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umer trzeci „Praktycznej fizjoterapii i rehabilitacji” w głównej mierze poświęcony jest
osteopatii. Temat ten został

opracowany pod redakcją Dariusza Skrzypka, Prezesa Towarzystwa Osteopatów Polskich TOP. Oprócz głównych założeń teoretycznych osteopatii, jej filozofii oraz technik
stosowanych w terapii w numerze tym znajdą Państwo praktyczne przykłady zastosowania wybranych ćwiczeń w konkretnych przypadkach. Ponadto w numerze znajdą Państwo ciekawe artykuły, w tym kinezyterapia i fizykoterapia w leczeniu zespołu Sudecka, terapia w środowisku wodnym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak również wprowadzenie do metody NDT-Bobath, która będzie głównym tematem w kolejnym numerze.
W numerze publikujemy także bardzo ciekawy wywiad z prof. dr hab. med. Leszkiem
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Neurorehabilitacja.
Zaopatrzenie ortopedyczne

W

czwartym kwartale 2009 r. ukazała się na rynku bardzo ciekawa pozycja książkowa Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Autorka książki – dr Emilia Mikołajewska – w
sposób systematyczny i kompleksowy
omawia nowoczesne i tradycyjne metody rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem aparatu ruchu w przypadku uszkodzenia układu
nerwowego.
W publikacji tej przedstawione są działania, których celem jest zmniejszenie
trudności przy użyciu sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego jako jednego z
elementów kompleksowej rehabilitacji.
Dodatkową zaletą tej książki jest bogata szata graficzna. Książka skierowana
jest do wszystkich osób, które pracują
z osobami niepełnosprawnymi.

XIV Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku PTK

J

uż po raz czternasty w Ustroniu w dniach 10–13 lutego odbyło się Sympozjum
Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Tematyka konferencji dotyczyła:
 r ehabilitacja pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego,
w
 arsztaty spiroergometryczne, trening izokinetyczny, telerehabilitacja
 o cena stanu czynnościowego podczas rehabilitacji,
 s tres i depresja w chorobach układu krążenia.
Następne Sympozjum w Ustroniu odbędzie się w dniach 23–26 lutego 2011 r.

Otwarcie Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji
i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży

W

lutym odbyło się oficjalne i uroczyste otwarcie Wielkopolskiego Centrum
Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży. Jest to
nowoczesne i doskonale wyposażone miejsce, gdzie poznaniacy będą mogli szybko rozpocząć rehabilitację. Centrum posiada pracownie fizykoterapii, gabinet masażu, pracownie hydroterapii, gabinet kinezyterapii.

Postępy
w rehabilitacji
onkologicznej

12.03.2010

P

odczas obywających się w Poznaniu po raz 23 targów medycznych
Salemd odbyła się konferencja „Postępy
w rehabilitacji onkologicznej”. Głównym
organizatorem konferencji była Komisja
Rehabilitacji i Integracji Społecznej Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk,
a przewodniczącym komitetu naukowego
był prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch.
Celem konferencji było przedstawienie nowych tendencji w rehabilitacji onkologicznej. Hasłem przewodnim konferencji było
obalanie mitów o braku możliwości rehabilitacji i aktywnego usprawniania chorych
onkologicznych.
Wykładowcami na tej konferencji byli
m.in. prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka,
prof. dr hab. Marek Woźniewski, prof. Helena Sęk, dr hab. med. Aleksander Barinow-Wojewodzki, dr n.k.f. Sławomir Marszałek,
dr n.k.f. Jarosław Ciechomski.
Wśród tematów poruszanych w trakcie wykładów znalazły się takie zagadnienia, jak:

 Czy rehabilitacja jest potrzebna w onko-

logii?
 Wybrane aspekty epidemiologii i profilaktyki nowotworów złośliwych.
 Rehabilitacja w onkologii pulmonologicznej.
 Nowe formy postępowania fizjoterapeutycznego po mastektomii.
 Zastosowanie fizjoterapii funkcjonalnej
w onkologii głowy i szyi.
 Sposoby radzenia sobie w chorobach onkologicznych.
Bardzo ciekawym tematem okazał się
wykład „Terapeutyczne aspekty opieki duszpasterskiej w stanach terminalnych choroby nowotworowej”, który wygłosił ks. mgr Zbigniew Pawlak
z Zespołu Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
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Prof. dr hab. med.
Leszek Romanowski
Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii,
Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu,
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi w Poznaniu

Okiem ortopedy
rola
fizjoterapeuty
w procesie leczenia

Wywiad z prof. dr. hab. MED. lESZKIEM ROMANOWSKIM
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Jaka rolę odgrywa fizjoterapeuta w procesie leczenia u chorych z problemami ortopedycznymi?
Prof. dr hab. med. Leszek Romanowski:
W procesie leczenia nie ma mowy o tym,
że jedna osoba poradzi sobie ze wszystkim. Lekarz potrzebuje pomocy radiologa
do zrobienia zdjęcia RTG, laboratorium do
zrobienia badań, a po samej operacji ortopedycznej pacjent musi mieć kontynuację
opieki, którą sprawuje fizjoterapeuta. Model współpracy między ortopedą a fizjoterapeutą musi być zwarty, gdyż tylko w tym
przypadku istnieje szansa na zakończenie
leczenia sukcesem. Czasem - oczywiście nawet w najlepiej prowadzonych przypadkach
nie udaje się pomóc pacjentowi. Zabiegi fizjoterapeutyczne zwiększają jednak szanse
na pozytywne zakończenie leczenia.
Zeszłoroczny Międzynarodowy Kongres
Chirurgii Ręki, Nadgarstka, Łokcia i Barku
– FESSH 2009, w ramach którego odbyła
się współorganizowana z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii Międzynarodowa Konferencja Fizjoterapeutów, był potwierdzeniem modelu współpracy, do którego osobiście dążę. Na początku, wszyscy chcą się
wydzielać i tworzyć wąskie specjalizacje, ale
w późniejszym etapie następuje moment,
kiedy konieczna jest współpraca. Doskonałym przykładem pozamedycznym jest Unia
Europejska – patrząc przez pryzmat historii,
na początku wszystkie kraje chciały się wydzielać, a obecnie dążą do zaciskania współpracy w ramach Unii Europejskiej. Tak więc
jeżeli robimy coś wspólnie, to jesteśmy dzięki temu silniejsi, więcej potrafimy, co jest
bardzo istotne w procesie leczenia.
Kiedy i w jakim zakresie fizjoterapeuta jest
włączany w proces leczenia, np. w Pana klinice?
Kiedy rozpocząłem pracę, kierownikiem kliniki był prof. Manikowski. Już wtedy obowiązywała zasada włączania fizjoterapeuty praktycznie na każdym etapie procesu leczenia i procedura ta istnieje do dzisiaj. Każdy przypadek jest w naszej klinice omawiany wspólnie; fizjoterapeuta, jako członek
zespołu, nie tylko informowany jest o planach dotyczących leczenia, ale również bierze udział w dyskusji, gdzie przedstawia
swój punkt widzenia. Na bazie tej rozmo-

wy tworzymy konkretny plan leczenia pacjenta, który następnie jest realizowany. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że fizjoterapeuci, którzy pracują w naszej klinice, są
bardzo doświadczeni, uczestniczą w obchodach i cały czas mają kontakt z chorym.
W związku z tym doskonale znają wszelkie
etapy leczenia. Zdarza się również, zresztą nie tylko w naszym ośrodku, że fizjoterapeuta uczestniczy w samej operacji, co ułatwia mu późniejszą pracę z tym pacjentem.
Czy fizjoterapeuta sam tworzy plan rehabilitacji na podstawie informacji otrzymanych od chirurgów, czy jest to również konsultowane z lekarzami?
W sytuacjach gdy wykonujemy operacje
standardowe, gdzie procedura jest już opracowana, to sytuacja jest jasna, gdyż każdy
z nas doskonale wie, co ma zrobić w danym
momencie. A sytuacje wyjątkowe, niespecyficzne zgłasza się i omawia bardziej szczegółowo. Gdy wdrażana jest nowa procedura,
fizjoterapeuta uczestniczy w zebraniu, które ma na celu ustalenie planu działań pooperacyjnych.
Czy jest Pan Profesor w stanie przytoczyć
przykład takiej niestandardowej procedury, gdzie fizjoterapeuta odegrał istotną rolę?
Nie trzeba brać pod uwagę tylko niestandardowych przypadków, są sytuacje rutynowe,
gdzie pytamy fizjoterapeutów, jak postępuje leczenie, i w zależności od wyników dobieramy odpowiednią procedurę, odpowiednie działania, które w tym przypadku odniosą lepszy skutek niż w innym. To jest niezmiernie istotny głos w dyskusji. A jeśli chodzi o przypadki szczególne – nasza klinika
jest miejscem, gdzie wykonuje się dużo takich operacji są one zawsze omawiane pod
każdym względem. Oczywiście, bierzemy tu
pod uwagę – oprócz opinii ortopedów i fizjoterapeutów – również głos anestezjologa,
pielęgniarki, po prostu zaangażowany jest
cały zespół, który będzie realizował ustalony
wspólnie program.
Czy zdarza się, że podczas omawiania konkretnego przypadku dochodzicie Państwo
do konkluzji, iż przed wdrożeniem postępowania operacyjnego warto spróbować
leczenia zachowawczego?

Przykładem może być nawet dzisiejsza sytuacja, gdy omawialiśmy przypadek chorego z ograniczeniem zakresu ruchu w obrębie nadgarstka. Ustaliliśmy, że przeprowadzimy zabieg artroskopowy, który będzie miał na celu uwolnienie torebki stawowej, tak aby pacjent odzyskał możliwość ruchu w obrębie nadgarstka. Ten plan leczenia miał zostać wprowadzony w życie następnego dnia, jednak fizjoterapeuta, który
zajmuje się tym pacjentem, powiedział, że
w ciągu weekendu zaobserwował znaczną poprawę, jeżeli chodzi o ruch. Tak więc
w tym momencie odstępujemy od operacji
i będziemy dalej obserwować chorego. Jeżeli
poprzez ćwiczenie uzyska pożądany efekt,
zrezygnujemy z operacji, jeżeli jednak poprawa nie będzie nadal satysfakcjonująca,
zapewne wprowadzimy postępowanie chirurgiczne. Jednak wtedy będziemy operować w dużo bardziej komfortowej sytuacji,
gdyż przykurcz będzie stanowczo mniejszy.
Rozumiem, że fizjoterapia u tego chorego
została włączona od samego początku po
przyjęciu go na oddział?
Tak jest zawsze. Gdy chory przychodzi do
szpitala, szczególnie z takim problemem, nie
może być pozostawiony samemu sobie. Jeżeli byśmy tak postąpili, popełnilibyśmy błąd.
Czyli przed operacją wprowadzane są zabiegi fizjoterapeutyczne?
Tak, gdyż ortopedia czy oddział ortopedyczny nie oznacza, że istotą jest tylko leczenie operacyjne. To jest, oczywiście, wiodący
i bardzo istotny element, ale nie jedyny sposób leczenia. Bardzo często są przypadki,
gdzie uzyskuje się poprawę poprzez usprawnianie chorego, czasami poprzez inne działania, np. blokady anestezjologiczne. Byłoby dużym błędem, gdybyśmy się zawęzili
i u każdego pacjenta, który do nas trafia, widzieli tylko możliwość leczenia operacyjnego.
Szczególnie dotyczy to chorych tzw. nieurazowych. Fizjoterapia wprowadzona przed
zabiegiem chirurgicznym jest bardzo istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, przygotowuje pacjenta do późniejszego unieruchomienia, po drugie, pacjent uczy się zabiegów fizjoterapeutycznych, które będą
wprowadzone po zabiegu lub po okresie
unieruchomienia. Dzięki temu pacjent wie,
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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jakie ćwiczenia ma wykonywać. Jest to bardzo istotne pod względem psychologicznym,
gdyż chory czuje się pewniej. Bardzo podobnie jest z dziećmi – gdy wykonuję taką operację, zapraszam małego pacjenta na salę operacyjną i anestezjolog czy pielęgniarka tłumaczą mu, jak będzie przebiegać operacja, co
on będzie musiał robić, do czego służą narzędzia itp. Dzięki temu dziecko, które wchodzi
na salę operacyjną, nie boi się, gdyż zna otoczenie, w którym się znajduje. Z dorosłym pacjentem jest bardzo podobnie – jeżeli wszystko wcześniej mu wytłumaczymy, kolejne etapy procesu leczenia idą sprawniej i łatwiej.
Kiedy rozpoczynamy fizjoterapię po zabiegu operacyjnym?
Fizjoterapię po operacji rozpoczynamy praktycznie od razu. Oczywiście, pacjent leczony
operacyjnie z powodu złamania nie rozpoczyna ćwiczeń tej kończyny na następny dzień,
jednak terapia polega na tym, że uczy się go
oddychać, że się go pionizuje. Tak więc program rehabilitacji rozpoczyna się od razu, ale
często nie dotyczy miejsca, które było operowane. Największym błędem, jaki możemy popełnić, jest przetrzymanie pacjenta w łóżku.
Szczególnie dotyczy to osób starszych.
Czy w klinice są prowadzone badania, które pokazują, o ile szybciej pacjent wraca do
normalnego funkcjonowania dzięki stosowaniu rehabilitacji w porównaniu z pacjentem, który nie był rehabilitowany?
Oczywiście, są takie badania, jednak podejście w nich jest bardziej kompleksowe
i uwzględnia się wiele czynników, choć ten
dotyczący wprowadzenia fizjoterapii w konkretne miejsce, które było operowane, jest
niezmiernie istotny. Wyniki pokazywały, że
niekoniecznie trzeba jak najszybciej wprowadzić fizjoterapię – są bowiem sytuacje,
gdzie okazywało się, że choremu trzeba
dać trochę więcej czasu na to, aby złamanie
się skonsolidowało, a zbyt wczesne wkraczanie w konkretne miejsce operacji wcale
nie skracało rekonwalescencji. Jednak dzięki doświadczeniu i ciągłej nauce łatwiej jest
nam znaleźć tę optymalną drogę terapii.
Jakie jest podejście do dydaktyki w Pana
klinice? Czy studenci fizjoterapii mają szanse zdobywać wiedzę praktyczną w klinice?
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Tak, oczywiście, studenci praktykują u nas
i jest ich coraz więcej. Odpowiedzialny za
szkolenie studentów jest dr Maciej Jaruga,
którego zadaniem jest to, by szkolenie studentów odbywało się sprawnie. Muszę tutaj wspomnieć, że fizjoterapia jest kierunkiem, który się bardzo dynamicznie rozwija
na naszym uniwersytecie.
Czy widzi Pan konieczność edukacji lekarzy
ortopedów w zakresie skuteczności fizjoterapii i zasadności jej stosowania?
Edukacja powinna dotyczyć zarówno ortopedów, jak i fizjoterapeutów. Obie te specjalizacje powinny znać procedury swoich
kolegów, gdyż wiedza ta pozwoli na to, że
staną się oni partnerami w dyskusji na temat programu leczenia pacjenta. Tak więc
ortopeda koniecznie powinien znać procedury fizjoterapeutyczne, a fizjoterapeuta
również musi mieć wiedzę z zakresu ortopedii, gdyż tylko na takim poziomie współpracy mogą dojść szybciej do ustalenia prawidłowych procedur dotyczących terapii
chorego.
Jakie są zasady współpracy między ortopedą i fizjoterapeutą w kontekście ambulatoryjnej pracy z pacjentem po zabiegu chirurgicznym?
Jest to bardzo istotna kwestia, wręcz kluczowa. Dawniej model leczenia pacjenta
wyglądał następująco: pacjent przyjmowany był na tydzień przed operacją na oddział
i prowadzona była fizjoterapia, następnie
po operacji przebywał na oddziale 2 tygodnie, w trakcie których poddawany był dalszym zabiegom. Po wypisie pacjent co pewien czas pojawiał się na wizyty kontrolne.
Obecnie sytuacja się bardziej skomplikowała, gdyż często jest tak, że pacjent pojawia
się w klinice w dniu operacji i następnego
dnia pacjent jest wysyłany do domu, często
na drugi koniec Polski. W takich przypadkach pojawia się problem kontroli pacjenta i efektów naszych działań. Obecnie brakuje modelu kompleksowego leczenia pacjenta, uwzględniającego wszystkie aspekty, a jest on – jak pokazuje praktyka – niezbędnie konieczny. Z naszej strony przygotowujemy szkolenia i konferencje, na które zapraszani są również fizjoterapeuci. Na
tych konferencjach staramy się wypraco-

wać pewien model, który będzie odpowiadał obecnej rzeczywistości. Poprzednie czasy, możliwości długiego kontaktu z pacjentem już nie wrócą, a wręcz – patrząc na kraje Europy Zachodniej – można powiedzieć,
że czas hospitalizacji będzie coraz krótszy.
Przykładem może tu być Wielka Brytania,
gdzie poproszono mnie wraz z kolegami
o stworzenie na bazie istniejącego już szpitala ośrodka chirurgii barku. Po etapie przygotowań technicznych związanych z wyposażeniem ośrodka nastąpiło zebranie
wszystkich fizjoterapeutów z regionu, podczas którego przekazaliśmy im, co będziemy robić z punktu widzenia ortopedycznego. Dostali oni również informacje na temat programów postępowania, które mają wdrażać z pacjentem po operacji. Dopiero wtedy przystąpiliśmy do prowadzenia
operacji. Oczywiście, patrząc na rejon mojej kliniki, przygotowanie takiego szkolenia
dla wszystkich fizjoterapeutów byłoby bardzo trudne, tak więc musimy myśleć i wypracować nasz własny model kompleksowego leczenia pacjenta, który będzie odpowiadał obecnej sytuacji. Obecnie większość pacjentów poddawanych jest rehabilitacji poza murami szpitala, co stanowi dla
nas największe wyzwanie, ponieważ właściwie przeprowadzona fizjoterapia po operacji jest często kluczem do sukcesu i utrwalenia pozytywnych skutków leczenia. Wskazane jest, by lekarz umieszczał na wypisie podstawowe dla fizjoterapeuty informacje, tak
by ten od razu wiedział, co może pacjent, jakie są ograniczenia ruchu itp. Dobrze by było, gdyby lekarz przekazał również np. nr
telefonu do kontaktu. Chodzi o to, by fizjoterapeuta nie był pozostawiony sam sobie
w sytuacji, gdy to od pacjenta musi dowiadywać się podstawowych informacji. Zachęcam też wszystkich fizjoterapeutów,
by w takich przypadkach, w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktowali się z lekarzem prowadzącym. Tak więc mówiąc o modelu współpracy na linii ortopeda – fizjoterapeuta, mówię o modelu wypracowanym
wspólnie na zasadzie konsensusu. Musimy
sobie bowiem zdać sprawę, że istotą naszej
wspólnej pracy są zdrowie i satysfakcja pacjenta, a co za tym idzie – jego powrót do
społeczeństwa jako w pełni samodzielnej
i sprawnej jednostki.
Rozmawiał: Bartłomiej Woźniak

OSTEOPATIA

Wprowadzenie
do osteopatii
Osteopatia
jest to metoda
diagnozowania,
leczenia, ale przede
wszystkim filozofia
opieki medycznej.

A

rtykuł ten zajmuje się omówieniem najważniejszych
kwestii dotyczących osteopatii, odpowiada na pytania najczęściej formułowane pod adresem
osteopatów. W dobie niebywałego postępu w naukach medycznych i ich technicyzacji osteopatia jawi się jako spoiwo między
często nadmiernie wyspecjalizowanymi gałęziami medycyny obejmującej opieką tylko
ściśle określoną grupę przypadków. Mimo
stosowania metod terapii opartych na najbardziej tradycyjnej metodologii, jaką można sobie wyobrazić – kontakcie manualnym
terapeuty i pacjenta – osteopatia nie stoi
w sprzeczności ze zdobyczami nauki, korzysta z nich i wspomaga badania. Warto więc
zrozumieć przesłanki, jakimi kieruje się
osteopatia w pracy z pacjentem i jakie zalety współpracy z osteopatą może odnieść
kolega/koleżanka z branży medycznej.

Co to jest ̶ Próba definicji
Osteopatia jest to metoda diagnozowania, leczenia, ale przede wszystkim filozofia opieki medycznej. W sferze diagnostyki opiera się na analizie ruchomości tkanki
jako miary jej stanu funkcjonalnego. Zatem
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jakiekolwiek ograniczenie fizjologicznej
amplitudy ruchu i zmiana wektora ruchu
tkanki, a w dalszej konsekwencji zaburzenie jej prawidłowego napięcia, ukrwienia
i kontroli neurologicznej, jest dla osteopatii oznaką jej dysfunkcji i wymaga leczenia.
W procesie leczenia osteopatia wykorzystuje wyspecjalizowane techniki manualne w celu normalizacji ruchomości tkankowej. To, co wyróżnia osteopatię, to filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi. Osteopatia wykorzystuje więc techniki
manualne jako narzędzie do wzmacniania
tych właściwości organizmu. Innymi słowy,
osteopatia nie leczy organizmu – ona wspomaga jego samoleczenie.

nego w sposób bezpieczny, powtarzalny
i przewidywalny uzyskać efekt terapeutyczny – w odróżnieniu od mikstur, których
działania nigdy nie dało się przewidzieć,
a z których skutkami toksycznymi należało
się liczyć bardzo poważnie. Rozczarowany
nieskutecznością ówczesnych metod terapii
Still zarzucił na pewien okres praktykowanie medycyny i oddał się studiom nad anatomią i biomechaniką, wychodząc z założenia,
że jeżeli jakiś organ ma określony kształt, to
zgodnie z logiką przyrody, w którą głęboko wierzył – musi mieć określoną funkcję.
Zakładał ponadto, że jeżeli pozna dokładnie budowę tkanek i narządów, ich wzajemne rozmieszczenie i ruchomość, będzie
mógł przewidzieć, jakie czynniki wspomagają, a jakie przeszkadzają w ich prawidło-

Pochodzenie osteopatii
Twórcą osteopatii był A. T. Still – lekarz
praktykujący w XIX w. w Stanach Zjednoczonych. Początkowo wykonywał swój zawód tak jak inni współcześni mu lekarze,
stosując medycynę opierającą się głównie na doświadczeniu, a nie faktach naukowych, zwłaszcza że naukę medycyny można było w tamtych czasach podjąć, praktykując u innego lekarza. Znajomość anatomii
wśród lekarzy była nader pobieżna. Patogeneza większości chorób pozostawała w sferze hipotez, spośród których znacznie częściej brano pod uwagę czynnik zewnętrzny
(zatrucie, niedobory, uraz) niż zjawiska zaburzenia wewnętrznej homeostazy. W użyciu było wiele mikstur o składzie powielanym z pokolenia na pokolenie bez wiedzy
o właściwościach związków wchodzących
w jej skład. Stąd tyle samo było powikłań
spowodowanych stosowaniem leków, jak
zaniechaniem leczenia. Still sam padł ofiarą
nieskuteczności systemu zbudowanego na
wątłych przesłankach, stracił najbliższych
w epidemii zapalenia opon mózgowych,
patrząc, jak medycyna klasyczna jest bezradna w konfrontacji w chorobą. Z drugiej
strony na trop medycyny opartej na stosowaniu technik manualnych (zamiast leków
i zabiegów chirurgicznych) wpadł poprzez
własne doświadczenie łagodzenia bólu głowy, jaki nękał go często w młodości. Otóż
opierając podstawę czaszki na rozpiętym
między dwoma drzewami sznurze potrafił
poprzez odciążenie górnego odcinka szyj-

Nieważne jak
odległe są od
siebie narządy
– wszystkie
wzajemnie
na siebie
oddziałują.
wym funkcjonowaniu. To będzie jego broń
w walce ze schorzeniem, jakkolwiek nazywałoby się ono w podręcznikach medycyny.
I rzeczywiście, poprzez dogłębne poznanie
anatomii i jej zastosowanie w praktyce klinicznej Still nie tylko zbudował spójny system medyczny i teorię terapii, którą nazwał
osteopatią, ale – co o wiele ważniejsze – zaczął także odnosić spektakularne sukcesy.

Filozofia osteopatii
Dokładnie w 1874 r. Still zdecydował się
ogłosić światu tezy medycyny osteopatycznej opartej na następujących założeniach filozoficznych:
1 Ciało jest całością.
Nieważne, jak odległe są od siebie narządy – wszystkie wzajemnie na siebie oddziałują, nie istnieje narząd izolowany, cokolwiek dzieje się w jednym – musi to powo-

dować konsekwencje w innym, czynnościowo od niego zależnym. Oto przykład: po
skręceniu stawu skokowego, utykając, pacjent przeciąża staw kolanowy poprzez rotację zewnętrzną podudzia, skraca przez to
czynnościowo kończynę. Powoduje to rotację talerza biodrowego ku przodowi jako
kompensacyjny mechanizm wyrównywania kończyny, a to z kolei powoduje przemieszczenie podstawy kości krzyżowej
w kierunku tylnym i rotację ostatniego kręgu lędźwiowego. Tak daleko i tak blisko.
2 S
 truktura i funkcja wzajemnie są
sprzężone.
Jeżeli kończyna ma funkcję podporową, to
ukształtowanie jej kości jest zgoła inne niż
kości w miejscu poddanym głównie trakcji.
Widać to na przykładzie kości udowej i ramiennej. Masywne kłykcie udowe zapewniają przenoszenie ogromnych sił nacisku
ze szkieletu osiowego na podudzia, natomiast kość ramienna będąca łącznikiem
między ruchomą, chwytną częścią kończyny górnej a nieruchomym tułowiem nie
musi posiadać tak masywnej budowy nasady dalszej, wystarczy wspomnieć, że przynasada dalsza kości ramiennej w okolicy
dołu łokciowego posiada grubość zaledwie 1,5 cm. Zatem już sama budowa określa
funkcję – z jednej strony przegubu zapewniającego maksymalną wytrzymałość kosztem ruchomości w przypadku nasady podporowej kości udowej, z drugiej zaś przegub zapewniający maksymalną ruchomość
stawu łokciowego kosztem stabilności.
3 C
 iało ma stałą tendencję do samoleczenia.
Rozważając tę tezę Stilla od strony mechanicznej, można z łatwością zobrazować tę
tendencję organizmu na przykładzie układu powięziowego (błony łącznotkankowe pokrywające wszystkie narządy). Mimo
przyjęcia nieprawidłowych napięć w przebiegu urazu lub stałych przeciążeń, np. stereotyp pracy – nigdy nie traci tendencji do
powrotu do zrównoważonego napięcia
na stelażu kostno-mięśniowym, czemu daje dowód poprzez zachowanie wektora ruchomości przy badaniu palpacyjnym, niezależnie od tego, jak dawno ten wektor ruchu
nie był wykorzystany. Oczywiście, taki sam
mechanizm dążenia do równowagi obserwujemy w zakresie przemian biochemicznych, równowagi hormonalnej, równowagi
kwasowo-zasadowej i jonowej w ciele.
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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4 G
 łówna przyczyna chorób to zaburzenie ukrwienia tkanek na skutek
zaburzonej ruchomości.
Still obserwując efekty swej pracy, stwierdził, że to ukrwienie tkanki jest warunkiem
jej prawidłowego działania, warunkiem
zaś prawidłowego ukrwienia (nie wnikając w strukturę ścian naczyń ani skład krwi)
jest zachowanie prawidłowej ruchomości
narządu i jego prawidłowego położenia
względem narządów sąsiednich. Wszystko,
co powoduje ucisk naczyń, a więc nieprawidłowo napięty mięsień, staw pozbawiony
naturalnej ruchomości, nieprawidłowo usytuowany narząd wewnętrzny (dla osteopaty wątroba pod prawym łukiem żebrowym
to stanowczo za mało, musi się poruszać
wokół fizjologicznych osi i zgodnie z fizjologicznym rytmem), to potencjalne przyczyny zaburzeń w ukrwieniu. Jak to zwykle bywa z nowinkami w świecie medycyny, środowisko z nieufnością przyjęło jego teorię,
lecz mimo to rozwijał on swoją dziedzinę,
a sława jego jako niebywale skutecznego
terapeuty rozszerzała się po całej Ameryce.

Status zawodu osteopaty

Polski wątek

Z różnic w kształceniu wynikają różnice
w statusie zawodu osteopaty na świecie.
W Stanach Zjednoczonych osteopaci po wielu trudnych latach zmagań z administracją
i środowiskiem medycyny klasycznej – nie
zawsze im życzliwym – osiągnęli w końcu lat 60. XX w. te same prawa co lekarze medycyny i odróżniają się tylko tytułem D.O. (lekarze medycyny używają skrótu M.D.). Mogą diagnozować, leczyć, wy-

W Polsce funkcjonuje od wielu lat kilka
ośrodków kształcenia w zakresie terapii manualnej z silnymi wpływami czeskiej szkoły
Karela Lewita. Kursy prowadzone są w ramach działalności Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PLTMM)
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM), a także innych organizacji
i szkół. Do 2003 r. (nieprawdopodobne,
prawda?) nie istniało jednak żadne szkolenie dające tytuł dyplomowanego osteopaty. Dopiero w tym właśnie roku otwarto w Polsce filię renomowanej szkoły osteopatycznej z Belgii o nazwie SCOM (Sutherland College of Osteopatic Medicine),
która zapewnia kształcenie w pełnym wymiarze godzin, akceptowane przez EFO.
W 2005 r. powstało stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Osteopatów Polskich
(TOP), mające na celu zalegalizowanie zawodu osteopaty w Polsce, propagowanie
medycyny osteopatycznej i wspieranie wysiłków na rzecz popularyzacji osteopatii
w środowisku medycznym.

Skąd się biorą osteopaci
Wkrótce pacjentów było tak wielu, że Still
potrzebował następców. Zrozumiał, że pojawiła się paląca potrzeba wykształcenia
osteopatów, jeżeli nauka ma się dalej rozwijać. Zwlekał z tym i tak bardzo długo, bo
dopiero w 1892 r. otworzył pierwszą szkołę
osteopatii w Kirksville, która zresztą istnieje do dziś. Początkowo cykl szkolenia trwał
2 lata, następnie stopniowo – w miarę jak
poszerzał się program zajęć o przedmioty teoretyczne – osiągnął wymiar pełnych
studiów akademickich, jak to jest obecnie
w Stanach Zjednoczonych. Poprzez Wielką Brytanię osteopatia trafiła do Europy
– pierwszą szkołą na starym kontynencie
była Brytyjska Szkoła Osteopatii założona
w 1917 r. Szkoły osteopatyczne powstały
też w innych krajach, nadając swym absolwentom tytuł osteopaty. Problemem pozostały rozbieżności w programie szkolenia.
Dopiero Europejska Federacja Osteopatyczna (EFO) podjęła wysiłki na rzecz ujednolicenia programu kształcenia osteopatycznego. W większości przypadków są to
w Europie szkolenia podyplomowe dla lekarzy, fizjoterapeutów lub studentów obu
tych kierunków.

10

PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA

Czym zajmuje się osteopatia

konywać i zlecać badania dodatkowe, wykonywać zabiegi operacyjne, przyjmować
porody, przepisywać leki itd., zupełnie tak
jak lekarze medycyny, dodatkowo stosując
w swej praktyce leczenie technikami manipulacyjnymi. W Europie sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana: zawód osteopaty wprawdzie został zalegalizowany jako samodzielny zawód medyczny, ale osteopaci nie mają praw takich jak ich koledzy
w USA, a ich status regulują przepisy unijne.

