
W PUBLIKACJI M.IN.:

• diagnostyka i leczenie manualne dysfunkcji poszczególnych okolic anatomicznych kręgosłupa
oraz stawu skroniowo-żuchwowego;

• opis skutków ubocznych i przeciwwskazań do stosowania leczenia manualnego;
• liczne ilustracje i zdjęcia ukazujące pozycję i układ rąk terapeuty,

a także ułożenie ciała pacjenta;
• opisy przypadków klinicznych i ich leczenia;
• płyta DVD – dodatkowe źródło informacji

pomocne w opanowaniu wielu technik
diagnostycznych i terapeutycznych.
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SŁOWO WSTĘPNE vii

Słowo wstępne

Podręcznik dr. Kena Olsona Terapia manualna kręgosłu-
pa stanowi interesujące uzupełnienie literatury poru-
szającej tematykę terapii manualnej. Bogate doświad-

czenie zdobyte przez Kena w pracy z pacjentami, a także na 
uczelni ze studentami sprawia, że napisana przez niego 
książka jest wartościowa pod względem zarówno teoretycz-
nym, jak i  praktycznym. Przygotowanie podręcznika dla 
szerokiej rzeszy czytelników – �zjoterapeutów, stażystów 
i studentów, a także lekarzy i przedstawicieli innych grup za-
wodowych zajmujących się terapią manualną – jest z pewno-
ścią sporym wyzwaniem, któremu, moim zdaniem, autor 
sprostał z łatwością.

Treści zawarte w rozdz. 1–3 zainteresują zapewne przede 
wszystkim środowisko zawodowe �zjoterapeutów. Poznanie 
historii i  zrozumienie teorii, na podstawie której powstała 
terapia manualna – zwłaszcza manipulacje z  impulsem, są, 
jak się wydaje, istotne dla właściwego zastosowania technik 
manualnych. Historia terapii manualnej kręgosłupa dostar-
cza oczywistych dowodów, że współcześnie żadna pojedyn-
cza grupa zawodowa zajmująca się leczeniem chorych nie 
może przypisać sobie ani wynalezienia, ani posiadania na 
własność tej formy terapii. To podstawy naukowe i  własne 
nazewnictwo w  poszczególnych technikach terapeutycz-
nych stanowią o  odrębności każdego z  zawodów medycz- 
nych.

W rozdz. 4–7 przedstawiono uporządkowany opis tech-
nik diagnostycznych i terapeutycznych, które powinny zain-
teresować przede wszystkim terapeutów manualnych. Nie-
zwykle pomocne w  praktycznym opanowywaniu umiejęt-
ności wykonywania poszczególnych technik są zamieszczo- 
ne w  książce czytelne ilustracje. Wprawdzie uczenie się 
technik leczenia manualnego na podstawie samych tylko 
ilustracji nie jest łatwe, ale doskonałe ujęcia i  świetnie wy-
konane ryciny z pewnością przyczynią się do tego, że począt-
kujący terapeuci poznają tajniki precyzyjnego umieszczania 
rąk, odpowiedniego wykorzystania sił oraz ułożenia pacjen-

ta, co może zaowocować udoskonaleniem warsztatu tera-
peutycznego studentów i  terapeutów. Krótkie �lmy na pły-
tach DVD dołączone do książki są dodatkowym cennym 
źródłem informacji, pomocnym w opanowywaniu poszcze-
gólnych technik diagnostycznych i  terapeutycznych. Na 
szczególną uwagę zasługuje dokładne przedstawienie na 
nich pozycji pacjenta i terapeuty, a także sposobu przyłoże-
nia siły wywołującej efekt terapeutyczny.

W podręczniku szczegółowo omówiono podstawy teore-
tyczne istotne z punktu widzenia studenta �zjoterapii, staży-
sty i nauczyciela akademickiego. Jego treść jest też cennym 
źródłem informacji dla tych grup zawodowych zajmujących 
się terapią manualną, ponieważ na ich podstawie łatwiej zro-
zumieć, skąd wywodzi się �zjoterapia i w jaki sposób jest ona 
powiązana z  innymi dziedzinami medycyny. Wnikliwy 
przegląd literatury, jakiego dokonał dr Olson, przekonuje 
czytelnika, jak istotne w doborze odpowiednich form terapii 
manualnej jest postępowanie zgodne z wynikami badań na-
ukowych. Można oczekiwać, że przyjęcie takiego podejścia 
przez wszystkie grupy zawodowe zajmujące się terapią ma-
nualną zaowocuje z czasem ujednoliceniem metod leczenia 
i  jednocześnie zatarciem różnic między różnymi grupami 
terapeutów.

W Terapii manualnej kręgosłupa przedstawiono doskonałe 
połączenie treści teoretycznych i praktycznych. Podręcznik 
ten jest cennym źródłem informacji dla nauczycieli akade-
mickich, asystentów i  opiekunów stażystów. Dla studentów 
i  stażystów będzie wartościową pozycją nie tylko podczas 
szkolenia, ale także po zakończeniu studiów lub po uzyskaniu 
specjalizacji. Doktorowi Olsonowi należą się słowa uznania 
i pochwały za przygotowanie i udostępnienie szerokiemu gro-
nu czytelników podręcznika, który będzie pomocnym źró-
dłem informacji zarówno teraz, jak i w przyszłości.

William G. Boissonnault, PT, DHSc, FAAOMPT

vii



PRZEDMOWA ix

Przedmowa

Drugie wydanie niniejszego podręcznika, mimo że jego 
układ nie został zmieniony, zostało rozszerzone o wy-
niki badań, które stanowią z  jednej strony dowód na-

ukowy dla opisywanych technik, z drugiej zaś są wsparciem 
dla terapeuty, pomagając mu podjąć decyzję co do sposobu 
leczenia pacjenta. Zastosowana w podręczniku klasy�kacja 
dotycząca dolegliwości odcinków szyjnego i  lędźwiowego 
jest zgodna z  wytycznymi klinicznymi dla leczenia bólów 
szyjnych i lędźwiowych, jest także powiązana z założeniami 
Międzynarodowej Klasy�kacji Funkcjonalnej stworzonej  
w ramach Sekcji Ortopedycznej Amerykańskiego Stowarzy-
szenia Fizjoterapeutów.

Do podręcznika dodano �lmy na DVD, na których uka-
zano najczęściej stosowane techniki badania i  terapii pa-
cjenta, odpowiadają one technikom opisanym w  książce. 
Filmy umieszczone na dołączonej do książki płycie DVD 
zostały nakręcone w Uniwersytecie Marque�e, przy współ-
pracy działu mediów tejże uczelni. Zastosowanie nowocze-
snej kamery zmiennoogniskowej pozwoliło uzyskać dobrą 
jakość i precyzyjnie pokazać szczegóły każdej prezentowa-
nej techniki.

W drugim wydaniu każdy rozdział książki został wzboga-
cony i zaktualizowany. W rozdziale 1 dodano wiele informa-
cji na temat historii �zjoterapii i medycyny manualnej, a tak-
że przedstawiono zasady, którymi powinno się kierować 
przy planowaniu procesu terapii. Rozdział 2 został wzboga-
cony informacjami o wiarygodności procedur diagnostycz-
nych stosowanych przy badaniu pacjenta, opisano także 
neurologiczne techniki skriningowe. Dodatkowo zawarto 
w nim informacje na temat bólów mięśniowo-powięziowych 
oraz punktów spustowych. Rozdział 3 uzupełniono wiedzą 
na temat skuteczności terapii manualnej, opierając się na naj-
nowszych doniesieniach naukowych. Opisano w  nim efek-
tywność zabiegów zarówno pod kątem oddziaływania me-
chanicznego, neuro�zjologicznego, jak i z punktu widzenia 
psychologii. W tym rozdziale omówiono także zasady doty-
czące bezpieczeństwa stosowania technik manualnych dla 
odcinka szyjnego w  odniesieniu do zagrożeń dla naczyń 
krwionośnych tej okolicy. Dane te pochodzą z  dokumentu 
opublikowanego przez Międzynarodową Federację Tera-
peutów pracujących manualnie.

W rozdziałach 4–7 zachowano strukturę znaną z wyda-
nia pierwszego, czyli przedstawiono każdy obszar kręgosłu-
pa i stawów skroniowo-żuchwowych z aktualnymi zalecenia-
mi diagnostycznymi i  terapeutycznymi. Rozdział 4 wzboga-
cono o  zagadnienia terapii stawów biodrowych, a  także 
wprowadzono nowe techniki terapii i diagnostyki obszaru lę-
dźwiowo-miednicznego. Zawarto w nim też zagadnienia z za-
kresu psychologicznego podejścia do pacjentów z  dolegli-
wościami przewlekłymi. Rozdział 5 został uzupełniony wie-
dzą z  zakresu badania, terapii oraz systematyki zaburzeń 
określanych mianem Zespołu Górnego Otworu Klatki Pier-
siowej, przedstawiono w nim również nowe informacje do-
tyczące manipulacji odcinka piersiowego. W  rozdziale  6 
dodano nowy podrozdział opisujący szyjnopochodne za-
wroty głowy, a także uzupełniono i zaktualizowano infor-
macje dotyczące technik manipulacji dla tego odcinka. 
Dodatkowo przedstawiono w  nim najnowsze koncepcje 
dotyczące powiązań między zaburzoną pracą mięśni a po-
wstawaniem dolegliwości szyjnych oraz opisano skuteczne 
ćwiczenia wspomagające terapię manualną. W rozdziale 7 
ujęto wiedzę dotyczącą różnych rodzajów bólów głowy 
oraz badania i  leczenia dysfunkcji stawów skroniowo- 
-żuchwowych.

