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MODUŁ1

Różnicowanie bólu kręgosłupa 
W przypadku bólu o charakterze mechanicznym pacjent jest w stanie wskazać konkretne miejsce bólu. Chcemy 
sprowokować problem bólowy poprzez ruch, aby wiedzieć po której stronie szukać dysfunkcji. Zgięcie boczne kręgosłupa 
w lewo i ból po stronie prawej wskazuje na dysfunkcję w okolicy więzadeł, torebki stawowej lub mięśni tego segmentu 
kręgosłupa. Ból po stronie lewej kręgosłupa może wskazywać na problem stawowy. 
Poprzez ruch skłonu w przód dochodzi do oddalenia powierzchni stawowych i napięcia torebki stawowej, więzadeł, mięśni. 
Poprzez wyprost wywołujemy zwiększoną kompresję stawową w odcinku lędźwiowym. 
Ból sprowokowany przez globalny ruch może również pojawić się w innym miejscu w ciele (np.: zgięcie w odcinku 
lędźwiowym - ból w st. krzyżowo - biodrowych, przejściu piersiowo - lędźwiowym, przejściu lędźwiowo - krzyżowym). 

W przypadku bólu o charakterze płynowym nie pojawia się on podczas samego ruchu. W momencie zaprzestania 
aktywności dochodzi do gromadzenia się nadmiernej ilości płynu (krwi żylnej) w splotach Batsona, co powoduje pojawienie 
się dolegliwości. Utrudniony odpływ żylny i poszerzenie naczyń żylnych pod wpływem czynnika zapalnego doprowadza do 
funkcjonalnej stenozy kanału kręgowego.
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zrozumieć ból kręgosłupa 

Neurofizjologia bólu 
Ponad 95% przypadków to bóle związane z receptorami, czyli z podrażnieniem drobnych zakończeń nerwowych 
znajdujących się w naszych tkankach. 

Mechanoreceptory - zakończenia nerwowe odpowiedzialne za przenoszenie informacji mechanicznej (kompresja, 
rozciąganie). Przekazują informacje do centralnego układu nerwowego, za pomocą których organizm określa 
położenie ciała w przestrzeni, napięcie w poszczególnych tkankach. 

Nocyceptory - mają większy próg pobudliwości, potrzebujemy większego bodźca zagrażającego aby zinterpretować 
informację jako ból. 

Ból, który nie jest pochodzenia receptorowego może być związany z problemami neuropatycznymi (uciśnięciem 
nerwu na obwodzie) lub z problemem w centralnym układzie nerwowym (np.: ból fantomowy). 

Diagnostyka różnicowa 

ból, który rozwija się na przestrzeni czasu (dość liniowo w ciągu tygodni), 

jest niezależny od ruchu (niemodyfikowalny przez pozycję ułożeniową), 

nasila się w nocy,

pojawiają się problemy zapalne, które mogą rozwijać się dość gwałtownie, 

dolegliwości związane z jamą brzuszną.

ból z narządu ruchu związany np.: ze złamaniem/pęknięciem stawu, kości, torebki 
stawowej (będzie temu towarzyszył wysięk, dość duży ból, brak możliwości 
obciążenia kończyny),  

przyczyny neurologiczne.

Wskazania, aby skierować pacjenta na dalszą diagnostykę do lekarza:

Epidemiologia 
bólu kręgosłupa 

najczęściej między 30 - 50 r.ż.,

częściej u kobiet niż u mężczyzn,

bardziej narażone osoby o niskiej aktywności fizycznej,

nie widać dużej korelacji między zmianami strukturalnymi, 
a pojawieniem się dolegliwości bólowych.

-



Możliwe przyczyny bólu kręgosłupa 
Przyczyny strukturalne - zamiany zwyrodnieniowe/degeneracyjne krążka międzykręgowego, zniszczenie płytki 
granicznej, dyskopatia, uszkodzenie więzadła, lokalna zmiana funkcjonalna segmentu kręgosłupa. 

Przyczyny globalne -  stare urazy powodujące kompensacje, ślad neurologiczny. 

Przyczyny biochemiczne - problemy immunologiczne (przewlekłe stany zapalne), problemy układu pokarmowego 
(w jamie brzusznej).

Przyczyny mentalne - depresja, przekonania pacjenta na temat aktualnych dolegliwości. 

W większości przypadków dochodzi do sumowania się różnych problemów i miejsce, które jest ‚najsłabszym 
ogniwem’, staje się miejscem odczuwanych dolegliwości.  



MODUŁ2 myśl jak neuroterapeuta 

Testy nerwowo - mięśniowe 
Testy toniczności mięśniowej pozwalają na dokładne sprawdzenie reakcji układu nerwowego pacjenta. Jesteśmy w stanie 
określić czy napięcie jest prawidłowe, czy jest go za dużo (co jest charakterystyczne w sytuacji, gdy jakaś grupa mięśniowa 
kompensuje gorszą pracę agonistycznej grupy mięśniowej), czy napięcia jest za mało. Należy zaznaczyć, że testy toniczności 
nerwowo - mięśniowej nie sprawdzają siły pacjenta, a reakcję układu nerwowego na bodziec i możliwość zaangażowania 
poszczególnych grup mięśniowych. 

Wrzecionka nerwowo - mięśniowe, to receptory reagujące na rozciąganie, zawierające grupę małych włókien mięśniowych 
zwanych intrafuzalnymi. Zlokalizowane są we wszystkich grupach mięśniowych, wysyłają one bezpośrednią informację do 
rdzenia kręgowego, który dobiera optymalną odpowiedź organizmu. 

Manipulacja na wrzecionka nerwowo - mięśniowe polega na skróceniu włókien wzdłuż przebiegu testowanego mięśnia. 
Wyjściowo silny mięsień, po wykonaniu manipulacji, odpuszcza - oznacza to, że układ nerwowy jest w stanie wygenerować 
napięcie, a następnie odpuścić co jest związane z hamowaniem reciprokalnym i sprzężeniem zwrotnym. 
Test wykonujemy z wykorzystaniem niewielkiej siły, krótko, nie kompresujemy obszarów bogato unerwionych, bodziec jest 
jednostajnie narastający.  

Jak działają testy toniczności mięśniowej? 
Docelowo chcemy, aby obszary które były u pacjenta 
niewydolne (o zbyt małym napięciu lub podwyższonym sygnale) 
znormotonizowały się (były lepiej zarządzane przez układ 
nerwowy). Jedyna prawidłowa reakcja jest wtedy, gdy mięsień 
wyjściowo ma optymalne napięcie, po wykonaniu manipulacji na 
wrzeciona nerwowo - mięśniowe na pewien krótki okres czasu 
się wyhamuje, a następnie wróci do normy.   

Mięsień normotoniczny - zarządzany prawidłowo przez układ 
nerwowy, optymalna ilość napięcia mięśniowego.
Mięsień hipotoniczny - zbyt mało napięcia, obszar wyhamowany.
Mięsień hipertoniczny - zbyt dużo napięcia. 

Lokalizacja dysfunkcyjnego obszaru
Aby zlokalizować dysfunkcyjny obszar w ciele pacjenta wykorzystujemy przede wszystkim dwa narzędzia - test bramki bólowej 
i lokalizację terapeutyczną. 

W przypadku testu bramki bólowej konieczne jest znalezienie mięśnia w ciele pacjenta, który nie działa prawidłowo. Poprzez 
przestymulowanie jakiegoś obszaru i pobudzenie mechanoreceptorów jesteśmy w stanie zablokować informację bólową 
przewodzoną przez tylne sznury rdzenia kręgowego. Wiemy, że miejsce poddawane stymulacji jest miejscem o podwyższonym 
sygnale nerwowo - mięśniowym, które jest związane ze zlokalizowanym zaburzeniem toniczności mięśniowej, kiedy po 
stymulacji dojdzie do poprawy toniczności niewydolnych wcześniej struktur mięśniowych. 
Kluczowa jest stymulacja na dwa sposoby, może być zarówno powierzchowna jak i głęboka. 

Test bramki bólowej 

Zasada dla stawów i więzadeł to kolejne narzędzie, które pomoże nam zlokalizować miejsce o podwyższonym sygnale nerwowo - 
mięśniowym, które będzie powiązane z dysfukcyjnym miejscem. 
Trakcja powoduje odciążenie struktur stawowych, kompresja odciąża struktury więzadłowe (torebkę stawową, krótkie mięśnie).

Test lokalizacji terapeutycznej polega na tym, że pacjent (chwytem neutralnym) dotyka konkretnego, problematycznego obszaru. 
Działa na podobnej zasadzie do testu bramki bólowej, nie trzeba jednak różnicować stymulacji na powierzchowną i głęboką co jest 
jego zaletą.

Test lokalizacji terapeutycznej 

Zasada dla stawów i więzadeł 



Test podwójnej lokalizacji terapeutycznej 
Podwójna lokalizacja określa miejsce warte do prowadzenia terapii. 

1. Początkowo za pomocą testów toniczności mięśniowej lokalizujemy dysfunkcyjne miejsce. 
2. Szukamy miejsca, z którego wynika problem (bramka bólowa, zasada dla stawów i więzadeł, pojedyncza lokalizacja). 
3. Jeśli dany obszar poprawia nam działanie niewydolnych struktur - wykonujemy test podwójnej lokalizacji terapeutycznej.
4. Podwójna lokalizacja terapeutyczna polega na położeniu przez pacjenta opuszków palców jednej dłoni na opuszki palców 
drugiej. 
4a. Mięsień wskaźnikowy powinien być normotoniczny na pojedynczej lokalizacji.
4b. Mięsień wskaźnikowy staje się hipotoniczny na podwójnej lokalizacji.  

Pracujemy tylko z miejscami, które wyhamowują się na podwójnej lokalizacji. 
Jeśli na pojedynczej lokalizacji, mięsień wskaźnikowy się hiper- lub hipotonizuje - oznacza to, że ten obszar w jakiś sposób jest 
wtórnie związany z obciążonym miejscem, potrzebujemy więc innego mięśnia wskaźnikowego.  

Challenge terapeutyczny 
Służy do określenia bodźca adekwatnego do leczenia zaburzenia w konkretnym przypadku. 

1. Za pomocą podwójnej lokalizacji terapeutycznej znajdujemy miejsce do pracy.
2. Wykorzystujemy mięsień wskaźnikowy, aby dobrać odpowiedni bodziec terapeutyczny.
3. Sprawdzamy głębokość, kierunek pracy, różne techniki.
4. Pracujemy w ten sposób, za pomocą którego zaburzamy pracę mięśnia wskaźnikowego lub poprawimy pracę 
dysfunkcyjnych mięśni. 
5.  Pracujemy tak długo, aż żaden kierunek/głębokość/narzędzie nie wyhamuje mięśnia wskaźnikowego, mięśnie 
zaburzone znormotonizują się, a podwójna lokalizacja terapeutyczna nie powoduje hipotonii mięśnia wskaźnikowego 
(nie ma już znacznie podwyższonego sygnału).  

Odruch ucieczki
Odruch ucieczki wykorzystujemy głównie w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie przetestować jakiegoś mięśnia 
(w związku z jego położeniem) lub gdy nie chcemy podrażniać jakiejś okolicy (u pacjenta występuje przeczulica/
nadwrażliwość). Kluczowy jest wektor, jaki zostanie przyłożony. Odruch ucieczki możemy stosować zamiennie z 
manipulacją wrzecionek nerwowo - mięśniowych. 

Jest to mechanizm, za którego pomocą możemy w prosty sposób wytłumaczyć pacjentom konieczność pracy 
w okolicy oddalonej od miejsca bólu (przetrwały odruch ucieczki).

Mięsień wskaźnikowy, czym jest i jak z niego korzystać?
Mięsień wskaźnikowy, to mięsień normotoniczny/działający prawidłowo. Często wykorzystuje się zginacze stawu ramiennego 
(m.naramienny) bądź m.ramienno - promieniowy, ponieważ rzadko kompensują dysfunkcje w ciele i trudno je zmęczyć.
 
Mięsień wskaźnikowy wykorzystujemy w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości testowania jakiegoś mięśnia w sposób 
tradycyjny (np.: m.żwacz, mm.nadgnykowe, mm.dna miednicy, inne głęboko zlokalizowane mięśnie). 
Obciążenie mięśnia, który jest niewydolny spowoduje wyhamowanie wskaźnika, a obciążenie hipertonicznego mięśnia 
spowoduje zhipertonizowanie wskaźnika. Chcąc zwiększyć sygnał i obciążyć układ nerwowy pacjenta, wykorzystujemy ruch 
czynny pacjenta lub rozciągnięcie wrzecionek nerwowo - mięśniowych. 
Obciążamy jeszcze bardziej mięsień/obszar, który już jest dysfunkcyjny (ma podwyższony sygnał nerwowo - mięśniowy), 
a poprzez to zaburzamy pracę mięśnia wskaźnikowego.



