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Szanowni Państwo!

XI Sympozjum Naukowe traktowało o rehabilitacji w powikłaniach wybranych chorób metabolicz-
nych. Tematem przewodnim była cukrzyca – choroba cywilizacyjna uwarunkowana często trybem 
życia, złym odżywianiem, brakiem ruchu. Chcieliśmy zwrócić uwagę na istotną rolę profilaktyki 
i szybkie wykrywanie choroby, ale także pokazać skutki zaniedbań w tym zakresie. 

W CKR patrzymy na pacjenta kompleksowo. Stawiając cel terapeutyczny, rozpatrywać bowiem należy 
wszystkie przyczyny niesprawności i bólu. Tylko takie podejście może skutkować poprawą stanu zdro-
wia. Pacjent powinien mieć zapewnione leczenie skoordynowane. Jestem przekonany, że Minister-
stwo Zdrowia w trybie pilnym przyspieszy prace nad wprowadzeniem na szeroką skalę opieki koordy-
nowanej. Najwyższy czas, aby decydenci zrozumieli, że rehabilitacja jest niezbędnym zakończeniem 
procesu leczenia, że nakłady na nią muszą zdecydowanie wzrosnąć, że jest to konieczne dla poprawy 
zdrowotności społeczeństwa i w konsekwencji stanowi oszczędność dla gospodarki narodowej, dzięki 
skróceniu okresu niezdolności do pracy i szybkiemu powrotowi do samodzielnej egzystencji.

XI Sympozjum Naukowe to szczególna okazja dla CKR, w 2017 roku obchodziliśmy jubileusz 40-lecia 
istnienia naszej placówki. Patrząc retrospektywnie na ten okres, możemy być dumni z naszych osiągnięć. 
Będąc w związku korporacyjnym z Fundacją Ochrony Zdrowia Inwalidów, z obiektu kształcącego osoby 
niepełnosprawne stworzyliśmy modelowy ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny, realizujący nowo-
czesne metody usprawniania funkcjonalnego, dysponujący specjalistyczną kadrą lekarzy i fizjotera-
peutów, którzy permanentnie się doskonalą.

Osiągane efekty w przywracaniu do sprawności pacjentów to zasługa wspaniałej kadry, której jeszcze 
raz, z okazji 40-lecia chcę serdecznie podziękować i życzyć, aby nasza praca była doceniana nie tylko 
przez pacjentów, ale również decydentów i żeby partykularne interesy grup zawodowych nie zakłóciły 
wypracowanego przez lata modelu rehabilitacji kompleksowej.

Czujemy misję obrony osiągnięć polskiej szkoły rehabilitacji. Zdajemy sobie sprawę, że wzmocnienia 
wymaga przede wszystkim rola fizjoterapeutów, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu. 
Ale nie możemy dopuścić do obniżenia jakości świadczeń, ponieważ istnienie specjalistycznych, reno-
mowanych ośrodków musi być solidną podstawą systemu rehabilitacji medycznej.

Na przykładzie organizowanych przez CKR sympozjów chcemy pokazać, że kompleksowość i indywi-
dualne podejście do usprawniania i leczenia pacjentów są skuteczne.

Oddając do Państwa rąk ten egzemplarz Przeglądu Medycznego życzymy ciekawej lektury, wierząc że 
przyjmiecie przedstawione prezentacje z życzliwą oceną i refleksją nad przyszłością rehabilitacji me-
dycznej w Polsce.

Wstęp
mgr Jerzy Karwowski
Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

Jerzy Karwowski
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Pro�laktyka i rehabilitacja w niektórych powikłaniach cukrzycy typu II 
prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

PATOFIZJOLOGIA POWIKŁAŃ W PRZEBIEGU CUKRZYCY TYPU II. PODSTAWY REHABILITACJI
prof. zw. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz

W Polsce w grupie osób powyżej 20 roku życia jest około 
2,5 mln osób chorych na cukrzycę typu II i kolejne1,5 – 2 mln 
osób z upośledzoną tolerancją glukozy, nie leczonych i nie 
diagnozowanych. Prognozy przewidują zwiększenie się tej 
epidemii diabetologicznej. Przyczyną zaburzeń metabolicz-
nych prowadzących do zwiększonego poziomu glukozy we 
krwi jest zaburzony system wydzielania insuliny lub jej niepra-
widłowe działanie. Prowadzi to do nieprawidłowego metabo-
lizmu tłuszczów, węglowodanów i białek. W cukrzycy typu II 
(dorosłych) utrzymuje się podwyższony poziom glukozy we 
krwi przy braku – zauważalnych przez chorego – objawów 
klinicznych, a niektóre z nich są przez chorych ignorowane. 
Prowadzi to do podwyższonego ryzyka powikłań naczynio-
wych. Cukrzyca jest zawsze chorobą postępującą, a skutki bez-
objawowego okresu choroby będą nadal występowały, 
pomimo dobrej kontroli glikemii. W 2003 roku na świecie było 
194 mln ludzi chorych na cukrzycę, prognozy WHO przewidują 
około 350 mln chorych w 2025 roku przy populacji 8 mld ludzi.

Cukrzyca stała się główną przyczyną utraty wzroku, niewydolno-
ści nerek i amputacji kończyn, a także głównym czynnikiem cho-
roby niedokrwiennej serca i zawału serca, udarów mózgu i wad 
wrodzonych noworodków. Skraca średni oczekiwany czas życia 
o 10 – 15 lat. W Polsce olbrzymie obciążenie medyczne, socjal-
ne, społeczne i ekonomiczne są nadal niedoceniane przez orga-
nizatorów ochrony zdrowia, a brak edukacji i niska świadomość 
zagrożeń oraz utrudniony dostęp do publicznej opieki zdrowot-
nej powoduje, że skutki cukrzycy wymienione powyżej stawiają 
sytuację zdrowotną w Polsce na ostatnich miejscach w Europie. 
Fizjoterapeuci i lekarze zajmujący się rehabilitacją są często 

pierwszymi przedstawicielami ochrony zdrowia, do których 
zwracają się pacjenci z różnymi dolegliwościami, nieświadomi 
faktu, że mogą to być następstwa hiperglikemii. Dlatego chcemy 
uaktualnić niektóre ważne dane z zakresu rozpoznawania patofi -
zjologii i rehabilitacji w cukrzycy. To może przyczynić się do 
zwrócenia uwagi na występujące objawy, ułatwić rozpoznanie 
i zapobiec bądź ograniczyć skutki i postęp choroby.

Podstawowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę to:

 podwyższone pragnienie,

 ogólne osłabienie,

 zwiększenie częstości oddawania moczu,

 redukcja masy ciała przy zwiększonym apetycie,

 pogorszenie widzenia,

 wywiad rodzinny.

Obecnie do potwierdzenia rozpoznania stosowane są standar-
dowo procedury charakteryzujące się dużą czułością i małym 
marginesem błędu.

Tabela 1. Terapia cukrzycy

Farmakologiczna Niefarmakologiczna
leki doustne edukacja pacjenta
insulina dieta
inne leki rehabilitacja (praca mięśniowa)

psychoterapia
ścisła kontrola
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W cukrzycy występują dysfunkcje narządów spowodowane 
bezpośrednio lub pośrednio przewlekłą hiperglikemią. W za-
leżności od mechanizmów patofizjologicznych dzieli się je na 
makro- i mikroangiopatie.

Mikroangiopatie w przebiegu cukrzycy typu II
Powikłania mikroangiopatyczne dotyczą głównie tkanek insu-
linozależnych oraz nerek, siatkówki i śródbłonka. W tkankach 
tych stężenie glukozy koreluje ze stężeniem glukozowym krwi. 
Rozwój zmian mikroangiopatycznych ma charakter wieloczyn-
nikowy, a skutkami hiperglikemii są: retinopatia będąca przy-
czyną ślepoty, nefropatia prowadząca do niewydolności nerek 
czy neuropatia będąca przyczyną przewlekłego, postępującego 
upośledzenia funkcji włókien nerwowych. Hiperglikemia może 
powodować objawy ostrej neuropatii, rzadko odwracalnej po-
mimo wyrównania metabolicznego.
Najczęstszą postacią neuropatii jest przewlekła dystalna neuro-
patia czuciowo-ruchowa. Charakterystycznym następstwem 
neuropatii w połączeniu z częstymi zmianami mikroangiopatii 
jest zespół stopy cukrzycowej. Deformacja stopy, modzele, 
owrzodzenia, zmiany w układzie kostnym (artropatia Charcota) 
oraz zakażenia stanowią istotny problem i mogą być przyczyną 
amputacji kończyny. Neuropatia autonomiczna – brak odpowie-
dzi lub nieadekwatne odpowiedzi układu autonomicznego na 
bodźce może być przyczyną znacznego upośledzenia aktywności 

pacjentów. Prosty test, wykonany w warunkach domowych, 
polega na wykonaniu niewielkiego wysiłku fizycznego, np. kil-
ku przysiadów. Brak przyspieszenia akcji serca w odpowiedzi 
na wysiłek wskazuje na neuropatię autonomiczną. Innym ob-
jawem tego upośledzenia reakcji układu autonomicznego jest 
hipotonia ortostatyczna. W zaawansowanych przypadkach 
dochodzi do upośledzenia funkcji przewodu pokarmowego. 
Rozpoczynając zabiegi rehabilitacji ruchowej należy również 
brać pod uwagę zaburzenia neuropatyczne. Leczenie farmako-
logiczne i wsparcie psychologiczne są w tej grupie pacjentów 
niezwykle ważne.

Prewencja i profilaktyka skutków hiperglikemii
Prewencja pierwotna to procedury, których celem jest przeciw-
działanie występowaniu cukrzycy, szczególnie u osób obarczo-
nych dużym ryzykiem zachorowania. To zmiana behawioralnych 
i środowiskowych czynników ryzyka. Osiągamy ją między inny-
mi przez zmianę trybu życia, zwiększenie aktywności fi zycznej, 
zmiany nawyków żywieniowych – to walka z otyłością.
Prewencja drugo- i trzeciorzędna to przeciwdziałanie, zwol-
nienie postępu lub ograniczenie skutków choroby u osób za-
grożonych cukrzycą bądź z rozpoznaną chorobą. To przede 
wszystkim redukcja otyłości, redukcja spożywania tłuszczów 
nasyconych, walka z hipokinezją poprzez zwiększenie aktyw-
ności fizycznej. Działania te mają największy wpływ na insuli-
nowrażliwość. Niezwykle ważnym elementem prewencji jest 
wsparcie psychologiczne, indywidualne i środowiskowe.

Tabela 3. Cele rehabilitacji w cukrzycy typu II

obniżenie poziomu glukozy poprzez wysiłek fizyczny
profilaktyka i leczenie powikłań sercowo-
-naczyniowych poprzez aktywowanie śródbłonka naczyń
profilaktyka przeciwzakrzepowa
ograniczenie skutków neuropatii
ograniczenie skutków zmian w układzie kostno-
-stawowym

 Konieczne opracowanie indywidualnego programu.

Tabela 2. Farmakoterapia w cukrzycy typu II

1. Właściwy dobór leków „przeciwcukrzycowych”.
2. Leczenie nadciśnienia – rola diuretyków.
3. 

  

     

    

Leki przeciwzakrzepowe i aktywujące śródbłonek 
(glikozaminoglikany)

– aktywują śródbłonek,
– mają działanie fibrynolityczne,
– powodują obniżenie poziomu lipidów.

4. Leki stosowane w neuropatii. 
5. Wyrównanie profilu lipidowego.
6. Dermatokosmetyki.
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W profilaktyce powikłań i następstw rozwoju cukrzycy nie-
zwykle ważną rolę odgrywa wysiłek fizyczny. Pozytywne skut-
ki tego działania to:

z zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę,
z aktywacja śródbłonka tętnic i żył, a przez to zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia powikłań, takich jak udar mózgu, 
zawał serca czy niedokrwienie kończyn,

z satysfakcja pacjenta.

Tabela 4. Korzyści z regularnych ćwiczeń fizycznych

zwiększenie wrażliwości na insulinę
lepsza kontrola glikemii
kontrola masy ciała
ograniczenie skutków neuropatii
leczenie nadciśnienia tętniczego
poprawa profilu lipidowego
poprawa jakości życia i ogólnego samopoczucia

Aktywność fizyczna musi być konsultowana z lekarzem bądź 
terapeutą. Należy ocenić ryzyko związane z nadmiernym wy-
siłkiem, takie jak: hiperglikemia, wzrost ciśnienia tętniczego 
krwi lub ryzyko urazów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
pacjenta z istniejącymi i przebytymi powikłaniami cukrzycy, 
takimi jak retino- i nefropatia, przebyte udary mózgowe czy 
niedokrwienie mięśnia sercowego. Należy ocenić stopień za-
awansowania neuropatii. 

Ważnym elementem ćwiczeń fi zycznych jest właściwy wybór 
czasu podawania leków przeciwcukrzycowych. W niektórych 
przypadkach należy dokonać oznaczenia glikemii przed i po wy-
siłku oraz pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Proponowane 
formy to: lecznicze spacery, ćwiczenia ogólnousprawniające 
w wodzie, nordic walking i jazda na rowerze stacjonarnym. Nie-
wskazane są gwałtowne, dynamiczne wysiłki fi zyczne. Bardzo 
krótkotrwały, intensywny wysiłek fi zyczny może prowadzić do 
hipoglikemii i ketozy. Aktywność fi zyczna może być uzupełniona 

Tabela 5. Ryzyko dotyczące wysiłku fizycznego 
u chorych na cukrzycę

1. Hipoglikemia:

– należy oznaczać glikemię włośniczkową przed, 
w trakcie i po zakończeniu wysiłku fizycznego,

– przed planowanym wysiłkiem należy rozważyć redukcję 
o 30 – 50% (w zależności od indywidualnej reakcji) 
dawki insuliny szybko-/krótkodziałającej, której szczyt 
działania przypada na okres wysiłku lub wkrótce po 
jego zakończeniu,

– należy unikać wstrzykiwania insuliny w kończyny, które 
będą obciążone wysiłkiem w przypadku, gdy wysiłek 
fizyczny rozpoczyna się 30 – 60 minut od momentu jej 
wstrzyknięcia.

2. Dekompensacja metaboliczna:

– bardzo intensywny, krótkotrwały wysiłek fizyczny 
(> 90% VO 2max) może prowadzić do hiperglikemii 
i ketozy,

– jeśli wartość glikemii przekracza 250 mg/dl 
(13,9 mmol/l), chorzy na cukrzycę typu I powinni 
wykonywać oznaczenie ciał ketonowych w moczu i, 
w przypadku stwierdzenia ketonurii, unikać wysiłku,

– chorzy na cukrzycę typu II powinni rozważyć 
analogiczne ograniczenie w przypadku, gdy wartość 
glikemii przekracza 300 mg/dl (16,7 mmol/l).

3. Powikłania naczyniowe cukrzycy:

– retinopatia cukrzycowa proliferacyjna – ryzyko 
krwawego wylewu do ciała szklistego, odwarstwienie 
siatkówki, 

– nefropatia cukrzycowa – nasilenie wydalania albumin 
i białkomoczu,

– neuropatia autonomiczna – obecność hipotonii 
ortostatycznej,

– ryzyko wystąpienia niemego niedokrwienia.
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fi zykoterapią, ograniczoną do zabiegów łagodnych lub umiarko-
wanych, np. naświetlaniami promieniami podczerwonymi, gal-
wanizacją, jonoforezą. Zaburzenia czucia związane z neuropatią 
są przeciwwskazaniem do tego rodzaju zabiegów.

Wskazane są kuracje pitne wodami alkalicznymi i słonymi. Po-
wodują one lepszą tolerancję węglowodanów.

Bardzo wskazane są kąpiele lecznicze oraz masaże ogólne 
i miejscowe. U osób, u których wytworzyły się zmiany w tkan-
kach związane z powtarzalnymi iniekcjami insuliny, należy 
rozważyć masaże miejscowe i diatermie długofalowe. Dobrym 
uzupełnieniem rehabilitacji jest podawanie preparatów wspo-
magających uszkodzone przewodnictwo nerwowe, np. kwas 
alfa liponowy i gamma linolenowy plus kompleks witamin B.

Makroangiopatia cukrzycowa i zespół stopy 
cukrzycowej

Hiperglikemia w przebiegu cukrzycy jest głównym czynnikiem 
etiolopatologicznym, powodującym zmiany w układzie naczy-
niowym. Nie mniej ważnymi czynnikami przyczyniającymi się 
do szybkiego rozwoju zmian, powodujących upośledzenie 

ukrwienia, są: nadciśnienie tętnicze, obniżenie aktywności fi-
brynolitycznej śródbłonka naczyń, zwiększenie aktywności 
prozakrzepowej, dyslipidemia wyrażająca się szczególnie pod-
wyższeniem poziomu frakcji cholesterolu LDL. Ważnymi czyn-
nikami nasilającymi te zaburzenia są: mała aktywność fizyczna 
i palenie tytoniu. Istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne.

Późnymi powikłaniami stymulowanych przez hiperglikemię, 
w następstwie miażdżycowych zwężeń i niedrożności naczyń, 
są choroby niedokrwienne i zawały serca, udary mózgowe 
i niedokrwienie kończyn dolnych.

Zaburzenia makro- i mikrokrążenia w połączeniu z neuropatią 
prowadzą do rozwoju zespołu stopy cukrzycowej. 

