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Czytelnik odnajdzie w książce szczegółowe opisy przypadków klinicznych uzupełnione ilustracjami
oraz zdjęciami obrazującymi istotne punkty badania i terapii u różnych grup pacjentów (także zwierząt), włączając osoby hospitalizowane, po zabiegach chirurgicznych oraz trwale unieruchomione.
Książka została stworzona z myślą o ułatwieniu poznawania PRT nauczycielom, studentom oraz praktykującym terapeutom manualnym. Stanowi ona nieocenione źródło wiedzy pozwalające na zbudowanie podstaw konceptualnych PRT, a następnie na ich bezpieczną i efektywną aplikację w klinice, na
organizmie człowieka oraz organizmach zwierzęcych. Z pewnością materiał ten dostarczy aktualnej
wiedzy wszystkim, zarówno początkującym, jak i doświadczonym klinicystom.
W wydaniu czwartym pojawiły się nowe, interesujące rozdziały dotyczące:
• techniki zrównoważonego napięcia więzadłowego
• zastosowania techniki napięcie/rozluźnienie w problemach wisceralnych
• dowodów naukowych wspierających efektywność PRT
• wprowadzenia nowych koncepcji, jak np. wykorzystania PRT w terapii dysfunkcji systemu
powięziowego.
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Publikacja ta obejmuje szeroki wybór technik rozluźnienia pozycyjnego (PRT), zarówno dobrze znanych, jak i najnowszych, rozpoczynając od oryginalnej techniki napięcie/rozluźnienie, poprzez funkcjonalne rozluźnienie pozycyjne, zrównoważone napięcie powięziowe, aż po metody wywodzące się
z gruntu fizjoterapii, jak metoda McKenziego czy odciążający tkanki kinesio-taping.
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Dysfunkcja somatyczna a rozluźnienie
pozycyjne
SPIS TREŚCI
Zaburzenia procesu adaptacji a dysfunkcja
somatyczna
Dlaczego znajomość wzorca CCP jest
przydatna w aplikacji rozluźnienia pozycyjnego?

PRT: stwarzanie szansy na zmianę,
nie domaganie się jej
Spektrum ostry−chroniczny
Terminologia
Formuła terapeutyczna
Abecadło badania palpacyjnego:
metoda „TARTT”
Skrót w metodzie TARTT: badanie oporu
skórnego
Porównanie palpacji w technice SCS
z metodami standardowymi
Jakie są lokalne oznaki i cechy dysfunkcji?
Identyfikacja uogólnionej dysfunkcji
somatycznej
Badanie mięśniowo-powięziowych
punktów spustowych
Możliwości terapeutyczne
PRT a kompleksowe podejście lecznicze
Środki ostrożności
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z myślą o zaprezentowaniu środków służących normalizacji objawów „dysfunkcji somatycznej”, ze szczególnym
uwzględnieniem technik rozluźnienia pozycyjnego (PRT)
i na podstawie istniejących dowodów naukowych.
W drugiej części rozdziału szczegółowo przedstawione zostały metody badania palpacyjnego pomocne
w identyfikacji lokalnej dysfunkcji, a wręcz stanowiące
nieodłączny element niektórych technik, np. techniki
napięcie/rozluźnienie (SCS).
Jako że eliminacja objawów „dysfunkcji somatycznej”
stanowi cel większości interwencji terapeutycznych,
termin ten wymaga dokładnego zdefiniowania (zob.
ramka 2.1).
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Powodem poszukiwania pomocy u terapeuty manualnego przez większość pacjentów jest ból i/lub dysfunkcja
dotykająca układu mięśniowo-szkieletowego. W przypadkach, w których brak jest zauważalnej patologii
wywołującej takie objawy, stosuje się termin „dysfunkcja
somatyczna”. Niniejszy rozdział został przygotowany

ZABURZENIA PROCESU ADAPTACJI
A DYSFUNKCJA SOMATYCZNA
Dysfunkcja somatyczna nieomal zawsze wiąże się z procesami adaptacji. Jest to jednak adaptacja zaburzona lub
niedostateczna, a najprawdopodobniej wynika z:
• Przeciążenia tkanek, np. powtarzających się
mikrourazów.
• Nieprawidłowego użytkowania tkanek, np.
w zaburzeniach postawy ciała.
• Niedostatecznego obciążenia tkanek, np. przy
braku aktywności fizycznej.
• Uszkodzenia tkanek, np. na skutek urazu lub
operacji.
Procesy starzenia się, zapalenia, zwłóknienia, zrosty
oraz stany patologiczne (np. zmiany zwyrodnieniowe
stawów) mogą wpływać na ewolucję lub podtrzymywać
istnienie dysfunkcji somatycznych, podobnie jak wiele
innych czynników natury biochemicznej (żywienie,
toksyny, hormony itp.) oraz psychosocjalnej (chroniczna
depresja, niepokój, złość, lęk itp.).
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Ramka 2.1 Definicja dysfunkcji somatycznej (AACOM 2011)