MODUŁ3 naucz się patrzeć 

Analiza posturalna

Typ tylny:

Wpływ przepony na ustawienie kręgosłupa 

Typ przedni:

przepona  ustawiona wdechowo (nisko) i zablokowana, oznacza 
to również wydechowe ustawienie klatki piersiowej w okolicy 
górnych żeber. Wynikiem takiego ustawienia przepony jest 
zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej. 

dochodzi do pogłębienia lordozy lędźwiowej, przodopochylenia 
miednicy.

dochodzi do wypłaszczenia krzywizny kręgosłupa w odcinku 
piersiowym i szyjnym. 

głowa ustawia się w retrakcji, co może skutkować nadmiernym 
napięciem mięśni potylicy i karku, a w konsekwencji bólami głowy.  

ramiona ustawiają się w rotacji zewnętrznej.  

kolana mają ustawienie przeprostne. 

środek ciężkości na przodostopiu. 

przepona ustawiona wydechowo (co warunkuje jej 
rozszerzenie w górnej części).

pogłębienie krzywizny w obrębie kręgosłupa piersiowego 
i szyjnego, zniesienie krzywizny w odcinku lędźwiowym.
 
głowa ustawiona w protrakcji. Takie ustawienie powoduje 
napięcie mięśni mostkowo - obojczykowo - sutkowych 
oraz duże napięcie w obrębie przejścia szyjno - 
potylicznego.
 
ramiona ustawione w rotacji wewnętrznej. 

miednica ustawiona w tyłopochyleniu.

kolana ustawione w zgięciu.

środek ciężkości na tyłostopiu. 

Typ przedni Typ tylny 



Płaszczyzna strzałkowa

Płaszczyzna czołowa 

odchylenia pod kątem rotacji i zgięcia bocznego w odcinku szyjnym 
kręgosłupa,

masę fałdu mięśnia czworobocznego,

ustawienie łopatek,

mięsień prostownik (porównanie objętości jednej i drugiej strony),

ustawienie kolców biodrowych tylnich górnych,

wcięcie w talii,

ustawienie kolan,

ustawienie Achillesa.

Oceniamy z tyłu:

ustawienie linii uszu (wahania ustawienia mogą świadczyć o 
nadmiernym napięciu struktur w obrębie kręgosłupa szyjnego),

doły nadobojczykowe (sprawdzamy zmiany napięciowe jednej strony 
w stosunku do drugiej),

masa klatki piersiowej - zwracamy uwagę na znaczną różnicę między 
jedną a drugą stroną,

ustawienie pępka (czy jest bezpośrednio w osi, nie odchyla się w 
którąś ze stron),

wysunięty w przód brzuch,

ustawienie kolców biodrowych przednich górnych,

ocena mięśni czworogłowych (dysproporcje w napięciu, wychylenie 
środka ciężkości),

ustawienie rzepki,

ocena łuku podłużnego stopy.

Oceniamy z przodu:

Oceniamy:

ustawienie głowy,

ustawienie stawu ramienno - łopatkowego,

krzywizny kręgosłupa, 

wychylenie środka ciężkości,

ustawienie kolan.

ustawienie nosa,
ustawienie brody,
mostek, 
pępek,
rzut kończący się równo pomiędzy stopami.

Istotne punkty orientacyjne w ocenie postawy ciała (przód):

sprawdzamy czy zachowana jest oś od najbardziej wystającego 
punktu na potylicy, poprzez kręgosłup, szparę pośladkową. Oś 
powinna spadać równo pomiędzy stopy. 

Istotne punkty orientacyjne w ocenie postawy ciała (tył):

wyrostek sutkowaty kości skroniowej,
wyrostek barkowy,
krętarz większy kości udowej, 
głowa kości strzałkowej,
kostka boczna.

Istotne punkty orientacyjne w ocenie postawy ciała:



Ocena podstawowych funkcji. Ciało w ruchu 

Zakres ruchomości zgięcia w odcinku szyjnym powinien wynosić 45°, pacjent powinien być w stanie dotknąć brodą mostka. 
Ruch mogą ograniczać struktury w obrębie odcinka szyjnego po stronie grzbietowej, np.: więzadło międzykolcowe, więzadło 
międzykarkowe. 

W przypadku wyprostu twarz powinna być skierowana równolegle do sufitu, zakres ruchu wynosi 45°. Struktury w obrębie 
mięśnia płatowatego szyi i powięzi przedniej mogą ograniczać ruch. 

Zakres ruchomości w przypadku skłonu bocznego również powinien wynosić 45°. Przyczyną ograniczenia ruchu może być 
sama powierzchnia stawowa, bądź struktury takie jak m. dźwigacz łopatki, mm. pochyłe, m. czworoboczny (cz.zstępująca). 

Zakres ruchu rotacji powinien wynosić 80°, struktury mogące ograniczać ten ruch to głównie m. dźwigacz łopatki, 
m. czworoboczny, m. MOS. 

Wizualna ocena chodu 
Pacjenta oceniamy z otwartymi oraz zamkniętymi oczami. Jeśli pacjent idzie lepiej z oczami zamkniętymi, to oznacza 
to, że obszar oczu (i/lub głowy) jest kluczowy i warto z nim pracować. Jeśli pacjent idzie lepiej z zamkniętymi oczami, 
to wiemy, że układ wzroku kompensuje jakieś problemy w ciele. 

Na co warto zwrócić uwagę?

regularność chodu,
obciążenie którejś ze stron, 
płynność chodu,
równomierna praca kończyn górnych,
ustawienie głowy względem tułowia,
usztywnienie klatki piersiowej, 
ustawienie kończyn górnych (w zgięciu/wyproście),
rotacja miednicy.

Miejsca, które pracują nieprawidłowo możemy sprawdzić za pomocą testów nerwowo - mięśniowych.  

Odcinek szyjny kręgosłupa 

Kolejny element w badaniu zakresów ruchomości kręgosłupa to rotacja w obrębie całego tułowia. Badanie wykonujemy 
w pozycji siedzącej przy ustabilizowanej miednicy. Zakres ruchu powinien wynosić 30 - 40°. Ograniczenie może wynikać 
ze struktur przyczepiających się bezpośrednio do kręgosłupa jak grupa prostowników, m. czworoboczny lędźwi, 
struktury mięśniowe w obrębie brzucha. 
 
Skłon boczny tułowia (wykonywany w pozycji stojącej) - oceniamy zakres ruchu (do 40°) oraz wygląd kręgosłupa i 
lokalizacje wyrostków kolczystych. 

Test palce - podłoga pozwala ocenić elastyczność grupy kulszowo - goleniowej oraz zakres ruchomości zgięcia 
kręgosłupa, powinien on wynosić 70°. Oceniamy wygląd krzywizny kręgosłupa oraz widoczność wyrostków kolczystych. 
Wyprost kręgosłupa powinien wynosić do 30°.   

Odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa 



MODUŁ4 diagnostyka odcinka szyjnego

Anatomia funkcjonalna kręgosłupa szyjnego 
Analiza palpacyjna karku - układ kostny

Jedną z istotnych struktur stanowi najbardziej wystający wyrostek kolczysty - C7, jest on łatwo wyczuwalny w 
momencie ustawienia w zgięciu odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Chcąc odnaleźć C6 przesuwamy się punkt wyżej od C7 i prosimy pacjenta o wykonanie wyprostu - zatapiając się w luzie 
tkankowym wiemy, że znajdujemy się właśnie na tym kręgu. 

Aby znaleźć guzek tylny na łuku tylnym kręgu szczytowego szukamy palpacyjnie najbardziej wystającego punktu na 
kości potylicznej i idziemy w osi aż zejdziemy z potylicy na miękki punkt. Zatapiamy się w tym obszarze, a głową 
ruszamy biernie do wyprostu i zgięcia. 

Wyrostków stawowych szukamy zahaczając się o krawędź mięśnia czworobocznego i podczas wykonywania skłonu 
bocznego głowy wyczuwamy ruchome struktury (wyrostki stawowe). 

Wyrostków poprzecznych pierwszego kręgu szukamy poprzez ustawienie głowy w rotacji, a następnie staramy się 
wypalpować twardy punkt kostny pomiędzy mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a kątem żuchwy. Kierując 
się niżej jesteśmy w stanie ocenić wyrostki poprzeczne dla pozostałych kręgów szyjnych.  

Anatomia palpacyjna karku - układ mięśniowy 

Aby zaangażować mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy - prosimy pacjenta, aby wykonał rotację i delikatne zgięcie 
w odcinku szyjnym 

Grupa mięśni pochyłych składa się z 3 części - przedniego, środkowego i tylnego. Będą one znajdować się w trójkącie 
szyjnym - obszar określony przez krawędź mięśnia czworobocznego, obojczyk i mięsień mostkowo - obojczykowo - 
sutkowy. Aby zaangażować te struktury do pracy prosimy pacjenta o zaciśnięcie zębów i wykonywanie płytkich oddechów 
o dużej częstotliwości. Mięśnia pochyłego tylnego i środkowego szukamy od krawędzi mięśnia czworobocznego. 
Natomiast mięśnia pochyłego przedniego szukamy za pomocą aktywacji mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego 
(przez ruch rotacji i zgięcia), za jego głową boczną. 

Podczas skłonu bocznego głowy można zauważyć krawędź mięśnia czworobocznego przebiegającą od potylicy do 
wyrostka barkowego.  

Anatomia palpacyjna karku - nerwy i naczynia 

Aby znaleźć tętnicę podobojczykową prosimy pacjenta o wykonanie rotacji w odcinku szyjnym kręgosłupa. Układamy 
palec nad głową mostkową mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego. Zatapiając się w luzie tkankowym, mamy 
szansę poczuć pod palcem tętnienie. 

Pomiędzy mięśniem pochyłym przednim, a środkowym przebiega sznur nerwów tworzących splot ramienny. Wklejamy 
się palcami w poprzek włókien mięśni pochyłych i staramy się go wypalpować. 

Aby znaleźć tętnicę szyjną wewnętrzna prosimy pacjenta o delikatny ruch protrakcyjny (wysunięcie głowy), palpujemy 
głowę mostkową mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego po czym prosimy pacjenta o powrót do pozycji 
neutralnej. Zatapiając się w tkanki możemy wyczuć tętnicę. 



Ruchy w górnym odcinku kręgosłupa
Zakres ruchomości i ruch w stawach podczas zgięcia w stawie C0 - C1

Podczas zgięcia kłykcie potyliczne w obrębie kości potylicznej będą 
ślizgać się w kierunku tylnym względem powierzchni stawowej górnej C1. 
Przestrzeń pomiędzy guzkiem tylnym C1, a potylicą zwiększa się. 
Zakres ruchomości wynosi 10°.

W stawie szczytowo potylicznym powierzchnia stawowa kłykcia potylicznego 
będzie ślizgać się względem powierzchni stawowej górnej C0 w przód, a 
przestrzeń między potylicą, a guzkiem tylnym na łuku tylnym będzie się 
zmniejszać. 
Zakres ruchomości wynosi 6°.

Zakres ruchomości i ruch podczas wyprostu dla C0 - C1

Podczas rotacji w prawo dochodzi do napięcia więzadła skrzydłowatego 
(między potylicą, a zębem C2), pociąga to potylicę w stronę prawą 
względem powierzchni stawowej C1. Oprócz tego potylica z lewej strony 
kieruje się w przód, a po prawej cofa. 
Zakres ruchu między C0 - C1 to 5°, a między C1 - C2 to 40°.

Zakres ruchomości i ruch w stawach podczas zgięcia w C1 - C2

Podczas zgięcia przednia powierzchnia guzka C1 kieruje się ku dołowi, 
a przestrzeń między guzkiem tylnym, a wyrostkiem kolczystym C2 
zwiększa się. 
Zakres ruchomości wynosi 6°.

Zakres ruchomości i ruch podczas wyprostu dla C1 - C2

Guzek przedni C1 kieruje się ku górze, a guzek tylny zbliża się 
bezpośrednio w kierunku wyrostka kolczystego C2. 
Zakres ruchomości wynosi 6°.

Zakres ruchomości i ruch podczas zgięcia bocznego C0 - C1 i C1 - C2

Dochodzi do niewielkiego ślizgu kłykci potylicznych względem 
powierzchni górnej stawowej C1 oraz dolnej powierzchni stawowej C1 
względem powierzchni stawowych C2. Ruch w dolnych segmentach 
praktycznie nie zachodzi z racji struktury w obrębie zęba obrotnika. 
Zakres ruchu wynosi 3 - 5°.

