
 Streszczenie  Wstęp. Dolegliwości związane z kręgosłupem są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do 
lekarza rodzinnego. W przypadku silnych dolegliwości bardzo często wskazana jest wizyta u specjalisty. W przypadku 
mniej zaawansowanej dyskopatii podstawą leczenia będzie rehabilitacja i fizjoterapia oraz terapia farmakologiczna 
mające na celu złagodzenie bólu pod okiem lekarza rodzinnego. 
Cel pracy. Analiza częstości występowania oraz metod leczenia dyskopatii. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Lublinie, w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Przeanalizowano dokumentację medyczną 
hospitalizowanych pacjentów, ponadto chorzy wypełniali odpowiednio przygotowaną ankietę. 
Wyniki. Badaniami objęto 99 pacjentów. Najczęściej u badanych dyskopatia dotyczyła odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa (87,88%), rzadziej piersiowego (11,11%) i szyjnego (12,12%). Średni czas hospitalizacji wynosił 10 dni. Dla 
większości badanych obecna hospitalizacja była pierwszą (58,59%). 
Wnioski. Dyskopatia najczęściej występowała w odcinku lędźwiowym, rzadziej w piersiowym i szyjnym. Po zastoso-
waniu leczenia zachowawczego nastąpiła poprawa stanu zdrowiu szczególnie u osób, u których dyskopatia występo-
wała w jednym odcinku kręgosłupa. U większości pacjentów zalecana była rehabilitacja, niewielu chorych otrzymało 
skierowanie do sanatorium.
Słowa kluczowe: rehabilitacja, dyskopatia, fizykoterapia, kinezyterapia, farmakoterapia.

 Summary  Background. Ailments associated with the spinal column are among one of the most common reasons to 
report to general practitioner. In case of severe symptoms, consultation with specialists is advised. Less symptomatic 
degenerative disc disease requires physiotherapy and rehabilitation as a basic method of treatment along with drug 
therapy under control of GP with the aim to relieve the pain. 
Objectives. Analysis of incidence and treatment methods of discopathy. 
Material and methods. The study was conducted from 1 January till 31 December 2010 in the Hospital of Lublin 
in Department of Neurology and Traumatology Unit. Medical documentation of hospitalized patients was taken into 
consideration. Furthermore, patients filled up a questionnaire. 
Results. The study was conducted among 99 patients. Most of the respondents were identified with disc diseases 
within lumbar spinal column (87.88%), 11.11% referred to thoracic vertebrae and 12.12% to cervical. 10 days was 
the average time duration of hospitalization. For most of respondents (58.59%) above mentioned hospitalization was 
the very first one. 
Conclusions. Disc diseases mostly occurred in the lumbar spinal column, less frequently in thoracic and cervical part. 
Conservative treatment improved health status among patients, in particular among those reported with discopathy in 
one segment of spinal column. Rehabilitation was recommended for most of the patients. Few patients were referred 
to sanatorium.
Key words: rehabilitation, degenerative disk disease, physiotherapy, kinesiotherapy, pharmacotherapy.
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Wstęp

Dolegliwości związane z kręgosłupem dotyczą 
rocznie około połowy populacji ludzi dorosłych na 
świecie [1]. Z obserwacji wynika, że dolegliwości 
te mają charakter nawrotowy i tendencję przecho-
dzenia w postać przewlekłą, ponadto ograniczają 
sprawność ruchową na jakiś czas [2]. Pacjenci 
w większości wracają do dobrej sprawności fi-
zycznej w ciągu 2 miesięcy [3]. Praca w pozycji 
siedzącej, niewiele ruchu to podstawowe czynniki 
wpływające na pojawianie się dolegliwości bólo-
wych kręgosłupa. Ból kręgosłupa prowadzi najczę-
ściej do ograniczenia ruchowego spowodowanego 
unikaniem określonych ruchów i spontanicznego 
przyjmowania pozycji, w których ból jest mniej 
odczuwany. Prowadzi to do przymusowego usta-
wienia stawów i niemożności wykonywania wielu 
czynności, a to z kolei uniemożliwia właściwe 
usprawnianie i prowadzi do nasilenia bólu. Po 
przeziębieniach bóle kręgosłupa są najczęstszą do-
legliwością, z którą chorzy zgłaszają się do lekarza 
pierwszego kontaktu [4].