Osteopatia traktuje człowieka jako psychofizyczną całość będącą w stanie dynamicznej równowagi. Zaburzenie tej równowagi skutkujące chorobą jest dla osteopatii
wyzwaniem. Jak mawiał Still, „każdy może
znaleźć chorobę, chodzi o to, aby znaleźć
zdrowie w człowieku”. Miał na myśli adaptacyjne właściwości ciała zdolne do walki
z chorobą. Osteopatia zatem to sztuka poszukiwania zdrowia w ciele człowieka, sztuka odkrywania przed nim samym możliwości, o których nie miał pojęcia – zarówno
w sferze fizycznej, jak i duchowej. Domeną
osteopatii jest poszukiwanie dysfunkcji ciała w aspekcie mechaniki. Jednak osteopata może pracować ze schorzeniami pozornie niezwiązanymi z jakąkolwiek dysfunkcją w aparacie ruchu, a jednak – wykonuje zabieg manipulacyjny, odzyskuje ruchomość narządu i okazuje się, że wystarcza
to do uruchomienia kaskady procesów adaptacyjnych, które prowadzą do wyleczenia.
Osteopata więc nie stawia rozpoznań w rozumieniu medycyny klasycznej, chociaż klasyfikacja chorób i semiologia są mu znane.
Stara się aktualnie zastaną sytuację anali-

OSTEOPATIA

zować od strony konsekwencji adaptacyjnych ustroju poddanego presji urazu, przeciążenia, infekcji czy innego schorzenia. Innymi słowy, w zapaleniu oskrzeli bakteryjnym i wirusowym lekarz klasyczny zaordynuje inne leczenia, osteopata zaś być może zastosuje te same techniki, jeżeli znajdzie
u dwóch chorych te same dysfunkcje. I odwrotnie, po stłuczeniu kolana lekarz zastosuje u dwóch tak samo wyglądających przypadków ten sam zestaw leków, a osteopata przeprowadzić może zupełnie dwa różne zabiegi: u jednego np. mobilizacje stawu piszczelowo-strzałkowego, a u drugiego mobilizacje łąkotkowe, zależnie od mechanicznej dysfunkcji, jaką napotka.

la powierzchniom stawowym odzyskać ich
prawidłowy ślizg. To przejawia się w charakterystycznym (choć nie zawsze koniecznym
do uznania zabiegu za zakończony powodzeniem) odgłosie akustycznym wywołanym efektem próżni w oddzielanych chwilowo powierzchniach stawowych. Taki rodzaj zabiegu to manipulacja techniką bezpośrednią, bo osteopata dąży do przełamania bariery ruchu stawu wprost, kierując wektor siły przeciw oporowi. Uruchomienie stawu, zwane powszechnie, aczkolwiek nieprecyzyjnie, odblokowaniem, jest
więc chwilowym przekroczeniem aktualnej bariery ruchu stawu w celu odzyskania
jego pełnej swobody. Oczywiście, osteopata może powstrzymać się od zastosowania

Techniki osteopatyczne
Aby uzyskać powyższe cele, osteopatia
w okresie swojego ponad stuletniego rozwoju wykształciła szereg technik terapeutycznych. Można je podzielić na techniki
bezpośrednie, zwane strukturalnymi, i pośrednie, zwane funkcjonalnymi. Pierwsze
polegają na bezpośrednim oddziaływaniu
na tkankę czy narząd w celu poprawy jego ruchomości (krąg, staw kończyny), normalizacji napięcia (mięsień, ścięgno, więzadło) czy poprawy drenażu żylno-limfatycznego (narządy wewnętrzne). Krótkiego komentarza wymaga terminologia używana
w osteopatii. W osteopatii sytuację, w której staw np. międzykręgowy utracił swą fizjologiczną amplitudę ruchu, nie tracąc nic
ze swej potencjalnej możliwości ruchowej,
nazywamy dysfunkcją osteopatyczną. Staw
posiada wówczas jeden lub kilka kierunków
ruchu z aktualnie niedostępną, ale wciąż potencjalnie obecną amplitudą ruchu. Nie jest
więc tak, jak sądzi się powszechnie wśród laików i kręglarzy, że krąg „wyskoczył”, „wysunął się” jak szuflada albo – co szczególnie denerwuje ortopedów – „zwichnął się”.
Powtórzmy: ten krąg w dysfunkcji osteopatycznej jest wciąż na swoim miejscu. To, co
się zmieniło, to brak jego fizjologicznej ruchomości w konkretnym kierunku, co może
objawiać się trudnością w skłonie ku przodowi albo do boku. Osteopata podczas manipulacji nie ma na celu „wcisnąć” szufladę
na swoje miejsce – jego zadaniem jest ustawienie powierzchni stawowych na granicy aktualnej amplitudy ruchu i wprowadzenie krótkim ruchem impulsu, który pozwa-

Osteopata – jak
mówił Sutherland
– „nie wykonuje
cudów ani nie
daje gwarancji na
wyzdrowienie, jego
jedyną gwarancją
jest profesjonalizm”.
tego końcowego impulsu uruchamiającego
(np. przy istniejących przeciwwskazaniach),
pracując tylko na granicy aktualnej bariery
ruchu, okresowo, np. cyklicznie ją osiągając. Wówczas technika ta będzie nazywać
się mobilizacją. Pozytywne reakcje po takim
zabiegu dotyczą nie tylko samego stawu,
ale również tkanek miękkich okołostawowych i narządów wewnętrznych – poprzez
łuk odruchowy. Mięśnie okołokręgowe uzyskują prawidłowe napięcie dzięki normalizacji sygnału mechanoreceptorów (swoiste
czujniki włókien mięśniowych i ich przyczepów kostnych), krążki międzykręgowe, więzadła i ścięgna zostają odciążone, naczynia
ulegają rozkurczowi, a nerwy odzyskują naturalną mobilność w otworach międzykręgowych. Techniką tą można pracować również ze stawami kończyn. Ba, okazuje się,
że tak rzadko przez ortopedów zauważany
staw piszczelowo-strzałkowy podudzia jest

w osteopatii ważnym ogniwem łańcucha kinetycznego kończyny dolnej i nawet śladowy ruch, jaki w nim zachodzi, jest ważny dla
prawidłowego przenoszenia sił z podłoża
na szkielet osiowy.
Jeśli chodzi o techniki pośrednie, metodyka ich stosowania polega na odchodzeniu
od bariery ruchu w kierunku maksymalnego rozluźnienia tkanki. W akcie tym dochodzi do przeprogramowania mechanoreceptorów, rozluźnienia tkanki miękkiej
okołostawowej i samoistnego uruchomienia stawu bez konieczności jego manipulacji. Techniki funkcjonalne znajdują zastosowanie w terapii przykurczonych mięśni i powięzi, zaburzeń czynnościowych narządów
trzewnych, zespołów uciskowych naczyń
i nerwów. Wiele kontrowersji budzi swoista pretensja osteopatii do wpływania na
stan narządów niedostępnych bezpośrednio palpacji, takich jak narządy miąższowe
klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy i czaszki. Przypomnijmy jeszcze raz dobitnie, że osteopata zajmuje się poszukiwaniem rezerw czynnościowych w narządach ciała. Każdy z nich posiada sferę nieodwracalnych zmian strukturalnych i sferę
dostępną dla zmian z zaburzeniami funkcjonowania w aktualnej perspektywie budowy i struktury narządu. Osteopata próbuje „wycisnąć” wszystko co możliwe
z rezerw narządu, jakkolwiek ciężko nie byłby doświadczony przez schorzenie. Jeżeli
tym narządem jest np. wątroba objęta procesem zapalnym pochodzenia wirusowego, to oprócz niewątpliwych zniszczeń komórek miąższu wątroby dokonanych przez
wirusa, na które nie mamy wpływu (sfera
zmian strukturalnych), są tam i takie, które nadal walczą i można uchronić je przed
zagładą poprzez usprawnienie odpowiedzi
immunologicznej (sfera zmian funkcjonalnych). Jak można na to wpłynąć poprzez
osteopatię? Wielokierunkowo. Osteopata używając technik funkcjonalnych, jest
w stanie przywrócić prawidłowe napięcie torebki wątroby (punkt dla osteopaty za lepszy drenaż limfatyczny), poprawić napięcie i przebieg więzadeł ją mocujących, w których przebiega do wnęki wątroby jej główne tętnicze ukrwienie (punkt dla
osteopaty za dowóz komórek odpowiedzi
immunologicznej i przeciwciał). Poprzez
zwolnienie napięć na przeponie można poprawić odpływ żylny z żyły głównej dolnej
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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(punkt dla osteopaty za poprawę drenażu żylnego), poprzez odblokowanie systemu opony twardej (wszak to też część systemu powięziowego) można poprawić ruchomość gałązek nerwów rdzeniowych
i napięcie splotów wegetatywnych (punkt
dla osteopaty za poprawę kontroli neurologicznej wydzielania i ukrwienia wątroby).
Jak więc widać, osteopata nie musi „masować” pod palcami narządu, aby na niego
oddziaływać. Na szczęście ciało jest całością, a leczenie osteopatyczne to w gruncie
rzeczy nic więcej, jak zbieranie punktów na
korzyść chorego narządu.
Szczególnie jaskrawym przykładem techniki pośredniej jest technika tzw. odwijania
(z ang. unwinding). W technice tej terapeuta poddaje się prowadzeniu ruchu przez
ciało, ufając, że kierunek zmian i ich tempo
są pod kontrolą ciała. Szczególnie przydatna jest przy pracy z dziećmi, osobami lękowymi, a także w pracy w sferze czaszkowej
i trzewnej. Czasem trudno przewidzieć, co
stało się w danym miejscu ciała, jaki uraz
spowodował stan patologicznego napięcia, np. na szwie czaszkowym, wówczas lepiej zaufać ciału – ono jest mądrzejsze.
Mieszanką tych technik jest technika energii mięśniowej, w której osteopata dochodzi do granicy ruchu stawu i prosi pacjenta o
czynne napięcie ściśle określonej grupy mięśniowej w celu wsparcia lub wyhamowania
(zależy od przyjętej techniki) ruchu stawu.
W arsenale technik osteopatycznych znajdują się również techniki znane z innych szkół
terapii manualnej, które osteopaci zaadaptowali do swego użytku, takie jak: drenaż limfatyczny, techniki odbicia, techniki harmoniczne i wiele innych, których omówienie przekracza ramy niniejszego opracowania.

nie medycyny. Potrafiła spojrzeć na pacjenta całościowo i w tym tkwi jej największa siła. Każdy osteopata zna z własnej praktyki przypadki, kiedy poprzez zadziałanie na
pozornie nieważny w danej sprawie element łańcucha patogenezy – ciało wyzwoliło niesamowite zdolności regeneracyjne
i tam, gdzie medycyna klasyczna była bezradna, osteopatia odnosiła sukces. Jednak
należy jak zawsze zachować umiar – tam,
gdzie potrzeba interwencji chirurgicznej albo stomatologicznej, gdzie pole do działania znajduje psychiatra czy psychoterapeu-

możliwości osteopatii

ta, albo gdzie w grę wchodzi deficyt ważnego substratu, jak insulina, nikt nie będzie odrzucał medycyny klasycznej na rzecz osteopatii. Wówczas osteopatia wchodzi w korelację z medycyną klasyczną jako terapia komplementarna. Pacjent, u którego planowana
jest operacja (np. usunięcia przepukliny krążka międzykręgowego), pacjent w okresie pooperacyjnym, kobieta ciężarna albo planująca ciążę czy też znajdująca się w fazie połogu, będąc pod opieką klasycznej medycyny,
jest w orbicie zainteresowań osteopatii w sytuacji, gdy trzeba wspomóc wewnętrzne siły
organizmu. Nawet w stanie terminalnym pa-

Co może, a czego nie jest w stanie poprawić,
jakie choroby może wyleczyć, jakich chorób
leczenie może wspomagać, jakich chorób nie
powinno się leczyć za pomocą osteopatii?
Jak powiedział Sutherland, jeden z uczniów
Stilla – twórca osteopatii czaszkowej – „możliwości osteopatii sięgają nieba” i nawet
w dobie zdobyczy dzisiejszych nauk medycznych i niebywałego postępu technicznego te
słowa wcale nie straciły na aktualności.
Dzięki swej unikalnej filozofii, osteopatia oparła się „szufladkomanii” w dziedzi-
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cjenci mogą czerpać korzyści ze wspomagającego leczenia osteopatycznego.

Czym różni się od medycyny
klasycznej
Jak już wspomniano powyżej, osteopatia
traktuje człowieka całościowo. Uniknęła
ona nadmiernej specjalizacji – owszem, są
osteopaci pracujący szczególnie skutecznie
z danym problemem, ale z założenia nie ma
wśród nich specjalistów w danej dziedzinie
w rozumieniu medycyny klasycznej. Ta z kolei poprzez niebywały rozwój nauki i techniki musiała zamienić się w medycynę tysiąca
szufladek, gdzie panują odmienne prawa,
a nad właściwym rozegraniem sztuki panuje
„najjaśniejszy wąski specjalista od jednego
więzadła”. W osteopatii każdy narząd, każdy układ, każdy mięsień jest ważny, może
być podmiotem w łańcuchu patogenetycznym schorzenia. Stąd osteopata lecząc pacjenta, widzi go całościowo i leczy osobę –
a nie schorzenie. Tu nie ma szufladek – osteopata podczas jednego dnia przyjęć zmaga
się z równą zręcznością z migrenami, bólami krzyża czy zaburzeniami trawiennymi.
Druga podstawowa różnica to nacisk, jaki osteopatia kładzie na zdolności adaptacyjne ustroju. Medycyna klasyczna przynosi coś w zamian, np. zużyty staw biodrowy
wymienia na endoprotezę, niewydolny gruczoł zastępuje podażą hormonu lub enzymu z zewnątrz, niebezpieczne zmiany, np.
nowotworowe, resekuje zabiegiem operacyjnym, a braki wypełnia przeszczepem.
Osteopatia nie ma takich możliwości, bazuje tylko na tym, co zastanie w organizmie,
na tej – jak to określał Still – wewnętrznej aptece, jaką jest ludzkie ciało. Zabieg
osteopatyczny jest swego rodzaju enzymem, który wyzwala kaskadę zmian w ciele, uzyskując jego potencjał do samoleczenia. Osteopata niczego nie przynosi do organu, z jakim pracuje – on tylko wzmacnia
i eksponuje obecne już w nim tendencje.
Jak mówił Still: „nastaw i zostaw”, nic więcej nie trzeba, reszta należy do ciała – ono
jest mądrym partnerem.
Osteopata to nie jest wszechmogący doktor, który zapisze tabletkę, wytnie wyrostek albo spojrzy na wyniki badań i ze zrozumieniem pokiwa głową. W osteopatii ciało
traktowane jest jako podmiot w rozgrywce
o wysoką stawkę – o zdrowie pacjenta.
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Inaczej niż w medycynie klasycznej, gdzie
poszukuje się objawów składających się na
konkretną jednostkę chorobową, w osteopatii poszukuje się dysfunkcji i reguluje się
ją za pomocą wyspecjalizowanych technik
manualnych. Nie jest więc ważne, jak choroba się nazywa – ważne, jak się objawia
w aspekcie mechanicznym i co można zrobić z napotkaną dysfunkcją.

Czym różni się od innych dziedzin tzw. medycyny naturalnej, a w szczególności od innych technik terapii manualnej i chiropraktyki
Terapia naturalna ma wiele oblicz – od takich, które są w kontakcie z anatomią i fizjologią, po takie, które tworzą odrębne systemy pojęciowe i oparte są wyłącznie o osobiste doświadczenia twórcy i ewentualnie jego uczniów. Fundamentem terapii naturalnych jest ich przywiązanie do stosowania
leków i wszelkiego rodzaju bodźców fizyko-chemicznych pochodzenia naturalnego
(balneologia, homeopatia, ziołolecznictwo
itp.), w czym jest spójna z wyborem metod
stosowanych również w osteopatii.
Biorąc pod uwagę narzędzia pracy i filozofię
działania, a z drugiej strony akcentowanie
odrębności środowisk, odnosimy wrażenie,
że jest więcej wspólnego między osteopatią, tzw. terapią manualną i chiropraktyką
niż życzyliby sobie przedstawiciele tych środowisk. Różnice wynikają bardziej z tradycji (chiropraktykę w podobnym okresie czasowym i również w Stanach Zjednoczonych
stworzył D. Palmer), terminologii i przekonania o własnej wyższości niż rzeczywistych
różnic warsztatowych. Terapia manualna
jest terminem bardzo pojemnym jako jedna
z dziedzin terapii naturalnych. Można więc
przyjąć, że każdy osteopata i chiropraktyk
jest terapeutą manualnym, bo posługuje
się ręką jako narzędziem pracy, zaś nie każdy terapeuta manualny jest osteopatą albo
chiropraktykiem, bo zależy to od ukończenia szkolenia w ściśle sprofilowanej szkole,
nadającej odpowiedni tytuł zobowiązujący
do przestrzegania określonych norm uświęconych tradycją. Jeżeli już szukać różnic, to
w warstwie warsztatowej polegają one na
tym, że osteopaci używają szerokiego wachlarza technik, poczynając od tzw. technik
miękkich czy funkcjonalnych, w których ła-

godne negocjowanie napięć ukierunkowane jest głównie na tkankę miękką, w tym narządy trzewne, do technik manipulacyjnych
o wysokiej szybkości stosowanych głównie na stawach. Chiropraktycy zaś preferują te ostatnie, część z nich zresztą wykonuje
je tylko na jednym odcinku kręgosłupa (C1,
C2), licząc na odruchowe działanie zabiegu.

Dlaczego osteopatia to nie
jest medycyna alternatywna
Po pierwsze, przymiotnik „alternatywna”
nie podoba się osteopatom, i słusznie. Osteopatia wszak nie opiera swojej koncepcji ani
na jakiejś alternatywnej anatomii, alternatywnej biomechanice czy też alternatywnej
fizjologii. Przeciwnie – osteopatia szanuje
i wspiera badania naukowe, wielu osteopatów pracuje w instytutach naukowych, poświęcając swój czas na naukową weryfikację technik manipulacyjnych nauczanych
w szkołach osteopatycznych. Po drugie, przymiotnik „alternatywna” zakłada „wchodząca w konflikt”. Osteopaci nie
chcą się konfliktować z medycyną klasyczną, chcą szczerze współdziałać z nią dla dobra pacjenta. Wielu amerykańskich osteopatów pracuje jako chirurdzy, ginekolodzy, pediatrzy, nie wykonując nawet manipulacji, posługując się na co dzień zdobyczami nauk medycznych, nie tracąc jednak
z oczu osteopatycznej perspektywy, z jaką analizują stan pacjenta. Więc jeżeli ktoś
miałby już nieprzepartą potrzebę klasyfikowania osteopatii w oparciu o przymiotniki,
to słuszniej byłoby potraktować ją jako medycynę komplementarną i holistyczną.

Osteopata to nie kręglarz
Należy zwłaszcza na gruncie polskim dokonać ważnego rozróżnienia między tzw.
kręglarzem (w niektórych rejonach Polski zwanym kręgarzem) a osteopatą. Kręglarz to ktoś zajmujący się tzw. nastawianiem kręgosłupa, czyli w potocznym rozumieniu ktoś, kto wie, i jest to wiedza bliższa
wtajemniczeniu niż wiedzy w rozumieniu
naukowym, jak „wepchnąć krąg” czy – jak
w niektórych rejonach Polski się mawia
– „paciorek” na swoje miejsce. Kręgarze
czy kręglarze to najczęściej ludzie bez przygotowania medycznego, swoją skuteczność (nie można im tego odmówić) uzy-

skują, powielając pewien schemat działania, który poprzez wypróbowanie na odpowiedniej grupie ludzi okazał się skuteczny. Najczęściej ten zawód przekazuje się
w formie ustnej, często rodzinnie jako tajemnicę rodu, jak w dawnych czasach sztych
szpadą. Przy odrobinie sprawności i wiary w swoje możliwości można zostać kręglarzem z dnia na dzień. Niestety, oprócz
spektakularnych wyleczeń, bywają też tragiczne przypadki powikłań. Przyczyną jest
niekompetencja diagnostyczna kręglarzy,
którzy nie mając dostatecznej wiedzy medycznej, nie potrafią zróżnicować przypadków będących bezwzględnym przeciwwskazaniem do manipulacji od tych,
u których manipulacja może być wprawdzie wykonana, ale znacznie bardziej potrzebna jest pilna interwencja medyczna.
Powoduje to, że wszelkie działania związane z manipulacjami źle kojarzą się przeciętnemu lekarzowi w Polsce. Jednym z zadań
statutowych Towarzystwa Osteopatów
Polskich jest „odczarowanie” manipulacji jako metody leczniczej, poprzez zdjęcie
z niej odium kręgarstwa.

Osteopata to nie jest
cudotwórca
Nie należy wierzyć w to, że osteopata ma
jakąś nadludzką moc, jest szamanem, który
wypędzi każdą chorobę nawet w stanie terminalnym, odwróci bieg wydarzeń. Osteopata – jak mówił Sutherland – „nie wykonuje cudów ani nie daje gwarancji na wyzdrowienie, jego jedyną gwarancją jest profesjonalizm”. Przejawia się on w rzetelnym
diagnozowaniu, rozsądnym doborze techniki leczenia i dbałości o bezpieczeństwo
chorego. Owszem, podczas leczenia zdarzają się cuda – spektakularne wyleczenia
i sukcesy jakby wbrew bezradności klasycznych metod leczenia. Jest to jednak znacznie częściej „pożądany efekt uboczny” mobilizacji i reorganizacji wewnętrznego potencjału organizmu do samoleczenia niż
magiczny gest osteopaty wyganiający chorobę precz.

wizyta u osteopaty
Tak jak przed wizytą u lekarza, należy zabrać
ze sobą dokumentację dotychczasowego
leczenia, zdjęcia RTG, inne badania.
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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Należy unikać obfitego posiłku na kilka godzin przed zabiegiem, niektóre pozycje zabiegowe wymagają pozycji na brzuchu,
a z drugiej strony – niektóre zabiegi mogą
wywoływać reakcje wegetatywne. Należy
powstrzymać się od spożycia alkoholu, leków osłabiających koncentrację itp. – nic nie
powinno zakłócać kontaktu na linii terapeuta – pacjent, z oczywistych względów. Po
pierwsze, wywiad zbierany od pacjenta jest
często bardziej rozległy niż przy standardowej wizycie lekarskiej; po drugie, polecenia
terapeuty podczas zabiegu, zwłaszcza przy
technikach wymagających współpracy pacjenta, muszą być dokładnie wykonywane,
aby zabieg przyniósł oczekiwany rezultat.

skiwania zdrowia, jest to współpraca oparta na partnerstwie – jak wspólna wyprawa w góry, jeżeli bagaż jest zbyt ciężki albo szlak zbyt trudny, lepiej poinformować
o tym na wstępie, a nie po przejściu połowy trasy. Asertywne komunikowanie swoich potrzeb i wątpliwości jest jednym z niezbywalnych praw pacjenta w kontakcie
z osteopatą. Ale – uwaga – istnieją też prawa osteopaty. Osteopaci na całym świecie
pracują, wykonując swoje rzemiosło w sposób wolny. To oznacza, iż kiedy osteopata widzi, że pacjent nie stosuje się do zaleceń, jest arogancki, nie szanuje czasu terapeuty albo w jaskrawy sposób zaniedbuje
higienę osobistą itd., ma prawo odmówić

Pacjent dysponuje pełnią praw wynikających z karty praw pacjenta respektowanej
przez system medycyny klasycznej. Ma prawo do informacji na temat swojego stanu
zdrowia, poszanowania tajemnicy, formalnie każdy zabieg musi być omówiony z pacjentem choćby w najkrótszej formie poprzez komentarz w jego trakcie, osteopaci
uczeni są wykonywania manipulacji w sposób nie tylko bezpieczny i bezbolesny, ale
również przyjazny dla pacjenta, dbając o jego subiektywne poczucie komfortu. Jakiekolwiek obiekcje ze strony pacjenta co do
wyboru techniki, ułożenia, zgłaszanych dolegliwości podczas zabiegu są natychmiast
respektowane. Możliwa jest również i taka sytuacja, że pacjent nie potrafi pokonać
strachu przed manipulacją np. kręgosłupa
– to wcale nie wyklucza udanej wizyty u
osteopaty, potrafi on bowiem tak dobrać
parametry ułożenia pacjenta i technikę, że
cel terapii będzie osiągnięty bez konieczności stosowania techniki budzącej wątpliwości pacjenta. W osteopatii chodzi o współpracę pacjenta z terapeutą w dziele odzy-

leczenia, ponieważ nie funkcjonuje na zasadach ostrego dyżuru w systemie publicznej służby zdrowia (który praktycznie czyni z lekarza niewolnika i często bezbronną
ofiarę np. agresywnego pacjenta), a wykonuje swój zawód i zarazem rzemiosło
w sposób wolny w zgodzie z własnym sumieniem, kodeksem etycznym osteopatów
i w poczuciu własnej godności. W Polsce
nie ma systemu refundowania usług osteopatycznych – wprawdzie ludzkie życie
i zdrowie jest bezcenne, ale usługa medyczna czy – w tym przypadku – osteopatyczna to towar o określonej wartości rynkowej
i musi być godziwie opłacana.
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sesjA osteopatycznA
Osteopata przeprowadza najpierw wywiad dotyczący aktualnych dolegliwości pacjenta, okoliczności ich powstania, przebytych chorób, urazów, operacji, przyjmowanych leków, pyta, co łagodzi i co nasila dolegliwości, interesują go rodzinnie przekazywane choroby itd. Na podstawie tych in-

formacji osteopata buduje portret funkcjonalny ciała. Następnie przystępuje do badania przedmiotowego ogólnego, badając postawę, oceniając symetrię ciała, analizując chód oraz ogólną ruchomość kręgosłupa i stawów obwodowych. Dodatkowo ocenia siłę mięśni, czucie powierzchowne i głębokie oraz stan neurologiczny i naczyniowy na podstawie podstawowych testów. Tu kończy się podobieństwo do badania, z jakim spotykamy się
u lekarza. Następuje badanie osteopatyczne oparte na specyficznych testach, gdzie
ocenie podlegają takie wskaźniki, jak gra ślizgowa stawów (jakość ruchu w stawie), napięcie mięśni i powięzi, przesuwalność traktów nerwowych i mobilność kości czaszki
i opony twardej kanału kręgowego, temperatura i mikroruch tkankowy poszczególnych części ciała, pozycja i ruchomość narządów trzewnych. Oczywiście, osteopata używa w danej chwili tylko tych testów,
które prowadzą do zróżnicowania poszczególnych dysfunkcji i postawienia rozpoznania dysfunkcji osteopatycznej. Powtórzmy:
osteopata chociaż zna rozpoznania medyczne jednostek chorobowych, poprzestaje na znalezieniu dysfunkcji osteopatycznej
i zrozumieniu jej związku z aktualną dolegliwością. Stąd lekarz neurolog czy ortopeda
będą mówić o tym samym zjawisku trochę
innym językiem. Po rozpoznaniu następuje
z reguły wybór testu kontrolnego, czyli objawu czy ruchu, wg którego pacjent i osteopata ocenią skuteczność zabiegu. Następnie osteopata wybiera techniki zabiegowe,
informując pacjenta o ich znaczeniu i bezpieczeństwie podczas fazy przygotowawczej.
Następuje zabieg albo w formie pojedynczej manipulacji lub dłużej trwającej mobilizacji czy technik pośrednich i po jego zakończeniu stan pacjenta ulega weryfikacji za pomocą testu kontrolnego. Jeżeli uzyskano zamierzony skutek, pacjent jest informowany
o sposobach utrzymania pożądanego efektu. Jeżeli nie, osteopata próbuje innych
technik, ale bywa i tak, że podczas zabiegu
nie dochodzi do spektakularnego uwolnienia dolegliwości, mimo zlikwidowania przyczyn dysfunkcji. Wówczas obowiązuje zasada obserwowania przez kilka, kilkanaście
dni organizmu, który – chociaż z opóźnieniem – jednak wyzwala zmiany przynoszące
oczekiwaną poprawę. Wiedzą o tym osteopaci i nie jest przez nich dobrze widziane,
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gdy pacjent w poczuciu niedosytu i rozczarowania stara się wymóc na terapeucie jeszcze jakieś działania. Błędem i brakiem wiary w siłę natury byłoby powtarzanie technik
manipulacji do skutku w ciągu jednej sesji
lub w krótkim odstępie od niej. Grozi to poważnym przestymulowaniem systemu nerwowego i wygórowanymi reakcjami wegetatywnymi ciała, które – choć przemijające
– są złym wspomnieniem po wizycie. Na koniec wizyty, trwającej zazwyczaj 20–40 min
zależnie od temperamentu osteopaty i preferowanych przezeń technik, pojawia się
komentarz dotyczący zachowań prozdrowotnych – zalecenia dietetyczne, ćwiczenia, zakazy, propozycje oraz termin wizyty
kontrolnej, bo – jak wspomniano powyżej
– osteopata to nie cudotwórca i czasem potrzeba kilku czy kilkunastu sesji, aby wyjść
z poważnego stanu chorego.
Najwazniejsze wskazania do zabiegu osteopatycznego:
 b óle głowy pochodzenia napięciowego,
m
 igreny,
 bóle kręgosłupa i stawów obwodowych,
 kontuzje sportowe i zawodowe,
 d yskopatia,
 zespoły uciskowe nerwów i naczyń,
 przemęczenie i wyczerpanie nerwowe,
 z aburzenia snu,
 zaburzenia nastroju,
 z awroty głowy,
 s zumy w uszach,
 z aburzenia zgryzu,
w
 ady postawy,
 o słabienie odporności,
 o brzęki kończyn,
 zaburzenia czynnościowe trzewi,
 b olesne miesiączkowanie,
 b óle krzyża w ciąży,
 z aburzenia koncentracji i pamięci,
 u łożeniowe wady noworodka.

Reakcje pozabiegowe
i ryzyko manipulacji
Osłabienie, rozbicie, uczucie przestymulowania, objawy wegetatywne (nudności, wymioty), nawet nasilenie dolegliwości – niesłusznie nazywane przez pacjentów i mniej
doświadczonych terapeutów pogorszeniem – są przejściowymi, ale realnymi skutkami ubocznymi zabiegu osteopatycznego. Można wyjaśnić je jako zmęczenie ciała zmuszonego do reorganizacji dotychcza-

sowych zasad funkcjonowania. To trochę
przypomina zmęczenie urzędnika w ogarniętym chaosem (chorobą) biurze – przyzwyczajony do męczącego wprawdzie bałaganu, ale ceniący święty spokój, ulega zmęczeniu i wewnętrznemu buntowi, gdy nagle musi podporządkować się regułom narzuconym przez pedantycznego szefa.Ryzyko powikłań śmiertelnych samych manipulacji obliczono jako jedno na kilka milionów, a więc daleko za środkami chemicznymi i zabiegami operacyjnymi. Owszem, zdarzają się czasem powikłania mniej drastyczne, ale ryzyko ich wystąpienia obniża do minimum odpowiednie przeszkolenie osteopatów i przestrzeganie przeciwwskazań
do zabiegów.
Oto najważniejsze przeciwwskazania:
 pierwszy trymestr ciąży,
 poważna choroba psychiczna,
 ZZSK, RZS (techniki bezpośrednie),
 brak zgody pacjenta,
 niekompetencja terapeuty,
 n aglące stany wymagające pilnej pomocy lekarskiej (zdekompensowane nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność krążeniowo-oddechowa).