Zakres ruchomości i ruch podczas rotacji C0 - C1

Zgięcie w stawie C0 - C1 Wyprost w stawie C0 - C1

Zgięcie boczne w stawie C0 - C1 i C1 - C2 Rotacja w stawie C0 - C1

Ruchy w dolnym odcinku kręgosłupa 

Zgięcie boczne w prawo występuje z jednoczesną rotacją w tą samą stronę. 
Powierzchnie stawowe po stronie wklęsłej cofają się, a po wypukłej kierują się 
do przodu. Zachodzi delikatny ślizg do przodu po stronie wypukłej i ślizg 
doboczny do strony wklęsłej (w kierunku zgięcia bocznego). 
Zakres ruchomości zgięcia bocznego i rotacji wynosi 12° - 25°.

Zakres ruchomości i ruch podczas zgięcia w dolnych segmentach kręgosłupa

Zgięcie w dolnych segmentach kręgosłupa szyjnego będzie powodować ślizg 
powierzchni stawowych w przód i do góry co prowadzi do zwiększenia przestrzeni 
między wyrostkami kolczystymi kręgosłupa. Powierzchnia stawowa dolna (kręgu 
położonego wyżej) będzie przesuwała się ponad brzegiem powierzchni stawowej 
górnej (kręgu leżącego niżej). Ograniczenie dla zakresu ruchu stanowi więzadło 
karkowe, struktury więzadłowe w obrębie wyrostków poprzecznych i kolczystych 
oraz sam krążek międzykręgowy. 
Zakres ruchomości wynosi 80° - 90°.

Zakres ruchomości i ruch podczas wyprostu w dolnych segmentach kręgosłupa

Obserwujemy ślizg powierzchni stawowych ku dołowi i w tył, ograniczenie stanowi 
bezpośredni kontakt wyrostków kolczystych i struktur położonych w przedniej 
powierzchni kręgów, jak więzadło podłużne czy krążek międzykręgowy.
Zakres ruchomości w przypadku wyprostu wynosi 70°.

Zakres ruchomości i ruch podczas zgięcia bocznego i rotacji w dolnych 
segmentach kręgosłupa 

Zgięcie w dolnych segmentach kręgosłupa 

Wyprost w dolnych segmentach kręgosłupa

Zgięcie boczne i rotacja w dolnych segmentach kręgosłupa 



Wpływ ustawienia kręgosłupa na tętnicę kręgową 
Zgięcie lub wyprost w odcinku szyjnym nie wpływa bezpośrednio na zwężenie światła w obrębie tętnicy kręgowej 
(zarówno po prawej jak i lewej stronie). 

Zgięcie boczne prawostronne wywołuje niewielkie zmniejszenie światła tętnicy po tej samej stronie. 

Rotacja lewostronna powoduje obustronną zmianę w obrębie światła tętnicy kręgowej. Po prawej stronie dochodzi 
do zamknięcia światła o ponad połowę, po stronie lewej jest to około 30% zamknięcia.
  
Zgięcie i rotacja powoduje zwężenie światła tętnicy kręgowej o około połowę, zarówno z jednej jak i drugiej strony.

Wyprost i rotacja w prawą stronę spowoduje zamknięcie światła po prawej strony w 50%, a po lewej w 75%.

Zgięcie, rotacja i zgięcie boczne w stronę przeciwną (prawą) powoduje prawie całkowite zamknięcie światła 
tętnicy po stronie lewej, po stronie prawej jest to 50%.



Badanie toniczności nerwowo - mięśniowej 

Mięsień długi szyi 

PP: pomiędzy kręgami Th3 i C1, od wyrostków poprzecznych 
i przedniej powierzchni trzonów kręgowych położonych niżej.
PK: wyrostki poprzeczne i przednia powierzchnia trzonów 
kręgów położonych wyżej.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne i rotacja kręgosłupa.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Zgięcie w górnych 
segmentach szyjnych. Terapeuta pcha do wyprostu szyi. 
Osoba badana oporuje ruch starając się pozostać w pozycji 
początkowej. 

Mięśnie pochyłe 

Mięsień pochyły przedni:
PP: pierwsze żebro. 
PK: wyrostek poprzeczny kręgów C3 - C6.

Mięsień pochyły środkowy:
PP: pierwsze żebro.
PK: wyrostek poprzeczny kręgów C2 - C7.

Mięsień pochyły tylny:
PP: drugie żebro.
PK: wyrostek poprzeczny kręgów C5 - C7.

Funkcje: zgięcie, zgięcie boczne w stawach kręgosłupa, 
unoszą I i II żebro.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Zgięcie około 30°, zgięcie 
boczne 10 - 20° w stronę badanych mięśni i rotacja w stronę 
przeciwną około 20°. Terapeuta pcha w kierunku do wyprostu 
szyi. Osoba badana stara się pozostać w pozycji początkowej. 

Mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy 

PP: rękojeść mostka i przyśrodkowa 1/3 część obojczyka.
PK: wyrostek sutkowaty kości skroniowej.
Funkcja: zgięcie w odcinku szyjnym, zgięcie boczne głowy, 
wyprost głowy, rotacja głowy w stronę przeciwną. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Zgięcie w dolnych segmentach 
szyjnych i wyprost w górnych. Maksymalne zgięcie boczne w 
stronę badanego mięśnia i maksymalna rotacja w stronę 
przeciwną. Terapeuta pcha przez skroń w kierunku do leżanki. 
Osoba badana stara się pozostać w pozycji początkowej. 

m. długi szyi

mm. pochyłe

m. MOS 



Mięśnie nad- i podgnykowe 

W ich skład wchodzi 8 mięśni. Test wykonujemy ogólnie, 
ponieważ nie da się wyizolować ruchu dla konkretnego 
mięśnia. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Maksymalne zgięcie odcinka 
szyjnego kręgosłupa (tak, aby broda dotykała mostka). 
Terapeuta pcha do kozetki. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej. 

Mięsień czworoboczny - część górna 

PP: guzowatość potyliczna zewnętrzna, kresa karkowa górna, 
więzadło karkowe.
PK: 1/2 długości obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki.
Funkcja: unoszenie barków, wyprost, zgięcie boczne głowy.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem lub w pozycji siedzącej. 
Maksymalne zgięcie boczne szyi, pacjent zbliża bark do ucha. 
Terapeuta odciąga głowę od barku. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej.

Mięsień dźwigacz łopatki 

PP: wyrostki poprzeczne kręgów C1 - C4.
PK: kąt górny łopatki, górna część brzegu przyśrodkowego łopatki.
Funkcja: unosi i rotuje łopatkę; wyprost, zgięcie boczne, rotacja 
odcinka szyjnego kręgosłupa.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem lub w pozycji siedzącej. Zgięcie 
boczne szyi około 45° w stronę badanego mięśnia, rotacja około 
10 - 15° w stronę przeciwną od badanego mięśnia. Terapeuta pcha 
w kierunku do zgięcia odcinka szyjnego. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej. 

Mięsień prostownik odcinka szyjnego (najdłuższy, półkolcowy, 
wielodzielny)

Mięsień najdłuższy:
PP: wyrostki poprzeczne i stawowe C5 - Th5.
PK: wyrostek sutkowaty.

Mięsień półkolcowy:
PP: wyrostki poprzeczne Th1 - Th5.
PK: wyrostki kolczyste C2 - C5.

Mięsień wielodzielny:
PP: wyrostki stawowe kręgów szyjnych V - VII.
PK: wyrostki kolczyste.

Funkcja: wyprost w odcinku szyjnym.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem lub w pozycji siedzącej. Szyja ustawiona w 
wyproście. Terapeuta pcha w kierunku do zgięcia szyi. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej. 

mm. nad- i podgnykowe m. czworoboczny

m. dźwigacz łopatki m. prostownik



MODUŁ5 diagnostyka klatki piersiowej 
i kręgosłupa piersiowego 

Anatomia palpacyjna klatki piersiowej - układ kostny
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest mostek - możemy go podzielić na rękojeść (która posiada wcięcie 
mostkowe oraz dwie powierzchnie stawowe dla stawów mostkowo - obojczykowych), trzon (na którym jesteśmy 
w stanie wyczuć liczne pofałdowana i struktury, które mogą się w tym miejscu przyczepiać, np.: mięśnie piersiowe czy 
powięź piersiowa) oraz wyrostek mieczykowaty mostka.

Bezpośrednio pod częścią mostkową obojczyka jesteśmy w stanie wyczuć chrząstkę I żebra. Koniec I żebra znajduje się 
zdecydowanie wyżej niż jego początek. Aby go odnaleźć odgarniamy część mięśnia czworobocznego i staramy się 
wyczuć tą kostną strukturę. Poniżej znajduje się II żebro, jego część końcowa również znajduje się zdecydowanie niżej - 
w połowie wysokości między odcinkiem szyjnym, a wyrostkiem barkowym. 

Żebra 7 - 10 to żebra rzekome, posiadają one wspólną chrząstkę tworzącą łuk żebrowy. Na jej przebiegu można odnaleźć 
dwa zachyłki - na wysokości żebra 7/8 i 9/10. 

Górny otwór klatki piersiowej jest ograniczony przez rękojeść mostka (wcięcie mostkowe), obojczyki, żebro I oraz brzeg 
Th1.

Dolny otwór klatki piersiowej jest trzykrotnie większy od górnego. Jego ograniczenia kostne to wyrostek mieczykowaty 
mostka, łuki żebrowe, 11 żebro oraz brzeg przedni Th12. 

Anatomia funkcjonalna klatki piersiowej - biomechanika 
Ruch żeber górnych (1 - 5) Ruch żeber dolnych (6 - 10)

Żebra połączone są bezpośrednio z kręgosłupem za 
pomocą stawów żebrowo - kręgowych. Wszelkiego 
rodzaju ruchomość jaka zachodzi to ruch rotacyjny 
żebra przy kręgu. Podczas wdechu dochodzi do 
przesunięcia w przód i uniesienia górnych żeber. 

Podczas wdechu żebro rozszerza się, kierując się do boku 
i ku górze.  

Ruch żeber górnych Ruch żeber dolnych 



Zgięcie w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Powierzchnie stawowe podczas zgięcia będą kierować się ku 
górze. Ograniczenie tego ruchu może wiązać się z pracą krążka 
międzykręgowego z przedniej strony, ale również z więzadłami 
znajdującymi się między wyrostkami kolczystymi. 
Zakres ruchomości wynosi 5 - 20° (w zależności od segmentu).

Wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Powierzchnie stawowe w obrębie kręgosłupa piersiowego będą się 
ześlizgiwać co warunkuje dwa konflikty - w obrębie dolnej części 
powierzchni stawowej oraz w obrębie wyrostków kolczystych 
(dachówkowo nakładających się na siebie). Z przodu główne 
ograniczenie stanowi więzadło podłużne. 
Zakres ruchomości wynosi 5 - 12°.

Zgięcie w odcinku piersiowym kręgosłupa Wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Zgięcie boczne w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Po stronie wklęsłej powierzchni stawowej ruch zachodzi 
w kierunku grzbietowym, po stornie wypukłej ruch zachodzi
 w kierunku dobrzusznym.  
Zakres ruchomości wynosi 12 - 25° (w zależności od segmentu).

Rotacja w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Zauważamy niewielkie przemieszczenie wyrostka kolczystego, 
powierzchnie stawowe idą w kierunku rotacji.
Zakres ruchomości wynosi 15 - 25° (w środkowej części kręgosłupa 
zakres jest największy).

Zgięcie boczne w odcinku piersiowym kręgosłupa Rotacja w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego 
Aby odnaleźć Th1 prosimy pacjenta o wykonanie skłonu głowy w przód. Odszukujemy wyrostek kolczysty C7, drugi palec układamy nieco 
poniżej. Pacjent wykonuje ruch rotacji głową, zmienia się kąt położenia struktur pod palcami. 

Aby odnaleźć wyrostki żebrowe ustawiamy pacjenta w pozycji rotacji tułowia. Układamy dwa palce dobocznie od wyrostków kolczystych 
w odcinku piersiowym i na tej wysokości staramy się wypalpować wyrostki żebrowe. 

Możemy ocenić konkretne punkty kostne według topografii względem łopatki. Kąt górny łopatki znajduje się na tej samej wysokości co 
Th1, grzebień łopatki co Th3, a kąt dolny łopatki co Th7. 

Aby odnaleźć L4 - układamy dłonie po jednej i drugiej stronie tułowia, na wysokości talerza biodrowego i staramy się połączyć ze sobą 
kciuki. Wyznaczają one wyrostek kolczysty kręgu L4.

Aby znaleźć wyrostki żebrowe w odcinku lędźwiowym układamy pacjenta w pozycji leżenia bokiem. Poruszamy się palpacyjnie 
w przestrzeni między talerzem kości biodrowej, a ostatnim żebrem. Kierujemy się dokręgosłupowo, wyrostki żebrowe znajdują się 
w odległości dwóch palców od kolumny kręgosłupa. 



