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Wstęp. choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest przewlekłą i postępującą chorobą polegającą na przedwcze-
snym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących funkcjonalne połączenia kręgów. Jest najczęstszą przyczyną dolegliwości 
bólowych. Do jej rozwoju predysponują: wiek, otyłość, praca i nadmierna aktywność fizyczna, wiążące się z dużymi obcią-
żeniami, wady wrodzone i zaburzenia hormonalne. 
Cel pracy. ocena efektów prowadzonej rehabilitacji jako jednej z metod leczenia chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa 
u pacjentów po odbytym turnusie rehabilitacyjnym.
Materiał i metody. badaniem objęto 100 pacjentów centrum rehabilitacji rolników w szklarskiej Porębie w wieku 23–65 lat 
ze zdiagnozowanymi chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. ankietowanymi w większości były kobiety (73%, 73) w wie-
ku 51–60 lat (57%, 57). W badaniu wykorzystano autorską, anonimową ankietę, którą pacjenci wypełniali między majem 
i czerwcem 2013 r.
Wyniki. Wśród ankietowanych 39% (39) miało zwyrodnienia w okolicy kości krzyżowej kręgosłupa, 29% (29) w odcinku 
lędźwiowym, a pozostali: szyjnym (16%, 16), piersiowym (14%, 14) i w okolicy kości ogonowej (2%, 2). u większości bada-
nych (64%, 64) zwyrodnienia występowały powyżej 10 lat, a dolegliwości bólowe miały charakter ciągły (58%, 58). spośród 
ankietowanych 45% (45) deklarowało, że w ramach leczenia korzysta z farmakoterapii i rehabilitacji. Większość z nich (96%, 
96) dobrze znosiła zabiegi fizjoterapeutyczne, po których u 88% (88) wystąpiła poprawa samopoczucia. 
Wnioski. u ankietowanych dominowały zwyrodnienia w odcinku szyjnym i lędźwiowym, które dawały duże dolegliwości 
bólowe. zastosowanie dostępnych metod rehabilitacyjnych spowodowało poprawę samopoczucia ankietowanych.
Słowa kluczowe: osoby starsze, zwyrodnienia kręgosłupa, rehabilitacja.

Background. the spine osteoarthritis is a chronic and progressive disease involving the premature wear and degen-
eration of tissues forming functional connections between vertebrae. It is the most common cause of pain. Predisposing factors 
are: age, obesity, work and excessive physical activity involving weight lifting, birth defects and hormonal disorders. 
Objectives. Purpose of this study was to evaluate the rehabilitation effectiveness, as one of the treatment modalities for degen-
erative diseases of the spine on the state of patients after one course of rehabilitation. 
Material and methods. the study comprised 100 patients aged 23–65 years who were diagnosed with a degenerative disease of 
the spine. study group consisted predominantly of women (73%, 73), aged 51–60 years (57%, 57). the material was collected 
by the use of anonymous surveys among the patients of the Farmers rehabilitation center in szklarska Poręba in May–June 2013. 
Results. 39% (39) of the respondents had degeneration in the sacral region, 29% (29) in lumbar area, neck was affected in 16% 
(16), and the thoracic and coccyx area comprised 14% (14) and 2% (2) respectively. In the majority of respondents (64%, 64) 
degeneration was present for more than 10 years, and the pain complaints were constant (58%, 58). 45% (45) of respondents 
declared the use of pharmacological treatment and rehabilitation. Most of them (96%, 96) tolerated the physiotherapy well and 
after the treatment 88% (88) had an improvement in well-being.
Conclusions. In the surveyed dominated degeneration in the cervical and lumbar spine, which gave great pain. the use of the 
available methods of rehabilitation resulted in improved well-being of the study patients.
Key words: elderly people, spine degeneration, rehabilitation.