Podręcznik ten stanowi kompleksowe ujęcie dysfunkcji 
i  terapii poszczególnych segmentów kręgosłupa i  stawów 
skroniowo-żuchwowych, a  zawarte w  nim informacje są 
przydatne zarówno dla studentów dopiero zdobywających 
wiedzę w tym zakresie, jak i osób pracujących z pacjentami. 
Powiązanie tekstu z �lmami na płycie DVD umożliwia sze-
rokie spojrzenie na podejmowany problem i  precyzyjne 
przedstawienie sposobów jego terapii.

W pierwszym rzędzie odbiorców tej książki stawiam stu-
dentów �zjoterapii oraz profesjonalną kadrę nauczycielską 
uczelni kształcących �zjoterapeutów. Kolejną istotną grupę 
odbiorców w  moim odczuciu powinni stanowić czynni za-
wodowo �zjoterapeuci, a  także przedstawiciele innych za-
wodów klinicznych, którzy chcą rozwijać i  aktualizować 
swoją wiedzę. Dodatkowo widzę wśród odbiorców tego pod-
ręcznika także inne osoby, które z  jakiegoś powodu mają 
styczność lub są zainteresowane terapią manualną, w  tym 
również osoby, które już nie są aktywnymi zawodowo tera-
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PRZEDMOWA x

peutami. Ufam, że wszyscy oni odnajdą w tejże książce uży-
teczne i przydatne dla siebie informacje.

Niniejsza publikacja powinna znaleźć się w każdej biblio-
tece instytucji związanej w jakikolwiek sposób z zawodami 

klinicznymi, terapią kręgosłupa. Rozwój nauk dotyczących 
struktury i  funkcji organizmu ludzkiego jest nieustanny, 
wierzę, że przedstawione w niej techniki pozostaną aktualne 
także w przyszłości. 

Kenneth A. Olson
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Podziękowania

Jestem wielce zobowiązany Stanleyowi Parisowi oraz pra-
cownikom naukowym i personelowi University of St. Au-
gustine for Health Sciences, którzy byli moimi nauczycie-

lami podczas studiów, za wsparcie i  pomoc w  merytorycz-
nym przygotowaniu tej książki. Do innych opiekunów 
naukowych, którym pragnę w  tym miejscu podziękować, 
należą: Bill Boissonnault, Tim Dunlop, Laurie Hartman, 
Mary Jane Harris, Trish King, David Lamb, Steve McDavi�, 
Catherine Patla, Mariano Rocabodo i Guy Simoneau. Słowa 
podziękowania i wdzięczności kieruję także do osób, które 
w  trosce o  jak najlepszą wartość merytoryczną tej pozycji 
wielokrotnie przeglądały i poprawiały treść poszczególnych 
rozdziałów. Mam tu na myśli Jasona Beneciuka, Josha Cle-

landa, Elaine Lonnemann, Louie Puentedura, Rona Schen-
ka i Guya Simoneau. Dziękuję serdecznie także moim współ-
pracownikom z  prywatnej praktyki, szczególnie Aaronowi 
Nevdalowi i Toddowi Vana�cie, oraz moim obecnym i by-
łym studentom, z którymi praca zmotywowała mnie do zna-
lezienia skuteczniejszych sposobów nauczania i stosowania 
terapii manualnej w praktyce.

Dziękuję pracownikom wydawnictwa Elsevier – Kathy 
Falk, Brian Loehr i Brandi Flagg – dzięki którym wydanie tej 
książki odbyło się szybko i sprawnie. Fotogra�e prezentowa-
ne w podręczniku zostały wykonane przez Jima Womacka. 
Profesjonalne �lmy na płycie DVD zostały przygotowane na 
Uniwersytecie Marque�e.

Kenneth A. Olson
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ROZDZIAŁ 4

Badanie i leczenie dysfunkcji  
okolicy lędźwiowo-miednicznej kręgosłupa
ZARYS ROZDZIAŁU
W rozdziale tym ukazano kinematykę lędźwiowego odcinka kręgosłupa, miednicy i stawów biodrowych; opi-
sano typowe zaburzenia kompleksu lędźwiowo-miednicznego wraz z systemem klasyfikacji diagnostycznej 
przydatnej w planowaniu strategii ich leczenia; zamieszczono szczegółowy opis specjalnych testów diagno-
stycznych, badania manualnego, manipulacji oraz ćwiczeń lędźwiowego odcinka kręgosłupa, miednicy i sta-
wów biodrowych.

CELE
nn Opisanie znaczenia i następstw zaburzeń kompleksu lędźwiowo-miednicznego
nn Opisanie kinematyki kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego
nn Klasyfikacja zaburzeń kompleksu lędźwiowo-miednicznego na podstawie występujących objawów
nn Ukazanie różnych sposobów leczenia zaburzeń w obrębie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego
nn Podanie interpretacji procedur diagnostycznych wykorzystywanych w terapii kompleksu 

lędźwiowo-miedniczno-biodrowego
nn Opisanie przeciwwskazań i podjętych środków ostrożności podczas manipulacji w okolicy 

lędźwiowo-miednicznej
nn Prezentacja technik manipulacji w leczeniu lędźwiowego odcinka kręgosłupa, miednicy i bioder
nn Podanie instrukcji dotyczących wykonywania ćwiczeń w przypadku zaburzeń występujących w okolicy 

lędźwiowo-miednicznej

Filmy do tego rozdziału znajdują się na płycie DVD dołączonej do książki.

ZNACZENIE PROBLEMU DOLEGLIWOŚCI 
BÓLOWYCH W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA
Badania wykazują, że na ból dolnego odcinka kręgosłupa 
(LBP – low back pain) uskarża się w ciągu swego życia nawet 
80% Amerykanów1. LBP jest głównym czynnikiem powsta-
nia urazów oraz niepełnosprawności u osób poniżej 45 r.ż. 
i  trzecim z  najczęściej występujących schorzeń u  osób po 
45 r.ż.2

Zwężenie kanału kręgowego (LSS – lumbar spinal steno-
sis) w odcinku lędźwiowym znacznie zwiększa koszty pono-
szone przez służbę zdrowia, przy czym szacuje się, że około 
13–14% pacjentów zgłasza się z tym problemem do specjali-
sty; u 4% osób z dolegliwościami dolnego odcinka grzbietu 
lekarze pierwszego kontaktu diagnozują LSS3.

W Stanach Zjednoczonych w  2001  r. przeprowadzono 
122 316 operacyjnych usztywnień kręgosłupa w odcinku lę-
dźwiowym na skutek zmian zwyrodnieniowych, przy czym 

w 1990 r. wykonano 32 701 takich operacji, co daje wskaźnik 
61,1 operacji na 100 000 mieszkańców w 2001 r. i 19,1 opera-
cji na 100 000 mieszkańców w 1990 r., czyli wzrost o 220%4. 
Najbardziej gwałtowny wzrost liczby wykonywanych zabie-
gów usztywnienia kręgosłupa odnotowano w  przypadku 
zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego. Ope-
racyjne usztywnienie kręgosłupa w  odcinku lędźwiowym 
jest jednym z coraz częściej wykonywanych zabiegów, a po-
nadto jednym z najdroższych. Szacuje się, że ich koszt w Sta-
nach Zjednoczonych wyniósł 4,8 mld dolarów w roku 20014. 
Odsetek wykonywanych zabiegów usztywnień kręgosłupa 
u  pacjentów ubezpieczonych w  �rmie Medicare w  latach 
2002–2003 jest znacznie zróżnicowany (nawet dwudziesto-
krotnie; w zależności od miejsca zamieszkania), co najpraw-
dopodobniej wynika z braku dowodów naukowych, na pod-
stawie których kwali�kuje się do zabiegu chirurgicznego, 
środków �nansowych oraz fachowej opinii5. Innymi słowy, 
prawdopodobieństwo, że dany pacjent zostanie skierowany 

�
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na leczenie chirurgiczne, jest w  większym stopniu zależne 
od miejsca zamieszkania niż od stanu klinicznego pacjenta.

Gwałtowny wzrost liczby wykonywanych zabiegów chi-
rurgicznych na lędźwiowym odcinku kręgosłupa oraz kosz-
tów z tym związanych nie pociąga jednak za sobą widocznej 
poprawy leczenia i  spadku stopnia niepełnosprawności. 
Wprost przeciwnie, wraz ze wzrostem liczby wykonywanych 
operacji, a  także kosztów można zauważyć wzrost liczby 
osób, u  których orzeczono niepełnosprawność LBP, a  tym 
samym wzrost liczby osób tracących pracę, przechodzących 
na wcześniejszą emeryturę oraz korzystających z  pomocy 
społecznej6. Do diagnozowania tych problemów coraz częś-
ciej wykorzystuje się najnowsze zdobycze technologiczne 
i  naukowe7,8. Na przestrzeni lat 1996–2002 odnotowano 
57-procentowy wzrost, jeśli chodzi o stosowanie pełnej diag-
nostyki wśród amerykańskich robotników, którzy ulegli wy-
padkom. Dla porównania, pracownicy uskarżający się na 
LBP są zwykle poddawani badaniu rezonansem magnetycz-
nym, pozostałe badania są wykonywane sporadycznie, co 
powoduje wydłużenie czasu leczenia i nasilanie się proble-
mu10.

Istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia systemu opie-
ki nad tą grupą chorych, którego podstawą będą wyniki ba-
dań naukowych i który zapobiegnie długotrwałej niepełno-
sprawności oraz umożliwi chorym samodzielne radzenie so-
bie z  nawracającymi epizodami LBP. Istotną rolę w  tym 
procesie powinna odgrywać �zjoterapia, zwłaszcza że prob-
lem ten narasta, generując coraz wyższe koszty związane 
z diagnozowaniem i leczeniem LBP. Ważne jest, by postępo-
wanie �zjoterapeutyczne wdrożyć w pierwszym etapie lecze-
nia (w ciągu 2 tygodni od wizyty u lekarza pierwszego kon-
taktu), dzięki temu można uniknąć kosztów oraz zagrożeń 
związanych ze skomplikowanym postępowaniem diagno-
stycznym, a także leczeniem operacyjnym i farmakologicz-
nym11.