Anatomia funkcjonalna kręgosłupa lędźwiowego - biomechanika 
Zgięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Powierzchnie stawowe kręgu leżącego wyżej kierują się ku górze, 
opór końcowy będą stanowić krawędzie kręgu lędźwiowego 
i krążka międzykręgowego. Ruch zgięcia będzie również 
ograniczony przez więzadła między wyrostkami kręgosłupa 
lędźwiowego.
Zakres ruchu zgięcia wynosi 60°.

Wyprost w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Podczas ruchu wyprostu dochodzi do konfliktu związanego 
z bezpośrednim ustawieniem wyrostków kolczystych oraz
z powierzchnią stawową kierującą się ku dołowi i napotykającą 
kostną blokadę w obrębie połączenia powierzchni stawowych.
Zakres ruchu wyprostu wynosi 25°. 

Zgięcie boczne w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Podczas zgięcia bocznego dochodzi do przesunięcia dolnych 
powierzchni stawowych (kręgu leżącego wyżej) względem 
górnych powierzchni stawowych, jest to ruch dobrzuszny po 
stronie wypukłej i ruch dogrzbietowy po stronie wklęsłej. 
Zakres ruchu zgięcia bocznego wynosi 25°.

Rotacja w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Podczas ruchu powierzchnie stawowe przesuwają się w tym 
samym kierunku, w którym zachodzi rotacja. W przypadku rotacji 
w lewo powierzchnia stawowa po stronie lewej przemieszcza się 
w kierunku dogrzbietowym, a dobrzusznie rotuje się obszar 
w obrębie powierzchni stawowej po stronie prawej.
Zakres ruchu rotacji wynosi 30°.

Zgięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Wyprost w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Zgięcie boczne w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Rotacja w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

l



Badanie toniczności nerwowo - mięśniowej 

Mięsień piersiowy mniejszy 

PP: żebra III - V.
PK: wyrostek kruczy łopatki.
Funkcja: protrakcja, obniżanie łopatki, rotacja łopatki, 
unoszenie żeber.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Ustawiamy ramię wzdłuż 
tułowia w rotacji zewnętrznej, łokieć wyprostowany. 
Terapeuta ciągnie za nadgarstek starając się oddalić rękę 
od ciała w kierunku do odwiedzenia. Osoba badana 
oporuje ruch starając się utrzymać pozycję.

Mięśnie równoległoboczne (i pośrednio część środkowa mięśnia 
czworobocznego)

PP: wyrostki kolczyste C7 - Th5.
PK: brzeg przyśrodkowy łopatki.
Funkcja: zbliża łopatkę do kręgosłupa, uniesienie i rotacja 
łopatki.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Ramię ustawione wzdłuż 
tułowia, łokieć w zgięciu 90°. Terapeuta ciągnie od 
wewnętrznej strony łokcia w kierunku odwiedzenia 
ramienia. Osoba badana oporuje ruch starając się utrzymać 
pozycję

Mięsień piersiowy większy 

Część górna: 
PP: przyśrodkowa część obojczyka.
PK: guzek większy kości ramiennej.
Funkcja: zgięcie w stawie ramiennym.

Część środkowa:
PP: powierzchnia przednia mostka, chrząstki żeber II - VI.
PK: guzek większy kości ramiennej.
Funkcja: wyprost w stawie ramiennym, obniża łopatkę.

Część dolna:
PP: pochewka mięśnia prostego brzucha.
PK: guzek większy kości ramiennej.
Funkcja: wyprost w stawie ramiennym, obniża łopatkę. 

Funkcja: cały mięsień przywodzi, rotuje, zgina horyzontalnie 
w stawie ramiennym  

Pacjent ustawiony w pozycji leżenia tyłem. Kończyna górna 
w zgięciu 90° i rotacji wewnętrznej ramienia. Terapeuta 
ciągnie w kierunku dolno - bocznym dla części górnej, w 
kierunku bocznym dla części środkowej i w kierunku górno - 
bocznym dla części dolnej. Osoba badana oporuje ten ruch 
starając się utrzymać pozycję.  

Mięsień czworoboczny - część dolna 

PP: wyrostki kolczyste Th6 - Th12.
PK: 1/2 długości obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki.
Funkcja: obniża, cofa i rotuje łopatkę. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Kończyna górna w odwiedzeniu około 135°, 
łokieć wyprostowany. Terapeuta ciągnie w kierunku do wyprostu ramienia. 
Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

mm. równoległoboczne m. piersiowy większy

m. piersiowy większy m. czworoboczny (cz.dolna)



Mięsień najszerszy grzbietu 

PP: wyrostki kolczyste kręgów Th7 - L5, tylna powierzchnia kości 
krzyżowej i grzebienia biodrowego.
PK: dolne żebra 9 - 12, kąt dolny łopatki, guzek mniejszy kości 
ramiennej.
Funkcja: przywiedzenie, wyprost, rotacja wewnętrzna w stawie 
ramiennym.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Ustawiamy ramię wzdłuż tułowia 
w rotacji wewnętrznej, łokieć wyprostowany. Terapeuta ciągnie za 
nadgarstek od ciała w kierunku przednio - bocznym (kombinacja 
zgięcia i odwiedzenia). Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Prostownik odcinka piersiowo - lędźwiowego.

Pacjent w pozycji leżenia przodem, maksymalny wyprost tułowia. Terapeuta 
jedną ręką stabilizuje kość krzyżową, drugą pcha przez łopatkę po stronie 
badanego mięśnia w kierunku do kozetki. Osoba badana stara się utrzymać 
pozycję. 

Mięsień zębaty przedni 

PP: przednio - boczna powierzchnia żeber od I do IX.
PK: przednia powierzchnia łopatki.
Funkcja: protrakcja, rotacja górna łopatki, część górna unosi 
łopatkę, dolna obniża.

Pacjent w pozycji siedzącej. Kończyna górna zgięta do 90° i 
odwiedzona do 30°, przedramię w pozycji pośredniej, łokieć 
wyprostowany. Terapeuta pcha w kierunku do tułowia. Osoba 
badana oporuje ruch, starając się utrzymać pozycję. 

m. najszerszy grzbietu prostownik odc. piersiowo - lędźwiowego 

m. zębaty przedni



MODUŁ6 diagnostyka kręgosłupa lędźwiowego, 
jamy brzusznej i miednicy 

Anatomia palpacyjna grzbietu - układ mięśniowy 
Mięsień czworoboczny rozpoczyna się bezpośrednio u podstawy czaszki i biegnie do Th12. Dzielimy go na część 
zstępującą - którego włókna biegną od potylicy do grzebienia łopatki, część środkową - która biegnie od odcinka 
piersiowego, między łopatkami aż do wyrostka barkowego łopatki i część wstępującą - która biegnie od 12 żebra do 
kąta dolnego i powierzchni  tylnej łopatki. 
Aby odnaleźć palpacyjnie część środkową mięśnia czworobocznego układamy pacjenta w pozycji leżenia na boku, 
staw ramienno - łopatkowy i łokciowy ustawiony jest w zgięciu 90° i dodatkowo oporujemy ruch odwiedzenia ręki. 
To pozwoli na zaangażowanie włókien części środkowej mięśnia. Część wstępującą odnajdujemy w podobny sposób, 
jedynie palpując niżej - w okolicy Th12. 

Mięsień najszerszy grzbietu rozpoczyna się od Th6 i kończy się w okolicy kości krzyżowej. Aby go odnaleźć 
ustawiamy pacjenta w pozycji leżenia na boku, kończyna górna pacjenta w odwiedzeniu 90°, oraz oporujemy ruch 
dalszego odwiedzenia. Jesteśmy w stanie w łatwy sposób wypalpować fałd tego mięśnia (zaraz pod jamą pachową),

Mięsień równoległoboczny większy zaczyna się bezpośrednio na wysokości C5 - Th4 i kończy się w okolicy kąta 
dolnego łopatki. Również jesteśmy w stanie go wypalpować ustawiając kończynę górną w pozycji jak do mięśnia 
czworobocznego i mocno zagłębiając się w okolicy wyrostków kolczystych.

Mięsień zębaty tylny dzieli się na dwie części. Część górna rozpoczyna się na wysokości C6 i kończy na wysokości 
Th2, przyczepia się do żeber II - V. Część dolna rozpoczyna się na Th11 i kończy na L3, przyczepia się do żeber IX - 
XII.

W skład  grupy prostowników wchodzi mięsień poprzeczno - kolcowy, mięsień półkolcowy, kolcowy klatki piersiowej, 
najdłuższy klatki piersiowej i biodrowo - żebrowy (podzielony na część lędźwiową i piersiową). Globalnie angażujemy 
tą grupę mięśni poprzez wyprost tułowia (w pozycji leżenia przodem). 

Mięsień czworoboczny lędźwi palpujemy poprzez ustawienie pacjenta w pozycji leżenia na boku, kończyna górna  
ponad głową, noga górnoleżąca płasko położona na kozetce. Pomiędzy 12 żebrem, a krawędzią talerza biodrowego 
jesteśmy w stanie odnaleźć krawędź mięśnia czworobocznego (kierując się od strony brzusznej ku grzbietowej). 

Anatomia palpacyjna ściany przednio - bocznej klatki 
piersiowej i brzucha 

Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne stanowią 3/4 przestrzeni pomiędzy chrząstkami, a wyrostkami żebrowymi 
w obrębie kręgosłupa, łatwo je wypalpować między jednym żebrem a drugim. 

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha rozpoczyna się od guzka łonowego, więzadła pachwinowego i kolca 
biodrowego przedniego górnego i kieruje się do żeber V - VII. 

Mięsień prosty brzucha przyczepia się do pochewki mięśnia prostego brzucha (przy samym łuku żebrowym), 
biegnie do spojenia łonowego i więzadła pachwinowego. Łatwo zauważalny u osób z niskim poziomem tkanki 
tłuszczowej. Prawidłowa aktywacja tego mięśnia jest kluczowa dla działania klatki piersiowej, przepony, 
utrzymania prawidłowego ciśnienia w jamie brzusznej. Nieaktywny mięsień powoduje wychylenie środka 
ciężkości, przez co pacjent napiera na tą tkankę i powoduje jej rozciągnięcie, przodopochylenie miednicy, 
zwiększone ciśnienie w jaki brzusznej, kompresję narządów wewnętrznych, a co za tym idzie utrudniony 
przepływ krwi i limfy w danym obszarze. 

Pod mięśniem prostym brzucha znajduje się mięsień skośny wewnętrzny. Zaczyna się od pochewki przy powięzi 
piersiowo - lędźwiowej i biegnie do talerza biodrowego i w kierunku górnym do dolnych żeber. 

Mięsień poprzeczny brzucha przyczepia się do wewnętrznej powierzchni żeber i powięzi piersiowo - lędźwiowej, 
kończy się w obrębie kresy białej. Jego wydolność ma duże znaczenie dla stabilizacji cylindra brzusznego. 

Mięsień lędźwiowy większy przyczepia się do przednio - bocznej powierzchni kręgosłupa Th12 - L4/L5. Tworzy 
wspólny przyczep końcowy razem z mięśniem biodrowym na kości udowej. W połowie wysokości między 
pępkiem, a kolcem biodrowym przednim górnym staramy się zagłębić w tkankę. Prosimy pacjenta o uniesienie 
kolana ku górze co zaktywuje palpowany mięsień.  



Anatomia palpacyjna klatki piersiowej i brzucha - nerwy i naczynia 

Tętnica pachowa - biegnie bezpośrednio pod obojczykiem. Wklejamy się palpacyjnie pod krawędzią dolną obojczyka, na wysokości wyrostka 
kruczego łopatki. W tym obszarze powinniśmy wyczuć tętnienie.

Aorta brzuszna - po lewej stronie od pępka, pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym mostka, a pępkiem będziemy w stanie wypalpować ten obszar. 
Delikatnie zatapiamy się w tkanki, aby wyczuć tętnienie. Aorta brzuszna stanowi kontynuację aorty płucnej po minięciu przepony. 

Badanie toniczności nerwowo - mięśniowej 

Mięsień prosty brzucha

PP: wyrostek mieczykowaty mostka, chrząstki żeber V - VII.
PK: grzebień i spojenie kości łonowej.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne tułowia. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, biodra i kolana zgięte 90°, stopy i kolana złączone a potylica i odcinek lędźwiowy dociśnięte do kozetki. 
Terapeuta pcha dystalną część podudzi w kierunku do leżanki. Osoba badana stara się utrzymać pozycję wyjściową. 

Mięśnie skośne brzucha 

Mięsień skośny zewnętrzny:
PP: żebra V - XII.
PK: grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne, rotacja tułowia.

Pacjent w pozycji siedzącej, lordoza lędźwiowa zachowana, kończyny górne skrzyżowane na klatce piersiowej, ręce zaciśnięte w pięści. 
Maksymalna rotacja tułowia w stronę przeciwną do badanego mięśnia. Terapeuta jedną ręką stabilizuje przeciwne kolano do badanego 
mięśnia, drugą ręką pcha tułów do wyprostu przez przeciwny bark. Osoba badana oporuje ruch starając się utrzymać pozycję. 