−

Dysfunkcja somatyczna oznacza nieprawidłowe działanie
następujących struktur organizmu: szkieletu, stawów,
mięśni i powięzi, oraz związanych z nimi naczyń
krwionośnych i limfatycznych, a także nerwów.
Jako regułę przyjmuje się, że stan dysfunkcji somatycznej występuje pod nieobecność zmian patologicznych.
Innymi słowy, dysfunkcja somatyczna nie jest równoznaczna chorobie. Jest to raczej „odmienny stan funkcjonalny” generujący objawy ograniczenia ruchu, dyskomfortu
i bólu, bez innych oznak patologii.
Dysfunkcja somatyczna, czy to ostra, czy też
chroniczna, może podlegać leczeniu z użyciem środków
terapii manualnej.
• Cechy charakterystyczne ostrej dysfunkcji somatycznej to
między innymi nadmierna wrażliwość, asymetria pozycji
lub zakresu ruchomości, ograniczenie zakresu ruchomości, zmiany tekstury tkanek oraz ich temperatury (zwykle
podwyższenie w obecności stanu zapalnego).
• Charakterystyki dysfunkcji chronicznej to zwiększona
wrażliwość, zwłóknienie i obkurczenie tkanek,
obecność parestezji, ograniczenie zakresu ruchu oraz
zmiany temperatury tkanek (zwykle obniżenie
w obecności niedokrwienia).
Pozycyjne i związane z ruchomością cechy dysfunkcji
somatycznej najlepiej opisywać, używając przynajmniej
jednej z trzech następujących zmiennych:
1. Zdeterminowaną palpacyjnie pozycję danego
segmentu ciała w odniesieniu do sąsiadujących,
zdefiniowanych struktur, np. „4. kręg lędźwiowy jest
zrotowany w lewo w stosunku do kręgu 5.”.
2. Kierunku, w którym ruch wykazuje większą swobodę,
np. „4. kręg lędźwiowy wykazuje większy zakres
ruchu rotacji w lewo”.
3. Kierunku, w którym ruch wykazuje większe
ograniczenie, np. „4. kręg lędźwiowy wykazuje
większy zakres ruchu rotacji w prawo”.
Tak określone cechy charakterystyczne dysfunkcji
somatycznej pozwalają na zachowanie jasności podczas
formułowania szczegółowych celów terapeutycznych

− czy to osiągalnych z użyciem PRT, czy też innych
technik − tj. odtworzenia zakresów właściwych ruchów
oraz redukcji bólu.
• Poza przypadkami niestabilności, tj. nadmiernej
ruchomości, w większości dysfunkcji somatycznych
związanych ze stawami lub tkankami miękkimi
pojawia się całkowite bądź częściowe ograniczenie
zakresu ruchu (Wolf 1970).
• Jeśli podczas ruchu pojawia się bariera, której nie
sposób przekroczyć bez wyzwalania bólu, a jednocześnie nie występują przeszkody natury strukturalnej,
np. zmiany zwyrodnieniowe stawów, to najczęściej
to miękkie tkanki organizmu będą ograniczać dalszy
ruch poza tę barierę (zob. rycina 1.1).
• Kappler i Jones (2003) wyjaśniają, że: „Termin
»bariera« może okazywać się zwodniczy, jeśli traktuje
się go jako ścianę lub sztywną przeszkodę, którą
należy siłowo »przepchnąć« dalej. Gdy ruch dociera
do bariery, to zwiększenie napięcia mięśnia lub
powięzi ogranicza dalsze przemieszczenie. Należy
raczej myśleć o znalezieniu sposobu na rozluźnienie
tych struktur, a nie o »popychaniu« jakiejś
anatomicznej struktury”.
• W wykorzystanym wcześniej przykładzie z 4. kręgiem
lędźwiowym zrotowanym w lewo w stosunku do L5
może wprawdzie okazać się, że istniejąca bariera ma
podłoże stawowe i jest związana ze zmianami
zwyrodnieniowymi, jednak bardziej prawdopodobne
jest, że to tkanki miękkie ograniczają ruch.
Jeśli to „miękkie” ograniczenia ruchu wymagają
rozluźnienia, relaksacji, modyfikacji, to, jak wskazuje wiele
dowodów (zob. rozdział 3), techniki rozluźnienia
pozycyjnego stanowią niezwykle efektywne narzędzia
w drodze do osiągania takich celów.
Opisane w niniejszym rozdziale techniki badania
palpacyjnego (zob. opis metody TARTT) obok innych cech
dysfunkcji oceniają zawsze stopień ograniczenia
ruchomości w dotkniętych dysfunkcją rejonach ciała.

Selye (1956) zaprezentował dwa modele procesu adaptacji, lokalny i globalny, poszerzające zrozumienie powszechnego fenomenu towarzyszącego wszystkim żywym
istotom. Występujący w nich termin „stres” został ogólnie
opisany jako „każda niespecyficzna odpowiedź ustroju na
wszelkiego typu wymagania nakładane na niego”.
„Składniki” owego stresu obejmują wszystkie możliwe
kombinacje czynników biomechanicznych, biochemicznych oraz psychosocjalnych wchodzących w interakcje
z wrodzonymi i nabytymi cechami jednostki − włączając
tzw. powszechny wzorzec kompensacyjny (zob. ramka
2.2).
Selye wykazał, że stres (czyli wszelkie oddziaływania
zmuszające organizm do uruchomiania mechanizmów
adaptacji) wyzwala odpowiedź w formie wzorca adaptacyjnego, unikatowego dla każdej osoby.