Streszczenie

Summary

Wstęp
choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest przewlekłym 

i postępującym schorzeniem znacznie obniżającym jakość 
życia pacjentów [1]. Jest najczęstszą przyczyną dolegliwo-
ści bólowych kręgosłupa [2]. Polega na przedwczesnym 
zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących funkcjonalne 
połączenia kręgów (krążka, stawów międzywyrostkowych). 
Jest to proces naturalnego zużycia organizmu, który najczę-
ściej występuje u osób starszych, ale może rozpocząć się 
również w młodym wieku na skutek przeciążenia [3]. 

zwyrodnienie może mieć charakter pierwotny lub wtór-
ny (po przebytym urazie, chorobie o charakterze zapalnym, 
przy wadach kręgosłupa). zmiany zwyrodnieniowe są zja-
wiskiem bardzo złożonym, a obraz chorobowy zależy od 
charakteru procesu zwyrodnieniowego i jego lokalizacji 
[4]. Występujące procesy w konsekwencji prowadzą do 
zmian klinicznych (zwężenia kanału kręgowego i otworów 
międzykręgowych), które mogą się rozpoczynać już około 
30 r.ż. [5, 6]. W ich rezultacie zmniejsza się procentowy 
udział substancji płynnych w jądrze miażdżystym, staje się 
ono mniej elastyczne, a spoistość włókien pierścienia włók-
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nistego zmniejsza się i przy ruchach kręgosłupa ulega on 
rozciągnięciu. Powoduje to uwypuklenie jądra miażdżyste-
go, a następnie prowadzi do przerwania pierścienia włókni-
stego i wypadania jądra miażdżystego, który wywiera ucisk 
na korzenie nerwowe, w wyniku czego dochodzi do silnych 
dolegliwości bólowych [7, 8].

nie wyjaśniono dotąd jednoznacznie przyczyn choro-
by, najprawdopodobniej jest ona konsekwencją konstelacji 
kilku czynników, które działają na stawy lub i całościowo 
na układ mięśniowo-szkieletowy [1, 2]. Do rozwoju cho-
roby zwyrodnieniowej predysponują: zaawansowany wiek, 
otyłość, praca wymagająca dźwigania, nadmierna aktyw-
ność fizyczna, wady wrodzone. Współczesna medycyna 
daje wiele możliwości leczenia choroby zwyrodnieniowej, 
a rehabilitacja jest jedną z możliwości wspomagania farma-
koterapii i jej następstw [5, 6]. Współcześnie rehabilitacja 
jest integralną częścią niekiedy bardzo długiego procesu 
leczenia pacjentów, u których stwierdzono zmiany zwy-
rodnieniowe kręgosłupa. o jej jakości i skutkach decydu-
je grupa kompetentnych specjalistów, tworzących zespół 
rehabilitacyjny. W jego działaniu ważna jest poprawa ru-
chomości oraz kształtu krzywizn kręgosłupa [9, 10]. celem 
fizjoterapii jest łagodzenie bólu, działanie przeciwzapalne 
i powodujące obniżenie napięcia mięśni. W leczeniu fi-
zjoterapeutycznym chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa 
najważniejsza jest kinezyterapia, a także profilaktyka i edu-
kacja pacjenta. Wybór zabiegów jest zależny od rodzaju 
schorzenia kręgosłupa, jego lokalizacji, typu dolegliwości 
bólowych, doświadczeń uzyskanych z wcześniejszych re-
habilitacji i tolerancji zabiegów przez chorego. Istotnym 
elementem leczenia jest farmakologiczne bądź fizykalne 
działanie przeciwbólowe [11].

Cel pracy

celem badań była ocena efektów prowadzonej rehabi-
litacji jako jednej z metod leczenia chorób zwyrodnienio-
wych kręgosłupa u pacjentów po przebytym turnusie reha-
bilitacyjnym.