Mięsień skośny wewnętrzny:
PP: powięź lędźwiowo - biodrowa, grzebień kości biodrowej, więzadło pachwinowe.
PK: 3 dolne żebra.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne, rotacja tułowia, obniżanie żeber. 

Pacjent w pozycji siedzącej, lordoza lędźwiowa zachowana, kończyny górne skrzyżowane na klatce piersiowej, ręce zaciśnięte w pięści, 
maksymalna rotacja tułowia w stronę badanego mięśnia. Terapeuta jedną ręką stabilizuje kolano po stronie badanego mięśnia, drugą pcha 
tułów w kierunku do zgięcia bocznego w stronę przeciwną do badanego mięśnia poprzez bark. Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyny dolne ustawione w zgięciu. W obszarze klatki piersiowej i brzucha znajdują się dwie istotne struktury - 
tętnica pachowa i aorta brzuszna. 

m. prosty brzucha 

mm. skośne brzucha 



Mięsień poprzeczny brzucha 

PP: powierzchnia wewnętrzna żeber VII - XII, powięź piersiowo - 
lędźwiowa.
PK: powięź piersiowo - grzbietowa, kresa biała.
Funkcja: zbliżanie żeber, zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kręgosłup w zgięciu bocznym, 
kończyny dolne zgięte 45° w stawach biodrowych, terapeuta ciągnie 
do siebie za dystalną część podudzi, stojąc po stronie przeciwnej do 
badanego mięśnia. Druga ręka stabilizuje miednice. Osoba badana 
stara się utrzymać pozycję. 

Mięsień pośladkowy wielki 

PP: grzebień biodrowy, boczna powierzchnia kości krzyżowej i guzicznej.
PK: pasmo biodrowo - piszczelowe.
Funkcja: prostowanie, odwodzenie, rotacja stawu biodrowego.

Pacjent w pozycji leżenia przodem, kolana zgięte 90°, staw biodrowy w 
odwiedzeniu, osoba badana pcha piętą w kierunku do sufitu, 
wprowadzając wyprost w stawie biodrowym. Terapeuta pcha w kierunku 
do kozetki przez udo. Pacjent oporuje ten ruch starając się utrzymać 
pozycję. 

Mięsień pośladkowy średni 

PP: poniżej grzebienia kości biodrowej.
PK: krętarz większy.
Funkcja: prostowanie, odwodzenie, rotacja stawu biodrowego.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna w maksymalnym 
odwiedzeniu, stopa w pozycji pośredniej. Terapeuta pcha w kierunku 
do przywiedzenia. Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Mięsień lędźwiowy większy 

PP: powierzchnia przednio - boczna kręgów Th12 - L5.
PK: krętarz mniejszy kości udowej.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne i rotacja tułowia. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna w zgięciu i odwiedzeniu 
45° i maksymalnej rotacji zewnętrznej. Terapeuta stoi po stronie 
badanego mięśnia, jedną ręką stabilizuje przeciwne biodro, a drugą pcha 
dystalną część podudzia w kierunku do leżanki. Osoba badana stara się 
utrzymać pozycję. 

m. poprzeczny brzucha m. pośladkowy wielki 

m. pośladkowy średni m. lędźwiowy większy 



Mięsień biodrowy 

PP: wewnętrzna powierzchnia kości biodrowej.
PK: krętarz mniejszy kości udowej.
Funkcja: razem z mięśniem lędźwiowym większym zgina i rotuje 
zewnętrznie w stawie biodrowym, wykonuje przodopochylenie miednicy.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna ustawiona w zgięciu 45° 
i maksymalnej rotacji zewnętrznej. Terapeuta staje po stronie badanego 
mięśnia, pcha przez dystalną część podudzia w kierunku do leżanki. 
Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Grupa kulszowo - goleniowa 

Mięsień dwugłowy uda:
PP: guz kulszowy i kresa chropawa kości udarowej.
PK: głowa strzałki i kłykieć boczny piszczeli.
Funkcja: Wyprost w stawie biodrowym, zgięcie i rotacja zewnętrzna podudzia. 

Mięsień półścięgnisty i półbłoniasty:
PP: guz kulszowy.
PK: kłykieć kości piszczelowej, gęsia stopka.
Funkcja: wyprost w stawie biodrowym, zgięcie i rotacja wewnętrzna podudzia.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna ustawiona w zgięciu w stawie 
biodrowym i kolanowym. Dla mięśnia dwugłowego uda podudzie jest ustawione 
w maksymalnej rotacji zewnętrznej, a dla mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego 
w maksymalnej rotacji wewnętrznej. Aby przetestować jednocześnie cała grupę 
kulszowo - goleniową, podudzie ustawione jest neutralnie. Terapeuta ciągnie do 
wyprostu stawu kolanowego, osoba badana oporuje ten ruch starając się pozostać 
w pozycji początkowej.

Mięśnie przywodziciele 

Przywodziciel krótki:
PP: gałąź dolna kości łonowej.
PK: kresa chropawa.

Przywodziciel długi:
PP: trzon kości łonowej.
PK: kresa chropawa na kości udowej.

Przywodziciel wielki:
PP: guz kulszowy.
PK: kresa chropawa, guzek przywodzicieli.

Funkcja: przywiedzenie, wyprost w stawie biodrowym. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyny dolne wyprostowane, kolana 
złączone. Terapeuta ciągnie kończynę dolną badaną w kierunku do 
odwiedzenia w stawie biodrowym. Drugą ręką stabilizuje podudzie 
kończyny nie badanej. Pacjent oporuje ruch, starając się utrzymać pozycję.

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej 

PP: kolec biodrowy przedni górny, przednia część grzebienia 
biodrowego.
PK: pasmo biodrowo - piszczelowe.
Funkcja: rotacja wewnętrzna, zgięcie, odwiedzenie w stawie 
biodrowym.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, biodro w zgięciu 30°, odwiedzeniu 30° 
i maksymalnej rotacji wewnętrznej, kolano wyprostowane. Terapeuta 
pcha w kierunku do nogi przeciwnej. Osoba badana oporuje ten ruch i 
stara się utrzymać pozycję. 

m. biodrowy grupa kulszowo - goleniowa 

mm. przywodziciele m. naprężacz powięzi szerokiej 



Mięśnie dna miednicy 

Ten obszar testujemy pośrednio poprzez mięsień wskaźnikowy. Pacjent 
angażuje badany obszar (napina mięśnie dna miednicy i utrzymuje napięcie 
przez cały czas trwania testu), a terapeuta sprawdza toniczność mięśnia 
wkskaźnikowego. Toniczność testowanego obszaru jest taka sama jak na 
mięśniu wskaźnikowym. 

Mięsień czworoboczny lędźwi 

PP: XII żebro, wyrostki poprzeczne L1 - L4.
PK: tylno - przyśrodkowa powierzchnia grzebienia biodrowego.
Funkcja: unosi miednicę, ustawia ją w przodopochyleniu, prostuje, zgina 
bocznie tułów, obniża XII żebro.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kręgosłup w zgięciu bocznym, kończyny 
dolne złączone. Terapeuta ciągnie do siebie za dystalną część podudzi 
stojąc po stronie przeciwnej do badanego mięśnia, druga ręką stabilizuje 
miednicę. Osoba badana oporuje ruch. 

m. czworoboczny lędźwi

Podsumowanie modułu 5 i 6
Szukamy zaburzenia ruchomość w obszarze dającym dolegliwości bólowe. 
Sprawdzamy palpacyjnie napięcie kluczowych struktur mięśniowych.
Sprawdzamy toniczność mięśni mających wpływ na daną okolicę (w badanym 
przypadku - na kręgosłup piersiowy i łopatkę).
Zaburzenia obustronne toniczności mięśniowej mogą sugerować problem wynikający 
z szkieletu osiowego (głowa, kręgosłup, klatka piersiowa) bądź z poziomu narządów 
trzewnych.



MODUŁ7 zmniejsz ból i popraw regeneracje 

Znaczenie diety w XXI wieku 
Urazy pojawiają się w momencie nadmiernego stresu działającego na organizm. U zawodowych sportowców będzie to 
nadmierne zmęczenie tkanek, jednak u osób uprawiających sport rekreacyjnie źródłem stresu może być nieprawidłowa 
higiena snu, brak nawodnienia czy nieprawidłowa dieta. Modyfikacja tych kilku czynników jest dużym krokiem do 
zwiększenia zdolności regeneracyjnych organizmu. 
Jedzenie stanowi formę wsparcia dla organizmu, to co mu dostarczamy może pomóc i przyspieszyć proces leczenia 
bądź całkowicie mu w tym przeszkodzić. Możemy więc stwierdzić, że żywienie ma kluczowe znaczenie w kontekście 
regeneracji i gojenia się tkanek. 

Co się dzieje, gdy dojdzie do urazu?
W momencie pojawienia się urazu, zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym, powstaje stan zapalny. Stanowi on źródło, 
które wysyła do organizmu różne mediatory. Są nimi interleukiny wysyłane przez układ immunologiczny do pozostałych 
układów ciała. Rodzaj stanu zapalnego warunkuje, czy żywienie będzie w stanie pomóc w procesie regeneracji. 
Kiedy pojawia się stan zapalny i związane z nim unieruchomienie ważne jest aby zapobiegać atrofii mięśniowej. Może 
wtedy dojść do utraty nawet 1 kg masy mięśniowej na tydzień. Jednym z celów żywienia podczas kontuzji jest również 
zapobieganie niedoborom mikroskładników i witamin.

Interleukina 6 (IL - 6) jest kluczowa, jeśli chodzi o powstawanie stanu zapalnego, działanie NLPZ - tów i wyjaśnia 
dlaczego nie powinniśmy spożywać dużej ilości węglowodanów prostych podczas pierwszych dni stanu zapalnego. 

Wydatki energetyczne podczas kontuzji/stanu ostrego 
W momencie wystąpienia urazu spada spontaniczna aktywność pacjenta, ale w ciele zachodzi intensywny proces 
walki ze stanem zapalnym i produkcji przeciwciał. Warto zwrócić więc uwagę na to, że zapotrzebowanie na kalorie 
wzrasta o około 15 - 50%. Jeśli chory porusza się o kulach, czy wspomaga się ortezami wydatki energetyczne mogą 
wzrastać 2 - 3 krotnie. 
Podwyższona temperatura ciała jest również istotnym argumentem, aby zwiększyć podaż energii w diecie pacjenta.
To ile kalorii dostarczamy do naszego organizmu warunkuje procesy regeneracji czy procesy atrofii (jak intensywnie 
zachodzą one w naszym ciele). Jeśli podaż kalorii jest zbyt niska - dochodzi do zwolnienia procesu regeneracji, jednak 
jeśli podaż energii będzie nadmierna dochodzi do odkładania się tkanki tłuszczowej. 



Zwróć uwagę na makro - białko
Białko pełni w organizmie funkcję budulcową, dostarczając go wraz z dietą w odpowiedniej ilości mamy na celu poprawić jego funkcję 
strukturalną. Aby zapobiec atrofii mięśniowej podczas unieruchomienia należy zwiększyć ilość białka w diecie. Mięśnie gwarantują stabilną 
gospodarkę cukrową oraz umożliwiają wytwarzanie dużej ilości neuroprzekaźników.
Odpowiednia ilość białka to 2 - 2,5 g/kg masy ciała. Najlepszym jego źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego - jaja, twaróg, 
dodatkowo rośliny strączkowe czy odżywki białkowe. 
Wysoka podaż białka jest przeciwwskazania u osób, u których występują problemy z nerkami.  

Zwróć uwagę na makro - tłuszcze
Suplementacja kwasów tłuszczowych dodatkowo o około 4 - 5 g oleju dostarcza około 3G EPA i 2 g DHA, co może znacznie spowolnić 
stan zapalny, wyciszyć go oraz znacznie zahamować zanik mięśni. 

Nasz organizm jest bardzo wrażliwy na niedobór kwasów tłuszczowych (zwłaszcza Omega 3), ponieważ tłuszcze stanowią około 60 % 
masy komórek układu nerwowego i komórek mózgowych. 

Omega 3 znajdziemy w tłustych rybach morskich (łosoś, śledź, dorsz), oleju lnianym, oleju z wiesiołka, oliwie z oliwek, siemieniu lnianym, 
orzechach włoskich. 

Omega 6 (kwas arachidonowy) pełni bardzo ważną rolę w organizmie, przy użyciu takich enzymów jak cyklooksygenazy z kwasu 
arachidonowego powstają prostaglandyny, które są zaangażowane w rozwój stanu zapalnego, bólu i gorączki. 