Neuropatia, prowadząca do nieprawidłowej reakcji na bodźce 
docierające do układu naczyniowego w obrębie mikrokrążenia, 
powoduje otwieranie się przedkapilarnych połączeń tętniczo-
-żylnych. Objawem tego, w obrębie stopy, jest zaczerwienienie 
skóry, nadmierne ucieplenie przy równoczesnym powstawaniu 
dystalnych zmian martwiczych. Neuropatia prowadzi do defor-
macji w układzie kostno-stawowym, a współistniejąca angiopa-
tia do pogorszenia ukrwienia. W efekcie tych zmian dochodzi 
początkowo do deformacji stopy, powstawania modzeli i zmian 

Tabela 6. Czynniki ryzyka zespołu stopy cukrzycowej  Tabela 7. Czynniki sprzyjające nawrotom choroby

brak wiedzy chorego przebyte amputacje

wieloletnia, źle kontrolowana cukrzyca owrzodzenie w wywiadzie

niewłaściwa higiena stóp stopa neuropatyczna typu Charcota

niewłaściwe obuwie

obecność modzeli

zniekształcenie stopy

zwiększony nacisk na stronę podeszwową stopy

neuropatia obwodowa i/lub zmiany niedokrwienne 
naczyniowe tętnic kończyn dolnych
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martwiczych. Szybko dochodzi do nadkażeń grzybiczych i bak-
teryjnych. Próby domowego leczenia przez pacjentów, wobec 
rozwijających się szybko zmian, jedynie pogarszają sytuację. 
Ważnym czynnikiem, powodującym późne zgłaszanie się pa-
cjentów do gabinetów lekarskich, jest zwykle mała bolesność – 
pomimo rozległości zmian – co jest związane z neuropatią 
czuciową. W każdym przypadku stopy cukrzycowej należy oce-
nić układ naczyniowy – badanie tętna w miejscach typowych, 
wskaźnik kostka/ramię, a w przypadkach wątpliwości wykonać 
badanie obrazowe – ultrasonografi ę albo badanie radiologiczne 
– angiotomografi ę komputerową lub rezonans magnetyczny. 
Badania te powinny być zlecane przez specjalistów, gdyż w ich 
wyniku powinna być podjęta decyzja o ewentualnym leczeniu 
poprawiającym ukrwienie kończyny. 

Tabela 8. Diagnostyka zespołu stopy cukrzycowej

1. Dane z wywiadu:

– dolegliwości związane z neuropatią, zaburzeniem 
ukrwienia kończyn,

– ocena wiedzy pacjenta na temat badania stóp.
2. Badanie przedmiotowe:

– ocena biomechaniki stopy: kształt, deformacje, 
ruchomość w stawach,

– ocena skóry: ciągłość, obrzęk, kolor, zgrubienia, modzele, 
otarcia, zadrapania,

– ocena neuropatii: badanie czucia wibracji, czucia 
temperatury, odruchy ze ścięgna Achillesa,

– ocena stanu naczyń: badanie tętna na tętnicach stóp, 
piszczelowej tylnej, podkolanowej i udowej,

– ocena obuwia chorego.
3. Inne zalecane badania:

– posiew z rany,

– badanie RTG stóp,

– pomiar współczynnika kostkowo-ramiennego 
(ABI, ankle-brachial index).

Obecnie preferowanymi interwencjami angiochirurgicznymi są 
małoinwazyjne zabiegi wewnątrznaczyniowe. Zabiegi te 
w przypadkach pacjentów z cukrzycą są trudniejsze, niż u pa-
cjentów bez cukrzycy. Przyczyną tego są rozległe zwapnienia 
w ścianie naczyń, wielomiejscowe i wieloodcinkowe niedroż-
ności oraz zwężenia, a także mikroangiopatie zwiększające 
opór w odcinkach dystalnych naczyń. Do dyspozycji chirurgów 
naczyniowych i angiologów są zabiegi polegające na mecha-
nicznym, przezskórnym udrożnieniu naczyń ze stosowaniem 
stentów utrwalających drożność światła naczynia. Stenty 
mogą być powlekane substancjami przeciwdziałającymi proli-
feracji neointimy. W ostatnich latach do arsenału środków 
technicznych weszły także stenty warstwowe i wielosegmen-
towe. 

Tabela 9. Prewencja zespołu stopy cukrzycowej

systematyczne badanie stóp
regularne zabiegi podologiczne (usuwanie modzeli 
i hiperkeratozy)
stosowanie zalecanego obuwia, wkładek 
ortopedycznych
systematyczna edukacja w zakresie higieny stóp 
i konsekwencji braku ochronnego czucia bólu
edukacja i systematyczne leczenie dotyczące innych 
czynników ryzyka, takich jak: palenie tytoniu, nadwaga, 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe
wyrównanie metaboliczne cukrzycy
wczesne wykrywanie niedokrwienia kończyn

W Polsce sytuację pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej 
utrudnia brak poradni stopy cukrzycowej i wielospecjalistycz-
nych zespołów leczących to poważne powikłanie. Amputacje 
wykonywane w cukrzycy powinny być oszczędne z rozważe-
niem możliwości protezowania. Tu również niezwykle ważna 
jest rola rehabilitacji pooperacyjnej i właściwego protezowa-
nia. Amputacja to pogorszenie i tak trudnego statusu socjalno-
-ekonomicznego pacjenta i obciążenie finansowe.
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Podsumowanie

Cukrzyca jest chorobą o bardzo dużym zasięgu na wszystkich 
kontynentach, występującą we wszystkich społeczeństwach 
i rasach ludzi. Skutki ekonomiczne i socjalne nie są traktowane 
z należytym zainteresowaniem przez administratorów ochrony 
zdrowia i polityków.

Tabela 10. Edukacja pacjenta chorego na cukrzycę

1. Podstawowa wiedza o chorobie:

– przyczyny powstawania choroby,

– zasady utrzymywania normoglikemii i monitorowanie 
zaburzeń metabolicznych,

– odżywianie,

– wysiłek fizyczny,

– podawanie leków.
2. Profilaktyka i postępowanie w ZSC 

(zespole stopy cukrzycowej):

– pielęgnacja stóp,

– dobór obuwia i wkładek,

– postępowanie przy wystąpieniu niepokojących 
objawów.

3. Wsparcie psychologiczne.

Nakłady finansowe na edukację społeczeństwa, profilaktykę 
i zapobieganie oraz leczenie następstw cukrzycy są niewystar-
czające. Konieczna jest edukacja osób zagrożonych cukrzycą 
i chorych w celu zmniejszenia skutków tej postępującej po-
wszechnie choroby, której zasięg zasługuje na określenie epi-
demii XXI wieku.
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Dysfagia a cukrzyca
dr n. med. Marika Litwin, dr n. med. Anna Czernuszenko
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

Wstęp

Zależność między cukrzycą a zaburzeniami połykania jest dwoja-
ka. Z jednej strony cukrzyca stanowi istotny czynnik występowa-
nia chorób naczyniowych mózgu, te z kolei często objawiają się 
dysfagią. Z drugiej strony zaburzenia połykania u osób z cukrzycą 
powinny zostać jak najszybciej wykryte ze względu na grożące 
powikłania pod postacią zaburzeń glikemicznych, niedożywie-
nia, odwodnienia i zachłystowego zapalenia płuc.

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób metabolicznych – 
w Polsce choruje ponad 2,5 mln osób. Dane epidemiologiczne 
sugerują wzrost liczby zachorowań z 2,8% populacji w 2010 
roku (Snarska i wsp. 2010) do 4,4% w 2013 roku. Związana 
z chorobą dużych i małych naczyń, cukrzyca stanowi niezależny 
czynnik ryzyka udaru mózgu. Jeżeli towarzyszą jej inne czynniki 
ryzyka, jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość, podeszły wiek, miaż-
dżyca naczyń, migotanie przedsionków czy uzależnienie od al-
koholu i nikotyny, ryzyko to znacząco wzrasta (Kissela 2005).

Dysfagia – groźne powikłanie

Zaburzenia połykania (dysfagia) często są następstwem uda-
rów mózgu, stanowiąc groźne powikłanie i znacząco pogar-
szając stan pacjentów. Dysfunkcje te dotyczą 65-78% chorych 
w ostrej fazie udaru (Mann 2000; Dziewas 2004 ). Spośród tej 
liczby jedynie u 25% obserwuje się spontaniczną poprawę 
funkcji, natomiast 25% umiera najczęściej z powodu aspira-
cyjnego zapalenia płuc. Pozostali chorzy z tej grupy to ci, wy-
magają terapii funkcji połykania i specjalnych form oraz technik 
żywienia.

Wystąpienie dysfagii wiąże się z powikłaniami takimi jak nie-
dożywienie czy odwodnienie, co znacznie pogarsza rokowa-
nie, wydłuża czas hospitalizacji i podnosi jej koszty. W udarze 

niedokrwiennym mózgu duże stężenie glukozy we krwi, które 
występuje nie tylko u chorych na cukrzycę, jest czynnikiem 
niekorzystnym dla neuronów ze strefy penumbry – utrudnia 
powrót jej funkcji, a w konsekwencji pogarsza rokowanie po-
prawy. Ponadto dość łatwo dochodzi do nasilenia zaburzeń 
metabolicznych i dysregulacji cukrzycy. Zatem szczególnie 
istotne jest niedopuszczenie do stanów niedożywienia i od-
wodnienia.

Jednak spośród konsekwencji dysfagii największym zagroże-
niem jest aspiracja (dotyczy również chorych żywionych przez 
sondę), prowadząca do zapalenia płuc. W porównaniu z pozo-
stałą populacją po udarze pneumonia 3 razy częściej występu-
je u pacjentów z dysfagią i 11 razy częściej u tych, którzy 
aspirują pokarm/płyny. Jest też częstą przyczyną zgonów za-
równo w trakcie hospitalizacji, jak również 3, 6 i 12 miesięcy 
po udarze (Popovic 2013). 

Zapobieganie

Zapobieganie tym powikłaniom powinno być standardowym 
postępowaniem w przypadku ostrych udarów mózgu. Istotne 
jest możliwie szybkie badanie przesiewowe wszystkich pa-
cjentów po udarze, pozwala to obniżyć ryzyko aspiracyjnego 
zapalenia płuc oraz podjąć odpowiednie decyzje kliniczne od-
nośnie sposobu żywienia i podawania leków. Jeżeli badanie 
przesiewowe (test GUSS, test Daniels, test 90 ml wody lub 
inne) wskazuje na możliwość aspiracji, konieczne jest: 
z odstąpienie od żywienia doustnego, 
z zaopatrzenie w zgłębnik nosowo-żołądkowy, 
z szczególna dbałość o higienę jamy ustnej,
z dalsze szczegółowe badanie w kierunku dysfagii,
z podjęcie terapii połykania.
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Dzięki szczegółowym badaniom obrazowym – wideoendo-
skopia, wideofluoroskopia – można określić mechanizm zabu-
rzeń, co pozwala na trafny wybór techniki terapeutycznej.

W początkowym etapie terapia ogranicza się do metod adap-
tacyjnych, niewymagających szczególnego zaangażowania ze 
strony chorego. Działania takie opierają się na sposobach po-
dawania pokarmu, prawidłowym pozycjonowaniu i doborze 
odpowiedniego sprzętu. Kluczowe znaczenie ma przygotowa-
nie rodzaju pokarmu pod względem konsystencji, objętości 
i struktury. Specjalistyczne preparaty pozwalają osiągnąć od-
powiedni stopień zagęszczenia i stabilności zagęszczanych 
pokarmów i płynów, a dzięki odpowiedniemu składowi (guma 
ksantanowa) minimalizują zaleganie w fazie gardłowej oraz 
pozostają odporne na działanie amylazy ślinowej.

Dieta chorych po udarze, zwłaszcza w odniesieniu do pac jentów 
z cukrzycą, powinna być skomponowana również pod kątem ka-
loryczności i składników odżywczych lub suplementowana od-
powiednio dobranymi odżywkami. Większa podaż białka 
zapobiega osłabieniu i zanikom mięśni oraz powstawaniu odle-
żyn, co skraca czas rehabilitacji i czyni ją bardziej efektywną.

Na dalszych etapach terapia dysfagii wymaga aktywnego 
udziału chorego, który jest uczony specjalnych technik połyka-
nia (metody kompensacyjne) oraz wykonuje ćwiczenia, mają-
ce na celu poprawę sprawności senso-motorycznej narządów 
jamy ustnej i gardła.

Powodzenie w ograniczeniu następstw poudarowej dysfagii 
opiera się na kilku prostych zasadach: wykrycie zaburzeń po-
przez przesiewowe badanie (Hinchey i in. 2005), wdrożenie 
odpowiednich technik karmienia, dobór składników odżyw-
czych i konsystencji pokarmu, dbałość o higienę jamy ustnej, 
podjęcie terapii oraz stosowanie się do zaleceń. Zintegrowane 
działanie całego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, 
terapeutów, logopedów, opiekunów) i stosowanie powyższych 
schematów pozwala na ograniczenie incydentów aspiracyjne-
go zapalenia płuc.
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Postępowanie lecznicze u osób po złamaniu kręgosłupa 
w przebiegu osteoporozy
dr n. med. Marek Krasuski
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krasuski Marek, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

dr n. med. Piotr Tederko
Klinika Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Izabella Nyka
Oddział Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku

Osteoporoza to układowa choroba szkieletu charakteryzująca 
się ubytkiem masy kostnej i zaburzeniem mikroarchitektury 
kości, powodującymi zmniejszenie wytrzymałości kości, co 
zwiększa zagrożenie złamaniami (WHO 1994). 

Wytrzymałość kości jest pochodną gęstości i jakości kości. 

Tkanka kostna podlega intensywnej przebudowie, która umożliwia 
adaptację szkieletu do obciążeń mechanicznych, utrzymania ho-
meostazy wapnia i fosforu oraz regenerację mikrouszkodzeń kości. 
Głównymi regulatorami przebudowy kostnej są czynniki hormo-
nalne, czynniki wzrostu, prostaglandyny, układ nerwowy, a przede 
wszystkim aktywność ruchowa człowieka. Dzięki przebudowie ko-
ści zachodzi także regulacja homeostazy wapniowo-fosforanowo-
magnezowej i kwasowo-zasadowej. Kość jest także narządem 
endokrynnym, wydzielającym hormony i cytokiny (np.: czynnik 
FGF23 – pochodzący z kości hormon fosfaturyczny – lub osteo-
kalcyna). Układ kostny jest więc aktywnym metabolicznie na-
rządem, a nie tylko narządem o znaczeniu mechanicznym 
i podporowym.

Wczesne i właściwe rozpoznanie osteoporozy, a następnie jej 
leczenie mają więc olbrzymie znaczenie dla ustroju.

Złamania kręgosłupa należą do najczęstszych złamań u osób 
powyżej 60 roku życia, zwłaszcza z objawami osteoporozy. 
W przebiegu osteoporozy najczęściej dochodzi do złamań 
w obrębie trzonów kręgowych. Trzon, z racji swojej budowy 
zawierający masę gąbczastą i względem tej masy znacznie 

mniejszą zawartość istoty korowej, jest podatny na złamania. 
Masa korowa decyduje o wydolności mechanicznej i odporno-
ści na złamanie. Przeważa ona w budowie wyrostków stawo-
wych, łuków i wyrostków poprzecznych kręgów. Najmocniejsza 
i najgęściej utkana jest część nasadowa wyrostków stawowych 
kręgów. Stąd przy zmniejszaniu gęstości kostnej, jaka następu-
je w osteoporozie, łatwiej dochodzi do złamań w obrębie trzo-
nów kręgów, niż innych jego części anatomicznych.

O wydolności i odporności kręgosłupa decyduje nie tylko bu-
dowa i wartość mechaniczna kostno-stawowa i więzadłowa, 
ale też układ mięśniowy. Szczególną rolę w prawidłowej funk-
cji kręgosłupa odgrywają mięśnie: najdłuższy grzbietu, wie-
lodzielne, czworoboczny lędźwi, biodrowo-żebrowy oraz 
mięśnie szyi i karku. Inną szczególną rolę w stabilizacji kręgo-
słupa lędźwiowego odgrywają mięśnie brzucha, poprzez od-
działywanie na zwiększenie ciśnienia tłoczni brzusznej. Na 
wydolność kręgosłupa wpływają jądra galaretowate i tarcze 
krążków międzytrzonowych.

Pod pojęciem niewydolności kręgosłupa możemy rozumieć 
jego niedoskonałe działanie podpórcze dla całego układu 
szkieletowego i czaszki, łatwą męczliwość przykręgosłupowe-
go układu mięśniowo-więzadłowego, utratę fizjologicznych 
krzywizn prowadzącą do zmniejszenia roli amortyzującej oraz 
zaburzeń połączeń międzykręgowych na poziomie krążków 
i stawów międzykręgowych. Zjawiska te wzajemnie na siebie 
wpływają i działają na zasadzie pętli sprzężeń zwrotnych 
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(zniesienie lordozy wzmaga napięcie mięśni i więzadeł, co 
ogranicza ruchomość kręgosłupa i jest przyczyną dolegliwości 
bólowych). 

Rozpatrując wszelkie zaburzenia funkcji kręgosłupa musimy 
pamiętać, że w skład jego jednostki funkcjonalnej wchodzą 
(Ryc.1):

z dwa sąsiednie kręgi,
z krążek międzykręgowy,
z stawy międzykręgowe,
z aparat więzadłowy (w. podłużne przednie, w. podłużne 

tylne, w. żółte, w. międzykolcowe, w. nadkolcowe),
z układ mięśni okołokręgosłupowych.