Materiał i metody

badaniem objęto 100 pacjentów w centrum rehabilita-
cji rolników kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego 
„Granit” w szklarskiej Porębie w okresie od 4.04.2013 r. do 
16.05.2013 r. narzędzie badawcze stanowił autorski kwe-
stionariusz składający się z dwóch części. Pierwsza zawie-
rała pytania dotyczące danych socjodemograficznych re-
spondentów, a druga – 14 pytań zamkniętych dotyczących: 
pracy wykonywanej przed chorobą; odcinka kręgosłupa, 
którego dotyczy zwyrodnienie; czasu, od którego występują 
objawy zwyrodnienia kręgosłupa; częstości występowania 
bólu; metod stosowanego leczenia; częstości korzystania 
z turnusów rehabilitacyjnych; zabiegów, jakie zlecono w ra-
mach leczenia; ich tolerancji przez ankietowanych, a także 
stosowania przez nich leków przeciwbólowych oraz oceny 
zastosowanych metod po zakończonym turnusie. badania 
miały charakter dobrowolny i anonimowy. 

Wśród badanych: 57% (57) było w wieku 51–60 lat, 
22% (22) w przedziale 41–50 lat, 11% (11) w wieku 31–40 
lat, 7% (7) powyżej 60 r.ż. i 3% (3) w przedziale 20–30 
lat. ankietowanymi w większości były kobiety (73%, 73). 
badani mieli zdiagnozowane choroby zwyrodnieniowe krę-
gosłupa i przebywali na 21-dniowym turnusie rehabilitacyj-
nym. badania zostały przeprowadzone w ostatnim dniu po-
bytu kuracjuszy z wykorzystaniem autorskiej anonimowej 
ankiety. 

Wyniki
W badanej grupie 71% (71) ankietowanych wykonywa-

ło przed chorobą pracę fizyczną (rolnicy), a 29% (29) umy-
słową. 57% osób (57) twierdziło, że wykonywana praca 
miała wpływ na wystąpienie omawianej choroby.

najczęściej badani skarżyli się na występowanie bólu 
w odcinku krzyżowym kręgosłupa (39%, 39), najrzadziej  
– w okolicy kości ogonowej (2%, 2) (ryc. 1).

Rycina 1. umiejscowienie występowania dolegliwości bólo-
wych u ankietowanych

u większości ankietowanych zwyrodnienia zostały 
zdiagnozowane ponad 10 lat przed badaniem (64%, 64), 
u 21% (21) – od 6 do 10 lat przed badaniem, u 11% (11)  
– od 3 do 5 lat przed badaniem, a u 4% (4) – od 6 miesięcy 
do 2 lat przed wypełnieniem ankiety. W przypadku 58% 
(58) osób dolegliwości bólowe kręgosłupa występowały cią-
gle, u 38% (38) – często, a u 4% (4) – rzadko.

Prawie połowa badanych (45%, 45) deklarowała, że 
w ramach leczenia, przed pobytem na turnusie rehabilita-
cyjnym, korzysta zarówno z farmakoterapii, jak i rehabilita-
cji. tylko z rehabilitacji korzystało 43% (43) ankietowanych 
(z czego 77% (77) korzystało z rehabilitacji w miejscu za-
mieszkania), jedynie z farmakoterapii – 2% (2), a operacji 
podało się 10% (10) badanych. nikt z ankietowanych nie 
korzystał z alternatywnych metod leczenia, takich jak np.: 
akupunktura, akupresura czy fitoterapia. spośród ankieto-
wanych w trakcie pobytu i rehabilitacji leki przeciwbólowe 
stosowało 78% (78) badanych. 

W ramach przeprowadzonych badań analizowano także 
częstość i rodzaj wykonywanych zabiegów. stwierdzono, 
że 38% (38) ankietowanych osób korzystało 3-krotnie z re-
habilitacji w ostatnich 5 latach, 35% (35) – 2-krotnie, 14% 
(14) – jednokrotnie, 11% (11) – 4-krotnie, zaś 2% (2) osoby 
w ogóle nie korzystały z tej formy leczenia w ostatnich latach. 
W ramach rehabilitacji przeprowadzano zabiegi (tab. 1), któ-
re większość z badanych (96%, 96) znosiła dobrze.