Zwróć uwagę na makro - węglowodany 
Węglowodany są bardzo dobrym źródłem energii dla pracy 
naszego organizmu, jednak podczas kontuzji czy stanu 
ostrego, węglowodany proste dostarczone w diecie mają 
charakter prozapalny. Dochodzi do pobudzenia insuliny 
(której zadaniem jest dystrybucja tego makroelementu) 
i jednocześnie pobudzony jest szlak IL - 1 
(insulinopodobny czynnik wzrostu), który powinien 
wspomagać organizm do syntezy np.: nowych mięśni, 
jednak w przypadku kontuzji może rozniecić stan zapalny. 
Poprzez spożywanie węglowodanów prostych wydzielana 
jest także interleukina 6, która pobudza cyklooksygenazy 
do produkcji mediatorów bólu. 

Nagromadzenie tkanki tłuszczowej w naszym ciele ma 
ogromne znaczenie prozapalne. Tkanka tłuszczowa jest 
aktywnym metabolicznie tworem w organizmie i wydziela 
wiele substancji (np.: białko CRP - białko reakcji zapalnej, 
cytokiny, leptyne - hormon sytości).  



Nawodnienie 
Ilość płynów dostarczanych do organizmu gwarantuje prawidłowe środowisko i homeostazę w naszym ciele. Woda jako środowisko 
przemian chemicznych w naszym organizmie jest niezbędna do każdego procesu.
Utrata 1% masy ciała (500-800 ml płynu) obniża sprawność układu krążenia i wydolność fizyczną o nawet 10%.
Należy zwracać szczególną uwagę na nawodnienie w przebiegu kontuzji, ponieważ wszystkie procesy metaboliczne zachodzące 
w naszym ciele (mające na celu zatrzymanie stanu zapalnego) nie będą sprawnie zachodzić w momencie odwodnienia. 

Suplementy 
Witamina D - suplementacja witaminy D jest konieczna, ponieważ większość układów w naszym ciele ma receptory dla tej właśnie 
witaminy, nawet układ nerwowy i całe mózgowie. Aby dobrać odpowiednie stężenie witaminy D do suplementacji powinniśmy 
zbadać poziom substratu tej witaminy w naszej krwi. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego warto ją suplementować 
razem z kwasami Omega 3.
W pożywieniu znajdziemy ją w zimno morskich, tłustych rybach (np.: łosoś, śledź) czy w serze.

Witamina C - jest dobrym kofaktorem (elementem, który usprawnia procesy metaboliczne) i dobrym przeciwutleniaczem. 
Jeśli chodzi o urazy, to witamina C przyspiesza procesy regeneracji, zmniejsza stany zapalne i przyspiesza przyswajanie kolagenu 
(regeneracja tkanki łacznej). 
W pożywieniu znajdziemy ją w papryce, zielonej natce pietruszki. 

Wapń - uczestniczy (poprzez kanały wapniowe) w regeneracji mięśniowej i odpowiada za ich kurczliwość. Bierze udział w sekrecji 
hormonów i neurohormonów oraz odpowiada za krzepliwość krwi, przepuszczalność błon lipidowych, transport w naszym 
organizmie. Jeśli transport jest zakłócony uniemożliwia to prawidłową regenerację, dochodzi do zaburzonego przekaźnictwa w 
naszym ciele. 
W pożywieniu znajdziemy go w nabiale, orzechach, pestkach, serach. 

Kolagen - w skład więzadeł i ścięgien wchodzi kolagen typu I. Składają się na niego 4 aminokwasy (prolina, hydroksyproliny, glicyna, 
hydroksylizyna), które łączą się w kolagen gdy zachodzi taka potrzeba w ciele. Suplementacja kolagenu nie jest równoznaczna z tym, 
że organizm wykorzysta go do naszych potrzeb. 

NLPZ-ty, a stan zapalny
Podczas stanu zapalnego w naszym organizmie dochodzi do wydzielenia cytokin (mediator wysyłany z miejsca bólowego/dysfunkcji 
do pozostałych układów naszego ciała). W stanie zapalnym najważniejszym typem cytokin są interleukiny typu IL - 1, IL - 2, IL - 6, 
IL - 8, IL - 12, INF - g. 
Interleukina IL - 6 jest wydzielana podczas dostarczania do organizmu węglowodanów, powoduje to włączenie się cyklooksygenaz, 
które z kolei są enzymem w produkcji prostaglandyn. 

Cytokiny uczestniczą w stanie zapalnym ostrym (miejscowym), ale również roznoszone są po całym naszym organizmie. Wpływają na 
funkcjonowanie osi podwzgórze - przysadka - nadnercza (oś HPA), dlatego bardzo często są wydzielane podczas reakcji stresowej. 
Długotrwały stres jest równoznaczny z ciągłym wydzielanie cytokin, a co za tym idzie przewlekłym stanem zapalny, prowadzi to do 
obwodowej hiperkortzolemii (stale podwyższony poziom hormonu stresu). Nadmiar kortyzolu może prowadzić do insulinooporności. 
Działanie cytokin wpływa również na wychwyt takich neurotransmiterów jak serotonina czy noradrenalina - odpowiedzialne za 
samopoczucie czy chęć do działania. 

Wytworzenie cytokin lub endotoksyn wpływa miedzy innymi na cyklooksygenazy - są one enzymem które działają na kwas 
arachidonowy (omega 6). Po przetworzeniu omega 6 przez cyklooksygenze powstają prostaglandyny - stanowią one lipidowy twór, 
który informuje o stanie zapalnym w naszym organizmie. Prostaglandyny mogę indykować stan zapalny (ocieplenie, obrzęk, gorączka) 
oraz podrażniać nocyceptory. 

Farmakologia (niesteroidowe leki przeciwzapalne) blokują enzym (cyklooksygenazy) i nie pozwalają na wytworzenie się prostaglandyny. 
Zbyt częste korzystanie z takich leków prowadzi do wielu powikłań (podrażnienia błony śluzowej układu pokarmowego, wrzody, SIBO, 
problemy z wątrobą). 



Nie zaszkodź sobie jedzeniem 
Stosunek między oksydantami a antyoksydantami jest niezmiernie ważny, aby procesy utleniania i redukcji równoważyły się 
w naszym ciele (a niektóre z tych procesów w kontrolowany sposób przeważały). Antyoksydanty możemy dostarczać wraz 
z dietą na przykład za pomocą witamin, a oksydanty tworzą się podczas procesów redukcji i oksydacji. 
Ważne jest, aby nasza dieta była doborowa, dobrze zbilansowana i przede wszystkim przeciwzapalna. 

Co warto wdrożyć w dietę?
    witamina A - jaja, słodkie ziemniaki, jarmuż.
    witamina C - papryka, pietruszka, cytryna.
    witamina E - migdały, kiełki, oleje.
    likopen - pomidory, arbuzy, grejpfrut. 

Podsumujmy - stan ostry
warto zwiększyć spożycie białka (2 - 3 g/kg masy ciała), 
wyeliminować węglowodany proste (charakter prozapalny), 
zadbać o podaż zdrowych tłuszczów (pochodzenia 
roślinnego, zimnotłoczonych olejów),
zwrócić uwagę na nawodnienie. 

Stres 
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zapalny i procesy regeneracyjne jest stres. Najczęściej 
odczuwanym rodzajem stresu jest ten emocjonalny. 
Sytuacja stresowa może spowodować odpowiedź obronną organizmu w postaci reakcji ucieczki. Dochodzi do 
przetransportowania krwi z narządów do kończyn, tkanka limfatyczna staje się odwodniona. Chroniczny stres prowadzi do 
trwałego odwodnienia tej tkanki, przez co dochodzi do obniżenia poziomu IgA. Te czynniki predysponują do uszkodzenia 
tkanki limfatycznej, a to z kolei powoduje większą podatność komórek jelita na patogeny. 
Stres może również wpływać na proporcję oraz liczebność szczepów bakterii w jelicie cienkim, modulując mikrobiotę. 

GALT - całość tkanki limfatycznej występującej w obrębie przewodu pokarmowego. Tkanka limfatyczna (odpowiedzialna 
za przepływ płynów oraz za odporność) jest niezmiernie ważna, zwłaszcza w obrębie układu pokarmowego, do którego 
dostarczamy substancje z zewnątrz. 

Makroskładniki
Białko 
     15 - 18% w diecie,
      pełni funkcję strukturalną.

Tłuszcze 
      materiał zapasowy,
      narząd wydzielający hormony,
      narząd izolujący termicznie.

Węglowodany 
      dostarczają energię.

Dieta śródziemnomorska 
Zawiera wszelkie wskazania przeciwzapalne, jest bogata 
w warzywa liściaste, rośliny strączkowe, owoce oraz bardzo 
dużo zdrowych tłuszczów (omega 3) i dużo ryb. 
Posiłki powinny być spożywane w spokoju, razem z bliskimi. 

Suple i podsumowanie 
Suplementy, które wspierają nas w chronicznym stanie zapalnym, ale mogą też poprawić nasze procesy regeneracyjne to:

kreatyna - przydatna podczas rekompozycji sylwetki i powrotu do zdrowia, zapewnia odpowiednią 
podaż energii. Kreatyna działa nie tylko na rozwój mięśni, ale wpływa również na rozwój i neurogenezę 
tkanki nerwowej. 
antyoksydanty - substancje pomagające w walce z wolnymi rodnikami. Bardzo silny charakter 
przeciwzapalny wykazuje kurkumina czy sok z cierpkiej wiśni.
włączając aktywność fizyczną warto zwiększyć dzienną dawkę węglowodanów do około 3 - 5 g/kg 
masy ciała. 

Zdobądź wyższy poziom regeneracji 
Rytm dobowy - organizm i narządy funkcjonują względem pewnego 
rytmu. Poziomy hormonów zmieniają się w zależności od pory dnia.

Kortyzol (hormon stresu) odpowiada za wybudzenie (jest 
stymulowany od godziny 5-6), za podaż węglowodanów i gotowość 
do działania. W przeciągu dnia jego poziom maleje i jest najniższy 
wieczorem (kiedy odczuwamy zmęczenie i ciało się regeneruje). 

Melatonina (hormon snu), jest bardzo silnym antyoksydantem w 
naszym ciele. Jej poziom wzrasta wieczorem, gdy nadchodzi czas na 
sen i regeneracje. 

Rytm dobowy funkcjonuje w schemacie odbierania światła przez 
wzrok (światło niebieskie/światło żółte).



MODUŁ8 stan ostry - co musisz wiedzieć

Wstęp do pracy z pacjentem w stanie ostrym 
Układ żylny i limfatyczny to dwa nierozerwalne systemy, które przebiegają równolegle do siebie i spełniają podobne zadania. 
Korzenie limfatyczne zapewniają prawidłową gospodarkę płynów w naszym ciele, spełniają rolę ochronną, transportują 
tłuszcze i sole mineralne. Korzenie żylne odprowadzają produkty przemiany materii, dwutlenek węgla oraz wszystkie 
metabolity związane z pracą tkanek. Do naczyń limfatycznych są odprowadzane nadmiary płynu tkankowego, który nie 
zostanie wchłonięty do układu żylnego. Przy niewydolności któregoś z systemu zaczyna pojawiać się problem również 
w drugim. 
Miejsce połączenia układu żylnego i limfatycznego to kąty żylne, które znajdują się tuż za obojczykiem - pracujemy w tej 
okolicy jeśli chcemy zastymulować oba te układy. 

Czerwone flagi 
U każdego pacjenta ze stanem zapalnym należy poprawić drenaż 
żylny i limfatyczny. Faza ostra to silny ból, który trwa od kilku godzin 
do kilku dni. Praca drenażowa jest wskazana, aby odprowadzić 
mediatory stanu zapalnego i zmniejszać lokalny obrzęk (który 
w sposób mechaniczny może drażnić daną okolicę). Nie ma 
przeciwwskazań do pracy w stanie ostrym zapalnym.

Charakterystycznym objawem obrzęków w obszarze kręgosłupa 
jest „poduszeczka” w okolicy kości krzyżowej i widoczne pajączki 
żylne w rejonie lędźwiowym lub brzusznym. 
Objawy sugerujące problem zastoinowe to ból, który występuje 
podczas przyjmowania długotrwałej pozycji przez pacjenta i 
ustępuje po „rozruszaniu się”. 

Dodatkowo uczucie ciężkości, ogólne zmęczenie, bóle/zawroty 
głowy, sztywność, ograniczona ruchomość ustępująca w ruchu. 

ostre stany zapalne w rejonie jamy brzusznej, 
procesy nowotworowe w okolicy jamy brzusznej,
przewlekłe zaparcia,
tętniak aorty brzusznej, 
implant żyły głównej dolnej, 
niezdiagnozowane problemy z wypróżnieniem,
wzmożona bolesność regionu jamy brzusznej, 
wszystkie niezdiagnozowane dolegliwości 
pojawiające się podczas badania palpacyjnego,
zwłóknienia, głębokie zrosty.

