogłyby ulegać zbyt dużemu naciągnięciu, 

podczas nadmiernego zgięcia lędźwiowych segmentów ruchu, ale nie ma jeszcze 

na to dowodów[23]. Więzadło Biodrowo-lędźwiowe. Na obecną chwile nie 

wiadomo czy jest ono unerwione ale przypuszczalnie jest zaopatrywane przez 

grzbietowe gałęzie albo brzuszne gałęzie L4 i L5 nerwów rdzeniowych. 

Biomechanicznie, więzadła biodrowo-lędźwiowe, ograniczają zgięcie, rotacje i 

zgięciu boczne kręgu L5, i dlatego mogłoby być podatne na uszkodzenia podczas 

takich ruchów. Jednakże, dowody potwierdzające te teorie są nieprzekonywujące 

[3].  

Staw krzyżowo-biodrowy.  

Prawdopodobnie unerwiony jest przez odnogi L4-L5 i S1-S2. Gałęzie grzbietowe 

zaopatrują bezpośrednio tylne części stawu oraz więzadła krzyżowo-biodrowe i 
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międzykostne, ale nie jest wiadome, czy te nerwy właściwie docierają do stawu 

krzyżowo-biodrowego, który leży brzusznie w stosunku do tych więzadeł. 

Grzbietowo, staw krzyżowo-biodrowy prawdopodobnie otrzymuje odnogi od 

nerwu zasłonowego, pnia lędźwiowo-krzyżowego i górnego nerwu pośladkowego. 

Współczesne badania dostarczają sprzecznych dowodów. Według niektórych 

doniesień otrzymuje on unerwienie zarówno z przodu i tyłu, podczas gdy inni 

donoszą wyłącznie tylne unerwienie [14]. W badaniach na ochotnikach, 

podrażniając staw krzyżowo-biodrowy z iniekcjami zawierającymi środek 

kontrastujący, wywoływało się somatyczny ból skupiony ponad stawem i 

zmienny wzór bólu przeniesionego do kończyny dolnej [23]. Na tej podstawie staw 

ten może być rozpatrywany jako potencjalne źródło bólu [19]. W ortodoksyjnych 

medycznych kręgach, rozpoznaje się następujące dolegliwości stawów krzyżowo-

biodrowych : spondylitis, zesztywnienie stawu, zapalenia stawu, różne zakaźne i 

metaboliczne choroby[6]. Bardzo duże kontrowersje krążą wokół mechanicznych 

zaburzeń stawu S/I. Terapeuci manualni twierdzą, że takie zaburzenie może 

zostać zdiagnozowane na podstawie palpacyjnej hypomobiności stawu i 

nieprawidłowych relacji między kiściami krzyżową i biodrową [26]. Jednakże, 

biomechaniczne i radiograficzne badania ujawniają tylko bardzo mały zakres 

ruchu w stawie krzyżowo-biodrowy, nawet u pacjentów ze zdiagnozowaną 

hipermobilności, [29]. Polem dla sceptycyzmu, jest pytanie czy staw mający 

zakres ruchu w granicach 1°, może być diagnozowany palpacyjnie [22]. Jednakże, 

badania dowiodły, że ból stawu krzyżowo-biodrowego może zostać 

zdiagnozowany za pomocą wewnątrz stawowych iniekcji miejscowego �rodka 

znieczulającego. U pacjentów z chronicznym bólem kręgosłupa, dostawowe 

iniekcje przynosiły ulgę w 15% przypadków[3].  

Stawy międzywyrostkowe.  

Stawy międzywyrostkowe są dobrze unerwione, zaopatrywane są przez 

przyśrodkowe odnogi gałęzi grzbietowych. Ich zdolność, wywoływania bólu 

kręgosłupa została dowiedziona doświadczalnie. Pobudzanie stawów, iniekcja 

roztworu soli hypertonicznej lub kontrastu, wywołuje ból grzbietu i somatyczny 

ból przeniesiony identyczny do tego zwykle obserwowanego na pacjentach. 

