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S t r e s z c z e n i e 

Rehabilitacja geriatryczna staje się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
gałęzi medycyny. Wymusza to stale wzrastająca liczba osób w starszym wieku, postęp 
medycyny oraz techniki. Celem pracy była ocena skuteczności rehabilitacji osób starszych 
z chorobą zwyrodnieniowa kręgosłupa prowadzona przez okres 21-oraz 28-dni. Badania 
przeprowadzono w grupie 91 pacjentów po 60 roku życia przebywających w Uzdrowisku 
Solanki w Inowrocławiu. W terapii 21-dniowej badania przeprowadzono dwukrotnie– 
w pierwszym i ostatnim dniu leczenia. W terapii 28-dniowej w pierwszym, ostatnim, a do-
datkowo w 21 dniu terapii. Ocenie poddano: dolegliwości bólowe kręgosłupa (skala VAS), 
ruchomość kręgosłupa (urządzenie Zebris MLS) oraz długość włókien wybranych mięśni. 
W celu zakwalifikowania do badania uczestnicy musieli uzyskać IADL=27 pkt oraz MMSE 
>27 pkt. Najsilniejsze dolegliwości bólowe występowały dla ruchu zgięcia bocznego pod-
czas terapii 21-dniowej, natomiast w terapii 28-dniowej dla wyprostu oraz zgięcia do boku. 
Ruchomość mierzona urządzeniem Zebris MLS wykazała największy przyrost dla zgięcia 
do przodu, wyprostu oraz rotacji podczas terapii 21-dniowej oraz wyprostu i rotacji dla 
terapii 28-dniowej. Nie stwierdzono istotnej różnicy między wynikami uzyskanymi po 21 
oraz po 28 dniach terapii. Zmiany długości mięśni dotyczyły jedynie niektórych mięśni. 
Fizjoterapia osób starszych z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa prowadzona w okresie 
zarówno 21 dni, jak i 28-dni okazała się skuteczna w zakresie zmniejszenia dolegliwości 
bólowych kręgosłupa, przykurczów mięśni okolicy kręgosłupa oraz kończyn dolnych.

A b s t r a c t

Geriatric rehabilitation becomes one of the most dynamically developing branches 
of medicine of the elderly. This is forced by an ever-growing number of older people, 
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advances in medicine and technology. The aim of the study was comparison the effectiveness 
of rehabilitation of the elderly with degenerative spine disease following 21 and 28 days of 
physiotherapy performed in the health resort. The study was carried out in a group of 91 pa-
tients after 60 years of age living in the Solanki Spa in Inowrocław. In the 21-day therapy the 
study was performed twice - on the first and last day of treatment. In the 28-day therapy on 
the first and last day, and additionally on the 21st day of the spa treatment. The assessment 
was made for the back pain (VAS), the mobility of the spine (using the Zebris MLS) and length 
of selected muscle. To participate in the study, the participants had to be completely independ-
ent of IADL = 27 points and had MMSE> 27 points. In the 21-day therapy the most intense 
pain was present during the lateral flexion, in the 28-day therapy during extension and lateral 
flexion. Movement measured by a three-plane motion analysis device, the Zebris MLS, showed 
the largest and even increase for forward flexion, extension and rotation in 21-day therapy and 
rotation in the 28-day therapy. There was no significant difference between the results after 21 
and after 28 days of therapy. Changes in muscle length, as a result of physiotherapy, concerned 
only some muscles. Geriatric physiotherapy of the elderly with degenerative disease of the 
spine during both 21 days and 28 days has been shown to be effective in reducing spinal pain, 
reducing spasm in the spine and lower limbs.

Wstęp

Fizjoterapia zwana inaczej terapią ruchem określana jest jako zespół działań, 
w szczególności leczniczych, psychologicznych oraz społecznych zmierzających do 
osiągnięcia przez pacjentów możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, 
jakości życia i integracji społecznej [1]. Stanowi ona uzupełnienie leczenia farma-
kologicznego [2].

Świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii są niezbędnym elementem po-
stępowania terapeutycznego w wielu specjalnościach medycyny, w tym także ge-
riatrii. Wymagają one skoordynowanych, wielokierunkowych, oraz profesjonalnych 
działań specjalistów wchodzących w skład zespołu rehabilitacyjnego [3]. Powyższe 
działania podnoszą jakość życia w populacji osób starszych poprzez poprawę kon-
dycji fizycznej oraz samodzielnego funkcjonowania [2,4]. Chorzy w starszym wieku 
nie zawsze są kwalifikowani do terapii usprawniającej z powodu dysfunkcji zwią-
zanej z wiekiem lub występujących schorzeń [5]. Według aktualnych standardów 
wiek pacjenta nie powinien być czynnikiem dyskwalifikującym do udziału w te-
rapii. Każdy pacjent zgodnie z Kodeksem Etycznym Fizjoterapeuty ma prawo do 
korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych [6, 7].

Jest to zasadne, gdyż na świecie stale rośnie liczba osób w starszym wieku. 
Statystyki podają, iż w 2030 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie 
z 756 milionów do 1 miliarda 400 milionów [8]. Zwiększenie populacji seniorów 
w dużej mierze jest wynikiem ogólnej poprawy stanu zdrowia populacji, lepszej 
opieki zdrowotnej oraz poprawy w zakresie żywienia [2]. Równocześnie rośnie 
ilość chorób przewlekłych, obniżająca standard życia osób starszych. Jednym 
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z przykładów jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, która powoduje przewle-
kły ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, a tym samym przyczynia się 
do obniżenia codziennego funkcjonowania wśród seniorów.

Cel pracy

Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych, przykurczów wybranych włó-
kien mięśniowych kręgosłupa i kończyn dolnych oraz ruchomości kręgosłupa 
u osób starszych poddanych 21-oraz 28-dniowej rehabilitacji, prowadzonej w wa-
runkach uzdrowiskowych.

Materiał i metody

W badaniu wzięło udział 91 osób w wieku powyżej 60 lat z chorobą zwyrod-
nieniową kręgosłupa leczoną ponad 5 lat. Osoby zakwalifikowane do badania były 
całkowicie niezależne (27 pkt w skali IADL) oraz bez zaburzeń funkcji poznaw-
czych (> 27 pkt w skali MMSE). Badania przeprowadzono w Uzdrowisku Solanki 
w Inowrocławiu. Badanych, w sposób losowy, podzielono na dwie grupy: pierwsza 
46 osób oraz druga 45 osób. Pierwsza grupa została poddana 21-dniowej fizjotera-
pii, druga natomiast 28-dniowej. Program rehabilitacji obejmował: zabiegi z zakre-
su kinezyterapii, fizykoterapii oraz hydroterapii przy użyciu bodźców naturalnych: 
borowiny oraz solanki. Udział w badaniu był dobrowolny. Pacjenci zostali zapoznani 
z celem i warunkami badania. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Biotycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (KB 698/2011, aneks KB 712/2012). 

W grupie I badanie przeprowadzono w 1 i 21 dniu rehabilitacji, w grupie II 
natomiast1, 21 oraz 28 dniu. 

Badania polegały na ocenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, przykurczów 
wybranych mięśni okolic kręgosłupa i kończyn dolnych oraz ruchomości kręgosłu-
pa lędźwiowego. Dolegliwości bólowe zostały ocenione w subiektywnej 10-stop-
niowej skali VAS podczas wykonywania ruchu zgięcia, zgięcia do boków, wyprostu 
oraz rotacji w prawo i lewo. Występujące przykurcze mięśniowe kończyn dolnych 
oraz dolnego odcinka kręgosłupa oceniono za pomocą testów długości mięśni. 
Ruchomość dolnego odcinka kręgosłupa zmierzona została z wykorzystaniem 
urządzenia do analizy trójpłaszczyznowej ruchu - Zebris MLS.