Kinematyka lędźwiowego odcinka kręgosłupa: 
anatomia funkcjonalna i mechanika

W niniejszym rozdziale przedstawiono podejście do nieope-
racyjnego leczenia zaburzeń kompleksu lędźwiowo-mied-
nicznego, wypracowane na podstawie dowodów nauko-

wych. Zrozumienie anatomii funkcjonalnej oraz mechaniki 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa, miednicy i  bioder jest 
podstawą nieinwazyjnego badania i  leczenia schorzeń tego 
obszaru ciała. Przyjęto, że zakres ruchomości czynnej 
(AROM – active range of motion) lędźwiowego odcinka krę-
gosłupa wynosi 60° dla ruchu zgięcia, 25° dla wyprostu, 25° 
dla lewego i prawego zgięcia bocznego oraz 30° dla ruchu ro-
tacji w lewo i w prawo12. Troke i wsp.13 opracowali normy za-
kresu ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa na pod-
stawie wyników badań 405 osób w 16–90 r.ż. Mediana za-
kresu ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego wyniosła 73° 
w najmłodszej grupie wiekowej i 40° w najstarszej13. Zakres 
ruchu wyprostu kręgosłupa wynosił 29–6°, z różnicą rzędu 
79% między grupą najstarszą i  najmłodszą. Zakres skłonu 
bocznego zmalał z 28 do 16°, a zakres rotacji pozostał na sta-
łym poziomie 7° w obu grupach wiekowych13. Troke i wsp. 13 
nie stwierdzili istotnej różnicy median zakresu ruchomości 
odcinka lędźwiowego między kobietami i  mężczyznami 
w tym szerokim przedziale wiekowym (tab. 4-1).

Ruch kompleksu lędźwiowo-miednicznego jest skoordy-
nowany z ruchem bioder, wywołując rytm lędźwiowo-mied-
niczny podczas ruchu zgięcia i wyprostu. W pozycji stojącej 
z wyprostowanymi stawami kolanowymi ruch uzyskuje się 
dzięki zgięciu w  stawach biodrowych, przodopochyleniu 
miednicy oraz zgięciu lędźwiowego odcinka kręgosłupa. 
Udział poszczególnych ruchów w całym zakresie zgięcia za-
leży od długości mięśni (np. zginaczy kolana), ruchomości 
stawowej (np. w  stawach biodrowych, międzywyrostko-
wych oraz krzyżowo-biodrowych [SIJ – sacroiliac joint]) oraz 
kontroli nerwowej. Przy prawidłowym rytmie lędźwiowo- 
-miednicznym zgięcie w stawach biodrowych powinno mieć 
większą wartość niż zgięcie w odcinku lędźwiowym kręgo-
słupa, a ruch w stawach biodrowych powinien wyprzedzać 
ruch w odcinku lędźwiowym14.

W momencie zginania lędźwiowego odcinka kręgosłupa 
tylna część pierścienia włóknistego krążka międzykręgowe-
go napręża się, przednia zaś rozluźnia się i uwypukla. Jądro 
miażdżyste krążka międzykręgowego jest uciśnięte w części 
przedniej, natomiast po jego tylnej stronie nacisk się zmniej-
sza14. Na podstawie wyników TK można stwierdzić, że zgię-
cie lędźwiowego odcinka kręgosłupa zwiększa wymiar ka-
nału środkowego rdzenia kręgowego o 24 mm2, czyli o 11%, 

RUCH MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARTOŚĆ MAKSYMALNA 
(MEDIANA WARTOŚCI; STOPNIE)

WARTOŚĆ MINIMALNA WARTOŚĆ MAKSYMALNA 
(MEDIANA WARTOŚCI; STOPNIE)

WARTOŚĆ MINIMALNA

Zgięcie 73 40 68 40

Wyprost 29  7 28  6

Zgięcie boczne w prawo 28 15 27 14

Zgięcie boczne w lewo 28 16 28 18

Rotacja osiowa w prawo  7  7  8  8

Rotacja osiowa w lewo  7  7  6  6

Według Troke M, Moore AP, Maillardet FJ, et al.: A normative database of lumbar spine ranges of motion, Man Ther 10:198–206, 2005.

Maksymalne i minimalne mediany zakresu ruchu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u wszystkich badanych (grupy wieku badanych 16–90 r.ż.)TABELA 4-1 
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a  jego wyprost zmniejsza o  26  mm2, czyli o  11%15. Otwór 
międzykręgowy zwiększa się o 13 mm2 (12%) podczas zgię-
cia i zmniejsza się o 9 mm2 (15%) w czasie wyprostu15. Wśród 
25 badanych segmentów ruchowych w trzech przypadkach 
doszło do uwolnienia uwięźniętych korzeni nerwowych 
podczas ruchu zgięcia, w pięciu zaś nastąpiła kompresja pod-
czas wykonywania ruchu wyprostu15 (ryc. 4-1).

Kolejne warstwy pierścienia włóknistego są ułożone na-
przemiennie skośnie, co sprawia, że tylko połowa z nich jest 
poddawana napięciom podczas ruchu rotacji. Zgięcie wywo-
łuje napięcie włókien wszystkich tylnych warstw pierścienia, 
w  związku z  czym połączenie ruchu rotacji i  zgięcia może 
wywołać nadmierne obciążenie tej części pierścienia krążka 
międzykręgowego14. Nachemson16 dokonał pomiarów ciś-
nienia wewnątrz krążka międzykręgowego w segmencie L3 
w różnych pozycjach i wykazał, że ciśnienie to ma najwięk-
szą wartość wówczas, gdy osoba siedząc pochylała się do 

przodu pod kątem 20°, trzymając w rękach ciężarki. W pozy-
cji stojącej ciśnienie wewnątrz krążka międzykręgowego 
miało mniejszą wartość niż w siedzeniu, a w pozycji leżenia 
tyłem obciążenie przypadające na krążek było jeszcze mniej-
sze (ryc.  4-2). Wyniki uzyskane przez Nachemsona16 są 
szczególnie istotne w  planowaniu strategii leczenia oraz 
w  interpretacji charakterystyki objawów pochodzenia dy-
skowego. Przykładowo, jeśli bóle dolnego odcinka grzbietu 
oraz kończyny dolnej są prowokowane w  pozycji siedzącej 
z pochyleniem tułowia do przodu, to najbardziej prawdopo-
dobną przyczyną tych objawów jest patologia w  obrębie 
krążka międzykręgowego.

W stawach międzywyrostkowych zachodzą dwa główne 
ruchy liniowe: ślizg oraz dystrakcja, czyli oddalanie się po-
wierzchni stawowych12. Wynikiem dogłowowego, obu-
stronnego ślizgu górnych powierzchni stawowych stawów 
międzywyrostkowych jest ruch zgięcia [ślizg taki nazywany 

RYCINA 4-1 Przodo- i tyłopochylenie miednicy oraz wpływ tych ruchów na kinematykę odcinka lędźwiowego kręgosłupa. A i C – pochylenie 
miednicy do przodu wywołuje wyprost odcinka lędźwiowego kręgosłupa i powiększa lordozę. B i D – pochylenie miednicy do tyłu wywołuje 
zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i zmniejsza lordozę. Ruch ten powoduje, że jądro miażdżyste krążka międzykręgowego ma tenden-
cję do przesuwania się w kierunku tylnym i zwiększenia średnicy otworu międzykręgowego (według Neumann DA: Kinesiology of the 
musculoskeletal system, St Louis, wyd. 2, 2010, Mosby.)

zginacze stawu biodrowego
prostownik grzbietu

(część lędźwiowa) mięśnie brzucha

krążek 
międzykręgowy

nerw rdzeniowyotwór
międzykręgowy

więzadło
międzykolcowe

kanał kręgowy

jądro miażdżyste

Przodopochylenie miednicy
z wyprostem odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Tyłopochylenie miednicy ze zgięciem
odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Wyprost w stawach międzykręgowych 
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Zgięcie w stawach międzykręgowych
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
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będzie ślizgiem ku górze – przyp. tłum.]; jeśli zaś dochodzi 
do odgłowowego, obustronnego ślizgu tych powierzchni 
–  wynikiem jest wyprost [ślizg taki nazywany będzie śliz-
giem ku dołowi –  przyp. tłum.]17. Zgięcie powoduje spłasz-
czenie lordozy lędźwiowej, zwłaszcza w  obrębie górnych 
kręgów lędźwiowych18, oraz powstanie kombinacji ruchu 
rotacji przedniej w  płaszczyźnie strzałkowej oraz górnej 
przedniej translacji (tzn. ruchu ślizgu ku górze) w obydwóch 
stawach międzywyrostkowych.

Kiedy po jednej stronie pojawia się ślizg ku górze, po dru-
giej zaś ślizg ku dołowi, to efektem jest zgięcie boczne. Od-
dalanie się powierzchni stawowych pojawia się podczas ro-
tacji kręgosłupa lędźwiowego, kiedy powierzchnie jednego 
stawu międzywyrostkowego zbliżają się do siebie, tworząc 
oś obrotu, a powierzchnie przeciwnego stawu oddalają się17 
(ryc. 4-3). W tab. 4-2 i 4-3 podano wykaz opisanych w litera-
turze ruchów zgięcia i wyprostu, zachodzących w segmencie 
lędźwiowym18,19,19a. Wykaz ten został sporządzony na pod-
stawie badań zdrowych osób.