Cel pracy

Analiza częstości występowania oraz metod 
leczenia dyskopatii. 

Materiał i metody

Badania metodą ankietową przeprowadzono 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, 
w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udaro-
wym. Przeanalizowano dokumentację medyczną 
hospitalizowanych pacjentów, ponadto chorzy 
wypełniali odpowiednio przygotowaną ankietę. 
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycz-
nej. Przyjęto poziom istotności statystycznej p 
< 0,005. Badania przeprowadzono z użyciem 
oprogramowania komputerowego Statistica 9.0 
(StatSoft Polska). 

Wyniki

Badaniami objęto 99 pacjentów. Wśród hospita-
lizowanych 57,58% stanowiły kobiety, zaś 42,42% 
mężczyźni. Średnia wieku badanych wynosiła 
55,69 ± 16,49 lat (22−88 lat). Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że najczęściej u badanych dys-
kopatia dotyczyła odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
(87,88%), rzadziej piersiowego (11,11%) i szyjnego 
(12,12%). Średni czas hospitalizacji wynosił 10,32 
± 5,16 dni (2−26 dni). Dla większości badanych 
wykonana hospitalizacja była pierwszą (58,59%), 

natomiast dla 41,41% była to kolejna hospitaliza-
cja. Analiza statystyczna wykazała istotny związek 
między liczbą hospitalizacji a rodzajem dyskopatii 
(p = 0,002). Stwierdzono, że dla badanych, którzy 
mieli dyskopatię w kilku odcinkach kręgosłupa, 
istotnie statystycznie częściej była to kolejna ho-
spitalizacja (63,64%) w porównaniu z badanymi, 
którzy mieli dyskopatię w odcinku LS (35,06%). 
Badania wykazały, że przed hospitalizacją 74,75% 
badanych było leczonych ambulatoryjnie przez le-
karza rodzinnego, zaś 25,25% nie. W wyniku prze-
prowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że 
badani w wieku powyżej 60 lat (89,74%) w porów-
naniu z badanymi w wieku 41−60 lat (65,69%) 
i do 40 lat (63,64%) istotnie częściej statystycznie 
leczyli się ambulatoryjnie przed obecną hospita-
lizacją (p = 0,002). Analizowano także metody 
leczenia hospitalizowanych pacjentów. Większość, 
chorych (74,75%) stosowała farmakoterapię zale-
coną przez lekarza rodzinnego. Przeprowadzona 
analiza wykazała, że 55,56% otrzymało skierowa-
nie na rehabilitację, natomiast 44,44% nie. Analiza 
statystyczna wykazała, że badani w wieku do 40 
lat częściej otrzymywali skierowania na rehabili-
tację (63,64%) niż badani pacjenci w pozostałych 
grupach wiekowych (p = 0,003). Wśród chorych 
skierowanych na rehabilitację najczęstszą metodą 
fizykoterapii była stymulacja TENS oraz jonofore-
za z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi; 
dotyczyła ona 88% pacjentów. Wszyscy pacjenci 
skierowani na rehabilitację mieli wykonywaną ki-
nezyterapię. Badania wykazały, że tylko 7,07% 
badanych miało skierowanie do sanatorium, nato-
miast 92,93% nie otrzymało takiego skierowania. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że 15,15% badanych otrzymało skierowanie na 
zabieg operacyjny, natomiast 84,8% nie. Analiza 
statystyczna wykazała, że badani w wieku do 40 
lat częściej byli kierowani na zabieg operacyj-
ny (27,27%) niż badani w pozostałych grupach 
wiekowych (p = 0,005). Badania wykazały, że 
u 62,63% badanych po hospitalizacji nastąpiła 
duża poprawa, natomiast u 11,11% niewielka, 
a u 26,26% nie stwierdzono poprawy. W wyniku 
przeprowadzonej analizy statystycznej nie stwier-
dzono istotnych statystycznie różnic w poprawie 
zdrowia między badanymi, którzy mieli dyskopatie 
tylko w LS (66,23%) w porównaniu z badanymi, 
którzy mieli dyskopatie w kilku odcinkach (50%)  
(p = 0,002). Analiza statystyczna wykazała, że ba-
dani, którzy wcześniej nie leczyli się ambulatoryj-
nie mieli istotnie statystycznie częściej dużą popra-
wę (84%) w porównaniu z badanymi, którzy przed 
hospitalizacją leczyli się (55,41%) (p = 0,003). 
Analiza statystyczna wykazała, że badani, którzy 
nie mieli poprawy stanu zdrowia istotnie częściej 
kierowani byli na zabieg (38,46%) w porównaniu 
z badanymi, u których wystąpiła duża poprawa 
(8,06%) (p = 0,0005). 
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Dyskusja