W y n i k i 

W grupie osób uczestniczących w rehabilitacji 21-dniowej, dolegliwości bó-
lowe (w skali VAS) przy wykonywaniu ruchu zgięcia kręgosłupa, przed terapią 
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wykazały wartość 2,73±3,3 (mediana=0,0), natomiast po terapii zmniejszyły się 
do wartości 2,10±3,0 (mediana=0,0). Różnice uzyskane w 1. i 21. dniu terapii 
okazały się nieistotne (p=0,252) (Tabela 1).

Wśród uczestników terapii 28-dniowej poziom odczuwania dolegliwości bó-
lowych podczas ruchu zgięcia w 1 dniu terapii wynosił 5,31±3,1 (mediana=5,0); 
w 21 dniu leczenia zmniejszył się do wartości do wartości 3,93±2,71 (media-
na=4,0), natomiast po zakończonej terapii (28 dnia) wynosił 3,06±2,95 (media-
na=3,00). Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólo-
wych po 21 oraz 28 dniach terapii (p=0,000) (Tabela 1).

Tab. 1. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od skali VAS (zgięcie)

Dzień terapii
Ból w skali VAS (zgięcie)

Średnia±SD Mediana (Q25-Q75) Wartość p 

Grupa I (n=46)
1 2,73±3,3 1,5 (0-10)

p=0,252
21 2,10±3,0 0,0 (0-10)

Grupa II (n=45)

1 5,31±3,1 5,0 (0-10)

p=0,00021 3,93±2,7 4,0 (0-10)

28 3,06±2,9 3,0 (0-10)

Ponadto przeprowadzono analizę pomiarów dolegliwości bólowych w skali 
VAS podczas badania ruchu wyprostu. U pacjentów grupy I ból na początku terapii 
wynosił 2,75±3,40 (mediana=2,0), na końcu terapii 2,10±3,00 (mediana=0,0). 
Obserwowane różnice pomiędzy pierwszym i ostatnim dniem terapii były istot-
ne statystycznie (p=0,0005) (Tabela 2). U pacjentów grupy II natężenie bólu, 
podczas wykonywania ruchu wyprostu, w pierwszym dniu wynosiło 5,33±3,19 
(mediana=5,0), w dwudziestym pierwszym 3,93±2,59 (mediana=5,0), nato-
miast w dwudziestym ósmym dniu miało wartość 2,97±2,88 (mediana=3,00). 
Obserwowane różnice pomiędzy dniami terapii okazały się istotne statystycznie 
(p=0,0000) (Tabela 2).

Tab. 2. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od skali VAS (wyprost)

Dzień terapii
Ból w skali VAS (wyprost)

Średnia±SD Mediana (Q25-Q75) Wartość p

Grupa I (n=46)
1 2,75±3,40 2,0 (0-5) p=0,0005

21 2,10±3,00 0,0 (0-1)

Grupa II (n=45)

1 5,33±3,19 5,0 (4-8) p=0,0000

21 3,93±2,59 5,0 (2-5)

28 2,97±2,88 3,0 (0-5)
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Wśród pacjentów grupy I ból podczas wykonywania rotacji w obie strony 
wynosił 2,00±3,05 (mediana=0,0) na początku terapii. Ostatniego dnia te-
rapii natężenie bólu zmniejszyło się do wartości 1,72±2,72 (mediana=0,0). 
Obserwowane różnice przed i po zakończeniu terapii okazały się istotne staty-
stycznie (p=0,001) (Tabela 3). Wśród pacjentów grupy II, natężenie bólu podczas 
rotacji w obie strony, przed leczeniem wynosiło 3,68±3,07 (mediana=3,0), po 
3 tygodniach 2,66±2,32 (mediana=2,0), po 4 tygodniach 2,00±2,30 (media-
na=1,0). Obserwowane różnice pomiędzy 1 a 21 oraz pomiędzy 21 a 28 dniem 
terapii okazały się istotne statystycznie (p=0,0004) (Tabela 3).