Skutki doznawanych w przebiegu życia przeciążeń
posturalnych i urazów, w połączeniu ze stresorami
natury emocjonalnej i psychologicznej, jak również indywidualnymi cechami wrodzonymi i nabytymi, często
będą objawiać się jako plątanina napiętych, skróconych,
stłoczonych, przemęczonych, a w końcu zwłókniałych
tkanek.
Objawy restrykcji ruchowej i bólu mogą wykazywać
cechy o charakterze ostrym, podostrym, chronicznym,
lub też chwilowego zaostrzenia stanu chronicznego.
W ramach wszystkich wymienionych odmian interwencje kliniczne wymagać będą stosowania odpowiednich wariacji, zarówno w podejściu bezpośrednim, jak
i pośrednim (np. PRT), podobnie jak sposoby edukacji
zdrowotnej i rehabilitacji. W niniejszym tekście skoncentrowano się wyłącznie na pośrednich metodach terapii.
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Ramka 2.2 Powszechne wzorce kompensacyjne (Zink i Lawson 1979)
Kompensacja powięziowa stanowi korzystny, a przede
wszystkim funkcjonalny (niewywołujący żadnych objawów)
sposób reakcji danej części układu mięśniowo-szkieletowego na zmiany powstałe na skutek różnych anomalii, np.
skrócenia kończyny dolnej lub przeciążenia tkanek.
Termin dekompensacja opisuje podobną sytuację, lecz
w tym przypadku pojawiają się zmiany dysfunkcyjne,
którym towarzyszą różnorodne objawy świadczące
o niewydolności mechanizmów homeostazy (adaptacyjnych
i regeneracyjnych).
Zink i Lawson (1979) opisali charakterystyczny wzorzec
dekompensacji posturalnej.
Autorzy ci utrzymują, iż poprzez badanie „preferencji”
tkankowych (stopnia ich napięcia lub swobody) można
ustalić przydatną w praktyce klasyfikację wzorców:
• Wzorce idealne, w których obciążenia adaptacyjne
przekazywane na inne okolice ciała są minimalne.
• Wzorce skompensowane, które obejmują ruchy
o większym zakresie lub sąsiadujące rejony kręgosłupa
(np. górny szyjny − szyjno-piersiowy − piersiowo-lędźwiowy − lędźwiowo-krzyżowy) i cechują się dużym
potencjałem adaptacyjnym.
• Wzorce nieskompensowane, które nie obejmują ruchów
o większym zakresie oraz sąsiednich rejonów
kręgosłupa, powstające zazwyczaj w wyniku urazu,
anomalii wrodzonych lub wyczerpania potencjału
adaptacyjnego.
Zink i Lawson opisali cztery lokalizacje tzw. punktów
przejściowych, w których można dokonać oceny wzorców
napięć powięziowych w płaszczyznach czołowej
i poprzecznej:
1. potyliczno-szczytowa (OA) − korespondującą
z namiotem móżdżku
2. szyjno-piersiowa (CT) − korespondującą z górnym
otworem klatki piersiowej
3. piersiowo-lędźwiowa (TL) − odpowiadającą przeponie
4. lędźwiowo-krzyżowa (LS) − odpowiadająca dnu
miednicy.
Ich badania dowiodły, że większość osób cechuje
naprzemienny wzorzec rotacyjny, przy czym 80% wykazuje
wzorzec lewy-prawy-lewy-prawy, zwany powszechnym
wzorcem kompensacyjnym (ang. common compensatory
pattern − CCP) (rycina 2.1A).
Zink i Lawson doszli do wniosku, że 20% osób,
u których nie zaobserwowali naprzemiennego wzorca
kompensacyjnego, cechowało się „gorszym” wywiadem na
temat stanu zdrowia (rycina 2.1B).
Leczenie wzorca CCP lub nieskompensowanych
wzorców powięziowych ma na celu uzyskanie
symetrycznego, na ile to możliwe, zakresu ruchu
rotacyjnego w kluczowych punktach przejściowych. Do
stosowanych w tym celu metod należą np. MET lub PRT.
Pojawiły się sugestie wskazujące, że czynnikiem
uruchamiającym CCP mogą być napięcia powstające
w życiu płodowym, potencjalnie powiązane z pozycją
przyjmowaną przez płód w macicy oraz z przebiegiem

A

B

Rycina 2.1 (A, B) Powszechny wzorzec kompensacyjny.

akcji porodowej. Pope (2003) zauważa, iż „można
zaobserwować pewne podobieństwo pomiędzy tendencjami napięciowymi powięzi płodu a powszechnym
wzorcem kompensacyjnym występującym u dorosłych”.
Davis i wsp. (2007) potwierdzili kliniczne znaczenie
badania CCP na różnych populacjach osób dorastających,
np. u dzieci z mózgowym porażeniem lub zapaleniem ucha
środkowego.

Ocena preferencji tkanek w sekwencji
według Zinka i Lawsona
Okolica potyliczno-szczytowa (rycina 2.2A)

•
•
•
•

Pacjent pozostaje w pozycji leżenia tyłem.
Terapeuta siedzi lub stoi za jego głową.
Jedną ręką podtrzymuje kość potyliczną i wykonuje
pełne zgięcie całego odcinka szyjnego, by wyizolować
ruchy rotacji w segmentach C1/2.
Wykonuje delikatnie ruch rotacji w lewo i w prawo
oceniając, w którą stronę głowa porusza się bardziej
swobodnie.

Okolica szyjno-piersiowa (rycina 2.2B)

•
•

Pacjent pozostaje rozluźniony w leżeniu tyłem,
a terapeuta, siedząc lub stojąc za jego głową, bada
pierwszy segment kręgosłupa piersiowego.
Palce wskazujący i środkowy jednej ręki terapeuty
ułożone są tak, by ich opuszki kontaktowały się
z wyrostkami poprzecznymi górnych kręgów
piersiowych. Druga ręka podtrzymuje głowę pacjenta.
(cd.)
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Ramka 2.2 Ciąg dalszy
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Rycina 2.2 (A) Badanie okolicy potyliczno-szczytowej. (B) Test sprężynowania w górnej części piersiowego odcinka
kręgosłupa. (C) Badanie okolicy piersiowo-lędźwiowej. (D) Badanie okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

•

•

Terapeuta aplikuje nacisk w kierunku brzusznym na
kolejne wyrostki poprzeczne po stronie lewej,
a następnie prawej (ryc. 2.2B), oceniając odpowiedź
tkanek na takie „sprężynowanie” i wyczuwając, czy
kręgi rotują się swobodniej w którąś ze stron.
Alternatywny sposób badania zaprezentowano na
wideo na stronie internetowej.

•

Okolica piersiowo-lędźwiowa (rycina 2.2C)

•

•

−

•
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Pacjent leży tyłem, terapeuta stoi na wysokości jego
bioder zwrócony w kierunku głowy. Kładzie swoje
dłonie na dolnej części klatki piersiowej, palce wzdłuż
dolnych żeber.
Jak gdyby chwytał duży cylinder, terapeuta ujmuje
żebra i bada możliwości wykonania ruchu rotacyjnego
tkanek wokół osi długiej klatki piersiowej w każdą
stronę.
Po tym badaniu terapeuta dodatkowo ocenia
możliwość wykonania ruchu skłonu bocznego

w prawo i w lewo, identyfikując w ten sposób
kombinowaną preferencję kierunkową w dwóch
płaszczyznach.
Wskazane może okazać się utrzymanie tkanek w ich
pozycji swobody (bądź w pozycji wzmożonego
napięcia), wykonanie przez pacjenta napięć
izometrycznych lub wyłącznie zachowanie pożądanego
ustawienia przez pewien czas (w celu obejrzenia tej
techniki badania zob. wideo 1, rozdział 1:
Rozluźnienie przepony).

