
 Streszczenie  Wstęp. Pojęcie dyskopatii obejmuje bardzo szerokie spektrum zmian patologicznych w obrębie krążka 
międzykręgowego, powodujące charakterystyczne objawy kliniczne, wśród których dominują dolegliwości bólowe. 
Leczenie chorych na dyskopatię najczęściej ma charakter zachowawczy. Stosowana jest farmakoterapia o działaniu 
przeciwbólowym i przeciwzapalnym oraz różne formy fizjoterapii.
Cel pracy. Ocena skuteczności stosowanych zabiegów z zakresu rehabilitacji u chorych z rozpoznaną dyskopatią 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Materiał i metody. Badaniami objęto 50 osób z rozpoznaną dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa, uczęszczają-
cych na zabiegi rehabilitacyjne do lubelskich ośrodków rehabilitacji. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety. 
Wyniki. Wśród metod rehabilitacji stosowanych u badanych pacjentów dominowały zabiegi z zakresu fizykoterapii 
(33%). U 28% ankietowanych stosowane były różne metody kinezyterapii, a u 26% masaże. Przeprowadzone bada-
nia potwierdziły fakt skuteczności działania przeciwbólowego i poprawiającego komfort życia zabiegów z zakresu 
fizjoterapii, szczególnie u tych ankietowanych, którzy stosują te zabiegi regularnie i systematycznie.
Wnioski. 1. Najczęściej stosowanymi zabiegami u chorych z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa są zabiegi 
z zakresu fizykoterapii. 2. Większą skuteczność w działaniu przeciwbólowym ma dla pacjenta łączenie różnych 
metod rehabilitacji. 3. Systematyczność w stosowaniu zabiegów z zakresu fizjoterapii powoduje wydłużenie czasu 
zmniejszenia się lub ustąpienia dolegliwości bólowych związanych z chorobą.
Słowa kluczowe: dyskopatia, rehabilitacja.

 Summary  Background. The term ‘discopathy’ refers to a wide range of pathological lesions of the intervertebral 
disc resulting in characteristic clinical symptoms, mainly pain. Treatment of discopathic patients is usually conserva-
tive. Analgesic and anti-inflammatory pharmacotherapy is used, as well as various forms of physiotherapy.
Objectives. The aim of the study was to assess the efficacy of rehabilitation procedures in patients with recognized 
discopathy of the low back.
Material and methods. The study included 50 subjects with recognized discopathy of the low back taking part in reha-
bilitation procedures performed in rehabilitation centers in Lublin. The research method was a survey questionnaire. 
Results. Rehabilitation methods used in the study patients mostly involved physiotherapy exercises (33%). Various 
forms of kinesitherapy were used in 28% of respondents and massages in 26%. The studies confirmed analgesic effi-
cacy and life quality improvement by means of physiotherapy exercises, especially in those subjects who did these 
procedures regularly and systematically.
Conclusions. 1. The most common procedures used to treat patients with discopathy of the low back include 
physiotherapy exercises. 2. Higher analgesic efficacy may be achieved by combining various rehabilitation methods.  
3. Regularity of physiotherapy exercises results in quicker reduction in disease-related pain or its total regression.
Key words: discopathy, rehabilitation.
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Wstęp

Dyskopatia jest jedną z najczęściej pojawiają-
cych się patologii powodujących ból kręgosłupa 
w odcinku lędźwiowym [1]. Pojęcie dyskopatii 
obejmuje zmiany chorobowe krążków międzykrę-
gowych, które prowadzą do pęknięcia pierścienia 
włóknistego i wydobycia jądra miażdżystego na 
zewnątrz, co powoduje charakterystyczne objawy 
kliniczne wynikające z ucisku na korzenie nerwo-
we lub rdzeń kręgowy [2]. 

Dyskopatia może być następstwem [3]:
– starzenia się ustroju,
– nadmiernego przeciążenia kręgosłupa,
– zmian pourazowych,
– wad wrodzonych i nabytych kręgosłupa,
– przebytych w okresie młodzieńczym chorób 

kręgosłupa.
Powstaniu dyskopatii sprzyja siedzący tryb życia 

oraz ograniczenie aktywności fizycznej. 
Leczenie chorych na dyskopatię ma najczęściej 

charakter zachowawczy. Stosowana jest farma-
koterapia o działaniu przeciwbólowym i prze-
ciwzapalnym oraz różne formy fizjoterapii. Tylko 
7−10% pacjentów wymaga zabiegu operacyjnego, 
do którego wskazaniem jest uszkodzenie rdzenia 
kręgowego z towarzyszącym niedowładem mięśni 
kończyn dolnych oraz nietrzymaniem moczu i/lub 
stolca [4].

Cel pracy

Celem badań była ocena skuteczności stoso-
wanych zabiegów z zakresu rehabilitacji u chorych 
z rozpoznaną dyskopatią odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa.

