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WPROWADZENIE

Ryc. 1. Cztery filary zdrowia kręgosłupa

Jeżeli życie bez bólu kręgosłupa jest w ogóle możliwe, to u jego podstaw
powinny znaleźć się cztery filary mające zasadniczy, pozytywny wpływ na
zdrowie kręgosłupa: profilaktyka chorób i uszkodzeń kręgosłupa, samoleczenie (w tym przypadku zwrócono uwagę na metodę McKenziego), ćwiczenia usprawniające i ćwiczenia stabilizujące. Wszystkie te elementy są w zasięgu ręki samego pacjenta, dzięki czemu ma on szansę jeśli
nie całkowicie uwolnić się od bólu, to w znacznym stopniu go ograniczyć,
na tyle, aby prowadzić normalne życie, a przede wszystkim uniezależnić
się od pomocy osób trzecich, medycyny czy leków. Niniejsze opracowanie poświęcono dwóm filarom: ćwiczeniom usprawniającym oraz ćwiczeniom stabilizującym kręgosłup1.
Zastanawiając się nad wyborem najlepszego zestawu ćwiczeń, autorzy
mieli na uwadze pogląd, iż tylko ćwiczenia indywidualnie dobrane do
pacjenta – jego schorzenia, sprawności fizycznej, wieku i przebytych

1

Omówienie dwóch pozostałych filarów: profilaktyki i terapii McKenziego, znaleźć
można w poradniku S. Szabuniewicza i M. Romanowskiego Dyskopatia – profilaktyka....
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chorób – oraz wyuczone wykonywanie pod nadzorem specjalisty w zakresie leczenia bólu kręgosłupa mogą przynieść najlepsze efekty (Dziak,
2007). Jednocześnie jednak autorzy zdawali sobie sprawę, że większość
osób, którym ćwiczenia bardzo by się przydały, z różnych powodów nie
zgłosi się do placówek służby zdrowia. Właśnie z myślą o nich zaproponowano zestaw prostych, skutecznych, a przy tym bezpiecznych ćwiczeń do
samodzielnego wykonywania. Stąd tyle uwagi poświęcono bezpieczeństwu podczas wykonywania ćwiczeń (rozdziały od 1 do 4).
Kręgosłup powinien charakteryzować się dwiema podstawowymi cechami:
1. musi być ruchomy,
2. musi być wytrzymały.
Poprawieniu pierwszej cechy służą ćwiczenia ruchowe (dynamiczne),
a drugiej – izometryczne. Publikacja zawiera dwa zestawy ćwiczeń. Podstawę pierwszego stanowią minimalnie zmodyfikowane ćwiczenia opracowane przez doświadczonego lekarza-rehabilitanta dra Wiesława Niesłuchowskiego. Są one adresowane nie tylko do tych, którzy już wiedzą, czym jest
bolący kręgosłup, lecz także do tych, którzy są zdrowi i potrzebują wskazówek o charakterze profilaktycznym (Niesłuchowski, Kniaziołucki, 2002).

Stabilizacja kręgosłupa

W odróżnieniu od pierwszego zestawu ćwiczeń dynamicznych, uaktywniających mięśnie płytko położone, drugi zestaw to ćwiczenia izometryczne, wzmacniające mięśnie głębokie, które stanowią jakby czynne
więzadła kręgosłupa i go stabilizują (Owczarek, 1998). Najnowsze badania z końca lat 90. XX w. i początku obecnego stulecia wskazały na istotną
rolę tych mięśni w stabilizacji i ochronie kręgosłupa lędźwiowego. Badania dowiodły, że bez ich aktywizacji nie ma mowy o życiu bez bólu kręgosłupa (Adams, Bogduk, Burton i Dolan, 2010; Richardson, Hodges i Hides,
2009). Stabilizacji głębokiej poświęcono cały rozdział 6.

Metoda McKenziego

Autorzy postanowili nawiązać do terapii McKenziego, ponieważ zaliczyli ją do jednego z czterech filarów zdrowia kręgosłupa. Ponadto prezentowane w rozdziale 5 ćwiczenia i terapia McKenziego mają pewne
zbieżności:
yysą proste i mogą być stosowane przez samego pacjenta,
yyopierają się na kinezyterapii (leczeniu ruchem).