Tab. 3. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od skali VAS (rotacja)

Dzień terapii
Ból w skali VAS (rotacja)

Średnia±SD Mediana(Q25-Q75) Wartość p

Grupa I (n=46)
1 2,00±3,05 0,0 (0-3,5)

p=0,001
21 1,72±2,72 0,0 (0-4)

Grupa II (n=45)

1 3,68±3,07 3,0 (1-6)

p=0,000421 2,66±2,32 2,0 (1-4)

28 2,00±2,30 1,0 (1-4)

Analiza dolegliwości bólowych podczas wykonywania ruchu zgięcia boczne-
go wśród uczestników grupy I wywołało reakcję bólową na poziomie 3,00±3,47 
podczas pierwszego dnia terapii (mediana=2,00). Ostatniego dnia (21 dzień) 
odczuwane dolegliwości bólowe zmniejszyły się do wartości 2,44±3,03 (media-
na=1,00). Obserwowane różnice pomiędzy 1 a 21 dniem terapii okazały się istot-
ne statystycznie (p=0,0189) (Tabela 4). Pacjenci grupy II określili natężenie bólu 
podczas wykonywania zgięcia bocznego w pierwszym dniu terapii na poziomie 
4,22±3,06 (mediana=5,0); w dwudziestym pierwszym dniu terapii- 3,22±2,61 
(mediana=3,00), natomiast w dwudziestym ósmym dniu terapii natężenie bólu 
wynosiło 2,54±3,1 (mediana=3,10). Obserwowane różnice pomiędzy dniami te-
rapii okazały się istotne statystycznie (p=0,0167) (Tabela 4).

Tab. 4. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od skali VAS (zgięcie boczne)

Dzień terapii
Ból w skali VAS (zgięcie boczne)

Średnia±SD Mediana (Q25-Q75) Wartość p

Grupa I (n=46)
1 3,00±3,47 2,00 (0-5)

p=0,0189
21 2,44±3,03 1,00 (0-4,5)

Grupa II (n=45)

1 4,22±3,06 5,00 (2-6)

p=0,016721 3,22±2,61 3,00 (1-5)

28 2,54±3,1 3,10 (2-4)
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W badanych grupach pacjentów przeprowadzono także testy długości mięśni 
dla włókien górnych mięśni kulszowo-goleniowych (mięśnia dwugłowego uda, 
półścięgnistego i półbłoniastego). W grupie I, przed terapią, skrócenie długości 
w/w mięśni występowało u 76% badanych natomiast po terapii u 67% badanych. 
W grupie II 76% pacjentów posiadało w 1.,21. oraz 28. dniu terapii zaburzoną 
długość włókien górnych mięśni kulszowo–goleniowych (Tabela 5).

Tab. 5. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od testu długości dla włókien 
górnych mięśni kulszowo–goleniowych

Dzień terapii

Test długości dla włókien górnych
mięśni kulszowo-goleniowych 

Ograniczenie 
n (%)

Brak
n (%)

Wartość p

Grupa I (n=46)
1 35 (76%) 11 (24%)

p=0,643

21 31 (67%) 14 (33%)

Grupa II (n=45)

1 34 (76%) 11 (24%)

21 34 (76%) 11 (24%)

28 34 (76%) 11 (24%)

W analizie długości włókien dolnych mięśni kulszowo–goleniowych (mięśnia 
dwugłowego uda, półścięgnistego, półbłoniastego) przed terapią wśród pacjentów 
grupy I wykazano u 76% osób skrócenie w/w mięśni. Po zakończonej terapii (21 
dzień) odnotowano u 80 % pacjentów skrócenie mięśni. W grupie II włókna dolne 
ograniczone były u 84% osób zarówno 1., 21., jak i 28. dnia terapii (Tabela 6).

Tab. 6. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od testu długości dla włókien 
dolnych mięśni kulszowo–goleniowych

Dzień terapii

Test długości dla włókien dolnych
mięśni kulszowo-goleniowych 

Ograniczenie 
n (%)

Brak
n (%)

Wartość p

Grupa I (n=46)
1 35 (76%) 11 (24%)

p=0,493

21 37 (80%) 9 (22%)

Grupa II (n=45)

1 38 (84%) 7 (16%)

21 37 (84%) 8 (16%)

28 37 (84%) 8 (16%)

Z analizy wyników badań dotyczących włókien mięśni przykręgosłupowych 
wynika, że przed terapią wśród pacjentów grupy I u 74% osób zaobserwowano 
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skrócenie długości mięśni, a 21 dnia u 73%. Włókna mięśni przykręgosłupowych 
w grupie pacjentów grupy II w 1. dniu terapii posiadały ograniczoną długość 
u 89% osób, 21. dnia natomiast u 93%. Ostatniego dnia terapii (28 dnia) zabu-
rzenia w  długości mięśni wykazywało 73% pacjentów. Obserwowane frekwencje 
w wybranych dniach terapii okazały się istotne statystycznie (p<0,05) (Tabela 7).