Odwrotnie, u niektórych pacjentów ból kręgosłupa udawało się złagodzić ból, 

poprzez iniekcje blokad w stawy międzywyrostkowe. Przeniesiony ból od tych 

stawów pojawia się przeważnie w pośladku i udzie ale nie jest on zgodny z 

segmentalnym unerwieniem. Promieniowanie może sięgać nawet stopy, ale 

typowo ból obejmuje bliższe segmenty kończyny dolnej. Są pewne dowody, że 

zakres promieniowania jest proporcjonalny do intensywności bólu 

wygenerowanego w kręgosłupie. Powszechność. W przeszłości standardowym 

kryterium diagnostycznym rozpoznawania bólu w stawach 

międzywyrostkowych, było całkowite zniesienie bólu po dostawowej blokadzie. 

Jednakże współcześnie zostało dowiedzione, że często blokady te dają wynik 

fałszywie pozytywny. Tylko jeden pacjent na trzech odpowiada pozytywnie na 

kolejne blokady ponadto współczynnik placebo wynosi 32%. Obecne badania 

donoszą różną przewagę bólu stawów międzywyrostkowych, wykryto ją u 15% 
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młodych pacjentów populacji USA, osób w podeszłym wieku 40% - w populacji 

Australii, oraz 45% Stanów Zjednoczonych [3]. Łącznie, te badanie sugerują, że 

ból stawów międzywyrostkowy jest całkiem powszechny. Jednakże, wszystkie te 

badania przyjęły za kryterium przynajmniej 50% ulgę w bólu, a nie całkowite jego 

ustąpieni. Jest to dość sporne kryterium, ponieważ nie wyjaśnia pozostałego bólu. 