Profilaktyka i autoterapia
Wizyty u osteopaty nie zastąpią zdrowego stylu życia. Osteopaci kładą nacisk na
odpowiednią edukację swoich pacjentów
w zakresie higieny pracy, promują aktywne formy wypoczynku, właściwe nawyki żywieniowe itp., świadomi tego, że ewentualna pomoc osteopatyczna będzie tym skuteczniejsza, im większe zasoby wewnętrzne
organizmu. Zresztą pomoc osteopatyczna
to nie tylko stany nagłe – dolegliwości zmuszające pacjenta do szukania pomocy w trybie pilnym. Można i należy traktować osteopatię w kategoriach opieki osteopatycznej, tak jak ma to miejsce w USA, gdzie wielu osteopatów jest po prostu lekarzami rodzinnymi, jak byśmy mogli rzec – lekarzami
pierwszego kontaktu, świadcząc swe usługi pacjentom w każdym wieku od noworodka do emeryta. Nie powinny więc dziwić wizyty u osteopaty nawet wówczas, gdy nie
trapi nas konkretna dolegliwość, a wyłącznie przemęczenie. Być może jest to ostatnia
chwila przed dekompensacją ustroju i przejściem niemej klinicznie dysfunkcji w sprawiającą poważne kłopoty. Sztuką nie jest

znaleźć osteopatę, który wyciągnie z kłopotów – sztuką jest żyć ze świadomością wielkich, ale przecież ograniczonych zasobów
adaptacyjnych organizmu. Osteopata podpowie, jak żyć, aby wizyty u niego były jak
najrzadsze.

szansa dla wszystkich
Osteopatia to coś więcej niż opieka medyczna – to filozofia, sztuka i zarazem rzemiosło. Technik osteopatycznych można
się nauczyć w szkole osteopatii tak jak obróbki drewna w szkole zawodowej, uzyskując tytuł rzemieślnika. Różnica między rzemieślnikiem i artystą zarysowuje się znacznie później, w miarę upływu lat, i polega na
sposobie, w jaki rzemieślnik (terapeuta) obcując z tworzywem, nadaje mu odpowiednią formę. Osteopatia stwarza swoim adeptom szansę bycia artystą, odkrywając codziennie tajemnice ludzkiego ciała.
W warunkach polskich osteopatia jest unikalną propozycją dla pacjentów nękanych
najróżniejszymi dolegliwościami, którzy dotychczas musieli korzystać z przewlekłej podaży leków działających objawowo, niewydolnych systemów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych (długie kolejki na zabiegi i ich reglamentowanie to wciąż nasza rzeczywistość). Wielu z nich jeszcze albo już nie kwalifikuje się do zabiegów operacyjnych, stwarzając określone trudności diagnostyczne
i terapeutyczne lekarzom obarczonym nadmiarem zadań w zbiurokratyzowanym systemie społecznej służby zdrowia. Z powodu braku informacji w trakcie studiów medycznych i podyplomowych lekarze w Polsce niewiele albo zgoła nic nie wiedzą
o osteopatii. To z jednej strony odbiera im potencjalną satysfakcję współpracy
z osteopatą, z której obie strony korzystają,
a z drugiej strony bardzo opóźnia dotarcie pacjenta do osteopaty, co pogarsza wyjściowe
warunki do terapii. Pojawienie się więc osteopatów w Polsce należy traktować jako szansę zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy.
mgr PIOTR godek
Ortopeda, osteopata;
Członek Zarządu Towarzystwa Osteopatów
Polskich TOP;
Prywatna praktyka osteopatyczna
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Postępowanie diagnostyczne w osteopatii
nie jest rewolucją w medycynie.
Jest natomiast spójne, logiczne i prowadzące
do konkretnego celu.

T

ruizmem jest stwierdzenie, że podstawą odpowiedniego i odpowiedzialnego leczenia jest jak najbardziej precyzyjne zdiagnozowanie pacjenta. Diagnoza, rokowanie, zaprogramowanie i wykonanie leczenia są obecne w każdej dziedzinie medycyny. Każdy lekarz, każdy specjalista,
a teraz również terapeuci różnych metod
pracy z pacjentem, w szczególności terapeuci manualni, zapewniają o prowadzeniu analizy pacjenta przed przystąpieniem
do leczenia. Jednak nie wszyscy w swoim
diagnozowaniu dążą do tego samego poziomu poznania. Jest to zrozumiałe. Diagnozowanie powinno być preludium do
leczenia, dlatego dla każdego lekarza czy
terapeuty wnioski wynikające z postępowania diagnostycznego mogą być inne,
tak samo jak inne są postępowania lecznicze przedstawicieli różnych metod i lekarzy różnych specjalności. Każdy lekarz
czy terapeuta posiada swój specyficzny
warsztat pracy. Narzędzia, którymi dysponuje, są specyficzne dla danej metody
i są ograniczone. Inaczej diagnozuje pacjenta neurolog, mając w swoim arsenale duży wybór specyfików farmakologicznych, inaczej spojrzy na pacjenta neurochirurg, którego głównym celem jest zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie pacjenta do zabiegu. Zanim pacjent trafi do specjalisty, jest diagnozowany przez lekarza
ogólnego czy rodzinnego. Ta diagnostyka opiera się głównie na określeniu układu, z którego pochodzą dolegliwości, tak
by móc skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty lub na badania dodatkowe. Jeszcze inaczej będzie diagnozował pacjenta terapeuta bez wykształcenia
medycznego. Jedyną stałą i niezmienną
w tym układzie jest pacjent – z konkret-

nymi dolegliwościami, ze swoją historią
i swoimi oczekiwaniami.
Dlatego niezależnie od posiadanego dyplomu czy posiadanych umiejętności, każdy
odpowiedzialny terapeuta, każdy, kto pracuje z pacjentami na pierwszej linii kontaktu, powinien posiadać podstawową wiedzę semiologiczną: podstawowe umiejętności prowadzenia diagnozowania, odczytywania badań oraz umiejętność analizy
i syntezy poszczególnych danych wynikających z diagnozowania. Nie mniej ważną
cechą jest też intuicja terapeuty. Intuicja
nie jest magiczną stroną medycyny – jest
wypadkową posiadanej empatii oraz zdobytego doświadczenia. Doświadczenie
z kolei jest możliwe do skutecznego groma-

Trzymanie się
zasady, że należy
zacząć od zebrania
danych osobowych,
nie zawsze jest
wskazane.
dzenia tylko i wyłącznie, gdy oparte jest na
solidnej wiedzy. W ten sposób krąg się zamyka, a sam proces zdobywania doświadczenia staje się fascynującą przygodą.
Osteopaci poświęcają dużo czasu na nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności diagnozowania w procesie kształcenia.
Postępowanie diagnostyczne w osteopatii nie jest rewolucją w medycynie. Jest natomiast spójne, logiczne i prowadzące do
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konkretnego celu. Celem jest jak najbardziej adekwatne leczenie danego pacjenta w danym momencie jego życia. Jak zatem wygląda diagnozowanie w osteopatii?

Diagnozowanie w osteopatii
Diagnozowanie w osteopatii można podzielić na kilka etapów. Dla lepszego zrozumienia założeń poszczególnych etapów
zostanie tu opisany nieco sztuczny podział.
Celem niniejszej pracy nie jest też opisywanie szczegółowo wszystkich kroków na
każdym etapie diagnozowania. Takie informacje zainteresowany czytelnik znajdzie
w podręcznikach przeznaczonych dla studentów medycyny. Są to opisy modelowe.
W sytuacjach gabinetowych poszczególne etapy mieszają się ze sobą i w rzeczywistości mamy pewną spiralę diagnostyczną
prowadzącą do określenia stanu pacjenta.
Inni autorzy przedstawiający etapy diagnozowania wykorzystują wizualizację lejka diagnostycznego. Lejek ten w swojej
górnej, najszerszej części zawiera badanie
ogólne, zgrubne czy przesiewowe. Poniżej
badanie kliniczne i analizę badań dodatkowych, a na samym końcu precyzyjne badania osteopatyczne prowadzące do określenia problemu pacjenta w taki sposób, że za
najwęższą częścią lejka jako rezultat końcowy mamy esencję diagnozy, a zatem przyczynę dolegliwości.
Diagnozowanie w swojej początkowej fazie nie różni się niczym od tradycyjnego diagnozowania lekarskiego. Zaczyna się od
pierwszego kontaktu z pacjentem i to niezależnie od tego, czy ma ono miejsce w gabinecie, czy jeszcze w poczekalni.

Jednocześnie zaczyna się obserwacja pacjenta. Jest to już świadome porównywanie do tego, co zakłada się jako normalne. Sposób wstawania, chodzenia, spontaniczna postawa przeciwbólowa mogą
już wstępnie nasunąć przypuszczenie, z jakim problemem pacjenta przyjdzie się zmierzyć. Do tego dokłada się analizę twarzy.
Mimikę, oczy, źrenice, skórę na twarzy. Obserwacja pacjenta jest procesem ciągłym
podczas całego procesu diagnostycznego,
jak również podczas leczenia i po leczeniu.

Wywiad lekarski
Wywiad lekarski nie musi zawierać stałego,
z góry określonego porządku. Zależy to od
terapeuty, pacjenta, danej sytuacji. Trzymanie się zasady, że należy zacząć od zebrania

Zdiagnozowanie
nagłego przypadku
kończy praktycznie
interwencję
osteopaty,
obligując go do
bezzwłocznego
przekazania
pacjenta w ręce
specjalistów.

Pierwszy kontakt
Pierwszy kontakt nabiera znaczenia w miarę zdobywania doświadczenia. Początkujący terapeuci nie uświadamiają sobie tego,
co wydarza się w pierwszych chwilach. Jest
to pierwsze wrażenie co do ogólnej kondycji
zdrowia pacjenta, profilu jego osobowości i
tego, co możemy nazwać otwartością na leczenie lub brakiem zaangażowania. W tym
samym momencie i to niezależnie od woli
leczącego, rozpoczyna się proces leczenia.
Wrażenie, jakie lekarz czy terapeuta wywiera na pacjencie, może wspomóc ten proces
lub przyczynić się do jego hamowania.
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danych osobowych, nie zawsze jest wskazane. W wywiadzie należy ustalić precyzyjnie
motyw konsultacji pacjenta. Często pacjenci na pytanie o motyw wizyty wykładają na
stół wyniki badań lub podają wcześniej postawioną diagnozę. Zawierzenie wynikom
lub wcześniejszej diagnozie to najprostsza
droga do popełnienia błędu. Ogólną zasadą zbierania wywiadu powinno być aktywne
słuchanie. Nie można zadowolić się np. tym,
że pacjenta boli w tym lub innym miejscu. Należy ustalić – tak dokładnie, jak to możliwe:
 jaki jest charakter bólu;
 kiedy i w jakich okolicznościach po-

wstał;

 nasila się, czy ma charakter ustępujący;
 jest stały czy napadowy;
 jeśli napadowy, to jak często i ile czasu
trwa;

 co powoduje, że ból się nasila, a co
sprawia, że ból zmniejsza się;

 ważne jest, czy ból występuje w nocy

i czy reaguje na nlpz.
Te i inne pytania mają na celu jak najbardziej dokładne określenie występujących
objawów, gdyż od samych objawów ważniejsza jest ich dynamika występowania.
Aktywne słuchanie to również wychwytywanie czasem drobnych dolegliwości, na
pozór bez znaczenia, na granicy normy,
które mogą być pomocne w zrozumieniu
procesu patologicznego u pacjenta. Wywiad lekarski tak przeprowadzony czasami
może przypominać przesłuchanie w krzyżowym ogniu pytań. Osoba zbierająca wywiad powinna wiedzieć, jak zinterpretować otrzymane odpowiedzi. Nie jest sztuką zebranie kilkudziesięciu różnych informacji – sztuką jest ich połączenie w spójną całość.
Dopiero po wyrobieniu sobie opinii o stanie zdrowia przychodzi pora na weryfikację.
Teraz jest czas na zapoznanie się z wynikami badań dodatkowych czy nawet z wcześniejszą diagnozą. Nie bez znaczenia jest historia choroby pacjenta, jego dotychczasowe leczenie i wynik tego leczenia, choroby współistniejące i w związku z tym prowadzone leczenie też mogą mieć wpływ
na występowanie objawów lub zwiększać
ryzyko podjętego leczenia osteopatycznego. Np. długotrwałe przyjmowanie leków steroidowych lub przebyta histerectomia zwiększają ryzyko wystąpienia osteoporozy. Osteoporoza jest natomiast przeciwwskazaniem do stosowania niektórych
technik, np. bezpośrednich.
Historia choroby pacjenta powinna być porównana z historią zachorowalności w rodzinie. Poszukiwanie czynników dziedziczenia może mieć znaczenie w rokowaniu.
Zanim osteopata będzie przechodził do kolejnych etapów diagnozowania, powinien
wykluczyć tzw. nagły przypadek wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej na
podstawie wcześniej zebranych informacji.
Podejrzenie takiego przypadku może nastąpić podczas zbierania wywiadu lub prowadzenia badania klinicznego. Zdiagnozo-
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wanie nagłego przypadku kończy praktycznie interwencję osteopaty, obligując go do
bezzwłocznego przekazania pacjenta w ręce specjalistów.

Badanie kliniczne
Badanie kliniczne pacjenta jest typowym
badaniem lekarskim. Nie jest możliwe przeprowadzenie wszystkich testów i badań
u wszystkich pacjentów. Nie wszystkie też
testy mają potwierdzoną wartość diagnostyczną. Badanie kliniczne prowadzi się
w oparciu o wcześniej zebrany wywiad
i motyw konsultacji.
W przypadku urazu podstawą badania klinicznego będą testy ortopedyczne, badające zachowanie integracji tkanek. W przypadku podejrzenia o ich naruszeniu, konieczne będą obrazowe badania dodatkowe. Badaniami uzupełniającymi będą badania neurologiczne oraz inne, specyficzne
dla miejsca urazu.
Podstawowym badaniem klinicznym osteopaty (po wykluczeniu czynnika urazowego) jest badanie neurologiczne. Pełne badanie neurologiczne zawiera:
 badanie czucia powierzchownego i głębokiego z podziałem na przewodnictwo drogą wstęgową czy pozawstęgową,
 badanie motoryki, badanie odruchów,
 badanie układu piramidowego, badanie
układu pozapiramidowego, poszukiwanie objawów móżdżkowych, badanie
nerwów czaszkowych.
Precyzyjne i pełne badanie neurologiczne
jest niezwykle przydatne w określeniu miejsca, poziomu uszkodzenia. Pozwala, dzięki
analizie uzyskanych wyników, na wskazanie z dużym prawdopodobieństwem i bez
konieczności wykonywania kosztownych
badań obrazowych przyczyny występujących objawów. To, co interesuje osteopatę,
to zróżnicowanie objawów centralnych od
obwodowych. Jeśli objawy mają pochodzenie centralne, ważne jest określenie możliwego miejsca uszkodzenia lub ucisku. W takim przypadku konieczne jest skierowanie
pacjenta do specjalisty na dalszą diagnostykę neurologiczną.
Osteopata w przypadku objawów obwodowych ustala, czy mają one charakter korzeniowy czy pniowy. Stopień uszkodzenia
funkcji neurologicznych pozwala określić

zasadność leczenia osteopatycznego. Może też wskazywać konieczność nagłej lub
niezbędnej interwencji lekarskiej.
Następnie należy zróżnicować objawy neurologiczne od tych pochodzących z układu
krążenia. Istotne staje się dokładne zbadanie wydolności układu tętniczego oraz wydolności żylnej. W przypadku podejrzeń,
iż dolegliwości są pochodzenia naczyniowego, niezbędne staje się badanie serca
i płuc oraz układu trawiennego. Osłuchiwanie tych układów, wykonywanie pomiarów
oraz specyficzne testy z precyzyjną palpacją są nieodzownymi elementami diagnozowania osteopatycznego.
W badaniu nie może zabraknąć oceny
układu limfatycznego włącznie z węzłami
chłonnymi.
Badanie kliniczne, inaczej przedmiotowe,
nie wymaga wykonywania tych samych
czynności u wszystkich pacjentów. Decyzje dotyczące obszaru poszukiwań są wynikiem tego, co zwróciło uwagę osteopaty, podczas wcześniejszych etapów diagnozowania. Inaczej będzie też badany pacjent
pediatryczny, inaczej osoba dorosła, a jesz-

Zanim osteopata
podejmie decyzję
o podjęciu leczenia,
musi określić jej
zasadność.
cze inaczej osoba starsza.
Jeśli to konieczne, osteopata wykonuje badanie ogólnolekarskie. Badanie takie prowadzi się specyficznie dla każdej okolicy
ciała czy każdego badanego układu. Najważniejsze jest podążanie za tzw. nicią
przewodnią, a nie wg z góry ustalonego
schematu.
Podczas badania klinicznego osteopata
uzupełnia wywiad o dodatkowe pytania
oraz cały czas prowadzi obserwację. Tym
razem akcent obserwacji jest na skórze pacjenta w poszukiwaniu zmian patologicznych: wygląd dłoni, stóp i paznokci. Ważne jest badanie jamy ustnej oraz stanu uzębienia. Obserwacja i badanie oczu jest waż-

nym aktem diagnostycznym. Badanie głowy należy uzupełnić oceną zatok, uszu i jamy nosa.
Po precyzyjnym określeniu motywu wizyty
pacjenta i jego oczekiwań, osteopata musi
ustalić, czy dany pacjent może być leczony
osteopatycznie. Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia, konieczne jest określenie, czy pacjent pozostaje wyłącznie pod
opieką osteopaty, czy też ta opieka odbywa
się pod pewnymi warunkami.
Do takich warunków możemy zaliczyć konieczność uzupełnienia badań dodatkowych w celu potwierdzenia lub wykluczenia prawdopodobnych procesów patologicznych. Osteopata niebędący lekarzem
medycyny nie ma prawa zlecać badań dodatkowych, zatem należy zalecić konsultację u odpowiedniego specjalisty.
Jeśli osteopata uzna, że możliwości leczenia osteopatycznego nie są w stanie spełnić
oczekiwań pacjenta lub jego stan zdrowia
nie pozwala w danym momencie na podjęcie takiego leczenia, wstrzymuje się od leczenia, wyjaśniając pacjentowi powody takiej decyzji.
Zanim osteopata podejmie decyzję o podjęciu leczenia, musi określić zasadność swojej decyzji. Musi wiedzieć, na jakiej strukturze chce pracować i w jaki sposób. Przechodzi zatem do ostatniego etapu diagnozowania.

Diagnozowanie osteopatyczne
Diagnozowanie osteopatyczne jest tym,
co wyróżnia osteopatę od innych specjalistów. Wcześniej wspomniałem, że diagnozowanie przedstawicieli różnych specjalności różni się między sobą. Stanowi preludium do podjętego leczenia. Oczywiste
jest więc, że osteopata, wyposażony w specyficzne narzędzia interwencji osteopatycznej, będzie prowadził diagnozowanie
w celu określenia, którego z narzędzi użyje
i w jaki sposób. Osteopatia, jako medycyna manualna, wymaga od terapeuty sprawnego posługiwania się rękoma – zarówno
w celu diagnozowania, jak i w celu leczenia.
Narzędzia, o których mowa wcześniej, to
cała gama technik manualnych. Techniki te,
zwane technikami osteopatycznymi, ulegają ciągłej ewolucji i ulepszaniu. Inne metody terapii manualnej również tworzą swoje specyficzne techniki. Nie jest moim zamyPRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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zdj. 1. badanie ruchliwości

wanie technik i wskazywanie przewagi jednych nad drugimi. Ograniczę się jedynie do
stwierdzenia, iż to nie przymiotnik nadaje
wartość danej technice, a jakość jej wykonania. Natomiast nawet najlepiej wykonana
technika manualna nie przyniesie spodziewanego rezultatu, jeśli nie zostanie wykonana w odpowiednim czasie i u odpowiedniego pacjenta. Słuszność wykonania danej
techniki musi poprzedzić diagnozowanie,
a właśnie diagnozowanie osteopatyczne
jest tematem tego opracowania.

Badanie palpacyjne

zdj. 2. badanie ruchliwości

zdj. 3. badanie kości lemiesza

Nieodzownym elementem diagnozowania osteopatycznego jest badanie palpacyjne. To badanie w części było już prowadzone w badaniu klinicznym (spirala diagnostyczna). Teraz celem osteopaty jest dokładne określenie tkanki, która jest źródłem
występujących objawów. Wszystkie prawdopodobne elementy (tkanki) dostępne
w badaniu palpacyjnym są testowane testami prowokacyjnymi. Badana jest ich konsystencja i elastyczność. Określa się ich wpływ
na funkcjonowanie związanych z nimi układów lub stawów. Inspiracją poszukiwań
osteopaty jest zaburzenie ruchomości lub
inaczej dysfunkcja osteopatyczna. Naturalnym elementem ruchomym, na którym dochodzi do zaburzenia ruchomości, są stawy. One też najczęściej są badane przez
osteopatę. Osteopata nie tylko ocenia zakres fizjologicznego ruchu – celem jego badania jest jakość ruchu, sposób jego wyhamowania oraz to, co nazywamy grą stawową. Gra stawowa jest współistniejącym ruchem z ruchem głównym. Gra stawowa jest
tzw. ślizgiem stawowym w różnych płaszczyznach i kierunkach. Dla osteopaty każdy ze stawów ma 6 stopni swobody, chociaż zakres niektórych kierunków ślizgu jest
tak mały, że biomechanicy nie opisują tego
jako stopień swobody. Najnowsze badania
biomechaniczne zajmujące się kinematyką,
wykorzystujące tomografię komputerową
i zaawansowane programy komputerowe,
opisują współistnienie ruchów towarzyszących. Możliwa jest ich wizualizacja w 3D.

etapy, tak samo diagnozowanie osteopatyczne ma je również.

Analiza dużych ruchów
Pierwszym etapem jest analiza dużych ruchów. Doświadczenie wielu pokoleń osteopatów pokazuje, że zaburzenie gry stawowej nawet w niewielkim zakresie ma reperkusje na dynamice, jakości czy zakresie dużych, fizjologicznych ruchów. Badanie dużych ruchomości ma na celu dokładne określenie segmentu, jaki ma być przebadany
w sposób szczegółowy. W przeciwnym razie dokładna analiza wszystkich stawów
byłaby zarówno zbyt czasochłonna, jak
i zbyteczna, co wykonywanie wszystkich
testów semiologicznych bez brania pod
uwagę motywu konsultacji pacjenta.

zdj. 5. badanie palpacyjne brzucha

zdj. 6. badanie przepony

Etapy diagnostyki
zdj. 4. badanie stawu skroniowo-żuchwowego
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Tak jak diagnozowanie ogólnolekarskie było podzielane na pewne, nieco sztuczne

zdj. 7. badanie przepony
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Po określeniu jednego lub kilku dysfunkcyjnych segmentów, osteopata zaczyna je badać szczegółowo. Na tym etapie osteopata bierze pod uwagę wyniki wcześniej przeprowadzonej przez niego diagnozy. Nie
bez znaczenia jest profil emocjonalny pacjenta, jego historia leczenia oraz wynik badania palpacyjnego. Skutkuje to propozycją
sposobu leczenia. Wybór konkretnej techniki wymusza na osteopacie diagnozowanie adekwatne dla wybranej techniki. Inaczej będzie analizowana gra stawowa, jeżeli osteopata ma intencję pracować technikami bezpośrednimi (z tzw. pchnięciem
manipulacyjnym), a inaczej będzie diagnozował przed wykonaniem technik powięziowych. Swoje specyficzne metody diagnozowania mają również techniki czaszkowo-krzyżowe czy też techniki trzewne.
Każda z tych grup technik ma poza tym specyficzne sposoby wykonania, a zatem i diagnozowania. Dotyczy to najczęściej autorskich metod leczenia.

Analiza ruchomości
stawowej
Po wybraniu najbardziej odpowiedniego sposobu leczenia, osteopata wykonuje
analizę ruchomości stawowej, inaczej gry
stawowej. Jest to, z technicznego punktu widzenia, najważniejszy dla osteopaty etap diagnozowania. To na tym etapie
osteopata podejmuje decyzję, jakiej techniki użyje, w jakim kierunku i w jaki sposób
ją wykona. Osteopata poszukuje zaburzenia ruchomości każdej z możliwych struktur względem swoich sąsiadów. Mięśnie,
w zależności od kąta zgięcia w stawie, poruszają się względem sąsiadujących mięśni. Mięśnie muszą mieć zachowany swobodny ślizg z sąsiadującymi ścięgnami. Te
z kolei poruszają się względem troczków,
pochewek czy więzadeł. Kaletki maziowe
również mogą być przyczyną dolegliwości.
Błony międzykostne, przegrody mięśniowe są nie tylko wzmocnieniem szkieletu
i miejscem przyczepu mięśni, lecz także integralną częścią wszechobecnego układu
powięziowego. Często są miejscem przechodzenia naczyń i nerwów, a zatem miejscem możliwych zaburzeń. Stawami w rozumieniu osteopatycznym są sąsiadujące
ze sobą trzewia. Przemieszczają się między sobą, w relatywnie dużym zakresie (np.

jelito cienkie, kątnica, poprzecznica, żołądek, jajniki, sieć większa), a niektóre w małym (np. wstępnica, dwunastnica czy korzeń krezki), jeszcze inne w sposób umiarkowany. Przemieszczenia te są inicjowane
przez pozycję ciała, czyli aktywność fizyczną, przez ruchy oddechowe, przez samo-

Osteopata nie
tylko ocenia zakres
fizjologicznego
ruchu – celem
jego badania jest
jakość ruchu,
sposób jego
wyhamowania oraz
to, co nazywamy
grą stawową.
istne ruchy fizjologiczne (np. perystaltyka)
czy ruchy związane z okresowym wypełnianiem czy wypróżnianiem. Zaburzenia w ruchomości narządów wewnętrznych mogą
zaburzyć miejscową wymianę hormonalną.
Mogą również zaburzyć lokalną i ogólną
hemodynamikę. Mogą też wpływać na powstawanie lub wzmacnianie napięć w układzie mięśniowo-szkieleletowym, ze wszystkimi konsekwencjami takich napięć.

Ruchliwość
Jednym z elementów badania małych ruchów jest badanie ruchliwości. Ruchliwość
jest to pewien rytmiczny impuls poruszający wszystkie tkanki organizmu ludzkiego. Nie ma do dziś wiarygodnego wyjaśnienia źródła tego impulsu. Nie ma też jednomyślności co do właściwości tego rytmicznego poruszania się tkanek. Badanie ruchliwości zapoczątkowane zostało wraz z powstawaniem osteopatii czaszkowo-krzyżowej. Takie badanie nazywa się nasłuchem.
Nazwa jest myląca, gdyż nasłuch nie ma nic
wspólnego z percepcją słuchową. Nasłuch
osteopata wykonuje, przykładając ręce

w określone miejsce. Osteopata wyczuwa
ten impuls, ocenia go pod względem amplitudy, częstotliwości, kierunku. Testuje możliwość jego modyfikacji. Jeśli to, co wyczuje osteopata, będzie odbiegało od pewnej
normy, zacznie prowadzić jednocześnie terapię z diagnozowaniem. Nasłuch wspomnianego impulsu rytmicznego jest także
praktykowany zarówno na trzewiach, jak
i na układzie mięśniowo-szkieletowym. Badanie ruchliwości, czy inaczej nasłuch, jest
najbardziej subiektywną częścią diagnozowania osteopatycznego. Ta część diagnozowania nie tylko zasadniczo odbiega od
pojęć powszechnie przyjętych w medycynie klasycznej, ale też wśród osteopatów
nie ma zgody co do zasadności jej prowadzenia. Nie udało się w sposób bezwzględnie obiektywny potwierdzić istnienia tego
impulsu. Występują też rozbieżności co do
jego częstotliwości.
Niemniej działanie na poziomie ruchliwości zmniejsza znacznie lub nawet eliminuje
całkowicie dolegliwości pacjentów. Dlatego też osteopaci pielęgnują ten typ terapii
w oczekiwaniu na naukowe potwierdzenie
zasadności ich pracy.
Osteopatyczny sposób diagnozowania stawia praktyków tej metody leczenia w jednym szeregu z lekarzami pierwszego kontaktu. Pewne różnice techniczne i specyfika osteopatycznej części procesu diagnostycznego wynikają jedynie z różnicy narzędzi (sposobu leczenia) między nimi. Tak jak naturalne jest, że w przypadku
infekcji i podwyższonej temperatury pacjent udaje się po poradę do lekarza rodzinnego, gdyż ten jest najlepiej wyposażony
w sposoby walki z infekcją, tak zdarza się
coraz częściej, a powinno być też naturalne,
iż pacjent z zespołem bólowym narządu ruchu skieruje swoje pierwsze kroki do osteopaty, gdyż ten ma największe możliwości
udzielenia mu profesjonalnej porady.

DARIUSZ SKRZYPEK D.O.
Osteopata
Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich TOP
Dyrektor Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON
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Podstawowe pojęcia

w osteopatii

Allopatia (medycyna allopatyczna)
– w piśmiennictwie anglosaskim oznacza medycynę klasyczną posługującą się leczeniem
farmakologicznym i chirurgicznym, a więc
stosującą zewnętrzny bodziec przeciwdziałający temu, który wywołuje stan chorobowy
(np. antybiotyk przeciw bakteriom, zabieg
operacyjny w zaćmie), w przeciwieństwie do
osteopatii, gdzie źródła sił naprawczych doszukuje się w samej konstrukcji ciała.

ART lub TART – mnemotechniczny
skrót używany w piśmiennictwie anglosaskim określający podstawowe cechy tkanki,
na jakie zwraca się uwagę w badaniu osteopatycznym:
T– tissue texture (jakość tkanki w znaczeniu
konsystencja),
A – asymmetry (asymetria),
R – restriction of motion (ograniczenie ruchomości),
T – tenderness (tkliwość).
Bariera ruchu – końcowy punkt
w zakresie ruchu, jaki pozwala osiągnąć
staw w czasie testowania jego ruchomości:
 anatomiczna bariera ruchu – zakres ruchu, na jaki pozwala anatomiczna budowa stawu wynikająca z kształtu i pola po-
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wierzchni stawowej oraz napięcia tkanki miękkiej (torebka stawowa, więzadła);
 e lastyczna bariera ruchu – zakres ruchu
między barierą anatomiczną i fizjologiczną, podczas której ruch bierny napina
aparat więzadłowo-torebkowy;
 fi
 zjologiczna bariera ruchu – zakres ruchu
osiągany w sposób czynny;
 p atologiczna bariera ruchu – zakres ruchu
z ograniczeniem narzuconym przez stan
powierzchni stawowej, przykurcz tkanki
miękkiej lub inne czynniki.

Biodrowej kości dysfunkcje
– zaburzenia ruchomości i pozycji kości biodrowej względem kości krzyżowej i kości
biodrowej przeciwnej strony:
 p rzednia – rotacja talerza biodrowego
w stawie krzyżowo-biodrowym, objawiająca się obniżeniem kolca biodrowego
przedniego górnego, uniesieniem kolca
biodrowego tylnego górnego i ograniczeniem ruchomości podczas mobilizacji kości biodrowej w kierunku tylnym;
 t ylna – rotacja talerza biodrowego w stawie krzyżowo-biodrowym, objawiająca
się uniesieniem kolca biodrowego przedniego górnego, obniżeniem kolca biodrowego tylnego górnego i ograniczeniem

ruchomości podczas mobilizacji kości biodrowej w kierunku przednim;
w otwarciu – wtórna do dysfunkcji przedniej, objawiająca się powiększeniem wymiaru między kolcem biodrowym przednim
górnym a pępkiem;
w zamknięciu – wtórna do dysfunkcji tylnej,
objawiająca się zmniejszeniem wymiaru
między kolcem biodrowym przednim górnym a pępkiem;
górna – związana z przemieszczeniem pionowym talerza biodrowego ku górze bez
rotacji;
dolna – związana z przemieszczeniem pionowym talerza biodrowego ku dołowi bez
rotacji.