I. Złamania powolne kręgosłupa

Do złamań kręgosłupa u osób starszych dochodzi najczęściej 
na skutek działania powolnego wewnętrznych sił o charak-
terze kompresyjnym przy osłabieniu wydolności struktury 
beleczkowej części gąbczastej trzonu. Powolne złamania 
rozpoznaje się zwykle przypadkowo podczas wykonywania 
diagnostyki obrazowej obejmującej kręgosłup, najczęściej 
analizując jego obraz w projekcji bocznej. Złamania te często 
nie powodują istotnych dolegliwości bólowych, dlatego 
bywają późno i przypadkowo rozpoznawane. Do złamań 
tych najczęściej dochodzi w odcinku piersiowym kręgosłupa 
(Ryc. 2.). 

Wraz z wiekiem na skutek osłabienia wydolności mięśniowo-
-więzadłowej, przesuwania się środka ciężkości w pozycji sto-
jącej ku przodowi, pogłębia się kifoza piersiowa. Tym samym 
zwiększa się kompresja przedniej kolumny kręgosłupa, co 

prowadzi do powolnego złamania kompresyjnego przedniej 
krawędzi trzonu kręgu. Rozciągnięciu ulegają mięśnie grzbie-
tu, a przykurczowi – mięśnie klatki piersiowej i mięsień lę-
dźwiowo-biodrowy. Mechanizm ten tworzy obraz „błędnego 
koła” dając warunki do dalszych złamań trzonów. Inny mecha-
nizm złamań powolnych trzonów kręgowych wynika z sił wy-
wieranych przez uwodnione jądra galaretowate dysków. Przy 
osłabieniu struktury gąbczastej i części blaszek granicznych 
zgniatają one trzon centralnie, tworząc tzw. złamanie jedno- 
lub dwuwypukłe trzonu kręgowego. Złamania kręgów i pogłę-
bianie się kifozy piersiowej prowadzi do ubytku wzrostu takiej 
osoby, co staje się też jednym z objawów postępu osteoporozy.

II. Złamania niskoenergetyczne kręgosłupa

Innym rodzajem złamania kręgu w osteoporozie jest nagłe, 
niskoenergetyczne złamanie trzonu (Ryc. 3.).

Niewielka siła, zwykle kompresyjna lub fleksyjno-kompresyj-
na, która powstała np. podczas kichnięcia, kaszlu, zmiany po-
zycji ciała lub dźwignięcia nawet niewielkiego ciężaru 
prowadzi do złamania kręgu najbardziej osłabionego w prze-
biegu osteoporozy i narażonego na wystąpienie w tej okolicy 
największego obciążenia. Do złamania trzonu może dojść na 

Ryc. 1. Jednostka 
funkcjonalna kręgosłupa

Ryc. 2. 
Złamanie 
powolne 
z kyfotyzacją 
kręgosłupa
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skutek gwałtownego przejścia do pozycji siedzącej lub po 
upadku na pośladki z wysokości ciała. Tak powstałe złamania 
wywołują ból o różnym nasileniu i długości trwania. Zwykle 
dolegliwości bólowe powstałe w trakcie tak powstałego zła-
mania są długotrwałe, niemijające i prowadzą do konieczności 
kontaktu z lekarzem. Złamania niskoenergetyczne kręgosłupa 
nie prowadzą zwykle do powikłań w postaci zaburzeń neuro-
logicznych. Jeśli jednak pojawiają się, są to zaburzenia korze-
niowe w postaci neuralgii, zaburzeń czucia czy dyskretnych 
niedowładów. Osłabienie siły mięśniowej u takich chorych 
może mieć związek z ograniczeniem funkcji i dolegli-
wościami bólowymi pacjenta.

III. Złamania urazowe kręgosłupa u osób starszych

Do złamań kręgosłupa może dojść także wtedy, gdy działają 
nań duże siły urazowe, prowadzące do odpowiednich uszko-
dzeń kostnych. Urazowe uszkodzenia kręgosłupa u osób star-
szych powstać mogą zarówno w wyniku upadku (zwłaszcza 
z wysokości) ze schodów, a także w efekcie urazów komunika-
cyjnych (jazda w samochodzie, potrącenia) czy przygnieceń. 
Czasami złamaniom kręgosłupa towarzyszą inne złamania, np. 
kręgów w innym odcinku, obręczy biodrowej, przedramion lub 

pięt. Wielu ludzi, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, na-
dal pracuje zawodowo, bądź też w inny sposób prowadzi ak-
tywny tryb życia. Szczególnie w środowisku wiejskim dużo 
osób pracuje do późnej starości na roli, we własnym gospodar-
stwie. Starsi nierzadko ulegają wypadkom właśnie w trakcie 
pracy, oporządzania własnego gospodarstwa, a także w wy-
padkach drogowych. Wiele tych urazów, niegroźnych dla osób 
w sile wieku, okazuje się fatalnymi w skutkach dla osób w wie-
ku podeszłym, na co niewątpliwy wpływ mają zmiany wstecz-
ne, degeneracyjne czy osteoporoza, związane z postępem 
procesu starzenia się organizmu.

W przypadku złamań pourazowych częściej może dojść do po-
wikłań neurologicznych, związanych z uciskiem na struktury 
nerwowe kanału kręgowego, czy niedokrwieniem rdzenia krę-
gowego. Zaburzenia neurologiczne mogą cechować się różnym 

Ryc. 3. Złamanie 
niskoenergetyczne 
kręgosłupa

Ryc. 4. Stan po urazowym złamaniu L1 i stabilizacji 
transpedikularnej
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stopniem nasilenia, od niewielkich niedowładów do porażeń 
z poziomu uszkodzenia. Podczas leczenia może dojść w tych 
przypadkach do poprawy stanu neurologicznego, choć u osób 
starszych rzadziej obserwujemy poprawę, niż u osób młodych 
(Ryc.4).

Czynniki ryzyka złamań
Do złamań niskoenergetycznych powolnych kręgosłupa zwyk-
le dochodzi samoistnie. Około 60% do 70% złamań kręgosłu-
pa przebiega bezobjawowo i jest rozpoznawane przypadkowo 
lub w okresie ponownych złamań. Złamania te mogą powsta-
wać powolnie i przebiegać bez objawów bólowych, a ich obja-
wem widocznym jest pogłębianie się kifozy piersiowej i ubytek 
wysokości ciała. Czasami u tych chorych występują dolegliwo-
ści, ale zwykle są one niewielkiego stopnia i radzą sobie oni 
z nimi samodzielnie. 

Drugą grupę stanowią złamania niskoenergetyczne nagłe, któ-
rym towarzyszy raptowne pojawienie się bólu, powstającego 
podczas dźwigania niewielkich ciężarów, wykonywania cięż-
szej pracy fizycznej, gwałtownych ruchów skrętnych czy upad-
ków z poziomu ciała. 

Wg Meuniera częstość występowania złamań kręgosłupa 
w przebiegu osteoporozy wzrasta z wiekiem. Dla kobiet w wieku 
50-54 lata wynosi ona 5/1000 w ciągu roku, a u kobiet powyżej 
85 roku życia – aż 296 złamań na 1000. Jak podaje Ross, za-
ledwie co trzecia osoba ze złamaniem kręgosłupa w przebiegu 
osteoporozy jest konsultowana przez lekarza, a co dwunasta 
– hospitalizowana. Jak widać, występowanie samoistnych 
złamań kręgów dotyczy bardzo dużej liczby chorych, a ich 
szybkie rozpoznanie jest problematyczne. 

Ryzyko złamań zwiększa się przy współistniejących zaburze-
niach funkcji poznawczych (percepcji i koncentracji), a także 
pogorszonej zdolności poruszania się, wzroście ryzyka upad-
ków, nieadekwatnej ocenie własnego zdrowia i własnych moż-
liwości funkcjonalnych. 

Ryzyko złamań kręgosłupa wzrasta także przy współistnieją-
cych chorobach układu krążenia, przewlekłej farmakoterapii 
(zwłaszcza sterydowej), w chorobach reumatycznych czy me-
tabolicznych.

Do czynników ryzyka złamań osteoporotycznych zalicza się też 
alkoholizm i nikotynizm. Obserwowany jest czynnik genetycz-
ny w kształtowaniu się metabolizmu kostnego i szczytowej 
masy kostnej, a także czynnik genetyczny w pojawianiu się 
złamań trzonów kręgowych. Jak wykazują obserwacje, ryzyko 
złamań kręgów u potomków w wieku senioralnym z rodziców, 
którzy przeszli takie złamanie sięga 25-35%. 

Ryzyko złamań kręgosłupa zwiększa się przy hipogonadyzmie. 
Złamania niskoenergetyczne kręgosłupa dotyczą przede 
wszystkim kobiet. W wieku 50-70 lat złamania u kobiet wystę-
pują pięciokrotnie częściej niż u mężczyzn, a w wieku powyżej 
75 roku już tylko dwukrotnie częściej zdarzają się kobietom.

Przebyte już złamanie kompresyjne kręgu zwiększa ryzyko kolej-
nych złamań kręgosłupa trzy- do pięciokrotnie. Jak pokazują 
obserwacje, około 20% kobiet, u których wystąpiło już złamanie 
kręgosłupa, w ciągu roku doznaje kolejnego złamania kręgu.

Złamania urazowe kręgosłupa u osób powyżej 60 roku życia 
dotyczą częściej mężczyzn. W tej grupie wiekowej 80% cho-
rych leczonych w STOCER (Konstancin) w latach 1970-2005, 
stanowili mężczyźni. Najliczniej reprezentowani byli chorzy 
w wieku 60-69 lat. W grupie powyżej 70 roku życia maleje 
liczba chorych ze złamaniami pourazowymi kręgosłupa. Zła-
mania w wyniku urazu u osób starszych dotyczyły głównie odcinka 
szyjnego kręgosłupa, a następnie odcinka piersiowo-lędźwiowe-
go. Złamania w odcinku piersiowym były rzadsze w porówna-
niu do złamań niskoenergetycznych kręgosłupa. Główną 
przyczyną złamań urazowych są wypadki komunikacyjne, 
a następnie upadki z wysokości. 

Rozpoznanie i przebieg choroby
Złamania kręgosłupa bezobjawowe rozpoznaje się przypadko-
wo, w czasie diagnostyki obrazowej okolic kręgosłupa. Czasa-
mi podczas diagnostyki objawowego złamania kręgu można 
rozpoznać – poza obecnym złamaniem – przebyte wcześniej, 
wygojone już złamania charakteryzujące się typowymi znie-
kształceniami. Mogą one być też rozpoznane w trakcie diagno-
styki osteoporozy, gdy poza densytometrią wykonamy badanie 
morfometryczne kręgosłupa (VFA - Vertebral Fracture Assess-
ment) (Ryc. 5).
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Drugą grupę chorych stanowią osoby, u których doszło do zła-
mania kręgu na skutek niskoenergetycznej siły urazowej. Typo-
we objawy podmiotowe złamania osteoporotycznego kręgu 
u osób starszych to ból w okolicy złamania oraz ograniczenie 
bólowe ruchów tułowia. W badaniu podmiotowym chorzy 
zwracają uwagę na okoliczności pojawienia się ostrego bólu. 
Opisują wykonywaną czynność, w czasie której pojawił się ból. 
Dolegliwości są związane z kolejnym wysiłkiem lub wykony-
waną czynnością. Czasami ból pojawia się w spoczynku lub 
podczas zmian pozycji ciała, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. 

Przewlekłe dolegliwości bólowe pleców czy utrata wzrostu to 
kolejne objawy zmian osteoporotycznych kręgosłupa. Dolegli-
wości bólowe występują wówczas podczas wykonywania 
zwykłych codziennych czynności. Długotrwałość dolegliwości 
bólowych prowadzi do izolacji chorego, objawów depresji, po-
gorszenia jakości życia. Złamaniom osteoporotycznym naj-
częściej ulegają trzony kręgów w odcinku piersiowym, 
a następnie lędźwiowym. Rzadziej spotyka się złamania nie-
skoenergetyczne w przebiegu osteoporozy w odcinku szyjnym.

Złamania urazowe kręgosłupa powstają na skutek działania 
adekwatnych sił urazowych i zwykle nie nastręczają trudności 

rozpoznawczych. W badaniu podmiotowym chory zgłasza 
przebyty uraz, wywołujący następowe poważne dolegliwości 
bólowe, a w przypadku zaburzeń neurologicznych podaje ob-
jawy zaburzeń czucia czy zaburzenia ruchowe kończyn. Naj-
częściej chory z podejrzeniem złamania kręgosłupa trafia 
z miejsca wypadku do szpitala, gdzie jest diagnozowany. 

Złamania urazowe występują w każdej grupie wiekowej 
z przewagą osób młodych, aktywnych zawodowo. Złamania 
występują też u osób starszych, u których mogą dodatkowo 
występować objawy osteoporozy. 

W badaniu przedmiotowym do typowych objawów złamania 
osteoporotycznego kręgosłupa należą: zmiana sylwetki 
z dominującym obrazem pogłębienia kifozy w odcinku piersio-
wym z kompensacyjnym pogłębieniem lordozy szyjnej. Wi-
doczna jest zmiana proporcji ciała w postaci skrócenia tułowia, 
a u osób szczupłych – widoczna uwypuklona jama brzuszna. 
Stwierdzić można ograniczoną, bolesną ruchomość kręgosłu-
pa. W okresie wczesnym po złamaniu można stwierdzić objaw 
szczytowy, wyraźny na poziomie przebytego złamania. Bada-
niem palpacyjnym stwierdza się często żywą bolesność okolicy 
złamanego kręgu z bolesnością ujść korzeni w tej okolicy. 
U osób ze złamaniami niskoenergetycznymi nie stwierdza się 
najczęściej ubytków w badaniu neurologicznym, ale mogą być 
obecne objawy korzeniowe, objaw Laseque’a, przy złamaniach 
kręgów w odcinku lędźwiowym.

Dodatkowe objawy złamań niskoenergetycznych kręgosłupa 
w przebiegu osteoporozy to: ograniczona ruchomość klatki 
piersiowej pogłębiająca się w czasie, pojawiająca się duszność 
ze zmniejszoną tolerancją wysiłku, zaburzenia trawienia z ob-
jawem wczesnej sytości. 

Ryc. 5. Obraz 
morfometrii z tabelą 
przedstawiającą 
złamanie klinowe 
kręgu T11
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U osób po urazie kręgosłupa, w przypadku prze-
mieszczeń dokanałowych odłamów czy w zwich-
nięciu kręgów mogą być obecne różnie nasilone 
zaburzenia neurologiczne. Przy złamaniach w od-
cinku szyjnym lub piersiowym, w okresie bezpo-
średnio po urazie, rzadko widujemy zaburzenia 
piramidowe. Zwykle, zwłaszcza przy porażeniach, 
obecne są objawy szoku rdzenia, a wiec objawy 
wiotkiego porażenia, ewoluujące następnie 
w kierunku porażenia spastycznego.

Przy podejrzeniu uszkodzenia kręgosłupa – czy to 
urazowego, czy w przebiegu osteoporozy – obowią-
zuje wykonanie badań dodatkowych. Większość 
złamań jest łatwa do rozpoznania z użyciem prze-
glądowego badania radiologicznego projekcjach 
przednio-tylnej (AP) oraz bocznej. Badanie powinno być wykony-
wanie starannie, najlepiej celowane na okolicę podejrzaną o zła-
manie. 

Najczęściej stosowaną specyficzną metodą oceny złamań krę-
gosłupa w przebiegu osteoporozy jest półilościowa metoda 
(podział) wg Genanta (Ryc. 6.). 

Metoda wykorzystywana jest w diagnostyce densytometrycz-
nej, w badaniu morfometrycznym kręgosłupa (VFA - Vertebral 
Fracture Assessment). Badanie VFA pozwala na określenie 
stopnia deformacji trzonu kręgu w skali od 0 do 3 (stopień 0 
oznacza trzon prawidłowy; stopień 1 – niewielką deformację 
i obniżenie wysokości trzonu około 20-25%; stopień 2 – 
umiarkowaną deformację i obniżenie wysokości około 25-40%; 
stopień 3 – ciężką deformację i obniżenie wysokości i po-
wierzchni około 40%). W metodzie tej, poza stopniem znie-
kształcenia ocenia się rodzaj deformacji – złamanie klinowe, 
złamanie dwuwklęsłe i złamanie kompresyjne. Dostępna 
w badaniu w tej metodzie jest okolica kręgosłupa od poziomu 
Th6 do L4. Czułość metody VFA została oszacowana wg róż-
nych autorów na 50% – 95% w porównaniu z badaniami RTG 
kręgosłupa. Autorzy podkreślają dużą zgodność (96,3%) po-
między rozpoznawaniem złamań kręgosłupa za pomocą VFA, 
a konwencjonalnymi radiogramami analizowanymi półilościo-
wo. Czułość VFA w zakresie umiarkowanych i ciężkich złamań 

wynosiła 91,9%, a ujemna wartość predykcyjna wyniosła 
98%. Większość niezgodności pomiędzy VFA, a konwencjonal-
nymi obrazami radiologicznymi dotyczy łagodnych deformacji 
trzonów oraz diagnostyki złamań w górnym odcinku piersio-
wym kręgosłupa. Specyficzność metody densytometrycznej 
VFA jest bardzo wysoka, ponad 95% dla złamań umiarkowa-
nego i ciężkiego stopnia.

