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Kilka referatów dost!pnych w literaturze medycznej zapewnia, "e problem zwi#zany z plecami nie 
jest pochodzenia medycznego, a socjalnego. Autorzy tych prac twierdz#, "e pacjenci wyolbrzymiaj# 
swoje odczucia bólowe. Nie zgadzam si! z tym. Wed$ug mnie problem le"y w systemie i praktykuj#cych 
lekarzach. Lekarze nigdy nie b!d# dostatecznie zmotywowani do zg$!biania wiedzy dotycz#cej przyczyn 
biomechanicznych, stawiania trafnych diagnoz i wdra"ania w$a%ciwych terapii. Zw$aszcza, "e lekarze 
chirurdzy otrzymuj# stokrotnie wy"sze wynagrodzenie za przeprowadzenie zabiegu, ni" lekarze prze-
prowadzaj#cy konsultacje z pacjentem na temat przyczyn bólu. Pacjentom najcz!%ciej po%wi!ca si! 3-4 
minuty na konsultacj! objawów i mniej wi!cej tyle samo uwagi podczas konsultacji przedoperacyjnej. 
Praktyka stosowania wyników bada& obrazowych jako wyznaczników bólu wypar$a przeprowadzanie 
dok$adnych bada&, które mog$yby wykaza' mechanizm jego powstawania. Tylko dog$!bna wiedza 
w zakresie biomechanicznego funkcjonowania i ró"norodno%ci czynników wp$ywaj#cych na stan pacjenta 
b!dzie skutkowa' najlepszymi rozwi#zaniami terapeutycznymi. 

Lepszy sposób rozwi!zywania problemu bol!cych pleców
Przyczyn powstawania bólu pleców jest wiele. W niniejszej ksi#"ce zawarto propozycje ró"nych metod 
okre%lenia tych przyczyn u ka"dego pacjenta. Zrozumienie specyfiki, przyczyny lub mechanizmu zaostrza-
j#cego objawy u ka"dego pacjenta indywidualnie, prowadzi do usuni!cia tych elementów, zapewniaj#c 
jednocze%nie, "e nie pojawi# si! w czasie terapii. Takie podej%cie jest skuteczne (Ikeda i McGill, 2012). 
Tkanki okolicy grzbietu, poprzez ich powtarzalne obci#"anie, staj# si! podra"nione. Wyobra( sobie 
przypadkowe uderzanie si! w palec u nogi lub ci#g$e przygryzanie warg – po pewnym czasie nawet 
najmniejszy dotyk b!dzie powodowa$ ból. Wyst!puj#ce wyolbrzymianie objawów ma jednak pod$o"e 
w nadwra"liwo%ci tkankowej, a nie w czynnikach psychosocjalnych. Zredukowanie nadwra"liwo%ci palca 
lub wargi ma miejsce jedynie po up$ywie znacznej ilo%ci czasu od momentu uderzenia lub przygryzienia. 
Tkanki w obr!bie pleców przez ca$y czas s# „uderzane” ze wzgl!du na obecno%' nieprawid$owego wzorca 
lub wzorców ruchowych. Na przyk$ad u osób, u których wyst!puje nietolerancja tkanek na wykonywa-
nie zgi!cia tu$owia, taka sytuacja b!dzie powtarza' si! za ka"dym razem, gdy b!d# wstawa' z krzes$a. 
Korekcja takiego zaburzenia ruchu lub ujmuj#c to metaforycznie – „zaprzestanie uderzania” – skutkuje 
zmniejszon# wra"liwo%ci# tkanek i zwi!kszon# mo"liwo%ci# wykonywania czynno%ci bez odczuwania bólu, 
a w ko&cu przywróceniem prawid$owej ruchomo%ci. Prawid$owe wykonywanie ruchu b!dzie mo"liwe 
w momencie, kiedy znikn# odczucia bólowe. Nale"y oprze' si! pokusie przywracania funkcjonalno%ci 
poprzez zbyt wczesn# mobilizacj!. Takie podej%cie mo"e opó(ni' post!p terapii. 

OBCI"#ENIA MECHANICZNE I PROCES  
POWSTAWANIA URAZU: PODSTAWY USZKODZENIA 

TKANEK ODCINKA L$D%WIOWEGO
Ka"dy klinicysta, wype$niaj#c formularz odszkodowania pracownika b#d( pacjenta, ma obowi#zek 
ustali' przyczyn! powstania urazu. Jednak tylko w niewielu przypadkach uraz powstaje w wyniku 
pojedynczego incydentu. W tej cz!%ci rozdzia$u opisano cz!%ciej wyst!puj#ce, skumulowane zdarze-
nia, które stanowi# pod$o"e pojawienia si! punktu kulminacyjnego tu" przed wyst#pieniem urazu. 
Ze wzgl!du na to, "e wspomniany punkt kulminacyjny jest niew$a%ciwie podejrzewany jako jedyna 
przyczyna kontuzji, wszelkie wysi$ki w czasie leczenia skupiaj# si! w$a%nie na tym zdarzeniu. Takie 
b$!dne post!powanie skutkuje nierozwi#zaniem problemu skumulowanych zdarze& b!d#cych praw-
dziw# przyczyn# urazu. 

W niniejszej cz!%ci tej publikacji przedstawiamy ogólny scenariusz powstawania urazu. W 4. roz-
dziale ksi#"ki przedstawiona zostanie wnikliwa analiza pojawiania si! urazu z powodu powtarzaj#cych 
si! i przed$u"aj#cych obci#"e& specyficznych tkanek. Celem tej cz!%ci rozdzia$u jest zwrócenie uwagi na 
mnogo%' czynników, które maj# wp$yw na zwi!kszenie ryzyka wyst#pienia urazu tkanek. Ma on równie" 
zach!ca' do stawiania w$a%ciwych hipotez dotycz#cych etiologii kontuzji. 
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Kontuzja lub uszkodzenie tkanki pojawia si! w sytuacji, kiedy wyst!puj"ce w jej obr!bie obci"#enie 
wykracza poza tolerowan" przez ni" warto$% (lub jej wytrzyma&o$%). Na potrzeby niniejszej dyskusji, 
uraz definiujemy jako ci"g&o$% zdarze': od momentu pojawienia si! najmniejszego podra#nienia tkanki 
(tak#e mikrourazu), do powstania du#ego uszkodzenia, takiego jak z&amania kr!gu lub z&amania awul-
syjnego w obr!bie wi!zad&a. W dalszej cz!$ci b!dziemy si! opiera% na przes&ance, która mówi, i# takie 
uszkodzenie jest przyczyn" bólu. 