Okolica lędźwiowo-krzyżowa (rycina 2.2D)

•

Pacjent leży tyłem, terapeuta stoi poniżej poziomu
jego bioder zwrócony w kierunku głowy. Kładzie
swoje ręce w przedniej części miednicy i ruchem
rotacyjnym (tak jak podczas kręcenia kierownicą
w samochodzie) bada możliwości rotacji miednicy
wokół jej osi długiej, poszukując kierunków, w których
wyczuwalne jest większe napięcie lub większa
swoboda.

Dysfunkcja somatyczna a rozluźnienie pozycyjne

Rozdział
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•

•

Po zakończeniu tego badania dodatkowo ocenia się
możliwość wykonania ruchu skłonu bocznego, co
umożliwi identyfikację kombinowanej preferencji
kierunkowej w dwóch płaszczyznach.
Wskazane może okazać się utrzymanie tkanek w ich
pozycji swobody (bądź w pozycji wzmożonego
napięcia), wykonanie przez pacjenta napięć

Dlaczego znajomość wzorca CCP jest
przydatna w aplikacji rozluźnienia
pozycyjnego?
W pewnym punkcie utrzymywania się lub narastania
czynników stresogennych (inicjujących adaptację) potencjał adaptacyjny jednostki zostaje wyczerpany i zaczynają ujawniać się objawy dysfunkcji. Jest to podobne do
zachowania zużytej gumki, która zbyt mocno rozciągana, w końcu pęka.

Jak terapeuta może określić, że dana okolica
ciała pacjenta dociera do swego „limitu
elastyczności”?
Z całą pewnością możliwe do zaobserwowania wzorce
adaptacyjne, jak np. CCP, w połączeniu ze zmianami
związanymi ze starzeniem się oraz wszelkimi innym
skutkami dawnych bądź aktualnie toczących się procesów adaptacyjnych (przeciążenie, niewłaściwe wykorzystanie, brak obciążenia, uraz), nieuchronnie prowadzą
do załamania integralności tkanek i rozwoju objawów
− czy to uogólnionych, czy też lokalnych.
U osób prezentujących nieskompensowany wzorzec
adaptacyjny (zob. ramka 2.2, rycina 2.1B) pojawiają się
wyraźne wskazania do zastosowania w procesie leczenia
pośrednich metod terapeutycznych − PRT.
Zink i Lawson do badań stanu zdrowia włączyli grupę
ponad 1000 osób. Na podstawie wyników powiązali oni
występowanie nieskompensowanego wzorca adaptacyjnego z gorszym, ogólnym stanem zdrowia danego człowieka. Doświadczenie kliniczne wskazuje, iż osoby te, to
ci sami pacjenci, którzy słabo reagują na próby regulacji
procesu adaptacji metodami terapii manualnej, w których
niejako „wymusza się” zaistnienie zmiany fizjologicznej,
np. poprzez stosowanie szybkich manipulacji lub biernego stretchingu.
Jednocześnie jednak zastosowanie metod pośrednich,
wymienionych w rozdziale 1, ramka 1.1, w których nie
oddziałuje się na tkanki forsownie, a raczej stwarza korzystne
warunki dla zaistnienia zmiany, w zaznaczonych przypadkach
umożliwia wyeliminowanie lub minimalizację negatywnych
obciążeń adaptacyjnych.
Uwaga: Z powyższego wynika, iż w przypadku zaobserwowania nieskompensowanego wzorca adaptacyjnego, PRT powinny stanowić pierwszą z wyboru opcję terapeutyczną w próbach eliminacji dysfunkcji somatycznej.

•

izometrycznych lub wyłącznie zachowanie pożądanego
ustawienia przez pewien czas.
Te ogólne sposoby badania pacjenta, służące wykryciu
kompensacji i ogólnych napięciowych wzorców
adaptacyjnych obejmujących zwiększenie lub
obniżenie poziomu napięcia tkanek, umożliwiają
rozpoczęcie rehabilitacji, której celem jest normalizacja
zmian towarzyszących dysfunkcji.

Wnioski i implikacje kliniczne
Im bardziej zaawansowany jest proces dysfunkcyjny,
tym większe wymagania adaptacyjne nakładane są na
organizm i tym bardziej wskazane staje się stosowanie
w terapii PRT, które wprowadzają jedynie minimalne
dodatkowe obciążenie ustroju pacjenta.