Skuteczne leczenie dolegliwości związanych 
z kręgosłupem to bardzo poważne wyzwanie stoją-
ce przed lekarzem pierwszego kontaktu. Właściwe 
rozpoznanie i leczenie choroby mogą ułatwić od-
powiednio opracowane algorytmy postępowania. 
W pierwszej kolejności, na podstawie dokładnie 
zebranego wywiadu lekarskiego, po pełnym bada-
niu klinicznym, lekarz rodzinny stara się postawić 
właściwą diagnozę i rozpocząć leczenie. Często 
wymagane są dodatkowe badania, takie jak: RTG, 
TK, a czasami MR kręgosłupa w celu oceny wza-
jemnych stosunków anatomicznych struktur kanału 
a układem kostnym. Badania TK i MR w szczegól-
nych przypadkach wzbogacić można technikami 
kontrastującymi. Diagnostykę uzupełniamy często 
badaniem przepływów tętnic kręgowych [5]. Fi-
zykoterapię rozpoczynamy po farmakologicznym 
wyciszeniu ostrych objawów bólowych. Większość 
hospitalizowanych pacjentów stosowała niestero-
idowe leki przeciwzapalne. Połowa chorych otrzy-
mała skierowanie na rehabilitację w celu wyko-
nania kinezyterapii oraz fizykoterapii. Najczęstszą 
zastosowaną metodą fizykoterapii wśród hospita-
lizowanych pacjentów była stymulacja TENS oraz 
jonoforeza z NLPZ; jest to zgodne z aktualnymi 
zaleceniami. Kinezyterapię rozpoczynamy w zależ-

ności od stanu chorego i chorób towarzyszących. 
Program ćwiczeń leczniczych powinien być za-
wsze ustalany indywidualnie dla każdego chorego. 
W trakcie leczenia pewne zabiegi fizykalne łączy 
się ze sobą, by osiągnąć lepszy efekt terapeutycz-
ny. Dobór odpowiednich zabiegów powinien być 
dokładnie określony przez lekarza rehabilitacji. 
Najważniejsza jest jednak rola lekarza rodzinnego, 
który ma za zadanie rozpoznać dolegliwości bó-
lowe kręgosłupa, zlecić farmakoterapię i w razie 
braku poprawy skierować chorego do specjalisty 
w celu objęcia leczeniem rehabilitacyjnym.

Wnioski

Dyskopatia najczęściej występowała w odcinku 1. 
lędźwiowym, rzadziej w piersiowym i szyjnym.
Po zastosowaniu leczenia zachowawczego na-2. 
stąpiła poprawa stanu zdrowia u osób, u któ-
rych dyskopatia występowała w jednym odcin-
ku kręgosłupa.
U większości pacjentów zalecana była rehabili-3. 
tacja, niewielu chorych otrzymało skierowanie 
do sanatorium.
Bardzo ważna w leczeniu dyskopatii jest rola 4. 
lekarza rodzinnego jako lekarza pierwszego 
kontaktu.
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