Oczywistym jest, #e raz wyst!puj"ce nadmierne obci"#enie powoduje powstawanie urazu (zob. ryc. 
1.1b, która przedstawia kanadyjskiego kierowc! skutera $nie#nego, znajduj"cego si! na chwil! przed 
l"dowaniem. Osiowe dzia&anie si& w czasie l"dowania, przy pe&nym zgi!ciu tu&owia, stanowi du#e 
ryzyko pojawienia si! tylnej przepukliny j"dra mia#d#ystego). Proces pojawienia si! takiego urazu 
zosta& przedstawiony na rycinie 1.1a, na której ukazano margines bezpiecze'stwa pierwszego cyklu, 
dziel"cy warto$% obci"#enia od powstania urazu. W drugiej cz!$ci procesu mo#na zauwa#y% zwi!k-
szon" warto$% obci"#enia, co jednocze$nie zmniejsza margines bezpiecze'stwa do zera, powoduj"c 
tym samym pojawienie si! urazu. Cho% taki schemat powstawania kontuzji dolnej cz!$ci pleców jest 
rozpowszechniony, zw&aszcza w$ród lekarzy zajmuj"cych si! ustalaniem przyczyn wyst!powania urazu 
w czasie wype&niania formularzy ubezpieczeniowych, to moje do$wiadczenie mówi mi, #e taki przebieg 
powstawania kontuzji jest do$% rzadki. 

Cz!$ciej zdarza si!, #e uraz pojawia si! w czasie uprawiania sportu i wykonywania obowi"zków 
zawodowych. W ich trakcie wytwarzaj" si! skumulowane urazy, powsta&e w wyniku przyjmowania 
powtarzalnych obci"#e' o wielko$ci nie przekraczaj"cej granicznej warto$ci. W takich przypadkach, 
kontuzja jest rezultatem skumulowanych urazów, powsta&ych w wyniku przyjmowania powtarzal-
nych (relatywnie niewielkich) obci"#e' b"d( sta&ego obci"#enia przez d&u#szy czas (jak w czasie 
wykonywania pracy w pozycji siedz"cej). Pracownik, który d(wiga pud&a i umieszcza je na palecie, 
przyjmuje powtarzalne obci"#enia na tkanki w obr!bie dolnego odcinka pleców (kilka poszczególnych 
tkanek mo#e by% zagro#onych). Obci"#enia te maj" wielko$% nie przekraczaj"c" granicznej warto-
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Ryc. 1.1 (a) Margines bezpiecze!stwa przedstawiony w pierwszym cyklu pomi"dzy warto#ci$ obci$%enia 
a punktem powstawania urazu. W drugim cyklu warto#& obci$%enia jest du%o wi"ksza, przez co margines 
bezpiecze!stwa spada do zera, powoduj$c tym samym pojawienie si" urazu. (b) Kanadyjski kierowca skutera 
#nie%nego (zdj"cie przedstawia autora niniejszej ksi$%ki sprzed wielu lat, który powinien wiedzie&, jak si" 
zachowa& w takiej sytuacji) na chwil" przed do#wiadczeniem osiowego obci$%enia kompresyjnego w czasie 
pe'nego zgi"cia tu'owia. Takie jednorazowe obci$%enie mo%e zmniejszy& margines bezpiecze!stwa do zera, 
poniewa% przyj"te obci$%enie przekracza wytrzyma'o#& tkanek i ich tolerancj" na obci$%enia. 
(a) Wydrukowane ponownie z Journal of Biomechanics, 30 (5), S.M. McGill, „Invited paper:Biomechanics of low back injury: Implications on current practice 
and the clinic,” 456-475, za zgod$ Elsevier Science. 
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!ci, jednak powoduj" stopniowe obni#anie granicy wytrzyma$o!ci (np. kr%gów; Adams i Hutton, 
1985; Brinckmann, Biggemann i Hilweg, 1989; Balkovec i McGill, 2012). Wraz z ka#dym cyklem 
przyjmowania obci"#e& tkanki m%cz" si%, przez co dochodzi do obni#ania wytrzyma$o!ci na urazy, 
a margines bezpiecze&stwa maleje do zera. W tym momencie dochodzi do pojawienia si% dysfunkcji 
l%d'wiowej. Naturalnie, wraz z wi%kszymi obci"#eniami ro!nie tempo akumulacji uszkodze& pro-
wadz"cych do urazu (Callaghan i wsp. 2012). 

Jeszcze inny sposób powstawania urazów to przyjmowanie obci"#e& o wielko!ci nieprzekraczaj"-
cej warto!ci krytycznej, jednak s" one ci"g$e i wyst%puj" przez d$u#szy czas. Pracownicy budowlani, 

E6220/McGill/Fig.01.03b/506410/JG/R1

Obci!"enie

Czas

Margines 
bezpiecze#stwa

Granica wytrzyma$o%ci

Uszkodzenie

Ryc. 1.2 (a) Powtarzalne przyjmowanie obci!"e# o wielko$ciach nieprzekraczaj!cych warto$ci 
granicznej prowadzi do os%abienia tkanek, obni"aj!c tym samym granic& ich wytrzyma%o$ci. Prowadzi 
to do (b) uszkodzenia przy kolejnym obci!"eniu, lub jak w tym przypadku, przy podnoszeniu pud%a.
(a) Wydrukowane ponownie z Journal of Biomechanics, 30 (5), S.M. McGill, „Invited paper:Biomechanics of low back injury: Implications on 
current practice and the clinic,” 456-475, za zgod" Elsevier Science. 

a b

Ryc. 1.3 (a) Pracownicy budowlani, poprzez d%ugotrwa%e utrzymywanie pe%nego zgi&cia odcinka l&d'wiowego, 
nara"aj! si& na obci!"enie tkanek biernych po grzbietowej stronie kr&gos%upa, (b) Zmniejszenie granicy 
wytrzyma%o$ci prowadzi do uszkodzenia tkanek przy okre$lonym procentowym napr&"eniu.
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Ryc. 3.17 Przebieg kszta!towania si" przepukliny w (a) kr#$ku mi"dzykr"gowym o owalnym kszta!cie, 
gdzie wyst"puj#ca przepuklina obejmuje !uk powy$ej 45°; (b) kr#$ku mi"dzykr"gowym o kszta!cie fasoli, 
gdzie przepuklina jest skoncentrowana w swym przebiegu i mie%ci si" w granicach 45° obwodu kr#$ka.
Zapo#yczone od Yates, Giangregorio i McGill, 2010.

