
ie tylko brak ruchu, ale 
idąca za tym otyłość,  
a nawet stres – to 
główni sprawcy proble-
mów z kręgosłupem, 

które dotykają już statystycznie co 
drugiego Polaka. Dolegliwości bó-
lowe kręgosłupa są w dzisiejszych 
czasach jednym z najczęstszych pro-
blemów zdrowotnych związanych  
z zaburzeniami struktury i funkcji na-
rządu ruchu. 60-95% całej populacji 
przynajmniej raz w życiu doświadcza 
epizodu bólu kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowo-krzyżowym. Z prezen-
towanych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny wyników badania stanu 
zdrowia ludności Polski wynika, że 
choroby kręgosłupa dotyczyły 16% 
polskiego społeczeństwa, stanowiąc 
drugą co do częstości przyczynę prze-
wlekłych stanów chorobowych. 
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Problemy z kręgosłupem dotykają 
nie tylko dorosłych, ale i dzieci

Siedzenie w jednej pozycji jest 
zabójcze dla naszych pleców, 
kręgosłup jest wtedy tak obcią-

żony, jakby dźwigał co najmniej 10 kg cię-
żar! – mówi dr n. med. Michał Rutkowski 
ze szpitala żagiel Med w lublinie. - To już 
choroba cywilizacyjna, niosąca ze sobą wy-
nikające z niej problemy natury medycznej, 
społecznej i ekonomicznej. 

O skali problemu świadczy fakt, że zespo-
ły bólowe kręgosłupa są jedną z wiodących 
przyczyn zgłaszania się do lekarza pierw-
szego kontaktu oraz znajdują się w grupie 
chorób najczęściej powodujących niezdol-
ność do pracy. Tymczasem uratuje nas… 
ruch i tylko ruch.

na przestrzeni ostatnich dziesięciole-
ci można dostrzec znaczny postęp cy-
wilizacji, a tym samym coraz większe 
zmiany w stylu życia społeczeństw 
krajów rozwiniętych. Wzrost inten-
sywności życia, codzienny stres oraz 
pośpiech spowodowały ograniczenie 
czasu poświęcanego na aktywność fi-
zyczną, regenerację i odpoczynek, co 
spowodowało epidemię dolegliwości 
bólowych kręgosłupa.

żyjemy w czasach, w których bardzo 
łatwo jest wpaść w siedzący tryb 
życia. Praca za biurkiem, do której 
dojeżdżamy samochodem i popo-
łudnia spędzane przed telewizorem 
czy ekranem. Z drugiej strony nasze 
codzienne aktywności, takie jak dźwi-
ganie zakupów, częste i nagłe pochy-
lanie się, wpatrywanie się w ekran 
smartfona czy chodzenie na szpilkach 

nasz kręgosłup o wiele bardziej 
męczy się, gdy siedzimy niż sto-
imy. Wynika to z jego naturalnej 

dr n. med. Michał Rutkowski
specjalista neurochirurg

szpital żagiel Med

również obciążają nasz kręgosłup – 
tłumaczy dr Michał Rutkowski.



nie części wzrostowych kości mogą 
powodować zaburzenia w ich ro-
śnięciu. 
Dzieci masowo cierpią na bóle 
kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku 
lędźwiowym i szyjnym. często do-
chodzi do zmian także w obrębie 
klatki piersiowej. Jednym słowem 
dzieci cierpią na ból pleców, który 
może doprowadzić do poważnych 
schorzeń kręgosłupa, a nawet kło-
potów z kolanami, czy też niepra-
widłowego funkcjonowania ukła-
du oddechowego. 
Jedynym wyjściem – zarów-
no u ludzi, którzy długotrwale 
pracują przy biurku, jak i dzie-
ci siedzących w ławce szkolnej,  
a potem dźwigających ciężkie ple-
caki, jest wprowadzenie do co-
dziennej rutyny choć odrobiny 
zdrowego ruchu. najlepszy jest 
umiarkowany wysiłek fizyczny, 
który nie przeciąża kręgosłupa. 
Może być to pływanie, jazda na ro-
werze czy bieganie, które wzmoc-
nią mięśnie brzucha i mięśnie przy-
kręgosłupowe.