Tab. 7. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od testu długości dla mięśni 
przykręgosłupowych

Dzień terapii
Test długości dla mięśni przykręgosłupowych

Ograniczenie 
n (%)

Brak
n (%)

Wartość p

Grupa I (n=46)
1 34 (74%) 12 (26%)

p=0,027

21 33 (73%) 13 (27%)

Grupa II (n=45)

1 40 (89%) 5 (11%)

21 42 (93%) 3 (7%)

28 33 (73%) 12 (27%)

Z analizy wyników badań dotyczących włókien mięśnia czworobocznego lę-
dźwi wynika, że przed rozpoczęciem terapii w grupie I skrócenie długości mięśni 
występowało u 74% osób, a w ostatnim dniu u 62%. W grupie II długość mięśnia 
czworobocznego lędźwi pierwszego dnia terapii wykazywała skrócenie u  89% pa-
cjentów. 21. dnia u 80%, natomiast 28. dnia liczba u 76%. Obserwowane frekwencje 
w wybranych dniach terapii okazały się istotne statystycznie (p<0,05) (Tabela 8).

Tab. 8. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od testu długości mięśnia 
czworobocznego lędźwi

Dzień terapii
Test długości dla mięśnia czworobocznego lędźwi

Ograniczenie 
n (%)

Brak
n (%)

Wartość p

Grupa I (n=46)
1 34 (74%) 12 (26%)

p=0,015

21 28 (62%) 18 (38%)

Grupa II (n=45)

1 40 (89%) 5 (11%)

21 36 (80%) 9 (20%)

28 34 (76%) 11 (24%)

Analiza wyników badań włókien mięśnia prostego uda oraz biodrowo–lędź-
wiowego przed terapią oraz po jej zakończeniu w grupie I wynosiła 85%. W gru-
pie II natomiast wykazywało skrócenie u 91% pierwszego dnia terapii. W 21. dniu 
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terapii skrócenie wynosiło 82%, a ostatniego dnia (28 dzień)- 80%. Obserwowane 
frekwencje w wybranych dniach terapii okazały się nieistotne statystycznie 
(p>0,05) (Tabela 9).

Tab. 9. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od testu długości dla mięśnia 
prostego uda oraz biodrowo–lędźwiowego

Dzień terapii

Test długości dla mięśnia prostego uda  
i biodrowo–lędźwiowego

Ograniczenie 
n (%)

Brak
n (%)

Wartość p

Grupa I (n=46)
1 39 (85%) 7 (15%)

p=0,998

21 39 (85%) 7 (15%)

Grupa II (n=45)

1 41 (91%) 4 (9%)

21 37 (82%) 8 (18%)

28 36 (80%) 9 (20%)

Długość włókien mięśnia napinacza powięzi szerokiej w grupie I wykazywa-
ła skrócenie u 65% osób, ostatniego dnia natomiast 67%. Wśród pacjentów grupy 
II mięsień napinacz powięzi szerokiej wykazywał skrócenie u 93% osób w pierw-
szym dniu terapii, w 21 dniu u 87%, natomiast dwudziestym ósmym u 84% bada-
nych. Obserwowane frekwencje w wybranych dniach terapii okazały się istotne 
statystycznie (p=0,0001) (Tabela 10).