do promienia wyznaczonego od osi po!rodkowej. Oznacza to, "e w obr#bie grubszych kr$"ków mi#dzy-
kr#gowych dochodzi do wi#kszych napr#"e% w czasie sk&onów bocznych i rotacji. Ze wzgl#du na to, "e 
kr$"ki o owalnym kszta&cie nie skupiaj$ koncentrycznie napr#"e% w czasie tych ruchów, przebieg prze-
pukliny j$dra mia"d"ystego przez pier!cienie w&ókniste mo"na okre!li' jako rozproszony. Porównuj$c to 
do kr$"ków o kszta&cie fasoli, przepuklina ma charakter bardziej skoncentrowany. Koncentracja ta ma 
miejsce zazwyczaj po obydwu stronach od szczytu powierzchni wkl#s&ej kr$"ka. Powoduje to powstawanie 
skoncentrowanych wybrzusze% po stronie tylno-bocznej (Yates, Giangregorio i McGill, 2010). Taki typ 
wybrzuszenia du"o lepiej reaguje na terapi# o okre!lonym kierunku dzia&ania. Istnieje przyczyna, dla 
której najlepsi sportowcy (z kr$"kami mi#dzykr#gowymi w kszta&cie fasoli o du"ym promieniu), którzy 
pomimo wytwarzania bardzo du"ych napr#"e% s$ w stanie sobie z nimi poradzi', jednak du"o gorzej 
radz$ sobie w czasie takiej aktywno!ci, jak na przyk&ad joga. Ponadto, te same osoby nie s$ w stanie daleko 
pos&a' pi&ki golfowej na korcie ze wzgl#du na s&ab$ rotacj# i sk&on boczny tu&owia. Kr#gos&up typowego 
gracza golfa mo"na okre!li' jako smuk&y, a kr$"ki mi#dzykr#gowe maj$ kszta&t bardziej owalny. Dzi#ki 
temu ruchy sk&onu bocznego i rotacji nie wywo&uj$ tak du"ych napr#"e%. Wi$"e si# to jednak z obni"on$ 
zdolno!ci$ przyjmowania obci$"e% kompresyjnych. Nale"y zatem wysun$' daleko id$cy wniosek, który 
mówi, "e dobry klinicysta dobiera program treningu i rehabilitacji w taki sposób, aby odpowiada& on 
cechom anatomicznym danej osoby, które maj$ wp&yw na sposób funkcjonowania.

Przebieg urazu kr!"ka mi#dzykr#gowego
W rozdziale 1. oraz 2. skupili!my si# na ryzyku pojawienia si# uszkodzenia kr$"ka mi#dzykr#gowego, 
które jest powi$zane z wykonywanym zawodem i innymi czynnikami. Stanowi$ one wa"ne sk&adowe 
w czasie okre!lania warto!ci obci$"enia w obr#bie kr$"ka. Przejd(my zatem do dog&#bnej analizy nast#pstw 
uszkodzenia kr$"ka mi#dzykr#gowego. Skupimy si# na podstawowych czynnikach, które s$ bezpo!rednio 
odpowiedzialne za powstawanie uszkodzenia, pomijaj$c pozosta&e elementy. Zdrowy kr$"ek pod wp&ywem 
si&y kompresyjnej odkszta&ca si# g&ównie w obr#bie blaszki granicznej w p&aszczy(nie pionowej. Jednocze-
!nie dochodzi do wybrzuszania si# na zewn$trz pier!cieni w&óknistych (Brinckmann, Biggemann i Hilweg, 
1988). Z drugiej jednak strony, przy obecnym niewielkim ci!nieniu hydrostatycznym, tak jak to ma 
miejsce w czasie przepukliny, zewn#trzne warstwy pier!cieni w&óknistych w czasie kompresji uwypuklaj$ 
si#, a warstwy wewn#trzne ulegaj$ wkl#!ni#ciu (zob. ryc. 3.18 a i b). Taka dwukierunkowa wypuk&o!' 
powoduje oddzielanie si# warstw pier!cieni. Istnieje hipoteza, która brzmi, i" takie rozwarstwienie tworzy 
drog# dla cz#!ci tkanki j$dra mia"d"ystego, przez co w ostateczno!ci dochodzi do ekstruzji i powoduje
w pe&ni rozwini#t$ przepuklin# (Adams i Dolan, 1995).
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Ryc. 3.18 (a) Prawid!owo funkcjonuj"cy segment, w którym znajduje si# j"dro mia$d$yste oraz nieznacznie 
odkszta!cone pod wp!ywem kompresji pier%cienie w!ókniste. (b) Je%li w j"drze mia$d$ystym nie ma 
wystarczaj"cego ci%nienia (co przyk!adowo mo$e by& rezultatem p#kni#cia blaszki granicznej), w czasie 
kompresji dochodzi jednocze%nie do uwypuklenia i wkl#%ni#cia poszczególnych warstw pier%cieni w!óknistych. 
Prowadzi to do powstawania napr#$e' rozwarstwiaj"cych t# struktur#.

a b

Profesor Michael Adams wysun!" ciekaw! propozycj# (w czasie prywatnej rozmowy w czerwcu 2015). 
Zasugerowa", $e zdrowy kr!$ek podczas kompresji reguluje ci%nienie w sposób przerywany, poniewa$ sama 
si"a kompresji jest tak wysoka, i$ tkanka nerwowa i naczynia krwiono%ne uleg"yby ca"kowitemu uszko-
dzeniu. W nast#pstwie pocz!tkowego uszkodzenia blaszki granicznej, kr!$ek nie jest w stanie wytworzy& 
dostatecznego ci%nienia wyrównuj!cego kompresj#, pozwalaj!c tkankom nerwowym i krwiono%nym na 
wtargni#cie w obszar kr!$ka. Jest to jedno z wielu mo$liwych wyja%nie' opisuj!cych przyczyn# wzmo$onej 
waskularyzacji tak zwanych zwyrodnia"ych kr!$ków i powodowania przez nie bólu.

