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PRACA WYGŁOSZONA NA VII 

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 

„PERSPEKTYWY ROZWOJU REHABILITACJI 

W POLSCE” 



STRESZCZENIE. 

 

 
W pracy podjęto próbę oceny efektywności standardowego procesu 

fizjoterapii spondylozy odcinka szyjnego kręgosłupa, stosowanego w SPZOZ w 

Zduńskiej Woli i NZOZ Milanmed w Milanówku. 

 

Za podstawę oceny przyjęto wyniki pomiarów zakresów ruchów głowy 

szyi w trzech niezależnych płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej. 

Zaproponowano pewne statystyczne wskaźniki oceny efektywności procesu 

rehabilitacji obejmujące grupę 60 pacjentów przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu fizjoterapii. Przeprowadzona analiza statystyczna wyników 

umożliwia ocenę efektywności procesu rehabilitacji dla ogółu pacjentów, a 

także w wyróżnionych podgrupach. Ustalono szereg interesujących korelacji, 

które mogą być przydatne dla doskonalenia metod terapii spondylozy odcinka 

szyjnego kręgosłupa i dalszych badań. 



Każdy żywy organizm podlega procesom starzenia i destrukcji, dlatego 

odwiecznym pragnieniem człowieka było poznanie genezy tych zjawisk, a tym 

samym odkrycie tajemnicy zdrowia i życia. 

 

Dominującą rolę w zakresie możliwości motorycznych człowieka i 

utrzymania wysokiej sprawności fizycznej w możliwie długim czasie, 

przypisuje się obecnie właściwej aktywności fizycznej jednostki. Fakt ten 

ujawnia się szczególnie wyraźnie w naszym stuleciu, kiedy rozwój techniki, 

mechanizacja i automatyzacja pracy spowodowały istotne zmiany w środowisku 

człowieka, które w coraz większym stopniu ograniczyły potrzebę, a niekiedy 

również możliwości wysiłku fizycznego. 

 

Spowodowało to również zmiany w mentalności człowieka o podłożu 

psychologicznym i socjalnym. 

 

Takie czynniki jak: 

- siedzący tryb życia 

- niewielka aktywność fizyczna 

- bierne spędzanie wolnego czasu lub jego brak 

- niewłaściwe i często nadmierne odżywianie 

- otyłość itp. 

 

mają destrukcyjny wpływ na rozwój i utrzymanie sprawności narządu ruchu 

współczesnego człowieka. W wyniku działania ww. czynników, a także 

znacznego wzrostu średniej długości życia osobniczego, obserwuje się w 

ostatnim czasie gwałtowny wzrost liczby przypadków różnego rodzaju schorzeń 

narządu ruchu, powodujących utratę sprawności i uciążliwości bólowe, 

niejednokrotnie prowadzące do kalectwa. 

 

Do najczęściej rejestrowanych schorzeń narządu ruchu należy 

niewątpliwie zaliczyć wszelkiego rodzaju zmiany zwyrodnieniowe, a nawet 

śmiało można powiedzieć, że stały się one symbolem naszych czasów. 

 

Coraz więcej chorych uskarża się na dolegliwości związane z bólami 

kręgosłupa, zarówno całego, jak i jego odcinków. Przyczyny tego stanu rzeczy 

wydają się być jasne, ponieważ właśnie kręgosłup, jako osiowa część organizmu 

człowieka i zarazem centralne ogniwo układu motorycznego, jest organem 



przenoszącym znaczne obciążenia w trakcie trwania każdego niemal ruchu lub 

pozycji statycznej, a przez to jest on szczególnie narażony na wszelkiego typu 

urazy i przeciążenia. 

 

Najczęstsze schorzenia kręgosłupa to: 

 

 
 

- zmiany zwyrodnieniowe 

- dyskopatie 

- zniesienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa 

- bóle głowy, migreny, zawroty 

- inne dolegliwości 

 

Prawidłową ruchomość kręgosłupa szyjnego zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie zmysłów: wzroku, równowagi i słuchu. 

Stan funkcjonalny i morfologiczny organizmu zależy od wielu 

czynników. Niezależne od nas to: genetyczne, biologiczne i zewnętrzne. 

Czynniki zależne od nas to: styl życia, odżywianie, praca zawodowa, 

nastawienie psychiczne itp. 



Dominującą rolę w zakresie możliwości motorycznych człowieka i 

utrzymania wysokiej sprawności fizycznej w możliwie długim okresie, 

przypisuje się własnej aktywności fizycznej. 

 

Kręgosłup człowieka jest trzonem postawy ciała, pełniącym trzy 

zasadnicze funkcje. Jest narządem podporowym, ochronnym, osłaniającym 

struktury rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych i stanowiącym narząd ruchu. 

Ta ostatnia funkcja przeciwstawia się pozornie obu pierwszym a jednak 

kręgosłup jest tak doskonałą konstrukcją, że przenosi olbrzymie obciążenia i 

posiada praktycznie nie ograniczoną swobodę ruchów. 