Tab. 10. Charakterystyka grupy badanej (n=91) w zależności od testu długości dla mięśnia 
napinacza powięzi szerokiej

Dzień terapii
Test długości dla mięśnia napinacza powięzi szerokiej

Ograniczenie 
n (%)

Brak
n (%)

Wartość p

Grupa I (n=46)
1 30 (65%) 16 (35%)

p=0,0001

21 31 (67%) 15 (33%)

Grupa II (n=45)

1 42 (93%) 3 (7%)

21 39 (87%) 6 (13%)

28 38 (84%) 7 (16%)

Analiza wyników ruchomości dla ruchu zgięcia (mierzona aparatem Zebris 
MLS) przed terapią wykazała w grupie I 8,14% (43°), po terapii wzrosła do 7,20% 
(44°). W grupie II przed terapią zakres ruchu zgięcia wynosił 6,49 % (38°), 21 dnia 
6,88% (38°), 28 dnia 5,69% (36°) (Tabela 11).
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Tab. 11. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (n=91) w zależności od długości terapii 
i ruchomości kręgosłupa dla zgięcia (p=0,003)

Dzień terapii
Zgięcie (Zebris MLS)

(°) (%)

Grupa I (n=46)
1 43 8,14

21 44 7,20

Grupa II (n=45)

1 38 6,49

21 38 6,88

28 36 5,69

Analiza zakresu ruchu wyprostu wykazała, że kształtował się on w grupie I na 
poziomie 19,21% (11°) 1. dnia, 21 dnia 26,19% (12°). W grupie II 1. dnia wynosił 
24,10% (10°); 21. dnia 21,24% (11°); 28. dnia 10,95% (11°) (Tabela 12).

Tab. 12. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (n=91) w zależności od długości terapii 
i ruchomości kręgosłupa dla wyprostu (p=0,413)

Dzień terapii
Wyprost (Zebris MLS)

(°) (%)

Grupa I (n=46)
1 11 19,21

21 12 26,19

Grupa II (n=45)

1 10 24,10

21 11 21,24

28 11 10,95

Wykazano, że zakres rotacji w prawo w grupie I zmalał z 34,70% (9°) pierw-
szego dnia do 20,18% (10°) 21 dnia. W grupie II wynosił odpowiednio: pierwsze-
go dnia 27,07% (8°), 21 dnia 30,43% (8°) oraz 28 dnia 26,44% (10°) (Tabela 13).

Tab. 13. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (n=91) w zależności od długości terapii 
i ruchomości kręgosłupa dla rotacji w prawo (p=0,076)

Dzień terapii
Rotacja w prawo (Zebris MLS)

(°) (%)

Grupa I (n=46)
1 9 34,70

21 10 20,18

Grupa II (n=45)

1 8 27,07

21 8 30,43

28 9 26,44
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Z kolei wykazano, że zakres rotacji w lewo wśród uczestników grupy I wyno-
sił pierwszego dnia 30,15 % (8°); a 21 dnia- 19,25% (9°). Wśród pacjentów grupy II 
kształtował się następująco: pierwszego dnia 38,90% (8°); 21 dnia na 30,89% (7°), 
28 dnia na 32,38% (8°) (Tabela 14).

Tab. 14. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (n=91) w zależności od długości terapii 
i ruchomości kręgosłupa dla rotacji w lewo (p=0,064)

Dzień terapii

Rotacja w lewo 
(Zebris MLS)

(°) (%)

Grupa I (n=46)
1 8 30,15

21 9 19,25

Grupa II (n=45)

1 8 38,90

21 7 30,89

28 8 32,38

Stwierdzono, że zakres zgięcia bocznego w prawo w grupie I wynosił pierw-
szego dnia 10,75% (17°), a 21 dnia 9,56% (17°). W grupie II zakres zgięcia boczne-
go w prawo wynosił pierwszego dnia 11,81% (15°); 21 dnia 8,55%, (15°) oraz 28 
dnia terapii 8,78% (14°) (Tabela 15).