Kolejne dwie cz#%ci niniejszego rozdzia"u traktowa& b#d! o tych czynnikach, które maj! wp"yw 
zarówno na uszkodzenie kr!$ków mi#dzykr#gowych, jak i na ich regeneracj#.

Co wp!ywa na uszkodzenie kr"$ka mi#dzykr#gowego?
Na mechanizm powstawania przepukliny j!dra mia$d$ystego i jej rehabilitacj# wp"ywa kilka, %ci%le ze 
sob! powi!zanych, czynników. W wi#kszo%ci przypadków przepuklin nie dochodzi do przerywania ci!-
g"o%ci w"ókien kolagenowych. Znacznie cz#%ciej pojawia si# ich rozwarstwienie. Proces ten przebiega na 
dwa ró$ne sposoby. Jedn! z mo$liwo%ci jest oddzielanie si# s!siaduj!cych ze sob! w"ókien w obr#bie tej 
samej warstwy w czasie powtarzalnego wykonywania sk"onów. Pozwala to tkance j!dra mia$d$ystego na 
wp"yni#cie w nowo powsta"! szczelin# (Tampier i inni, 2007). Sk"ony s! równie$ przyczyn! pojawiania 
si# skoncentrowanego w danym punkcie ci%nienia hydrostatycznego, które bezpo%rednio oddzia"uje na 
wspomniane w"ókna, znajduj!ce si# po wypuk"ej stronie w czasie sk"onu (np. na w"ókna po grzbietowej 
stronie w czasie sk"onu w przód). Dalsze powtarzanie tej czynno%ci powoduje rozwarstwianie si# kolej-
nych cz#%ci pier%cieni w"óknistych (zob. ryc. 3.19). W ten sposób powstaj!ce uszkodzenia maj! okre%lony 
kierunek przebiegu: od %rodka do zewn!trz (Veres, Robertson i Broom, 2009). Seria zdj#& radiograficz-
nych (zob. ryc. 3.20) pozwala ukaza& kolejne cykle emigracji j!dra mia$d$ystego przez kolejne warstwy 
pier%cieni w"óknistych. Wyst#powanie przepukliny j!dra mia$d$ystego zdaje si# by& rezultatem kilku 
po"!czonych ze sob! przyczyn. W trakcie naszych bada', w których wykorzystywali%my tysi!ce segmen-
tów ruchowych kr#gos"upa, tylko w jednym lub w dwóch przypadkach zaobserwowali%my wyst#powa-
nie przepukliny, która nie by"a wynikiem wykonywanych ruchów zginania. Nale$y zaznaczy&, $e jako 
uszkodzenie uznawali%my wyst#powanie zarówno w"a%ciwych przepuklin, jak i widocznych wybrzusze' 
kr!$ków (zob. ryc. 3.21).

Jak zaznaczyli%my wcze%niej, kszta"t i wielko%& kr!$ka mi#dzykr#gowego maja du$y wp"yw na przebieg 
powstawania urazu (Yates, Giangregorio, i McGill, 2010). S!dz#, na podstawie naszej pracy z wykorzysta-
niem preparatów zwierz#cych, i$ powtarzalne wykonywanie zgi#& powoduje rozlu(nianie macierzy kola-
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Ryc. 3.19 (a) Usuni!cie cz!"ci warstw kolagenu ujawni#o emigracj! j$dra mia%d%ystego przez kolejne warstwy pier"cieni 
w#óknistych, (b) Usuni!cie kolejnych warstw pier"cieni ukaza#o przebieg migracji j$dra mia%d%ystego.

a b

Figure 3.20 Seria zdj!& radiograficznych z zastosowaniem 
kontrastu, ukazuj$ca po#o%enie j$dra mia%d%ystego oraz jego 
przemieszczanie si! w czasie pe#nego zgi!cia tu#owia (z jednocze"nie 
wyst!puj$c$ si#$ kompresyjn$, o warto"ci 1400N). Widoczne jest 
przemieszczanie si! tkanek roz"wietlonych przy pomocy kontrastu 
w kierunku grzbietowym. Po wykonaniu ponad 24 000 powtórze' 
sk#onu dosz#o do powstania przepukliny.
Przedruk z Clinical Biomechanics, Vol. 16(1), J.P. Callaghan i S.M. McGill „Intervertebral disc 
herniation: Studies on a porcine model exposed to highly repetitive flexion/extension motion 
with force”, 28-37, 2001, za zgod! Elsevier Science.

Ryc. 3.21 Powtarzane wykonywanie ruchów 
zgi!cia tu#owia mo%e skutkowa& w#a"ciw$ 
przepuklin$ lub wybrzuszeniem tkanek. Ukazany 
na zdj!ciu preparat zosta# poddany usuni!ciu 
blaszki w celu lepszego ukazania tylnej cz!"ci 
kr$%ka. Takie uszkodzenie mo%e wp#ywa& na 
uwi!(ni!cie tkanek nerwowych, powoduj$c 
pojawienie si! objawów. Nale%y zwróci& uwag! 
na zabarwienie j$dra mia%d%ystego w celu 
lepszego ukazania wybrzuszenia (zaznaczonego 
strza#k$).
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wychodzi na jaw niestabilno!" kr#gos$upa) (Lucas i Bresler, 1961). Kszta$t mi#!ni oko$okr#gos$upowych 
sugeruje, i% aktywno!" poszczególnych struktur wywo$uje boczne oraz przednio-tylne si$y !cinaj&ce. 
Mo%na to porówna" do osoby, która za pomoc& lin stara si# utrzymywa" maszt w pionie (Cholewicki 
i McGill, 1996). Co wi#cej, aktywacja mi#!ni brzucha powoduje usztywnienie ca$ego tu$owia. Cholewicki 
i wsp. (1999) oraz Grenier i McGill (2007, 2008) udowodnili wyst#powanie zwi#kszonej sztywno!ci 
tu$owia pod wp$ywem wzmo%onej t$oczni brzusznej, mimo sta$ego poziomu aktywno!ci mi#!ni brzucha. 
Wnioskuje si# tak%e, i% zwi#kszona t$ocznia brzuszna odgrywa wa%n& rol# w mechanice miednicy oraz 
w przypadku wyst#powania bólu. Mens i wsp. (2006) zauwa%yli wzrost momentu si$y w obr#bie miednicy 
w przypadku zwi#kszenia ci!nienia !ródbrzusznego, co z jednej strony mo%e dzia$a" na korzy!" stabiliza-
cji w poszczególnych rejonach, lecz w innych zaburza" j&. To wszystko jest uzale%nione od wzajemnego 
oddzia$ywania poszczególnych tkanek na siebie. Aby móc konkretnie okre!li" wp$yw t$oczni brzusznej 
na konkretne tkanki, konieczne jest przeprowadzenie testów prowokacyjnych. Pozwol& one oceni", czy 
wzmo%one dzia$anie t$oczni brzusznej minimalizuje, czy te% pot#guje odczucia pacjenta. Zwi#kszone 
ci!nienie !ródbrzuszne, które tak cz#sto obserwuje si# w czasie podnoszenia przedmiotów, a tak%e u osób 
borykaj&cych si# z dysfunkcjami l#d'wiowymi, nie ma bezpo!redniego wp$ywu na redukcj# kompresji 
kr#gos$upa lub na zwi#kszanie si$y w czasie wyprostu tu$owia. Odgrywa ono jednak istotn& rol# w utrzy-
mywaniu w$a!ciwego poziomu sztywno!ci ca$ego tu$owia i zapobiega powstawaniu deformacji tkanek 
pod wp$ywem wykonywanych ruchów i wynikaj&cych z tych ruchów obci&%e(. 