Materiał i metody

Badaniami objęto 50 osób (38 kobiet i 12 męż-
czyzn) w wieku 18−60 lat z rozpoznaną dyskopatią 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa, uczęszczających 
na zabiegi z rehabilitacyjne do lubelskich ośrodków 
rehabilitacji. 

Metodą badawczą był skonstruowany dla po-
trzeb pracy kwestionariusz ankiety. Udział w bada-
niach był dobrowolny i anonimowy.

Wyniki badań

U wszystkich badanych choroba i towarzyszące 
jej dolegliwości bólowe miały charakter przewlekły 
i trwały od 1 do 8 lat (średnio 4 lata). U większości 
(42%) dolegliwości bólowe miały charakter na-
wracający, u 32% – charakter stały, a u 26% – na-
padowy. 94% ankietowanych uznało, że choroba 
w sposób istotny obniżyła komfort ich codziennego 
życia.

Wśród metod rehabilitacji stosowanych u ba-
danych pacjentów dominowały zabiegi z zakresu 
fizykoterapii (33%). U 28% ankietowanych stoso-
wane były różne metody kinezyterapii, a u 26% 
masaże. 13% ankietowanych korzystało również 
z innych metod leczenia, takich jak: kręgarstwo, 
joga, akupunktura.

U większości ankietowanych podczas cyklu 
leczenia usprawniającego stosowano jednocześnie 
różne metody z zakresu fizjoterapii (ryc. 1). 

Większość ankietowanych pacjentów (74%) 
uznała za skuteczne stosowane u nich metody 
rehabilitacji. W opinii 36% ankietowanych najbar-
dziej skuteczną metodą były zabiegi z zakresu fizy-
koterapii. Duży odsetek badanych (32%) wysoko 
oceniło również skuteczność masażu (ryc. 2).

Rycina 1. Metody rehabilitacji 
stosowane u ankietowanych 
pacjentów z dyskopatią lędź-
wiowego odcinka kręgosłupa0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
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92% ankietowanych osób deklarowało chęć 
ponownego skorzystania z zabiegów rehabilitacyj-
nych.

Przeprowadzone badania potwierdziły fakt sku-
teczności działania przeciwbólowego i poprawiają-
cego komfort życia zabiegów z zakresu fizjoterapii 
stosowanych u ankietowanych pacjentów regular-
nie i systematycznie (ryc. 3). 

Dyskusja

Rehabilitacja osób z dyskopatią odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa jest procesem długotrwałym 
i skomplikowanym. U chorych występują okresy 
zaostrzenia i remisji [1]. W badaniu poddano 
analizie skuteczność przeciwbólową zabiegów re-
habilitacyjnych, która według piśmiennictwa sięga 
około 80% [5, 6]. W materiale własnym uzyskano 
podobne wyniki. Skuteczność przeciwbólową sto-
sowanych zabiegów potwierdziło 74% ankietowa-
nych. Tak wysoka skuteczność rehabilitacji wynika 
z faktu, że zabiegi z zakresu fizjoterapii mają wpływ 
na stabilizację i korektę położenia przesuniętej czę-
ści krążka międzykręgowego [5].

Najlepsze wyniki w leczeniu dyskopatii dają 
skojarzone metody leczenia. Połączenie kinezy-
terapii, fizykoterapii i masażu daje lepsze wyniki 
niż stosowanie pojedynczych procedur z zakresu 
fizjoterapii [7, 8]. Potwierdzają to również wyniki 
badań własnych.

Istotny dla pacjenta jest przede wszystkim czas 
utrzymywania się efektu przeciwbólowego stoso-
wanej terapii. Analiza uzyskanych danych wska-
zuje, że u 60% chorych poddających się systema-
tycznie zabiegom z zakresu rehabilitacji i tylko 20% 
pacjentów korzystających z zabiegów sporadycznie 
potwierdza ich długotrwały efekt przeciwbólowy. 
Uzyskane wyniki zgodnie z danymi literaturowymi 
sugerują konieczność systematycznej rehabilitacji 
pacjentów z dyskopatią odcinka lędźwiowego krę-
gosłupa [9].

Wnioski

Najczęściej stosowanymi zabiegami u chorych 1. 
z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
są zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Większą skuteczność w działaniu przeciwbólo-2. 
wym ma dla pacjenta łączenie różnych metod 
rehabilitacji.
Systematyczność w stosowaniu zabiegów z za-3. 
kresu fizjoterapii powoduje wydłużenie czasu 
zmniejszenia się lub ustąpienia dolegliwości 
bólowych związanych z chorobą.
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Rycina 2. Skuteczność zabiegów rehabilitacyjnych 
w opinii respondentów

Rycina 3. Efekt przeciwbólowy stosowanych zabiegów 
rehabilitacyjnych u ankietowanych pacjentów
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