8

Do zestawu ćwiczeń usprawniających kręgosłup wprowadzono ćwiczenia przeprostne, występujące wprawdzie także w jodze czy pilatesie,
ale najmocniej akcentowane w metodzie McKenziego. W informacjach
dotyczących bezpieczeństwa wskazano na odkryte przez Robina McKenziego zjawiska centralizacji i peryferalizacji bólu.

Medycyna oparta na faktach
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W ciągu ostatnich 20 lat w medycynie poświęconej zdrowiu kręgosłupa dokonała się prawdziwa rewolucja. Współczesna medycyna coraz precyzyjniej potrafi określić, co ma korzystny, a co szkodliwy wpływ na kręgosłup. I choć nic nie jest pewne na 100%, to wiele ostatnich badań wydaje
się być wiarygodnych dzięki coraz powszechniej obowiązującej praktyce
EBM (Evidence Based Medicine) oznaczającej medycynę opartą na faktach.
Podwójnie ślepa próba2, losowy dobór pacjentów, bardzo liczne grupy
badanych osób, a także coraz dokładniejsze metody pomiarowe stanowią
podstawę do wysnuwania wniosków coraz bliższych prawdzie. Stąd autorzy, mając dość duże własne doświadczenie w poruszanej tematyce, tak
często odwołują się do innych źródeł wiedzy.

Ruch zastąpi prawie każde lekarstwo,
żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu3

Życiu człowieka ruch towarzyszył od zawsze. Był on niezbędny do zdobywania pożywienia, przemieszczania się czy ucieczki przed niebezpieczeństwem. Bezruch zaś występował jedynie w okresach głodu i miał na
celu oszczędzanie energii, by przetrwać. Dziś bezruch prowadzi do zgubnych następstw, z jakimi człowiek nigdy wcześniej się nie spotykał. Doprowadza nie tylko do otyłości i wynikających z niej chorób, lecz także
ogranicza lub wstrzymuje samoistne procesy zdrowienia.
Ruch stosowany był jako lekarstwo od przynajmniej 4 tysięcy lat w indyjskiej jodze i chińskich ćwiczeniach tai-chi. Najnowsza medycyna potwierdza leczniczy wpływ ruchu na kręgosłup, a nawet przewagę leczenia
ruchem nad innymi metodami. Wprawdzie współczesne społeczeństwo
nie jest w stanie zmienić siedzącego trybu życia, może jednak ratować się,

Podwójnie ślepa próba to działanie służące zapewnieniu maksymalnej rzetelności
i obiektywności badań poprzez wyeliminowanie efektu placebo, to jest chwilowej poprawy zdrowia lub samopoczucia pacjenta w wyniku autosugestii.
3
Tak mawiał słynny profesor Wiktor Dega z Akademii Medycznej w Poznaniu, twórca Polskiej Szkoły Rehabilitacji.
2
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podejmując choćby niewielką aktywność ruchową, która przeciwdziała osteoporozie, zapaleniu stawów (Huang, 2006) czy zmniejsza odczuwanie bólu towarzyszącego zwyrodnieniu stawów (Hernandez-Molina
i in., 2009).
Wpływ braku ruchu na kręgosłup ilustrować może sytuacja unieruchomienia kończyny w gipsie. Osoba, która doznała złamania na przykład kości ręki, wie, że po zdjęciu gipsu ręka jest zupełnie niesprawna, ponieważ
mięśnie osłabły, a w stawach nastąpiło znaczne ograniczenie ruchomości.
Stan ten wymaga intensywnego leczenia, głównie ruchem, co określane
jest pojęciem kinezyterapii. Wiele osób spędza życie w stanie przypominającym unieruchomienie w gipsie. Brakuje im czasu na aktywność ruchową i w efekcie, po jakimś czasie, z zaskoczeniem zauważają, że w miejsce dotychczasowej ogólnej sprawności pojawia się sztywność i ból – jak
w tej unieruchomionej w gipsie ręce (ryc. 2).