PRT: STWARZANIE SZANSY NA
ZMIANĘ, NIE DOMAGANIE SIĘ JEJ
Na początku należy zauważyć, że wszelkie formy leczenia: manualne, chemiczne, psychologiczne itd., wywołują
pewne zmiany fizjologiczne, jedne bardziej forsownie,
inne mniej.
Innymi słowy, każda forma leczenia jest
jednocześnie rodzajem stresora dla organizmu.
Kiedy mechanizmy samoregulacji i utrzymania homeostazy pozytywnie reagują na nakładane przez proces
terapii wymagania, oznacza to, że leczenie zostało właściwie dopasowane do aktualnego potencjału adaptacyjnego pacjenta.
Kiedy rezultaty są niezadowalające, prawdopodobnie
doszło do niewłaściwej oceny wielkości dostępnych
rezerw adaptacyjnych, determinujących szanse na uzyskanie pożądanej reakcji, lub proponowana metoda jest
po prostu nieadekwatna do aktualnej sytuacji.
W ramach terapii manualnej metody oddziaływania
pośredniego (zob. niżej dyskusję na temat terminologii),
np. PRT opisane w rozdziale 1, stwarzają korzystne warunki
do zaistnienia pożądanej zmiany, nie wymuszają jej.
Innymi słowy, pośrednie PRT nigdy nie doprowadzą do
wyczerpania resztek lokalnego lub globalnego potencjału
adaptacyjnego danej osoby, gdyż kreują one jedynie
odpowiednie środowisko (pozycję „swobody”) dla zaistnienia spontanicznej zmiany fizjologicznej.
W odróżnieniu od nich, metody bezpośrednie, jak np.
szybkie manipulacje, techniki energii mięśniowej czy
czynny/bierny stretching, nakładają dodatkowe wymagania na system − czasami z dobrym skutkiem, a czasem nie.
Bynajmniej nie czyni to metod oddziaływania bezpośredniego nieprzydatnymi we wszystkich sytuacjach,
a jedynie wskazuje, że zawsze mniej stresogenne, a często
również bardzo skuteczne będą metody pośrednie.
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Spektrum ostry–chroniczny
Podczas interwencji terapeutycznej zawsze należy
umieszczać aktualnie obserwowane objawy w którymś
punkcie spektrum, od ostrych do chronicznych, gdyż
oczywiste jest, że zastosowanie technik manualnych
odpowiednich dla stanów chronicznych nie okaże się
korzystne przy pracy z ostrymi podrażnieniami.
• Określenie „ostry” kojarzy się z bólem i/lub
dysfunkcją, które pojawiły się relatywnie niedawno
i są najprawdopodobniej powiązane z różnie
nasilonymi procesami zapalnymi.
• Termin ten odnosi się również do zwiększenia
natężenia istniejących już wcześniej dolegliwości
chronicznych.
Jak to zostanie wyjaśnione w kolejnych rozdziałach,
stosowanie PRT/SCS jest potencjalnie korzystne zarówno
w stanach ostrych, jak i chronicznych, natomiast wiele
bezsprzecznych dowodów wskazuje (zob. rozdział 3), że
jest ono szczególnie zalecane w problemach o charakterze ostrym.
Podsumowując, wszelkie odmiany PRT cechują się
szczególną wartością kliniczną raczej w bolesnych stanach
ostrych lub w próbach leczenia delikatnych, wrażliwych
albo mocno poszkodowanych osób niż w relatywnie stabilnych dysfunkcjach chronicznych.

Ward (1997) twierdził, że „nadmierne napięcie wskazuje na przeciążenie tkanek, natomiast stan swobody na
rozluźnienie stawu i tkanek miękkich, z występującym
hamowaniem nerwowym lub bez niego”.
Warto zaznaczyć, iż niekiedy bardziej napięta strona
ciała będzie tą „normalną”, a także to, że w niektórych
sytuacjach lepiej jest pozostawić istniejące bariery bez
ingerencji, gdyż mogą stanowić one element reakcji
obronnej organizmu (zob. rycina 1.1).

Formuła terapeutyczna
W obliczu objawów ostrej lub chronicznej dysfunkcji
powstającej na gruncie braku bądź niewystarczającej
adaptacji, sugeruje się wykorzystanie w leczeniu
formuły, którą można podsumować następująco:
•
•

•

Zmniejszyć lub wyeliminować wymagania
adaptacyjne bez nakładania dodatkowych obciążeń.
Poprawić funkcjonalność, by łatwiej zaspokajać
wymagania adaptacyjne, jeśli to możliwe − z wykorzystaniem bardziej odpornych mechanizmów
adaptacyjnych (zob. poniżej).
Leczyć objawy, np. redukować ból w sytuacjach,
gdy nie można zrealizować żadnego z wyżej
wymienionych punktów.