Chociaż badacze wnioskują że ta niekompletna ulga w bólu wskazuje inne, zbieżne 

źródło bólu, to nigdy to nie zostało zweryfikowane. Wydaje się, że u młodszych 

aktywnych osób z urazem kręgosłupa, dolegliwości ze strony stawów 

międzywyrostkowych są rzadko spotykane bo zaledwie u 10% populacji, u osób 

starszych wynosi to 30% [3]. Patologia. Chociaż objawy stawów 

międzywyrostkowych są znane, jednak pozostaje ulotna ich patologia. Stawy 

międzywyrostkowe mogą ulegać reumatycznym zniekształceniom, zesztywnieniu, 

zapaleniu albo powstaniu kręgoszczeliny. Jednakże takie podłoże nie zostało 

zidentyfikowane jako główna przyczyna bólu u pacjentów reagujących na 

diagnostyczne blokady stawów międzywyrostkowych. Badania pośmiertne i 

radiologiczne pokazały, że stawy międzywyrostkowe często dotknięte są przez 

osteoartroze. Badania stawów wycinanych podczas operacji ujawniły zmiany 

pokrewne do chondromalacji rzepki [21]. Chociaż stwierdzono, że artretyzm 

stawów międzywyrostkowych jest wtórny do degeneracji dysku albo spondylozy, 

jedynie w 20 % może być całkowicie niezależną chorobą. Wydaje się że 

powszechności osteoartrozy stawów międzywyrostkowych mogłoby go 

predysponować do głównej przyczyny bólów u pacjentów z bolesnymi stawami 

międzywyrostkowymi, jednakże na zdjęcia radiograficznych osteoartroza równie 

często pojawia się u osób asymptomatycznych jak i u pacjentów z bólem 

kręgosłupa [31]. Dlatego też badanie radiologiczne nie ma żadnej wartości w tym 

przypadku. Na podstawie tych badań postawiono hipotezę że ból jest 

spowodowany trochę innym czynnikiem niż prosta radiologiczna obecność zmian 

zwyrodnieniowych [31]. Naderwania, wyrwania torebki, podchrzęstne złamania, 

wewnątrzstawowe krwotoki oraz złamania wyrostków stawowych, takie jak te, 

które udało się uzyskać w badaniach biomechanicznych, zostały także 

potwierdzone w badaniach pośmiertnych. Jednakże żadne z tych złamań nie było 

widoczne na zdjęciach rentgenowskich [32]. W ten sposób złamania nie mogą być 

podstawą dla bólu w stawach międzywyrostkowych, lub też są zbyt subtelne by 

mogły być wykrywane przy użyciu obecnie dostępnej aparatury diagnostycznej 

[3]. Uszkodzenia takie jak naderwania torebki stawowej nie mogą być 

wykrywane za pomocą takich badań jak CT czy MRI. Jest możliwe, że tego typu 

uszkodzenia, leżą u podstawy bólów stawów międzywyrostkowych, lub 

mechanizm powstawania bólu jest niewidoczny dla obecnych metod obrazowania 

i w dalszym ciągu trudny do ustalenia [3]. Zablokowanie. Stosunkowo 

powszechny, kliniczny syndrom "postrzału", w którym pacjent po schyleniu się nie 

jest w stanie, z powodu silnego ogniskowego bólu wyprostować się. Ponieważ w 

takich przypadkach badania CT i MRI nie wykazują żadnych anomalii mogących 

tłumaczyć przyczynę, pozostaje ona jedynie teoretyczna [19]. Stawy 

międzywyrostkowe posiadają włóknisty mennisk, który może ulec zaklinowaniu 
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w normalnie przemieszczających się powierzchniach stawowych [19]. Większość 

stawów ma powierzchnie nieregularną, a płynny ruch jest możliwy wyłącznie 

wtedy, gdy inny rodzaj dodatkowej tkanki, wypełnia przestrzenie wolne między 

nimi. Fakt ten powoduje, że menniskoid porusza się swobodnie między 

płaszczyznami stawu [18]. Niestety struktury które według powyższej teorii 

odpowiedzialne są za powstanie zablokowania, nie są uchwytne w obecnie 

dostępnych badaniach obrazowych takich jak CT czy MRI. Podczas zgięcia jeden z 

mennisków jest wyciągany poza staw, z jakiś powodów nie może on wejść 

ponownie do jamy stawowej, zamiast tego uderza o krawędzie torebki stawowej i 

w tym miejscu odkształca ją powodując ból. Leczenie przez manipulację staje się 

logiczne. Bierne zgięcie segmentu zmniejsza wklinowanie i rotacja rozwiera staw, 

pobudzając meniskoid, do ponownego wejścia w jamę stawu [31]. Ten stan 

zablokowania jest tylko teoretyczny, ponieważ na obecną chwile niemożliwy, do 

wizualizacji radiologicznej mennisku. Jednakże, jest to wiarygodne 

wytłumaczenie, dotkliwych i nagłych bólów, które bardzo dobrze poddają się 

leczeniu manualnemu [26,29].  

Ból pochodzenia dyskowego.   

Koncepcja że krążek międzykręgowy może być źródłem bólu nie jest nowa. Obecne 

dowody anatomiczne potwierdzają unerwienie krążka międzykręgowego i to, że 

może być potencjalnym źródłem bólu [23,28]. Stymulacja krążka. Pomimo 

burzliwej i kontrowersyjnej historii, stymulacja dysku (formalnie znana jako 

dyskografia), pozwala ocenić kiedy dysk jest bolesny a kiedy nie. Procedura 

wymaga wprowadzenia igły do jądra miażdżystego oraz doprowadzenia do 

rozszerzenia dysku poprzez iniekcje kontrastu bądź roztworu soli. Test jest 

pozytywny jeśli wywołuje ból pod warunkiem że sąsiednie kręgi go nie wywołują. 

Ponadto współczesne doniesienia wskazują, że ciśnienie iniekcji jest niezmiernie 

istotne. Dysk może być rozważany jako symptomatyczny, jeśli ból jest wywołany 

przy ciśnieniu poniżej 50 psi, a najlepiej gdy mniej niż 15 psi. Przy 

niskociśnieniowych iniekcjach, wykonanych na zdrowych ochotnikach, stymulacja 

nie wywołuje bólu. W normalnym dysku, unerwiona zewnętrzna 1/3 część 

pierścienia włóknistego, jest buforem gęstych wewnętrznych 2/3 pierścienia 

włóknistego dla mechanicznych i chemicznych bodźców, które działają 

bezpośrednio na jądro miażdżyste. Pierścień włóknisty jest stworzony do 

wytrzymywania ogromnego ciśnienia wewnątrz jądra miażdżystego dla tego nie 

należy oczekiwać by stymulacja mogłaby wywoływać ból w zdrowym krążku. 

Tylko wysokociśnieniowe iniekcje powyżej 80 psi, wywołują w niektórych 

normalnych dyskach ból, obserwuje się to u 10% zdrowej populacji. Dla tego tez 

stymulacje dysku można uznać za specyficzną metodę badania nieprawidłowości 

w bolesnych krążkach. Doświadczenia z iniekcjami zostały uzupełnione o badania 

nad termiczną stymulacją poprzez elektrodę umieszczona w pierścieniu. 