Zgięcie boczne oraz rotacja osiowa odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa często występują łącznie, ale dokładne wzorce 
sprzężenia kierunków tych dwóch ruchów charakteryzuje 
zmienność osobnicza, a  także odmienność w  poszczegól-
nych segmentach ruchowych kręgosłupa. Podczas wykony-
wania rotacji sprzężony z nią ruch zgięcia bocznego pojawia 
się raczej po przeciwnej stronie; zależność ta jest wyraźnie 

RYCINA 4-2 Obciążenie pionowe na jednostkę powierzchni pierście-
nia włóknistego oraz naprężenie styczne w grzbietowej części pier-
ścienia włóknistego na poziomie krążka kręgu L3 u osoby ważącej 
70 kg, przyjmującej różne pozycje ciała pokazane na rycinie (wg 
Nachemson A: In vivo discometry in lumbar discs with irregular nuc-
leograms. Some differences in stress distribution between normal 
and moderately degenerated discs.  Acta Orthop Scand 36:426, 1965).
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RYCINA 4-3 Ilustracje te zostały wykonane na podstawie zapisu wideo wykonanego na świeżych zwłokach; zakreskowane są miejsca, w któ-
rych dochodzi do odsłonięcia powierzchni stawów międzywyrostkowych. A. Pozycja neutralna, w której powierzchnie międzywyrostkowe 
ściśle do siebie przylegają. B. Ułożenie kręgów przy zgięciu kręgosłupa, w czasie którego dochodzi do odsłonięcia 40% powierzchni stawów 
międzywyrostkowych. C. Ułożenie kręgów przy zgięciu bocznym kręgosłupa w lewo, w czasie którego dochodzi do powstania ślizgu w górę 
w prawym stawie międzywyrostkowym o większym zakresie niż podczas zginania. Ponadto pokazano przesunięcie kątowe dolnego bieguna 
lewego wyrostka stawowego. Należy zaznaczyć, że podczas zgięcia bocznego dochodzi do rotacji kręgu znajdującego się wyżej, w stronę 
wykonywanego ruchu zginania bocznego. D. Ułożenie kręgów w rotacji w prawo, podczas której dochodzi do oddalenia powierzchni stawo-
wych w prawym stawie międzywyrostkowym oraz do kompresji w lewym stawie, z równoczesnym pojawieniem się nieznacznego ślizgu 
przedniego oraz pochylenia kręgu w kierunku zgięcia bocznego w lewo. (Według Paris SV: Anatomy as related to function and pain, Orthop 
Clin North Am 14(3):475–489, 1983.)
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widoczna w  segmentach od L1–L2 do L3–L4 u  osób bez 
LBP. W niższych segmentach odcinka lędźwiowego sprzęże-
nie tych dwóch ruchów się różni. Panjabi19 odkrył, że rotacja 
zachodząca w  segmentach L4–L5 i  L5–S1 jest sprzężona 
z  ruchem zgięcia bocznego po tej samej stronie (tab.  4-4 
i 4-5). Wyniki innych badań wskazują, że u pacjentów z prze-
wlekłym LBP mogą występować trzy różne wzorce sprzęże-
nia tych dwóch ruchów: albo ruch zgięcia bocznego jest 
sprzężony z rotacją osiową po stronie przeciwnej („norma„), 
albo ruch zgięcia bocznego jest sprzężony z rotacją osiową 
po tej samej stronie lub też brak sprzężenia rotacji osiowej 
z  ruchem zgięcia bocznego20. W  jednym z  badań zaledwie 
14% pacjentów miało „normalny„ wzorzec sprzężenia rota-
cji osiowej po przeciwnej stronie do ruchu zgięcia bocznego. 
U  50% badanych wykazano sprzężenie rotacji osiowej ze 
zgięciem bocznym w tę samą stronę, u pozostałych zaś nie 
stwierdzono rotacji ze zgięciem bocznym20.

Legaspi i  Edmond21 dokonali szczegółowego przeglądu 
literatury, w której znaleźli 32 prace poświęcone zagadnie-
niu sprzężenia ruchów w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. 
Autorzy ci doszli do wniosku, że nie istnieje jakiś typowy, 
niezmienny wzorzec sprzężenia ruchów rotacji i  zgięcia 

bocznego. W  29% analizowanych prac, w  których jako 
pierwszy wykonano ruch zgięcia bocznego, stwierdzono, że 
u  większości badanych sprzężenie ruchu zgięcia bocznego 
i  rotacji występowało po przeciwnej stronie („klasyczna„ 
postać sprzężenia). W 33% analizowanych prac (w których 
jako pierwszy wykonano ruch zgięcia bocznego) wykazano, 
że wzorzec sprzężenia jest różny w  zależności od poziomu 
prowadzonej obserwacji21. W przypadku 45% analizowa-
nych prac, w których jako pierwszy był wykonany ruch rota-
cji, wykazano, że sprzężenie między zgięciem bocznym a ro-
tacją nie miało stałego charakteru, a w  innych 45% podda-
nych analizie prac wskazano, że u  większości badanych 
rodzaj sprzężenia zależał od poziomu, na którym dokonywa-
no obserwacji21. Na podstawie wyników tych badań można 
powiedzieć, że terapeuci manualni, którzy opracowują nowe 
techniki manipulacji oraz wdrażają je w praktyce, nie powin-
ni całkowicie polegać na opisanych w  literaturze klasycz-
nych rodzajach sprzężeń ruchów kręgosłupa. Jeśli zadaniem 
danej techniki jest odtworzenie zakresu rotacji lub zgięcia 
bocznego, to w celu wybrania luzu tkankowego i wyizolowa-

POZIOM PEARCY I WSP. PLAMONDON I WSP. PANJABI I WSP.

L1–L2  8,0 ± 0,02  5,1 ± 0,12 5,0 ± 5,0

L2–L3 10,0 ± 10,0  8,8 ± 0,8 7,0 ± 7,0

L3–L4 12,0 ± 12,0 11,6 ± 11,6 7,3 ± 7,3

L4–L5 13,0 ± 13,0 13,1 ± 13,1 9,1 ± 9,1

L5–S1  9,0 ± 0,01          – 9,0 ± 9,0

Wg Pearcy MJ, Tibrewal SB: Axial rotation and lateral bending in the normal 
lumbar spine measured by three-dimensional radiography, Spine 9:582–587, 
1984; Plamondon A, Gagnon M, Maurais G: Application of a stereoradiographic 
method for the study of intervertebral motion, Spine 13:1027–1032, 1988; Panjabi 
MM, Oxland TR, Yamamoto I, et al.: Mechanical behavior of the lumbar and 
lumbosacral spine as shown by three-dimensional load-displacement curves,  
J Bone Joint Surg (Am) 76:413–424, 1994.

Zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zakres ruchu 
w stopniach

TABELA 4-2  

POZIOM PEARCY I WSP. PLAMONDON 
I WSP.

PANJABI I WSP.

L1–L2 5,0 ± 5,0 3,0 ± 3,0 4,1 ± 4,1

L2–L3 3,0 ± 3,0 3,9 ± 3,9 3,3 ± 3,3

L3–L4 1,0 ± 1,0 2,1 ± 2,1 2,6 ± 2,6

L4–L5 2,0 ± 2,0 1,2 ± 1,2 3,6 ± 3,6

L5–S1 5,0 ± 5,0        – 5,3 ± 5,3

Wg Pearcy MJ, Tibrewal SB: Axial rotation and lateral bending in the normal 
lumbar spine measured by three-dimensional radiography, Spine 9:582–587, 
1984; Plamondon A, Gagnon M, Maurais G: Application of a stereoradiographic 
method for the study of intervertebral motion, Spine 13:1027–1032, 1988; Panjabi 
MM, Oxland TR, Yamamoto I, et al.: Mechanical behavior of the lumbar and 
lumbosacral spine as shown by three-dimensional load-displacement curves,  
J Bone Joint Surg (Am) 76:413–424, 1994.

Wyprost odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zakres ruchu 
w stopniach

TABELA 4-3  

POZIOM PEARCY I WSP. PANJABI I WSP.

ROTACJA 
W LEWO

ZGIĘCIE BOCZNE 
W PRAWO

ROTACJA 
W LEWO

ZGIĘCIE  
BOCZNE 
W PRAWO

L1–L2 1,0  3,0 2,3 ± 2,3  1,9 ± 1,9

L2–L3 1,0  3,0 1,7 ± 1,7  2,2 ± 2,2

L3–L4 2,0  3,0 2,3 ± 2,3  0,2 ± 0,2

L4–L5 2,0  2,0 1,2 ± 1,2 –1,2 ± 1,2

L5–S1 0,0 –0,0 1,0 ± 1,0 –1,0 ± 1,0

Wg Pearcy MJ, Tibrewal SB: Axial rotation and lateral bending in the normal 
lumbar spine measured by three-dimensional radiography, Spine 9:582–587, 
1984; Panjabi MM, Oxland TR, Yamamoto I, et al.: Mechanical behavior of the 
lumbar and lumbosacral spine as shown by three-dimensional load- 
-displacement curves, J Bone Joint Surg (Am) 76:413–424, 1994.

Segmentalny zakres ruchu rotacji odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa w sprzężeniu ze skłonem bocznym w stopniach

TABELA 4-4  

POZIOM PEARCY I WSP. PANJABI I WSP.

ZGIĘCIE 
BOCZNE 
W PRAWO

ROTACJA 
W LEWO

ZGIĘCIE 
BOCZNE 
W PRAWO

ROTACJA 
W LEWO

L1–L2 5,0 0,0 4,4 ± 4,4 0,0 ± 0,0

L2–L3 5,0 1,0 5,8 ± 5,8 1,7 ±1,7

L3–L4 5,0 1,0 5,4 ± 5,4 0,9 ± 0,9

L4–L5 3,0 1,0 5,3 ± 5,3 1,8 ± 1,8

L5–S1 0,0 0,0 4,7 ± 4,7 1,7 ± 1,7

Wg Pearcy MJ, Tibrewal SB: Axial rotation and lateral bending in the normal 
lumbar spine measured by three-dimensional radiography, Spine 9:582–587, 
1984; Panjabi MM, Oxland TR, Yamamoto I, et al.: Mechanical behavior of the 
lumbar and lumbosacral spine as shown by three-dimensional load- 
-displacement curves, J Bone Joint Surg (Am) 76:413–424, 1994.