Ryc. 2. Życie w bezruchu przypomina stan unieruchomionej w gipsie kończyny
czy całego ciała, a to wymaga intensywnego leczenia ruchem

Leczenie ruchem, dzięki swojej skuteczności, znajduje coraz częstsze
zastosowanie. W ostatnich latach powstała olbrzymia liczba nowych terapii. Wiele z nich można jednak śmiało nazwać sezonowymi i szybko przemijającymi (Zembaty, 2003). Na znaczeniu natomiast nie tracą najprostsze
ćwiczenia zmuszające człowieka do elementarnego ruchu.

Zgubny wpływ nieprawidłowego siedzenia

Siedzenie jest dla kręgosłupa bardziej przeciążające niż stanie czy chodzenie. W przypadku konieczności długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej najkorzystniejsze jest utrzymywanie tak zwanej pozycji
10
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neutralnej, w której kręgosłup doznaje najmniejszych przeciążeń4. Ustawienie to nie jest ani zgięciowe, ani przeprostne. Na zewnątrz przejawia
się wyprostowaną sylwetką oraz prawidłową wypukłością kifozy piersiowej i wklęsłością lordozy lędźwiowej (ryc. 3.).

Ryc. 3. Prawidłowa, wyprostowana
pozycja podczas siedzenia.
Lordoza lędźwiowa o właściwym wgłębieniu pleców (a)

Ryc. 4. Postawa zmęczona, towarzysząca długiemu siedzeniu.
Pojawia się szkodliwa pogłębiona kifoza piersiowa, zaś
potrzebna lordoza lędźwiowa
zanika (b)

W wyniku szybkiego męczenia się mięśni utrzymujących wyprostowaną postawę neutralne ustawienie szybko ustępuje miejsca pozycji zgięciowej, bardzo przeciążającej kręgosłup. Pozycja ta charakteryzuje się
zmęczoną sylwetką: wysuniętą do przodu głową, pochylonym tułowiem,
zaokrąglonymi plecami oraz spłaszczoną lordozą lędźwiową (ryc. 4). Długotrwałemu siedzeniu w pozycji zgięciowej towarzyszy najczęściej prawie całkowity bezruch oraz asymetryczne ustawienie ciała – wsparcie na
jednym ramieniu, odwrócenie w kierunku monitora komputera itp. Każda
z tych sytuacji może generować objawy bólowe, gdyż:
yyzniekształca fizjologiczne krzywizny kręgosłupa,
yystałe napięcie mięśni ogranicza dopływ krwi do nich i powoduje ich
szkodliwe niedotlenienie,

4

Wskazane jest krzesło z prawidłowo wymodelowanym oparciem podpierającym kręgosłup, a tym samym pożytecznie go odciążającym. Temu też służą podkładki lędźwiowe, ułatwiające zachowanie prawidłowego wygięcia lordozy w trakcie siedzenia.
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yynierównowaga napięć mięśniowych powoduje nadmierne napięcie
jednych mięśni, a zwiotczenie innych grup mięśniowych.
Ogólne osłabienie mięśni spowodowane brakiem aktywności fizycznej
oraz ich dodatkowe bezwiedne napięcie wynikające z nadmiernego stresu w pracy najskuteczniej jest leczyć ruchem.

Samoleczenie
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Pacjent, u którego po ostrym bólu kręgosłupa dochodzi po jakimś
okresie do nawrotów dolegliwości, nie powinien oczekiwać, że natrafi na kogoś, kto na zawsze uwolni go od dysfunkcji czy cierpienia, lecz powinien liczyć głównie na samego siebie (Dziak, 2007).

Organizm ludzki ma olbrzymie, nie do końca jeszcze poznane zdolności samoleczenia. Dotyczy to na przykład normalizacji ciśnienia tętniczego krwi czy leczenia wielu schorzeń uznawanych przez medycynę
za nieuleczalne (Dąbrowska, 2008; Crowley, Lodge, 2010). Podobnie jest
w przypadku kręgosłupa, w obrębie którego występują mechanizmy samonaprawcze.
W społeczeństwach uprzemysłowionych znana jest niechęć do tak
zwanego leczenia czynnego – czyli takiego, w którym pacjent musi sam
zaangażować się w proces uzdrawiania i włożyć w niego nieco wysiłku.
Z kolei leczenie bierne (naświetlenia, elektroprądy, ultradźwięki, pole
magnetyczne, laser, masaże itp.), któremu pacjent najchętniej się poddaje, okazuje się w stosunku do kręgosłupa najczęściej zupełnie nieskuteczne! Najnowsze zalecenia medyczne w tym zakresie nie pozostawiają
złudzeń: na pierwszym miejscu pod względem skuteczności, przed typowym leczeniem medycznym, jest samoleczenie i samoopieka (Wytyczne
ACoP i APS, 2007).
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Ćwiczenie 2