Badanie VFA jest bardzo dobrą metodą obrazową dla umiarko-
wanych (średnich) i ciężkich złamań (II° i III° złamań) w po-
dziale Genanta. Badanie to stanowi dobre narzędzie do 
monitorowania zmian w obrębie kręgosłupa. Pozwala na roz-
poznanie ewentualnych nowych deformacji trzonów, do jakich 
dochodzi w przebiegu osteoporozy. 

Jednak badanie VFA, z powodu niższej rozdzielczości niż bada-
nie RTG, cechuje gorsze obrazowanie kształtów trzonów. Obec-
ność skrzywienia kręgosłupa utrudnia znacznie identyfikację 
złamań trzonów. Zaletą badania jest znacząco niska dawka 
promieniowania jonizującego i możliwość jednorazowego wy-
konania całościowego badania densytometrycznego, czyli DXA 
kręgosłupa i obu stawów biodrowych. Pozytywną cechą bada-
nia morfometrycznego jest to, że technika jego wykonywania 
wyklucza zjawisko zniekształcenia paralaksy, ponieważ jest 
w nim wykorzystywane pojedyncze odcinkowe rejestrowanie 
obrazu. W przeciwieństwie do badania RTG, w którym obraz 

               Ryc. 6. Złamania osteoporotyczne – podział Genanta

Norma

Złamanie klinowe Złamanie dwuwklęsłe Złamanie zmiażdżeniowe
(kompresyjne)

Łagodny 
stopień 
zniekształcenia
(I°)

Umiarkowany
stopień
zniekształcenia
(II°)

Znaczny
stopień
zniekształcenia
(III°)
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ulega rozprojektowaniu na krańcach (brak zniekształceń obra-
zu tylko w obszarze promienia centralnego wysyłanego z lam-
py RTG – wiązka stożkowa promieniowania jonizującego).

Uzupełnieniem badania przeglądowego jest tomografia kom-
puterowa (TK) (Ryc. 7) kręgosłupa oraz badanie jądrowego 
rezonansu magnetycznego (JRM). 

Badanie TK wykonujemy w przypadkach wątpliwości diagno-
stycznych, zwłaszcza przy obecnych zniekształceniach osi krę-
gosłupa (skoliozy, kyfoskoliozy) oraz w sytuacji podejrzenia 
procesu chorobowego innego niż osteoporoza, a prowadzące-
go do złamania kręgu. Badanie JRM jest uzupełnieniem TK, 
nieodzownym w przypadkach pourazowych złamań. Czasami 
przy diagnostyce złamań patologicznych posługujemy się ba-
daniem TK lub JMR wzmocnionym kontrastem. Badanie JRM 
wykazuje ewentualność konfliktu pomiędzy strukturami ner-
wowymi a okolicznymi tkankami.

Klasyfikacja złamań urazowych kręgosłupa opiera się na po-
działach wprowadzonych przez Holdswortha, Denisa i McAfee. 
Podstawą podziału Holdswortha jest mechanizm powstania 
urazu. Holdsworth dzieli złamania na zgięciowe, zgięciowo-
-rotacyjne i wybuchowe.

Inną klasyfi kacją urazów kręgosłupa jest podział McAff e, oparty 
na koncepcji trzykolumnowej budowy kręgosłupa wg Denisa, 
gdzie: 

– przednią kolumnę kręgosłupa stanowią: więzadło podłużne 
przednie, przednia część trzonu wraz z pierścieniem 
włóknistym; 

– środkową kolumnę stanowią: więzadło podłużne tylne, 
środkowa i tylną część trzonu razem z tą częścią dysku; 

– tylną kolumnę stanowią: stawy międzykręgowe, więzadło 
żółte, więzadła międzykolczyste i międzypoprzeczne, łuki 
i wyrostki kolczyste. 

Podział McAff e (Ryc.8.) wyróżnia: 
A. kompresyjne złamania z uszkodzeniem przedniej kolumny 

kręgosłupa, 
B. złamania kompresyjne przedniej i środkowej kolumny, 

C. złamania kompresyjne, wybuchowe przedniej i środkowej 
kolumny z penetracją fragmentów kostnych do kanału 
kręgowego (czasami występuje tu dystrakcja w obrębie 
kolumny tylnej), 

D. złamanie fl eksyjno-dystrakcyjne ze zniszczeniem 
przedniej (nie zawsze) części trzonu, kolumny środkowej 
(dystrakcja) i uszkodzeniem aparatu więzadłowego 
kolumny tylnej (dystrakcja), 

E. złamania z przemieszczeniem kręgów wraz ze 
zniszczeniem przedniej, środkowej i tylnej kolumny 
kręgosłupa. Złamania te powstają na skutek działania sił 
ścinających na tę okolicę kręgosłupa. Dochodzi zwykle do 
kompresji kolumny przedniej, dystrakcji i rotacji kolumny 
środkowej i tylnej.

Ryc. 7. 
Tomografia 
komputerowa 
(TK) kręgosłupa
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Pierwsze dwa typy złamań w klasyfi kacji McAfee, czyli powstałe 
z mechanizmu kompresyjnego i kompresyjno-fl eksyjnego są 
urazami stabilnymi, a pozostałe to uszkodzenia niestabilne. 
Zwłaszcza ostatnie cechuje się dużą niestabilnością.

Klasyfikacji do odpowiedniej grupy dokonuje się na podstawie 
oceny badań obrazowych radiologicznych i badania JRM.

Niezbędnym uzupełnieniem wczesnej diagnostyki jest wyko-
nanie badań krwi. W badaniach tych uwzględniamy ocenę 
morfologii, OB, poziom białka C-reaktywnego, poziom fosfata-
zy alkalicznej, TSH, poziom witaminy D3[25(OH)D], bilans 
wapniowo-fosforanowy. W uzasadnionych przypadkach po-
dejrzenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej wy-
konujemy ocenę poziomu parathormonu (PTH), który jest 
produkowany w przytarczycach, a jego rolą jest regulacja hor-
monalnej gospodarki wapniowo-fosforanowej w ustroju. Ko-
lejnym parametrem może być wskazana ocena poziomu 
kalcytoniny, produkowanej głównie w komórkach C tarczycy. 
Obniża ona poziom wapnia we krwi, wiążąc jego nadmiar 
w kościach i ograniczając jego wchłanianie w jelicie cienkim. 
Czasami wykonuje się badanie poziomu osteokalcyny, czyli 
białka syntetyzowanego przez osteoblasty, odontoblasty i hi-
pertroficzne chondrocyty, której poziom wzrasta w przypadku 
oste  oporozy, w chorobie Pageta, nadczynności tarczycy i przy-
tarczyc, a czasami w chorobach nowo tworowych. Badanie to 

sto sowane jest jako swoisty marker w ocenie procesu metabo-
lizmu kostnego i świadczy o aktywności osteoblastów. W diag-
nostyce osteoporozy u mężczyzn warto uzupełnić badania krwi 
o ocenę PSA w surowicy, a przede wszystkim – koniecznością 
badania urologicznego. W sytuacji podejrzenia złamania 
patolo gicznego innego niż w przebiegu osteoporozy, zlecamy 
wykonanie poziomu białek, proteinogramu, kreatyniny, eGFR, 
ewentualnie trans aminaz. Wskazane jest wykonanie RTG prze-
glądowe klatki piersiowej, ewentualnie USG jamy brzusznej. 
Zalecamy konsultację ginekologiczną z badaniem dróg rod-
nych i sutków.

Ważnym elementem diagnostyki jest weryfikacja występują-
cych chorób towarzyszących, charakterystycznych dla osób 
starszych. W wypadkach współistnienia innych chorób wiedza 
lekarza na ich temat jest niesłychanie ważna przy bu dowaniu 
programu terapeutycznego. Zwłaszcza obecne w wywiadzie 
choroby nowotworowe powinny wzmóc czujność lekarską.

Diagnostykę złamań kręgosłupa, zarówno osteoporotycznych, 
jak i pourazowych kończymy oceną tolerancji wysiłku u bada-
nego. Musimy pamiętać, że u podstaw sukcesu leczenia zmian 
po złamaniach kręgosłupa jest właściwie zaplanowane lecze-
nie usprawniające, które musi być bezpieczne, pozbawione 
dyskomfortu czy powikłań. W ocenie tolerancji wysiłku głów-
nie w okresie wstępnym opieramy się na badaniu fizykalnym. 

Już ocena tętna wstępnego, przyro-
stu tętna w czasie zadanego wysiłku 
i pomiar czasu, potrzebnego na po-
wrót wartości tętna powysiłkowego 
do wartości wstępnej, są ważnymi 
elementami oceny wydolności krą-
żenia. Podobnie jak informacje pa-
cjenta o duszności w czasie wysiłku 
czy dyskomforcie lub bólu zamost-
kowym. Oczywiście badanie to moż-
na uzupełnić, zwłaszcza przy bo-
gatym wywiadzie internistycznym, 
o badania EKG i USG serca czy test 
wysiłkowy z protokołem Bruce’a lub 
Naughtona.Ryc. 8. Podział złamań wg McAfee
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Badanie osób po urazach prowadzących do złamań kręgosłupa 
wymagają dużego zaangażowania lekarza, jego wiedzy oraz 
doświadczenia w diagnostyce i leczeniu takich przypadków.

Urazom kręgosłupa w odcinku piersiowym towarzyszą często 
dodatkowe uszkodzenia, głównie narządów klatki piersiowej, 
przede wszystkim krwiaki opłucnej lub stłuczenie płuc. Rutyną 
powinno być wykonanie w okresie wczesnym pourazowym 
badania USG jamy brzusznej celem wykluczenia urazowych 
zmian w narządach jamy brzusznej. Dokładna ocena badaniem 
fizykalnym umożliwia wykrycie lub wykluczenie obrażeń 
w narządzie ruchu, zwłaszcza w przypadkach urazów komuni-
kacyjnych albo w stanach po upadkach z wysokości.

W każdym przypadku obowiązuje dokładna ocena stanu 
neurologicznego osób po urazie kręgosłupa. W ocenie neuro-
logicznej zwracamy uwagę na zaburzenia czucia powierz-
chownego i głębokiego, przede wszystkim ocenę siły wybranej 
grupy mięśni, najlepiej z wykorzystaniem protokołu obowią-
zującego standardu neurologicznej klasyfikacji urazów rdzenia 
kręgowego opublikowanego przez Amerykańskie Towarzystwo 
Urazów Kręgosłupa (American Spinal Injuries Association, 
ASIA). Protokół ten ma rekomendacje od 1994 r Międzynaro-
dowego Medycznego Towarzystwa Paraplegii (International 
Medical Society of Paraplegia, IMSOP). Skala ASIA służy też do 
monitorowania zmian w stanie neurologicznym i powinna być 
stosowana wielokrotnie w czasie pobytu w szpitalu u chorych 
leczonych kompleksowo po urazie kręgosłupa powikłanym 
uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

W skład skali ASIA wchodzi podział zaburzeń neurologicznych 
AIS (ASIA Impairment Scale), podany przez Frankela, wyróżnia-
jący następujące stopnie uszkodzenia:

A: kompletny – brak funkcji ruchowej i czuciowej 
segmentów S4-5,

B: niekompletny – zachowana funkcja czuciowa, brak funkcji 
ruchowej segmentów S4-5,

C: niekompletny – zachowanie funkcji ruchowej poniżej 
poziomu uszkodzenia; ponad połowa kluczowych grup 
mięśniowych ma siłę poniżej 3, 

D: niekompletny – zachowanie funkcji ruchowej poniżej 
poziomu uszkodzenia; ponad połowa kluczowych grup 
mięśniowych ma siłę przynajmniej 3,

E: nieobecność uszkodzenia – stan prawidłowy.
Siła mięśniowa oceniana jest wg zasad Lovetta i punktuje się 
ją na podstawie oceny dowolnej czynności badanego mięśnia 
lub grupy mięśniowej:

z 0 – porażenie,
z 1 – skurcz widoczny lub macalny, ruch dowolny 

w niepełnym zakresie,
z 2 – ruch dowolny w pełnym zakresie w odciążeniu,
z 3 – ruch dowolny w pełnym zakresie w obciążeniu 

grawitacyjnym,
z 4 – ruch dowolny w pełnym zakresie w warunkach 

częściowego obciążenia zewnętrznego,
z 5 – ruch dowolny w pełnym zakresie w warunkach 

pełnego obciążenia zewnętrznego.

W trakcie leczenia usprawniającego chorych po urazie kręgo-
słupa stosowane są też inne skale oceny funkcjonalnej, w któ-
rych doborze pomagają zestawy podstawowe kategorii 
funkcjonalnych dla uszkodzeń rdzenia kręgowego, osteoporozy 
oraz zespołów bólowych kręgosłupa Międzynarodowej Klasy-
fikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF – 
International Classification of Functioning, Disability and 
Health). Dokument ten ma fundamentalne znaczenie zarówno 
dla lepszego zrozumienia konsekwencji uszkodzenia kręgosłu-
pa, jak i codziennej praktyki lekarskiej.

W ICF oceniamy szeroko rozumiane funkcjonowanie pacjenta, jego 
niepełnosprawność i zdrowie przede wszystkim jako konsekwen-
cje wpływu urazu kręgosłupa, osteoporozy i powstałych ewentual-
nie zaburzeń neurologicznych. Szczególnie ważna jest ocena 
funkcjonowania narządów, stan ruchowy pacjenta, możliwości sa-
modzielnego działania lub rodzaju potrzebnej pomocy w tym 
działaniu, a także aktywność rodzinna, społeczna i zawodowa.

Głównym celem ICF jest ustanowienie ujednoliconego stan-
dardu w ocenie stanu zdrowia i funkcjonowania człowieka. 
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Wykorzystywany jest tu taki system opisu i kodowania, który 
pokazuje sytuację dotyczącą zdrowia i wszystkich dziedzin 
związanych ze zdrowiem w perspektywie funkcjonowania na-
rządów i układów ciała, funkcjonowania osoby z perspektywy 
indywidualnej oraz jej funkcjonowania społecznego. Bardzo 
ważne staje się zdefiniowanie aktualnej funkcji i struktury cia-
ła pacjenta oraz jego aktywność i uczestnictwo zarówno 
w aspekcie rodzinnym, jak i społecznym.

Diagnostyka różnicowa

Złamania kręgosłupa u osób starszych są związane z lokalnym 
lub globalnym osłabieniem struktury kostnej, niewydolności 
więzadłowo-mięśniowej, zaburzeniami metabolicznymi czy 
hormonalnymi. Zaburzenia wydolności mechanicznej układu 
szkieletowego występują w przebiegu osteoporozy, osteoma-
lacji, niedoboru ruchu lub unieruchomienia, hipoestrogeni-
zmu, hipoandrogenizmu, hipowitaminozy D, zaburzeń funkcji 
tarczycy i przytarczyc, spadku siły mięśniowej i innych proce-
sów inwolucyjnych w wieku podeszłym. Do złamań i zmian 
patologicznych w obrębie kręgosłupa może dojść w przebiegu 
chorób nowotworowych, zmian zapalnych swoistych i nie-
swoistych, w chorobie Pageta, innych chorobach wyniszczają-
cych, w niedożywieniu. Z chorób nowotworowych najczęściej 
zmiany przerzutowe mają swoje źródło w rakach sutka, pro-
staty, dróg rodnych, płuc, jelit, nerek. Zmiany patologiczne 
w kręgosłupie charakterystyczne są np. w szpiczaku mnogim. 
Podejrzenie złamania patologicznego może nasuwać dodatni 
wywiad w kierunku choroby nowotworowej, przebyte ciężkie 
choroby zapalne, poważne infekcje, gruźlica, niezamierzona 
utrata masy ciała, postępujące zaburzenia siły mięśniowej, 
postępujące zaburzenia oddawania moczu, zły stan ogólny pa-
cjenta, niewyjaśnione stany podgorączkowe, niejasne okolicz-
ności złamania kręgu.

W każdej wątpliwości diagnostycznej weryfikujemy badanie 
fizykalne i bezwzględnie wykonujemy aktualną diagnostykę 
badań dodatkowych, w tym konieczne badania krwi, jak: mor-
fologię, OB, CRP, poziom fosfatazy zasadowej w surowicy oraz 
badania obrazowe: TK kręgosłupa, ewentualnie JRM kręgosłu-
pa, USG jamy brzusznej i RTG płuc.

Należy pamiętać, że u osoby z przebytym dawniej złamaniem 
kręgosłupa ból może mieć przyczynę niebędącą bezpośrednią 
konsekwencją tego złamania. Typowymi przyczynami bólów 
w okolicy kręgosłupa są: 

z zmiany chorobowe w obrębie dysku międzykręgowego 
(dyskopatie), 

z zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
z zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe w obrębie 

stawów międzykręgowych, objawy „zablokowania” tych 
stawów,

z zmiany struktury kostnej prowadzące najczęściej 
do zniekształceń i złamań kręgów (osteoporoza),

z zespoły bólowe na tle wad rozwojowych kręgosłupa, 
z zmiany pourazowe, 
z różne procesy chorobowe struktur kostnych (stany 

zapalne swoiste i nieswoiste, procesy rozrostowe i in.); 
nieprawidłowe kształtowanie się układu kostnego 
– osteitis deformans (choroba Pageta),

z zmiany chorobowe układu nerwowego (choroby 
neurologiczne o różnej etiologii, procesy rozrostowe), 

z zespoły bólowe czynnościowe lub psychogenne.