Mechanizm powi!zi piersiowo-l!d"wiowej
Powi#zi piersiowo-l#d'wiowej przypisuje si# szereg ró%nych zada(. Najwa%niejszym z nich, jak twierdz& 
niektórzy, jest redukowanie obci&%e( kr#gos$upa – co stanowi rozwi&zanie wcze!niej opisanego paradoksu. 
Zdaniem niektórych, w$a!ciwa technika podnoszenia przedmiotów opiera si# na w$a!ciwej interpretacji 
mechaniki owej powi#zi. Gracovetsky, Farfan i Lamy (1981) jako pierwsi zasugerowali wyst#powanie 
zjawiska przenoszenia si$ bocznych, generowanych przez mi#!nie sko!ne wewn#trzne brzucha oraz mi#-
sie( poprzeczny brzucha w kierunku powi#zi piersiowo-l#d'wiowej. Si$y te mia$yby by" przenoszone za 
po!rednictwem przyczepów, $&cz&cych si# z bocznymi powierzchniami powi#zi. Ci sami autorzy s& zdania, 
i% powi#' ma tak%e za zadanie wspiera" tkanki mi#!niowe w wytwarzaniu momentu si$y, potrzebnego do 
wyprostu tu$owia. Co wi#cej, wed$ug nich, boczne napr#%anie tkanek wynikaj&ce z pracy przyczepów 
mi#!ni ulokowanych po bocznych stronach jamy brzusznej, powoduje tak%e wzd$u%ne napr#%anie tkanek. 
Zjawisko, okre!lane mianem efektu Poissona, przyczynia si# do wspólnego przemieszczania si# wyrost-
ków kolczystych kr#gów l#d'wiowych, co w efekcie umo%liwia wyprost tego odcinka. Takie wyja!nienie 
zachodz&cej wspó$pracy poszczególnych struktur stanowi bardzo interesuj&ce wyja!nienie, pokrywaj&ce si#
z faktem najd$u%szej d'wigni momentu si$y wyprostu powi#zi piersiowo-l#d'wiowej spo!ród wszystkich 
tkanek odpowiedzialnych za wyprost odcinka l#d'wiowego. W efekcie pozwala to zredukowa" kompresj# 
kr#gos$upa powstaj&c& pod wp$ywem pracy mi#!ni prostowników, znajduj&cych si# w obr#bie powi#zi 
l#d'wiowo-grzbietowej. 

Przeprowadzone trzy niezale%ne badania pozwoli$y okre!li" rol# powi#zi piersiowo-l#d'wiowej 
w aspekcie mechaniki odcinka l#d'wiowego. Wszystkie te badania pozwalaj& tak%e zakwestionowa" 
istot# tej powi#zi w sytuacji znacznego momentu si$y wyprostu tu$owia (Macintosh i Bogduk, 1987; 
McGill i Norman, 1988; Tesh, Dunn i Evans, 1987). Jak wspomniano wcze!niej, niezale%nie od 
rodzaju pracy wykonywanej przez powi#', jej wk$ad w zwi#kszanie momentu si$y wyprostu tu$owia 
jest niewielki, w porównaniu do produkcji momentu si$y potrzebnej w sytuacji, w której ci#%ki przed-
miot trzymany jest w d$oniach. Pozwala to traktowa" powi#' piersiowo-l#d'wiow& jak troczek mi#!ni 
prostowników odcinka l#d'wiowego (Bogduk i Macintosh, 1984). Hukins, Aspden i Hickey (1990) 
wyszli z propozycj&, aby t# powi#' rozpatrywa" w kontek!cie struktury pozwalaj&cej osi&gn&" poszcze-
gólnym jednostkom mi#!niowym do 30% zwi#kszony moment si$y. Ich zdaniem jest to mo%liwe dzi#ki 
ograniczeniu „wybrzuszania si#” mi#!ni w czasie ich skurczu. Hipoteza ta wymaga jednak dalszego 
potwierdzenia. Z kolei Tesh, Dunn i Evans (1987) zasugerowali, aby spojrze" na powi#' piersiowo-
-l#d'wiow& pod k&tem jej zdolno!ci do wspomagania pracy tkanek w czasie sk$onu bocznego tu$owia. 
Nie ulega %adnym w&tpliwo!ciom, i% powi#' ta jest !ci!le zwi&zana z utrzymywaniem prawid$owego 
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poziomu stabilizacji ca!ego odcinka l"d#wiowego. W przysz!o$ci powinni$my pozna% odpowiedzi na 
pozosta!e pytania zwi&zane z rol& tej struktury. 

