
MODUŁ10 terapia trzewna - co musisz wiedzieć!

Badanie fizykalne jamy brzusznej 
Badanie ma na celu przede wszystkim wykluczenie czerwonych 
flag oraz pozwala upewnić się, że możemy z pacjentem 
bezpiecznie pracować w okolicy jamy brzusznej.
Polega na sprawdzeniu dziewięciu kwadrantów jamy brzusznej i 
ewentualnie na przeprowadzeniu testów dodatkowych. 

Badanie kwadrantów polega na głębokiej kompresji dziewięciu 
różnych pól jamy brzusznej w celu wykluczenia poważnych 
patologii. Interesuje nas pojawiający się przy kompresji ból, który 
mógłby świadczyć o problemie patologicznym bądź zapalnym. 
Sprawdzamy również aortę brzuszną - palpujemy tkanki na 
wysokości pępka, delikatnie ściągamy powłoki brzuszne do lewej 
strony i porównujemy wyczuwane tętno z tym na tętnicy 
promieniowej. 

Możemy również wykorzystać manewr, który pozwoli nam na wykrycie problemów w okolicy pęcherzyka żółciowego. 
Kamienie żółciowe mogą dawać dolegliwości w okolicy kręgosłupa, promieniujące do odcinka piersiowego, między 
łopatki, czasami pojawia się ból pod łukiem żebrowym. Aby wykonać manewr zatapiamy się palcami pod łuk żebrowy 
i wykonujemy delikatne wstrząsanie tej okolicy, a następnie gwałtowne odpuszczenie. 

Podobny test wykonujemy przy podejrzeniu kamicy nerkowej, opukujemy dolny odcinek piersiowy i wysoki odcinek 
lędźwiowy. 

Jeśli któryś test odtwarza znajomy ból pacjenta to należy odesłać pacjenta na dalszą diagnostykę. 

Objaw Chełmońskiego (kamica żółciowa) Objaw Goldflama (kamica nerkowa)

#



Badanie palpacyjne jamy brzusznej 
Krawędź mięśnia prostego brzucha - przesuwamy palcami od szczytu brzucha w stronę kolca biodrowego przedniego górnego. 
Wyczuwalny spadek to krawędź mięśnia prostego brzucha, aby się upewnić prosimy pacjenta o wykonanie skłonu w przód co 
zaktywuje mięsień i wyraźniej poczujemy jego granicę. 

Mięsień lędźwiowy większy - aby go odnaleźć zatapiamy się w tkanki od krawędzi mięśnia prostego brzucha w kierunku kolca 
biodrowego (przy ugiętych kończynach dolnych pacjenta). Pierwsza twarda struktura, którą odnajdziemy to mięsień lędźwiowy 
większy, aby się upewnić prosimy pacjenta o uniesienie kończyny dolnej. 

Mięsień biodrowy - aby go odnaleźć zatapiamy się pod kolcem biodrowym przednim górnym w dół biodrowy. Aby poczuć pracę 
mięśnia wykonujemy ten sam ruch jak w przypadku mięśnia lędźwiowego - uniesienie kończyny dolnej. 

Techniki pracy z nerwem błędnym 
Testem prowokacji dla nerwu błędnego będzie wywołanie rezonansu w gardle (poprzez wydanie dźwięku „om”). Sprawdzamy za pomocą 
wskaźnika czy to drażnienie wpływa na jego toniczność. 
Możemy pracować w okolicy gardła - przebiega tutaj nerw błędny i mamy do niego pośredni dostęp przez gałązkę nerwu krtaniowego 
wstecznego. Druga technika polega na pracy w okolicy jamy brzusznej, gdzie znajduje się spore ujście nerwu błędnego zasilającego jamę 
brzuszną. 

Jedną rękę układamy w górnym środkowym kwadrancie jamy 
brzucha, drugą rękę układanym na mostku. Wykonujemy delikatną 
kompresję i oscylację. 

Jedną dłoń układamy na przejściu szyjno - potylicznym, a drugą na 
gardle. Wykonujemy delikatną kompresję i oscylację od strony 
przejścia szyjno - potylicznego, górna ręka tylko trzyma tkankę. 

Techniki pracy z powłokami brzusznymi
Sprawdzamy czy wybranie luzu powłok brzusznych, w którąś ze stron wpływa na pracę powiązanych struktur hipotonicznych. Szukamy 
kierunku, który poprawi toniczność tych struktur. Możemy również sprawdzać na wskaźniku czy ruch powłok brzusznych w którąś stronę 
będzie go zaburzał. Po opracowaniu tych struktur tonus mięśniowy powinien ulec poprawie. 

Praca poprzez okolicę jamy brzusznej Praca poprzez okolicę gardła

W przestrzeni między mięśniem prostym brzucha, a kolcem biodrowym przednim górnym znajduje się dół biodrowy, w którym leży 
mięsień lędźwiowy oraz biodrowy. 



Techniki pracy z dołami biodrowymi i krezką jelitową

Praca z mięśniem lędźwiowym większym 
(w poprzek włókien)

Praca z mięśniem biodrowym 
(palce ustawione bardziej pod kątem - w kierunku krętarza większego, 
praca wzdłuż włókien)

Praca z krezką jelitową 
(w dole biodrowym, tuż za krawędzią mięśnia prostego brzucha. Zatapiamy 
się w tkanki do odczucia oporu i pociągamy je do siebie. Można wprowadzić 
delikatny ruch pompowania)

Techniki pracy z łukami żebrowymi, żołądkiem i wątrobą 

Praca z krzywizną większą żołądka
(wybranie luzu łukiem w kierunku przyśrodkowym lub bocznym 
i wprowadzenie oscylacji)

Technika odbicia dla okolicy żołądka 
(jedna ręka ułożona wzdłuż tylnich żeber dolnych druga ręka otacza tą samą 
okolicę od strony przedniej, wybieramy luz w stronę do kręgosłupa i 
gwałtownie zabieramy ręce)



Technika pompowania wątroby
(jedna ręka ustawiona pod przejściem piersiowo - lędźwiowym, 
wybieramy luz w stronę do sufitu, druga ręka znajduje się na dolnych 
żebrach i wykonuje powolną kompresję)

Technika odbicia dla okolicy wątroby 
(jedna ręka na przejściu piersiowo - lędźwiowym, druga na dolnych 
żebrach wykonuje kompresje i następuje gwałtowne odpuszczenie)

Techniki pracy ze spojeniem łonowym, pęcherzem i macicą 

Technika pompowania okolicy spojenia łonowego 
(delikatna kompresja - dogłowowo i w kierunku kości krzyżowej, 
następnie  odpuszczenie napięcia)

Praca z okolicą pęcherza 
(dłonie ułożone ok. 2 - 3 cm nad spojeniem łonowym, zatapiamy się 
w tkanki w kierunku kości krzyżowej do wybraniu luzu. Wykonujemy 
technikę pompowania)

Praca z przednią stroną powięzi miednicy 
(ściągamy tkanki od krawędzi mięśnia prostego brzucha w kierunku 
dogłowowym. Pacjent wykonuje powolny wyprost kończyn dolnych. 
Jeśli włączenie ruchu kończyn dolnych daje zbyt intensywne 
odczucia możemy zamiast tego wykonać oscylację tkanek)