Bóle okolic krzyża i pleców mogą być związane z procesem cho-
robowym spoza kręgosłupa (np. w przebiegu choroby zwyrodnie-
niowej stawów biodrowych, przebytych urazów okolic stawów 
biodrowych, chorób zapalnych, infekcji i chorób rozrostowych 
dróg moczowych, rodnych, trzustki, chorób wieloukładowych, 
zmian zapalnych i rozrostowych narządów klatki piersiowej, ze-
społów paraneoplastycznych (paranowotworowych).

Leczenie
Złamania osteoporotyczne kręgosłupa rokują dobrze w uzy-
skaniu zrostu. Trudno jest natomiast w leczeniu zachowaw-
czym uzyskać dobry efekt w postaci przywrócenia kształtu 
trzonu, który uległ deformacjom wynikającym ze złamania. 
Deformacje trzonu pozostają, a w procesie leczniczym celem 
jest niedopuszczenie do ich dalszej degradacji. Większość 
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złamań osteoporotycznych kręgosłupa wymaga leczenia zacho-
wawczego. Złamania pourazowe o charakterze niestabilnym lub 
te, w których doszło do powikłań neurologicznych w większości 
wymagają pilnego leczenia operacyjnego.

Leczenie zachowawcze realizowane jest przede wszystkim 
w warunkach ambulatoryjnych, oddziału dziennego rehabili-
tacji, a w wybranych przypadkach w oddziale stacjonarnym.

Leczenie operacyjne złamań kręgosłupa w przebiegu osteopo-
rozy realizowane jest w warunkach oddziałów ortopedii, 
ewentualnie neurochirurgii.

Leczenie operacyjne złamań urazowych kręgosłupa powinno 
być realizowane w oddziałach przystosowanych i przygotowa-
nych do leczenia takich pacjentów.

Rozpoznanie zniekształceń trzonów w wyniku powolnych zła-
mań wymaga odpowiedniej kinezyterapii oraz postępowania 
profilaktycznego, chroniącego przed dalszymi złamaniami. 
Fizykoterapia ma tu znaczenie pomocnicze i konieczność za-
stosowania wówczas, jeśli dodatkowym czynnikiem są wystę-
pujące dolegliwości bólowe. Znaczenie stymulujące w leczeniu 
może mieć też stosowanie zmiennego pola elektromagnetycz-
nego małej częstotliwości.

Leczenie usprawniające osób ze złamaniami powolnymi krę-
gów jest realizowane w lecznictwie otwartym, a jego celem jest 
obniżanie ryzyka występowania dolegliwości bólowych, reduk-
cja ryzyka przewlekłych dolegliwości, ograniczenie deformacji 
osi kręgosłupa i zapobieganie narastaniu tych deformacji, zwięk-
szanie ruchomości kręgosłupa, eliminacja zaburzeń równowagi, 
postawy, maksymalizacja wydolności funkcjonalnej, zmniejsza-
nie lub wykluczenie zależności od otoczenia, edukacja w zakre-
sie codziennego funkcjonowania z poznaniem zasad ergonomii, 
ochrona przed upadkami i ochrona przed samotnością.

Osiąganie celów i założeń terapii jest realizowane poprzez stoso-
wanie gimnastyki leczniczej obejmującej ćwiczenia oddechowe, 
areobowe, wzmacniające mięście grzbietu i rozluźniające mięś-
nie klatki piersiowej. Powinny być też wdrożone:

z trening poprawnej postawy,
z ćwiczenia kondycyjne,

z ćwiczenia koordynacji i równowagi,
z ćwiczenia w wodzie, na przyrządach i w podwieszeniu,
z wzmacnianie mięśni posturalnych i oddechowych,
z edukacja w zakresie korzystania z przyrządów 

rehabilitacyjnych,
z spacery, aktywizacja ruchowa, terapia zajęciowa, 
z propagowanie muzykoterapii, terapii tańcem, aktywności 

intelektualnej, w tym krzewienie wiedzy o zdrowym stylu 
życia, np. poprzez uniwersytety III wieku.

Złamania niskoenergetyczne trzonów kręgowych wymagają 
bardziej złożonego postępowania leczniczego. W okresie 
wczesnym, przy nasilaniu się dolegliwości bólowych pacjenci 
wymagają unieruchomienia kręgosłupa z pomocą odpowied-
nio dobranego gorsetu. Obecnie zdecydowanie większość 
zaopatrzenia jest dobierana z elementów gotowych. Zaopa-
trzeniem ortotycznym (ortopedycznym, rehabilitacyjnym) tu-
łowia nazywamy indywidualne dopasowanie gorsetu, 
sznurówki, prostotrzymacza lub pasa, które wywierają działa-
nia podpórcze, stabilizujące, korekcyjne oraz wspomagające. 
Głównym zadaniem leczniczym gorsetów, stosowanych w le-
czeniu złamań na tle osteoporozy, są działania podpórcze i sta-
bilizujące kręgosłupa. Czynnik podpórczy w leczeniu jest 
ważny wtedy, gdy poza zniekształceniem trzonów dochodzi do 
wystąpienia lub nasilenia deformacji osi kręgosłupa, zwykle 
bocznych skrzywień kręgosłupa, które mogą być pochodzenia 
pourazowego, zwyrodnieniowego lub być związane z wcześ-
niej już powstałą (w okresie młodzieńczym) skoliozą lub hi-
perkifozą kręgosłupa. Planując podpórcze działanie na dany 
odcinek tułowia musimy zaleźć właściwe punkty podporu, ta-
kie, aby na dany odcinek tułowia działały co najmniej siły an-
tygrawitacyjne. Dolny punkt podporu znajduje się poniżej 
odcinka poddawanego siłom odciążającym i stanowi bazę dla 
wartości siły odciążania. Górny punkt podporu znajduje się po-
wyżej odcinka odciążanego i musi on podołać działaniom sił 
odciążających. Działanie podpórcze jest uzyskiwane dzięki 
przestrzennej konstrukcji, utworzonej na naturalnym funda-
mencie, jaki dla tułowia stanowi miednica. Drugi koniec tej 
konstrukcji nadaje kierunek sił podparcia i może swoją budową 
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decydować o wektorze siły (miękki materiał zmniejsza wektor 
siły, a sztywny – zwiększa ją). Dla odcinka piersiowego górne-
go punktem podporu jest potylica i żuchwa, a dla części dolnej 
tułowia – rękojeść mostka i okolica łopatek. Zdecydowanie 
ważniejsze (od działania podpórczego) jest działanie stabilizu-
jące gorsetów. Powstaje ono jest dzięki przestrzennej kon-
strukcji ramowej współpracującej ze zdrowymi strukturami 
tułowia lub szyi w różnych warunkach obciążeń, w celu zastą-
pienia lub wspomagania uszkodzonych elementów istotnie 
wpływających na stabilność. Stabilizację uzyskujemy dzięki 
tworzeniu takich warunków, które zapewniłyby równowagę 
wszystkich działających na tułów sił (lub jego część) objętych 
stabilizacją. Stabilizacja musi być trwała, przynajmniej w okre-
sie stosowania danego stabilizatora. Działanie gorsetu stabili-
zującego jest ograniczone i sprowadza się do tworzenia 
momentów biernych sił podpierających wybrane punkty na 
powierzchni ciała oraz maksymalnie ograniczających zakres 
ruchomości biernej i czynnej danego odcinka kręgosłupa.

Gorsety mogą negatywnie wpływać na wydolność oddecho-
wą, zwłaszcza u osób starszych oraz osłabiają siłę mięśniową, 
a przy długim stosowaniu prowadzą do zaników mięśniowych. 
Dlatego w trakcie leczenia chorego gorsetem należy dodatko-
wo zwrócić uwagę na jego edukację, naukę stosowania właś-
ciwych ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń wzmacniających 
mięśnie tułowia. Gorset może redukować także ruchomość 
barków i innych stawów, a zwłaszcza utrudniać przyjmowanie 
pozycji siedzącej. 

W zależności od poziomu złamania mają zastosowanie różne 
typy gorsetów. Dla złamań trzonów powyżej Th6 stosuje się 
gorsety typu Blount’a. Dla złamań trzonów od Th6 do L3 – 
gorsety typu Jevett’a, a dla złamań poniżej L3 gorsety typu 
Hohman-Williamsa. Podobne właściwości, jak gorset Jevett’a, 
ma gorset Bählera.

Stosowanie gorsetu musi być rozważne i trwać tak długo, jak 
jest to bezwzględnie konieczne. Zwykle wystarczającym cza-
sem stałego noszenia jest okres 6 tygodni. Przez kolejne 3 ty-
godnie staramy się etapowo uwalniać chorego od stosowania 
gorsetu. Zwykle zalecamy codzienne stopniowe wydłużanie 
czasu funkcjonowania bez zaopatrzenia ortotycznego tułowia. 

W okresie późniejszym gorset stosowany jest okazjonalnie 
w okresie zaostrzania się bólu. 

We wczesnym postępowaniu leczenia złamań kręgosłupa 
istotne znaczenie ma skuteczna walka z  bólem. Leczenie 
przeciwbólowe obejmuje stosowanie NLPZ-ów, pracetamolu 
lub opioidów. Dobrym postępowaniem przeciwbólowym 
może być stosowanie fizykoterapii jako alternatywy lub uzu-
pełnienia postępowania farmakologicznego.

W leczeniu bólu znajdują zastosowanie zabiegi z wykorzysta-
niem bodźców fizykalnych, takich jak: czynniki termiczne (cie-
pło, zimno, zabiegi krioterapeutyczne), prąd (elektroterapia), 
laser, pole elektromagnetyczne albo pole magnetyczne zmien-
ne małej częstotliwości. Zabiegi te prowadzą do zmian zarów-
no w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i działają na 
poziomie receptorów bólowych, zwykle blokująco. Podczas 
stosowania fizykoterapii w tkankach występują zmiany mole-
kularne i hormonalne. W płynach tkankowych dochodzi do 
wzrostu histaminy, serotoniny i endorfiny, zmiany zawartości 
cytokinin, niektórych białek i peptydów, a także zmiany mikro-
krążenia w tkankach. Efektywność pola magnetycznego 
zmiennego o niskiej częstotliwości polega również na stymu-
lacji przyrostu gęstości mineralnej kości. Zabieg, taki jak elek-
trostymulacja – poza działaniem przeciwbólowym – może 
zapobiegać zanikom mięśni, poprawia trofikę tkanek objętych 
zabiegiem i normalizuje napięcie mięśniowe. W trakcie stoso-
wania leczenia wyżej wymienione zmiany sumują się, a po 
serii ekspozycji pogłębiają i utrwalają pozytywny efekt. 
Zabiegami fizykoterapeutycznymi można zmniejszyć natę-
żenie i częstotliwość występowania bólu, zredukować zapo-
trzebowanie na leki przeciwbólowe, a pośrednio poprawić 
aktywność ruchową i usprawnić lokomocję pacjenta. U osób 
w podeszłym wieku możemy uzyskać przerwanie błędnego 
koła, polegającego na wzajemnym nasilaniu się deficytu ak-
tywności i obniżaniu poziomu realizacji ważnych celów życio-
wych. Oddziaływania i terapie wszechstronnie aktywizujące 
pacjenta wywierają efekt przeciwbólowy poprzez: odwrócenie 
uwagi chorego, redukcję zjawisk towarzyszących lub sprzy-
jających chronifikacji bólu (depresja, lęk, niesprzyjające poglą-
dy i postawy), promowanie pozytywnych emocji i postaw, 
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pozytywne wzmocnienie, poprawę skuteczności strategii ra-
dzenia sobie, jakości snu i wypoczynku, nabycie umiejętności 
lub przeciwdziałanie ich utracie, normalizację masy ciała, po-
prawę zakresu ruchomości, siły mięśniowej, postawy ciała, 
stereotypów ruchowych, wydolności, samodzielności, redukcji 
męczliwości, polepszenie poziomu uczestnictwa społecznego, 
a także poprzez poprawę ergonomii środowiska życia. Uzupeł-
nieniem tego postępowania może być zaopatrzenie chorego 
w kulę łokciową. Chodzenie z pomocą kuli wpływa na częścio-
we odciążenie kręgosłupa, ułatwia korekcję postawy, zabez-
piecza chorego przed upadkiem, zwłaszcza przy współistnieniu 
zaburzeń widzenia czy koordynacji ruchowej i jest w swojej 
specyfice działaniem przeciwbólowym.
W okresie wczesnym po złamaniu niskoenergetycznym trzonu 
kręgowego nie powinno stosować się bezwzględnego unieru-
chomienia pacjenta. Wystarczy ograniczenia aktywności fi-
zycznej i stosowanie odpowiednio dobranego gorsetu.
Alternatywnym postępowaniem w leczeniu zachowawczym 
niskoenergetycznych złamań kręgosłupa i powolnych znie-
kształceń trzonów w przebiegu osteoporozy, jest postępowa-
nie zabiegowe polegające na podaniu dotrzonowym cementu 
kostnego. Zabiegi te to wertebro- i kyfoplastyka.
Wertebroplastyka (Ryc. 9) polega na wstrzyknięciu drogą tran-
spedikularną lub parapedikularną do złamanego trzonu ce-
mentu kostnego, którego celem jest wzmocnienie wytrzymałości 
kręgu i niedopuszczanie do jego dalszej deformacji. Zabieg zo-
stał wprowadzony przez Galibertiego w 1987 r. do leczenia 
naczyniaków rozpoznawanych w trzonach kręgosłupa. 
Wertebroplastyka szybko znalazła zastosowanie w leczeniu 
złamań w przebiegu osteoporozy. W wertebroplastyce wpro-
wadzany pod pewnym ciśnieniem cement uzupełnia ubytki 
i wzmacnia mechanicznie trzon. Zwykle w tego typu zabie-
gach nie uzyskuje się istotnej korekcji trzonu. Dla uzyskania 
odprężenia zniekształconego trzonu wprowadzono w 1997r. 
zabieg, nazwany kyfoplastyką. W metodzie tej przed wstrzyk-
nięciem cementu rozpręża się złamany kręg przy pomocy spe-
cjalnego balonu i następnie wypełnia się tę przestrzeń 
cementem. Po zabiegu kyfoplastyki można uzyskać znaczącą 
redukcję zniekształcenia trzonu. Poza ogólnymi powikłaniami 

miejscowymi czy ogólnoustrojowymi, związanymi z każdą in-
terwencją zabiegową, w leczeniu tym dość niebezpiecznym 
etapem jest moment podawania cementu kostnego. Proces 
polimeryzacji cementu jest egzotermiczny i miejscowo tok-
syczny. Wylanie się więc cementu dokanałowo powoduje po-
ważne, nieodwracalne konsekwencje neurologiczne. W wielu 
wypadkach przed wprowadzeniem cementu wykonuje się ba-
danie kontrastowe trzonu celem upewnienia się co do właści-
wej lokalizacji kaniuli i oceny zamkniętości przestrzeni, 
w którą będzie podawany cement kostny. Jednak ogólne 
wczesne wyniki leczenia są dość dobre. Zabiegi, zarówno kyfo- 
jak i wertebroplastyki, stają się coraz bardziej popularne mię-
dzy innymi dlatego, że są wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym w ramach hospitalizacji krótkoterminowej. Le-
czenie to musi być bezwzględnie uzupełnione leczeniem 
usprawniającym oraz kompleksowym leczeniem osteoporozy.

Leczenie złamań trzonów kręgowych za pomocą ce mentowania 
niesie ryzyko wystąpienia nowych złamań w obrębie trzonów 
sąsiadujących z kręgiem zaopatrzonym cementem. Obserwuje 

Ryc. 9. Stan po 
wertebroplastyce 
L4
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się dwukrotnie częstsze występowanie złamań kręgów sąsia-
dujących, niż kręgów odległych od cementowanych. Ryzyko 
nowych złamań kręgów sąsiednich wynosi około 20-30%. 
Zwiększa się ono wraz z upływem czasu od operacji cemento-
wania i jest zależne od kompleksowego leczenia osteo porozy, 
stylu życia chorego oraz jego aktywności fizycznej.
W wybranych przypadkach złamań osteoporotycznych, zwłasz-
cza tych, którym towarzyszą zaburzenia neurologiczne lub two-
rzą się objawy stenozy kanału kręgowego, może być wskazane 
rozleglejsze leczenie operacyjne polegające na odbarczeniu ka-
nału kręgowego i stabilizacji międzysegmentarnej kręgosłupa. 
Do leczenia operacyjnego z dostępu tylnego kwalifi kują się też 
chorzy z narastającą deformacją osi kręgosłupa na skutek prze-
bytych złamań trzonów. Leczenie to jest jednak bardziej złożone 
i obciążające chorego w okresie okołooperacyjnym. Uspraw-
nianie chorych realizowane jest wtedy w okresie wczesnym 
w oddziale operacyjnym i polega na stosowaniu ćwiczeń od-
dechowych, pionizacji biernej oraz szybkiej pionizacji czynnej 
chorego, nauce chodzenia, ewentualnie posługiwania się zaopa-
trzeniem rehabilitacyjnym. Po wczesnej rehabilitacji musi być 
zaplanowane i zrealizowane w odpowiednim czasie leczenie 
usprawniające w oddziale wysokospecjalistycznej rehabilitacji, 
zwykle w oddziałach stacjonarnych. 
Leczenie usprawniające w okresie pierwszych 6 tygodni terapii 
determinuje rodzaj złamania. Edukujemy wówczas chorego 
w zakresie samodzielnego wykonywania (lub pod kontrolą fi-
zjoterapeuty) ćwiczeń oddechowych, wzmacniających mięś-
nie grzbietu.
W okresie późniejszym planujemy rehabilitację wysokospecja-
listyczną w oparciu o lecznictwo otwarte lub oddział stacjo-
narny, w zależności od warunków bytowych chorego, stanu 
funkcjonalnego, obecnych dolegliwości bólowych i poziomu 
niepełnosprawności.
Leczenie obejmuje stosowanie fizykoterapii, głównie pola elek-
tromagnetycznego niskiej częstotliwości lub zabiegów elek-
trycznych albo biostymulacji laserowej – zależnie od potrzeby, 
poziomu bólu, napięcia mięśniowego. Następnie realizowana 
jest kinezyterapia w postaci ćwiczeń wzmacniających mięśnie 
grzbietu, ćwiczenia rozluźniające mięśni klatki piersiowej 

i mięsień biodrowo-lędźwiowy. Powinien być wdro żony trening 
poprawnej postawy, ćwiczenia kondycyjne, ćwiczenia koordy-
nacji i równowagi, ćwiczenia w wodzie, na przyrządach 
i w podwieszeniu oraz wzmacnianie mięśni posturalnych i od-
dechowych. Czasami może być wskazana psychoterapia, tera-
pia zajęciowa, muzykoterapia, edukacja w zakresie ochrony 
przed upadkami, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kry-
zysowych, przestrzegania zasad ergonomii.