Terminologia
Ograniczenie, stan napięcia, stan swobody
i inne określenia

−

W PRT wywodzących się z osteopatii (m.in. technika
SCS, technika funkcjonalna) anglojęzyczne terminy
„bind” i „ease” są często używane do określenia stanu
nadmiernego napięcia oraz rozluźnienia/swobody
tkanek (Jones 1981).
W medycynie manualnej badanie oporu końcowego
dążące do zidentyfikowania tych „stanów” w stawach
i tkankach miękkich oparte jest najczęściej na porównaniu prawej i lewej strony ciała, a więc na identyfikacji
asymetrii − jednego z punktów metody klasyfikacji
objawów dysfunkcji opisanej poniżej jako TARTT.
Uznanie własnych odczuć manualnych za miękki lub
twardy opór końcowy, sztywny lub rozluźniony, bądź
też jako stan swobody lub wygórowanego napięcia,
może stanowić jedno z decydujących kryteriów, na podstawie którego ustalona zostanie kolejność wprowadzania poszczególnych technik leczenia (Kaltenborn 1985).
Nazwane w ten sposób objawy (napięty/rozluźniony,
stan swobody/nadmiernego napięcia itd.) ściśle wiążą
się z koncepcją ograniczeń/barier, które należy zidentyfikować w celu przygotowania do leczenia metodami
bezpośrednimi (w których działająca siła jest nakierowana w stronę ograniczeń/barier i nadmiernego napięcia,
dążąc do ich pokonania) lub pośrednimi (polegającymi
na działaniu w kierunku przeciwnym, tzn. od ograniczeń/barier w kierunku pozycji swobody i rozluźnienia,
stwarzającymi korzystne warunki do zaistnienia zmiany
fizjologicznej).
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ABECADŁO BADANIA
PALPACYJNEGO: METODA „TARTT”
Aplikacja PRT wymaga wysokiego poziomu zdolności
palpacyjnych, gdyż umiejętność „odczytywania” odpowiedzi tkanek na pozycjonowanie stanowi kluczowy
element w tej grupie technik, zwłaszcza w funkcjonalnym rozluźnieniu pozycyjnym.
Umiejętna palpacja pozwala na odróżnienie od siebie
różnych stadiów dysfunkcji z możliwą do zaakceptowania dokładnością.
W badaniu palpacyjnym dysfunkcji somatycznej identyfikuje się zazwyczaj kilka jej cech dających pole do
diagnozowania.
W celu ułatwienia ich zapamiętania proponowano
różne akronimy powstające od pierwszych liter poszczególnych charakterystyk, tj. tkliwości (nadwrażliwości)
tkanek, zmian ich tekstury, asymetrii, zaburzeń zakresu
ruchu − dając w efekcie twory typu STAR, ARTT lub
TART. Do ostatniego z nich zdecydowano się dodać
jeszcze jeden element − temperaturę tkanek − otrzymując finalnie TARTT, w którym:
T oznacza zmiany tekstury tkanek. Wykrycie tych
zmian jest istotne w diagnostyce dysfunkcji
somatycznej. Zmiany możliwe do identyfikacji
palpacyjnej mogą znajdować się w tkankach leżących
powierzchownie i głęboko. Dla klinicystów umiejętność
odróżnienia stanu prawidłowego od patologicznego
jest szczególnie istotna (Fryer i Johnson 2005).
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Technika napięcie/rozluźnienie (ang. strain/counterstrain
− SCS), opracowana na podstawie wyników badań klinicznych przez Laurenca Jonesa, jest najlepiej znaną
i najczęściej stosowaną odmianą rozluźnienia pozycyjnego. Pionierskie działania Jonesa nad jej rozwojem sprawiły, że z czasem stała się ona wyjątkowo delikatnym
sposobem leczenia dysfunkcji stawów i tkanek miękkich
(Jones 1981).
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione modyfikacje techniki SCS dokonane przez samego Jonesa
i innych autorów, zwłaszcza Georgea Goodhearta,
a także jej późniejsza odmiana znana jako terapia rozluźnienia pozycyjnego (D’Ambrogio i Roth 1997) (zob.
Badanie przesiewowe w dalszej części tego rozdziału).
Dowody naukowe wskazujące na efektywność techniki SCS zostały obszernie omówione w poprzednim
rozdziale i nie będą prezentowane tutaj. W rozdziale 9,
Wisceralne rozluźnienie pozycyjne: model napięcie/rozluźnienie, przedstawimy możliwości zastosowania techniki w odniesieniu do innych niż mięśniowo-szkieletowy
układów ciała.
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JAK DZIAŁA TECHNIKA SCS?
Na samym początku należy zaznaczyć, że wyjaśnienie
mechanizmu działania technik rozluźnienia pozycyjnego (ang. positional release techniques − PRT), a zwłaszcza techniki SCS, pozostaje ciągle w sferze hipotez.
W niniejszym rozdziale zaprezentowano dowody wspierające teorie istniejące w tym względzie.
Do tej pory nie przeprowadzono jeszcze badań, które
mogłyby jednoznacznie potwierdzić zaprezentowane
poniżej hipotezy. Dlatego też sugeruje się, aby czytelnik
bardzo krytycznie ustosunkował się do przedstawionego
opisu mechanizmów działania techniki SCS. Niektóre
z przypuszczeń wywodzą się z badań na modelach zwierzęcych (zob. rozdział 12). Pewna ich część jest wynikiem
dedukcji opartej na doświadczeniach klinicznych oraz
zrozumieniu podstawowej fizjologii organizmu.
Istnieje niewiele konkretów, co nie zmienia faktu, iż
PRT są bezpieczne i skuteczne (zob. rozdział 3). Mechanizmy działania techniki SCS będą zapewne przedmiotem dalszych badań.

MODELE TEORETYCZNE
Koncepcja działania techniki SCS polega zdaniem Jonesa
(1981) na wyzwalaniu fizjologicznych odpowiedzi
mięśni, możliwych do przewidzenia w określonych
sytuacjach, szczególnie w przypadku nagłego uszkodzenia lub przewlekłego przeciążenia. Jones opisał, w jaki
sposób w stanie zrównoważenia informacja proprioceptywna z wrzecion mięśniowych i receptorów ścięgnistych różnych mięśni wspierających stawy biegnie do
wyżej położonych ośrodków nerwowych.
Na przykład aparat Golgiego w ścięgnie będzie wysyłał informacje o stanie napięcia, podczas gdy innego
rodzaju receptory znajdujące się we wrzecionach mięśniowych będą generować nieprzerwany strumień informacji (wolno lub szybko, w zależności od wymagań
nakładanych na tkanki) dotyczący długości spoczynkowej mięśnia oraz ewentualnych jej zmian.
W przypadku pojawienia się dysfunkcji (zob. poniżej
Koncepcje neurologiczne) dochodzi do utrzymywania
się podwyższonego napięcia mięśniowego, co prowadzi
do przewlekłego braku równowagi między agonistami,
antagonistami i mięśniami synergistycznymi. W niektórych przypadkach nadmierne napięcie mięśniowe może
być częściowo powiązane z reakcją uwrażliwiania segmentalnego lub miejscowego (np. punkty spustowe).
D’Ambrogio & Roth (1997) twierdzili:
Wydaje się, że technika rozluźnienia pozycyjnego
wpływa tłumiąco na ogólny poziom pobudzenia
w obrębie uwrażliwionego segmentu. Weiselfish
(1993) odkryła, że ta właściwość PRT jest
wyjątkowo użyteczna i wykorzystała ją
w leczeniu skomplikowanych przypadków
neurologicznych nawet wtedy, gdy źródło