Kiedy zaczynają się poważne 
problemy z kręgosłupem?
- Krążki międzykręgowe zaczy-
nają ujawniać zmiany zwyrod-
nieniowe już po 20. roku życia,  

a po 30. roku życia są one obec-
ne w każdym krążku w odcin-
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budowy, kręgosłup nie jest ideal-
nie prosty - wygina się ku tyłowi  
w odcinku piersiowym i krzyżowym 
oraz do przodu w odcinku szyjnym 
i lędźwiowym po to, aby zmniej-
szyć nacisk na kręgi podczas sta-
nia, chodzenia czy pochylania się. 
W pozycji siedzącej nacisk na dol-
ny odcinek kręgosłupa jest o wiele 
większy niż podczas pozycji piono-
wej. W rezultacie siedzący tryb ży-
cia, czyli taki, w którym większość 
dnia spędzamy siedząc, czy to  
w samochodzie, pracy czy odpo-
czywając w domu przed telewizo-
rem, sprawia, że nasz kręgosłup 
jest niemal nieustannie przeciążo-
ny. Taki tryb życia osłabia również 
nasze mięśnie, które nie mają siły 
podtrzymywać kręgosłupa. 

Problem dotyka także dzieci
Te już od lat wczesnoszkolnych 
noszą wyjątkowo ciężkie plecaki 
wypełnione książkami, ale także 
jedzeniem i zabawkami. Tymcza-
sem maksymalna waga plecaka 
nie powinna przekraczać 20 proc. 
wagi ciała dziecka! Zbyt ciężki 
plecak powoduje zmiany przecią-
żeniowe kręgosłupa objawiające 
się bólami w miejscach najbardziej 
obciążanych, czyli na przejściach 
poszczególnych krzywizn kręgo-
słupa. natomiast noszenie plecaka 
na jednym pasku powoduje bocz-
ne skrzywienia i nieprawidłową 
rotację ciała, co skutkować może 
wysuwaniem się krążków między-
trzonowych kręgosłupa i uciskiem 
na struktury nerwowe. negatywne 
skutki noszenia źle dopasowanego 
plecaka dla dzieci młodszych są 
dużo bardziej groźne niż dla na-
stolatków. Kręgosłup człowieka 
kształtuje się do 21. roku życia. 
Jednak im młodsze dziecko, tym 
skutki obciążeń mogą być bardziej 
negatywne. naciski na powierzch-

ku lędźwiowo-krzyżowym. Do 
pęknięcia krążka międzykrę-
gowego dochodzi najczęściej  
w 4-6 dekadzie życia – opowiada  
dr Michał Rutkowski. 
najczęściej cierpimy na dyskopatię, 
czyli inaczej przepuklinę jądra miaż-
dżystego tarczy międzykręgowej 
kręgosłupa. Polega na uwypukleniu 
jądra miażdżystego, które uciska 
korzenie nerwowe rdzenia kręgo-
wego – powoduje ich podrażnienie  
i reakcję bólową. Przyczyną jest 
włóknienie krążków międzykręgo-
wych, czyli struktur zlokalizowa-
nych między kręgami. ich zadaniem 
jest ochrona kręgosłupa przed nad-
miernymi przeciążeniami, amorty-
zacja działających na kręgi sił oraz 
zapewnienie kręgosłupowi rucho-
mości.
Głównymi objawami dyskopatii 
są miejscowe dolegliwości bólo-
we odcinka lędźwiowo-krzyżowe-
go, z promieniowaniem do jednej 
lub obu kończyn. Mówi się wtedy  
o znanej wielu ludziom rwie kulszo-
wej. Do tego dochodzi drętwienie, 
mrowienie. W skrajnych przypad-
kach zdarza się, że pojawia się nie-
dowład kończyn dolnych, a nawet 
zaburzenia zwieraczy i problemy  
z potencją.
leczenie zachowawcze dyskopatii 
kręgosłupa lędźwiowego polega 
głównie na zażywaniu preparatów 
o działaniu przeciwzapalnym i prze-
ciwbólowym. Miejscowo można 
stosować maści oraz plastry prze-
ciwbólowe i rozgrzewające. Ogrom-
ne znaczenie ma także rehabilitacja 
i ćwiczenia. Jednak w przypadku 
nawracających epizodów rwy, wy-
wołanych dużymi wypuklinami oraz 
luźnymi fragmentami dysku wypad-
niętymi do kanału kręgowego, le-
czenie zachowawcze i rehabilitacyj-
ne jest mało skuteczne  – tłumaczy  
dr Rutkowski.