Ogrzewanie wywoływało ból początkowo odczuwany w kręgosłupie, a następnie 

rozprzestrzeniający się do różnych części kończyny dolnej. Ból przeniesiony był 

odczuwany w pośladku, tylnej części uda, a nawet poniżej kolana. Dopóki 

drażniące bodźce ograniczone są do dysku i nie oddziaływają na korzenie 
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nerwowe, stymulacja termiczna dostarcza dowodów na to, że dysk może być 

źródłem bólu nie tylko w swoim obrębie, ale także być odpowiedzialny za 

somatyczny przeniesiony ból do uda i poniżej kolana. Patologia. W obecnych 

badaniach patologia krążka jest niekompletna lecz dość szczegółowa, jednak są 

wystarczające dane by umożliwić trzy prawa to opisujące: zapalenie krążka 

(dyskoza), skrętne uszkodzenia, rozerwanie dysku. Dyskowa. Jatrogenna 

dyskoza, jest archetypowym uszkodzeniem wywołującym ból w dysku. W tym 

przypadku dysk jest zainfekowany bakteriami wprowadzonymi podczas 

dyskografii. Choroba jest ograniczona do dysku i jest to dobrze widoczne w CT 

bądź MRI. Dolegliwość jest bardzo bolesna i nie ma dowodów aby ból pochodził z 

innego źródła niż zainfekowany dysk. Na szczęście jatrogenna dyskoza, jest 

rzadka , ale jest przykładem, że wewnętrzne uszkodzenie, którego źródło znamy i 

możemy zobrazować, może być przyczyną bólu. Uszkodzenie skrętne. Kiedy staw 

międzykręgowy ulega silnej rotacji, uszkodzenie może wystąpić w dysku tak samo 

jak w wyrostkach stawowych. Rotacja wokół normalnej osi, powoduje napięcie 

pierścienia, ale gdy zaczyna ona postępować po osi wyznaczonej przez wyrostki 

stawowe, krążek jest narażony na boczne siły ścinające. Kombinacja skręcenia z 

bocznym ścinaniem, doprowadza do obwodowych naderwań, w zewnętrznych 

częściach pierścienia. Ryzyko uszkodzenia jest większe jeśli rotacja następuje 

podczas zgięcia, wtedy już samo zgięcie napina pierścień do submaksumalnego 

stopnia i dodatkowa rotacja wyrywa włókna kolagenowe pierścienia. W krążku, 

obwodowe naderwania powstają w tylno bocznej części pierścienia włóknistego. 

Uszkodzenia skrętne są jedynie teoretyczną diagnozą. Można jednak je 

podejrzewać, u pacjentów u których wystąpił, zgięciowo rotacyjny uraz. Badanie 

neurologiczne jest prawidłowe ponieważ uszkodzenie jest ograniczone jedynie do 

pierścienia włóknistego i nie dotyka korzeni nerwowych. Z tego samego powodu 

CT, mielografia, MRI i dyskografia nie wskażą żadnych nieprawidłowości aż do 

momentu kiedy w uszkodzeniu nie będzie brało udziału jądro miażdżyste. 

Teoretycznie ból powinien wywoływać każdy ruch doprowadzający do napięcia 

pierścienia włóknistego, lecz w szczególności w zgięciu i rotacji w te stronę która 

wywołała uszkodzenie. Jednakże nie zostało to na tyle klinicznie zbadane by 

dowieść takiej diagnozy [3]. Obwodowe uszkodzenia pierścienia włóknistego nie 

są widoczne w żadnej z współczesnej metodzie obrazowej łącznie z MRI, jednakże 

można zidentyfikować uszkodzenie w inny sposób. Środek kontrastujący oraz 

znieczulający może być wstrzyknięty do domniemanego uszkodzenia pierścienia. 