Tab. 15. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (n=91) w zależności od długości terapii 
i ruchomości kręgosłupa dla zgięcia bocznego w prawo (p=0,0141)

Dzień terapii
Zgięcie boczne w prawo (Zebris MLS)

(°) (%)

Grupa I (n=46)
1 17 10,75

21 17 9,56

Grupa II (n=45)

1 15 11,81

21 15 8,55

28 14 8,78

Zgięcie boczne w lewo w grupie I wynosiło 1 dnia 8.59% (16°), 21 dnia 15,41% 
(16°). W grupie II zakres zgięcia bocznego w lewo wynosił: w 1 dniu 11,30% (16°), 
w 21 dniu 11,42% (15°) oraz w 28 dniu 9,10% (15°) (Tabela 16).
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Tab. 16. Pacjenci z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (n=91) w zależności od długości terapii 
i ruchomości kręgosłupa dla zgięcia bocznego w lewo (p=0,081)

Dzień terapii
Zgięcie boczne w lewo 

(Zebris MLS)

(°) (%)

Grupa I (n=46)
1 16 8,59

21 16 15,41

Grupa II (n=45)

1 16 11,30

21 15 11,42

28 15 9,10

D y s k u s j a

Wiele chorób dotyczących kręgosłupa, między innymi choroba zwyrodnie-
niowa kręgosłupa, manifestuje się przede wszystkim występowaniem dolegliwo-
ści bólowych. Leczyć je można z dobrym skutkiem metodami farmakologicznymi, 
fizykoterapeutycznymi oraz kinezyterapią [9].

Podobnie uważają Ciejka i Wójtowicz dowodząc, że leczenie fizjoterapeu-
tyczne poprawia stan zdrowia u 66% leczonych pacjentów [10].

Scheermesser i wsp. natomiast są zdania, że metodą najbardziej skutecz-
ną w leczeniu niepełnosprawności jest kinezyterapia. Zabiegi pasywne, między 
innymi przyjmowanie bezbolesnych pozycji, masaż czy przyjmowanie leków 
przeciwbólowych, nie powodują długoterminowego zmniejszenia objawów bó-
lowych [11].

Zwiększenie ruchomości kręgosłupa może mieć związek ze zmniejszeniem 
odczuwanego bólu.

Ocena bólu w skali VAS umożliwiła określenie najbardziej bolesnych ruchów 
kręgosłupa oraz stwierdzenie skuteczności prowadzonej terapii (złagodzenie lub 
brak bólu). Boerner i wsp. po przeprowadzeniu 10-dniowej terapii światłem la-
serowym stwierdzili spadek natężenia bólu w skali VAS z wartości początkowej 
6 do 3 u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa [12].

Aoki i wsp. przeprowadzili badania porównawcze z udziałem 2 grup pacjen-
tów: 56 osób po 65 roku życia oraz 133 osób przed 65 rokiem życia z niespecy-
ficznym bólem kręgosłupa w trzech pozycjach: w ruchu, stojącej. Stwierdzili, że 
pacjenci w starszym wieku charakteryzują się niższymi wartościami odczuwane-
go bólu niż pacjenci młodsi (p<0,01) [13]. 

Ruchomość kręgosłupa wśród pacjentów została oceniona za pomocą ukła-
du do analizy trójpłaszczyznowej ruchu. Imagam i wsp. przeprowadzili badania 
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ruchomości kręgosłupa oraz kątów zgięcia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałko-
wej na przykładzie 100 mężczyzn w wieku średnio 70 lat. Badania wykonane 
zostały za pomocą urządzenia Spinal Mouse ® w trzech różnych pozycjach: neu-
tralnej stojącej, maksymalnego zgięcia, oraz maksymalnego wyprostu. Badania 
wykazały, że wiek jest istotnie ujemnie skorelowany z  kątem lordozy lędźwiowej 
i wytrzymałością mięśni kręgosłupa. Natomiast istotnie dodatnio skorelowany 
z ruchomością odcinka piersiowego i siłą mięśni przykręgosłupowych. Wyniki 
kształtowały się w następujący sposób: kąt zgięcia kifozy tułowia 4°-68°, kąt zgię-
cia lordozy lędźwiowej 13°-38°, zakres ruchomości odcinka piersiowego 3°-51°, 
zakres ruchomości odcinka lędźwiowego 18°-80°, całkowita ruchomość kręgosłu-
pa 63°-158°, siła mięśni przykręgosłupowych 32-168,5 kg [14].