Chapmana strefy – system punktów i pól punktów znajdowanych na powierzchni ciała z powodu zmian w systemie powięziowym jako reakcji na dysfunkcję narządów wewnętrznych – opracowany
przez amerykańskich osteopatów F. Chapmana i Ch. Owensa.

Chrząstkozrost
klinowopodstawny (sphenobasilar junction,
SBJ) – w teorii osteopatii czaszkowej miejsce, gdzie zachodzi fazowy ruch między ko-
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w komorach bocznych mózgu. Dzięki przenoszeniu napięć poprzez system membran
czaszkowych i oponę twardą rdzenia na
system powięziowy całego ciała, rytm może być wyczuwalny w każdym miejscu ciała.

Dekompensacja – załamanie adaptacyjnych właściwości systemu prowadzące do powstania dysfunkcji somatycznej.

ścią klinową i potyliczną, powodujący pociąganie opony twardej w kanale kręgowym
i ruch kości krzyżowej za jej pośrednictwem.

Czaszkowa osteopatia (cranial
osteopathy, cranial concept) – gałąź osteopatii opracowana przez W. G. Sutherlanda
w 1. połowie XX w., umożliwiająca poszukiwanie i leczenie dysfunkcji somatycznych
w obrębie szwów czaszki, systemu opony
twardej i kości krzyżowej traktowanych jako funkcjonalna całość (core link).

Czaszkowo-krzyżowy mechanizm (craniosacral mechanism) – wg teorii Sutherlanda – fazowa zmiana kształtu
mózgowia, wynikająca z pulsacyjnego wydzielania płynu mózgowo-rdzeniowego w
komorach bocznych mózgu, powoduje odkształcenie membran czaszkowych, za ich
pośrednictwem kości czaszki dzięki podatności szwów oraz pociąganie opony twardej rdzenia, która wprawia w ruch kość
krzyżową na osi poprzecznej. Mechanizm
ten ma dwie fazy:
 zgięcie (cranial flexion) – połączone
z unoszeniem opony twardej rdzenia
przez ruch na poziomie chrząstkozrostu klinowo-podstawnego (sphenobasilar
junction) i kontrnutacją kości krzyżowej;
 wyprost (cranial extension) – połączone
z obniżaniem opony twardej rdzenia
przez ruch na poziomie chrząstkozrostu klinowo-podstawnego (sphenobasilar
junction) i nutacją kości krzyżowej.

Czaszkowy rytm (cranial rythmic
impulse, CRI) – wg teorii Sutherlanda – rytmiczna zmiana kształtu czaszki wyczuwalna palpacyjnie, wynikająca z pulsacyjnego
wydzielania płynu mózgowo-rdzeniowego

D.O. – doktor osteopatii – tytuł przysługujący po ukończeniu szkolenia osteopatycznego na poziomie uniwersyteckim w USA,
poza USA tytuł oznacza – dyplomowany
osteopata.
Dysfunkcja somatyczna – zaburzenie funkcji tkanki w aspekcie kryteriów TART.

zgięcia bocznego i rotacji kręgosłupa w zależności od pozycji wyjściowej:
I reguła Fryette’a: jeżeli kręgosłup w odcinku piersiowym lub lędźwiowym znajdują się
w pozycji neutrealnej, to kierunek zgięcia
bocznego jest przeciwny do kierunku rotacji;
II reguła Fryette’a: jeżeli kręgosłup w odcinku piersiowym lub lędźwiowym znajdują się w pozycji nieneutrealnej (zgięcie lub
wyprost), to kierunek zgięcia bocznego jest
zgodny z kierunkiem rotacji;
III reguła Fryette’a: ruch kręgu nigdy nie odbywa się w jednej płaszczyźnie.

Kawitacja – powstawanie mikrobąbelków gazu podczas manipulacji stawowych
na skutek podciśnienia między oddalanymi
powierzchniami stawowymi, objawiające się
słyszalnym i charakterystycznym odgłosem.

Dywergencja – ruch rozbieżności

Kompresja czwartej komory

powierzchni stawowej obserwowany np.
podczas zginania kręgosłupa (skłonu do
przodu).

(CV4) – technika wprowadzona przez W. G.
Sutherlanda, odnosząca się do pracy z kością potyliczną, a za jej pośrednictwem ważnymi ośrodkami wegetatywnymi położonymi na dnie czwartej komory mózgu.

Effleurage – technika rytmicznego opukiwania tkanki, stosowana w pracy
z układem limfatycznym.
ERS – skrót odnoszący się do dysfunkcji
somatycznej, gdzie krąg znajduje się w pozycji wyprostu (E), rotacji (R) i zgięcia bocznego (S); dla wyznaczenia dokładnej pozycji
kręgu należy podać stronę rotacji, np. ERSd
– oznacza, że mamy do czynienia z pozycją
wyprostu, rotacji w prawo i zgięcia bocznego w prawo zgodnie z II zasadą Fryette’a.
Filozofia osteopatyczna – koncepcja oparta na następujących założeniach:
 c iało jest całością,
 struktura i funkcja są wzajemnie sprzężone,
 c iało ma stałą tendencję do samoleczenia.

Kontrnutacja – ruch kości krzyżowej w stawach krzyżowo-biodrowych na
osi poprzecznej, w którym podstawa kości
kieruje się ku tyłowi.
Konwergencja – ruch zbieżności powierzchni stawowej obserwowany np. podczas wyprostu kręgosłupa (skłonu w tył).
Końcowy punkt oporu (end-feel)
– odczucie jakości ruchu w zbliżeniu do bariery ruchu (sztywny – dotyczy struktur
kostnych, sprężysty – struktur mięśniowopowięziowych); brak lub zmiana fizjologicznego końcowego punktu oporu typowego dla danej struktury świadczyć może o jej
uszkodzeniu.

FRS – skrót odnoszący się do dysfunkcji
somatycznej, gdzie krąg znajduje się w pozycji zgięcia (F), rotacji (R) i zgięcia bocznego (S); dla wyznaczenia dokładnej pozycji
kręgu należy podać stronę rotacji, np. FRSd
– oznacza, że mamy do czynienia z pozycją
zgięcia, rotacji w prawo i zgięcia bocznego
w prawo zgodnie z II zasadą Fryette’a.

– struktury kostne dostępne badaniu palpacyjnemu, ułatwiające orientację anatomiczną i odnalezienie struktur trudnych do wyczucia dotykiem lub ocenę symetrii ciała,
np. kolec biodrowy tylny górny w ocenie
wzajemnej rotacji talerzy biodrowych.

Fryette’a reguły – biomechaniczne reguły odnoszące się do współruchu

Krzyżowej kości dysfunkcje – zaburzenia ruchomości i pozycji ko

Kostne punkty odniesienia
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ści krzyżowej względem kości biodrowej
i kręgu L5:
 p rzednia na osi poprzecznej – zgięcie kości
krzyżowej w stawie krzyżowo-biodrowym
z obniżeniem jej podstawy (nutacja)
i ograniczeniem zgięcia ku tyłowi w teście
kompresyjnym;
 t ylna na osi poprzecznej – wyprost kości
krzyżowej w stawie krzyżowo-biodrowym
z obniżeniem jej szczytu (kontrnutacja)
i ograniczeniem zgięcia ku przodowi w teście kompresyjnym;
 s kośna lewa/lewa – rotacja ku przodowi
kości krzyżowej na osi skośnej przebiegającej od lewego kąta górnego do prawego kąta dolnego (kość krzyżowa „patrzy”
powierzchnią miedniczną w lewo);
 s kośna prawa/prawa – rotacja ku przodowi kości krzyżowej na osi skośnej przebiegającej od prawego kąta górnego do lewego kąta dolnego (kość krzyżowa „patrzy” powierzchnią miedniczną w prawo);
 skośna prawa/lewa – rotacja ku tyłowi kości krzyżowej na osi skośnej przebiegającej od lewego kąta górnego do prawego kąta dolnego (kość krzyżowa „patrzy”
powierzchnią grzbietową w lewo);
 skośna lewa/prawa – rotacja ku tyłowi kości krzyżowej na osi skośnej przebiegającej od prawego kąta górnego do lewego kąta dolnego (kość krzyżowa „patrzy”
powierzchnią grzbietową w prawo);
 pionowa prawa – rotacja kości krzyżowej
jednostronna ku tyłowi na osi pionowej
prawej, przeciwna do rotacji L5;
 pionowa lewa – rotacja kości krzyżowej
jednostronna ku tyłowi na osi pionowej
lewej, przeciwna do rotacji L5.

Krzyżowej kości osie ruchu
– hipotetyczne osie, względem których porusza się kość krzyżowa i na których dochodzi do dysfunkcji kości krzyżowej:
 poprzeczna – na poziomie S2, umożliwiająca ruch nutacji i kontrnutacji;
 skośne lewa i prawa – od kąta górnego
(zagłębienia krzyżowego) do kąta dolnobocznego umożliwiające skośne rotacje;
 pionowa – równoległa do stawu krzyżowo-biodrowego umożliwiająca ruch zawiasowy, jednostronny ku tyłowi.

Łańcuch kinematyczny – grupa
stawów o pokrewieństwie funkcjonalnym
wraz z tkankami miękkimi odpowiedzialny-
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mi za rodzaj i zakres ruchu oraz strukturami
układu nerwowego sterującymi tym ruchem.

Łonowej kości dysfunkcje
– zaburzenia wzajemnej ruchomości i pozycji kości łonowych na poziomie spojenia łonowego:
 g órna – związana z przemieszczeniem
pionowym gałęzi górnej ku górze i ograniczeniu ruchomości w kierunku dolnym;
 d olna – związana z przemieszczeniem
pionowym gałęzi górnej ku dołowi i ograniczeniu ruchomości w kierunku górnym.

Mobilizacja – technika zabiegowa polegająca na powtarzalnym zbliżaniu się do
aktualnej bariery ruchu, bez jej przekraczania
w celu poprawy zakresu ruchomości tkanki.

wa przeniesiona z jednej części narządu ruchu na inną; klasyczny przykład stanowi odruch rzepkowy.

Odruch somato-trzewny
(somatovisceral reflex) – reakcja odruchowa przeniesiona z układu ruchu na układ
narządów wewnętrznych, np. dysfunkcja
m. piersiowego większego może wywoływać zaburzenia rytmu serca o typie częstoskurczu nadkomorowego lub objawy niewydolności wieńcowej.

Manipulacja – technika zabiegowa

Odruch trzewno-somatyczny (viscerosomatic reflex) – reakcja odru-

polegająca na jednorazowym przekroczeniu aktualnej bariery ruchu w celu poprawy
zakresu ruchomości tkanki.

chowa przeniesiona z układu trzewnego na
układ ruchu, np. dysfunkcja pęcherzyka żółciowego powodująca bóle barku.

NSR – skrót odnoszący się do dysfunkcji somatycznej, gdzie krąg znajduje się
w pozycji neutrealnej (N), rotacji (R) i zgięcia bocznego (S); dla wyznaczenia dokładnej pozycji kręgu należy podać stronę rotacji, np. NSRd – oznacza, że mamy do czynienia z pozycją neutrealną, w rotacji w prawo
i zgięciu bocznym w lewo zgodnie z I zasadą Fryette’a.

Odwijanie (unwinding, guiding) – technika pośrednia mająca na celu ułatwienie
spontanicznego uwolnienia mięśniowo-powięziowego poprzez odciążenie części ciała, której dotyczy.

Nutacja – ruch kości krzyżowej w stawach krzyżowo-biodrowych na osi poprzecznej, w którym podstawa kości kieruje się ku przodowi.
Objaw wyprzedzania – objaw zaburzonej ruchomości stawu krzyżowo-biodrowego w teście zgięcia ku przodowi,
gdzie kolec biodrowy tylny górny po stronie
restrykcji zaczyna ruch wcześniej i wykonuje dłuższą drogę niż po stronie zdrowej.
Odruch hamowania (inhibitory reflex) – technika wykorzystywana podczas
pracy ze wzmożonym napięciem mięśnia,
polegająca na stałym, umiejętnie dozowanym jego ucisku do chwili rozluźnienia bądź
wzmacnianiu mięśni antagonistycznych.
Odruch somato-somatyczny
(somatosomatic reflex) – reakcja odrucho-

Osteopatia – system diagnozowania
i leczenia, a także filozofii opieki medycznej
stworzony przez A. T. Stilla, oparty na zabiegach manualnych, respektujący jedność
psychofizyczną człowieka i stałą tendencję
ciała do samonaprawy.

Pierwotny system oddechowy (primary respiratory system) – koncepcja
stworzona przez Sutherlanda, zakładająca:
 spontaniczny, fazowy ruch mózgowia,
 pulsacyjne wydzielanie płynu mózgowo-rdzeniowego,
 równowagę wzajemnych napięć w membranach czaszki,
 wzajemną ruchomość kości czaszki,
 spontaniczną ruchomość kości krzyżowej
skojarzoną z cyklem wydzielania płynu
i ruchu czaszki.

Pompa limfatyczna Dalrymple
– technika drenażu limfatycznego kończyn
dolnych u chorych obłożnie, wykorzystująca
rytmiczny powolny ruch zgięcia grzbietowego i podeszwowego w stawie skokowym.

MOSTEOPATIA

Przykurcz – stały, patologiczny opór
tkanki wyczuwalny podczas ruchu czynnego lub próby mobilizacji biernej.

Punkt spustowy – punkt w tkance
mięśniowo-powięziowej powstający wtórnie do dysfunkcji mięśnia, stawu, narządu
wewnętrznego, charakteryzujący się nadwrażliwością palpacyjną i charakterystycznym promieniowaniem podczas drażnienia, wykorzystywany do pracy technikami
SCS i FPR.

Restrykcja ruchowa – ograniczenie naturalnej ruchomości tkanki lub
zmiana wektora ruchu, jedno z kryteriów
dysfunkcji osteopatycznej TART.
Ruchomość oddechowa – zakres ruchu stawów międzykręgowych wyczuwalny za pośrednictwem kostnych
punktów odniesienia (najczęściej wyrostków poprzecznych) podczas swobodnego
oddychania pacjenta – czuły test diagnostyczny.

Skurcz – efekt pracy mięśnia; ze względu na reakcję mięśnia na siłę oporu wyróżniamy skrócenie, wydłużenie lub brak
zmian długości mięśnia w trakcie pracy:
 s. koncentryczny – zachodzi skrócenie,
zbliżenie końców mięśnia;
 s. ekscentryczny – zachodzi wydłużenie
mięśnia podczas skurczu;
 s. izolityczny – skurcz z wydłużeniem poprzez przewagę siły zewnętrznej (np. terapeuty) nad siłą pacjenta;
 s. izometryczny – skurcz mięśnia bez
zmiany jego długości, siła pacjenta równa
sile terapeuty;
 s. izotoniczny – skurcz mięśnia z jego skracaniem, siła pacjenta większa niż terapeuty.

Technika bezpośrednia (strukturalna) – technika pracy, gdzie wektor siły działania terapeuty na tkankę skierowany jest przeciw barierze ruchu z zamiarem

przełamania oporu ruchu (w granicach bariery anatomicznej).

Technika dużej prędkości
i małej amplitudy (high velocity low
amplitude, HVLA) – technika bezpośrednia
używana do normalizacji ruchomości stawów, tj. poprawy gry ślizgowej powierzchni
stawowych, gdzie wybierając wszystkie aktualnie dostępne składowe ruchu w danym
segmencie stawowym, osteopata zbliża się
do aktualnej (patologicznej) bariery ruchu
i poprzez szybkie wzajemne przemieszczenie powierzchni stawowych wg precyzyjnie
dobranego wektora siły (tzw. impuls) przekracza tę barierę, uzyskując nową (bliższą fizjologicznej) amplitudę ruchu stawu.

Technika napięcie – przeciwnapięcie (strain – counterstrain, SCS) –
opracowana przez L. Jonesa technika pracy
z tkanką za pośrednictwem punktów spustowych, dzięki którym dokonuje się precyzyjnego ustawienia tkanki w celu jej pozycyjnego rozluźnienia (uwolnienia).

Technika parametrów złożonych (composantes multiples) – technika stawowa polegająca na stopniowym dochodzeniu do bariery ruchowej stawu poprzez wybieranie poszczególnych składowych ruchu, przez co zapewnia bezpieczeństwo pracy, ponieważ redukuje komponentę rotacyjną manipulacji.

Technika pośrednia (funkcjonalna)
– technika pracy, gdzie wektor siły działania
terapeuty na tkankę skierowany jest w kierunku najmniejszego oporu (od bariery ruchu)
z zamiarem uzyskania nowego zakresu ruchu
po spontanicznym uwolnieniu oporu tkanki.

Technika pozycyjnego uwolnienia (positional release, PR) – opracowana przez L. Jonesa technika pracy z tkanką poprzez precyzyjne ustawienia tkanki
w pozycji najmniejszych napięć, co ułatwia
jej spontaniczne rozluźnienie (uwolnienie).

Technika sprężynowania – technika małej amplitudy i małej prędkości wykorzystywana do poprawy ruchomości stawu poprzez rytmiczne powtarzanie mobilizacji z intencją poszerzania zakresu ruchu
w każdym powtórzeniu.

Technika stawowa (articulatory
technique) – technika bezpośrednia oparta
na mobilizacji lub manipulacji stawu, której
celem jest odzyskanie fizjologicznego zakresu ruchu stawu.
Technika ułatwionego pozycyjnego uwolnienia (facilitated
positional release, FPR) – opracowana przez
S. Schiowitza technika pracy z tkanką poprzez precyzyjne ustawienia tkanki w pozycji najmniejszych napięć i kompresję tkanki do chwili jej spontanicznego rozluźnienia
(uwolnienia).

Technika uwolnienia mięśniowo-powięziowego (myofascial release) – technika pośrednia lub bezpośrednia adresowana do nieprawidłowych napięć w systemie mięśniowo-powięziowym,
gdzie podczas pracy z tkanką terapeuta jest
w stałym nasłuchu informacji płynących
z tkanki (biofeedback), korygując siłę i wektor pracy w kierunku uwolnienia napięć.

Technika
zrównoważenia
więzadłowego (balanced ligamentous tension technique) – technika pośrednia
polegająca na poszukiwaniu pozycji tkanki
z minimalną sumą napięć (punkt ciszy – still
point) w celu ułatwienia spontanicznego
uwolnienia oporu tkanki.

Techniki energii mięśniowej
– techniki opracowane przez m.in. F. Mitchela, K. Lewita, V. Jandę, w których tkankę
mięśniową wykorzystuje się jako dźwignię
do mobilizacji stawowych i odbudowy równowagi napięć w układzie mięśniowo-powięziowym.

Test analityczny – test służący do
oceny gry ślizgowej ściśle określonego stawu w ściśle określonej pozycji wyjściowej.

Test globalny – test oceny ogólnej
ruchomości łańcucha kinematycznego bez
wyselekcjonowania jego ogniw.

Test kompresji – sposób diagnozowania poprzez zbliżanie do siebie powierzchni stawowych (np. staw międzypaliczkowy), struktur kostnych (np. ocena integralności miednicy lub kręgosłupa) lub
tkanki miękkiej (np. więzadła).
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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Test trakcji – sposób diagnozowania poprzez oddalanie od siebie powierzchni stawowych (np. staw międzypaliczkowy),
struktur kostnych (np. ocena integralności
miednicy lub kręgosłupa) lub tkanki miękkiej (np. ocena zwartości/stabilności stawu).
Test zgięcia do boku – test ogólny
oceny możliwości konwergencji/dywergencji powierzchni stawowych po jednej stronie stawów międzykręgowych.

Test zgięcia ku przodowi – ogólna ocena możliwości dywergencji powierzchni stawowych stawów międzykręgowych.
Test zgięcia ku tyłowi – ogólna
ocena możliwości konwergencji powierzchni stawowych stawów międzykręgowych.
Trzewna osteopatia – system manipulacji używany w odniesieniu do narządów wewnętrznych w celu poprawy ich
wzajemnej ruchomości, ukrwienia i drenażu limfatycznego, a także w przypadku zrostów otrzewnowych i blizn pooperacyjnych.

Uszkodzenie osteopatyczne
(osteopathic lesion) – termin historyczny,
początkowo określający wszystkie nieprawidłowości w badaniu osteopatycznym,
później zastąpiony terminem dysfunkcja
osteopatyczna, aby odróżnić uszkodzenie
(zaburzenie strukturalne, nieodwracalne)
od zaburzenia czynnościowego (funkcjonalnego, odwracalnego) stanowiącego właściwy przedmiot zainteresowania osteopatii.

Wzbudzenie/Utorowanie

(facilitation) – termin odnoszący się do nadpobudliwości w układzie nerwowym na pozio-

mie receptorów, dróg lub ośrodków rdzeniowo-korowych, będących często przyczyną podtrzymywania przewlekłych dysfunkcji somatycznych.

Wzorce powięziowe (compensatory fascial patterns) – opracowane przez
amerykańskiego osteopatę G. Zinka wzorce
przenoszenia napięć w strefach poprzecznych powięzi tułowia, mających wpływ na
możliwości kompensacyjne ciała i podatność
na nabywanie dysfunkcji somatycznych.
Wzorzec torebkowy stawu
– kolejność i zakres usztywniania (ograniczania ruchomości stawu) specyficzny dla
poszczególnych stawów, wyłączający stopniowo kolejne kierunki/wektory ruchu, np.
dla stawu biodrowego ograniczenie początkowo rotacji wewnętrznej i wyprostu,
następnie odwiedzenia, w końcu zgięcia.

Zespół
górnego
otworu
klatki piersiowej (thoracic outlet
syndrom) – złożona dysfunkcja z bogatą
symptomatologią, objawiająca się ograniczeniem ruchomości wszystkich struktur anatomicznie tworzących górny otwór klatki piersiowej (przejścia szyjno-piersiowego kręgosłupa, pierwszego żebra, stawów mostkowo-obojczykowych i obojczykowo- barkowych) oraz nieprawidłowymi napięciami tkanek miękkich (m.in. mm. pochyłych, piersiowych i aparatu wieszadłowego opłucnej).

Zespół mięśnia biodrowo-lędźwiowego (psoas syndrom) – dysfunkcja mięśnia powodująca wtórne dysfunkcje (odcinka lędźwiowego, mięśnia
gruszkowatego, rotację talerza biodrowego i powstawanie charakterystycznych
punktów spustowych).

Zespół mięśnia gruszkowatego (piriformis syndrom) – dysfunkcja mięśnia powodująca wtórne dysfunkcje (odcinka lędźwiowego, stawu biodrowego, rotację talerza biodrowego i powstawanie charakterystycznych punktów spustowych).

Zespół mięśnia piersiowego
mniejszego – dysfunkcja mięśnia
z uciskiem pęczka naczyniowo-nerwowego
na jego przebiegu, często z odruchem somato-visceralnym.

Zespół mięśni pochyłych (scalenus syndrom) – dysfunkcja mięśnia powodująca ucisk na pęczek nerwowo-naczyniowy w szczelinie przedniej mm. pochyłych
(między mm. pochyłym przednim i środkowym).
Zespół stawów międzykręgowych (facet syndrome) – dysfunkcja powierzchni stawowych stawów międzykręgowych (kolumny tylnej), prowadząca do
ich zmian zwyrodnieniowych.

Żeber dysfunkcja wdechowa – dysfunkcja somatyczna żebra polegająca na ograniczeniu ruchomości w trakcie fazy wydechu.

Żeber dysfunkcja wydechowa – dysfunkcja somatyczna żebra polegająca na ograniczeniu ruchomości w trakcie fazy wdechu.

Żeber wzorzec ruchu – wypadkowa osi stawu poprzeczno-żebrowego
i stawu kręgowo-żebrowego przy specyficznym ukształtowaniu krzywizny żeber na odpowiednich poziomach, powodująca, że wyróżnić można dwa podstawowe ruchy żeber:
 t ypu rączki od wiadra – odbywa się
w płaszczyźnie czołowej, gdzie w czasie
wdechu poprzeczny wymiar klatki piersiowej ulega zwiększeniu, ruch dominujący dla żeber dolnych;
 t ypu pompy – odbywa się w płaszczyźnie strzałkowej, gdzie w czasie wdechu
strzałkowy wymiar klatki piersiowej ulega zwiększeniu, ruch dominujący dla żeber górnych.
PIOTR godek
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Podstawowym
problemem chorych po
całkowitym usunięciu
krtani z powodu raka
jest brak możliwości
dźwięcznego
porozumiewania się.

U

chorych po całkowitej laryngektomii powstaje szereg zaburzeń funkcjonalnych w obrębie głowy, szyi
i obręczy barkowej. Podczas operacji usuwa się całkowicie lub częściowo mięśnie z warstwy powierzchownej
i z warstwy głębokiej (mięśnie nad- i podgnykowe), jak również kość gnykową. W efekcie dochodzi do powstania rozległych blizn
na szyi i do zaburzeń czynności mięśni odpowiedzialnych za ruchy głowy i obręczy barkowej oraz za stabilizację górnej części tułowia. Znaczne obniżenie elastyczności tkanek
miękkich przedniej części szyi, takich jak poszczególne blaszki powięzi szyi i mięsień szeroki szyi, prowadzi do zmniejszenia zakresu ruchu głowy w skłonie do tyłu. Obserwuje się zmniejszenie siły mięśni wykonujących
skłon głowy do przodu. Na skutek osłabienia
tej grupy mięśniowej dochodzi do odruchowego skrócenia mięśni antagonistycznych
– tj. mięśni karku [Lewit 2001, Marszałek
2003, Marszałek i wsp. 2003]. Mięśnie zginające głowę do przodu, tj. mięśnie pochyłe
i przedkręgowe, należą do grupy mięśni fazowych. Na skutek przeciążenia statycznego, dynamicznego oraz podwyższonego napięcia antagonistów dochodzi do osłabienia
ich siły. Część zstępująca mięśnia czworobocznego, część szyjna prostownika grzbietu, dźwigacze łopatek, grupa mięśni podpotylicznych są mięśniami tonicznymi, więc
mają tendencję do zmniejszania swojej fizjologicznej długości i zwiększania napięcia.
Wskutek osłabienia i uszkodzenia ich antagonistów, z których część została usunięta, muszą one wykonywać nadmierną i permanentną czynność koncentryczną (związaną z na-

pięciem statycznym), ulegając stopniowemu
przykurczowi. Z kolei podwyższone napięcie
mięśni tonicznych – karku na drodze odruchowej hamuje i osłabia czynność mięśni fazowych, które są ich antagonistami. Mięśnie
fazowe słabnąc, prowokują dalsze zwiększanie napięcia mięśni tonicznych. Dochodzi do swoistego mechanizmu błędnego koła, pogłębiającego stan statycznej nierównowagi mięśniowej szyi, karku i obręczy barkowej [Marszałek 2003, Marszałek i wsp. 2003,
2004]. Również stres i nadmierne poczucie
lęku chorych po całkowitym usunięciu krtani prowadzą do podwyższenia napięcia spoczynkowego mięśni tonicznych, pogłębiając
tym samym opisaną nierównowagę [Walden-Gałuszko 1999, Rakowski 2002].

U chorych po
laryngektomii
stres jest reakcją na
fizyczne następstwa
choroby, a także
na uświadomienie
sobie straconych
możliwości.
U chorych po laryngektomii stres jest reakcją na fizyczne następstwa choroby, a także
na uświadomienie sobie straconych możliwości. Wynika on zarówno z poczucia żalu i krzywdy, ze strachu przed cierpieniem
i nawrotem choroby, jak i niepokoju o los
bliskich po śmierci. Psychiczne przeżycia w następstwie nawału myśli o chorobie nowotworowej wywołują odruchowe,
nadmierne napięcie spoczynkowe mięśni,
szczególnie w obrębie głowy, karku i górnej
części tułowia. Charakter i natężenie różnych emocji odbijają się na postawie chorego, którego sylwetka przypomina: wieszak,
gdy dominuje obawa przed uniezależnieniem się, „hak na mięso” przy nagromadzeniu się emocji gniewnych, „stryczek” – gdy
zachowania emocjonalne zostają stłumione przez myślenie racjonalne, „strach na
wróble” – gdy dominuje poczucie winy [Rakowski 2003, Lowen 1992]. Prowadzi to
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zdj. 1. Sprawdzanie kierunku restrykcji tkankowych powierzchownej blaszki
powięzi szyi
i klatki piersiowej na częściach
zstępujących
mięśnia czworobocznego oraz
na dźwigaczach
łopatek

zdj. 2. Sprawdzanie kierunku restrykcji
tkankowych
powierzchownej blaszki powięzi szyi i klatki piersiowej

zdj. 3. Bezpośrednia technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego
poprzez rolowanie w różnych kierunkach skóry i tkanki podskórnej
na szyi

do przeciążeń statycznych i dynamicznych
w obrębie szyi i barków, co utrudnia rehabilitację i ma dalszy, negatywny wpływ na
opisane powyżej dysfunkcje w narządzie ruchu, powstałe po całkowitej laryngektomii
[Rakowski 2003, Lowen 1992].
Limfadenektomia szyjna często wykonywana wraz z całkowitą laryngektomią zwiększa bliznowacenie i napięcie mięśniowo-powięziowe ograniczające ruchy głowy, szyi,
obręczy barkowej, a nawet powodujące
dysfagię.
Zwiększone napięcie mięśniowo-powięziowe okolicy szyi i barków po laryngektomii,
poprzez anatomiczną bliskość i ciągłość powięziową z mięśniem pierścienno-gardłowym, ma bezpośredni wpływ na napięcie
mięśni tworzących tzw. usta przełyku (mięsień pierścienno-gardłowy, mięsień zwieracz przełyku górny). W obrębie ust przełyku wykształca się najczęściej pseudogłośnia dla głosu przełykowego. Już Seemann
[1966] zwrócił uwagę, że jedną z głównych
przyczyn utrudniających wykształcenie głosu przełykowego u niektórych laryngektomowanych jest wzmożone ciśnienie w obrębie ust przełyku na skutek napięcia mięśnia
pierścienno-gardłowo.

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena wpływu zastosowania osteopatycznych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani.

MATERIAŁ I METODA BADAŃ

zdj. 4. aktywne rozluźnianie
mięśniowo-powięziowe w rejonie szyi

zdj. 5. mobilizacje tkanek miękkich
w rejonie blizn pooperacyjnych
i po radioterapii
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Badaniom poddano grupę 40 chorych po
całkowitym usunięciu krtani. Wśród nich by-

zdj. 6. Ekscentryczna i koncentryczna praca mięśniowa języka (technika kombinacji skurczów izotonicznych) oraz neuromobilizacja
nerwu językowo-gardłowego

ło 12 kobiet i 28 mężczyzn w wieku od 42 do
76 lat. Średni wiek badanych kobiet wynosił
53,3 lat, mężczyzn – 58,3 lat. Czas, jaki upłynął od operacji, wynosił od 4 miesięcy do
13 lat (średnio 3 lata). U 35 chorych (87,5%)
wraz z laryngektomią całkowitą usunięto
szyjne węzły chłonne, a u 38 (95%) zastosowano leczenie uzupełniające w postaci radioterapii.
U wszystkich chorych jednorazowo wykonano zabiegi osteopatyczne, stosując manualne techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego w obrębie górnego tułowia, barków, kończyn górnych, szyi i głowy
[Butler 2000, Chaitow 2001, D’Ambrogio,
Roth 1997, Jones 1981, Lewit 2001, Manheim 2001, Marszałek 2003, Piekartz 2001, Vernon 2001]. Bezpośrednio przed zabiegiem
i po zabiegu mierzono u chorych ciśnienie
przełykowe sposobem Seemana [1966].
Przed zabiegami fizjoterapeutycznymi i po
nich 2–3 razy mierzono ciśnienie przełykowe.
Do analizy statystycznej brano wartość
średnią z trzech pomiarów ciśnienia. Materiał badawczy sprawdzono pod kątem normalności rozkładów wyników. Wykazano,
że nie miały one cech normalności, dlatego przy określaniu istotności różnic wyników w obu parametrach zastosowano nieparametryczny test kolejności par Wilcoxona. Do oceny graficznej zastosowano test
Shapiro-Wilka.