Segmentalny zakres ruchu skłonu bocznego odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa w sprzężeniu z rotacją w stopniach

TABELA 4-5  
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nia segmentu ruchowego kręgosłupa można zastosować ma-
nipulacje wielopłaszczyznowe. Największe ograniczenia po-
winny być jednak poddawane terapii z  wykorzystaniem 
technik manipulacji uwzględniających kierunek istniejącej 
restrykcji jako podstawowy kierunek oddziaływania.

Mięśnie grzbietu można podzielić na globalne i lokalne22. 
Mięśnie globalne generują znaczne momenty obrotowe, 
dzięki którym potra�ą one wywoływać ruch kręgosłupa, 
mimo że żaden z  nich nie ma bezpośrednich przyczepów 
w  obrębie kręgów. Do tych mięśni należą mięsień prosty 
brzucha, skośny zewnętrzny brzucha oraz piersiowa część 
mięśnia biodrowo-żebrowego. Do mięśni lokalnych należą 
mięśnie mające przyczepy w obrębie kręgów lędźwiowych, 
które są odpowiedzialne za odcinkową stabilizację kręgosłu-
pa oraz kontrolę ruchów tego odcinka grzbietu22. W  ukła-
dzie mięśni lokalnych wyróżnia się część lędźwiową mięśnia 
wielodzielnego, mięsień lędźwiowy większy, czworoboczny 
lędźwi, międzykolcowy, międzypoprzeczny, część lędźwio-
wą mięśnia biodrowo-żebrowego i  mięśnia najdłuższego 
grzbietu, mięsień poprzeczny brzucha, przeponę oraz tylne 
włókna mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha23 (ryc. 4-4, 
4-5). Wśród tych lokalnych mięśni część lędźwiowo-krzyżo-
wa mięśnia wielodzielnego oraz mięsień poprzeczny brzu-
cha odgrywają istotną rolę w skutecznej rehabilitacji zabu-
rzeń kręgosłupa (ryc. 4-6).

Mięsień wielodzielny ma postać dwupierzastą zarówno 
w rejonie przyczepu początkowego, jak i końcowego. Jeden 
z przyczepów znajduje się w obrębie ścięgnistego pasma wy-

RYCINA 4-4 Widok mięśnia czworobocznego lędźwi od strony 
grzbietowej (wg Luttgens K, Hamilton N: Kinesiology: scientific basis 
of human motion, wyd. 9, Madison, WI, 1997, Brown and Benchmark)

Widok z tyłu

mi°sie˛ 
czworoboczny 
l°d˝wi

RYCINA 4-5 Mięśnie brzucha, ściana przednio-boczna. A. Mięsień prosty brzucha, warstwa przednia nie została ujęta na rycinie. B. Mięsień sko-
śny brzucha zewnętrzny. C. Mięsień skośny brzucha wewnętrzny, mięsień leży poniżej mięśnia skośnego zewnętrznego, D. Mięsień poprzecz-
ny brzucha, najgłębiej położony mięsień w tej okolicy (wg Luttgens K, Hamilton N: Kinesiology: scientific basis of human motion, wyd. 9, Madi-
son, WI, 1997, Brown and Benchmark)
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chodzącego z  wyrostka sutkowatego położonego bocznie 
oraz nieznacznie w dół w stosunku do stawu międzywyrost-
kowego17. Z tego miejsca włókna mięśnia przebiegają ku gó-
rze oraz przyśrodkowo i łączą się z drugą grupą włókien od-
dzielających się od wyrostka stawowego tego samego stawu 
międzykręgowego w górnej jednej trzeciej jego wysokości17. 
Takie sekcje włókien mięśniowych pochodzących z przyle-
głych segmentów kręgosłupa częściowo łączą się ze sobą 
i znajdują przyczep końcowy na tylno-dolnej części wyrost-
ka kolczystego za pośrednictwem krótkiego ścięgnistego 
pasma17 (ryc.  4-7). Ułożenie pęczków części lędźwiowej 
mięśnia wielodzielnego umożliwia wykonywanie tylnej ro-
tacji w  płaszczyźnie strzałkowej kręgu, w  obrębie którego 
mają swoje przyczepy początkowe, a długość wyrostka kol-
czystego stwarza korzystne warunki mechaniczne24. Ułoże-
nie mięśnia wielodzielnego nie powoduje translacji w  kie-
runku tylnym podczas wyprostu. Ponadto ramię dźwigni 
mięśnia wielodzielnego jest na tyle krótkie, że nie może on 

brać udziału w ruchu rotacji osiowej kręgów. Zasadniczą rolę 
w  wykonywaniu rotacji osiowej odgrywają mięśnie skośne 
brzucha, które jednocześnie zginają kręgosłup w odcinku lę-
dźwiowym24. Prawdopodobnie mięsień prostownik grzbie-
tu oraz wielodzielny napinają się podczas rotacji celem prze-
ciwdziałania ruchowi zgięcia24. Uważa się, że mięsień wielo-
dzielny jest odpowiedzialny za ruch zgięcia bocznego 
w odcinku lędźwiowym. Należy jednak zaznaczyć, że przy-
czepy tego mięśnia znajdują się zbyt blisko osi tego ruchu, 
w związku z czym udział tego mięśnia w bocznym zginaniu 
kręgosłupa jest raczej znikomy24. Każde wyraźne zgięcie 
boczne wywołane przez mięsień wielodzielny wywołuje 
kombinację ruchów wyprostu i  nieznaczną rotacją osiową 
w kierunku przeciwnym do położenia mięśnia, co może być 
jedną z przyczyn ścisłego sprzężenia tych dwóch ruchów24. 
Mięsień wielodzielny bierze także udział w kontroli ruchów 
w odcinku lędźwiowym, wypełniając zadania stabilizacyjne 
i modulując sztywność połączeń międzykręgowych22.

Większość struktur lędźwiowego odcinka kręgosłupa 
jest zaopatrywana przez odgałęzienia przynajmniej dwóch, 
a  zazwyczaj trzech nerwów rdzeniowych17. To wielorakie 
unerwienie może tłumaczyć zróżnicowanie rzutowanych 
objawów bólowych oraz różnorodność objawów zgłasza-
nych przez pacjentów z  dysfunkcją kompleksu lędźwiowo-
-miednicznego17. W  rezultacie, z  praktycznego punktu wi-
dzenia, niemożliwa jest dokładna identy�kacja struktury 
anatomicznej, która jest głównym źródłem objawów, tylko 
na podstawie opisu ich lokalizacji przez chorego.

Mechanika miednicy
Pomiar ruchomości miednicy jest trudny do wykonania 
techniką radiogra�i funkcjonalnej, co wynika ze skośnego 
ułożenia stawów krzyżowo-biodrowych oraz braku jedno-

RYCINA 4-6 Widok od strony grzbietowej mięśni z grupy poprzecz-
no-kolcowej (jest to głęboka warstwa mięśni przykręgosłupo-
wych). Mięsień wielodzielny przedstawiono po stronie lewej ryc. A; 
na ryc. B – obustronnie mięśnie skręcające. Mięśnie krótkie seg-
mentarne (międzypoprzeczne i międzykolcowe) pokazano odpo-
wiednio na ryc. A i B. Należy nadmienić, że mięśnie międzypoprzecz-
ne zostały przedstawione jedynie dla odcinka lędźwiowego (prawa 
strona ryc. A). Mięśnie dźwigacze żeber uczestniczą w procesie od-
dychania (wg Luttgens K, Hamilton N: Kinesiology: scientific basis of 
human motion, wyd. 9, Madison, WI, 1997, Brown and Benchmark)
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Widok z tyłu
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RYCINA 4-7 Kompleks mięśnia wielodzielnego, który jest trudny do 
zilustrowania ze względu na pierzaste ułożenie przyczepów począt-
kowych i końcowych. Pokazano ułożenie włókien (wg Paris SV: Ana-
tomy as related to function and pain, Orthop Clin North Am 14(3): 
475–489, 1983).
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znacznych punktów kostnych poprzecznych lub pionowych, 
według których można by dokonać takich pomiarów. Stru-
resson, Selvik i Uden25 umocowali cztery stalowe kulki w tyl-
nej części miednicy 21  kobietom i  czterem mężczyznom, 
którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu ruchomości mied-
nicy z wykorzystaniem stereofotogrametrycznych zdjęć rent-
genowskich25. Lampy rentgenowskie zostały rozmieszczone 
pod różnymi kątami w stosunku do badanych, co miało umoż-
liwić wykonanie zdjęć w wielu pozycjach. Zakres ruchu mied-
nicy zmierzony tą metodą określono średnio na 0,5 mm dla 
translacji i na 1–2° dla rotacji25. Średnia wartość błędu dla ro-
tacji i translacji wyniosła odpowiednio 0,1–0,2° oraz 0,1 mm25.

Przeciętnie zakres ruchu w stawie krzyżowo-biodrowym 
wynosi 0,2–2° dla rotacji w kierunku przednio-tylnym oraz 
1–2 mm dla translacji26. Ruchy w stawie krzyżowo-biodro-
wym zachodzą głównie w płaszczyźnie strzałkowej i powsta-
ją przede wszystkim w wyniku działania siły kompresyjnej 
w  obrębie chrząstki stawowej i  nieznacznego ruchu po-
wierzchni stawowych26. Określając ruchomość w  stawach 
krzyżowo-biodrowych, używa się często pojęć: „nutacja„ 
i „kontrnutacja„ oraz „przednia/tylna„ rotacja. Nutacja (od 
ang. nod – skinąć, kiwnąć głową) oznacza przodopochylenie 
podstawy (części górnej) kości krzyżowej w stosunku do ko-
ści miednicznej i  określana jest także czasami jako zgięcie 
kości krzyżowej26. Kontrnutacja lub wyprost kości krzyżo-
wej to ruch, który zachodzi w przeciwnym kierunku, okre-
ślany jest też jako tyłopochylenie podstawy kości krzyżowej 
w stosunku do kości miednicznej (ryc. 4-8).