badani uznali, że najkorzystniejszymi dla nich zabie-
gami były: masaż klasyczny kręgosłupa (89%, 89), parafi-
na (88%, 88), gimnastyka grupowa (78%, 78), magnetotron 
(77%, 77), gimnastyka indywidualna (65%, 65), krioterapia 
(58%, 58), nordic Walking (55%, 55), wirówka kończyn dol-
nych i odcinka l–s (39%, 39), kąpiel perełkowa (38%, 38), 
masaż podwodny (28%, 28), laser i masaż wirowy kończyn 
górnych (25%, 25), masaż wirowy kończyn dolnych (24%, 
24), elektroterapia (23%, 23), siłownia i czterokomorówka 
(po 22%, po 22), sauna i Fango (po 15%, po 15), lampa 
solux i diatermia (po 14%, po 14), ultradźwięki (12%, 12), 
bioptron (11%, 11), kąpiele solankowe (9%, 9). Po zastoso-
wanych zabiegach 88 (88%) ankietowanych osób zgłosiło 
poprawę, 10 (10%) – nie stwierdziło zmian w samopoczu-
ciu, a 2 (2%) uznały, że nastąpiła znaczna poprawa.

W związku z powyższym 98 (98%) osób wyraziło chęć 
korzystania z dalszego usprawniania przez rehabilitację.

16%

14%

29%

39%

2%

Odc.szyjny 16%

Odc.piersiow y 14%

Odc.lędźw iow y 29%

Odc.krzyżow y 39%

Kość ogonow a 2%
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Tabela 1. Rodzaje zabiegów zlecanych ankietowanym
Rodzaj zabiegu n %
czterokomorówka 24 24

Wirówka kończyn dolnych i odcinka l–s 25 25

Masaż wirowy kończyn górnych 28 28

bioptron 28 28

Fango 29 29

Masaż wirowy kończyn dolnych 35 35

Diatermia 42 42

Masaż podwodny 43 43

siłownia 45 45

kąpiele perełkowe 48 48

laser 56 56

krioterapia 62 62

Fluidoterapia 62 62

kąpiele solankowe 67 67

lampa solux 67 67

ultradźwięki 68 68

nordic Walking 72 72

sauna 75 75

Gimnastyka indywidualna 85 85

elektroterapia 88 88

Magnetotron 89 89

Gimnastyka grupowa 91 91

Masaż klasyczny kręgosłupa 92 92

Parafina 92 92

Dyskusja
rehabilitacja jest obecnie jedną z częściej stosowanych 

metod leczenia w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłu-
pa. Fizjoterapia (kinezyterapia i fizykoterapia) wykorzystuje 
różne techniki leczenia ruchem i czynnikami fizycznymi, 
co jest stosowane dodatkowo w profilaktyce chorób wyni-
kających ze zmniejszonej aktywności ruchowej. koncepcje 
szeroko pojętej rehabilitacji umożliwiają dostosowanie jej 
do indywidualnych potrzeb pacjentów uznając, że rehabi-
litacja stanowi integralną składową profilaktyki oraz terapii. 
rehabilitacja prowadzona w warunkach uzdrowiskowych 
ma dodatkowy czynnik mobilizujący ze względu na spe-
cyficzne warunki hotelowo-żywieniowe oraz bliskość i do-
stępność bazy zabiegowej. Dzięki wyżej wymienionym 
walorom efekt podjętych działań jest bardziej odczuwalny 
przez pacjenta [12].

W ramach przeprowadzonych badań analizowano nie-
jednorodną pod względem wieku, wykształcenia i płci grupę 
pacjentów. Przeważały w niej kobiety w wieku podeszłym. 
Potwierdza to doniesienia literatury, że choroba zwyrodnie-
niowa kręgosłupa dotyczy przede wszystkim osób w pode-
szłym wieku [13]. 