Techniki osteopatyczne
stosowane podczas terapii
I. Sprawdzanie restrykcji powierzchownej
blaszki powięzi szyi i klatki piersiowej na:
 c zęściach zstępujących mięśnia czworobocznego oraz na dźwigaczach łopatek
(zdjęcie 1),
m
 ostku i między łopatkami (zdjęcie 2).
Jeśli w badaniu wykazano restrykcje tkankowe, stosowano bezpośrednie techniki
uwalniania z wykorzystaniem oddechu pacjenta.
II. Bezpośrednia technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego [Barnes 1990, Maheim 2001]:
 r olowanie w różnych kierunkach skóry
i tkanki podskórnej na szyi (zdjęcie 3),
 t echnika „J stroke release” na mięśniach
mostkowo-obojczykowo-sutkowych.
III. Aktywne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w rejonie szyi i obręczy barkowej:
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w
 rejonie mięśni pochyłych (zdjęcie 4),
 na części zstępującej m. czworobocznego,

IV. Mobilizacje tkanek miękkich w rejonie blizn pooperacyjnych i po radioterapii [Manheim 2001, Marszałek i wsp. 2008,
Marszałek, Golusiński 2008 ].
V. Ekscentryczna i koncentryczna praca mięśniowa języka (technika kombinacji
skurczów izotonicznych) (combination of
isotonics) [Knot, Voss 1985, Lizak 2002] oraz
neuromobilizacja nerwu językowo-gardłowego [Barral, Croibier 2009].
VI. Technika poizometrycznej relaksacji mięśni karku [Chaitow 2001, Lewit 2001, Liebenson 1996, Marszałek i wsp. 2003B , 2006].
VII. Technika pozycyjnego rozluźniania (positional release therapy), techniki Jonesa,
techniki Suterlanda na szyi i karku [Chaitow
2001, D’Ambrogio, Roth 1997, Jones 1981].
VIII. Neuromobilizacje pnia współczulnego
odcinka szyjnego kręgosłupa oraz długich
nerwów kończyn górnych [Butler 2000,
Szprynger, Sozańska 2001].

WYNIKI BADAŃ
17 chorych skarżyło się na różnego stopnia
trudności w połykaniu, zwłaszcza dużych lub
suchych kęsów. U jednego chorego założono gastrostomię. 17 (tj. 42%) posługiwało się
głosem i mową przełykową, w tym 9 na poziomie bardzo dobrym, 7 dobrym i 1 średnim.
Pozostałych 23 (tj. 58%) chorych porozumiewało się pseudoszeptem ustno-gardłowym.
23 (tj. 58%) chorych skarżyło się na zaburzenia czucia i odczuwało napięcie w okolicy pola operacyjnego: 14 chorych odczuwało sztywność i napięcie, a 2 – bóle
i 2 – pieczenie. 5 (tj. 12,5%) chorych odczuwało sztywność tkanek miękkich na przedniej powierzchni szyi. 6 (tj. 15%) chorych
miało bóle i uczcie sztywności karku i obręczy barkowej.

zdj. 7. Technika poizometrycznej relaksacji mięśni karku

Po zastosowaniu terapii osteopatycznej
uzyskano istotne statystycznie (poziom
p = 9,05E-07) obniżenie średnich wartości
ciśnienia przełykowego (tabela 1 i rycina 1).
Średnia wartość ciśnienia przełykowego
przed zabiegiem fizjoterapeutycznym wynosiła 37,9, a po zabiegu 26,6 mmHg.

W tabeli 1 oraz na rycinach 2 i 3 pokazano,
że przy porównaniu wyników przed zastosowaniem fizjoterapii i po jej zastosowaniu poszczególne wartości statystyczne uległy zmianie w kierunku normalizacji rozkładu danych. Maksymalna wartość
ciśnienia przełykowego zmniejszyła się ze

tabela 1. Podstawowe wartości statystyczne przed zastosowaniem fizjoterapii
i po jej zastosowaniu w badanej grupie chorych
ŚRED- MEDIANIA
NA

MINIMUM

MAXI- DOLNY GÓRNY ODCH. SKOŚMUM KWAR- KWAR- STD NOŚĆ
TYL
TYL

KURTOZA

V%

PRZED

37,9

30,0

14

180

24,2

37,1

30,6

3,6

14,0

0,81

PO

26,6

21,7

11

85

17,8

30,0

15,4

2,5

6,9

0,58

40

37,9

35
30
26,6
25
20
15
10
5
0
przed fizjoterapią

po fizjoterapii

ryc. 1 . Średnie wartości ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym
usunięciu krtani przed zastosowaniem fizjoterapii i po jej zastosowaniu (poziom
p = 9,05E-07, test kolejności par Wilcoxona)

zdj. 8. Technika pozycyjnego rozluźniania (positional release therapy),
techniki Jonesa, techniki Suterlanda

zdj. 9. Neuromobilizacje długich
nerwów kończyn górnych
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180 do 85 mmHg, wartości dolnego i górnego kwartyla zmalały odpowiednio z 24,2
do 17,8 i 37,1 do 30 mmHg. Wartość odchylenia standardowego obniżyła się z 30,6
do 15,4, skośność z 3,6 do 2,5, a kurtoza
z 14,0 do 6,9.

przed
W Shapiro-Wika, 555621, p< ,0000
40
35
30

DYSKUSJA

liczba obs

25
20
15
10
5
0
-20

0

20

40
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80

1000

120

140

160

180

górna granica (x<= granicy)
oczekiwane

ryc. 2. Rozkład wartości ciśnienia przełykowego w grupie chorych po
całkowitym usunięciu krtani przed zastosowaniem fizjoterapii

po
W Shapiro-Wika, 73059, P< ,0000
20
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6
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górna granica (x<= granicy)
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ryc. 3. Rozkład wartości ciśnienia przełykowego w grupie chorych po
całkowitym usunięciu krtani przed zastosowaniem fizjoterapii
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W dostępnym piśmiennictwie wskazywano
na wpływ napięcia mięśnia zwieracza górnego przełyku na jakość mowy przełykowej
[Donat-Jasiak 1977, Pruszewicz i wsp. 1979].
Próbowano zmniejszyć to napięcie lekami
miorelaksującymi. Jednak do tej pory nie
wykorzystano możliwości fizjoterapeutycznych czy osteopatycznych.
U chorych po całkowitym usunięciu krtani
obserwuje się znacznie podwyższone napięcie mięśniowo-powięziowe w obrębie
szyi i barków [Marszałek 2003]. Poprzez bliskość anatomiczną i funkcjonalną oraz podlegające pooperacyjnym restrykcjom połączenia neuronalne dochodzi do wzmożonego napięcia w obrębie mięśni gardła dolnego i przełyku biorących udział w tworzeniu
głosu przełykowego.
Osteopatyczne techniki mięśniowo-powięziowe oddziaływają także na gałęzie splotu
gardłowego unerwiające miesień pierścienno-gardłowy. Neuromobilizacje tych struktur odruchowo wpływają tonizująco na napięcie mięśniowe [Butler 2000, Szprynger,
Sozańska 2001].
Podobne spostrzeżenia dotyczące przenoszenia napięć mięśniowo-powięziowych
w obrębie szyi, żuchwy i barków opisano
w czynnościowych hyperfunkcjonalnych
zaburzeniach głosu [Altman i wsp. 2005,
Angsuwarangsee, Morrison 2002, Kooijman i wsp. 2005]. Rubin i wsp. [2000] zaznaczają, że mięśnie w obrębie szyi nie pracują samodzielnie, a działają wspólnie przy
wykonywaniu poszczególnych czynności.
Zwiększone napięcia w obrębie szyi i barków wpływają niekorzystnie na czynność
krtani i przełyku [Altman i wsp. 2005, Angsuwarangsee, Morrisom 2002, Kooijman
i wsp. 2005].
Operacja całkowitego usunięcia krtani prowadzi do szeregu uszkodzeń strukturalnych w obrębie tkanek miękkich na szyi.
Blizny, zrosty pooperacyjne (tzw. cross
links) wpływają na zaburzenie ruchomości
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tkankowej w okolicy gardła i części szyjnej
przełyku. Oddziaływanie na napięcie mięśniowo-powięziowe na szyi i w obrębie obręczy barkowej osteopatycznymi technikami manualnymi pozwala na odruchowe
zmniejszenie napięcia w obrębie tzw. ust
przełyku. Powinno to ułatwić laryngektomowanym uzyskanie lepszej jakości głosu przełykowego. Świadczyć o tym mogą
spontaniczne wypowiedzi chorych bezpośrednio po zabiegu osteopatycznym: „lepiej połykam powietrze i mam lepszą mowę”, „lepiej mi się mówi”, „czuję, że mam
lepszy i silniejszy głos” czy „czuję się luźniej”. Szczególnie istotne jest to, że chorzy
zgłaszający takie uwagi w pomiarach ciśnienia przełykowego po terapii uzyskiwali
wartości poniżej 20 mmHg.
Wielu autorów sugeruje, że najkorzystniejsze do nauki głosu i mowy przełykowej jest
ciśnienie przełykowe w przedziale 20–40
mmHg [Seemann 1966, Donat-Jasiak 1977,
Pruszewicz i wsp. 1979]. Jednak zarówno
z naszych obserwacji, jak i z wypowie-

dzi chorych wynika, że ciśnienie przełykowe poniżej 20 mmHg jest jeszcze bardziej
przydatne i pozwala poprawić lub opanować w stopniu dobrym zastępczą mowę
przełykową.

gektomii całkowitej włączyć odpowiednio wyszkolonego osteopatę czy fizjoterapeutę.

WNIOSKI

Sławomir Marszałek1, 2

 Z astosowanie osteopatycznych tech-

Anna Żebryk-Stopa3

nik mięśniowo-powięziowych u laryngektomowanych pozwoliło na odruchowe zmniejszenie napięcia mięśni gardła
i przełyku, co z kolei wpłynęło na obniżenie wartości ciśnienia przełykowego.

 Z aprezentowany model usprawniania ru-

chowego powinien stanowić integralną
część kompleksowej rehabilitacji laryngektomowanych. Przypuszcza się, że pozwoli to na szybsze opanowanie i doskonalenie mowy przełykowej oraz na poprawienie jakości życia chorych.

W
 stępne wyniki sugerują, aby do zespo-
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łu rehabilitującego głos i mowę po laryn-
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Rola osteopaty
w terapii zawrotów głowy
pochodzenia
szyjnego
W praktyce osteopaty
narząd równowagi jest
systemem integrującym
informacje
pozyskiwane
z narządu
wzroku, narządu
przedsionkowo-ślimakowego
oraz z receptorów
czucia głębokiego
zlokalizowanych
w narządach ruchu.
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W

łaściwa funkcja i koordynacja tych trzech
narządów
pozwala człowiekowi zachować równowagę.
Upośledzenie aferencji ze strony któregoś
narządu oraz jednoczesny brak jego kompensacji pozwalają na powstanie zaburzeń
równowagi o różnym natężeniu.
Przed przystąpieniem do oceny i właściwej terapii pacjenta z zawrotami głowy,
niezmiernie istotnym elementem, którego
osteopata nie może pominąć, jest wykluczenie innych, układowych przyczyn zaburzenia równowagi, które leżą poza kompetencjami praktyki osteopatycznej.
Jednak rola osteopaty jest ograniczona do
normalizacji czynności związanych z szeroko rozumianym narządem ruchu. Szczególnie dotyczy to okolicy szyi, karku oraz
połączenia szyjno-głowowego. Te części ciała nie funkcjonują osobno, a ich poprawna funkcja zależy w dużym stopniu
od poprawnej czynności i ustawienia reszty ciała. Normalizacja zaburzonych czynności struktur anatomicznych odpowiedzialnych za powstawanie informacji odbieranej przez narząd równowagi o ustawieniu głowy i postawie ciała może poprawić tzw. aferencję szyjną, a tym samym
poprawić czynność narządu równowagi
[2, 3, 25, 27 ].
W osteopatycznym diagnozowaniu przyczyn zawrotów głowy ważna jest całościowa ocena pacjenta. Należy zwrócić uwagę
na całościową postawę, w tym na:
 s topień wychylenia głowy do protrakcji (wysunięcie głowy w przód),
 s topień napięcia mięśni karku,
 n apięcie mięśni podpotylicznych, co
wiąże się z ustawieniem głowy w wyproście,

a

b

o
 becność napięcia łącznotkankowego
na przejściu szyjno-piersiowym (tzw.
wdowi garb),
 t zw. wdechowe ustawienie klatki piersiowej, świadczące o przewlekłym,
podwyższonym napięciu pomocniczych mięśni wdechowych.
W ocenie układu mięśniowo-powięziowego pacjenta z zawrotami głowy ważne
jest także sprawdzenie zakresów ruchów
w odcinku szyjnym kręgosłupa. Wg Lewita [19], Jandy [15] oraz Rakowskiego [24]
brak pełnych zakresów ruchów świadczy
o podwyższonym napięciu mięśniowym
i powięziowym badanej okolicy. Za normę
uznaje się:
w
 rotacji szyi broda powinna osiągnąć
linię łączącą oba barki (900),
w
 skłonie w bok szyja powinna wykonać ruch 450 w każdym kierunku,
w
 skłonie w przód broda powinna dotknąć rękojeści mostka (bez otwierania ust),
w
 skłonie w tył odchylenie głowy powinno być takie, aby czoło było płaszczyzną poziomą (zdj. 4).
W przypadku stwierdzenia braku fizjologicznych zakresów ww. ruchów należy stosować techniki rozciągające poszczególne
mięśnie szyi i karku. Szczególnie dotyczy to
mięśni dźwigaczy łopatek, części zstępujących mięśni czworobocznych, grupy mięśni
prostowników karku (zdj. 5) [6].
Oceniając postawę ciała, należy zwrócić
uwagę na ergonomię pracy pacjenta z zaburzeniami równowagi. Istotna jest ocena
wykonywania czynności ruchowych, które
pacjent często wykonuje. Szczególnie dotyczy to sposobu pracy przy komputerze,
sposobu siedzenia w pracy, samochodzie.
W terapii i diagnostyce osteopatycznej

c

zdj. 5. Technika rozciągania grupy mięśni prostowników karku (a), dźwigaczy
łopatek (b), części zstępujących mięśni czworobocznych (c)

zdj. 1.- 4. Badanie norm zakresów
ruchów w odcinku szyjnym
kręgosłupa

zdj. 6. Przykład rozluźniania
mięśniowo-powięziowego mięśni
podpotylicznych

zdj. 7. Terapia punktów
spustowych mięśni karku i szyi

zdj. 8. Normalizacja dysfunkcji
stawu międzywyrostkowego lewego na poziomie C2/C3 z wykorzystaniem technik nerwowo-mięśniowych (MET)

PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA

35

OSTEOPATIA

zdj. 9. Test ruchomości w obrębie
stawu skroniowo-żuchwowego

a

b

zdj.10. Technika rozluźniania
powięzi mięśni skroniowych
i żwaczy (a) oraz terapia punktów
spustowych na mięśniu
skroniowym (b)

zdj. 11. Normalizacja napięcia
i funkcji tkanek miękkich okolicy
łopatki

zdj.12 Normalizacja napięcia
i funkcji tkanek miękkich okolicy
przepony
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najistotniejszą rolę w powstawaniu szyjnych zawrotów głowy odgrywają struktury anatomiczne okolicy kręgosłupa szyjnego i połączenia głowy i szyi [3, 25, 19, 11,
21]. Obserwuje się, że szczególnie zaburzenia napięcia tkanek miękkich w tym rejonie ciała odpowiada za powstanie niewłaściwych informacji aferentnych prowadzonych do ośrodkowego układu nerwowego. Szereg prac dotyczących celowanej
terapii manualnej ukierunkowanej na normalizację napięcia mięśniowo-powięziowo-więzadłowego wskazuje, że jest możliwość zmniejszenia oraz ustąpienia istniejących u pacjentów zawrotów głowy [25,
19, 11, 1].
Szczególnie istotne w terapii są mięśnie
podpotyliczne. Już w roku 1845 Lognet
zwrócił uwagę na istotną rolę mięśni podpotylicznych w utrzymywaniu równowagi
[7]. Spełniają one istotną rolę w tzw. propriocepcji szyjnej. Szczególnie ważna jest
ona u osób starszych, u których jest podstawową komponentą utrzymywania równowagi. U tych osób obserwuje się przewartościowanie z czucia przedsionkowego na rzecz czucia propriocepcji szyjnej
[21]. Najważniejszą rolę w kształtowaniu
propriocepcji szyjnej przypisuje się mięśniowi prostemu głowy tylnemu mniejszemu. Jest on nazywany przez McPartlanda
i Brodeura [21] jako proprioceptywny monitor szyi i głowy. Przypuszcza się, że ma
to związek z dużym zagęszczeniem włókien tego mięśnia, co umożliwia powstawanie dużej aferencji czuciowej. Mięsień ten zawiera 36 włókien mięśniowych
w jednym gramie tkanki. Porównując: mięsień prosty głowy tylny większy – 30,5
włókien, mięsień płatowaty głowy – 7,6,
a mięsień pośladkowy wielki tylko 0,8 [21].
Ponadto, na podstawie badań przy użyciu rezonansu magnetycznego wykazano,
że tłuszczowa degeneracja mięśnia prostego głowy tylnego mniejszego prowadzi do odruchowego wzrostu napięcia mięśni szyjnych i żwaczy, podrażnienia opony twardej poprzez połączenie
łącznotkankowe między m. prostym głowy tylnym mniejszym a oponą twardą
[7, 12]. Ma to wpływ na bolesność i napięcie tkanek okolicy szyi, podrażnienia
korzenia C1, podrażnienia włókien sympatycznych powiązanych z korzeniem
C1, co może prowokować towarzyszą-

zdj. 13. Technika stabilizacji
właściwego ustawienia głowy
i szyi z zastosowaniem techniki rytmicznej stabilizacji wg koncepcji PNF (Prioprioceptive
Neuromuscular Facilitation)

RYC. 1. Ćwiczenia propriocepcji
z wykorzystaniem
dynamicznych pozycji
na tzw. chwiejnych podłożach

cy zawrotom głowy chroniczny ból szyi
i/lub twarzy, charakterystyczny dla podrażnienia korzeni C1, C2 i nerwu twarzowego [14].
Wykazano również, że atrofia mięśnia prostego głowy tylnego mniejszego wykazana w badaniu MR wraz z towarzyszącym
bólem szyi zaburza równowagę na platformie pomiarowej [21].
Zaburzenie napięcia, czynności, a nawet
budowy mięśni podpotylicznych w postaci zwłóknienia i atrofii obserwuje się
po urazach komunikacyjnych typu smagnięcie biczem (whiplash). Zaburzenia te
mogą upośledzać czynność stawów podpotylicznych. Kompensacja utraty ruchomości tych stawów odbywa się głównie przez uruchomienie i w konsekwencji przeciążenie stawów międzywyrostkowych i otaczających tkanek miękkich
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odcinka szyjnego kręgosłupa. Szczególnie dotyczy to segmentu C2/C3. Według
szeregu autorów, m.in. Lewita [19], Cote
i wsp. [9], terapia manualna – terapia stawowa i łącznotkankowa (miękka) – ma
istotny wpływ na zmniejszenie zaburzeń
równowagi (zdj. 6).
Tzw. terapia stawowa, czyli normalizacja
czynności poszczególnych stawów połączenia głowy i szyi czy stawów międzywyrostkowych odcinka szyjnego kręgosłupa,
ze względu na istniejące ryzyko uszkodzenia tętnic kręgowych czy ryzyko nierozpoznania przeciwwskazań do wykonywania technik stawowych, powinna być wykonywana wyłącznie przez odpowiednio
wyszkolonego osteopatę. Należy ten rodzaj terapii stosować w ścisłym porozumieniu z lekarzem prowadzącym pacjenta
z zawrotami głowy. Należy unikać stosowania technik manipulacyjnych. Jeśli techniki manipulacyjne są wymagane, przed
ich zastosowaniem należy wykonać test
De Kleyna, który służy do wykrywania utajonej niedrożności tętnic kręgowych. Samą technikę należy stosować z wykonaniem tzw. próby zabiegowej, w sposób celowany na dany poziom stawowy oraz z jak
najmniejszą składową rotacyjną i wyprostną. Aby nie wykonywać dużej rotacji podczas manipulacji, należy wprowadzić parametry zgięcia, translacji i kompresji na danym poziomie kręgosłupa. Zabieg w żaden
sposób nie może być dla pacjenta bolesny.
Jednak zalecane jest stosowanie znacznie
bezpieczniejszych technik mięśniowych
[8, 13]. Pozwalają one, po odpowiedniej
manualnej diagnostyce, dzięki zastosowaniu technik nerwowo-mięśniowych, znormalizować napięcie okołostawowych tkanek miękkich (zdj. 7). Tym samym uzyskuje się poprawę ruchomości stawowej oraz
normalizuje czucie głębokie z danego segmentu ruchowego kręgosłupa.
W aspekcie powstawania zaburzeń napięcia i czynności układu mięśniowo-powięziowego okolicy karku, a tym samym zaburzeń równowagi, należy także zwrócić
uwagę na ewentualne dysfunkcje, bóle
w rejonie stawów skroniowo-żuchwowych. Wg Rakowskiego [24] czy Lewita
[19], napięcie mięśni okolicy żuchwy jest
bezpośrednio przenoszone poprzez układ
mięśni nad- i podgnykowych na obszar

tkanek połączenia głowowo-szyjnego,
w tym na opisywane powyżej mięśnie
podpotyliczne. Campignion [4, 5], zgodnie
z teorią łańcuchów mięśniowych, twierdzi, że podwyższone napięcie mięśniowo-powięziowe jest przenoszone z mięśni
podżuchwowych, mostkowo-obojczykowo-sutkowych i żwaczy na okolicę karku
przez połączenie mięśni i powięzi na kości

Oceniając postawę
ciała, należy
zwrócić uwagę
na ergonomię
pracy pacjenta
z zaburzeniami
równowagi.
skroniowej i potylicznej. Prostym testem
oceniającym stopień napięcia mięśni okolicy żuchwy jest ocena otwarcia ust (test
trzech palców) (zdj. 9).
Terapia w tym przypadku powinna być
ukierunkowana na zmniejszenie podwyż-

szonego napięcia mięśni okolicy żuchwy.
Stosuje się techniki rozciągające, techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego, techniki punktów spustowych [19, 6,
10, 22].
Często opisywaną przez autorów przyczyną zawrotów głowy są zaburzenia ukrwienia pochodzące z zaburzeń przepływu
krwi przez tętnice kręgowe. Przyczyną
mogą być zmiany zwyrodnieniowe w rejonie stawów międzywyrostkowych kręgosłupa. Osteopata nie zmieni zmian strukturalnych na poziomie kostnym, jednak
ma szansę znormalizować napięcie i funkcję tkanek miękkich, które otaczają zmienione przez proces zwyrodnieniowy okolice. Praca osteopaty z pacjentem w tym
przypadku musi byś bardzo delikatna. Nie
należy wykonywać jakichkolwiek technik stawowych, gdyż może to doprowadzić do rozwarstwienia tętnic kręgowych,
a w konsekwencji do niedokrwiennego
udaru mózgu [13]. Terapia może być prowadzona jedynie w obrębie tkanek miękkich. Zalecane jest rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i terapia punktów spustowych na mięśniach karku, szyi i na mięśniach stawu skroniowo-żuchwowego
i żuchwy (zdj. 10) [19, 6, 13, 17]. Częstą
przyczyną zawrotów głowy może być tzw.
zespół podkradania tętnicy podstaw
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nej. Może być on spowodowany uciskiem
tętnicy podobojczykowej i tętnicy kręgowej przez napięte, skrócone mięśnie pochyłe przednie, blaszkę przedkręgową powięzi szyi oraz przez mięsień długi szyi na
poziomie górnego otworu klatki piersiowej. Osteopata powinien w tym przypadku prowadzić terapię jak przy zespole górnego otworu klatki piersiowej (Thoracic
Outlet Syndrome). W takim przypadku należy normalizować napięcie i funkcję tkanek miękkich obręczy barkowej, szyi, karku, klatki piersiowej (szczególnie okolicy
przepony) (zdj. 11).
W terapii zawrotów głowy istotnym elementem jest trening sensomotoryczny ukierunkowany na naukę właściwego
ustawienia całego ciała, a w szczególności głowy i szyi. Pozwala on na lepszą integrację sensoryczną głównie między recep-

torami szyjnymi i wzrokowymi oraz poprawia często zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową. Trening należy prowadzić
zgodnie z zasadą stopniowania trudności:
na początku w pozycjach statycznych z aktywizacją mniejszych grup mięśniowych
obejmujących głowę szyję i obręcz barkową (zdj. 12), a na końcu z wykorzystaniem
ćwiczeń dynamicznych na tzw. chwiejnych
podłożach (ryc. 1) [16, 18, 20, 23].
Zawroty głowy są problemem często rozumianym jako problem miejscowy, związany z okolicą głowy i szyi. Jednak dla
osteopaty terapia powinna dotyczyć
funkcji całego ciała. Należy normalizować
funkcję całego narządu ruchu, którego
częścią jest zmysł równowagi. Potwierdzeniem tego są badania wskazujące na
to, że całościowe techniki poprawiające
koordynację ruchową, takie jak T’ai Chi,

mają istotny wpływ na poprawę równowagi [9].
Problem zaburzeń równowagi jest bardzo
złożonym i interdyscyplinarnym zagadnieniem. Dlatego optymalną pomoc pacjentowi z tego rodzaju problemem może zaoferować wyspecjalizowany zespół terapeutyczny, w którego składzie będzie odpowiednio wyedukowany osteopata.
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Medyczna Terapia
Sportowa (MTS)

na przykładzie rehabilitacji
zawodniczki KPR Ruch Chorzów
Natalii Szyszkiewicz
po rekonstrukcji ACL

Uszkodzenie
więzadeł
krzyżowych staje
się coraz częstszym
problemem.
Na skalę tego
problemu wpływ
ma ograniczenie
w dzisiejszych
czasach naturalnej
aktywności fizycznej,
kompensowanie
jej okazjonalnym
podejmowaniem
zajęć sportowych
bez właściwego
przygotowania
oraz brak rozwagi
w uprawiania
sportów.
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taw kolanowy ma złożoną budowę anatomiczną i biomechaniczną. Jego prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od harmonijnego
działania 5 wysokospecjalistycznych kompleksów tkankowych: kostnego, więzadeł krzyżowych – łąkotek, kompleksu tylno-przyśrodkowego mięśnia półścięgnistego, kompleksu tylno-bocznego mięśnia dwugłowego i kompleksu przedniego mięśnia czworogłowego uda. Głównymi, biernymi stabilizatorami kolana w płaszczyźnie strzałkowej są więzadła krzyżowe. Ich głównym zadaniem jest wspomaganie zamiany ruchu toczenia na ruch ślizgowy podczas ruchu biernego, natomiast
w ruchu czynnym – hamowanie ślizgu
w stawie wywołanego działaniem mięśni,
redukując tym samym siły ścinające. Kontrolują również ruchy rotacyjne goleni, zwiększając tym samym stabilność stawu w wyproście [1, 3, 5].
U człowieka więzadła krzyżowe są cieńsze
i mniej wytrzymałe niż u innych ssaków.
W razie uszkodzenia nie występują tu reakcje naprawcze ani retrakcja kikutów, dlatego zerwane więzadła krzyżowe nie regenerują się samoistnie [1, 5, 11]. Więzadła krzyżowe pełnią ważną rolę neurosensoryczną
dzięki znajdującym się w nich proprioreceptorom, wskutek czego wpływają na regulację napięcia mięśni agonistycznych i antagonistycznych w czasie ruchu stawu. Przeznaczeniem więzadeł krzyżowych jest więc mechaniczne ograniczenie ruchów kości udowej względem goleni oraz określenie położenia stawu w przestrzeni. Ich uszkodzenie
wywołuje destabilizację stawu oraz utratę
bezpiecznego wzoru ruchu kolana [5, 8].
Niestety, coraz częściej dochodzi do uszkodzeń więzadeł krzyżowych, zwłaszcza krzyżowego przedniego (Anterior Cruciate Ligament – ACL) – około 90% wszystkich uszkodzeń więzadłowych. Na obserwowane, patologiczne zjawisko składa się ograniczenie
w dzisiejszych czasach naturalnej aktywności fizycznej oraz kompensowanie jej okazjonalnym podejmowaniem zajęć sportowych bez właściwego przygotowania, brak
rozwagi w uprawianiu sportów, które wiążą się z gwałtownymi zmianami kierunku
czy prędkości biegu, nagłym wyhamowaniem (piłka nożna, ręczna, siatkówka) lub
powodują przemieszczenie przednie pisz-
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czeli wobec kości udowej w trakcie mechanizmu zgięciowego lub koślawiącego (np.
upadki na nartach) [5].
W sporcie wyczynowym uszkodzenia ACL
nie należą do rzadkości. Niejednokrotnie można szukać przyczyn tego zjawiska
w błędach i zaniedbaniach treningowych
(brak prawidłowo przeprowadzanych ćwiczeń rozciągających przed aktywnością
sportową, brak treningu propriorecepcji),
stosowanie antypoślizgowych nawierzchni
na boiskach sportowych.
Współczesne badania nad epidemiologią
uszkodzeń więzadeł krzyżowych dowodzą,
że stabilność stawu kolanowego u kobiet,
nawet uprawiających sport wyczynowy,
jest w większym stopniu uzależniona od
kompleksu torebkowo-łąkotkowo-więza-

U człowieka
więzadła krzyżowe
są cieńsze i mniej
wytrzymałe niż
u innych ssaków.
dłowego niż od mięśni. Wiąże się to z niżej
niż u mężczyzn położonym środkiem ciężkości ciała kolan (szersza miednica), zwiększonym przodoskręceniem szyjki kości udowej, mniejszą wydolnością głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda, zwiększoną torsją zewnętrzną piszczeli i pronacją
stóp, mniejszą masą mięśniową, zwiększoną, wrodzoną wiotkością stawów, jak też
większym odsetkiem tkanki tłuszczowej.
Stąd częściej u nich niż u mężczyzn dochodzi do uszkodzeń więzadeł [5].
Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego powoduje dużą dysfunkcję stawu
oraz jego niestabilność. Specyficzne warunki anatomiczne i brak aktywności reparacyjnej dają w efekcie mało wydolną mechanicznie bliznę, w której dominuje kolagen typu III, czyli o najniższych właściwościach. Związana jest z tym mała wydolność
blizny [4, 6]. Dlatego najczęściej stosowaną
metodą leczenia zerwanego ACL jest operacyjna rekonstrukcja, zazwyczaj artroskopowa. Używa się do niej przeszczepów au-

togennych (ścięgna mięśni półścięgnistego
i smukłego, więzadła rzepki, powięzi szerokiej lub ze ścięgna piętowego), a także homogennych i allogennych (sztuczne więzadła, taśmy węglowe) [1, 7, 10].