Jeśli uszkodzenia jest bolesne, środek znieczulający, zniesie ból, a kontrast 

uwidoczni uszkodzenie które teraz będzie mogło być zobrazowane w badaniu CT i 

widoczne jako półksiężyc po zewnętrznej stronie pierścienia. Jednakże ta 

procedura jest ciągle w fazie eksperymentalnej i nie ma badań donoszących 

powszechności uszkodzeń rotacyjnych diagnozowanych invivo. Uszkodzenia 

rotacyjne pozostają ciągle jedynie teoretyczną diagnozą [3]. Wewnętrzne 

rozerwanie dysku (WRD)( internal disc disruption). Wewnętrzne rozerwanie 

dysku jest najlepiej zbadaną i najlepiej zrozumiałą, przyczyna chronicznego bólu 

kręgosłupa [28]. Żadna inna przyczyna nie ma tak silnej korelacji pomiędzy 
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morfologią, biofizyką i bólem. Morfologicznie wewnętrzne rozerwanie dysku jest 

rozpadem jądrowej macierzy i obecnością promienistych szczelin rozciągających 

się z jądra do pierścienia włóknistego. Dla celów opisowych, szczeliny mogą być 

klasyfikowane według rozległości penetracji pierścienia włóknistego:  

- Stopień I szczeliny, docierające tylko do wewnętrznej 1/3 pierścienia;  

- Stopień II szczeliny docierające do środkowej części bądź 2/3 pierścienia;  

- Stopień III szczeliny przekraczają 2/3 pierścienia;  

- Część badaczy rozpoznaje także IV stopień, który zakres ma taki jak stopień 

poprzedni ale dodatkowo szczelina rozprzestrzenia się obwodowo wokół 

pierścienia.  

Wewnętrzne rozerwanie dysku nie jest degeneracją w powszechnym tego słowa 

znaczeniu. Nie jest to dyfuzyjny proces dotyczący danego dysku. Raczej jest to 

ogniskowe uszkodzenie dotyczące pojedynczych części pierścienia włóknistego. 

Pozostała część pierścienia pozostaje nietknięta. Również wewnętrzne rozerwanie 

dysku nie jest odpowiednikiem przepukliny dysku. Chociaż promieniste szczeliny 

zawierają materiał jądra, materiał ten nie ulega wypadnięciu. Pozostaje 

wewnątrz dysku. Zewnętrzna bariera pierścienia pozostaje nietknięta. Dysk może 

wykazywać rozproszone wybrzuszenie, ale nie ma ogniskowej protruzji materiału 

jądrowego poza normalna obszar pierścienia. Rozmiar penetracji przesz 

promieniste szczeliny wykazuje znaczną korelacje z pozytywnym wynikiem 

dyskografii. Stopień I zazwyczaj nie jest bolesny, stopień II może także nie być 

symptomatyczny, lecz w większości przypadków stopień III jest powiązany z 

bólem. Ten wzór koreluje z gęstością unerwienia krążka. Wewnętrzna 1/3 

pierścienia jest nie unerwiona w związku z czym stopień I nie ma dostępu do 

zaskoczeń nerowywch. Podobna sytuacja jest w przypadku stopnia II. Zewnętrzna 

część pierścienia jest dobrze unerwiona, w związku z czym szczeliny stopnia III 

maja kontakt z zakończeniami nerwowymi. Badania używające 

wielowariantowej analizy pokazały, że wewnętrzne rozerwanie dysku, jest 

niezależne od zmian degeneracyjnych dysku. Rozkład postępuje wraz z wiekiem, 

ale nie ma tutaj korelacji z bólem. Promieniste szczeliny występują w młodym 

wieku i ich powszechność nie wzrasta wraz z wiekiem. Do tej pory udało się 

powiązać szczeliny z bólem ale nie z wiekiem. Dysk dotknięty przez wewnętrzne 

rozerwanie dysku, jest poddany anormalnym napięciom. Obciążenie jądra jest 

zmniejszone, nieregularne bądź zniesione. Tymczasem obciążenia tylnej części, 

pierścienia są znacznie powyżej normy. Zjawisko to wskazuje na to że 

zdegenerowana macierz jądrowa nie jest w stanie w dalszym ciągu zatrzymywać 

wody i nie przejmuje sił ściskających przenoszonych na tylną część pierścienia. 

Każda z tych zmian we właściwościach biofizycznych ma swoją korelacje z 

występowaniem bólu w krążku. Zmniejszone obciążenie jądra oraz zwiększone 

tylnej części pierścienia ma swoje powiązanie z pozytywnym wynikiem 

dyskografii. Dane te stanowią dowód zbieżnej wiarygodności. Różne i niezależne, 

techniki wskazują ten sam wniosek. Wewnętrzne rozerwanie dysku, ma 

wyróżniającą morfologie, która koreluje z bólem i zmianami biofizycznymi. Żadna 
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inna przyczyna bólu kręgosłupa nie ma tak różnorodnych i silnych korelacji jak te 

zaprezentowane powyżej. Przez wiele lat, etiologia WRD była ulotna. Jednak 

istniało wiele teoretycznych argumentów, przemawiających za istnieniem WRD. Z 

etycznych powodów niemożliwe było wywołanie WRD u zdrowych ochotników, a 

także niemożliwe było badanie rozwoju tej jednostki, ponieważ nie było metody 

pozwalającej rozpoznać jego początek. Wczesne teorie dowodziły że WRD jest 

skutkiem kompresyjnego uszkodzenia dysku. Została ona oparta na intuicji i 

badaniu mechanicznych uszkodzeń dysków poddawanych siłom kompresyjnym. 