Zdaniem Hawrylak i wsp., ograniczenie ruchomości w płaszczyźnie czołowej 
może wynikać z faktu, że jest ona rzadko wykorzystywana w życiu codziennym 
i stanowi „sztuczną” płaszczyznę ruchu. Ograniczenie ruchomości podczas zgi-
nania w bok odcinka piersiowo-lędźwiowego może być związana z przewlekłym 
napięciem mięśni czworobocznych lędźwi [15]. 

W niniejszej pracy wykazano, że najbardziej bolesnym ruchem było zgięcie 
w grupie pacjentów uczestniczących w terapii 3-tygodniowej, natomiast w gru-
pie pacjentów uczestniczących w terapii 4-tygodniowej ruch zgięcia i wyprostu. 
W obu grupach największe średnie zmniejszenie gradacji bólu zaobserwowano 
podczas wyprostu.

Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, iż największą bolesność wykazują 
pacjenci obu grup w przypadku zgięcia i wyprostu. Są to ruchy w płaszczyźnie 
strzałkowej. Ruchy te zwiększają się w przypadku zmniejszenia dolegliwości bó-
lowych.

Prawidłowa budowa i funkcje mięśni warunkują właściwą stabilizację krę-
gosłupa. Zaburzenie długości mięśni może powodować uszkodzenie krążka 
międzykręgowego i powstanie dolegliwości bólowych. Mięśnie obszerne oraz 
mięsień czworoboczny lędźwi odgrywają ważną rolę w stabilizacji i ruchach krę-
gosłupa. Są także potencjalną przyczyną bólu pleców [16, 17]. 

W niniejszej pracy wykazano, że u pacjentów obu grup nie doszło do istotnej 
zmiany frekwencji w ograniczeniach i napięciach w wybranych mięśniach po te-
rapii 3–tygodniowej, biorąc pod uwagę testy długości mięśni. Największe zmiany 
w terapii 3-tygodniowej odnotowano w przypadku mięśnia czworobocznego lę-
dźwi, włókien górnych mięśni kulszowo-goleniowych oraz przykręgosłupowych.

W przypadku terapii 4-tygodniowej największe ograniczenia w długości mię-
śni odnotowano dla mięśni przykręgosłupowych, czworobocznego lędźwi oraz 
mięśnia napinacza powięzi szerokiej. 

W niniejszej pracy wykazano, że u pacjentów obu grup nie doszło do istotnej 
zmiany frekwencji w ograniczeniach długości wybranych mięśni. Wyjątkiem były 
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włókna górne mięśni kulszowo-goleniowych, włókna mięśnia czworobocznego 
lędźwi oraz napinacza powięzi szerokiej u pacjentów grupy pierwszej, u których 
zmniejszyły się występujące ograniczenia długości mięśni.

U większości badanych obu grup obserwowano występowanie ograniczeń 
w pracy mięśni zarówno przed, jak i po terapii.

Badania dotyczące zaburzeń w długości włókien wyżej wymienionych mięśni 
należałoby przeprowadzić na większej populacji badanych.

Pomimo wykazywanej ogólnej samodzielności w czynnościach życiowych  
i niezależności, pacjenci w starszym wieku charakteryzują się ograniczeniem ru-
chomości kręgosłupa. Istnieje związek pomiędzy subiektywnym odczuwaniem 
bólu kręgosłupa, a ograniczeniem jego ruchomości. U pacjentów poddanych te-
rapii usprawniającej poprawia się ruchomość kręgosłupa i obniża się odczuwanie 
dolegliwości bólowych [18].

W n i o s k i

Fizjoterapia osób w starszym wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa 
prowadzona zarówno w okresie 21-, jak i 28-dni okazała się skuteczna w zakresie 
zmniejszenia dolegliwości bólowych kręgosłupa. Nie wykazano istotnej różnicy 
między wynikami rehabilitacji 3 tygodniowej a 4 tygodniowej. 

Nie wykazano istotnej poprawy w zakresie ruchomości kręgosłupa oraz dłu-
gości ocenianych włókien mięśniowych. 
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