Kinezyterapia powinna być realizowana w połączeniu z aspekta-
mi edukacji i umiejętności stosowania jej samodzielnie w wa-
runkach domowych. Można korzystać z opracowanych wzorców 
i systemów ćwiczeń, np. ćwiczenia wg koncepcji M. Sinaki.

Leczeniem z wyboru złamań urazowych kręgosłupa, zwłaszcza 
u osób starszych jest stabilizacja operacyjna, która powinna 
być przeprowadzona w ciągu kilku godzin od przyjęcia pacjen-
ta do szpitala. Standardem postępowania jest odbarczenie ka-
nału kręgowego i zespolenie wewnętrzne, którego celem jest 
stabilizacja kręgów w anatomicznym lub akceptowalnym 
ustawieniu. Zespolenie określamy jako stabilne, jeśli nie do-
puszcza do wtórnych przemieszczeń w trakcie procesu gojenia 
i umożliwia podjęcie typowych w tym czasie aktywności zwią-
zanych ze zmianą pozycji ciała oraz częściowym lub pełnym 
przenoszeniem sił oddziaływania podłoża podczas stania 
i chodzenia. Ryzyko obniżonej wytrzymałości zespolenia i jego 
posadowienia w strukturach kostnych może wystąpić w przy-
padku zaawansowanej osteoporozy, zastosowanej złej metody 
leczenia czy niepowodzenia operacyjnego. Wczesne leczenie 
operacyjne zmniejsza ryzyko powikłań związanych z unieru-
chomieniem, a w przypadkach pojawiania się powikłań neuro-
logicznych w okresie okołourazowym tworzy szansę na 
poprawę neurologiczną i funkcjonalną.

W stabilizacji złamań kręgosłupa wykorzystuje się najczęściej 
stabilizacje transpedikularną, polegającą na wprowadzeniu 
w trzony okolic złamania śrub (dotrzonowo), na których 
umieszcza się odpowiednie pręty stabilizujące. Złamania albo 
zwichnięcia w odcinku szyjnym kręgosłupa zwykle podlegają 
leczeniu operacyjnemu z dostępu przedniego kręgosłupa. 
Operacja polega wówczas na repozycji przemieszczenia 
kręgów, usunięciu złamanych trzonów i następowemu 
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usztywnieniu z użyciem odpowiednich implantów. Po operacji 
implanty nie mogą migrować dokanałowo, a oś kręgosłupa 
musi zachowywać się stabilnie. Chory wymaga potem ciągłej 
kompleksowej rehabilitacji, początkowo wczesnej w oddziale 
leczącym chorego (w okresie ostrym pourazowym). Następnie 
taki chory powinien płynnie trafić do oddziału stacjonarnego 
rehabilitacji wysokospecjalistycznej. Rehabilitacja osób po zła-
maniu kręgosłupa, a zwłaszcza z zaburzeniami neurologiczny-
mi jest złożona i wieloetapowa. Powinny ją cechować: 
wczesność, ciągłość i kompleksowość.

Rehabilitację tę dzielimy na etapy:
I.  Rehabilitacja wczesna w oddziale urazów rdzenia 

kręgowego/OIT.
II.  Kompleksowa rehabilitacja wysokospecjalistyczna 

w oddziale rehabilitacji, przystosowanym dla osób po 
urazie rdzenia kręgowego.

III. Realizacja procesu rehabilitacji szkolno-zawodowej, 
rehabilitacji psychologicznej, rodzinnej z równoczesnym 
trwaniem procesu usprawniania ruchowego 
(w warunkach własnego środowiska).

IV. Opieka poradni rehabilitacyjnej, usprawnianie 
w warunkach domowych; uczestnictwo w turnusach 
aktywnej rehabilitacji (FAR); uczestnictwo w turnusach 
rehabilitacyjnych organizowanych przez odpowiednie 
ministerstwa, samorządy lokalne i organizacje 
pozarządowe.

Celem leczenia usprawniającego po operacji jest przeciwdziała-
nie konsekwencjom unieruchomienia, odzyskanie utraconych 
funkcji (jeśli tylko jest to możliwe) lub wytworzenie odpowied-
nich mechanizmów adaptacyjnych i kompensacyjnych, tworzą-
cych warunki maksymalnej samodzielności w funkcjonowaniu 
chorego. Leczeniem uzupełniającym jest poprawa gęstości mi-
neralnej i wytrzymałości mechanicznej kości. Rehabilitacja 
wczesna rozpoczyna się od pierwszej doby po operacji przez 
wdrożenie ćwiczeń oddechowych oraz progresywny trening sa-
moobsługi i lokomocji. U chorych porażonych: ćwiczenia bier-
ne, pionizacja tułowia bierna, działania lecznicze objawowe 
wyrównujące zaburzenia układu wegetatywnego. U chorych po 

operacyjnym leczeniu złamań krę go słupa zaleca się stosowanie 
profilaktyki przeciwzakrzepowej (co najmniej do okresu czynnej 
pionizacji czy adaptacji do wózka inwalidzkiego) z zastosowa-
niem frakcjonowanych heparyn drobnocząsteczkowych lub he-
paryn niefrakcjonowanych. U wszystkich chorych od samego 
początku leczenia nieodzowna jest profilaktyka przeciwodleży-
nowa. Obejmuje ona zmiany pozycji ciała chorego, ochronę 
szczególnie obciążanych miejsc na tułowiu (potylica, łopatki, 
pośladki, kość krzyżowa, guzy kulszowe, okolice krętarzy ud, 
pięty), wczesną bierną pionizację, ćwiczenia bierne, ćwiczenia 
oddechowe, właściwe nawodnienie i odżywianie chorego, toa-
letę okolicy dróg moczowych i odbytnicy.

Urazy kręgosłupa w odcinku piersiowym mogą być powikłane 
stłuczeniem płuc, krwiakiem opłucnej lub stłuczeniem mięśnia 
sercowego. Wówczas leczenie obejmuje właściwą komplekso-
wą terapię tych powikłań. 

Podczas pionizacji i nauki chodzenia wykorzystuje się sprzęt 
rehabilitacyjny adekwatny do stanu neurologicznego i funk-
cjonalnego pacjenta. 

Z chwilą wyrównania zaburzeń wegetatywnych oraz wszelkich 
powikłań związanych z przebytym urazem, chory po urazie 
kręgosłupa wymaga bezpośredniego skierowania na oddział 
rehabilitacji stacjonarnej celem kontynuowania kompleksowej 
rehabilitacji. W oddziale rehabilitacji obowiązuje wstępna we-
ryfikacja diagnostyczna i dalsze postępowanie lecznicze.

Podstawy programu rehabilitacji osób po urazie 
kręgosłupa
1.  Weryfi kacja diagnostyki lekarskiej i jej uzupełnienie 

(rozpoznanie charakteru urazu kręgosłupa, rodzaju 
i poziomu zaburzeń neurologicznych i funkcjonalnych, 
ocena stabilności kręgosłupa [RTG czynnościowe], 
wykluczenie ewentualnie innych doznanych urazów, 
analiza dotychczasowego leczenia schorzeń 
współtowarzyszących).

2.  Ocena stanu wydolności krążeniowo-oddechowej, 
wpływu innych chorób na proces leczenia 
usprawniającego.
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3.  Ocena stanu neurologicznego pacjenta 
z wykorzystaniem skali ASIA.

4.  Badanie funkcjonalne z wykorzystaniem 
określonych skal.

5.  Analiza badań dodatkowych.

6.  Weryfi kacja dotychczasowego leczenia (wydolność 
oddechowa, infekcje, cewnik).

7.  Badanie dla potrzeb fi zjoterapeuty.

8.  Wstępna ocena chorego przez pielęgniarkę. 

9.  Ustalenie warunków rodzinnych, zawodowych 
i socjalnych chorego przez pracownika socjalnego 
(wywiad środowiskowy).

10. Badanie psychologiczne. Ewentualna budowa programu 
psychoterapii z uwzględnieniem potrzeb najbliższej 
rodziny.

11. Potwierdzenie/postawienie wstępnego rozpoznania 
klinicznego.

12. Ustalenie celu rehabilitacji.

13. Ustalenie hierarchii ważności poszczególnych defektów 
i potrzeb chorego. Ustalenie przypuszczalnych szans ich 
autokompensacji.

14. Ustalenie programu indywidualnej rehabilitacji.

15. Pomoc w realizacji mechanizmów kompensacyjnych 
i adaptacyjnych.

16. Ustalenie okresów obiektywizacji oraz oceny 
uzyskiwanej poprawy klinicznej i funkcjonalnej. Ocena 
bieżącego stanu neurologicznego chorego i jego 
zmieniających się potrzeb (spastyczność, skostnienia 
neurogenne, funkcja dróg moczowych).

17. Ustalenie aktualnych potrzeb w zakresie zaopatrzenia 
rehabilitacyjnego. Weryfi kacja dotychczasowego 
zaopatrzenia.

18. Ustalenie preferencji w terapii zajęciowej.
19. Ustalenie potrzeb edukacji w zakresie funkcjonowania.

20. Spotkanie pracownika socjalnego z chorym i jego 
bliskimi celem omówienia bieżących potrzeb socjalnych 
chorego.

21. Ustalenie zasad i warunków dalszej opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością w domu i środowisku.

22. Edukacja najbliższej rodziny w zakresie podstawowych 
zasad:
z pielęgnacji osoby z niepełnosprawnością,
z kontynuacji podstawowych ćwiczeń,
z zrozumienia istoty choroby (niepełnosprawności), 
z określenia celu dalszej rehabilitacji i drogi, jaką ten cel 

będzie osiągany.

23. Ustalenie ewentualnych potrzeb i warunków rehabilitacji 
późnej.

24. Ustalenie warunków rehabilitacji środowiskowej.

25. Zaopatrzenie ostateczne w sprzęt rehabilitacyjny.

26. Postawienie ostatecznego rozpoznania klinicznego.

W okresie rehabilitacji wysokospecjalistycznej ustalamy naj-
ważniejsze, z perspektywy chorego, sprawy do realizacji. 
W okresie tym skupiamy się na tworzeniu warunków kształto-
wania się automatyzmu lub autonomizmu pęcherza moczo-
wego. Pierwszoplanową sprawa jest usunięcie stałego cewnika 
i okresowe cewnikowanie pęcherza moczowego. Ważnym po-
stępowaniem jest dbałość o tworzenie mechanizmów wypróż-
niania się. 

Celem leczenia usprawniającego osób po urazie kregosłupa po-
wikłanym zaburzeniami neurologicznymi jest adaptacja ukła-
dów oddechowego i krążenia, poprawa ich wydolności, poprawa 
umiejętności lokomocyjnych, koordynacji i równowagi, poprawa 
funkcji ręki u osób po urazie rdzenia w odcinku szyjnym kręgo-
słupa, diagnoza psychologiczna i psychoterapia, stworzenie 
podstaw do rehabilitacji w warunkach środowiskowych. Ważna 
jest ocena czynników ryzyka przewlekłej niesamodzielności 
u osób starszych po złamaniu kręgosłupa, zwłaszcza z zabu-
rzeniami neurologicznymi albo z koniecznością dłuższego 



28 Przegląd Medyczny 2017, nr 11

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

unieruchomienia, ponieważ często występują u nich zaburzenia 
funkcji poznawczych. U osób bez zaburzeń poznawczych ryzyko 
braku odzyskania samodzielności w wyniku leczenia zależy od 
obecnych zaburzeń neurologicznych lub ich braku, innych po-
wikłań związanych z przebytym urazem lub powikłań w leczeniu, 
wieku, liczby chorób towarzyszących, dolegliwości bólowych, 
uprzedniej pozycji zawodowej i niskiej samooceny stanu zdrowia. 

Ryzyko pobytu w ośrodkach opieki długoterminowej po zła-
maniu kręgosłupa występuje u pacjentów powyżej 80 roku 
życia, porażonych lub z niedowładami, obciążonych zaburze-
niami w oddawaniu moczu i niemających opieki ze strony 
członków rodziny.

Osoby z grupy największego ryzyka odnoszą szczególne korzy-
ści z leczenia interdyscyplinarnego, realizowanego przez ze-
spół rehabilitacyjny złożony z: lekarza specjalisty rehabilitacji, 
fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, personelu pielęgniar-
skiego, psychologa i pracownika socjalnego. Korzyści te pole-
gają na mniejszej liczbie pogorszeń stanu zdrowia i powikłań 
operacji, poprawie zdolności poruszania się, mniejszym ryzyku 
zależności pacjenta od długoterminowej opieki.

Leczenie usprawniające w oddziale rehabilitacji wysokospecjali-
stycznej obejmuje kontynuowanie usprawniania rozpoczętego 
w okresie wczesnym. Kontynuowana jest pionizacja bierna, ćwi-
czenia przyłóżkowe, stymulacja przepony, nauka i wspomaganie 
odkrztuszania, egzekwowanie czynnego ruchu oraz samodziel-
ności w łóżku szpitalnym. U osób porażonych i z ryzykiem wy-
stąpienia odleżyn – ciągła profi laktyka przeciwodleżynowa. 

Kontynuuje się ciągłą terapię oddechową, dbałość o prawidło-
we dotlenienie tkanek, zapobieganie zaleganiom i zmianom 
zapalnym, wzmacnianie ruchomości klatki piersiowej, kom-
pensacyjne wzmocnienie przepony.

A także stosowanie ćwiczeń przyłóżkowych biernych, które za-
pobiegają przykurczom, poprawiają miejscowe ukrwienie, 
właściwe odżywianie maziówki i chrząstki stawowej, zapobie-
gają zanikom kostnym, przygotowują i utrzymują mięśnie, 
więzadła i stawy do gotowości podjęcia czynnego ruchu.

Realizujemy ćwiczenia koordynacji w pozycji biernego pionu 
i siedzącej, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia prowadzone, 

ćwiczenia czynne wspomagane, samowspomagane, wolne 
(bez wspomagania i oporu) oraz oporowe. Egzekwowanie 
czynnego, nawet śladowego ruchu sprzyja poprawie neurolo-
gicznej i funkcjonalnej. Niektórzy dopatrują w tym torowania 
ruchu w nowo powstałych warunkach neurologicznych. 

Kiedy tylko to możliwe, szybko rozpoczynamy czynną pioniza-
cję chorego. Rozwój technik medycznych, a zwłaszcza ortotyki 
i elektrostymulacji przełamuje dotychczasowe poglądy w tej 
dziedzinie i umożliwia pionizację czynną i naukę chodzenia, 
także u osób z urazami rdzenia kręgowego w wyższych seg-
mentach niż Th12. Równocześnie rozpoczynamy sadzanie cho-
rego i jego adaptację do wózka inwalidzkiego. Poza nauką 
korzystania z wózka wprowadzamy techniki samodzielnego 
transferu z łóżka na wózek i z powrotem.

Kinezyterapia realizowana jest w sposób adekwatny do wydol-
ności chorego, jego potrzeb i preferencji.

Każdy chory w oddziale powinien mieć możliwość uzyskania 
pomocy psychologicznej Podstawą pracy psychologa jest 
zwykle psychoterapia poznawczo-behawioralna, zwana także 
terapią kognitywno-behawioralną (cognitive-behavioral the-
rapy – CBT) Terapia ta charakteryzuje się ustrukturowanym 
i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem 
współpracy terapeuty i pacjenta. Jest to metoda krótkotermi-
nowa, co daje szanse na jej pełną realizację w trakcie komplek-
sowej rehabilitacji. Psycholog powinien też umieć pomóc 
rodzinie czy najbliższym chorego.

Ważnym członkiem zespołu rehabilitacyjnego jest pracownik 
socjalny, który realizuje pomoc zarówno osobie po urazie rdze-
nia, jak i jego rodzinie, we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności 
do funkcjonowania w społeczeństwie. Dba również o tworze-
niu warunków temu sprzyjających.