a) POZYCJA WYJŚCIOWA: leżenie na brzuchu, ręce zgięte w łokciach, dłonie ułożone na wysokości klatki piersiowej. Maksymalne rozluźnienie
mięśni pleców, pośladków i nóg.
b) ĆWICZENIE: całkowicie wyprostować ręce, pozwalając, by tułów i dolna część pleców zwisały bezwładnie, a mięśnie były maksymalnie rozluźnione.
W tej pozycji wytrzymać 1–2 sekundy. Powrócić do pozycji wyjściowej.

Uwagi
yyW trakcie całego ćwiczenia, podobnie jak i we wszystkich innych ćwiczeniach,
należy pilnować spokojnego oddechu (zob. rozdz. 1, pkt. 9).
yyGdyby to ćwiczenie powodowało znaczący ból lub peryferalizację bólu, nie
należy go powtarzać; ewentualnie można je wykonywać jedynie do granicy
bólu (zob. rozdz. 1, pkt. 1).
yyJeśli całkowite, wielokrotne wyprostowanie rąk okaże się początkowo zbyt
trudne, można wykonać mniej przeprostów lub zastąpić je ćwiczeniem 2a do
czasu, aż ręce się wzmocnią.
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Ćwiczenie 11

a) POZYCJA WYJŚCIOWA: jak w poprzednim ćwiczeniu (leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia. Nogi zgięte w kolanach, złączone stopy oparte całą powierzchnią o podłoże).
b) ĆWICZENIE: podciągnąć prawą nogę zgiętą w kolanie w kierunku klatki piersiowej. Powrócić do pozycji wyjściowej. To samo wykonać drugą
nogą.
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Ćwiczenie 32

a) POZYCJA WYJŚCIOWA: leżenie na prawym boku, głowa na prawej ręce
zgiętej w łokciu. Nogi wyprostowane. Lewa dłoń oparta swobodnie
o podłoże na wysokości brzucha.
b) ĆWICZENIE: unieść do góry wyprostowaną lewą nogę. Powrócić do
pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonać również na drugim boku.

Uwagi
yyNa początku nie należy starać się unosić nogi zbyt wysoko. Zakres ruchu poprawi się w miarę ćwiczenia. W trakcie tego ćwiczenia można dodatkowo napinać mięśnie brzucha i pośladków.
yyPodczas tego ćwiczenia korzystnie będzie dodatkowo lekko wciągnąć brzuch.
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Ćwiczenie 44

a) POZYCJA WYJŚCIOWA: jak w poprzednim ćwiczeniu (leżenie na brzuchu z rękami wyprostowanymi, wyciągniętymi do przodu, wzdłuż osi
ciała. Nogi wyprostowane).
b) ĆWICZENIE: jednocześnie podnieść do góry wyprostowane ręce i nogi.
Powrócić do pozycji wyjściowej.

Uwagi
yyNależy uważać, aby nogi nie były ugięte w kolanach podczas unoszenia.
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Ćwiczenie 60

a) POZYCJA WYJŚCIOWA: jak w poprzednim ćwiczeniu (klęk podparty,
ręce wyprostowane).
b) ĆWICZENIE: nie zmieniając położenia dłoni, opuścić tułów równolegle
do podłoża, starając się pośladkami dotknąć pięt. W tej pozycji wytrzymać 5–10 sekund, spokojnie oddychając.

Uwagi
yyĆwiczeniami 60, 61 i 62 powinno się kończyć każdy trening bez względu na
to, ile ćwiczeń zostało wykonanych.
yyW razie uczucia nadmiernego ciągnięcia, unieść nieco wyżej pośladki.
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