 

Kręgosłup zbudowany jest z 33 - 34 kręgów. Jego długość u dorosłego 

człowieka wynosi około 60 cm. Odcinek szyjny stanowi 20%, piersiowy 50% a 

lędźwiowy 30% długości kręgosłupa. ¾ długości to wysokość trzonów a ¼ to 

wysokość krążków międzykręgowych. 

Kręgosłup największą długość osiąga między 20 a 30 rokiem życia. 

Po 50 roku życia kręgosłup zmniejsza swoją długość z powodu zwiększania się 

krzywizn i spłaszczenia krążków międzykręgowych. 

 

Kręgi połączone są stawami, krążkami międzykręgowymi i więzadłami. 

Stawy międzykręgowe utworzone są przez górne wyrostki stawowe niżej 

leżącego kręgu i dolne wyrostki stawowe kręgu leżącego wyżej. Otoczone są 

one torebką stawową. Występują pewne ograniczenia ruchu między sąsiednimi 

kręgami, ale przy wieloczłonowym sumowaniu się tych ruchów możliwe są 

istotne zmiany położenia całego kręgosłupa. 

 

Głowa połączona jest z kręgosłupem górnym i dolnym stawem głowy. 

Górny staw, szczytowo-potyliczny składa się z dwóch symetrycznych stawów 

łączących kłykcie kości potylicznej z dołkami stawowymi górnymi kręgu 

szczytowego. 

 

Praktyczne znaczenie w tym stawie mają tylko dwa rodzaje ruchów 

odbywające się dookoła osi poprzecznej i strzałkowej. Główne ruchy tego 

stawu, ruchy zgięcia głowy do przodu i ku tyłowi odbywają się dookoła osi 

poprzecznej, biegnącej poziomo w płaszczyźnie czołowej. Są to ruchy 

przytakiwania. Zakres ich wynosi w sumie 30 st. Gdy bierze w nich udział 

kręgosłup szyjny wzrasta on do ok. 125 st. W stawie górnym głowy odbywa się 



również nieznaczne zgięcie boczne głowy dookoła osi strzałkowej, 

przebiegającej skośnie do przodu i góry i ku tyłowi i dołowi. Ruchy te wynoszą 

ok. 10 st. 

 

Dolny staw głowy, staw szczytowo-obrotowy, który stanowi połączenie 

między kręgiem szczytowym i obrotowym. Składa się z czterech stawów: 

dwóch nieparzystych, położonych do przodu i do tyłu zęba kręgu obrotowego 

(stawy szczytowo-obrotowe pośrodkowe, przedni i tylny) i dwóch 

symetrycznych między powierzchniami stawowymi górnymi kręgu obrotowego, 

a dolnymi kręgu szczytowego (stawy szczytowo-obrotowe boczne).  

 

Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on 

tak, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dookoła zęba kręgu 

obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30 

st. Wybitniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90 st. w każdą stronę, odbywają się 

ze współudziałem kręgosłupa szyjnego. 

 

Na zespół zmian nazywanych spondylozą szyjną składają się: 
 

- dyskopatia jedno lub wielopoziomowa 

- wyrośla kostne (osteofity) powstałe na brzegach trzonów kręgów 

- podwichnięcia jednego lub kilku kręgów 

- zwyrodnienia powierzchni stawowych stawów międzykręgowych 

- zwężenie światła otworów międzykręgowych 

 

   
 

 

 

 



Najczęstsze dolegliwości to: 

- ból karku 

- ból głowy 

- ból kończyn górnych 

- ograniczenie ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa 

- obniżenie siły mięśniowej 

 

W spondylozie szyjnej stwierdza się następujące objawy: 

- ból powodowany uciskiem korzeni nerwowych 

- ból powodowany uciskiem rdzenia 

- ból, którego przyczyną jest kombinacja ucisku korzeni i ucisku rdzenia. 

 

Przepuklina dysku międzykręgowego manifestuje się tym, że dysk zostaje 

częściowo wyciśnięty poza obręb trzonu kręgu, powodując ucisk: 

więzadeł, korzeni nerwowych, rdzenia kręgowego lub naczyń krwionośnych. 

 

 

   

 

 

Rodzaje przepukliny jądra miażdżystego: 

- protruzja dysku: jądro włóknisty nie przerywając go 

- ekstruzja dysku: jądro miażdżyste uciska na ścianki dysku i przerywa ciągłość 

pierścienia włóknistego jednak pozostaje w dysku 

- sekwestracja dysku: po uszkodzeniu pierścienia włóknistego kawałki jądra 

miażdżystego wydostają się do wnętrza kanału kręgowego 

 

  I GRUPA 

do 40 roku 
życia  

II GRUPA 

41-50 roku 
życia 

III grupa 

od 51 roku 
życia 

WIEK 

 

15 24 21 



 
 

 

Fizjoterapia chorych z objawami spondylozy szyjnej. 
 