Opis przypadku
Utalentowana piłkarka K.P.R. Ruch Chorzów
Natalia Szyszkiewicz w niefortunnym meczu
14. kolejki Ruch Chorzów : Łączpol Gdynia
14 stycznia 2008 r. w czasie zażartej akcji
zderzyła się z przeciwniczką, nieszczęśliwie
upadła, koślawiąc prawe kolano. Jak później
wspominała, słyszała wyraźny trzask zrywanego więzadła i ogromny, paraliżujący ból.
W trybie pilnym została przetransportowana do pobliskiego szpitala. Wstępna diagnoza – skręcenie stawu kolanowego, podejrzenie zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Niestety, wynik rezonansu magnetycznego, wykonanego już na Śląsku, potwierdził złą prognozę. Zawodniczka zerwała całkowicie ACL, miała mocno naciągnięte
więzadło poboczne – piszczelowe. Dla osób
aktywnych fizycznie, a tym bardziej zawodowo związanych ze sportem wyczynowym,
oznacza to tylko jedno – rekonstrukcja.
Do Centrum Synergia Natalia Szyszkiewicz
trafiła 18 marca 2008 r., w miesiąc od zabiegu rekonstrukcji, który został wykonany na
Oddziale Ortopedii w Chorzowie. Rekonstrukcja została wykonana metodą cross–pin fixation (poprzecznego ryglowania),
polegającą na zastosowaniu implantu w kości udowej prostopadle do jej osi długiej, ze
ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego,
mocowanych biowchłanialną śrubą interferencyjną w kości piszczelowej. Przeszczep
wykonany tą metodą cechuje się bardzo dużą wytrzymałością, sięgającą 4000 N [9].
Przez pierwsze 4 tygodnie zawodniczka poruszała się za pomocą kul łokciowych, do 6.
tygodnia spała, zakładając ortezę wyprostną
na noc. W stawie kolanowym początkowo
był lekki wysięk, rany po wejściu artroskopu były zagojone. Miała duży zanik mięśnia
czworogłowego, ograniczoną ruchomość
stawu kolanowego, chód utykający na lekko zgiętym kolanie, bolesność stawu ocenianą subiektywnie na 5 w skali 10-stopniowej.
Protokoły usprawniania po rekonstrukcji ACL różnią się w zależności od ośrodka,
który je stosuje, lecz opierają się na tych samych zasadach, mających na celu ochronę
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Tabela 1. Pomiary 18 marca 2008 r.
Obwody
PKD	

LKD

37,4 cm – 6 cm od podstawy rzepki

40,2 cm

40,2 cm – 10 cm od podstawy rzepki

44,2 cm

Zakresy ruchomości
–20° wyprost

norma

Przezskórne EMG (Chattanooga – Intelect Advenced Combo Color)
skurcz izometryczny m. czworogłowego
140 mA	

305 mA

czynny wyprost
145 mA

415 mA

czynne zgięcie
155 mA

395 mA

Tabela 2. Pomiary 21 kwietnia 2008 r.
Przezskórne EMG (Chattanooga – Intelect Advenced Combo Color)
skurcz izometryczny m. czworogłowego
180 mA	

315 mA

czynny wyprost
190 mA	

przeszczepu i powrót pełnej funkcji stawu
bez utraty jego stabilności [2, 7].
Powrót sportowca do pełnej aktywności fizycznej wymaga spełnienia wielu zadań stojących przed fizjoterapią. Do podstawowych celów należą: opanowanie stanu zapalnego, uśmierzenie bólu, przywrócenie pełnego zakresu ruchów w stawach
i rozciągliwości tkanek miękkich, przywrócenie właściwych cech motorycznych: siły,
wytrzymałości i koordynacji, optymalizacji
funkcji stawów oraz elementów struktury
stawów (więzadła, ścięgna, chrząstki), ponowne opanowanie wzorców ruchowych
typowych dla danej dyscypliny sportowej
oraz zapobieganie ponownym obrażeniom
[4, 7). Postępowanie takie nosi nazwę MTS
– Medyczna Terapia Sportowa.
Dzieli się ją na 4 fazy:
 faza 1 – mobilizacja (uruchomienie), terapia wczesnoczynnościowa,
 faza 2 – stabilizacja, terapia czynnościowa,

425 mA

 f aza 3 – czynnościowy trening wzmac-

niający mięśnie, pełna sprawność czynnościowa,
 f aza 4 – trening obciążający mięśnie,
pełna zdolność obciążeniowa.
Ważnym elementem usprawniania jest stała kontrola i dokumentowanie efektów terapeutycznych. Pierwszego dnia terapii Natalii wykonano niezbędne pomiary, aby na
bieżąco analizować postępy w jej rehabilitacji (obwody ud, zakresy ruchomości stawów kolanowych, przezskórne EMG mięśni czworogłowych w skurczu izometrycznym, czynnym wyproście oraz mięśni dwugłowych w czynnym zgięciu).

faza 1 – mobilizacja (uruchomienie), terapia wczesnoczynnościowa
Często zdarza się, że u osób bardzo aktywnych fizycznie nawet krótkotrwałe unieruchomienie powoduje szybką utratę masy

i siły mięśniowej. Aby w optymalnym czasie
przywrócić kondycję zawodniczki, zastosowano specyficzną stymulację głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego wiązką VMS (prąd symetryczny, dwufazowy
z przerwą międzyfazową o długości 100 µs;
Impuls jest relatywnie krótki, więc w niewielkim stopniu obciąża skórę, dzięki temu
doskonale sprawdza się w zastosowaniach
wymagających dużego natężenia –
w tym wypadku do wzmacniania mięśnia).
W czasie zabiegu aparat wytwarzał serię
impulsów o ustalonym natężeniu, długości
fazy i częstotliwości (odpowiednio: 30 mA,
500 µs, 35 Hz). Parametry były tak dobrane, aby mięsień był w czasie skurczu możliwie najbardziej wyeksploatowany, co uruchomiało procesy adaptacji, a w następstwie zwiększenie siły. Sytuację taką uzyskano, doprowadzając do maksymalnego skurczu tężcowego mięśnia czworogłowego, w czasie trwania 10 sek. W następującej potem przerwie, mięsień musiał odpocząć przed następną serią impulsów. Proces odpoczynku polega na wypełnieniu wewnątrzmięśniowych magazynów
energii. Optymalny stosunek skurczu do
przerwy wynosi 1:5. Przy czasie stymulacji
10 sek., z przerwą wynoszącą 50 sek., można było prowadzić trening elektrostymulacyjny przez 20 min, bez wyraźnego zmęczenia mięśnia. Dodatkowym impulsem wspomagającym pracę mięśnia było polecenie wykonywania skurczu izometrycznego
podczas skurczu tężcowego. Ta oryginalna
metoda stymulacji, oparta na doniesieniach
badaczy rosyjskich, przyniosła szybko rezultat. Zaledwie w ciągu miesiąca poprawił
się obraz elektromiograficzny.
Aby przyspieszyć procesy regeneracji wewnątrztkankowej, w ciągu całego procesu usprawniania zawodniczki wykonywano
biostymulację laserową (IR, R).
W pierwszej fazie MTS bardzo istotna jest
dbałość o przywrócenie optymalnego zakresu ruchomości w stawie. Podczas każdorazowej sesji terapeutycznej Natalia miała wykonywany masaż tkanek miękkich okołostawowych, zachyłków rzepki oraz mobilizację
rzepki. Dzięki temu zminimalizowało się zagrożenie wystąpienia zrostów okołostawowych (jednej z częstszych przyczyn niepowodzeń w rehabilitacji stawów kolanowych
po zabiegach ortopedycznych). Dodatkowo
wykonywano masaż funkcyjny mięśnia
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
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zdj. 1. faza MTS - nauka wyskoku
z oporem elastycznym taśmy

zdj. 2. faza MTS, nauka wyskoku na
niestabilnym podłożu

zdj. 3. Ćwiczenia stabilizacji
tułowia na TerapiMasterze

zdj. 4. badanie potencjału czynnościowego mięśni czworogłowych
w czynnym wyproście
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czworogłowego. Podczas tego zabiegu Natalia leżała na kozetce, terapeuta wykonywał spokojne ruchy bierne z delikatnym pogłębieniem zgięcia w stawie biodrowym, kolanowym oraz rozciąganiem mięśnia czworogłowego od przyczepu dystalnego w kierunku dogłowowym. Taka bierna gimnastyka wpływała równocześnie na poprawę ruchomości oraz odżywienie stawu (ćwiczenie
tożsame z szyną do ruchu biernego, udoskonalone o bezpośredni kontakt oraz kontrolę
terapeuty). Począwszy od 4. tygodnia wprowadzono delikatną relaksację poizometryczną – PIR mięśnia czworogłowego (w pozycji leżenia przodem – na brzuchu). Do 6. tygodnia Natalia miała zalecone przez lekarza prowadzącego ograniczenia forsowania
ruchu zgięcia powyżej 90°. Pracowała również samodzielnie nad ruchomością. Leżała
tyłem (na plecach) na materacu, nogę opierała na gładkiej powierzchni drabinki. Miała
zalecone sunięcie stopą w dół, do odczucia
oporu, następnie za pomocą nogi nieoperowanej podciągała prawą kończynę do pełnego wyprostu. Ważna w tym ćwiczeniu była pełna kontrola wzrokowa wykonywanego ruchu – dbałość o prowadzenie zgięcia
i wyprostu osiowo, unikając koślawienia czy
szpotawienia stawu.
Oprócz pracy z terapeutą i ćwiczeń biernoczynnych, pacjenci z ograniczeniem ruchomości wykonują stretching obkurczonych
grup mięśniowych. W przypadku Natalii
chodziło o spokojne rozciągnięcie mięśnia
czworogłowego, grupy kulszowo-goleniowej, pasma biodrowo-piszczelowego oraz
mięśni łydki. Również podczas wykonywania ćwiczeń rozciągających bardzo ważnym
elementem jest pełna kontrola osiowości
wykonywanego ruchu. Stretching mięśnia
czworogłowego wykonywała w pozycji leżenia tyłem na stole terapeutycznym. Lewa kończyna zgięta w stawie kolanowym
(aby zminimalizować kompensację poprzez lordotyzację kręgosłupa), prawa poza kozetką, w przeproście w stawie biodrowym, zgięta w stawie kolanowym. Początkowo Natalia podciągała prawą kończynę
pasem (ograniczenia zgięcia do 90°), w następnych miesiącach trzymała stopę ręką.
Grupę kulszowo-goleniową rozciągała również na stole terapeutycznym. Utrzymywała prawą kończynę wyprostowaną w stawie
kolanowym, lewą w zakroku, poza stołem.
Pasmo biodrowo piszczelowe w pozycji na-

zywanej obrazowo „baletnicą”: ustawiona
lewym bokiem do drabinki, prawa kończyna dolna przywiedziona tyłem za lewą kończyną dolną. Tułów wygięty łukiem w lewo.
Mięśnie łydki: prawa kończyna dolna w zakroku, staw kolanowy w wyproście. Lewa
kończyna dolna w wykroku, zgięta w stawie
kolanowym. Musiała każdą pozycję wytrzymać na napiętej grupie mięśniowej przez
około 30 sek., następnie rozluźnić. Przy kolejnym powtórzeniu pogłębić rozciągnięcie.
Powtórzyć 3–5 razy każdą pozycję.
Kolejnym, bardzo istotnym elementem rehabilitacji po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych są ćwiczenia propriorecepcji. Czucie głębokie, wraz z towarzyszącymi mechanizmami nerwowo-mięśniowego sprzężenia zwrotnego, stanowią istotny element
funkcjonalnej stabilizacji stawów. Kontrola nerwowo-mięśniowa i stabilizacja stawu jest kierowana pierwotnie przez ośrodkowy układ nerwowy. Receptory odbierające bodźce zewnętrzne, tzw. mechanoreceptory oraz receptory znajdujące się w narządzie wzroku i przedsionkowym, przesyłają informacje do mózgu i rdzenia przedłużonego, gdzie są przetwarzane. Suma odbiorczych informacji przejawia się w świadomej zdolności rozpoznawania poruszania i położenia stawów, nieświadomej stabilizacji stawów, za którą odpowiadają zabezpieczające odruchy rdzeniowe [8]. Przeszczep wykonany ze ścięgien mięśni jest początkowo pozbawiony możliwości „czucia”
ruchu. Badania dowodzą, że z biegiem czasu, pod wpływem odpowiedniego treningu, zdolność ta częściowo jest przywracana. Dlatego jednym z najistotniejszych elementów usprawniania po rekonstrukcji ACL
jest zastosowanie ćwiczeń propriorecepcji.
W początkowym okresie (pierwszy miesiąc
usprawniania) Natalia wykonywała ćwiczenia czucia głębokiego w pozycjach odciążających staw kolanowy (np. wciskanie piłki w ścianę w leżeniu tyłem, staw kolanowy w zgięciu do 90°, pod kontrolą wzroku,
w siadzie). W następnych miesiącach ćwiczenia utrudniono poprzez przejście do pozycji w pełni obciążających: początkowo na
obu kończynach dolnych, następnie jednonóż, z wykorzystaniem poduszek terapeutycznych wypełnionych powietrzem.
Każdorazowo sesja terapeutyczna rozpoczynana była wg następującej kolejności:
 biostymulacja laserowa,
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 e lektrostymulacja czynnościowa głowy

przyśrodkowej mięśnia czworogłowego,
 praca manualna z terapeutą,
 stretching,
 ćwiczenia propriorecepcji,
 ćwiczenia wzmacniające.

faza 2 – stabilizacja, terapia
czynnościowa
Po 6 tygodniach Natalia osiągnęła zadowalający zakres ruchomości stawu kolanowego (90°), wyraźnie wzmocniła mięśnie koń-

Tabela 3. Pomiary 1 lipca 2008 r.
Obwody
PKD	

LKD

38,8 cm – 6 cm od podstawy rzepki

40,8 cm

43 cm – 10 cm od podstawy rzepki

44,5 cm

Zakresy ruchomości
140° zgięcie

norma

0° wyprost		

norma

Przezskórne EMG (Chattanooga – Intelect Advenced Combo Color)
skurcz izometryczny m. czworogłowego
245 mA

325 mA

czynny wyprost
315 mA

445 mA

czynne zgięcie
240 mA	

400 mA

Tabela 4. Pomiary 10 grudnia 2008 r.
Obwody
PKD	

LKD

40 cm – 6 cm od podstawy rzepki

45 cm

44,5 cm – 10 cm od podstawy rzepki

41 cm

Zakresy ruchomości
145° zgięcie

norma

Przezskórne EMG (Chattanooga – Intelect Advenced Combo Color)
skurcz izometryczny m. czworogłowego
295 mA

325 mA

czynny wyprost
410 mA

450 mA

czynne zgięcie
325 mA	

410 mA

czyny dolnej prawej. Jej chód stał się rytmiczny, swobodny, przestała utykać. Wkroczyła w drugą fazę usprawniania – stabilizację, terapię czynnościową. Elementy pierwszej części zostały pozostawione, wzrosła
intensywność i trudność wykonywanych
ćwiczeń. Dołączono ćwiczenia S-E-T (ćwiczenia terapeutyczne mające na celu odtworzenie właściwej kontroli nerwowo-mięśniowej
poprzez aktywację głębokiego układu mięśni stabilizujących i adekwatne do niej pobudzenie układu mięśni powierzchownych
oraz eliminację „słabych ogniw” systemu
mięśniowo-szkieletowego, wykorzystujące zasady ćwiczeń w odciążeniu), wzmacnianie funkcjonalne w zamkniętych łańcuchach kinematycznych mięśni czworogłowych (synergistycznie z mięśniami brzucha
i obręczy barkowej), dwugłowych (z mięśniami pośladkowymi i grzbietu), przywodzicieli
(z mięśniami brzucha i grzbietu). Dodano
również ćwiczenia z wykorzystaniem dużych
piłek gimnastycznych (wzmacniające mięśnie czworogłowe, grupę kulszowo-goleniową, przywodziciele, mięśnie brzucha i grzbietu). Kontynuowano ćwiczenia propriorecepcji, utrudnione o elementy dynamiczne:
 p rzysiady na chwiejnym podłożu,
 ć wiczenia rytmicznej stabilizacji w pozycji stojącej na różnym podłożu,
w
 ypady z zahamowaniem na niestabilnym podłożu.
Stopniowo zwiększano zakres ruchomości
(głównie za pomocą PIR oraz stretchingu),
by w 9. tygodniu osiągnąć 120° zgięcia i pełny
wyprost. Trening siły mięśniowej wzbogacono o przysiady oraz miniprzysiady jednonóż,
wchodzenie i schodzenie ze schodków, rower stacjonarny.

faza 3 – czynnościowy
trening wzmacniający
mięśnie, pełna sprawność
czynnościowa
W 12. tygodniu usprawniania przeprowadzono kontrolne badania stanu pacjentki.
Taka sytuacja pozwoliła wprowadzać elementy treningu sportowego. Oprócz ćwiczeń w gabinecie zawodniczka rozpoczęła
spokojny trening biegowy (trucht w terenie po miękkim podłożu), pływanie na basenie. Dodatkowo wzbogacono sesje terapeutyczne o elementy charakterystyczne
dla jej dyscypliny: utrzymywanie równo
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zdj. 5. pomiary obwodów w 2 fazie
MTS

zdj. 6. pomiary zakresu ruchomości
w 2 fazie MTS

wagi na niestabilnym podłożu z równoczesnym kozłowaniem piłki, rzutami piłką, elementy zwodów z piłką, skakanka.

faza 4 – trening obciążający
mięśnie, pełna zdolność
obciążeniowa
Począwszy od 16. tygodnia, Natalia rozpoczęła trening wzmacniający na atlasie (ćwiczenia zgięcia, wyprostu, przywodzicieli, odwodzicieli z oporem, ćwiczenia na suwnicy).

zdj. 7. Natalia Szyszkiewicz w 3 fazie
MTS : trening funkcjonalny na
niestabilnym podłożu

Cały czas kontynuowano terapię indywidualną z terapeutą, dynamiczne i statyczne ćwiczenia propriorecepcji i koordynacji, stretching. Wzrastała jednak ich intensywność
i różnorodność. Powyżej 16. tygodnia rozpoczęto trening na batucie i naukę wyskoków
(charakterystyczny element w piłce ręcznej) początkowo na stabilne podłoże, po
opanowaniu tego na niestabilne, następnie
z oporem (taśmy elastyczne). Cały czas kontrolowano prawidłowość wykonywanych
ćwiczeń (bez rotacji wewnętrznej uda, zewnętrznej podudzia czy koślawienia kolan).
Rehabilitację uznaliśmy za zakończoną po
9. miesiącu usprawniania. Przeprowadzono
końcowe badania.

Podsumowanie
Natalia już wcześniej zaczęła asystować
w treningach drużyny, ale dopiero w tym
czasie poczuła, że jest w stanie rozpocząć
intensywny trening sportowy. Pierwszy
mecz rozegrała w styczniu 2009 r. Nie była
jeszcze w pełnej formie, ale stan jej stawu

zdj. 8. Trening dynamicznego
hamowania ruchu, 3 faza MTS

kolanowego był bardzo dobry. Początkowo używała podczas meczy stabilizatora,
po pewnym czasie doszła do wniosku, że
wspomaga on jedynie jej psychikę, kolano
było w pełni sprawne. W listopadzie 2009 r.
została powołana do Kadry Polski.

mgr Monika Tiffert
Mgr rehabilitacji, absolwentka kierunku
Rehabilitacja Ruchowa AWF Katowice,
specjalizacja Iº w zakresie rehabilitacji
ruchowej. Czynny członek Polskiego
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Kinezyterapia
i fizykoterapia
w leczeniu
zespołu Sudecka
(cz. 1)

Powikłania, które towarzyszą różnym formom
złamań, są jednym z częściej spotykanych
problemów, z którymi radzić muszą sobie
zarówno lekarze, jak i rehabilitanci.

D

o tego rodzaju powikłań należy m.in. zespół Sudecka
(ang. CRPS – Complex Regional Pain Syndrome), nazywany również algodystrofią lub odruchową dystrofią współczulną,
będący zespołem objawów, z którym możemy się spotkać po złamaniach kości promieniowej, kości nadgarstka i ręki, obu kostek kończyny dolnej, kości piętowej oraz
innych kości stopy.
Dotychczasowe badania nad zespołem Sudecka wykazują, że dotyczy on dwukrotnie
częściej kobiet niż mężczyzn, a jego najbardziej powszechną przyczyną jest złamanie
nasady dalszej kości promieniowej. Rozwojowi algodystrofii sprzyjają m.in. złamania
wieloodłamowe, śródstawowe, ze znacznym przemieszczeniem odłamów oraz towarzyszącym im złamaniem kości łokciowej
lub jej wyrostka rylcowatego. Ponadto zbyt
ciasny opatrunek gipsowy oraz niewłaściwie
prowadzona rehabilitacja (forsowna, sprawiająca ból) powodują narastanie obrzęku,
zaczerwienienia i wzmożone ucieplenie chorej części kończyny, co jednocześnie stanowi pierwsze objawy choroby Sudecka.

Rozpoznanie
O rozpoznaniu zespołu decyduje jego obraz
kliniczny, dlatego bardzo ważna jest znajomość i umiejętność rozpoznania objawów.
Najbardziej charakterystycznym czynnikiem
dystrofii Sudecka jest ból, który w zależności od stadium choroby może mieć różnorodny charakter. Konsekwencją jego obecności
jest rozwijanie się odruchowych zmian krążeniowych w chorej kończynie, których następstwem jest pojawienie się kolejnych objawów choroby, takich jak: zaburzenia czucia,
obrzęki, zaburzenia naczynioruchowe, zmiany troficzne tkanek miękkich, paznokci i włosów oraz ograniczenie ruchomości stawów.

Trzy okresy algodystrofii
W przebiegu algodystrofii wyróżnia się trzy
okresy: I – ostry, II – dystrofii, III – zaniku.

Okres ostry
Okres ostry, nazywany również „gorącym”,
„ciepłym” lub „hypertroficznym”, charakteryzuje się palącym, rozlanym bólem spoczyn-

kowym, odczuwanym stale. Bardzo szybko
pojawia się również obrzęk kończyny, początkowo miękki i bolesny przy dotyku. Skóra
jest ciemnoczerwona lub fioletowa, niekiedy
błyszcząca, a jej temperatura – podwyższona (nadmierna potliwość). Ponadto w pierwszym okresie choroby występują również: zaburzenia czucia (niedoczulica lub przeczulica) oraz zmiany troficzne włosów i paznokci, a także zaniki mięśni i ograniczenia ruchomości w stawach. W obrazie radiologicznym
obserwuje się plamkowate, nierównomierne odwapnienie kości. Faza ostra zespołu Sudecka trwa od kilku tygodni (rozpoznanie:
2.–4. tydzień) do kilku miesięcy i najczęściej
po tym czasie objawy powoli ustępują. W części przypadków jednak choroba przechodzi
w stadium bardziej zaawansowane.

Okres dystrofii
Okres II – dystrofii, określany również jako „niebieski Sudeck”, może trwać od około 6 tygodni do 4 miesięcy od rozpoczęcia
choroby. Charakterystyczny dla okresu I ból
spoczynkowy ustępuje, natomiast utrzymują się silne dolegliwości przy ruchach i ob
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ciążaniu kończyny. Obrzęki stają się twarde i ograniczone, zaś skóra – sina, chłodna
i wilgotna oraz nadwrażliwa na zimno, co
jest wyrazem pogarszającego się ukrwienia. Następuje dalszy zanik mięśni, większe
ograniczenia ruchomości, a także pojawiają
się pierwsze przykurcze dotkniętych chorobą stawów. Kontury kości w obrazie radiologicznym stają się wyraźniejsze, jakby zostały obrysowane ołówkiem, sama zaś kość
na zdjęciu RTG wygląda, jakby została wymazana gumką. W większości przypadków
choroba zatrzymuje się na drugim etapie
i po dłuższym czasie ustępuje.

Okres zaniku
W niewielkim jednak procencie zespół rozwija się i przechodzi w okres III – zaniku,
określany także jako „zimny”, „atroficzny”
lub tzw. biały Sudeck. W fazie tej, która może trwać od około 6. do 12. miesiąca czasu
trwania choroby, zaobserwować możemy
utrzymujący się ból przy próbach ruchu i obciążania kończyn, jest on jednak mniej uporczywy. Skóra jest zazwyczaj cienka, blada,
chłodna i błyszcząca, pojawiają się owrzodzenia. Obrzęki towarzyszące wcześniejszym stadiom choroby – zanikają, natomiast utrzymuje się nadwrażliwość na zimno. Stawy ulegają zesztywnieniu w wadliwych pozycjach (np. w obrębie ręki występuje jej szponowate ustawienie) oraz następują dalsze zaniki mięśni, skóry, ścięgien
i tkanek okołostawowych. W obrazie radiologicznym stwierdza się wyraźne cechy charakterystyczne dla gąbczenia kości i zaniku struktury kostnej. Warto również wspomnieć, że przejścia między okresami zespołu Sudecka nie są wyraźne, zarówno w obrazie klinicznym, jak i radiologicznym i mają charakter płynny – w dużej mierze uzależniony od efektów leczenia.

Leczenie
Kinezyterapia i fizykoterapia to metody, które od dawna stosowane są w leczeniu algodystrofii, zwykle jako uzupełnienie leczenia
farmakologicznego. Prawidłowo prowadzone ćwiczenia i stosowane zabiegi mają istotne znaczenie dla przebiegu procesu zdrowienia i poprawy sprawności chorej kończyny,
natomiast niewłaściwa, zbyt forsowna rehabilitacja może przyczynić się do postępu choroby. Fizjoterapia jest uważana za leczenie
pierwszego rzutu w zespole Sudecka, którą powinno rozpocząć się jak najwcześniej
po rozpoznaniu schorzenia. Rozsądnie dobrane i odpowiednio wykonywane ćwiczenia prowadzą do poprawy warunków krążenia, zapobiegają nagromadzaniu się szkodliwych metabolitów w miejscu urazu, hamują
nadmierną aktywność współczulną, zmniejszając tym samym ryzyko powstania algodystrofii. W istniejącym zaś zespole prowadzą
do szybszego wyzdrowienia. W zależności
od okresu choroby, w którym aktualnie znajduje się pacjent, stosujemy odpowiednio dobraną kinezyterapię i fizykoterapię.

Zabiegi stosowane w okresie ostrym
W fazie ostrej zespołu Sudecka, kiedy dominuje ból spoczynkowy, a kończyna jest
ciepła i zaczerwieniona, uzasadnione jest
unieruchomienie chorego odcinka ciała na
okres około 10 dni, w celu wyeliminowania
bodźców bólowych.

Zmienne ułożenie kończyny
W czasie bezruchu możemy zastosować
zmienne ułożenie kończyny, które sprzyja poprawie miejscowego krążenia obwodowego.
Z pozycji poziomej przenosimy kończynę do
pozycji wysokiej – powyżej płaszczyzny ciała,
podkładając np. trójkątny klin, odpowiednio
dobrany wysokością. Nie stosujemy w tym
okresie pozycji niskiej (poniżej płaszczyzny
ciała), gdyż istniejący obrzęk kończyny pod
wpływem jej opuszczenia mógłby się nasilić.

Ćwiczenia synergistyczne
kontralateralne

zdj. 1.
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W I fazie choroby stosować możemy także
ćwiczenia kończyny nieobjętej procesem

chorobowym, tzw. ćwiczenia synergistyczne kontralateralne. Polegają one na uzyskaniu napięcia izometrycznego mięśni w obrębie kończyny chorej poprzez zastosowanie maksymalnego oporu na stawy kończyny przeciwnej (zdrowej), np. na przedniej górnej lub dolnej części przedramienia
(podudzia) lub na grzbietowej powierzchni
ręki (stopy). Ćwiczenia te możemy prowadzić w pozycji leżącej lub siedzącej na krześle (kończyna górna), do maksymalnego
zmęczenia mięśni, kilka razy dziennie. Ważne jest, aby żadne z ćwiczeń nie wywoływało bólu w chorej kończynie.

Miejscowa krioterapia
Powszechnie przyjętą zasadą jest, że
w I okresie algodystrofii nie wprowadza się
żadnych zabiegów fizykalnych. Ostatnie
jednak badania wykazały bardzo korzystny
wpływ miejscowej krioterapii (3 minuty zabiegu), ze względu na jej szybkie działanie
przeciwbólowe i przeciwobrzękowe. Pozytywnym rezultatem leczenia zimnem było
również zapoczątkowanie procesów regeneracyjnych w układzie kostno-stawowym,
objawiające się ustąpieniem plamistego zaniku oraz zdecydowaną poprawą uwapnienia kości.

Zabiegi stosowane w okresie dystrofii
W okresie dystrofii, kiedy ręka jest chłodniejsza, a ból spoczynkowy kończyny ustępuje, ważne jest wprowadzanie ćwiczeń
eliminujących ograniczenia ruchomości stawów, zaniki mięśniowe oraz przykurczenia.

Ćwiczenia bierne
Obok ćwiczeń synergistycznych kontralateralnych, stosowanych w okresie I, wprowadza się ćwiczenia bierne chorej części kończyny, rozpoczynając od stawów, w których
ruch sprawia najmniej dolegliwości, tj. stawy międzypaliczkowe rąk (stóp), następnie
stawy śródręczno- i śródstopno-palcowe
i w końcu staw nadgarstkowy (skokowy).
Należy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie
ruchy w danym stawie, w możliwie pełnym
lub istniejącym zakresie, wykonując około
20 powtórzeń, 2 razy dziennie. W stawach
bolesnych nie przekracza się nigdy granicy
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bólu, a ruch prowadzony jest płynnie i delikatnie, we właściwej płaszczyźnie, wokół
fizjologicznej osi stawu.

Ćwiczenia wspomagane prowadzone
Następnie pacjent zaczyna stopniowo samodzielnie wykonywać ruchy przy pomocy siły
zewnętrznej, którą stanowi ręka terapeuty –
ćwiczenia wspomagane prowadzone, przy
których należy pamiętać, by siła wspomagająca była tak dawkowana, aby umożliwiała
wykonanie pacjentowi ruchu dzięki sile ćwiczonych mięśni, a nie zastępowała ich pracy.

Ćwiczenia w odciążeniu
Najlepszą jednak formą ćwiczeń w odciążeniu, w przypadku zespołu Sudecka, jest zanurzenie kończyny w ciepłej wodzie (około
35°C), co umożliwia przećwiczenie wszystkich stawów w obrębie ręki lub stopy. Środowisko wodne stwarza bardzo dobre warunki dla pracy słabych mięśni, nie tylko powoduje odciążenie i rozluźnienie, lecz również umożliwia wykorzystanie siły unoszącej ciało (dynamiczna siła parcia) dla wspomagania ruchów. Ćwiczenia prowadzimy
raz dziennie w czasie ok. 15 minut. Stopniowo dołączamy do odciążenia dawkowany
opór (opór wody), wykonując ruchy skierowane w dół lub zwiększając ich szybkość.

Ćwiczenia izometryczne
Oprócz usprawniania w wodzie, możemy
zastosować również krótkie ćwiczenia izometryczne polegające na statycznym napięciu mięśni (5 sekund) z zastosowaniem
oporu ręką terapeuty, np. na grzbietowej
lub dłoniowej (podeszwowej) powierzchni ręki (stopy). Po fazie skurczu następuje
faza odpoczynku (10 sekund), w czasie której terapeuta rozluźnia mięśnie, wykonując
bierne ruchy w stawach. Zazwyczaj ćwiczenie powtarza się 6–10 razy.