Techniki rozluźnienia pozycyjnego
tego zagadnienia świadczy, że tak naprawdę nie zastanawiał się on nad tym, iż nacisk stosowany w technice
SCS może się przyczyniać do uzyskania efektów terapii.
Nie podlega wątpliwości, że metoda Jonesa uruchamia
wiele mechanizmów, dzięki którym można doprowadzić do zmniejszenia bólu i spazmu mięśniowego w okolicy uszkodzonych stawów. Wydaje się, że na całościowy
efekt techniki SCS wpływa zarówno sprowadzenie
stawu do pozycji neutralnej, jak i odpowiednio dobrany
nacisk na TP.
Proces dobierania pozycji w technice SCS jest podobny,
aczkolwiek nie identyczny, do tego, jaki został przedstawiony w opisie techniki funkcjonalnej przez Harolda
Hoovera (zob. rozdział 5). Jego metoda polega na ustawieniu stawu lub tkanek o ograniczonej ruchomości
w tzw. pozycji równowagi dynamicznej (ang. dynamic
neutral). W pozycji tej pojawia się równowaga napięć
strukturalnych, a znajduje się ona blisko neutralnej, anatomicznej pozycji stawu.
Jones również poszukiwał pozycji rozluźnienia/swobody, lecz było to raczej ułożenie identyczne z tym, jakie
pojawiło się w momencie pierwotnego uszkodzenia, lub też
pozycja aktualnego, ale pogłębionego zniekształcenia.
Poprzez łączenie pozycji rozluźnienia, w jakiej skrócone mięśnie są w stanie rozluźnić się, i jednoczesny
ucisk na tkanki (który to ucisk, mimo wątpliwości Jonesa
prawdopodobnie wywiera wpływ terapeutyczny) możliwa jest poprawa stanu nawet dotkliwie bolesnych TP.

Uwagi Jonesa na temat stawów
W wyniku swoich doświadczeń Jones doszedł do wielu
inspirujących wniosków, które można podsumować
następująco:
• Ból stawu objętego dysfunkcją jest w dużej mierze
zależny od ustawienia tego stawu − jego natężenie
zmienia się od bardzo wysokiego w niektórych
pozycjach do zerowego w innych, które są zazwyczaj niemal dokładną odwrotnością maksymalnie
bolesnych ustawień.
• Dysfunkcja uszkodzonego stawu jest formą jego
odpowiedzi na uszkodzenie. Palpacyjnie wyczuwalne dowody potwierdzające jej istnienie znajduje
się nie w obrębie uszkodzonych tkanek, ale raczej
w strukturach antagonistycznych, które w momencie uszkodzenia wykazywały długość mniejszą od
spoczynkowej.
• Bolesne struktury w problemach stawowych to
zatem nie te, ulegające rozciągnięciu podczas
uszkodzenia, ale pozostające wówczas ufiksowane
teraz w stanie skrócenia.
• To właśnie w obrębie tych skróconych tkanek
odnajdywane będą TP.

Technika Jonesa
Jones opisał „wykorzystanie” punktów o nadmiernej
wrażliwości uciskowej w następujący sposób:
Doświadczony w badaniu palpacyjnym terapeuta
wyczuje zarówno zwiększone napięcie tkankowe
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i/lub obrzęk, jak i zauważy nadmierną wrażliwość
uciskową. Sama nadmierna wrażliwość, często
kilkakrotnie większa niż w zdrowych tkankach,
jest natomiast bardzo cennym objawem dla
początkującego terapeuty.
Jones zalecał, aby utrzymując nacisk na danym TP
i oczekując od pacjenta informacji o pojawieniu się zmian
w okolicy o nadmiernej wrażliwości uciskowej, jednocześnie przemieszczać ciało/segment ciała pacjenta do
pozycji swobody.
Jones twierdził, że potrafi przeprowadzić skutecznie
zabieg, pytając pacjenta o jego odczucia, ustępujący ból
itd., z jednoczesnym przerywanym uciskaniem tkanek
i przemieszczaniem segmentów ciała do pozycji rozluźnienia. Po uzyskaniu pożądanego ustawienia pacjent
zgłaszał zmniejszenie uczucia nadwrażliwości w badanej palpacyjnie okolicy.
Wykonując głębokie badanie metodą przerywanego
nacisku i śledząc poziom nasilenia objawów w TP,
można za pomocą niewielkich, precyzyjnych ruchów
uzyskać pozycję, w której objawy zwiększonej wrażliwości uciskowej zmniejszą się o przynajmniej 70%. Wielkość stosowanego nacisku jest podobna do tego, jaki
wykorzystuje się w leczeniu TP metodą akupresury lub
japońskimi technikami tsubo.
Istotnym elementem w osiąganiu stanu prawidłowego
z wykorzystaniem wymienionych metod jest znalezienie
pozycji maksymalnego rozluźnienia stawu, w której TP
staje się wyraźnie mniej wrażliwy na ucisk.
Ważne jest to, aby powrót do neutralnej pozycji spoczynkowej, po zachowaniu pozycji swobody stawu
przez minimum 90 sekund, odbywał się bardzo wolno.
Nieprzestrzeganie tej ważnej zasady może doprowadzić
do nagłego powrotu uszkodzonych tkanek do pozycji
skrócenia.

GEOGRAFIA METODY SCS
Punkty o nadmiernej wrażliwości uciskowej, powstałe
w wyniku ostrego urazu lub zmian przewlekłych, można
znaleźć prawie we wszystkich tkankach miękkich,
których dotyczył uraz lub powstające zmiany.
Wprawdzie Simons i wsp. (1999) twierdzili, że PRT
wywierają najbardziej korzystne oddziaływanie na punkty
spustowe znajdujące się blisko przyczepów mięśniowych,
jednakże D’Ambrogio & Roth (1997) uważali, że:
Punkty o nadmiernej wrażliwości uciskowej
można znaleźć w całym ciele, w jego przednich,
tylnych, bocznych i przyśrodkowych obszarach
[…], w rejonie początkowych i końcowych
przyczepów mięśni, w brzuścach, w okolicy
więzadeł, ścięgien, powięzi i kości.
Jones opisał sporą liczbę schorzeń, w których można
przewidzieć miejsca występowania TP. Na podstawie
własnego bogatego doświadczenia klinicznego, wykorzystując metodę prób i błędów, doszedł on do wniosku,
że jeśli TP pojawiają się na przedniej części ciała, to pra-
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Rycina 4.4 Rozmieszczenie punktów o nadmiernej wrażliwości uciskowej Jonesa powstałych w wyniku nagłego urazu lub
przewlekłego przeciążenia. Zaprezentowane punkty nadwrażliwe występują symetrycznie, obustronnie, ale na rycinach
pokazano je jednostronnie. Lokalizacja punktów jest orientacyjna i może okazać się nieco odmienna w zależności od rodzaju
urazu lub uszkodzenia tkanek. (A) Punkty o nadmiernej wrażliwości uciskowej Jonesa na przedniej części ciała, powstające
zazwyczaj w wyniku urazu zgięciowego.
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Rycina 4.4 kontynuacja
(B) Punkty o nadmiernej wrażliwości uciskowej Jonesa na tylnej części ciała, powstające zazwyczaj w wyniku urazu
wyprostnego.
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Rycina 4.4 kontynuacja
(D) Lokalizacje TP w przedniej części odcinka szyjnego.
(E) Lokalizacje TP w tylnej części odcinka szyjnego.