STRUKTURA BADANEJ GRUPY PACJENTÓW 

 

 
KOBIETY  MĘŻCZYŹNI  

PŁEĆ 29 31 

 

 I GRUPA 

do 40 roku 

życia 

II GRUPA 

41-50 roku 

życia 

III grupa 

od 51 roku życia 

WIEK 15 24 21 

 

 PRACOWNICY 

FIZYCZNI  

PRACOWNICY 

UMYSŁOWI  

RODZAJ 

WYKONYWANEJ 

PRACA  

38 22 

 

Wiek minimalny                     24 lata 

Wiek maksymalny                 72 lata 

Średni wiek                          46,9 lat  

 



UDZIAŁ PROCENTOWY W BADANEJ GRUPIE 

 

 UDZIAŁ PROCENTOWY 

KOBIETY 48,3% 

MĘŻCZYŹNI 51,7% 

I GRUPA 25% 

II GRUPA 40% 

III GRUPA 35% 

PRACOWNICY FIZYCZNI 63,3% 

PRACOWNICY UMYSŁOWI 36,7% 

 

Dla uzyskania rzetelnych i miarodajnych wyników, wszystkich pacjentów 

poddano jednolitym badaniom tj: 

- wywiad 

- badanie kliniczne 

- badanie radiologiczne 

- pomiary ruchomości 
 

Zbadano zakres ruchomości zgięcia w przód, zgięcia w bok (w prawo i 

lewo), zgięcia w tył i skrętu (w prawo i lewo) 

 

Pomiary wykonano w następujący sposób: 

- dokładne objaśnienie ruchu 

- dokładny pokaz ruchu 

- próba pomiaru 

- ustalenie punktów antropometrycznych niezbędnych do wykonania pomiaru 

- właściwe ustalenie osoby badanej, przyłożenie taśmy 

- wykonanie pomiaru – ruch do granicy bólu 

 



 

W terapii zastosowano następujące zabiegi : 

- prądy diadynamiczne (DD) 

- prądy interferencyjne  

- galwanizację 

- jonoforezę 

- ultradźwięki 

- impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 

- naświetlanie lampą sollux 

- krioterapię – pary azotu (-160 st. C) 

 

Zastosowane zabiegi fizykoterapeutyczne miały na celu : 

- zmniejszenie doznań bólowych 

- rozluźnienie mięśni 

- zwiększenie zakresu ruchu 

 

Działanie kinezyterapeutyczne obejmowało : 

- masaż rozluźniający mięśni karku 

- ćwiczenia metodą PNF 

- ćwiczenia rozluźniające i zwiększające zakres ruchomości odcinka szyjnego 

kręgosłupa i obręczy barkowej 

- ćwiczenia wzmacniające mięśnie karku i obręczy kończyny górnej 

- ćwiczenia ogólnousprawniające 

- zaopatrzenie ortopedyczne 

- instruktarz postępowania po zakończeniu leczenia ambulatoryjnego 

 

 

Wyniki badań. 

 

Za podstawę oceny efektów fizjoterapii u badanych pacjentów przyjęto 

wyniki pomiarów zakresów ruchów głowy i szyi w trzech niezależnych 

płaszczyznach – strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po zakończeniu 

leczenia. 

 

 

 

 

 



Efektywności fizjoterapii skłonu w przód 
 

 
 

 
Efektywność fizjoterapii skłonu w tył 

 

 
 

 
Efektywność fizjoterapii skłonu w bok w prawo 

 

 
 

 
Efektywność fizjoterapii skłonu w bok w lewo 

 

 
 

 



Efektywność fizjoterapii skrętu w prawo 

 

 
 

 
Efektywność fizjoterapii skrętu w lewo  

 

 
 

 
Średnia efektywność fizjoterapii każdej z badanych grup  

 

 



PODSUMOWANIE 

 

  Z przeprowadzonych badań wynika, że: 

- zastosowany program fizjoterapii był skuteczny 

- znaczną poprawę uzyskano w każdej z badanych grup 

- pacjenci byli poddani kompleksowemu leczeniu 

- każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie 

 

W tym należy upatrywać przyczyn tak wysokiej efektywności leczenia 

fizjoterapeutycznego. 

 

  Zastosowane formy terapii miały na celu: 

- obniżenie poziomu bólu 

- rozluźnienie tkanek i mięśni 

- uzyskanie przekrwienia tętniczego miejsc zmienionych chorobowo 

- wzmocnienie mięśni kręgosłupa szyjnego i obręczy kończyny górnej 

 

  W badanych grupach największą efektywność odnotowano: 

- I grupa wiekowa do 40 roku życia – w tym wieku proces chorobowy nie jest 

zazwyczaj jeszcze nasilony 

- grupa męska – przewaga pracowników fizycznych 

- pracownicy fizyczni – większa sprawność ruchowa 

 

 

 

 

 

 

Piśmiennictwo u autorów. 