Rotacja przednia odnosi się do ruchu grzebienia kości 
biodrowej do przodu oraz zachodzącego jednocześnie do ty-
łu ruchu guza kulszowego w stosunku do kości krzyżowej. 
Tylna rotacja oznacza ruch grzebienia kości biodrowej do ty-
łu oraz ruch guza kulszowego do przodu w stosunku do ko-
ści krzyżowej. Rotacja przednia kości biodrowej pojawia się 
zazwyczaj przy końcu zakresu ruchu wyprostu w stawie bio-
drowym, a rotacja tylna najczęściej przy końcu zakresu ru-
chu zgięcia w stawie biodrowym. Grzebień kości biodrowej 
ma tendencje do przemieszczania się ku górze podczas rota-
cji przedniej i do dołu podczas rotacji tylnej.

U młodych osób powierzchnie stawów krzyżowo-biodro-
wych (SI – sacroiliac) są stosunkowo płaskie; wraz z wiekiem 
na powierzchniach tych pojawia się wiele wierzchołków i za-
głębień, które wykazują pełną komplementarność27. Te 
zmiany anatomiczne przyczyniają się do zwiększenia oporu 
dla sił ścinających dzięki mechanizmowi określanemu mia-
nem „zamknięcia strukturalnego„28. Teoretycznie, jeśli dwa 
z przeciwnie ułożonych wierzchołków zejdą się razem, to nastą-
pi „zablokowanie„ lub „dyslokacja„ stawu i  konieczna będzie 
manipulacja celem przywrócenia prawidłowej pozycji i rucho-
mości miednicy. Do tej pory te teoretyczne założenia nie zosta-
ły jednak potwierdzone badaniami klinicznymi, na podstawie 
których można by opracować wiarygodny sposób identy�kacji 
i pomiarów takiego przemieszczenia (zablokowania).

Stabilność stawów krzyżowo-biodrowych można popra-
wić dzięki pracy mięśni. Wykazano, że skurcze mięśnia po-
przecznego brzucha mogą się przyczynić do poprawy stabil-
ności tych stawów29, teoretycznie zaś napięcie wytwarzane 
przez mięsień pośladkowy po jednej stronie ciała może, we 
współpracy z powięzią piersiowo-lędźwiową oraz kontrala-
teralną częścią mięśnia najszerszego grzbietu, wywrzeć na-
cisk na powierzchnie stawowe, zbliżając je do siebie i popra-
wiając stabilność stawu przez mechanizm tzw. zamknięcia 
siłowego28. Dlatego przy podejrzeniu nadmiernej ruchomo-
ści w stawach krzyżowo-biodrowych ćwiczenia wzmacniają-
ce mięśnie pośladkowe, mięsień najszerszy grzbietu po prze-
ciwnej stronie oraz mięsień poprzeczny brzucha mogą do-
prowadzić do aktywacji swoistej taśmy mięśniowej, dzięki 
której poprawia się stabilność tych stawów.

Mechanika stawu biodrowego
Na prawidłowy rytm lędźwiowo-miedniczny składa się sko-
ordynowany ruch bioder, miednicy oraz odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa. Zazwyczaj na rytm ten przypada około 
40° zgięcia odcinka lędźwiowego i  70° zgięcia w  stawach 
biodrowych26. Ograniczony zakres zgięcia w  stawach bio-
drowych w  wyniku skrócenia pasma zginaczy stawu kola-
nowego, a  także obkurczenia się torebki stawowej stawu 
biodrowego wymusza większy zakres zgięcia w obrębie od-
cinka lędźwiowego i  piersiowego kręgosłupa. Nadmierny 
zakres zgięcia w stawach biodrowych wskutek wydłużenia 
się pasma zginaczy stawu kolanowego wymaga mniejszego 
zakresu zgięcia w  lędźwiowym i  piersiowym odcinku krę-
gosłupa26.

W skład dostępnych w  stawie biodrowym zakresów ru-
chu wchodzą:  zgięcie (120°), wyprost (20°), odwiedzenie 
(40°), przywiedzenie (25°), rotacja wewnętrzna (35°) i rota-
cja zewnętrzna (45°)26. Ruchy te mogą być zainicjowane al-
bo przez ruch kości udowej względem miednicy, albo też 
miednicy względem kości udowej. Staw biodrowy składa się 
z głowy kości udowej oraz głębokiej panewki na kości bio-
drowej, tworząc typowy staw panewkowy. Głęboka panew-
ka jest otoczona rozległym układem więzadeł torebkowych, 
a wiele obszernych i mocnych mięśni przebiegających przez 
ten staw wytwarza siły potrzebne do przemieszczenia ciała 
i  jego stabilizacji26. Występujące w  stawie biodrowym do-
datkowe ruchy stawowe (tzw. artrokinematyka stawu) mają 
przebieg zgodny z  zasadą „wklęsło-wypukłą„, w  związku 

RYCINA 4-8 Kinematyka stawu krzyżowo-biodrowego. A. Nutacja. 
B. Kontrnutacja. Oś rotacji w płaszczyźnie strzałkowej jest oznaczo-
na małym kółkiem (wg Neumann DA: Kinesiology of the musculo-
skeletal system, wyd. 2, St. Louis, 2010, Mosby).
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z czym jeśli ruch jest zainicjowany przez kość udową wzglę-
dem miednicy, to pojawiający się w stawie ślizg ma kierunek 
przeciwny do ruchu kości udowej (np. przedni ślizg głowy 
kości udowej występuje wraz z wyprostem biodra). Jeśli zaś 
to miednica rozpoczyna ruch na unieruchomionej kości 
udowej (część wklęsła na wypukłej), to powstający ślizg 
w stawie zachodzi w tym samym kierunku, w którym prze-
mieszcza się miednica.

W pozycji siedzącej, przy zgiętych stawach biodrowych 
do kąta około 90°, obserwuje się przodopochylenie miedni-
cy ze zgięciem w stawach biodrowych oraz wyprostem w od-
cinku lędźwiowym kręgosłupa. Sprowadzenie miednicy do 
tyłopochylenia w pozycji siedzącej wywołuje względny wy-
prost w stawach biodrowych oraz zgięcie odcinka lędźwio-
wego26. W  pozycji stojącej na jednej nodze w  stawie bio- 
drowym zachodzi ruch odwiedzenia lub przywiedzenia 
w płaszczyźnie czołowej. Rotacja miednicy w płaszczyźnie po-
przecznej pojawia się podczas rotacji wewnętrznej i  ze-
wnętrznej stawów biodrowych, pod warunkiem że obie koń-
czyny dolne są obciążone masą ciała.

Prowadząc leczenie zaburzeń kompleksu lędźwiowo- 
-miednicznego, należy dokonać oceny ruchomości stawu 
biodrowego (ruchy dodatkowe) oraz długości i siły mięśni, 
które przechodzą przez staw biodrowy. Do mięśni, w  któ-
rych zazwyczaj pojawiają się nadmierne napięcie oraz obro-
na mięśniowa w wyniku dysfunkcji, należą zginacze stawu 
kolanowego, zginacze biodra, mięsień gruszkowaty i pasmo 

biodrowo-piszczelowe (ryc. 4-9). Z kolei obecność dysfunk-
cji w  obrębie kompleksu lędźwiowo-miednicznego często 
wywołuje osłabienie siły mięśni pośladkowych (zwłaszcza 
mięśnia pośladkowego średniego), mięśnia wielodzielnego 
oraz poprzecznego brzucha.

DIAGOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ 
KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-MIEDNICZNEGO
Opracowane na podstawie wyników badań naukowych wy-
tyczne dotyczące leczenia ostrego bólu dolnego odcinka 
grzbietu (LBP – low back pain) zostały zaakceptowane w co 
najmniej 13 krajach, opinia ekspertów zaś w wielu aspektach 
terapii tego rejonu ciała była zgodna30,31. W zakresie diagno-
styki obowiązuje zasada zróżnicowania pacjentów pod 
względem występowania nieswoistych bólów dolnego od-
cinka grzbietu, zespołu korzeniowego oraz poważnej patolo-
gii kręgosłupa. Ponadto należy przeprowadzić wywiad cho-
robowy oraz zbadać chorego celem wykluczenia ewentual-
nych czynników ryzyka groźnych powikłań w  następstwie 
wykonanej manipulacji, a także oceny stanu układu nerwo-
wego. W przypadku niepotwierdzenia takich czynników ry-
zyka nie należy wykonywać zdjęć rentgenowskich w celu po-
stawienia wstępnej diagnozy ostrych LBP. Na etapie diagno-
zy powinno się także przeprowadzić badanie stanu 
psychicznego pacjenta, a jego wyniki uwzględnić w planowa-
nej terapii30.

RYCINA 4-9 Warstwa głęboka mięśni grzbietowej i bocznej strony stawu biodrowego. Na rycinie usunięto 
mięsień pośladkowy wielki i średni, aby ukazać grupę mięśni głębiej położonych (wg Neumann DA: Kine-
siology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation, ed 2, St Louis, 2010, Mosby).
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W wytycznych podano też główne zalecenia co do lecze-
nia ostrych LBP. Polegają one na wczesnym stopniowym 
uruchamianiu pacjenta, odchodząc od wcześniej stosowane-
go ograniczania aktywności. Należy również rozpoznać 
czynniki psychospołeczne, a  także związane z  ryzykiem 
przejścia dolegliwości w  stan chroniczny31. W  przypadku 
chronicznych dolegliwości bólowych LBP zaleca się wyko-
nywanie ćwiczeń pod kontrolą terapeuty, stosowanie ele-
mentów terapii poznawczej, a także leczenie wielokierunko-
we31. Często sugeruje się stosowanie zabiegów manualnych 
i  to zarówno w  przypadku stanów ostrych, jak i  przewle-
kłych, niemniej jednak w  przypadku niektórych procedur 
postępowania takiego zalecenia nie ma31.