Wbrew tradycyjnym "wierzeniom" kompresja dysku nie doprowadza do 

wypadnięcia jądra miażdżystego. Próbowano w biomechanicznych 

eksperymentach doprowadzić do takiego uszkodzenia, jednak bez powodzenia. 

Nawet wycięcie kanału w pierścieniu włóknistym nie doprowadzało do 

wypadnięcia jądra. W normalnych warunkach jądro miażdżyste jest niezwykle 

spójne i nie ulega w prosty sposób przemieszczaniu się. Wykonywano także 

eksperymenty na częściowo "wypadniętych" dyskach, jednak pomimo 

wielokrotnie powtarzanego zgięcia i kompresji, bardzo rzadko dochodziło do 

całkowitego wypadnięcia dysku. Jeżeli zostanie zastosowana bardzo duża siła 

ściskająca dochodzi do uszkodzenia blaszki łączącej dysk z trzonem kręgowym. 

Siły do tego wymagane są całkiem spore bo ok. 10 000 N, choć 3000 N w 

odpowiednich warunkach może być wystarczające. Choć pozornie są to duże siły, 

jednak występują one podczas silnego upadku na pośladki, lub w trakcie pracy 

mięśni. Podczas dźwigania ciężkich przedmiotów, mięśnie grzbietu mogą 

zadziałać z siłą nawet 4000 N. U pewnych osób taka siła jest wystarczająca do 

złamania blaszki jeśli mięśnie są silniejsze niż wytrzymałość trzonu. U takich osób 

do złamania może dojść podczas próby podniesienia nadmiernie ciężkiego 

przedmiotu, w niewłaściwy sposób (w którym angażowane są tylko mięśnie 

grzbietu), lub podczas takich czynności jak wyrywanie z ziemi chwastów czy 

korzeni podczas prac ogrodowych. W takich sytuacjach mięśnie grzbietu 

wywierają bardzo duże obciążenie kręgosłupa, który nie przywykł do takich 

czynności. Regularne ćwiczenia fizyczne przyzwyczajają trzon i czynią go 

twardszym dzięki czemu, może on wytrzymać forsowne dźwiganie [3]. Powyższe 

sytuacje zakładają nagłe statyczne obciążenie. Jednakże współczesne, badania 

pokazują że uszkodzenie płytki może nastąpić w wyniku znacznie mniejszych sił 

niż to zostało przedstawione powyżej. Jeżeli normalny dysk zostanie poddany 

powtarzającym się obciążeniom takim jak kompresja lub kompresja połączona ze 

zgięciem, 1000-2000 powtórzeń przy obciążeniu 37-50 % może doprowadzić do 

uszkodzenia. Ten sam efekt przy obciążeniu między 50-80 % może wystąpić po 

100 powtórzeniach [28]. W ten sposób, to nie nagłe maksymalne statyczne 

obciążenie wywołuje uraz, ale wielokrotne powtarzane submaksymalne 

obciążenie. Złamanie płytki nie jest symptomatyczne i może przejść niezauważone. 

Ponadto może ono ulec wygojeniu się i nie powodować problemów w przyszłości. 