Mechanizm wzmocnienia hydraulicznego
Przypuszcza si", i' ostatni z wymienionych mechanizmów ma za zadanie zredukowa% wyst"puj&c& si!" 
kompresji w obr"bie kr"gos!upa. Ca!y mechanizm opiera si" na trzech za!o'eniach. Pierwsze z nich 
dotyczy wzmo'onego ci$nienia $ródbrzusznego, które mia!oby utrzymywa% w!a$ciwy kszta!t ca!ej jamy 
brzusznej. Ci$nienie to mia!oby tak'e wywiera% nacisk na kr"gos!up oraz powi"# piersiowo-l"d#wiow&. 
Ostatnie za!o'enie dotyczy pracy mi"$ni prostowników odcinka l"d#wiowego, które poprzez skurcz rów-
nie' wywieraj& nacisk na powi"#. Ca!e to ci$nienie zgromadzone w obr"bie powi"zi piersiowo-l"d#wiowej 
pomaga!oby zminimalizowa% potrzeb" anga'owania mi"$ni le'&cych pod ni& do dodatkowego genero-
wania momentu si!y wyprostu odcinka l"d#wiowego, tym samym minimalizuj&c kompresj" kr"gos!upa. 
Oba za!o'enia jednak nie znalaz!y potwierdzenia w badaniach. Bior&c pod uwag" wielko$% powi"zi, 
zgromadzone ci$nienie musia!oby mie% warto$% setek torów (mmHg). Takiego poziomu ci$nienia nigdy 
nie zmierzono w czasie bada( (Carr i sp., 1985). Co wi"cej, wspomniana t!ocznia brzuszna nie odgrywa 
a' tak wielkiej roli w utrzymywaniu prawid!owej geometrii jamy brzusznej (McGill, Juker i Axler, 1996). 
Du'o wi"kszy wp!yw na jej kszta!t ma przyjmowana postawa. 

Podsumowanie zagadnie! dotycz"cych: mechanizmu 
t#oczni brzusznej, powi$zi piersiowo-l$d%wiowej oraz 
wzmocnienia hydraulicznego.
Hipotezy mechanizmu wzmo'onej t!oczni brzusznej, pracy powi"zi piersiowo-l"d#wiowej, czy te' zjawiska 
wzmocnienia hydraulicznego zosta!y wysuni"te w celu wyja$nienia paradoksu, o którym wspomniano 
na pocz&tku podrozdzia!u. Mimo tego, i' zarówno wzmo'ona t!ocznia brzuszna oraz powi"# piersio-
wo-l"d#wiowa zdaj& si" odgrywa% pewn& rol" w czasie podnoszenia przedmiotów, to 'aden z przytoczo-
nych mechanizmów nie w pe!ni wyja$nia wysok& wytrzyma!o$% kr"gos!upa na bardzo du'e obci&'enia. 
Niezale'nie od tego, czy owe mechanizmy rozpatrywano oddzielnie, czy te' jednocze$nie, nie pozwalaj& 
one wyja$ni% tej nie$cis!o$ci. Prawdziwy problem tkwi jednak w wykorzystywanych przed trzydziestoma 
i czterdziestoma laty modelach kr"gos!upa. Modele te nie dawa!y mo'liwo$ci g!"bszej analizy z!o'ono$ci 
mechaniki. Uzyskane wyniki z pocz&tkowych bada( zupe!nie nie odwzorowywa!y rzeczywistego zacho-
wania si" tkanek kr"gos!upa. W czasie tych bada( wykorzystywano stare fragmenty ludzkich kr"gos!u-
pów, które pod wp!ywem badanego nacisku ulega!y uszkodzeniom w du'o krótszym czasie, ni' ma to 
miejsce w rzeczywisto$ci. Uzyskane wnioski z tamtych bada( zosta!y utrwalone i funkcjonuj& a' do dzi$. 

INNE ISTOTNE ASPEKTY  
PRAWID&OWEJ MECHANIKI KR'GOS&UPA

Wp!yw na funkcjonowanie i tworzenie podstaw strategii dzia!a(, maj&cych zapobiega% powstawaniu 
urazów oraz umo'liwia% prowadzenie w!a$ciwej rehabilitacji, maj& tak'e inne aspekty zwi&zane z mecha-
nik& kr"gos!upa. Najwa'niejsze z nich przedstawili$my w niniejszej cz"$ci ksi&'ki.

Biomechanika zmian kr$gos#upa na przestrzeni doby
Wi"kszo$% z nas znalaz!a si" w sytuacji, kiedy zdejmowanie skarpet pod koniec dnia by!o nieporównywalnie 
!atwiejsze od zak!adania ich nast"pnego ranka. Wielokrotnie prowadzono badania nad zmian& d!ugo$ci 
i ruchomo$ci kr"gos!upa w ci&gu dnia (ze wzgl"du na pozycj" le'&c& w ci&gu nocy, rano kr"gos!up jest 
nieco d!u'szy). Reilly, Tynell i Troup (1984) dokonali dok!adnych pomiarów tych zmian, porównuj&c 
d!ugo$% kr"gos!upa rano oraz po ca!ym dniu sp"dzonym w pozycji siedz&cej. Wed!ug tych bada( d!u-
go$% kr"gos!upa w ci&gu dnia zmienia si" o 19mm. Wspomniani autorzy zaobserwowali równie', 'e 54% 
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Ryc. 7.21 (a) Rotacja tu!owia wyst"puje w tym samym czasie, kiedy wymagany jest moment 
obrotowy do rotacji, co jest niebezpiecznym po!#czeniem. (b) Generowanie skr"caj#cego 
momentu obrotowego bez nadmiernej rotacji tu!owia.

naczy! krwiono"nych). Wiedz#c o tym wszystkim, a jednocze"nie nie w pe$ni rozumiej#c mechanizmy 
powstawania zwi%kszonego IAP, mo&emy uzna', &e w niektórych sytuacjach jest ono korzystne i uzasad-
nione, jednak musimy pami%ta', &e mo&e ono prowadzi' do negatywnych skutków ubocznych. Wobec 
powy&szego, nie powinno si% wykonywa' bardzo du&ych wysi$ków fizycznych wymagaj#cych "wiadomego 
zwi%kszania IAP. Sytuacje te s# opisane w dalszej cz%"ci ksi#&ki.

Czy ruchy skr!tne oraz rotowanie podczas podnoszenia s" 
szczególnie niebezpieczne? 
Chocia& kilku badaczy identyfikowa$o skr%canie tu$owia jako czynnik zwi%kszaj#cy ryzyko wyst%powania 
bólu pleców zwi#zanego z prac# zawodow# (Frymoyer i wsp., 1983; Troup i wsp., 1981), to mechanizm 
ten wymaga wyja"nie!. W literaturze cz%sto mylono kinematyczn# czynno"' rotowania ze zmiennymi 
kinetycznymi wywo$uj#cymi moment skr%caj#cy. Moment skr%caj#cy w tu$owiu mo&e wyst#pi' bez 
wzgl%du na to, czy kr%gos$up jest skr%cony, czy nie.