Jeśli chodzi o leczenie przewlekłego bólu dolnego odcinka 
kręgosłupa, w  wytycznych europejskich zalecono: poznaw-
czą terapię behawioralną, wdrożenie nadzorowanego progra-
mu ćwiczeń leczniczych, krótkie spotkania o  charakterze 
edukacyjnym oraz kompleksowe (biopsychologiczne) lecze-
nie z  doraźnym włączeniem niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych oraz słabych opioidów32. Ponadto w programie 
leczenia zaleca się uwzględnienie „szkoły pleców„, doraźnych 
zabiegów mobilizacji i manipulacji, farmakoterapii z użyciem 
noradrenergicznych i noradrenergiczno-serotoninergicznych 
antydepresantów oraz leków obniżających napięcie mięśnio-
we32. Leczenie zachowawcze z wykorzystaniem ultradźwię-
ków i diatermii krótkofalowej nie jest zalecane w terapii nie-
swoistych LBP, nie zaleca się także leczenia inwazyjnego (za-
biegi chirurgiczne)32. Należy zauważyć, że aktualne zalecenia 
opracowane na podstawie wyników badań naukowych za-
równo w przypadku ostrego, jak i przewlekłego LBP obejmu-
ją edukację chorego, zabiegi manipulacyjne oraz ćwiczenia 
lecznicze, czyli takie sposoby oddziaływania na pacjenta, któ-
re wchodzą w zakres kompetencji �zjoterapeutów.

Zaburzenia kompleksu lędźwiowo-miednicznego nie są 
jednorodną grupą schorzeń; przeprowadzone zaś badania 
wykazały, że klasy�kacja chorych z LBP do odpowiednich 
podgrup przyczyniła się do poprawy skuteczności lecze-
nia33,34. W  klasy�kacji zaburzeń kompleksu lędźwiowo- 
-miednicznego powinny być podane główne objawy oraz 
odpowiednie zalecenia co do sposobu ich leczenia. Po wy-
kluczeniu obecności tzw. czerwonych �ag i  zakwali�kowa-
niu chorego do leczenia �zjoterapeutycznego należy zebrać 
wszelkie dane na temat pacjenta, na podstawie których bę-
dzie można postawić trafną diagnozę lub zaklasy�kować 
chorego do właściwej podgrupy i rozpocząć terapię.

System klasy�kacji leczenia chorych z LBP został po raz 
pierwszy opracowany przez Deli�a, Erharda i Bowlinga35 na 
podstawie wyników badań naukowych, własnego doświad-
czenia i opinii ekspertów w tym zakresie. Występujące w kla-
sy�kacji kategorie nazwano zgodnie z podstawowym sposo-
bem ich leczenia; określenie podgrup, do których przydziela 
się poszczególnych chorych, odbywa się zaś na podstawie 
występujących objawów stwierdzonych podczas badania. 
Z czasem nastąpiła mody�kacja tych systemów klasy�kacji, 
oparta na wynikach aktualnych badań klinicznych i nowych 
kryteriach rokowania w  przypadku stosowania manipula-
cji36, technik stabilizacji37 oraz uwzględniająca badania do-
tyczące wiarygodności tych metod leczenia, a także wyniki 

randomizowanych badań klinicznych38. McKenzie zapropo-
nował odrębną kategorię pacjentów, dla których w przypad-
ku ustalenia diagnozy „zespołu zaburzeń strukturalnych„ 
przewidziano program specjalnych ćwiczeń39. Proponowa-
ne przez tego autora podejście zakłada wielokrotne powta-
rzanie ruchów wykonywanych w odcinku lędźwiowym krę-
gosłupa; jego koncepcja została poddana dodatkowym ba-
daniom i udoskonalona przez innych autorów40–42.

Zastosowanie systemu klasy�kacji umożliwia ominięcie 
pułapek, jakie można napotkać, usiłując zidenty�kować ana-
tomiczną przyczynę objawów u chorego. Wprawdzie prakty-
kujący terapeuci często próbują określić teoretycznie, w któ-
rej ze struktur anatomicznych pojawiła się patologia, ale ba-
dania pokazują, że trafne określenie lokalizacji struktury 
powodującej bóle dolnego odcinka grzbietu jest możliwe 
w mniej niż 15% przypadków43. Jednym z wyjątków jest jed-
nak stenoza kanału kręgowego w  odcinku lędźwiowym, 
w której występuje silna korelacja między lokalizacją patolo-
gii określoną za pomocą technik obrazowania a zastosowa-
nym rodzajem leczenia, które przyniosło pożądane efekty44. 
Przedstawiony w tym rozdziale system klasy�kacji jest zgod-
ny z zaleceniami terapii LBP, uwzględniając wytyczne ICF 
(International Classi�cation of Functioning, Disability and He-
alth), Sekcji Ortopedycznej Amerykańskiego Towarzystwa 
Fizjoterapii (APTA)45. Badania wykazują, że skuteczność 
zachowawczego leczenia LBP rośnie w przypadku zakwali�-
kowania pacjentów do odpowiednich podgrup terapeutycz-
nych i zastosowaniu dopasowanych zabiegów (większy spa-
dek niepełnosprawności w krótko- i długotrwałej obserwa-
cji)33. Wcześniejsze badania przeprowadzone przez Fritza, 
Deli�a i Erharda46 wykazały znacznie lepsze wyniki leczenia 
po zastosowaniu czterotygodniowych zabiegów �zjotera-
peutycznych, dobranych po zakwali�kowaniu chorych do 
podgrup, niż w przypadku leczenia chorych według ogólnie 
przyjętych wytycznych, u  których zastosowano aerobik 
o  niewielkim obciążeniu oraz zalecono aktywność (unika-
nie leżenia w łóżku). W ramce 4-1 wyszczególniono główne 
kategorie wykorzystywane w leczeniu LBP opartym na sys-
temie klasy�kacji chorych.

Ograniczony zakres ruchomości w odcinku 
lędźwiowym kręgosłupa (hipomobilność)
Według Klasyfikacji ICF: Ból odcinka lędźwiowego 
z deficytami ruchomości
Najbardziej przekonujące dowody naukowe dotyczą-
ce skutecznego i  bezpiecznego wykorzystania manipula-
cji (zwłaszcza tych z  impulsem) można znaleźć w  przy-
padku chorych z  ostrym bólem LBP. Liczne niezależne 
agencje, które dokonały przeglądu literatury celem opraco-
wania wytycznych leczenia na podstawie dostępnych do-
wodów naukowych, podają, że manipulacje są bezpiecz-
nym i  skutecznym rodzajem interwencji w  leczeniu ostre-
go LBP6,47–52. W  1994  r. Agency for Health Care Policy and 
Research (AHCPR) przyznała manipulacjom stosowanym 
w leczeniu LBP najwyższy poziom wiarygodności potwier-
dzony wynikami badań naukowych47. W najnowszej litera-
turze, a także wytycznych co do stosowanej terapii w przy-
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kompleksie lędźwiowo-miednicznym w  pozycji leżenia ty-
łem. Tymczasem Cleland i wsp.54 wykazali, że zastosowanie 
manipulacji z  impulsem w tej okolicy ciała przyniosło bar-
dzo dobre rezultaty także w pozycji leżenia bokiem u 12 pa-
cjentów, u których rokowanie po zastosowaniu manipulacji 
było pomyślne. Cleland57 zebrał także dane dotyczące wyni-
ków manipulacji w  odcinku lędźwiowym wykonywanej 
u 112 pacjentów z dobrymi rokowaniami. Dane pochodziły 
z czterech różnych klinik w Stanach Zjednoczonych. Badani 
zostali podzieleni na grupy i  odpowiednio poddawani byli 
zabiegom manipulacji w pozycji leżenia tyłem, bokiem oraz 
mobilizacji centralnej (przednio-tylnej) w  pozycji leżenia 

przodem. Zabiegi wykonywano w dwóch nieprzerywanych 
sesjach terapeutycznych, a następnie badani poddawani zo-
stali treningowi stabilizacji w  trzech cyklach powiązanych 
z badaniem pacjenta (na początku procesu terapii, po czte-
rech tygodniach i  po 6  miesiącach). Analiza wyników nie 
wykazała istotnych różnic między grupami, w których wy-
konywane były manipulacje. Istotne różnice pojawiły się 
między grupami manipulowanymi a grupą poddawaną mo-
bilizacji. Większą poprawę (po tygodniu i 4 tygodniach), je-
śli chodzi o poziom bólu i dysfunkcji, zaobserwowano w gru-
pach poddawanych manipulacjom. Po 6  miesiącach nadal 
występowały istotne różnice w poziomie dysfunkcji57. Wy-

RAMKA 43 Ćwiczenia poprawiające ruchomość kompleksu lędźwiowo-miednicznego*

* Wykonanie ćwiczeń czynnych po zabiegach manipulacji na kompleksie lędźwiowo-miednicznym umożliwia podtrzymanie ruchomości uzyskanej w wyniku zastosowa-
nia technik manualnych.

RYCINA 4-10 A) Ćwiczenie typu „koci grzbiet” – wyprost kręgosłupa. B) Ćwiczenie typu „koci grzbiet” – zgięcie kręgosłupa.
C) Zgięcie tułowia w pozycji czworaczej (pozycja jogi). D) Rotacja dolnej części kręgosłupa. E) Przyciągnięcie kolana do tułowia 
w pozycji leżenia tyłem. F) Przyciągnięcie obu kolan do tułowia z wykorzystaniem piłki szwajcarskiej
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niki te wskazują, że pozytywny wynik manipulacji z impulsem 
na odcinku lędźwiowym w większym stopniu zależy od odpo-
wiedniej selekcji pacjentów niż od rodzaju stosowanej techniki.