Jednak jest możliwe że złamanie płytki to końcowy efekt pewnego łańcucha 

zdarzeń. W przeszłości zwolennicy WRD dowodzili że złamanie płytki po prostu 

wywołałoby rozsianą odpowiedź zapalną, która nie doprowadziłaby do zagojenia 
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ale do degeneracji macierzy leżącego pod nim jądra miażdżystego. Inni 

sugerowali śmielszą interpretacje, że przez złamanie, białka jądrowej macierzy 

dostają się do krążenia w istocie gąbczastej i wywołują autoimmunologiczną 

odpowiedź zapalną, Ta hipoteza została oparta na postawie tego że materiał 

dysku jest antygenowy co było zgodne z obserwacjami ostrej śródkostnej 

przepukliny, która wywoływała stan zapalny istoty gąbczastej. Model ten 

wykazywał analogie do zapalenia gałki ocznej, w którym na skutek urazu, 

przenikające białka soczewki wywołują odpowiedź autoimmunologiczną. Białka 

soczewki i białka dysku mają jedną wspólną cechę a mianowicie to, że nigdy nie 

były wystawione na działanie systemu immunologicznego, ponieważ obie te 

tkanki nie są unaczynione, dla tego też ich białka rozpoznawane są jako obce [3]. 

Bardziej konserwatywna hipoteza mówi że złamanie płytki zaburza homeostazę w 

macierzy. Jądro miażdżyste zawiera enzymy lityczne, których działalność 

normalnie jest ograniczona przez inhibitory tkankowe- metaloproteinazy. 

Ponadto bilnas między syntezą i degradacją macierzy jest bardzo wrażliwy na 

zmiany pH. Nasuwa to przypuszczenie, że zranienie takie jak złamanie płytki 

mogłoby zakłócić metabolizm jądra przez obniżenie pH i przyśpieszyć degradacje 

macierzy bez wyraźnej reakcji zapalnej. Bez względu na faktyczny mechanizm, 

teoria płytki przypuszcza, że złamania wywołują postępującą degradację 

macierzy jądrowej. Degeneracja jądra jest używana zamiennie z degeneracją 

dysku i zaiste niektórzy autorzy włączają te same biochemiczne procesy opisane 

powyżej jako wytłumaczenie dla degeneracji dysku. Jednak postrzegają oni to 

jako samoistne zjawisko nie odnosząc się do złamanej blaszki. W obecnym 

kontekście degeneracji jądra, słowo degeneracja nie jest najwłaściwsze. Sugeruje 

ono że zmiany są wynikiem nieuniknionego rozkładu i zniszczenia, które jest 

naturalną częścią starzenia. Degenerację jądra należy rozpatrywać nie jako 

zmiany wywołane podeszłym wiekiem, a procesem zainicjowanym przez złamanie 

blaszki, wywołujące patologiczne zmiany w macierzy i stopniowo prowadzącym 

do jego zniszczenia. Nie jest to bierny akt starzenia się, a aktywny wynik urazu 

[3]. Kiedy degradacja jest ograniczona do jądra miażdżystego, proteoliza i rozpad 

macierzy wywołuje postępującą utratę wody, spada pojemność i jądro przestaje 

pełnić swoją funkcję. Macierz jest mniej zdolna do wiązania wody, słabiej przenosi 

obciążenia i cześć z nich musi zostać przejęta przez pierścień włóknisty. Po 

pewnym czasie dysk zmniejsza swoją wysokość upośledzając funkcje wszystkich 

stawów danego segmentu. Skutkiem czego, następują reaktywne zmiany w 

postaci osteofitów w stawach międzywyrostkowych i pierścieniu włóknistym. 

Stan taki staje się symptomatyczny gdy dochodzi do stenozy kanału albo otworu 

kręgowego z towarzyszącym mu upośledzeniem korzeni nerwowych. Obniżenie 

wysokości dysków nie może być tylko konsekwencją wieku, gdyż wtedy zmiany 

tego typu byłyby obserwowane na wszystkich poziomach, a nie tylko na jednym z 

piecu kręgów lędźwiowych. Ten stan rzeczy można tłumaczyć w następujący 

sposób. Obniżenie wysokości dysku jest konsekwencją degeneracji wynikłej ze 

złamania blaszki. Zwężenie dysku jest końcową fazą tego procesu, następuje to 

wtedy gdy pierścień włóknisty jest nienaruszony obwodowo, natomiast 
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degradacja jądra i odwodnienie są poważne. Ostatecznie jest możliwe aby w 

przypadku WRD doszło do przepukliny jądra. Następuje to, jeżeli zapalna 

degradacja rozciąga się wzdłuż radialnej szczeliny dla całej grubości pierścienia. 

Powstaje ona w następujących warunkach. Pierścień włóknisty został przerwany, 

na skutek zmian degeneracyjnych zachodzących w macierzy jądro miażdżyste 

zostało zdenaturowane do postaci, która może ulec wypadnięciu. W takim dysku 

nawet niewielkie obciążenie może doprowadzić do powstania przepukliny. 