Ogólnie rzecz ujmuj#c, rotacja w umiarkowanym zakresie ruchu, bez wyst#pienia du&ego momentu 
skr%caj#cego, nie jest niebezpieczna. Niektórzy badacze sugerowali, &e w oparciu o zasad% inercji, 
szybka rotacja wymusza$a niebezpieczne osiowe momenty obrotowe (na ko!cu zakresu ruchu), przed 
jej wyhamowaniem w osi tu$owia. Farfan i koledzy (1970) zasugerowali, i& ruchy skr%tne w obr%bie 
dysku s# przyczyn# uszkodzenia w$ókien kolagenowych w pier"cieniu w$óknistym, prowadz#c do jego 
przerwania. Wskazali równie&, &e odkszta$cenia w budowie $uków kr%gów umo&liwiaj# zachodzenie 
szkodliwych rotacji. Shirazi-Adl, Ahmed i wsp., (1986) przeprowadzili bardziej szczegó$ow# analiz% 
zachowania si% pier"cienia w$óknistego podczas rotacji. Opowiadali si% za twierdzeniem Farfana, i& 
ruchy rotacyjne rzeczywi"cie mog# uszkodzi' pier"cie! w$óknisty na ko!cu zakresu ruchu, ale rów-
nie& zaobserwowali, &e nie jest to jedyny mechanizm powstawania uszkodze! w obr%bie pier"cienia 
w$óknistego. Z kolei inne badania (wykonywane w warunkach in vivo) sugerowa$y, &e skr%ty nie s# 
niebezpieczne dla dysku, poniewa& powierzchnie stawowe w zbli&eniu tworz# mechaniczne ograniczenie 
dla rotacji, znacznie przed osi#gni%ciem granicy elastyczno"ci dysku; dlatego to powierzchnie stawowe 
s# pierwszymi strukturami, które znosz# skr%tne uszkodzenia (Adams i Hutton, 1981). W badaniach 
nad udzia$em wi%zade$ podczas skr%cania, Ueno i Liu (1987) wywnioskowali, i& w czasie pe$nej rotacji 
wi%zad$a znajdowa$y si% jedynie w nieznacznym napi%ciu. Jednak&e, analiza stawu L4-L5 przez McGill 
i Hoodless (1990) wskaza$a, &e wi%zad$a tylne mog# ulec napr%&eniu, je"li rotacja b%dzie wykonywana 
w pozycji pe$nego zgi%cia kr%gos$upa. 

Generowanie momentu obrotowego to inna kwestia (zob. ryc. 7.21, a i b). Poniewa& &aden z mi%"ni 
nie posiada g$ównego wektora kierunkowego, aby tworzy' moment obrotowy, wszystkie mi%"nie s# 

a b

!
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górn! cz"#$ swojego tu%owia. Jak tylko spróbowa% si" wyprostowa$, us%ysza%em zgrzyt i strza% dochodz!cy 
z jego odcinka l"d&wiowego. W zwi!zku z towarzysz!cym temu bólem, pacjent zareagowa% g%o#nym krzykiem. 
Najwidoczniej mia% on du'! niestabilno#$, która spowodowa%a uwi"&ni"cie jednego z korzeni nerwowych 
kr"gos%upa l"d&wiowego (zobacz Ryciny 9.5 i 9.6). Patrz!c na sposób jego poruszania si" i dane z elektromio-
grafii (EMG) dostrzeg%em, 'e jego kr"gos%up stawa% si" niestabilny w momencie, gdy si" prostowa%. By%o to 
zwi!zane z tym, 'e cz"#$ mi"#ni po prostu przestawa%a dzia%a$. Nerwy pacjenta by%y bardzo wra'liwe, co by%o 
powodem jego, wydawa%oby si", dziwnego zachowania (dla innych, nie dla nas). Przedstawili#my mu kilka 
strategii napinania mi"#ni, które w oko%o 4 dni pozwoli%y wyeliminowa$ ten s%yszalny chrobot w stawie. Co 
wi"cej, w zwi!zku z bardzo szybkim post"pem terapii, pacjent ju' po okresie 3 miesi"cy by% wolny od bólu. To 
dzi"ki wspomnianej strategii napinania mi"#ni mo'liwe by%o pozbycie si" codziennego dra'nienia wra'liwych 
na bod&ce tkanek. Ta sama metoda pozwoli%a równie' w dalszym okresie na ich odwra'liwienie. To samo 
post"powanie przeprowadzali#my ju' nieraz u pacjentów, którzy nie odpowiadali na inne rodzaje terapii – stra-
tegia napinania odpowiednich mi"#ni mo'e przynie#$ bardzo dobre rezultaty u osób z niestabilno#ci! stawów. 
Wiele razy mieli#my styczno#$ z pacjentami, którzy byli bardzo wyniszczeni przez ból, a ci!gle powtarzano 
im, 'e problem tkwi wy%!cznie w ich g%owach. Jest to bardzo szokuj!cy fakt.

Badanie pacjenta pod k!tem wyst"powania niefizjologicznych 
wzorców motorycznych w warunkach utrudnionego oddychania
Ocenianie pacjenta pod k!tem wyst"powania niefizjologicznych wzorców motorycznych w warunkach 
utrudnionego oddychania jest raczej wyszukanym testem. Tak czy inaczej, jest to prawdopodobnie jedyny 