pacjenta, aby w skali 0−10 (0 = brak bólu) określił natężenie swoich dolegliwości. To „skalowanie” nasilenia
odczuć pacjenta w procesie poszukiwania pozycji rozluźnienia powinno być częste, natychmiastowe i ciągłe.
Zmniejszenie się dolegliwości bólowych do poziomu
2−3 (ok. 70% redukcja) oznacza uzyskanie pożądanego
rozluźnienia.
W Stanach Zjednoczonych terapeuta często tak zwraca
się do pacjenta: Ból, jaki odczuwasz, gdy uciskam dany
punkt, jest warty 1 dolara. Proszę, powiedz mi, kiedy wycenisz
jego wartość na 30 centów.
Istotne jest, aby komunikacja między pacjentem a terapeutą nie nabrała formy konwersacji, lecz polegała na
podawaniu zwięzłych informacji w miarę wprowadzania kolejnych zmian pozycji.

Uwagi dotyczące drobnych ruchów
doprecyzowujących
Ścieśnienie i kompresja tkanek są zazwyczaj finalnymi
elementami „doprecyzowywania” pozycji rozluźnienia
po uzyskaniu wstępnej redukcji bólu.
Dodatkowe rozluźnienie można uzyskać, polecając
pacjentowi wykonanie kilku głębokich wdechów i wydechów. Pozwoli to ocenić, która faza oddychania wywołuje zmniejszenie nasilenia objawów.
Ruchy gałek ocznych (synkinezja wzrokowa) mogą
również zostać wykorzystane w podobny sposób i stanowić kolejny element w poszukiwaniu optymalnej
pozycji rozluźnienia (Lewitt 1999).
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Rycina 4.4 kontynuacja
(F) Lokalizacje TP w tylnej części odcinka piersiowego,
powstające w wyniku urazu wyprostnego.
(G) Lokalizacje TP w przedniej części odcinka piersiowego,
powstające w wyniku urazu zgięciowego.
(H) Lokalizacje TP związanych z obniżeniem górnych żeber
(2−7).

Po 90-sekundowym utrzymaniu pozycji
•

1. W czasie stosowania danej techniki nie powinno się

dopuszczać do nasilenia dolegliwości bólowych
w żadnym innym rejonie ciała pacjenta.
2. Nie ma konieczności utrzymywania ucisku powodującego ból na danym TP przez cały czas trwania
zabiegu, aczkolwiek ucisk taki może przynosić
efekty obserwowane w akupresurze (kompresja
powodująca niedokrwienie, uwolnienie endorfin itd.)
3. Jones zaleca ucisk przerywany, który umożliwia
bieżącą ocenę efektu stosowanej terapii
i odpowiedni dobór ruchu/pozycji w celu
uzyskania optymalnego rozluźnienia.
4. Informacje dotyczące czasu trwania poszczególnych
zabiegów przedstawiono w ramce 4.4.
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•
•
•

Powrót do pozycji neutralnej (wyjściowej) powinien
się odbywać bardzo powoli, aby uniknąć pobudzenia proprioceptywnego, które może doprowadzić
do przywrócenia wzorca dysfunkcji wyeliminowanego dzięki zastosowanej technice.
Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności unikania intensywnej aktywności przez kilka
kolejnych dni po zabiegu.
Ponowna ocena stopnia nasilenia objawów
w danym TP powinna wykazać ich zmniejszenie
o 70%.
Bolesność tkanek poddanych uciskowi jest typowym objawem, który może się pojawić po zabiegu.
Zwykle ustępuje ona po około 48 godzinach i nie
powinna budzić niepokoju pacjenta.

ZAAWANSOWANE TECHNIKI TERAPII TKANEK MIĘKKICH

CHAITOW

ZAAWANSOWANE TECHNIKI TERAPII TKANEK MIĘKKICH

TECHNIKI ROZLUŹNIENIA POZYCYJNEGO
WYDANIE 4

Czytelnik odnajdzie w książce szczegółowe opisy przypadków klinicznych uzupełnione ilustracjami
oraz zdjęciami obrazującymi istotne punkty badania i terapii u różnych grup pacjentów (także zwierząt), włączając osoby hospitalizowane, po zabiegach chirurgicznych oraz trwale unieruchomione.
Książka została stworzona z myślą o ułatwieniu poznawania PRT nauczycielom, studentom oraz praktykującym terapeutom manualnym. Stanowi ona nieocenione źródło wiedzy pozwalające na zbudowanie podstaw konceptualnych PRT, a następnie na ich bezpieczną i efektywną aplikację w klinice, na
organizmie człowieka oraz organizmach zwierzęcych. Z pewnością materiał ten dostarczy aktualnej
wiedzy wszystkim, zarówno początkującym, jak i doświadczonym klinicystom.
W wydaniu czwartym pojawiły się nowe, interesujące rozdziały dotyczące:
• techniki zrównoważonego napięcia więzadłowego
• zastosowania techniki napięcie/rozluźnienie w problemach wisceralnych
• dowodów naukowych wspierających efektywność PRT
• wprowadzenia nowych koncepcji, jak np. wykorzystania PRT w terapii dysfunkcji systemu
powięziowego.
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z gruntu fizjoterapii, jak metoda McKenziego czy odciążający tkanki kinesio-taping.
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