Ćwiczenia czynne wolne

Poizometryczna relaksacja

Kolejnymi ćwiczeniami zwiększającymi siłę i wytrzymałość mięśni oraz zakres ruchu
w stawie są ćwiczenia czynne wolne, które
pacjent wykonuje już samodzielnie, z pokonaniem wyłącznie ciężaru ćwiczonego odcinka ciała (ruch zginania i prostowania palców, stawu nadgarstkowego lub skokowego). Ćwiczenia wprowadzamy w chwili, kiedy chory uzyska siłę mięśniową co najmniej
3 wg skali Lovetta.

W II okresie choroby Sudecka pojawiają się
także przykurcze stawowe, dlatego w celu
zmniejszenia lub zlikwidowania powstałego
w ich wyniku ograniczenia ruchomości należy wprowadzić ćwiczenia poizometrycznej relaksacji mięśni. Przed przystąpieniem
do terapii należy odpowiednio przygotować staw, rozgrzewając tkanki miękkie (zabiegi fizykalne, krótka rozgrzewka lub masaż), co przyczyni się do uzyskania rozluźnienia, lepszego ukrwienia tkanek i zmniejszenia bólu. Relaksację rozpoczynamy od powolnego, biernego rozciągnięcia mięśni, bez
przekraczania granicy bólu, i zatrzymujemy
ruch w pozycji maksymalnego rozciągnięcia. Następnie pacjent stara się przeciwdziałać oporowi ręki terapeuty przez około 15
sekund, co powoduje napięcie mięśni antagonistycznych i prowadzi do ich częściowego zmęczenia. Pod koniec trwającego oporu
pacjent wykonuje głęboki wdech i wydech,
na którego szczycie terapeuta zwalnia opór.
Następuje rozluźnienie mięśni, podczas którego rehabilitant ponownie rozciąga je do
granicy możliwości i utrzymuje uzyskaną pozycję do 15 sekund. Czynność powtarzamy
około 5–6 razy, pamiętając, aby rozpoczynać ćwiczenia od etapu, na którym zakończyło się wcześniej rozciąganie.
Poza ćwiczeniami ruchowymi w II okresie
zespołu Sudecka stosuje się również leczenie z wykorzystaniem szeregu zabiegów fizykalnych, które pomagają w zniesieniu lub
zmniejszeniu dokuczliwych objawów choroby, co znaczenie poprawia efekty kinezyterapii. Metody te oraz rehabilitacja w III
okresie algodystrofii zostaną szczegółowo
omówione w kolejnym numerze Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji.

Trening Büergera
Całą kinezyterapię w drugim okresie choroby można uzupełnić ćwiczeniami ułożeniowymi, tzw. treningiem Büergera, który pozwala usprawnić miejscowe krążenie obwodowe. Trening ten polega na naprzemianstronnym unoszeniu i opuszczaniu kończyny, a więc wykonywaniu kolejno
jej niedokrwienia i przekrwienia. Układamy
pacjenta w leżeniu tyłem i rozpoczynamy
ćwiczenia od pozycji niedokrwiennej, która polega na uniesieniu kończyny dolnej do
kąta około 45°, podkładając w tym celu trójkątny klin, natomiast w przypadku kończyny górnej uniesienie odbywa się do kąta 90°.
W tym ułożeniu przez około 2–3 minuty
zalecamy wykonywanie ruchów zginania
i prostowania stopy i palców, zaś w przypadku kończyny górnej – zaciskanie ręki w pięść. W tym czasie obserwujemy kolor skóry – jej zblednięcie i ochłodzenie.
Następnie przechodzimy do pozycji przekrwienia czynnego, które polega na opuszczeniu kończyny w dół, poza brzeg łóżka
(kozetki), aż do momentu, kiedy uzyskamy
zaczerwienienie i ocieplenie skóry, które
związane jest z większym dopływem krwi.
Ostatnia faza – faza odpoczynku – polega na ułożeniu kończyny poziomo na łóżku na czas około 2–3 minut. Całe ćwiczenie
powtarzamy 2–5 razy w serii i wykonujemy
2–3 razy dziennie.

mgr Beata Cieślak
REHA-STUDIO Poznań
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Terapia
w środowisku
wodnym

dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym
Terapia w wodzie jest jedną z form wieloprofilowego i kompleksowego
usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

K

ażda osoba poddawana terapii w basenie musi mieć
zgodę lekarza, który ostatecznie decyduje o tej formie terapii i możliwości wejścia do wody. Z kolei terapeuta, aby zaplanować program usprawniania i wyznaczyć
cele terapii, musi zapoznać się z mocnymi
i słabymi stronami dziecka oraz z aktualnym
poziomem rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. W terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, znając prawidłowy rozwój dziecka, przestrzegamy kolejności etapów rozwojowych, dostosowując
aktywności podczas zabaw do aktualnego
poziomu ruchowego dziecka. Rzetelna ocena poziomu rozwoju funkcji ruchowych pozwala na opracowanie odpowiedniego programu usprawniania.
Terapeuta powinien zapoznać się z pacjentami, zanim zabierze ich po raz pierwszy
na basen. Trzeba wiedzieć, czy nie występują przeciwwskazania do wejścia do wody, strach przed wodą, zaburzenia słuchu,
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wzroku, zaburzenia układu krążenia, padaczka, alergia na chlor itp. Za każdym razem, mając nowego pacjenta, zaczyna się
poznawać jego możliwości już podczas drogi na basen i pod prysznicem. Obserwuje
się, które czynności wykonuje samodzielnie, a które wymagają pomocy i jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna, czy jest w stanie poruszać się samodzielnie i w jakim zakresie. Ważne jest sprawdzenie, czy jest się
słyszanym i dobrze rozumianym. Podczas
pierwszego wejścia do wody obserwuje się,
jaki jest poziom przystosowania psychicznego pacjenta do wody, jak radzi sobie z oddychaniem oraz jakie jest jego napięcie mięśniowe. Podczas pierwszych zajęć sprawdza
się, czy pływacy zadowoleni są z faktu przebywania w wodzie, jak dużego wymagają
wspomagania oraz czy cele terapeuty i cele
pływaka są ze sobą zgodne. Należy pamiętać, że terapia w wodzie ma być przyjemna i radosna, ma być zabawą. Podczas pracy
w wodzie zawsze kładzie się nacisk na możliwości pacjenta, a nie na niepełnosprawność.

Woda stanowi atrakcyjne środowisko do
prowadzenia terapii, ponieważ sama w sobie jest źródłem przyjemnych i łagodnych
doznań sensorycznych. Warunkiem jest odpowiednia temperatura wody. Jeśli jest ona
ciepła (32–360), działa rozluźniająco i wyciszająco, zwiększa wydzielanie endorfin,
przez co wywołuje radość nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych. Dlatego też woda jest
dobrym środkiem ułatwiającym nawiązanie
kontaktu między dzieckiem a terapeutą czy
rodzicem.

Właściwości fizyczne wody
Znajomość właściwości fizycznych wody, takich jak: czynnik termiczny, hydrostatyczny
wypór wody, ciśnienie hydrostatyczne czy
lepkość wody, daje szerokie możliwości na
wykorzystanie jej dla uzyskania efektu terapeutycznego. Odpowiednia temperatura
wody pozwala wpływać na zmniejszenie spastyczności, a przez to zwiększenie swobody
ruchu, łagodzenie stanów bólowych, popra-
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zdj. 1. pociąg

zdj. 2. zabawa ̶ jajka na śniadanie,
kontrola rotacji poprzecznej

wę krążenia krwi oraz ogólne odprężenie.
Wyporność wody pozwala dziecku, przy
swobodnym unoszeniu się na wodzie, na
zachowanie równowagi ciała przy minimalnym wsparciu. Wykorzystując hydrostatyczny wypór wody, można wykonywać ćwiczenia w odciążeniu lub z oporem. Ruch równoległy do lustra wody jest ruchem w odciążeniu – wypór zastępuje podwieszenie.
Ruch może być wspomagany wyporem wody, kiedy wykonywany jest od dna w kierunku powierzchni, albo z oporem, kiedy
jest przeciwny do siły wyporu. W stopniowaniu oporu dla wykonywanych ruchów
w wodzie wykorzystuje się także lepkość
wody. Wielkość oporu zależy od szybkości
wykonywanego ruchu oraz od wielkości powierzchni poruszającego się odcinka ciała.
Z kolei ciśnienie hydrostatyczne zależne jest
od głębokości zanurzonego ciała i wpływa
przede wszystkim na jakość ćwiczeń oddechowych. Wykorzystywane jest w celu ułatwienia i pogłębienia fazy wydechu poprzez
napór wody na ścianę klatki piersiowej oraz
jako specyficzny opór dla fazy wdechowej
(siła oporu zależna od głębokości zanurzenia). Przykładowo, na ciało zanurzone
150 cm działa ciśnienie 0,15 atmosfery.

ty programu były zrealizowane.
W roli instruktorów pomagających dzieciom
w osiąganiu jak największej niezależności
w wodzie wykorzystuję rodziców, którzy po
przeszkoleniu umiejętnie stosują podtrzymywania, dostosowując je do możliwości
ruchowych w wodzie swoich dzieci.
Uzyskanie jak największej niezależności
oraz poczucia bezpieczeństwa w wodzie
jest głównym celem zajęć. Opiera się to na
gruntownym poznaniu przez pacjentów

zdj. 7. kontrola równowagi
w leżeniu na plecach

Formy terapii w wodzie

zdj. 3. zabawa (pingwin) kontrola
rotacji strzałkowej

zdj. 4. zabawa ̶ złap ogon węża

zdj. 5

Terapia w wodzie może być zarówno grupowa, jak i indywidualna. Zajęcia grupowe mają
charakter zabawowy i prowadzę je zgodnie
z zasadami koncepcji Halliwick wg 10-punktowego programu, który można podzielić
na trzy fazy: przystosowanie psychiczne do
wody, kontrolę równowagi oraz fazę przemieszczania się. Program ten stanowi istotę
nauczania motorycznego. Ułożony jest tak,
aby wyćwiczenie kolejnych punktów prowadziło do uzyskania przez pływaków poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności
w wodzie. Na każdych zajęciach dobieram
zabawy i aktywności tak, by wszystkie punk-

zdj. 6. unoszenie się w bezruchu

zdj. 8. wybór z kontrolą wdechu
do wody

zdj. 9. underwater

zdj. 10. natsu
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środowiska wodnego oraz zdolności kontrolowania w nim swoich ruchów. Poprzez
stosowanie odpowiedniego wspomagania uczymy się m.in. technik prawidłowego
wchodzenia i wychodzenia z basenu, sposobów poruszania się w wodzie, kontrolowania równowagi swojego ciała oraz zmian
pozycji z wykorzystaniem różnych rotacji
potrzebnych do osiągnięcia bezpiecznej pozycji do oddychania. Wszystko to jest realizowane podczas zabaw, które są dobrane
tak, by były na odpowiednim dla grupy poziomie trudności i zaawansowania. Poziom
grupy jest weryfikowany testem A.S.T., który określa, jakie aktywności powinny być
wykonane na poziomie podstawowym, jakie na średnim, a jakie na zaawansowanym.
Prowadząc ośmioosobową grupę dzieci,
głównie z porażeniem mózgowym, w wieku 3–8 lat, zauważyłem, że tego typu zajęcia w wodzie stwarzają doskonałe warunki
dla dzieci i ich rodziców do wspólnego przeżywania emocji oraz zaakceptowania przez
rodzica swojego dziecka takim, jakim ono
jest. Dzieci czując się akceptowane, częściej
przeżywają pozytywne emocje. Zajęcia te
miały wpływ, w późniejszym czasie, na ich
postawę emocjonalną. Pozytywne emocje
wpłynęły także na obniżenie napięcia mięśniowego i gotowość do współpracy podczas zajęć. W zajęcia wplatam dużo zabaw,
ponieważ odgrywają one korzystną rolę na
psychikę dzieci poprzez odwrócenie uwagi
od stawianych im celów. Gry i zabawy są odpowiednio ułożone i dostosowane do umiejętności dziecka w wodzie, a nie na lądzie.
Taka forma pracy daje możliwość wspoma-

gania terapii ruchowej i edukacji psychopedagogicznej. Poza tym zabawa w grupie
niesie ogromną radość, zwiększa poczucie
własnych możliwości. Przebywanie z innymi
dziećmi, mającymi te same problemy, i dzielenie się radością dają zauważalny wpływ
terapeutyczny na wszystkie sfery rozwojowe dziecka: ruchowe, poznawcze, emocjonalne i społeczne.
Już po 20 godzinach lekcyjnych zajęć, prowadzonych dwa razy w tygodniu, dało się
zauważyć wymierne efekty. Podczas tych
zajęć pływacy oswoili się ze środowiskiem
wodnym. Nauczyli się, jak przyjąć bezpieczną pozycję do oddychania, jak wrócić do niej
z innej pozycji, jak kontrolować wydech, kiedy twarz jest zanurzona w wodzie. Zapoznali się oni z każdą możliwą rotacją ciała
i nauczyli się, jak zapoczątkować, kontrolować i zatrzymać tę rotację w każdej chwili (kontrola równowagi w wodzie). Z kolei poznanie siły wyporu wody, turbulencji
i mechanizmów poruszania się pozwoliło
na rozwinięcie praktycznych umiejętności
przemieszczania się w wodzie.
Końcowym efektem zajęć było poczucie
bezpieczeństwa pływaków w wodzie poprzez przystosowanie psychiczne i oswojenie z wodą. Wszyscy pływacy opanowali
podstawową kontrolę oddechu. Pięciu
z nich potrafi zapoczątkować rotację ciała, by przyjąć pozycję bezpieczną do oddychania. W tym trójka pływaków poczuła na
tyle wypór wody, że zaczęła kontrolować
w niej swoje ruchy, a dwoje z nich osiągnęło możliwość samodzielnego poruszania się
w wodzie, co stało się bazą do wprowadze-

nia podstawowego stylu pływackiego. Dzięki tym zajęciom większość z nich, pierwszy
raz w życiu, mogła poczuć się niezależna
i wolna od wszelkiego rodzaju pomocy.
Szczególnym osiągnięciem dla mnie było
zgranie grupy rodziców, którzy już podczas
pierwszych zajęć zaprzyjaźnili się ze sobą
i zaczęli stanowić grupę wsparcia dla innych
rodziców uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjne.
Prowadząc terapię indywidualną, koncentruję się na wybranym, konkretnym problemie ruchowym danego dziecka. Stosując
odpowiednie techniki podtrzymań i stymulując określone części ciała, uzyskuję zamierzony efekt terapeutyczny, np. zmniejszenie spastyczności, zwiększenie zakresu ruchów w stawach, poprawa kontroli głowy
i tułowia czy zmniejszenie stanów lękowych
i nadpobudliwości. W pracy indywidualnej
z dziećmi z mózgowym porażeniem wykorzystuję techniki koncepcji Halliwick,
w szczególności efekt metacentryczny, warunkujący zachowanie równowagi ciała
utrzymującego się na wodzie, oraz technik
Watsu® i Aquatherics®.

mgr Krzysztof Miłkowski
Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF,
certyfikowany instruktor Halliwick (HIC)
terapeuta wodny (Watsu®, Aquatherics®),
Aquaternatives Underwater, Ai Chi);
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych w Stalowej Woli
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Metoda NDT-Bobath jest to specyficzny
sposób podejścia do usprawniania pacjentów
z zaburzeniami ruchowymi.

METODA
NDT-BOBATH

dla dzieci
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J

est modyfikacją oraz kontynuacją metody opracowanej przez
neurologa Karela Bobatha i jego
żony – fizjoterapeutki Berty. Od
ich nazwisk pochodzi pierwotna
nazwa metoda Bobathów. Skrót NDT wywodzi się od Neurodevelopmental Treatment, co oznacza leczenie oparte na wiedzy
neurofizjologicznej. Obecnie i powszechnie
używany skrót NDT-Bobath to usprawnianie wg neurofizjologicznego wzorca rozwoju, oparte na zasadach opracowanych przez
Bobathów. Ze względu na niebudzące wątpliwości naukowe podstawy metody, a także na możliwość stosowania jej u pacjentów
w różnym wieku i z różnymi problemami ruchowymi, jest najmniej kontrowersyjną
i najczęściej stosowaną na świecie metodą.
Początki tworzenia metody sięgają lat
II wojny światowej, kiedy to wnikliwe obserwacje Berty Bobath nabywane podczas
usprawniania chorego z niedowładem połowiczym stały się nowym, jak na owe czasy, sposobem myślenia i analizowania występujących problemów ruchowych.
B. Bobath zaobserwowała, że pacjent może nauczyć się kontrolować ruch i dzięki temu świadomie zmniejszyć spastyczność.
Określiła to jako naukę wykonywania ruchów przez ich odczuwanie.
Kolejną obserwacją było to, że ułożenie
i ruchy bliższych (proksymalnych) części
ciała wywierają wpływ na napięcie mięśni
w dalszych (dystalnych) odcinkach.
Te obserwacje stały się podstawą rozwoju specyficznych technik leczenia usprawniającego i wspólnej pracy Bobathów. Wyjaśniając stwierdzane u pacjentów zaburzenia i reakcje na stosowane ćwiczenia, opierali się oni na wiedzy i pracach neurofizjologów, m.in. Charlesa Sherringtona i Rudolfa Magnusa, a także na obserwacjach i doświadczeniach innych lekarzy. Byli to znani twórcy własnych metod usprawniania:
Winthrop Phelps, Earl Carlson, Temple Fay,
Vaclav Vojta i Andras Petö. Bobathowie, tak
jak i ww. specjaliści, obserwowali podobne
zachowania ruchowe i nieprawidłowości
u swoich pacjentów z zaburzeniami ruchowymi wywołanymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
W celu zmniejszenia utrzymującego się
wpływu odruchów pierwotnych i podwyższonego napięcia mięśni, Bobathowie początkowo stosowali pomocnicze ułoże-
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nia ciała, czyli ułożenia hamujące nieprawidłowe odruchy postawy – Reflex Inhibition Postures (RIP). Były to pozycje całkowicie przeciwne do tych, które pacjenci przyjmowali. Dzięki ich zastosowaniu obserwowano normalizację napięcia mięśniowego
i większe możliwości wykonywania ruchów.
Jednak te pozytywne efekty nie trwały długo i nieprawidłowości dość szybko wracały.

Skuteczność metody
została naukowo
potwierdzona
zgodnie
z wymaganiami
EBM.
K. i B. Bobathowie pierwsi docenili, jak ważna w usprawnianiu jest znajomość prawidłowości wzorców ruchowych i prawidłowego rozwoju dziecka. Tylko dzięki tej wiedzy można zrozumieć występujące zaburzenia oraz nieprawidłowości rozwojowe
i odpowiednio prowadzić usprawnianie.

Punkty kluczowe
Dalsze obserwacje i doświadczenia doprowadziły do wprowadzenia stymulacji z tzw.
punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz miedniczna. Wspomaganie
z tych punktów kluczowych pozwala nie
tylko zapoczątkować ruch, lecz także nim
odpowiednio kierować.
Jako przykład zastosowania wspomagania
z tych trzech punktów kluczowych może
posłużyć poniżej opisane przeprowadzenie
obrotu u dziecka, które tej czynności samodzielnie nie wykonuje.
 W
spomaganie z zastosowaniem punktu kluczowego, którym jest głowa. Pozycja wyjściowa – leżenie przodem – prowadzący znajduje się przed dzieckiem.
W odpowiedni sposób chwyta rękami jego głowę i wykonuje bierny skręt głowy
(wolno i delikatnie, cały czas obserwując
reakcje dziecka). Skręt głowy wyzwala
czynny skręt obręczy barkowej, to z ko-

lei powoduje czynny skręt obręczy miednicznej. Ruch obrotu postępuje stopniowo. Za skrętem głowy podąża obręcz barkowa i kończyny górne, następnie obręcz miedniczna i kończyny dolne.
W podobny sposób prowadzi się ruch,
gdy pozycją wyjściową jest leżenie tyłem.
 W
spomaganie do obrotu z zastosowaniem punktu kluczowego, którym jest
obręcz barkowa. Pozycja wyjściowa
– leżenie przodem – prowadzący chwyta swoimi rękami barki dziecka i wykonuje nimi bierny skręt. Obrót ciała następuje sposobem podobnym do opisanego powyżej.
 W
spomaganie do obrotu z zastosowaniem punktu kluczowego, którym jest
obręcz miedniczna. Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem – kończyny górne
wzdłuż tułowia. Prowadzący ćwiczenie
znajduje się w przedłużeniu długiej osi
ciała dziecka, za jego kończynami dolnymi. Jedną ręką przytrzymuje wyprostowaną kończynę dolną dziecka (kończynę obrotową), drugą ręką chwyta
zgiętą drugą kończynę dolną dziecka
i prowadzi bierny skręt miednicy. Skręt
miednicy osiąga się przez przemieszczanie zgiętej kończyny dolnej ku środkowi ciała aż do wykonania pełnego
obrotu miednicy. Reakcją na ten ruch
jest obrót obręczy barkowej z kończynami górnymi. Za nimi zmienia pozycję
ułożenia również głowa dziecka.
Zastosowanie wspomagań z punktów kluczowych było zwrotnym punktem w sposobie usprawniania, a dotychczasowy sposób leczenia, który był statyczny, zmienił
się w dynamiczny. Rozpoczynanie ruchów,
tak samo jak ich przebieg, były kontrolowane rękoma fizjoterapeuty. Dzięki tej technice można było nie tylko kierować przebiegiem ruchu, ale także osiągać normalizację
napięcia mięśni. Doświadczenia nabywane
w trakcie usprawniania i dalsze osiągnięcia
w medycynie systematycznie przyczyniały
się do doskonalenia metody.
Modyfikację metody i dostosowanie jej do
usprawniania niemowląt i dzieci zawdzięczamy szwajcarskiej lekarce dr Elisabeth Koeng i współpracującej z nią fizjoterapeutce
z Ośrodka Bobathów w Londynie – Mary
Quinton. W końcu lat 50. wspólnie opracowały one specyficzne techniki mające zastosowanie w usprawnianiu niemowląt i dzieci.

NOWOCZESNE METODY W FIZJOTERAPII

W zaburzeniach ruchowych u niemowląt
i dzieci metoda stosowana jest w celu kierowania zaburzonym rozwojem i zmniejszania występujących nieprawidłowości. Ćwiczenia prowadzi się wg kolejno osiąganych
ruchów, jakie pojawiają się w prawidłowym
rozwoju. Jest to więc usprawnianie wg neurofizjologicznego wzorca rozwoju.
Stosowanie metody NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w usprawnianiu niemowląt i dzieci, gdyż:
 m
oże być łatwo włączone w zabiegi pielęgnacyjne (noszenie, przewijanie, karmienie, ubieranie, rozbieranie i całodzienną opiekę nad dzieckiem (z uwzględnieniem odpowiedniej dla wieku i poziomu
rozwoju umysłowego zabawy),
n
ie zaburza fizjologicznego rozkładu
dnia życia dziecka,
 n
ie powoduje zjawiska przyzwyczajenia
dzięki możliwości stosowania różnych
wariantów ćwiczeń,
 n
ie zakłóca podstawowych i niezbędnych dla rozwoju dziecka potrzeb, którymi są: ruch, miłość i bezpieczeństwo.

Po wnikliwej analizie występujących u pacjentów problemów ocenia się ich możliwości
i trudności oraz przygotowuje plan usprawniania. Wspomagania (ćwiczenia) są indywidualnie dostosowywane do potrzeb. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia występujących specyficznych, w danym przypadku, zaburzeń ruchowych.
Mimo że zajęcia ruchowe prowadzi się indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka/pacjenta do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dobrych wyników usprawniania nie
można osiągnąć, prowadząc tylko usprawnianie ruchowe, dlatego dużą rolę przywiązuje się do pracy zespołowej. Zgodnie z założeniami metody NDT-Bobath, w skład zespołu pracującego z dzieckiem wchodzą: lekarz, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog,
terapeuta zajęciowy i rodzice. Umożliwia to
odpowiednie ustalenie planu usprawniania
konsultowanego przez wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego. Powtarzanie ćwiczeń w różnych wariantach zabezpiecza przed stereotypowym podejściem, któ-

re często wywołuje przyzwyczajenie do stosowanej stymulacji i zatrzymanie postępów
w leczeniu. Ważne jest też uzyskanie współpracy z rodzicami, którzy powinni stworzyć
możliwości wielokrotnego i różnorodnego
powtarzania właściwych ruchów w czynnościach codziennych w celu ich utrwalenia.
Skuteczność metody została naukowo potwierdzona zgodnie z wymaganiami Medycyny Opartej na Dowodach (EBM).
Przygotowanie zespołu do pracy wg metody NDT-Bobath wymaga kilkumiesięcznego intensywnego szkolenia. Informacje
o prowadzonych kursach i szkoleniach można uzyskać na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-Bobath:
www.ndt-Bobath.pl.
Więcej informacji dotyczących metody NDT-Bobath
będzie zawartych w kolejnym artykule.

dr Emilia Mikołajewska
10. Wojskowy Szpital Kliniczny SPZOZ
w Bydgoszczy

Podsumowanie
Główne założenia metody NDT-Bobath zostały opracowane przez
małżeństwo Bobathów w 2. połowie XX w. Stworzyli oni naukowe
podstawy terapii i techniki ćwiczeń na podstawie własnych obserwacji nabywanych podczas pracy z pacjentami z porażeniami spastycznymi i w oparciu o ówczesną wiedzę neurofizjologiczną.
Od tego czasu metoda jest systematycznie modyfikowana zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej.
Metoda NDT-Bobath jest szczególnie przydatna w usprawnianiu
pacjentów:
 	z niedowładami po udarach mózgowych i innych schorzeniach
neurologicznych,
 	w zaburzeniach wynikających z uszkodzenia mózgu, zarówno
dojrzałego, jak i w okresie jego rozwoju, takich jak mózgowe
porażenie dziecięce i innych,
 	w nieprawidłowościach i opóźnieniach rozwoju ruchowego wynikających z zaburzeń w napięciu mięśni.
Techniki ćwiczeń są odpowiednio przystosowane dla usprawniania dzieci (NDT-Bobath dla dzieci) i dorosłych pacjentów (NDT-Bo-

bath dla dorosłych). Stosuje się wspomaganie (wyzwalanie ruchów i kierowanie ich przebiegiem) z 3 „punktów kluczowych”,
czyli punktów kontroli ruchu. Są nimi: głowa, obręcz kończyny
górnej i obręcz kończyny dolnej.
Zalety metody polegają na możliwości zastosowania jej
w usprawnianiu pacjentów w różnym wieku – od okresu niemowlęcego do późnej starości. Metoda jest „przyjazna” pacjentowi,
szczególnie dziecku, gdyż dobrze prowadzona rozwija dziecko
wszechstronnie, stymulując i ułatwiając wykonywanie ruchów,
najbardziej jak to możliwe, zbliżonych do prawidłowych i w takiej
kolejności, w jakiej pojawiają się one w rozwoju prawidłowym.
Wspomagania stosowane w metodzie NDT-Bobath dla dzieci są różnorodne i dla każdego pacjenta dobierane indywidualnie. Prawidłowość ich wykonywania jest podstawą sukcesu
w terapii. Zainteresowani fizjoterapeuci uczą się tego na specjalistycznych kursach, otrzymując po ich zakończeniu certyfikaty
terapeuty metody NDT-Bobath uprawniające do stosowania jej
w praktyce.

Bibliografia
1. Bobath B., Bobath K., Interwiew for NDT, 1981.
2. Koeng E., The History of Early Detection of Cerebral Palsy, Clinician’s View.
3. Mayston M., The Bobath Concept Today, Bobath Centre, 2000.
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Miejsce fizjoterapii

w zapobieganiu i leczeniu ran Odleżynowych
Odleżyny to zmiany przewlekłe stanowiące
powikłanie związane z zaburzeniem
przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.

R

any odleżynowe, mogące
penetrować daleko w głąb
tkanek, stanowią realne zagrożenie dla życia. Mimo to
odleżyny dotyczą w Polsce
ponad 500 tys. osób i stanowią duży procent powikłań wtórnych bezruchu. Bezruch z równoczesnym uciskiem i utrudnionym przepływem krwi w tkankach powoduje największe zagrożenie powstania ran odleżynowych. Dodatkowo ryzyko powstania
odleżyn mogą zwiększyć niesprzyjające warunki, takie jak wilgoć i źle odżywiony organizm ze zbyt małą podażą białka. Niezależnie od tego, jaka choroba jest chorobą pierwotną, ryzyko powstania odleżyn istnieje
zawsze tam, gdzie skutkiem choroby jest

ograniczona lub zniesiona możliwość wykonywania ruchów oraz ucisk na tkanki z równoczesnym zamknięciem światła naczyń.
Odleżyny to zmiany o różnym stopniu zaawansowania, od powierzchownych zaczerwienień po głębokie, sięgające kości rany tkanek miękkich, mogące prowadzić nawet do śmierci. Leczenie ran odleżynowych
jest długotrwałe i nie zawsze wystarczająco skuteczne. Stanowi dla pacjenta duże
obciążenie zarówno psychiczne, fizyczne,
jak i finansowe. Należy również pamiętać,
że odleżyny występują u osób, które zazwyczaj wymagają usprawniania, a występowanie ran odleżynowych niejednokrotnie proces ten odsuwa w czasie lub wręcz
uniemożliwia jego kontynuację. Z tego powodu zapobieganie ranom odleżynowym
powinno stanowić jeden z głównych kierunków w terapii osób z porażeniami i niedowładami.

Rodzaje odleżyn
Odleżyny, zgodnie z powszechnym przekonaniem, to wszystkie rany powstałe na skutek długotrwałego ucisku dotyczące skóry
lub tkanek podskórnych. Należy jednak pamiętać, że rany odleżynowe mogą dotyczyć
również narządów wewnętrznych. Najczęstsze miejsca powstawania ran odleżynowych
w tkankach wewnętrznych stanowią:
 przełyk i jamy nosowe u osób z sondą,
 krtań u osób z rurką tracheostomijną,
 cewka moczowa u osób z cewnikiem.
Odleżyny w obrębie narządów wewnętrznych stanowią przedmiot działań personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. Odleżyny
w obrębie skóry i tkanek podskórnych znajdują się obszarze zainteresowań zarówno
personelu pielęgniarskiego, lekarskiego, jak
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i fizjoterapeutycznego. W zależności od poziomu zmian wyróżniamy 5 stopni zaawansowania ran odleżynowych:
 1 o blednące pod uciskiem zaczerwienienie,
 2 o zaczerwienienie, które pod uciskiem
nie blednie,
 3 o rana jest powierzchowna, nieobejmująca tkanek podskórnych,
 4o rana obejmuje skórę i tkanki podskórne,
 5 o rana obejmuje powięź, mięśnie, stawy
i kości.