Ryc. 9.5 (a) Na rycinie przedstawiony 
zosta# trójp#aszczyznowy ruch odcinka 
l"d$wiowego kr"gos#upa, w trakcie którego 
dosz#o do wyst!pienia objawu niestabilno%ci. 
Zjawisko to mia#o miejsce, gdy pacjent próbowa# powróci& do pozycji wyprostowanej. (b) 
Obserwuj!c zapis EMG zauwa'ono, 'e niestabilno%& wyst!pi#a w momencie minimalnego 
poziomu aktywno%ci mi"%niowej (oraz sztywno%ci i stabilno%ci kr"gos#upa).
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sposób na ocen! umiej!tno"ci danego pacjenta do utrzymania stabilnej pozycji kr!gos#upa w trakcie 
wykonywania czynno"ci, które wymagaj$ zwi!kszonego nak#adu pracy. Kandydatami do takiego testu 
s$ sportowcy i pracownicy fizyczni, tacy jak robotnicy budowlani lub magazynierzy. Zwi$zek mi!dzy 
oddychaniem a stabilno"ci$ kr!gos#upa omówili"my w Rozdziale 8. Warunki, w których oddychanie 
jest utrudnione, wymagaj$ znacznego zaanga%owania do pracy mi!"ni brzucha. W trakcie wykonywania 
&wicze', b!d$cych cz!"ci$ testu, jeste"my w stanie unika& zbyt mocnego przewentylowania p#uc. Udaje 
nam si! to dzi!ki temu, %e obserwujemy prac! mi!"ni pod kontrol$ EMG, a ewentualne zm!czenie mi!"ni 
zmienia obraz tego badania. (Pami!taj, %e omawiane kwestie zosta#y zmienione jedynie na potrzeby testu; 
celowo zwi!kszyli"my nat!%enie &wicze' z Rozdzia#u 5).

Ryc. 9.6 Pacjent, którego wyniki prezentujemy na rycinie 9.5, zosta! ponownie zbadany 3 
miesi"ce pó#niej. Na poczet bada$ przeprowadzono te same czynno%ci ruchowe co poprzednio. 
Tym razem jednak nie odnotowano trzasku (a), gdy& pacjent nauczy! si' odpowiednio napina( 
mi'%nie (b). Strategia ta pozwoli!a w wystarczaj"cy sposób usztywni( kr'gos!up, aby zaistnia!a 
mo&liwo%( pozbycia si' potencjalnej niestabilno%ci.
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Test w warunkach utrudnionego oddychania
W te!cie tym pacjent wdycha mieszank" gazow#, która 
zawiera 10% CO2. Takie st"$enie dwutlenku w"gla 
pozwala w krótkim czasie znacznie zwi"kszy% wentylacj" 
p&uc (potrzebnych jest tylko kilka wdechów). Z kolei O2 jest 
dostosowane do takiego poziomu, by nie dosz&o do wyst#-
pienia lekkiego bólu g&owy, który zazwyczaj towarzyszy 
hiperwentylacji. Nast"pnie pacjenta ustawia si" w pozycji 
pó&przysiadu. Pozycja ta powinna by% dostosowana w taki 
sposób, aby k#t mi"dzy tu&owiem a udami wynosi& oko&o 
30 stopni. Na r"ce za! k&adzie si" mu obci#$enie, które dla 
przeci"tnego m"$czyzny powinno wynosi% mniej wi"cej 15 
kg (33lb). Test ten pozwala wy&oni% pacjentów, którzy maj# 
nieprawid&owe wzorce motoryczne zwi#zane z aktywno!ci# 
mi"!ni brzucha w warunkach utrudnionego oddychania, co 
z kolei zaburza stabilno!% kr"gos&upa l"d'wiowego.

Ryc. 9.7 O dobrych wzorcach stabilizacji kr!gos"upa w trakcie przeprowadzania testu utrudnionego oddychania 
mówimy wtedy, gdy odnotowa# mo$na sta"e napi!cie mi!%ni, zapewniaj&ce kr!gos"upowi stabilno%#. Powy$ej 
przedstawiono zarówno (a) wzorce charakteryzuj&ce si! sta"& aktywno%ci& mi!%ni i gwarantuj&ce kr!gos"upowi 
stabilno%#, jak równie$ (b) wzorce, w których jest zmienna aktywno%# mi!%niowa, powoduj&ca jego niestabilno%#.
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a

a b c

b

c

Zaawansowane !wiczenia dla kr"gos#upa
Zanim pacjent przejdzie do wykonywania podstawowych $wicze% (pó&brzuszki, podpór bokiem 
na przedramieniu, jaskó&ka w kl!ku podpartym) w wersji zaawansowanej (trudniejszej), nale#y 
upewni$ si!, #e wykonuje je prawid&owo.

!WICZENIE TYPU PÓ"BRZUSZEK  
– WERSJA ZAAWANSOWANA

1.  Pacjent napina brzuch (je'li to konieczne, poin-
struuj go jak nale#y to zrobi$).

2.  Pacjent wykonuje pó&brzuszek, utrzymuj(c jed-
nocze'nie napi!ty brzuch. Napi!cie nie powinno 
by$ nadmierne (nie wi!ksze ni# w podstawowej 
wersji $wiczenia).

3.  W tej pozycji (utrzymuj(c napi!ty brzuch) pacjent 
powinien wykona$ kilka wdechów i wydechów 
(a). (Ten poziom $wiczenia stanowi wyzwanie 
dla twardych i nieust!pliwych zawodników 
futbolu ameryka%skiego!).

4. Brzuch jest napi!ty. Teraz mo#emy do tej pozycji 
do&o#y$ plajometri! w postaci krótkich i szybkich 
ruchów zgi!cia stawu ramiennego i biodrowego 
(b-c). Ruchy musz( zachodzi$ jedynie w stawach 
ramiennych i biodrowych, a nie mog( anga#o-
wa$ tu&owia.

!WICZENIE TYPU PODPÓR BOKIEM – WERSJA ZAAWANSO-
WANA; MIESZADE"KO (DESKA NA PI"CE, ang. stir the pot); 
#CI$GANIE LINKO-BLOCZKA SPONAD G"OWY
)wiczenie podpór bokiem mo#na utrudni$ w sposób opisany w rozdziale 10., czyli poprzez 
dodanie ruchu rotacji tu&owia, a jednocze'nie dodatkowo wykonywa$ napi!cie i rozlu"nienie 
mi!'ni brzucha, ca&y czas utrzymuj(c pozycj! $wiczeniow(.

Mieszade&ko (deska na pi&ce, (ang. stir the pot) stanowi bardzo zaawansowane $wiczenie dla 
osób, które chc( pracowa$ nad wytrzyma&o'ci(. Na rycinie pokazano prawid&owy (a, b) i niepra-
wid&owy (c) sposób wykonania tego $wiczenia (ruch powinien by$ wykonywany poprzez stawy 
ramienne, a nie powinien przenosi$ si! na tu&ów).
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