Tymczasem przyczyną, która dominuje i wywołuje ból bez przepukliny, jest 

wewnętrzne przerwanie dysku. Istnieją dwa rodzaje dowodów potwierdzające 

znaczenie kompresyjnego uszkodzenia blaszki w powstaniu WRD, oba są 

dowodami laboratoryjnymi. Dyski pobrane pośmiertnie zostały poddane 

powtarzalnej kompresji, początek uszkodzenia wynikłego ze zmęczenia materiału, 

objawiał się w postaci nagłej mechanicznej zmiany zachowania. Kiedy zbadano 

rozkład sił, to w momencie uszkodzenia obserwowano zmniejszenie obciążenia 

jądra, i znaczne zwiększenie ciśnienia na tylnej części pierścienia włóknistego. 

Drugi dowód pochodzi od badań na zwierzętach. Jeżeli doświadczalnie 

uszkodzono blaszkę, zawartość wody w jądrze spadała, dochodziło do 

wewnętrznego rozwarstwienia pierścienia i spadku ciśnienia wewnątrz jądra. 

Oba te badania obserwowały natychmiastowe skutki złamania blaszki. Nie ma 

jednak badań nad długotrwałymi skutkami. Nie pokazały one "pełnego" WRD, a 

jedynie początkowe cechy tego zespołu, niemniej jednak dostarczyły istotnych 

dowodów poszlakowych na to, że złamanie blaszki jest krytycznym czynnikiem 

inicjującym powstanie WRD.  Symptomy. Mechanizm, który doprowadza do tego 

że WRD staje się bolesne nie został jeszcze zademonstrowany, ale możliwe są dwa 

wytłumaczenia. W pierwszej kolejności substancje chemiczne pochodzące ze 

zdegenerowanego jądra, znajdujące się w szczelinie mogłyby drażnić zakończenia 

nerwów w zewnętrznych częściach pierścienia. Po drugie, przerwanie pierścienia 

mogłoby być przyczyną do mechanicznego bodźca nocyceptywnego [3]. W 

nietkniętym pierścieniu, mechaniczne obciążenia byłyby przenoszone jednolicie 

przez wszystkie warstwy w danym sektorze. Jednakże jeżeli szczelina przekroczy 

2/3 albo więcej szerokości pierścienia, nie może ona prawidłowo przenosić 

obciążeń. W konsekwencji obciążone zostają nietknięte warstwy, które zostają 

zmuszone do przenoszenia 3 razy większych obciążeń. Stymulacja chemiczna i 

mechaniczna mogą działać jednocześnie. Nerwy podrażnione przez bodźce 

mechaniczne stają się jeszcze bardziej wrażliwe na pobudzenie mechaniczne. 

Modele te przewidują kliniczne cechy WRD, nocyceptywne chemiczne bodźce 

wywoływałyby stały tępy ból, trudny do zlokalizowania, ale odczuwany głęboko. 

Mechaniczne pobudzenie objawiałoby się przy ruchach, które doprowadzają do 

napięcia zewnętrznego pierścienia[23]. Nie powinny występować żadne inne 

cechy kliniczne. Nieobecna byłaby przepuklina, brak korzeniowego bólu oraz 

radikulopatii. Byłby to stały ból zwiększający się podczas ruchów [3]. Diagnoza. 

Nie ma możliwości stwierdzenia WRD na podstawie badania klinicznego. 

Diagnoza wymaga odtworzenia bólu przez stymulacje dysku, oraz demonstracje 

promienistej szczeliny w podyskograficznym CT. U niektórych pacjentów zespół 
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ten może być wykryty w badaniu MRI. U tych pacjentów WDR manifestuje się 

jako sygnał wysokiej intensywności w tylnej części pierścienia. Sygnał ten jest 

nieciągły z tym z jądra i jaśniejszy. Doświadczalnie obecność tej wysoko 

intensywnej strefy silnie koreluje zarówno z bólem jak i obecnością szczeliny IV 

stopnia[3]. Powszechność. Wewnętrzne rozerwanie dysku, jest jedną z najczęściej 

wykrywanych przyczyn chronicznego bólu kręgosłupa. Stosując nawet 

najostrzejsze kryteria - jego wykrywalność jest na poziomie 39% [3].  
 

 

 