Istnieją także inne, bardziej zastanawiające, wyniki ba-
dań nad doborem i  skutecznością odpowiedniej techniki 
manualnej u osób z LBP. Hancock i wsp.60 oceniali wyniki 
240 osób z LBP. Część z nich poddawana była zabiegom spe-
cy�cznym, celowanym na dysfunkcję, na drugiej grupie sto-
sowano technikę niespecy�czną jako placebo. Większość 
zabiegów (97%) stanowiły techniki mobilizacji. Autorzy wy-
kazali, że nawet stosowanie technik celowanych nie pozwala 
przewidzieć efektów terapii, gdyż wyniki obu grup były po-
dobne60. Odnosząc się zatem do powyższych doniesień, 
można przyjąć wniosek, że nawet odpowiednio dobrane 
kryteria rokowania nie pozwalają jednoznacznie przewi-
dzieć efektu manipulacji i mobilizacji, gdyż nie u wszystkich 
pacjentów zadziałają one w sposób przewidywalny.

Skuteczność wczesnej interwencji technikami manual-
nymi badali Cook i wsp.58 Stosowali oni odpowiednio mani-
pulacje lub mobilizacje podczas dwóch pierwszych wizyt 
w gabinecie �zjoterapii. Badaniami objęto grupę 149 pacjen-
tów z dolegliwościami LBP. Dwie pierwsze wizyty terapeu-
tyczne służyły także temu, aby odnosząc się do aktualnych 
objawów pacjenta, dobrać specy�czną, indywidualną dla 
niego formę oddziaływania. Następnie pacjent był objęty 
opieką medyczną przez 35 dni. Zarówno w grupie osób pod-
dawanych mobilizacjom, jak i manipulacjom uzyskano istot-
ne efekty terapeutyczne, nie zaobserwowano jednak różnic 
między grupami. Najprawdopodobniej uzyskany efekt tera-
peutyczny jest związany z nastawieniem terapeuty do stoso-
wanej u  pacjenta techniki. Terapeuci uczestniczący w  po-
wyższych badaniach mogli bardzo mocno mody�kować 
sposób terapii, uzależniając ją od reakcji pacjenta58. W przy-
woływanych badaniach Clelanda i wsp.57 techniki były z gó-
ry narzucone projektem badawczym i nie mogły być indywi-
dualnie mody�kowane pod kątem danego pacjenta. Dodat-
kowo w  badaniach Cooka jednym z  kryteriów włączenia 
było uzyskanie przez terapeutę odtworzenia objawów pa-
cjenta w trakcie terapii oraz zredukowanie objawów w efek-
cie zastosowania obustronnego lub jednostronnego ślizgu 
w  stawach międzywyrostkowych58. Kryteria te wynikały 
z tego, że autorzy za cel przyjęli sobie określenie efektywno-
ści terapii indywidualnie dobranej dla danego pacjenta.

Badania te pokazują, że właściwy sposób klasy�kacji pa-
cjentów do odpowiedniej terapii może stanowić czynnik de-
cydujący o skuteczności terapii. Kierunek manipulacji, miej-
sce jej wykonania oraz odpowiednia siła to czynniki, jakie 
powinny być uwzględnione w planie leczenia na podstawie 
identy�kacji ograniczonego zakresu ruchomości w  kom-
pleksie lędźwiowo-miednicznym, za pomocą badania czyn-
nego i biernego zakresu ruchomości oraz oporu końcowego. 
Przykładowo, jeśli badanie wykaże ograniczenie czynnego 
zakresu rotacji (AROM) dolnego odcinka tułowia w  lewo 
wraz z ograniczeniem biernej dodatkowej ruchomości w sta-
wach międzykręgowych (PAIVM) w  kierunku przednio- 
-tylnym na wysokości segmentu L4–L5 oraz ograniczenie 
biernej ruchomości w  stawach międzykręgowych (PIVM) 
w  zakresie rotacji w  lewo w  tym samym segmencie rucho-

wym kręgosłupa, to należy wykonać manipulację rotacyjną 
w lewo skierowaną na segment L4–L5. Po wykonaniu mani-
pulacji należy powtórzyć badanie czynnego i  biernego za-
kresu ruchu celem określenia, czy zastosowana technika 
przyniosła pożądane rezultaty typu większej swobody ruchu 
lub zmniejszenia dolegliwości bólowych. Włączenie do pro-
gramu terapii ćwiczeń czynnego zakresu ruchomości odcin-
ka lędźwiowego kręgosłupa powinno utrwalić uzyskane 
w wyniku manipulacji rezultaty (ramka 4-3). W miarę ustę-
powania objawów oraz poprawy zakresu ruchomości pacjent 
powinien wykonywać ćwiczenia stabilizacyjne odcinka lę-
dźwiowego oraz ćwiczenia ogólnokondycyjne (ramka 4-5).

Wykonując manipulacje, należy też uwzględnić czynniki 
psychologiczne, ponieważ badania z  wykorzystaniem FABQ 
dowodzą, że manipulacje kręgowe bardziej zwiększają lęk przed 
bólem niż program ćwiczeń stabilizacyjnych kręgosłupa37.

Niestabilność lędźwiowego odcinka kręgosłupa
Według Klasyfikacji ICF: Ból odcinka lędźwiowego 
z zaburzeniem koordynacji ruchowej
Z klinicznego punktu widzenia Panjabi61 de�niuje niesta-
bilność jako niemożność zachowania przez kręgosłup (ob-
ciążony �zjologicznie) takich wzorców ruchu, które nie do-
puszczają do uszkodzenia tkanki nerwowej, podrażnienia, 
deformacji oraz bólu upośledzającego prawidłowe funkcjo-
nowanie. Całkowity zakres ruchu segmentu ruchowego 
kręgosłupa można podzielić na strefę neutralną i elastycz-
ną61,62. Ruch w neutralnej pozycji kręgosłupa wymaga po-
konania minimalnego biernego oporu (strefa neutralna), 
natomiast ruch przy końcu zakresu ruchomości wymaga po-
konania stopniowo narastającego biernego oporu (strefa ela-
styczna)61,63. Uważa się, że niestabilność jako objaw klinicz-
ny jest wynikiem powiększenia się zakresu strefy neutralnej 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości biernego oporu, 
jaki napotyka ruch w stre�e elastycznej.

Według koncepcji Panjabiego61 na stabilność kręgową skła-
dają się trzy funkcjonalnie zintegrowane ze sobą układy wcho-
dzące w skład głównego układu stabilizacji kręgosłupa. Zgod-
nie z tym, co podaje Panjabi61, główny układ stabilizacji kręgo-
słupa składa się z układów kontroli biernej, czynnej i nerwowej.

Układ kontroli biernej składa się z  trzonów kręgowych, 
stawów międzywyrostkowych i  torebek stawowych, z  wię-
zadeł kręgosłupa oraz biernego napięcia pochodzącego 
z mięśni i ścięgien kręgosłupa. Układ bierny zapewnia stabi-
lizację w stre�e elastycznej oraz ogranicza zakres strefy neu-
tralnej. Ponadto składowe tego układu działają jak przetwor-
niki, dostarczając układowi kontroli nerwowej informacji na 
temat pozycji i ruchu poszczególnych kręgów.

Układ kontroli czynnej, w skład którego wchodzą mięś-
nie kręgosłupa oraz ścięgna, wytwarza siły potrzebne do sta-
bilizacji kręgosłupa dostosowanej do zmieniających się ob-
ciążeń. Układ kontroli czynnej jest przede wszystkim odpo-
wiedzialny za kontrolę ruchu, który zachodzi w  stre�e 
neutralnej i zabezpiecza utrzymanie zakresu tej strefy. Mięś-
nie kręgosłupa także działają jak przetworniki, dostarczając 
układowi kontroli nerwowej informacji na temat wytwarza-
nych przez nie sił.



W PUBLIKACJI M.IN.:

• diagnostyka i leczenie manualne dysfunkcji poszczególnych okolic anatomicznych kręgosłupa 
oraz stawu skroniowo-żuchwowego;

• opis skutków ubocznych i przeciwwskazań do stosowania leczenia manualnego;
• liczne ilustracje i zdjęcia ukazujące pozycję i układ rąk terapeuty, 

a także ułożenie ciała pacjenta;
• opisy przypadków klinicznych i ich leczenia;
• płyta DVD – dodatkowe źródło informacji 

pomocne w opanowaniu wielu technik 
diagnostycznych i terapeutycznych.
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Tytuł oryginału: Manual Physical Therapy
of the Spine, 2nd edition. Publikację wydano
na podstawie umowy z Elsevier.
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Ni niej sza pu bli ka cja jest skie ro wa na do po cząt ku ją cych i już
prak ty ku ją cych te ra peu tów ma nu al nych, któ rzy chcie li by udo -
sko na lić i roz wi jać swój warsz tat te ra peu tycz ny oraz ak tu ali zo -
wać wie dzę. Po win na za in te re so wać za rów no uczest ni ków
szko leń z za kre su te ra pii ma nu al nej i fi zjo te ra pii or to pe dycz -
nej, jak i pro wa dzą cych te szko le nia – za wie ra bo wiem opis
spo so bów na ucza nia i sku tecz ne go sto so wa nia te ra pii ma nu -
al nej w prak ty ce. Mo że oka zać się po moc na tak że stu den tom
fi zjo te ra pii, fi zjo te ra peu tom oraz wy kła dow com i na uczy cie -
lom aka de mic kim. Po le ca na jest rów nież wy kwa li fi ko wa nym
ma sa ży stom oraz tym, któ rzy zaj mu ją się le cze niem na stępstw
wszel kie go ro dza ju uszko dzeń ukła du ru chu.
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