Cele działania pracownika socjalnego

1. Zapewnienie podstawowych warunków życia tym, którzy 
są ich pozbawieni – cel ratowniczy.

2. Zaspokajanie potrzeb, które nie mogą być realizowane 
samodzielnie w ramach innych instytucji – cel 
kompensacyjny.
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3. Minimalizowanie negatywnego wpływu czynników, 
które nie mogą być zmniejszone lub usunięte – cel 
protekcyjny.

4. Wsparcie w osiągnięciu bardziej satysfakcjonującego 
poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie 
w rozwiązywaniu problemów, w pokonywaniu trudności 
– cel promocyjny.

5. Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych 
do samodzielnego rozwoju i rozwiązywania własnych 
problemów.

6. Efektywne organizowanie zróżnicowanych form pomocy 
oraz zarządzanie nimi.

W okresie usprawniania w oddziale rehabilitacji tworzone są 
podstawy dalszej aktywizacji, adaptacji rodzinnej i środowi-
skowej. Aktywizacja ruchowa w warunkach domowych jest 
uzupełnieniem i kontynuacją rehabilitacji realizowanej 
w ośrodkach rehabilitacyjnych. System treningu fizycznego 
i mentalnego może wykorzystywać wzorce osobowe, które 
stanowią niepełnosprawni poruszający się na wózkach, ale 
prowadzący aktywny tryb życia.

Celem takich działań jest opanowanie dalszych umiejętności 
przydatnych osobie poruszającej się na wózku, przyswojenie 
przez nią informacji o prawach, obowiązkach, a także możli-
wościach osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Ważna jest 
też edukacja zdrowotna: nabycie wiedzy dotyczącej stanu 
zdrowia, umiejętności zapobiegania i wczesnego wykrywania 
powikłań. Konieczne jest kształtowanie właściwej postawy 
w kontakcie pacjenta z osobami sprawnymi i niepełnospraw-
nymi, stworzenie płaszczyzn porozumienia.

Rehabilitacja późna powinna być planowana i realizowana in-
dywidualnie w ramach opracowanych potrzeb osoby z niepeł-
nosprawnością i jej otoczenia.

Wnioski

z Do złamań kręgosłupa u osób starszych dochodzi 
samoistnie, bezobjawowo lub po zadziałaniu sił 

niskoenergetycznych, a także na skutek przebytych 
urazów, głównie wypadków drogowych, przygnieceń 
lub upadków z wysokości.

z Leczeniem z wyboru złamań kręgosłupa 
niskoenergetycznych i powolnych jest leczenie 
zachowawcze. Leczenie operacyjne tych złamań jest 
rzadsze i polega na wykonaniu wertebro- 
lub kyfoplastyki. Bardzo rzadko realizuje się 
leczenie operacyjne z wewnętrzną stabilizacją 
kręgosłupa. 

z Złamania kręgosłupa urazowe wymagają najczęściej 
leczenia operacyjnego. Złamania powikłane zaburzeniami 
neurologicznymi wymagają pilnego postępowania 
chirurgicznego.

z U większości pacjentów leczenie zachowawcze złamań 
niskoenergetycznych realizowane jest w lecznictwie 
otwartym. 

z Kompleksowa interdyscyplinarna rehabilitacja, rozpoczęta 
wcześnie po stwierdzeniu złamania kręgosłupa, powoduje 
spadek ryzyka powikłań, zapobiega dalszym złamaniom, 
zwiększa szansę na efektywną lokomocję i samodzielność 
chorego.

z Wykonywanie uzupełniającej diagnostyki 
morfometrycznej (VFA) kręgosłupa aparatem 
densytometrycznym jest najlepszą obecnie metodą oceny 
obecności złamań kręgów oraz monitorowania procesu 
leczenia złamań kręgosłupa.

z Stosowanie odpowiedniej gimnastyki leczniczej jest 
podstawą utrzymywania właściwej wydolności 
posturalnej po złamaniu kręgosłupa, poprawienia 
tolerancji wysiłku i fundamentem kompleksowego 
leczenia osteoporozy.

z Proces leczenia usprawniającego osób po urazowym 
uszkodzeniu kręgosłupa – zwłaszcza z zaburzeniami 
neurologicznymi – jest wieloetapowy, musi być wczesny, 
ciągły i kompleksowy.
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Zespół Sudecka, czyli algodystrofia współczulna to zespół na-
głych objawów charakteryzujący się bólem, zaburzeniami na-
czynioruchowymi oraz obrzękiem tkanek pozastawowych, 
któremu towarzyszy typowe rozrzedzenie kości.

W 1864 roku amerykański lekarz Silas W. Mitchell (1829-1914) 
po raz pierwszy opisał występujący palący ból okolic stawów ze 
współistniejącymi zaburzeniami wegetatywnymi tych okolic, 
które występowały w okresie leczenia zmian pourazowych. Ob-
serwowane przez niego zaburzenia wegetatywne zostały opisa-
ne jako zmiany koloru skóry bolącej części kończyny, nadmierna 
potliwość, obrzęk i sztywność stawów kończyn zajętych choro-
bą. Niemiecka nazwa choroby: „Morbus Sudeck” pochodzi od 
nazwiska chirurga Paula Sudecka (1866-1938) z Hamburga, któ-
ry jako pierwszy opisał w 1900 roku plamiste odwapnienie tkan-
ki kostnej, widoczne w obrazie rentgenowskim u chorych 
z opisanymi powyżej objawami.

Mimo, że choroba ta znana jest od ponad 150 lat, nadal jej 
patomechanizm nie do końca jest jasny. 

Przyjmuje się kilka teorii tłumaczących powstawanie dystrofii:

 Teoria odruchowa naczynioruchowa, wg której zaburzenie 
odruchu autonomicznego powoduje zmiany napięcia 
ściany naczynia – rozszerzenie naczynia i przesycenie CO2 
(tzw. niebieski Sudeck) lub skurcz naczyniowy 
powodujący niedotlenienie (tzw. biały Sudeck). 
Następstwem niedotlenienia i niedokrwienia są przesięki, 
obrzęki i zakwaszenie tkanek, co doprowadza 
w konsekwencji do pełnoobjawowego zespołu 
z plamkowatym zanikiem kostnym włącznie.

 Teoria hormonalna opiera się na zaburzeniu działania 
hormonów kory nadnerczy: antagonistów mineralo- 
i glikokortykoidów, co z kolei powoduje tworzenie się 
zmian włóknistych, przykurczów w stawach, ubytków 
w chrząstkach stawowych; obserwuje się wówczas zmiany 
zapalne w stawach oraz zwiększoną resorpcję kości.

 Teoria mechaniczna tłumaczy powstawanie algodystro  i 
przekrwieniem biernym po urazie z następczym 
niedokrwieniem (przy unieruchomieniu). Tworzą się 
mikrozatory powodujące miejscowo aseptyczną martwicę 
kości, a w RTG – plamisty zanik kości.

 W teorii zapalnej mediatory zapalenia, wydzielane 
miejscowo, powodują stan zapalny, czego objawami są 
zaczerwienienie (rubor), ból (dolor), podwyższona 
temperatura (calor), obrzęk (tumor), zaburzenie funkcji 
tkanki (functio laesa).

Brak jasności co do patomechanizmu powstawania choroby 
Sudecka spowodował, że w 1994 r. wprowadzono nową nazwę 
dla tego zespołu – zespół wieloobjawowego bólu miejscowe-
go (CRPS – complex regional pain syndrome).

Wyróżnia się dwa typy CRPS:

 typ 1 (CRPS I) – uznany za synonim odruchowej dystro  i 
współczulnej i zde  niowany jako zespół zwykle 
rozwijający się pod wpływem czynnika uszkadzającego. 
Obejmujący wiele nerwów z objawami klinicznymi 
(obrzękiem, zaburzeniami naczyniowymi skóry, 
zaburzeniami potliwości, allodynią lub przeczulicą), 
nieproporcjonalnymi do podstawowego uszkodzenia.

Zespół algodystro�czny (zespół Sudecka). Plamisty zanik kości. 
Problemy lecznicze 
dr Dorota Guzel-Cieślak
Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna, Filia nr 7 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Warszawa Ursynów

dr n. med. Marek Krasuski
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krasuski Marek, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
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z typ 2 (CRPS II) – zarezerwowany dla zespołów bólowych 
w przebiegu uszkodzenia nerwów (kauzalgii).

Wielu autorów różnie ocenia częstość występowania zespołu, 
nie ma jednak wątpliwości, że wśród przyczyn wywołujących 
algodystrofię najczęstsze są urazy (70 %) , w tym głównie zła-
mania kości promieniowej i łokciowej w obrębie nadgarstka 
(1-37%) i kości podudzia – w obrębie stawu skokowego – od 
2 do 18% chorych.

Czynnikami zapoczątkowującymi – poza urazami – są: zabiegi 
inwazyjne, takie jak odbarczenie zespołu cieśni nadgarstka, artro-
skopia lub operacje kręgosłupa; choroby narządów wewnętrznych, 
np. zawał serca, gruźlica płuc, nowotwory złośliwe, włóknienie 
płuc czy udar mózgu z porażeniem połowiczym oraz urazy mózgu.

Przyczyny jatrogenne, wywołujące ostry zanik kostny, to np. 
zbyt ciasny opatrunek gipsowy, wielokrotne repozycje czy nie-
właściwa, zbyt forsowna rehabilitacja. Wielu autorów podkre-
śla również znaczenie emocji – częściej występuje u osób 
z labilnością emocjonalną; trzy razy częściej spotyka się u ko-
biet, najczęściej dotyczy osób w 4-6 dekadzie życia, rzadko 
natomiast występuje u dzieci. U ok. 20% chorych przyczyna 
wystąpienia zespołu jest nieznana.

W chorobie dochodzi do zapalenia neurogennego, uwalniania 
neuropeptydów o działaniu zapalnym, następnie do zmian w mi-
krokrążeniu oraz uszkodzenia kości, mięśni, stawów i obrzęku 
szpiku. Pojawiają się zmiany naczyniowe i wegetatywne – w po-
równaniu z kończyną przeciwległą – bladość lub zaczerwienienie 
i ocieplenie lub oziębienie skóry, obrzęk (u ponad 80% chorych; 
początkowo ciastowaty, potem twardy), zwiększona potliwość. 
Pacjenci podają kauzalgiczne bóle, często upośledzone czucie lub 
przeczulicę oraz nadwrażliwość na zmiany temperatury. W obrazie 
RTG kości pojawiają się drobne, plamkowate odwapnienia.

Ze względu na brak konkretnego markera laboratoryjnego czy 
radiologicznego, schorzenie to jest rozpoznawane często 
w późnej fazie choroby (zmiany zanikowe w kościach w RTG), 
proces leczniczy jest więc utrudniony.

Pewne nadzieje są wiązane w wykorzystaniem termografii 
w diagnostyce zespołu Sudecka. Na razie jednak jest to na eta-
pie doświadczeń.

W przebiegu zespołu algodystrofi cznego wyróżnia się 3 okresy:

I. Ostra faza choroby, w której dominującym objawem jest 
ból spoczynkowy z ograniczeniem ruchu w stawie 
i zanikami mięśniowymi, obrzęk miękki, zaczerwienienie 
i nadmierne ucieplenie. Skóra jest napięta, błyszcząca. 
W RTG – plamkowate, nierównomierne odwapnienia. 
Trwa od 3 tygodni do 2-3 miesięcy.

Ryc. 1. Zespół Sudecka kończyny dolnej lewej

Ryc. 2. Nierównomierne 
odwapnienia
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II. Okres dystrofi i, trwający od 6 tygodni 
do 4 miesięcy. Charakterystycznymi 
objawami są wtedy bóle przy próbie 
ruchu, skóra jest chłodna, sinawa, 
spocona, a obrzęki twarde. Występuje 
ograniczenie ruchomości 
w zmienionym chorobowo stawie; 
mogą wystąpić przykurcze stawowe. 
W RTG – nasilenie odwapnienia 
i zatarcia struktury kostnej.

III. Okres zaniku, w którym dominuje ból 
przy obciążaniu, nadwrażliwość na zmiany temperatury; 
skóra jest cienka, chłodna, blada. Zaniki mięśniowe 
i przykurcze stawów w patologicznym ustawieniu. W RTG 
– uogólniony zanik kostny. Trwa około 6-12 miesięcy.

Przejście w poszczególne fazy jest płynne i dlatego każdego 
pacjenta należy traktować indywidualnie, stosując się do ogól-
nie przyjętych zasad leczenia. Leczenie jest trudne i długie, 
wymaga czasu i cierpliwości. Stosuje się zarówno farmakote-
rapię, jak i leczenie usprawniające, tj. fizyko- i kinezyterapię.

W okresie ostrym leczenie polega na krótkotrwałym unieru-
chomieniu chorego odcinka, tak by zminimalizować bodźce 
bólowe. Należy zmieniać ułożenia kończyny – wysokie, niskie 
(gimnastyka naczyniowa) oraz stosować ćwiczenia czynne 
wolne i z oporem do granicy bólu. Z fizykoterapii stosujemy 
pole magnetyczne, laseroterapię, jonoforezę z NLPZ.

Leczenie farmakologiczne ma na celu: zmniejszenie bólu, 
zmniejszenie miejscowego stanu zapalnego, poprawę ukrwienia 
i krążenia żylnego, stymulowanie mineralizacji kości. Dodatkowo 
stosujemy również preparaty witaminy C 500-1500 mg/d i D3 
2000-4000 j/d. W zależności od potrzeby można dodać leki 
uspokajające.

W okresie dystrofi i nadal stosujemy leki poprawiające krążenie, 
działające przeciwbólowo i przeciwzapalnie, suplementację 
witaminą C, ewentualnie miejscowe ostrzykiwanie lignocainą. 
Z fizykoterapii stosujemy pole magnetyczne, laseroterapię, jo-
noforezę z NLPZ, krioterapię, ćwiczenia czynne wolne i w odcią-
żeniu, indywidualne, dawkowane obciążanie osiowe kończyny. 

Okres III (zaniku) to działania zwiększające funkcjonalność 
kończyny: zabiegi cieplne, masaż wirowy lub krioterapia jako 
przygotowanie do ćwiczeń indywidualnych, mających na celu 
zwiększenie zakresu ruchu w stawie. Często stosuje się jonofo-
rezę wapniową, UD, MG. Farmakologia to również preparaty 
poprawiające ukrwienie i uwapnienie kości oraz blokady zwo-
jów nerwowych, ewentualnie sympatectomia, często również 
leki przeciwdepresyjne.

Jak podano wcześniej, istnieje wiele sytuacji zdrowotnych, po 
których może dojść do zespołu Sudecka. Zdecydowanie jednak 
najczęściej obserwujemy tego rodzaju powikłanie po urazach 
kości w obrębie nadgarstka oraz po złamaniach kości pod-
udzia. Leczenie operacyjne oraz – tak często obecnie stosowa-
ne i w związku z tym znaczące – skrócenie czasu 
unieruchomienia kończyn, zmniejszyły częstość występowa-
nia algodystrofii, jednakże nie wyeliminowały jej całkowicie. 

Do działań profilaktycznych redukujących ryzyko wystąpienia 
objawów należą: ograniczenie unieruchomienia do niezbędnej 
konieczności, natychmiastowe wprowadzanie ćwiczeń czynnych 
w obrębie wolnych od unieruchomienia stawów, ćwiczeń izo-
metrycznych, kontrlateralnych, wprowadzenie treningu naczy-
niowego, ochrona okolicy urazu przed różnicą temperatur, 
systemowe uruchamianie stawów, stosowanie leków poprawia-
jących krążenie żylne, suplementacja witaminą D3 i witaminą C.

W okresie wczesnym pourazowym niezwykle istotna jest opie-
ka lekarska, gdyż bardzo ważna jest ocena prawidłowego pro-
cesu zdrowienia, a w razie powikłań – szybkie postawienie 

Ryc. 3. Widoczne odwapnienia struktury kostnej
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diagnozy i wdrożenie leczenia. O ile w I i II okresie choroby ro-
kowanie co do wyleczenia jest stosunkowo dobre, o tyle okres 
zaniku to często nieodwracalne zmiany, doprowadzające do 
trwałej dysfunkcji kończyny, nierzadko z koniecznością lecze-
nia operacyjnego.

Pacjent po urazie powinien czuć się bezpiecznie, być pod opie-
ką lekarską lub mieć potencjalnie taką możliwość, aby w razie 
wątpliwości mógł zgłosić się do lekarza i omówić na bieżąco 
postępy leczenia.

Niestety, w obecnym systemie opieki zdrowotnej chory często 
czuje się zagubiony, nie umie poradzić sobie z przeszkodami 
natury formalnej, nierzadko ma ogromne trudności, żeby do-
stać się do specjalisty i otrzymać konkretną pomoc. Chorzy 
z algodystrofią mogą być prowadzeni przez ortopedę, specjali-
stę rehabilitacji, reumatologa czy lekarza POZ. 

Zwykle jednak pacjenci trafi ają do poradni rehabilitacyjnych, 
gdzie leczeni są z różnym skutkiem. Nie wynika to często ze złej 
woli czy niewiedzy lekarza, tylko z trudności organizacyjnych. 
Wszechobecne oczekiwanie – najpierw na wizytę lekarską, 
a następnie na zabiegi, po czym ponownie na kontrolę – powo-
dują, że leczenie jest trudne i ogromnie frustrujące dla obu stron.

Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, którego celem 
jest (najogólniej rzecz biorąc) poprawa jakości życia osób cho-
rych, zapewnienie im godziwego życia w poczuciu pożytecz-
ności społecznej.

Pacjent powinien być prowadzony zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną z wykorzystaniem dostępnych zabiegów fizjotera-
peutycznych, by w możliwie optymalnym czasie uzyskać jak 
najlepsze efekty i powrót funkcji kończyny.
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Krioterapia ogólnoustrojowa a miejscowa w świetle najnowszych 
doniesień naukowych
dr Elżbieta Bonder
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

Krioterapia – krótkotrwała ekspozycja wybranej części ciała 
lub całego ciała na bodźcowe działanie temperatur krańcowo 
niskich (kriogenicznych), z wykorzystaniem:

z aparatów do krioterapii miejscowej:
– zimne powietrze (-30 stopni C), 
– skroplony CO2 (-75 stopni C),
– pary ciekłego azotu (-196 stopni C);

z komór kriogenicznych:
– skroplona mieszanka powietrza (-110 do -160 stopni C).

Korzystne efekty fizjologiczne krioterapii to:

Przeciwbólowy, nerwowo-mięśniowy, przeciwobrzękowy, prze-
ciwzapalny, krążeniowy, hormonalny, immunologiczny i inne: 
poprawa nastroju, odchudzanie, likwidacja cellulitu, wpływ na 
lipidogram.

Efekt przeciwbólowy realizowany jest poprzez:
– czynnościowe wyłączenie przez zimno receptorów czuciowych 

i ich połączeń z proprioreceptorami,
– spowolnienie przewodnictwa we włóknach czuciowych,
– wzrost wydzielania beta-endorfi n,
– obniżenie stężenia mleczanów i histaminy w zmienionych 

zapalnie tkankach.

Efekt nerwowo-mięśniowy realizowany jest poprzez:
– zwolnienie przewodnictwa nerwowego,
– obniżenie reaktywności obwodowych zakończeń czuciowo-

-nerwowych,
– wzrost siły mięśniowej.

Efekt przeciwobrzękowy realizowany jest poprzez:
– przekrwienie tętnicze w okolicy obrzęków okołostawowych,
– zwiększenie fi ltracji włośniczkowej, 
– poprawa drożności naczyń chłonnych,
– zwiększeniem przepływu chłonki w naczyniach limfatycznych.

Efekt przeciwzapalny realizowany jest poprzez:
– spadek stężenia mediatorów zapalnych (CRP), mukoproteidów, 

fi brynogenu, s-ICAM – rozpuszczalna międzykomórkowa 
cząsteczka adhezyjna, IgG i IgA, Interleukiny IL-2 i IL-8,

– wzrost stężenia przeciwzapalnej IL-10,
– stabilizacja błon lizosomalnych z następowym zahamowaniem 

uwalniania enzymów z lizosomów,
– zmniejszenie nasilenia stresu oksydacyjnego w postaci wpływu 

na wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych, np. 
dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy, co powoduje 
zmniejszenie wytwarzania reaktywnych form tlenu, takich jak: 
anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, nadtlenek 
wodoru i tlenek azotu.

Efekt krążeniowy realizowany jest poprzez:
– wpływ na mikrokrążenie zachodzący w dwóch fazach: 
– skurcz naczyń mikrokrążenia,
– rozszerzenie naczyń mikrokrążenia, 
czego efektem jest:
 – wzrost ukrwienia tkanek,
 – zwiększenie dopływu tlenu i substancji odżywczych, 
 – zwiększenie usuwania toksyn.

Efekt hormonalny realizowany jest (według różnych źródeł):
– Zagrobelny: wzrost ACTH, kortyzolu, adrenaliny i noradrenaliny,
– wszyscy zgodni: brak wpływu na wydzielanie TSH, FT3,FT4, 

PRL, hormonu wzrostu, hormonów gonadotropowych.
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Efekt immunologiczny realizowany jest poprzez:
– wzrost liczby limfocytów T i B,
– wzrost aktywności bakteriobójczej białek dopełniacza, 
– wzrost stężenia immunoglobulin klasy IgA, IgG, IgM. 

Inne korzystne efekty wynikają z:
– korzystnego wpływu na równowagę prooksydacyjno-

-oksydacyjną,
– zwiększenia przemiany materii – wspomaga odchudzanie,
– korzystnego wpływu na lipidogram.

Wskazania do krioterapii:
z reumatoidalne zapalenie stawów,
z zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, 
z łuszczycowe zapalenie stawów,
z choroba zwyrodnieniowa stawów,
z dyskopatia,
z zapalenia okołostawowe ścięgien, torebek i mięśni, 
z niedowłady spastyczne,
z urazy stawów i tkanek miękkich,
z osteoporoza,
z stwardnienie rozsiane,
z dziecięce porażenie mózgowe,
z choroba Parkinsona,
z zwalczanie przewlekłego bólu,
z przemęczenie fi zyczne i psychiczne,
z depresja. 

Przeciwwskazania do krioterapii ogólnoustrojowej:
z choroby układu krążenia – stan po zawale serca, 

komorowe zaburzenia rytmu serca, migotanie 
przedsionków, zwężenie zastawki mitralnej lub aortalnej,

z choroba zakrzepowo-zatorowa,
z przebyty udar mózgu,
z padaczka,

z choroba nowotworowa, 
z choroba Raynauda
z nadczynność tarczycy,
z niewyrównana niedoczynność tarczycy,
z krioglobulinemia,
z kriofi brynogemia,
z hemoglobinuria napadowa,
z niewydolność nerek, oddechowa, serca,
z alergia na zimno,
z uszkodzenia skóry.

Przeciwwskazania do krioterapii miejscowej:
z uszkodzenia skóry w okolicy zabiegu,
z alergia na zimno.

Badania kliniczne dotyczące krioterapii 
ogólnoustrojowej (KTO):
z Stanek i wsp. 2011
U 32 pacjentów z ZZSK wykonano 10 zabiegów KTO po 2 mi-
nuty – oceniano skuteczność efektu przeciwbólowego – 
stwierdzono znamienne obniżenie nasilenia dolegliwości 
bólowych o 46%.

z Stanek i wsp. 2011
U 32 pacjentów z ZZSK wykonano 10 KTO po 2 minuty z nastę-
pową 60-minutową kinezyterapią – oceniano wpływ KTO na 
proteinogram – stwierdzono statystyczny wzrost alfa2 globu-
lin oraz obniżenie beta1 globulin, co skutkuje działaniem prze-
ciwzapalnym i antyoksydacyjnym.

z Stanek i wsp. 2011 
U 32 pacjentów z ZZSK wykonano 10 KTO po 2-3 minuty z na-
stępową 60-minutową kinezyterapią i bez kinezyterapii – oce-
niano wpływ KTO na parametry nieenzymatyczne statusu 
antyoksydacyjnego – wykazano znamienny wzrost stężenia 
całkowitego potencjału antyutleniajacego (FRAP) i kwasu mo-
czowego u pacjentów poddanych KTO, a u pacjentów z kinezy-
terapią stwierdzono obniżenie FRAP w osoczu.
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z Boerner i wsp. 2010
U 25 pacjentów z gonartrozą wykonano 10 KTO po 3 minuty 
– oceniano wystąpienie efektu przeciwbólowego – stwier-
dzono wyraźny efekt analgetyczny, który pozwolił na zwięk-
szenie ruchomości stawu kolanowego.

z Istrati i wsp. 2010 
U 46 pacjentów z RZS i 20 pacjentów z chorobą zwyrodnienio-
wą stawów wykonano 10 KTO po 3 minuty – oceniano wpływ 
KTO na układ krzepnięcia i fibrynolizy – stwierdzono zmniej-
szenie stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA), 
zwiększenie stężenia kompleksów plazminy–antyplazminy 
(PAP).

z Oczachowska-Szafkowska i wsp. 2010
U 30 pacjentów z RZS i 15 zdrowych z grupy kontrolnej wyko-
nano 12 KTO po 2-3 minuty – oceniano wpływ na ilościowe 
i odsetkowe zmiany odpowiednich subpopulacji limfocytów 
– wykazano wzrost liczby limfocytów oraz ich subpopulacji 
CD3 i CD4 w stosunku do pacjentów z grupy kontrolnej.

z Stanek i wsp. 2005 
U 32 pacjentów z ZZSK i 32 zdrowych z grupy kontrolnej (od-
nowa biologiczna) wykonano 10 KTO po 2 minuty – oceniano 
subiektywną samoocenę stanu klinicznego – u pacjentów 
z ZZSK stwierdzono poprawę, która była związana z ustąpie-
niem lub znacznym zmniejszeniem nasilenia bólu oraz zmniej-
szeniem napięcia mięśniowego; u osób zdrowych wystąpiła 
poprawa wydolności fizycznej, zmniejszenie napięcia mięśnio-
wego i poprawa jakości snu.

z Śliwiński i wsp. 2005
U 20 pacjentów z zespołami przeciążeniowymi kręgosłupa wy-
konano 20 KTO po 3 minuty – oceniano elementy statyki mied-
nicy – stwierdzono zmniejszenie bolesności uciskowej więzadeł 
i zmniejszenie napięcia mięśni znamiennych dla miednicy.

z Miller i wsp. 2010
U 60 pacjentów z SM z towarzyszącym zespołem zmęczenia 
wykonano 10 KTO po 2-3 minuty – stwierdzono istotne sta-
tystycznie zmniejszenie stopnia niesprawności i poprawę siły 
mięśnia czworogłowego uda oraz biodrowo-lędźwiowego 
w stosunku do chorych bez zespołu zmęczenia. 

z Miller i wsp. 2011 
U 28 pacjentów z SM wykonano 10 KTO po 2-3 minuty – 
stwierdzono wzrost aktywności TAS (całkowitego potencjału 
antyoksydacyjnego), co wyraźnie wspomaga leczenie scho-
rzeń neurodegeneracyjnych.

Badania kliniczne dotyczące krioterapii miejscowej:
z Demoulin i wsp. 2012
U 66 pacjentów po rekonstrukcji kolana wykonano krioterapię 
miejscową CO2, -78 stopni C – potwierdzono efekt przeciwbó-
lowy, zmniejszenie obrzęku oraz zmniejszoną aktywność en-
zymów metabolicznych.

z Łukowicz i wsp. 2010 
U 16 pacjentów z zapaleniem okołostawowym łokcia wykona-
no krioterapię miejscową CO2, 10 zabiegów po 3-4 minuty – 
wykazano istotne obniżenie poziomu bólu i zwiększenie siły 
chwytu.

z Krukowska i wsp. 2009 
U 38 pacjentów z zespołem bolesnego barku wykonano kriote-
rapię miejscową CO2, -75 stopni C, 3-4 minuty – ocena bólu 
wg zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena, pomiar ru-
chomości czynnej w stawach ramienno-łopatkowych wykaza-
ły istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych.

z Woźny i wsp. 2006 
U 82 pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa L-S zastoso-
wano krioterapię miejscową i ćwiczenia według McKenziego 
– oceniano skuteczność przeciwbólową – wykazano, że krio-
terapia miejscowa istotnie statystycznie zmniejsza dolegliwo-
ści bólowe, a ćwiczenia wpływają na zwiększenie zakresu 
ruchu części lędźwiowej kręgosłupa.

z Miller 2006 
U 16 pacjentów z przewlekłym bólem, trwającym co najmniej 
2 lata, związanym ze zmianami zwyrodnieniowymi wielosta-
wowymi porównano skuteczność działania przeciwbólowego 
krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w przypadku bólu 
przewlekłego – wykazano, że zastosowanie KTO jest bardziej 
skuteczne w przypadku bólu przewlekłego, niż krioterapia 
miejscowa.



38 Przegląd Medyczny 2017, nr 11

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

z Kwolek i wsp. 2005
U 41 pacjentów po przebytym udarze mózgu wykonano 50 
zabiegów krioterapii miejscowej, 3 minuty, -170 stopni C – 
ocena skuteczności w normalizacji napięcia mięśniowego i po-
wrocie funkcji ruchowych – stwierdzono korzystny wspływ na 
obniżenie napięcia mięśniowego i poprawę funkcji ruchowej 
w obrębie kończyny górnej.

Badanie kliniczne dotyczące krioterapii miejscowej 
– zimnym powietrzem a ciekłym azotem
z Straburzyńska-Lupa i wsp. 2005
U 40 pacjentów z RZS – nadmuch zimnym powietrzem (-30 
stopni C) po 3 minuty, a nadmuch ciekłym azotem (-150 stop-
ni C) po 3 minuty – porównanie działania na staw kolanowy 
– w obu grupach uzyskano istotne zmniejszenie odczuwalne-
go bólu i zwiększenie siły mięśnia czworogłowego uda obu 
kończyn, utrzymujące się do 4 godzin po zabiegu; nie stwier-
dzono istotnych różnic między metodami.
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Szanowni Państwo!

Upływający czas odmierzamy często znaczącymi dla nas wydarzeniami. Jednym z nich jest coroczne Sympozjum Naukowe organizowane przez Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji. Za nami już jedenaste, które odbyło się 24 listopada 2017 r. Tym razem było to wydarzenie wyjątkowe z uwagi na obchody – co 
prawda skromne, ale uroczyście uhonorowane – 40-lecia CKR, rozpoczynające tegoroczne sympozjum.

Tematem XI Sympozjum była: „Rehabilitacja w powikłaniach wybranych chorób metabolicznych”. W niniejszym podsumowaniu można zasygnalizować jedynie 
krótki rys tego bardzo powszechnego i trudnego problemu, który – mam nadzieję – został przybliżony wielu osobom. Nie tylko uczestnikom zgromadzonym 
w sali sympozjalnej, ale również oglądającym transmisję on-line, a także za pośrednictwem naszego Przeglądu Medycznego.

Wiodącym schorzeniem, bardzo trudnym do leczenia z uwagi na jego wieloaspektowy charakter, jest cukrzyca. Choroba, na którą w Polsce choruje 
około 2,5 mln osób, a zapadalność na nią, zarówno w Polsce jak i na świecie, wciąż wzrasta. Wśród wielu jej powikłań jednym z ważniejszych problemów jest 
stopa cukrzycowa. Skala zagadnienia jest tak poważna, bowiem nie da się leczyć tylko następstw cukrzycy, kiedy parametry biochemiczne są często trudne 
do ustabilizowania. Tę kwestię w sposób kompleksowy, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie trudności w leczeniu powikłań cukrzycy, przedstawił 
w swym wystąpieniu prof. Walerian Staszkiewicz z zespołem.

Natomiast stosunkowo rzadko poruszany, a bardzo istotny temat poruszyła w swym referacie „Dysfagia a cukrzyca” dr n. med. Marika Litwin. Istnieje wiele 
schorzeń, prowadzących do dysfagii poprzez mechanizm powodowania zaburzeń krążenia mózgowego. I właśnie w tej grupie cukrzyca jest schorzeniem 
o bardzo niekorzystnej specyfice. Powoduje ona bowiem z jednej strony występowanie chorób naczyniowych w ośrodkowym układzie nerwowym, z drugiej 
– zaburzenia połykania u osób z cukrzycą mogą pogłębiać jej przebieg, a tym samym powikłania z tego wynikające. 

Powszechnym problemem społecznym i terapeutycznym jest osteoporoza, prowadząca do bardzo poważnych następstw, włącznie ze złamaniami kręgosłupa, 
jak to zostało przedstawione w wystąpieniu dr n. med. Marka Krasuskiego. Pamiętać należy, iż pomimo że złamania te nie dają właściwie zaburzeń neurolo-
gicznych, są często rozpoznawane z opóźnieniem, a ich niewłaściwe leczenie, zarówno ogólne jak i miejscowe, może prowadzić do wtórnych poważnych 
następstw.

W problematykę tę niejako wpisuje się – często chyba nie do końca słusznie określany terminem „osteoporoza odcinkowa” – zespół Sudecka. 
Niekiedy jest on także wynikiem nie tylko samego urazu i jego następstw, ale leczenia nie w pełni kompleksowego, sprowadzającego się często jedynie 
do unieruchomienia złamania.

Tematyka prezentowana w naszych corocznych sympozjach naukowych, cechująca się dużą różnorodnością, z jednej strony przedstawia problematykę – 
wydawałoby się – znaną i oczywistą, a z drugiej strony kazuistyczną. Nie dając się zwieść statystykom pamiętajmy, że zarówno problemy wynikające z powszechnie 
występujących chorób, jak i na chwilę obecną z rzadkich, a często wyjątkowych schorzeń, ma dla każdego pacjenta taki sam ciężar gatunkowy.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w coraz większym stopniu stanowi ważny element polskiej medycyny. Pamiętając o tym i dążąc do jeszcze szerszego 
naszego w niej udziału, można wyrazić nadzieję, że przed nami jest jeszcze wiele ciekawych spotkań naukowych.

Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom, Polskiemu Towarzystwu Rehabilitacji, pod którego patronatem odbyło się XI Sympozjum Naukowe, patronom 
medialnym oraz sponsorom.

Do zobaczenia za rok!

Podsumowanie
dr n. med. Leszek Krzyżosiak
Wiceprezes Zarządu ds. Leczniczo-Rehabilitacyjnych Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie

Leszek Krzyżosiak
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