Fizjoterapia w zapobieganiu
ranom odleżynowym
Leczenie ran odleżynowych jest bardzo
trudne, kosztowne i długotrwałe. Dlatego punkt ciężkości walki z odleżynami powinien być przeniesiony na zapobieganie
ich powstawaniu. Dla pełnego wykorzystania istniejących możliwości profilaktyki odleżyn konieczna jest współpraca personelu medycznego na trzech płaszczyznach:
płaszczyzny działań pielęgniarskich, lekarskich i fizjoterapeutycznych. Wszystkie te
grupy jako element wspólny swoich działań muszą wprowadzić element edukacji
wczesnej pacjenta i/lub opiekunów. Tylko
pacjent i/lub opiekunowie dobrze poinformowani o zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania odleżynom są w stanie zmniejszyć ryzyko ich powstania.
Główne działania pielęgniarskie w zapobieganiu odleżynom:
 e dukacja wczesna pacjenta lub/i opiekunów,
 z miany pozycji (zazwyczaj co 2 godziny
w dzień, co 4 godziny w nocy),
 s tosowanie materaców przeciwodleżynowych,
 p oprawa krążenia miejscowego skóry: nacieranie okolic ciała najbardziej narażonych na ucisk środkami poprawiającymi
krążenie,
 d banie o stan skóry: nawilżanie i uelastycznianie skóry, zapobieganie maceracji naskórka przez minimalizację kontaktu
skóry z moczem.
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tabela 1. Postępowanie w profilaktyce odleżyn

ZAPOBIEGANIE
działania
pielęgniarskie

 ocena czynników
ryzyka

 edukacja pacjenta
i/lub opiekunów

 zmiany pozycji
 dbałość o stan skóry

działania fizjoterapeutyczne

 kinezyterapia
 ćwiczenia
 pozycje ułożeniowe
 fizykoterapia i masaż
 galwanizacja
 elektrostymulacja
 masaż suchy
 masaż pneumatyczny
 kąpiele wirowe całego ciała
 masaż podwodny całego ciała
 kąpiele wirowe kończyn

działania
lekarskie

 ocena czynników
ryzyka

 edukacja pacjenta
i/lub opiekunów

 badania labolatoryjne

 zalecenia dietetyczne

 zaopatrzenie ortopedyczne
 materace przeciwodleżynowe
 poduszki przeciwodleżynowe
	 p
 odkładki odciążające (np. krążki)
i inne

 inne
 ocena czynników ryzyka
 edukacja pacjenta i/lub opiekunów

tabela 2. Postępowanie w leczeniu ran odleżynowych

LECZENIE
działania
pielęgniarskie

 ocena przyczyn bezpośrednich
 edukacja wtórna pacjenta i/lub opiekunów
 zmiany pozycji
 opatrunki rany odleżynowej
 opcjonalnie - system
vacuum assisted
closure (VAC)

działania fizjoterapeutyczne

 kinezyterapia
 ćwiczenia
 pozycje ułożeniowe
 fizykoterapia i masaż
 galwanizacja
 elektrostymulacja
 prądy DD i inne
 masaż suchy
 masaż pneumatyczny
 promieniowanie UV i IR		
 światło spolaryzowane
 laseroterapia
 komora hiperbaryczna
 zaopatrzenie ortopedyczne
 materace przeciwodleżynowe
 poduszki przeciwodleżynowe
 podkładki odciążające (np. krążki)
i inne

 inne
 ocena przyczyn bezpośrednich
 edukacja wtórna pacjenta i/lub opiekunów

działania
lekarskie

 leczenie bezinwa-

zyjne
 ocena przyczyn
bezpośrednich
 edukacja wtórna pacjenta i/lub
opiekunów
 badania labolatoryjne
 zalecenia dietetyczne

 leczenie inwazyjne
 „klasyczne” chirurgiczne czyszczenie rany
 czyszczenie
z użyciem ultradźwięków
 inne działania
chirurgiczne

Główne działania lekarskie w zapobieganiu
odleżynom:
 e dukacja wczesna pacjenta lub/i opiekunów,
 nadzór nad analizą laboratoryjną krwi,
 z alecenia dietetyczne (białko i witaminy).
Główne działania fizjoterapeutyczne w zapobieganiu odleżynom:
 e dukacja wczesna pacjenta i/lub opiekunów,
 p oprawa krążenia: masaż suchy całego
ciała, masaż pneumatyczny podciśnieniowy z użyciem rękawów na kończyny górne i dolne – działanie odruchowe poprawiające krążenie nie tylko w tkankach
poddanych masażowi, ćwiczenia bierne
i inne, kąpiele wodne kończyn, masaż
podwodny całego ciała,
 p oprawa ukrwienia miejscowego; masaż
suchy odcinkowy, elektrostymulacja mięśni, galwanizacja odcinkowa,
 o dciążenie tkanek narażonych na ucisk:
materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe, właściwe pozycje
ułożeniowe.
Działania personelu fizjoterapeutycznego
w zapobieganiu odleżynom:
Edukacja
Bardzo istotnym elementem edukacji jest informowanie pacjenta lub jego opiekunów
o tym, czym są odleżyny, jakie niosą zagrożenia dla zdrowia i życia oraz o sposobie minimalizacji niebezpieczeństwa ich wystąpienia poprzez:
 odciążenie,
 z miany pozycji w łóżku, w wózku i każdym
innym miejscu,
w
 łaściwe pozycje ułożeniowe,
 d bałość o stan skóry: brak kontaktu skóry
z moczem, nawilżanie i uelastycznianie skóry,
 poprawianie krążenia przez ćwiczenia.
Odciążenie tkanek narażonych na ucisk
Miejscami szczególnie narażonymi na ucisk
są te okolice ciała, gdzie skórę od elementów kostnych lub chrzęstnych dzieli niewielka ilość tkanki podskórnej. Należą do nich
m.in.: pięty, guzy kulszowe, kość krzyżowa, łopatki, potylica, małżowiny uszne, wyrostek łokciowy, krętarze większe. Odciążenie tych okolic ciała można uzyskać przez:
 z miany pozycji (zazwyczaj co 2 godziny
w dzień i co 4 godziny w nocy),
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 stosowanie zaopatrzenia ortopedyczne-

go pod postacią materaców przeciwodleżynowych w łóżku i poduszek przeciwodleżynowych w wózku,
 właściwe pozycje ułożeniowe (minimalizujące powierzchnię kontaktu).
Ułożenie na plecach: kończyny górne lekko odwiedzione, przedramiona lekko zgięte
spoczywają na poduszkach dających lekkie
podwyższenie, tak by zabezpieczyć dłonie
przed obrzękiem, kończyny dolne proste.
Ułożenie na boku: łóżko płasko, tułów podparty wałkiem od strony grzbietowej, głowa
na poduszce bez ucisku na staw mostkowo-obojczykowy, kończyna górna i dolna dalsza
od podłoża podparta wałkami lub poduszkami, tak by zapewnić zgięcie w stawach barkowych i łokciowych oraz biodrowych i kolanowych pod kątem 90o z ich ułożeniem na
wysokości tułowia – kończyna dolna leżąca
na podłożu powinna być prosta, a kończyna górna wysunięta lekko do przodu z lekkim odchyleniem tułowia pod kątem ok. 30o.
Ułożenie na brzuchu: głowa zwrócona
w bok, poduszki pod podudzia tak, by palce stóp nie podwijały się, kończyny górne
spoczywają na podłożu odwiedzione lekko
w bok z przedramionami lekko zgiętymi.
Poprawa krążenia
Poprawę krążenia ogólnego można uzyskać
przez:
 masaż suchy całego ciała,
 masaż pneumatyczny podciśnieniowy
z użyciem rękawów na kończyny górne
i dolne – działanie odruchowe poprawiające krążenie nie tylko w tkankach poddanych masażowi,
 ćwiczenia bierne i inne,
 kąpiele wodne kończyn,
 masaż podwodny całego ciała.
Poprawę ukrwienia miejscowego uzyskamy
przez:
 masaż suchy odcinkowy,
 elektrostymulację mięśni,
 galwanizację odcinkową,
 prądy diadynamiczne.

Fizjoterapia w leczeniu ran
odleżynowych
Niestety, mimo wielu badań na temat odleżyn, wdrażaniu procedur przeciwodleżynowych oraz coraz powszechniejszej edukacji ukierunkowanej na zapobieganie odleżynom, ich odsetek wśród pacjentów jest
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duży i wciąż nie maleje. Leczenie ran odleżynowych, tak jak ich zapobieganie, wymaga współpracy personelu medycznego na
płaszczyźnie lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej.
Główne działania pielęgniarskie w leczeniu
odleżyn:
 edukacja późna pacjenta lub/i opiekunów,
 zmiany pozycji: co 2 godziny w dzień, co
4 godziny w nocy,
 stosowanie materacy przeciwodleżynowych,
 poprawa krążenia miejscowego skóry
(z ominięciem ran odleżynowych),
 dbanie o stan skóry: nawilżanie i uelastycznianie skóry wokół odleżyny,
 pielęgnacja rany odleżynowej: opatrunki starej generacji i opatrunki nowej generacji,
 oczyszczanie rany odleżynowej – np. system VAC (ang. vacuum assisted closure).
Główne działania lekarskie w leczeniu odleżyn:
 edukacja późna pacjenta i/lub opiekunów,
 nadzór nad analizą laboratoryjną krwi,
 zalecenia dietetyczne (podaż białka i witamin),
 interwencja chirurgiczna (wycięcie tkanki
martwej).
Główne działania fizjoterapeutyczne w zapobieganiu odleżynom:
Edukacja późna pacjenta lub/i opiekunów
Dalsza edukacja w zakresie sposobów minimalizacji niebezpieczeństwa wystąpienia
odleżyn oraz sposobów leczenia:
 odciążenie,
 zmiany pozycji w łóżku, w wózku i każdym
innym miejscu,
 właściwe pozycje ułożeniowe,
 dbałość o stan skóry: brak kontaktu skóry z moczem, nawilżanie i uelastycznianie
skóry,
 poprawianie krążenia przez ćwiczenia,
 k ontrola i leczenie rany odleżynowej przez
opiekunów: po przeszkoleniu i braku możliwości leczenia przez personel fachowy.
Poprawa krążenia
Lepsze krążenie w tkankach całego ciała
wpływa pozytywnie również na procesy odżywcze w okolicy rany odleżynowej. W tym
celu można zastosować:

 masaż suchy całego ciała,
m
 asaż pneumatyczny podciśnieniowy
z użyciem rękawów na kończyny górne
i dolne nieobjęte raną dla uniknięcia zainfekowania rany – działanie odruchowe
poprawiające krążenie nie tylko w tkankach poddanych masażowi,
 ćwiczenia bierne i inne,
 kąpiele wodne kończyn niezajętych raną.
Poprawa ukrwienia miejscowego:
 masaż suchy odcinkowy,
 e lektrostymulacja mięśni sąsiadujących z raną (z ominięciem mięśni w rejonie rany),
 galwanizacja odcinkowa części ciała objętej raną w ułożeniu podłużnym lub poprzecznym bez kontaktu z raną,
 laseroterapia punktowa wokół rany,
 laseroterapia z użyciem sondy prysznicowej lub skaningu (bezkontaktowo na ranę
odleżynową),
 światło spolaryzowane (bioptron – poprawa warunków tlenowych),
 h iperbaryczna terapia tlenowa – komory
hyperbaryczne to metoda inhalacji chorego czystym tlenem pod ciśnieniem, zwiększająca prężność tlenu we krwi przez fizyczne rozpuszczanie się w osoczu – wskazana jest m.in. dla pacjentów z niedokrwionymi i niedotlenionymi ranami, jako element wspomagający gojenie się rany, stosowany równocześnie ze standardowymi
procedurami.
Odciążenie tkanek narażonych na ucisk:
 materace przeciwodleżynowe,
 poduszki przeciwodleżynowe,
 właściwe pozycje ułożeniowe.

Podsumowanie
Obecność ran odleżynowych w dobie gruntownej i ogólnodostępnej wiedzy na temat
zapobiegania odleżynom traktowana jest
i musi być jako porażka współczesnej medycyny. Duży procent odleżyn to efekt zaniedbania i niestosowania procedur przeciwodleżynowych. Zarówno zapobieganie odleżynom, jak i ich leczenie wymaga konsekwencji i współpracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.
Wszystkie płaszczyzny współpracy są równie ważne i niezbędne w procesie walki z ranami odleżynowymi.
Emilia mikołajewska
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Ocena pacjenta
ze skoliozą
idiopatyczną
na poziomie struktur
i aktywności dla potrzeb
planowania procesu
fizjoterapii
Kręgosłup (cz. 2)

Coraz częściej celem
badań naukowych jest
ocena pacjentów ze
skoliozą na poziomie
aktywności (ruchów
lub czynności ruchowych
wykonywanych
w różnych pozycjach
ciała).
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D

zięki takim doniesieniom wiadomo, że nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa u osób ze
skoliozą nasila się w pozycji
siedzącej i stojącej [Gram i Hasan 1999; Lim i Ong 2001; Yazici i wsp. 2001;
Nault i wsp. 2002; Zabijek, 2005], a ruchy kończyn górnych w pozycji stojącej mogą pogłębiać zaburzenie statyki kręgosłupa [Vedentam i wsp. 2000; Faro i wsp. 2004]. Jest
to o tyle ważne odkrycie, że w pozycji siedzącej i stojącej spędzamy kilkanaście godzin dziennie. Wielu autorów podejmuje
w badaniach problem chodu, wykazując szereg asymetrii i zaburzeń u osób ze skoliozą
[Giakas i wsp. 1996; Hopf i wsp. 1998; Chockalingam i wsp. 2004; Kramers-de Quervain
i wsp. 2004; Mahaudens i wsp. 2005; Syczewska i wsp. 2006; Mallau i wsp. 2007; Stępień
i wsp. 2007; Syczewska i wsp. 2007]. Istotnym celem jest zatem poszukiwanie przyczyn zmiany organizacji przestrzennej kręgosłupa w trzech płaszczyznach w zależności od przyjmowanej pozycji ciała i ruchów
wykonywanych w tej pozycji. W piśmiennictwie rzadko podejmuje się tematykę dotyczącą ustawienia kręgosłupa i miednicy
w pozycji siedzącej. W przeprowadzonych
dotychczas badaniach dowiedziono, że nieprawidłowe, asymetryczne ustawienie miednicy wpływa na zakresy rotacji i ruchów
zgięcia bocznego kręgosłupa [Al-Eisa i wsp.
2006], co może prowadzić do powstania asymetrii ruchów wykonywanych w pozycji siedzącej. Zaobserwowano również, że przyjęcie pozycji stojącej może spowodować pogorszenie ustawienia tułowia w porównaniu
z pomiarami w pozycji siedzącej. Z pewnością
istnieje wiele przyczyn zaburzających statykę kręgosłupa w pozycjach wyższych. Jedną

z nich jest ograniczona zdolność kontroli postawy ciała w warunkach działającej siły grawitacji. Innym czynnikiem, wymienianym często w literaturze fachowej, jest nieprawidłowe ustawienie miednicy i kończyn dolnych
[Mac-Thiong i wsp. 2003; Mahaudens i wsp.
2005]. Wszelkie zmiany i kompensacje w narządzie ruchu mogą mieć zarówno charakter
zstępujący, jak i wstępujący. Pierwotne zaburzenia w ustawieniu kręgosłupa mogą wywołać kompensacyjne zmiany w obrębie miednicy i stawów kończyn dolnych. Z kolei dysfunkcje stawów kończyn (np. dysplazja stawu biodrowego) prowadzą do kompensacji w ruchach tułowia i miednicy. Trójpłaszczyznowej
deformacji kręgosłupa zwykle towarzyszy
zmiana usytuowania przestrzennego miednicy. W piśmiennictwie pojawiają się określenia miednicy skośnej i miednicy skręconej
[Levit 1984; Graff i wsp. 2006]. W przypadku miednicy skośnej kolec biodrowy przedni
i tylny górny po jednej stronie jest ustawiony wyżej niż kolec biodrowy przedni górny
i tylny górny po stronie przeciwnej. W takiej
sytuacji konieczne jest wykonanie pomiaru
długości kończyn dolnych i ewentualne wyrównanie różnicy długości kończyn dolnych.
W przypadku stwierdzenia równej długości kończyn dolnych dokładnej ocenie należy poddać osiowe ustawienie kończyn dolnych oraz budowę stóp. Skośne ustawienie miednicy nie oznacza występowania asymetrii miednicy tylko w płaszczyźnie czołowej. Obniżenie jednego talerza biodrowego związane jest ze zgięciem bocznym kręgosłupa. Zgięcie boczne sprzężone związane jest ze zmianą ustawienia kręgów w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej [Panjabi
i wsp. 1989; Russell i wsp. 1993; Cholewicki
i wsp. 1996; Kaltenborn 1998). Konsekwen-

zdj. 1. i 2. Badanie zakresu zgięcia w stawie biodrowym z wyprostem w stawie
kolanowym

cją ruchów sprzężonych kręgosłupa może być zatem widoczna asymetria miednicy
w trzech płaszczyznach. Zaburzenie ustawienia miednicy w trzech płaszczyznach
stwierdzamy także w przypadku występowania miednicy skręconej, w której kolec biodrowy przedni górny po stronie lewej jest usytuowany wyżej niż kolec biodrowy przedni górny po stronie prawej, zaś kolec biodrowy tylny górny po stronie lewej
położony jest niżej niż kolec biodrowy tylny górny po prawej stronie. Takie ustawienie miednicy obserwuje się przede wszystkim u osób ze skrzywieniem lewostronnym
w odcinku lędźwiowym i współtowarzyszącym skrzywieniem w odcinku piersiowym
kręgosłupa. Objawem współwystępującym
jest czynnościowe skrócenie lewej kończyny
dolnej, wynikające ze zmiany wzajemnego
ustawienia panewek i głów kości udowych
w obu stawach biodrowych. Nieprawidłowa
pozycja miednicy w przestrzeni może być
także skutkiem wad oraz ograniczeń ruchu
w stawach kończyn dolnych [Karski 2005; Karski 2006]. Asymetryczne ustawienie miednicy w przestrzeni zaburza właściwą kontrolę
posturalną i statykę kręgosłupa oraz sprzyja
nierównomiernemu ustawieniu i obciążaniu
stawów kończyn dolnych zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Może to wpływać
na jakość ruchów i czynności wykonywanych
w tych pozycjach oraz zaburzać prawidłowy
wzrost kostny u dzieci i młodzieży. Korekcja
ustawienia i funkcji miednicy oraz kończyn
dolnych jest zatem równie istotna, jak korekcja ustawienia kręgosłupa. Niezmiernie ważne jest dotarcie do wszystkich struktur, które mogą decydować o ustawieniu i ruchach
kręgosłupa i przyczyniać się do progresji
skrzywienia.

zdj.3. Faza podwójnego podparcia
w chodzie
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Płaszczyzna strzałkowa
Ruchy miednicy w płaszczyźnie strzałkowej są ściśle związane z ruchami zachodzącymi w stawach kończyn dolnych. Ruchy
przodopochylenia i tyłopochylenia miednicy są sprzężone z ruchami zgięcia i wyprostu
w stawach biodrowych. Warunkiem prawidłowej pozycji siedzącej i właściwej kolejności ruchu podczas przejścia z pozycji siedzącej do pozycji stojącej jest pełny zakres ruchu w obu stawach biodrowych. W przypadku ograniczenia zakresu ruchu zgięcia w jednym ze stawów biodrowych, co
zdarza się niekiedy u osób ze skoliozą idiopatyczną, pojawia się nierówne obciążenie guzów kulszowych w pozycji siedzącej.
W czasie zmiany pozycji z siadu do pozycji
stojącej ograniczenie zakresu zgięcia w stawie biodrowym kompensowane jest trójpłaszczyznową zmianą ustawienia miednicy
i kręgosłupa. Asymetryczne ustawienie miednicy w pozycji siedzącej może także wynikać ze zwiększonego napięcia mięśnia dwugłowego, półbłoniastego lub półścięgnistego, często obserwowanego u pacjentów ze
skoliozą idiopatyczną (zdj. 1 i 2). Wyprost jednej lub obu kończyn dolnych w stawach kolanowych w pozycji siedzącej powoduje zwiększenie obciążenia jednego guza kulszowego oraz zmianę ustawienia miednicy i kręgosłupa w trzech płaszczyznach. Zastosowanie
technik zmniejszających napięcie i przywracających elastyczność wymienionych mięśni
powinno być zatem jednym z zadań w procesie fizjoterapii, zwłaszcza że odgrywają one
znaczącą rolę w czasie chodu. Ograniczenie zakresu ruchu zgięcia stawu biodrowego
z wyprostem stawu kolanowego spowoduje szereg kompensacji w ustawieniu miedni-

zdj. 4. i 5. Badanie zakresu wyprostu w stawie biodrowym
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cy i kręgosłupa na początku fazy obciążenia
kończyny w chodzie (zdj. 3). Jednym z warunków kontroli prawidłowej pozycji stojącej
jest odpowiednia współpraca grupy mięśni
brzucha, grupy mięśni pośladkowych utrzymujących miednicę w neutralnej pozycji. Każde zaburzenie ustawienia miednicy związane
z deformacją kręgosłupa zmienia aktywność
mięśni odpowiedzialnych za kontrolę posturalną. Zwiększone przodopochylenie mied-

cych łańcuch kompensacji w narządzie ruchu
w fazie pełnego obciążania i przetaczania
w chodzie (zdj. 3). Ruchy miednicy w płaszczyźnie strzałkowej mają związek z ustawieniem
stawów kolanowych. Nadmierny wyprost
w stawach kolanowych jest sprzężony z nieprawidłowym położeniem miednicy w zwiększonym przodopochyleniu i nieprawidłową
aktywnością mięśni odpowiedzialnych za
kontrolę tułowia i miednicy (zdj. 6).

Płaszczyzna czołowa

Nieprawidłowa
pozycja miednicy
w przestrzeni może
być także skutkiem
wad oraz ograniczeń
ruchu w stawach
kończyn dolnych.
nicy często obserwowane u osób ze skoliozą [Grivas 2002] utrudnia pracę mięśni brzucha i mięśni pośladkowych. Dodatkowo często występujące asymetryczne ustawienie talerzy kości biodrowych zmienia aktywność
poszczególnych łańcuchów mięśniowych po
prawej i lewej stronie ciała oraz stwarza korzystne warunki dla powstania ograniczenia ruchu wyprostu w jednym stawie biodrowym (zdj. 4 i 5). Narastające ograniczenie ruchu wyprostu w stawie biodrowym utrudnia
korekcję ustawienia miednicy w pozycji stojącej oraz stanowi jeden z potencjalnych czynników powodujących zaburzenie reakcji równoważnych w fazie podporowej i inicjują-

zdj. 6. Nieprawidłowe
ustawienie stawów kolanowych i zwiększona
lordoza lędźwiowa

a

Obciążenie guzów kulszowych w pozycji siedzącej zależy od pozycji kręgosłupa oraz od
ustawienia kończyn dolnych. Boczne przemieszczenie linii pionu w pozycji siedzącej
powoduje przesunięcie obciążenia w kierunku guza kulszowego po tej samej stronie. Zaburza to symetrię ustawienia stawów biodrowych. Staw biodrowy po stronie mocniej
obciążonego guza kulszowego ustawia się
w niewielkiej rotacji zewnętrznej, podczas
gdy staw przeciwny ma tendencje do ustawienia w rotacji wewnętrznej. Długotrwałe
przesunięcie środka ciężkości nad jeden z guzów kulszowych prowadzi do zaburzenia reakcji równoważnych w sytuacjach wymagających obciążania przeciwnego guza kulszowego. Przemieszczenie boczne linii pionu rzutowanego z poziomu C7 lub potylicy ma także znaczenie w pozycji stojącej. Przesunięcie boczne kręgosłupa względem miednicy
i równolegle ustawionych kończyn dolnych
prowadzi do zwiększenia obciążenia kończyny dolnej po stronie przesuniętego pionu
(zdj. 7) i utrudnia obciążanie kończyny przeciwnej w pozycji stania jednonóż. Taka sytuacja może prowokować powstanie asymetrii chodu i nierównomierne obciążanie stóp.

b
zdj. 7. Przesunięcie kręgosłupa w lewo (A)
i prawo (b) względem miednicy i kończyn dolnych
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Rzut pionu z C7 ocenia się na zdjęciu rentgenowskim względem kości krzyżowej. Zasadne byłoby jednak ocenianie osiowego ustawienia kręgosłupa nie tylko względem kości
krzyżowej, ale także względem stóp pacjenta. Przemieszczenie linii pionu w lewo względem miednicy widoczne na zdjęciu rentgenowskim może także wynikać z przemieszczenia miednicy w prawo względem stóp.
Pomiar wykonany na dwóch wagach wykaże wówczas zwiększenie obciążenia prawej
kończyny dolnej (zdj. 7). Ruch boczny miednicy względem stóp jest związany z przywiedzeniem w jednym stawie biodrowym i odwiedzeniem w stawie po przeciwnej stronie.
W takim przypadku ponownie pojawia się zależność między ustawieniem miednicy oraz
narastającymi ograniczeniami ruchu w stawach biodrowych. Wyjściowe ustawienie stawu biodrowego w niewielkim przywiedzeniu utrudnia funkcję mięśnia pośladkowego
średniego w pozycji stania na jednej kończynie dolnej i może być przyczyną występowania objawu Trendelenburga w czasie chodu.

Płaszczyzna poprzeczna
Badanie kliniczne osoby ze skoliozą idiopatyczną wykazuje wiele zaburzeń narządu ruchu w płaszczyźnie poprzecznej. Jednym
z objawów skrzywienia kręgosłupa jest nieprawidłowe ustawienie obręczy kończyn
górnych względem obręczy kończyn dolnych. U części badanych obserwuje się rotację obręczy kończyn górnych względem miednicy i kończyn dolnych (zdj. 8),
u innych stwierdza się rotację miednicy względem obręczy kończyn górnych
i kończyn dolnych (zdj. 9). Rotacja miednicy i odcinka lędźwiowego kręgosłupa w po-

zycji stojącej względem klatki piersiowej
ustawionej w płaszczyźnie czołowej zaburza symetrię ustawienia stawów biodrowych. Jeśli ruch miednicy i odcinka lędźwiowego odbywa się nad równolegle ustawionymi stopami, w jednym ze stawów biodrowych zachodzi rotacja zewnętrzna, w drugim zaś rotacja wewnętrzna. Łańcuch kompensacji biegnie także w dół, powodując nierównomierne obciążenia bocznych i przyśrodkowych krawędzi stóp (zdj. 10). Długotrwałe przebywanie w takiej pozycji może doprowadzić do zmiany zakresów rotacji
w stawach biodrowych [Kotwicki 2007]
i deformacji stóp. Przy zaburzeniach o charakterze wstępującym nieprawidłowe ustawienie jednego lub obu stawów biodrowych
oraz stóp wpłynie na pozycję miednicy i kręgosłupa. Wszystkie wymienione zaburzenia
mogą leżeć u podłoża trudności w utrzymywaniu równowagi w staniu jednonóż oraz powodować różnice w obciążaniu kończyny dolnej lewej i prawej w czasie chodu, prowadząc
do asymetrii chodu. Ważną składową badania
pacjenta na poziomie struktur jest zatem ocena zakresu rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w stawach biodrowych. Uwzględniając
wpływ ograniczonego zakresu ruchu rotacji
w stawach biodrowych na symetrię pozycji
siedzącej i stojącej, pomiaru należy dokonywać zarówno w pozycji zgięcia (zdj. 11 i 12), jak
i wyprostu stawu biodrowego (zdj. 11). Znaczące ograniczenie zakresu rotacji zewnętrznej w pozycji zgięcia stawu biodrowego oznacza w pozycji siedzącej ograniczoną możliwość wychyleń bocznych ciała i przeniesienia ciężaru ciała na jedną stronę. Obustronne ograniczenie zakresu rotacji zewnętrznej
i zwiększenie zakresu rotacji wewnętrznej
stwierdzane w pozycji wyprostnej stawów

zdj. 11 i 12. Badanie zakresu rotacji zewnętrznej
w pozycji zgięcia stawu biodrowego

zdj. 8. Rotacja obręczy kończyn
górnych względem miednicy
i kończyn dolnych

zdj. 9 . miednicy względem obręczy
kończyn górnych i kończyn dolnych

zdj. 10. Nieprawidłowa budowa
stóp u pacjenta ze skolioza
idiopatyczną dwułukową

zdj. 13 i 14. Badanie zakresu rotacji zewnętrznej
i wewnętrznej w pozycji wyprostu stawu biodrowego
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biodrowych prowadzi do zaburzenia osiowego ustawienia kończyn w pozycji stojącej,
zwiększenia lordozy lędźwiowej i nieprawidłowego ustawienia stóp (stopy płasko-koślawe). Stwarza to trudne warunki dla właściwej funkcji mięśni odpowiedzialnych za kontrolę ustawienia miednicy i kończyn dolnych.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej przykłady powiązań
między dysfunkcjami na poziomie struktur
i zaburzeniami na poziomie aktywności pokazują, że ważnymi składowymi badania osoby
ze skoliozą są: dokładne badanie strukturalne
narządu ruchu, ocena poprawności przyjmowania pozycji siedzącej i stojącej oraz wnikli-

wa analiza chodu. Duże znaczenie ma dokładne badanie strukturalne osoby ze skoliozą
w każdej z trzech płaszczyzn oraz poszukiwanie zależności między zaburzeniami na poziomie struktur i funkcji organizmu a poziomem
aktywności i partycypacji. Ocena zaburzeń na
poziomie struktur i aktywności w poszczególnych płaszczyznach jest uproszczonym postępowaniem, jednak zważywszy na złożony
charakter ruchów wykonywanych przez człowieka, jest to być może jedyny możliwy sposób weryfikowania skuteczności terapii w codziennej praktyce. Celem prowadzonej terapii powinny być działania ukierunkowane zarówno na ograniczenia strukturalne, jak i na
nauczanie wykonywania zadań ruchowych
w prawidłowej pozycji siedzącej i stojącej.

Proces fizjoterapii powinien objąć także edukację pacjenta i jego rodziny. Niezmiernie
ważnym wyzwaniem dla fizjoterapii jest wykazanie w badaniach naukowych, które z obserwowanych zaburzeń na poziomie strukturalnym mają największy wpływ na powstanie
zaburzeń na poziomie aktywności i partycypacji pacjenta ze skoliozą idiopatyczną. Kolejnym zadaniem jest dowiedzenie skuteczności działań podejmowanych w terapii.
dr Agnieszka Stępień
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
Wydział Rehabilitacji; Centrum Rehabilitacji
Funkcjonalnej Orthos; Advanced Instructor PNF
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W NASTĘPNYM NUMERZE

PONADTO W NUMERZE

 Zespół konfliktu

barkowego z perspektywy osteopaty
i ortopedy

K
 inezyterapia i fizyko-

terapia w leczeniu
zespołu Sudecka,

cz. II artykułu mgr Beaty Cieślak

 Wsp

ółczesny model

wnioskowania
klinicznego w fizjoterapii

B
 adanie pacjenta

zgodne z wytycznymi
ICF

NDT-Bobath

C

horoby centralnego układu
nerwowego stanowią bardzo duży problem społeczny oraz ekonomiczny. Jak
podają dane statystyczne
ze Stanów Zjednoczonych, roczne koszty
związane z chorobami CUN to 7 miliardów
dolarów. W kwocie tej znajdują się koszty leczenia, koszty utrzymania zakładów opieki
zdrowotnej, jak również koszty społeczne –
inwalidztwo, utrata miejsca pracy.
Koszt ten bardzo jasno obrazuje, jak ważną kwestią jest rehabilitacja, gdyż dzięki niej
pacjent będzie mógł szybciej i łatwiej wrócić

do społeczeństwa, a co za tym idzie, zmniejszą się diametralnie koszty, które ponosimy.
Dlatego w kolejnym numerze czasopisma
omówimy szczegółowo metodę NDT-Bobath. Metoda ta w głównej mierze skupia
się na postępowaniu terapeutycznym pacjentów po przebytym udarze mózgu czy
dzieci z porażeniem mózgowym.
Doświadczeniem i wiedzą dotyczącą praktycznego zastosowania metody NDT-Bobath podzieli się z Państwem m.in. dr n.
med. Maria Borkowska NDT-Bobath Senior
Instruktor.

W czasopiśmie przedstawimy:

 Główne obszary terapeutyczne metody NDT-Bobath oraz podstawy merytoryczne tej
metody.

 Praktyczne zastosowanie metody NDT-Bobath – przykłady terapii na podstawie konkretnych przypadków.
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K
 ompleksowa fizykoterapia w leczeniu ostrogi
piętowej