Cały kręgosłup jest zaopatrzony żylnie poprzez splot Batsona, ciągnie się on od 
jamy czaszki aż do jamy miednicy. Jest to splot bezzastawkowy dlatego możliwy 
jest przepływ krwi zarówno w kierunku dogłowowym, jak i doogonowym. 
System żylny jest systemem niskociśnieniowym dlatego zmiany ciśnienia 
w naszym ciele mogą powodować wystąpienie zastoju w dowolnym odcinku 
kręgosłupa. Poszerzone naczynie żylne będzie drażnić struktury nerwowe 
zlokalizowane w okolicy otworu międzykręgowego co wywołuje odczucia 
bólowe.

Największym wrogiem dla krążenia żylnego i limfatycznego jest siła ciężkości/
grawitacja. Krew żylna, chłonka i płyny tkankowe muszą pokonać opór, aby 
wrócić w kierunku serca. Jest to możliwe poprzez działanie pompy mięśniowej, 
prawidłową ruchomość stawów oraz prawidłową funkcję układu powięziowego i 
prawidłowe ciśnienie w jamach naszego ciała (do tego konieczna jest prawidłowa 
praca przepon).

Jedną z przyczyn ostrego bólu kręgosłupa może być stan zapalny, mający różnorakie pochodzenie (przeciążeniowe, 
wtórny stan zapalny związany ze stanem zwyrodnieniowym, proces dyskopatyczny i ból o charakterze rwy). Sprawne 
działanie układu żylnego i limfatycznego jest konieczne do tego, aby proces zdrowienia przebiegał prawidłowo, a stan 
bólowy nie przeszedł w fazę przewlekłą. W sytuacji zastoju odprowadzanie substancji chemicznych związanych ze stanem 
zapalnym jest upośledzone. 

Przeciwwskazania:



Diagnostyka przepon funkcjonalnych 

Wykonujemy nacisk w okolicy talerzy biodrowych z prawej i lewej strony. 
Możemy spodziewać się uczucia sztywności i szybszego ograniczenia ruchu 
po którejś ze stron. 

Przepona miednicza 

W tym rejonie od strony brzusznej znajdują się przyczepy przepony. 
Wykonujemy rytmiczny nacisk raz z jednej, raz z drugiej strony. Wyczuwalna 
sztywność może świadczyć o tym, że przepona nie ma wystarczająco miejsca 
do pracy (co może być związane z dużym napięciem mięśni brzucha, jak 
również powięzi wewnątrzpiersiowej czy brzusznej).

Dolne żebra 

Układamy dłonie w okolicy obojczyków i górnych żeber, wykonujemy 
naprzemienny nacisk i staramy się wyczuć, który rejon jest bardziej 
sztywny. 

Górny otwór klatki piersiowej

Obejmując kość gnykową przesuwany delikatnie raz w prawą, raz w lewą 
stronę i oceniamy napięcie tkankowe. Możemy również pociągnąć kość 
doogonowo i doczaszkowo. 

Kość gnykowa

Wprowadzamy głowę w lekki wyprost i podobnie jak w pozostałych 
przypadkach porównujemy obie strony pod względem zwiększonego 
napięcia.  

Okolica podpotyliczna 



Rozpoczęcie pracy w stanie ostrym
Przed rozpoczęciem pracy lokalnej (np.: w rejonie kręgosłupa) wskazane jest, aby wyciszyć wzmożoną reakcję współczulną pacjenta. W takiej 
sytuacji jednym z miejsc do pracy będzie okolica podpotyliczna. W rejonie podpotylicznym znajduje się czaszkowa część układu 
współczulnego z nerwem błędnym. Wprowadzenie delikatnego bodźca w formie ucisku może zastymulować nerw błędny do lepszej pracy, co 
przełoży się na mniejszą aktywację układu współczulnego, dojdzie do zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśniowego.

Rozpoczęcie pracy z układem żylnym i limfatycznym 
Aby zastymulować układ limfatyczny i żylny do pracy konieczne jest odblokowanie kątów żylnych. Znajdują się one głęboko, za stawami 
mostkowo - obojczykowym, stanowią miejsce połączenia żyły szyjnej wewnętrznej i żyły podobojczykowej oraz uchodzą w tym miejscu dwa 
największe przewody limfatyczne do systemu żylnego. Po stronie prawej jest to przewód piersiowy drenujący całą prawą stronę od okolicy 
nadpępkowej, prawą stronę klatki piersiowej, kończynę górną i prawą stronę głowy i szyi. Do lewego kąta żylnego uchodzi przewód piersiowy 
drenujący cała resztę - okolice podpępkową, kończyny dolne, rejon brzucha, lewą stronę klatki piersiowej, lewą kończynę górną 
i lewą stronę głowy i szyi. Otwarcie kątów żylnych umożliwi swobodniejszy przepływ chłonki. 

Układamy kłębik powyżej obojczyka w okolicy stawu mostkowo - 
obojczykowego, drugą ręką przytrzymujemy kończynę górną pacjenta przy 
swojej klatce piersiowej. Pacjent jest rozluźniony, wykonujemy podniesienie 
i opuszczenie kończyny górnej. Podczas opuszczania rytmicznie uciskamy 
w okolicy pierwszych żeber. Powtarzamy kilkanaście razy, tempo 2 uciski na 
sekundę. Przy dużym napięciu tkanek można dołożyć pracę z rozciąganiem 
mięśnia piersiowego poprzez bierny ruch obwodzenia kończyny górnej.

Układamy kłębiki tuż poniżej obojczyków, na górnych żebrach. Wykonujemy 
kompresje do odczucia pierwszego oporu, wprowadzamy nasze dłonie w ruch 
lekkiej rotacji, aby ocenić kierunek restrykcji. Utrzymujemy barierę i prosimy 
pacjenta o wykonanie 3 głębokich wdechów. Podczas wydechu wykonujemy 
kilka ruchów wibracyjnych. Po 3 oddechu następuje szybkie odpuszczenie rąk. 

Techniki BLT - techniki zrównoważonego napięcia więzadłowego. 
Układamy jedną dłoń w przejściu szyjno - piersiowym, a drugą w rejonie 
obojczyków i na górnych żebrach. Wprowadzamy delikatną kompresję 
i poprzez nacisk raz na prawą, raz na lewą stronę poszukujemy miejsca o 
zmniejszonym oporze. Tam gdzie poczujemy, że napięcie jest mniejsze 
utrzymujemy kierunek aż do uzyskania wrażenia większego rozluźnienia 
- pracujemy w kierunku ułatwionym. 

Oceniamy ruchomość kości gnykowej i wybieramy kierunek łatwiejszy. 
Utrzymujemy tkanki do momentu odczucia zmniejszenia ich napięcia. 

Technika pompy limfatycznej Technika recoil

Techniki BLT Opracowanie okolicy kości gnykowej 



Praca z żebrami i okolicą przepony 
Do prawidłowego funkcjonowania krążenia żylnego i limfatycznego niezbędna jest dobra mobilność żeber, która może być zaburzona przez 
dysfunkcję odcinka piersiowego kręgosłupa czy nadmiernie napiętych mięśni klatki piersiowej czy brzucha. 

Aby opracować okolicę chrząstek żeber wykonujemy technikę 
z wykorzystaniem biernego ruchu kończyny górnej pacjenta, 
jednocześnie (w czasie ruchu odwiedzenia kończyny) przytrzymujemy 
okolicę chrząstek żeber rozciągając w ten sposób tkankę. 

Aby opracować mięśnie: skośne, zębate, międzyżebrowe, piersiowe oraz 
wpłynąć na lepszą elastyczność żeber, posługujemy się kończyną górną 
jako dźwignią wykonując ruch bierny, a drugą ręką ułożoną w 
przestrzeniach międzyżebrowych wykonujemy nacisk i oporujemy 
w czasie odwiedzenia kończyny. 

Obejmujemy okolicę przepony (dolne żebra), wykonujemy kompresję do 
odczucia pierwszego oporu, następnie wprowadzamy tkankę w rotację 
i oceniamy kierunek restrykcji. Możemy pracować zarówno w kierunku 
ułatwionym jak i utrudnionym. Chwyt i tkankę utrzymujemy do momentu 
jej rozluźnienia. Następnie możemy wybrać kolejne ograniczone kierunki 
ruchu.

Chrząstki żeber Mięśnie okolicy klatki piersiowej 

Przepona (praca obustronna)

Kolejna technika umożliwiająca pracę w okolicy przepony polega na próbie 
wejścia pod łuki żebrowe. Jedna ręka leży na żebrach i zagarnia tkankę, druga 
delikatnie wsuwa się pod żebra. Zatapiamy się do odczucia pierwszego oporu 
i czekamy na rozluźnienie tkanek. 

Przepona (praca jednostronna)

Jeśli nie mamy możliwości wykonać bezpośrednich technik z wejściem 
w tkankę (np.: ból, duże napięcie), możemy posłużyć się technikami 
czaszkowo - krzyżowymi. 
Układamy jedną dłoń na przejściu piersiowo - lędźwiowym, a drugą 
w okolicy żeber. Kontynuujemy rytm czaszkowo - krzyżowy, docisk jest 
bardzo delikatny. Taka praca jest w stanie wyciszyć pacjenta i obniżyć 
aktywność układu współczulnego. 

Praca pośrednia  (techniki czaszkowo - krzyżowe)



Praca z rejonem brzusznym 

Rozpoczynamy od rozluźnienia powłok jamy brzusznej, 
aby to zrobić chwytamy tkanki i możemy wykonać 
delikatne ich odciągnięcie. Następnie szukamy 
kierunków restrykcji i pracujemy w kierunku ułatwionym 
bądź utrudnionym. Utrzymujemy napięcie do momentu 
odpuszczenia, rozluźnienia tkanki. 

Globalna praca z rejonem brzusznym

Po przygotowaniu tkanek okolicy brzucha możemy przystąpić do bardziej bezpośredniego działania na naczynia limfatyczne i pnie limfatyczne 
znajdujące się wewnątrz jamy brzusznej. Poprzez ucisk naszych dłoni będziemy starać się wpłynąć na zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej 
i wspomożenie mechanizmu przepychającego płyn z jamy brzusznej do jamy klatki piersiowej. 

Ruchy wykonujemy w 6 punktach:
1. W okolicy mostkowej.
2. Po lewej stronie brzucha w okolicy okrężnicy zstępującej.
3. Po wewnętrznej stronie talerzy biodrowych (wchodzimy w tkankę kłebikiem).
4. Drugi dół biodrowy.
5. Okolica drugiego łuku żebrowego. 
6. Ostatni punkt jest tym samym co pierwszy - w okolicy mostkowej.

Wykonujemy 5-7 powtórzeń, staramy się wykonać ruch przepychający w kierunku przepony i klatki piersiowej. Pracujemy z rytmem oddechowym 
pacjenta, na wydechu wchodzimy naciskiem wgłąb tkanek. 

1, 6 2, 5

3, 4



Na odległość 4 palców od pępka w kierunku dogłowowym znajduje się zbiornik 
mleczu. Jest to miejsce, w którym rozpoczyna się przewód piersiowy 
(największy przewód limfatyczny) zbierający chłonkę z rejonu brzucha i kończyn 
dolnych. Aby pracować z tą okolicą układamy dłoń w tym rejonie i pracujemy 
zgodnie z rytmem oddechowym pacjenta. 

Możemy poprawić jej elastyczność i dzięki temu wpłynąć na lepsze krążenie 
limfatyczne i żylne w tej okolicy. 
Praca z przednią częścią polega na tym, że zahaczamy się palcami w tkanki tuż 
pod żuchwą, a drugą rękę układamy w rejonie brzucha. Ręka pod żuchwą 
stabilizuje tkankę, a ta na brzuchu wykonuje rozciągnięcie. 

Technika, dzięki której możemy wspomóc krążenie żylne w okolicy brzucha 
to technika pompy limfatycznej w rejonie wątroby. Kładziemy jedną dłoń 
w okolicy łuku żebrowego w rzucie wątroby, a drugą dłoń układamy od strony 
grzbietowej. Wchodzimy w kompresje i wykonujemy rytmiczne naciski w tym 
rejonie (przez około 2 -3 minuty). 

Opracowanie okolicy lędźwiowo - krzyżowej 

Praca ze zbiornikiem mleczu Praca z powięzią przednią

Polega na ułożeniu jednej dłoni w okolicy podpotylicznej (wykonujemy delikatną 
trakcję), a drugiej na brzuchu. Pracujemy w ten sam sposób jak w przypadku 
powięzi przedniej - wchodzimy w kompresję, przesuwamy dłoń w kierunku 
doogonowym i utrzymujemy do momentu rozluźnienia tkanek. 