również analiza umiejscowienia zwyrodnień kręgosłu-
pa występujących wśród ankietowanych okazała się tożsa-
ma z innymi badaniami, gdzie wskazano, że najczęstszymi 
są zmiany w odcinku krzyżowym, lędźwiowym i szyjnym 
kręgosłupa [2]. zmiany zlokalizowane w górnej części krę-
gosłupa dotyczą najczęściej stawów unkowertebralnych 
(stawów luschki), a więc niewielkich stawów rozmieszczo-

nych symetrycznie w tylno-bocznych obrzeżach przestrze-
ni międzytrzonowej kręgów szyjnych. obecność zmian 
zwyrodnieniowych w tych stawach manifestuje się zwykle 
pojawieniem lub nasileniem bólu karku podczas ruchów 
obrotowych głową, może powodować wystąpienie gwał-
townych dolegliwości bólowych promieniujących do łopat-
ki, ramienia i palców rąk (rwa ramienna). Dolegliwościom 
tym towarzyszą objawy ucisku na korzenie czy tętnice 
kręgowe, mogą powodować różnego rodzaju niedowłady. 
z kolei zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa dotyczące 
głównie krążków międzykręgowych mogą być przyczyną 
bólu promieniującego do potylicy i szczytu głowy (neuralgia 
potyliczna). zmiany występujące w okolicach właściwych 
stawów międzykręgowych powodują ograniczenie ruchów 
głowy i występowanie trzasków przy poruszaniu, czemu to-
warzyszy umiarkowany ból. nadmierna lordoza powoduje 
ocieranie się o siebie wyrostków kolczystych, powodujące 
odczyny przerostowe tych wyrostków (choroba baastrupa) 
[11, 14]. Wszystkie te objawy obserwowano u badanych. 
Przy czym dolegliwości związane z odcinkiem piersio-
wym dotyczyły jedynie 14 osób. Jak wskazują inni autorzy, 
zwyrodnienia tej części kręgosłupa przebiegają zazwyczaj 
łagodnie i nie dają, w przeciwieństwie do zmian zwyrodnie-
niowych w odcinku lędźwiowym, szczególnie dużych dole-
gliwości bólowych. W tym odcinku kręgosłupa najczęściej 
występują wyżej już opisane dyskopatie związane ze zmia-
nami w okolicach krążków międzykręgowych [3].

choroba zwyrodnieniowa jest chorobą przewlekłą, któ-
rej postępowanie można jedynie opóźnić. Jeżeli zwyrodnie-
nie ma swoje podłoże w deformacji kręgosłupa, zaburze-
niach hormonalnych lub metabolicznych, to powinno się je 
leczyć odpowiednio wcześnie przed wystąpieniem skutków 
zwyrodnienia. W momencie wystąpienia zaostrzeń ulgę 
mogą przynosić czasowo zakładane ortezy – sznurówki lę-
dźwiowe ekstensywne (prostujące) czy piersiowe, kołnierze 
schanza, a także leczenie farmakologiczne. W bólach sta-
wowych poprawę mogą przynieść niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne i miorelaksanty. W ostateczności proponuje się 
pacjentom blokady przykręgosłupowe. stosowane wówczas 
glikokortysteroidy podawane są bezpośrednio do stawów 
lub w ich okolice [14, 15]. Wśród ankietowanych w trakcie 
pobytu i rehabilitacji większość stosowała leki przeciwbó-
lowe. Może to sugerować, że dolegliwości badanych były 
znaczne w konsekwencji zaawansowanego procesu cho-
robowego. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonych 
badań i uzyskanych wyników można zauważyć, że dzięki 
przeprowadzonym zabiegom u większości ankietowanych 
odnotowano subiektywną poprawę samopoczucia. najczę-
ściej stosowany w ramach rehabilitacji masaż klasyczny, 
indywidualna i grupowa gimnastyka, kąpiele lecznicze, 
magnetotron i elektroterapia miały istotny wpływ na wyni-
ki leczenia. W rezultacie pacjenci zgłosili chęć korzystania 
z dalszej rehabilitacji.

Wnioski
u ankietowanych zwyrodnienia kręgosłupa najczęściej 

dotyczyły odcinka szyjnego i lędźwiowego. Według bada-
nych, pobyt w omawianym ośrodku i zastosowanie dostęp-
nych metod rehabilitacyjnych spowodował poprawę ich 
samopoczucia. usprawnianie pacjentów poprzez rehabili-
tację znacząco wpłynęło więc na poprawę samopoczucia 
subiektywnego badanych. ankietowani zgłosili zapotrzebo-
wanie na dalsze usprawnianie o podobnej formie. 
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