Praca z powięzią tylną Technika pompy limfatycznej
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Poprzez proste techniki mięśniowo - powięziowe możemy usprawnić drenaż okolicy lędźwiowo - krzyżowej. 
W obrębie tkanki powięziowej powierzchownej znajduje się 80% naczyń limfatycznych, więc napięcia w systemie powięziowym będą w znaczny 
sposób utrudniać absorpcję płynu tkankowego przez naczynia limfatyczne i kapilarny żylne, co prowadzi do zastojów. Również jednym z objawów 
zastoju płynów w okolicy lędźwiowej jest trudność z wykonaniem fałdu Kiblera. 

Po opracowaniu okolicy powłok brzusznych możemy wykonać jedną z osteopatycznych technik pompy limfatycznej - jest to tak zwana 
pompa podeszwowa. Wykorzystujemy ruch w stawach skokowych i napięcie całego tylnego aparatu mięśniowo - powięziowego. 
Wykonujemy zgięcie grzbietowe stóp do uczucia pierwszego oporu i wprowadzamy rytmiczne uciski. Następnie w taki sam sposób pracujemy 
w kierunku zgięcia podeszwowego. 

Techniki mięśniowo - powięziowe Fałd Kiblera

Pompa podeszwowa - ze zgięciem grzbietowym Pompa podeszwowa - ze zgięciem podeszwowym

Autoterapia
Kluczowe znaczenie będzie miał przede wszystkim oddech, który będzie nakierowany na unoszenie dolnych żeber podczas wdechu. Dzięki 
temu przepona będzie mogła swobodnie się obniżyć co wpłynie na zmianę ciśnienia w jamie brzusznej, pojawi się podciśnienie w klatce 
piersiowej. Ten mechanizm stymuluje lepszy drenaż.

Odpowiednie nawodnienie również wpływa na prawidłowe krążenie żylne i limfatyczne. Odpowiednia ilość płynów powoduje, że ciało ich nie 
magazynuje/zatrzymuje.

Autorelaksacja i ćwiczenia obniżające podwyższone napięcie mięśniowe, ćwiczenia stymulujące układ przywspółczulny wpływają na 
wyregulowanie napięcia mięśniowego, przez co będziemy mieli swobodniejszy przepływ w naczyniach i lepsze wchłanianie płynu tkankowego. 



Trening pacjenta w stanie ostrym 

1. Pozycja zwieszenia na rękach na kozetce powoduje wytworzenie 
się trakcji w odcinku lędźwiowym, a miednica ustawia się w 
tyłopochyleniu. Sama pozycja często daje odciążenie pacjentowi. 
Jeśli po 2 - 3 min statycznej pozycji pacjent odczuwa ulgę to 
możemy wprowadzić ruch poprzez wyprost i zgięcie kolan. Wyprost 
powoduje automatyczne przodopochylenie miednicy, a zgięcie 
tyłopochylenie. Naprzemienna trakcja i kompresja powoduje 
odżywienie krążków międzykręgowych za pomocą dyfuzji.

Ćwiczenia w zespole ostrego stanu dyskowego 

2. Drugie ćwiczenie również bazuje na zasadzie połączenia trakcji (odciążenia) z fazą kompresji (dociążenie). W tym ćwiczeniu stopy mają kontakt z podłożem, 
pacjent wychodzi z ugiętych łokci do wyprostu kończyn górnych przez co pośladki podnoszą się nieco nad kozetkę. Jest to ruch na zasadzie pompowania. 

3. Pacjent w pozycji leżenia na boku (strona problematyczne górnoleżąca). Pracujemy poprzez rozszerzanie i skracanie boku lędźwi. Ustawiamy kończyny dolne 
pacjenta w zgięciu, w bezbolesnym zakresie. Poprzez ruch rotacji kończyn dolnych wykonujemy ruch rozszerzenia tułowia. Można wykonywać to ćwiczenie 
biernie bądź czynnie.



Ćwiczenia w stanie podostrym

1. Pacjent w pozycji siedzącej, ręce założone na kark. Z wydechem zamyka łokcie i zbliża brodę do mostka, kręgosłup zaokrągla się, z wdechem dochodzi do 
otwarcia klatki piersiowej i niewielkiego przeprostu kręgosłupa. 

2. Pozycja klęku podpartego. Wykonujemy ruch przodo i tyłopochylenia miednicy w bezbolesnym zakresie ruchu wraz z globalnym ruchem całego kręgosłupa.

Ćwiczenia w dolegliwościach bólowych w odcinku piersiowym 

1. Pacjent w pozycji siedzącej, dłonie skrzyżowane na klatce piersiowej. Pacjent wykonuje ruch rotacji w kierunku bolesnym, ale pracujemy w bezbolesnym zakresie 
ruchu. Zatrzymujemy się na barierze bólowej i na wydechu wykonujemy pulsacyjny ruch pogłębieni w kierunku bolesnym. Na jednym wydechu wykonujemy około 
trzy/cztery ruchy pulsacyjne zwiększając rotację. Ruch ma wychodzić z odcinka piersiowego kręgosłupa. 



2. W tym ćwiczeniu pracujemy nad rotacją kręgosłupa w pozycji klęku podpartego, poprzez ruch kończyną górną. 
Możemy zmodyfikować to ćwiczenie i wykonać je w pozycji skłonu japońskiego, jedna ręka znajduje się pomiędzy kolanami, dłoń drugiej ręki jest za głową. 
Pacjent wykonuje ruch rotacji tułowia. 

Ćwiczenia dla odcinka szyjnego 

1. Pacjent w pozycji leżącej, wykonujemy ruch rotacji głowy do momentu pojawienia się bólu i zmniejszamy ten zakres o 10 - 20%. Pacjent na wydechu kieruje 
wzrok w stronę rotacji i wykonuje pulsacyjny ruch pogłębienia zakresu ruchu w kierunku bólu. Podczas całego czasu trwania ćwiczenia język pacjenta jest wbity 
w podniebienie. To samo ćwiczenie możemy wykonać w pozycji siedzącej, dodajemy ruch elongacji.



MODUŁ9 przewlekły ból kręgosłupa - 
praca manualna 

Dlaczego warto pracować z całym kręgosłupem, 
a nie lokalnie?
Napięcia w naszym ciele rozkładają się globalnie, a nie skupiają miejscowo. Modelem, który najbardziej adekwatnie 
opisuje to jak zachowuje się nasze ciało w przestrzeni jest model tensegracyjny. Suma naprężeń tkanek miękkich 
utrzymuje pozycję ciała, a kości są jedynie zbrojeniem dla mięśni i tkanek miękkich, które będą podtrzymywać i nadawać 
kierunek naprężeniom. 
Pojawiające się urazy oraz kompensacje będą więc wpływać na cały organizm, a nie działać jedynie lokalnie w miejscu 
uszkodzenia.  

Analiza posturalna na potrzeby pracy z kręgosłupem 
Płaszczyzna strzałkowa:

ustawienie głowy (protrakcja/retrakcja),
krzywizny kręgosłupa (zniesienie/pogłębienie lordozy/kifozy),
ustawienie miednicy (przodo/tyło -pochylenie),
rzut środka ciężkości (przodostopie/tyłostopie).

Płaszczyzna czołowa:

ustawienie głowy (zgięcie boczne prawo/lewo),
ustawienie barków (uniesienie prawy/lewy),
wcięcie w talii (pogłębione/spłaszczone),
przeniesienie ciężaru (prawa/lewa kończyna dolna),
oddech (tor przeponowy/tor brzuszny/tor górnożebrowy).

Testy zakresów ruchomości kręgosłupa: 

zgięcie całego kręgosłupa - w płaszczyźnie strzałkowej (opuszczenie 
tułowia przy wyprostowanych kończynach dolnych),
zgięcie boczne kręgosłupa - w płaszczyźnie czołowej (pacjent schyla 
głowę do boku i kontynuuje ten ruch przesuwając dłonią po boku uda).

Analiza chodu:

łuk przyśrodkowy stopy (czy występuje amortyzacja),
długość kroku, 
ruchomość bioder,
ruchomość rąk.

Testy palpacyjne i nasłuch na potrzeby pracy z tułowiem 
Sprawdzamy, które miejsca w obrębie kręgosłupa nie przenoszą ruchu - czyli znajduje się tam ograniczenie ruchomości. 
Kładziemy dłonie na barkach pacjenta i wykonujemy lekki impuls w dół. Najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony. 
Sprawdzamy jak ten bodziec rozchodzi się w ciele, gdzie odczuwamy sztywność. Można ten test wykonać bardziej 
globalnie, poprzez ułożenie dłoni na głowie, oraz bardziej lokalnie poprzez ułożenie dłoni po obu stronach ciała na 
konkretnym segmencie kręgosłupa i wykonanie oscylacji. 



Techniki pracy z klatką piersiową i brzuchem 
Pracę z kręgosłupem piersiowym warto rozpocząć od opracowania klatki piersiowej - wiąże się to z ruchem oddechowym oraz połączeniem żeber 
z kręgosłupem i mostkiem. W tych technikach szukamy kierunku restrykcji i wklejając się w tkankę powoli rozluźniamy daną okolicę. 

Opracowanie łuków żebrowych Praca wzdłuż mostka z uwzględnieniem stawów mostkowo - 
żebrowych

Opracowanie przestrzeni podobojczykowej Opracowanie przegrody między mięśniem piersiowym, 
a naramiennym

Praca z krawędzią mięśnia prostego brzucha
(Zahaczenie i powolne rozciągnięcie w kierunku przyśrodkowym).

Praca z okolicą przepony



Praca z prostownikiem i stawami żebrowo - kręgowymi 
w leżeniu tyłem
Układamy opuszki palców wzdłuż kręgosłupa, nieco od niego oddalone tak, aby znajdowały się na linii stawów żebrowo - kręgowych. 
Wyszukujemy miejsca o najmniejszej ruchomości, powoli wklejamy się w tkankę wybierając luz tkankowy do pierwszego oporu, a następnie 
szukamy kierunku ograniczenia (dogłowowo/doogonowo, bocznie/przyśodkowo). Wykorzystujemy ciężar ciała pacjenta do opracowania tkanek. 

Praca z kręgosłupem lędźwiowym na boku

Opracowanie talerza biodrowego 
(Rozciągamy tkanki w kierunku do kręgosłupa)

Praca z okolicą krętarza większego kości udowej

Opracowanie mięśni pośladkowych Opracowanie krawędzi kości krzyżowej 
(Rozcieranie okolicy w poprzek) 



Opracowanie dna miednicy 
(Praca w okolicy guza kulszowego, od strony zewnętrznej - rozcieranie tkanki, 
od strony wewnętrznej - utrzymanie nacisku do momentu rozluźnienia)

Praca z kręgosłupem lędźwiowym w okolicy dolnych żeber 
(Przyczep mięśnia czworobocznego lędźwi, praca w kierunku do 
kręgosłupa i dogłowowo)

Praca z mięśniem czworobocznym lędźwi 
(Rozciąganie w kierunku dogłowowym)

Praca z mięśniem najszerszym grzbietu Praca z prostownikami grzbietu



Praca z szyją i karkiem na boku

Praca wzdłuż włókien mięśnia czworobocznego 

Praca z mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym 
(Praca z miejscem przyczepu do wyrostka sutkowatego w kierunku 
restrykcyjnym)

Praca z mięśniami podpotylicznymi 
(Pracujemy wzdłuż krawędzi potylicy w kierunku do kręgosłupa)

Praca z szyją i głową w leżeniu tyłem 

Praca z mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym Praca z mięśniami pochyłymi  
(Bez lub z czynnym ruchem pacjenta)



Praca z krawędzią mięśnia czworobocznego Praca z mięśniami podpotylicznymi 

Praca z czepcem ścięgnistym Praca z mięśniem skroniowym

Praca z mięśniem żwaczem Praca z mięśniami podgnykowymi 
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Praca z mięśniami nadgnykowymi 

Integracja całego ciała z ruchem 

Technika do zgięcia Technika do rotacji 

Wzmocnienie ruchu poprzez pracę po stronie przeciwnej 
do kierunku rotacji

Wstępne rozluźnienie całych pleców 
(Od potylicy do kości krzyżowej) 



Bezpośrednia praca z zablokowanym obszarem
(Ściągnięcie tkanek w kierunku do kręgosłupa, stabilizacja i czynny ruch pacjenta)



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)



MODUŁ11 jak skomponować trening?

Ćwiczenia do wykonywania w domu

Ćwiczenie 1 

Ćwiczenie 2



Ćwiczenie 3

Trening kręgosłupa - zestaw ćwiczeń „A”

Ćwiczenie 1 
(Jefferson curl)



Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 1 - progresja poprzez obciążenie/podwyższenie 

Ćwiczenie 3  - progresja poprzez wytrącenie z równowagi (tzw. perturbacje)

l



Ćwiczenie 4  
(Dead bug)

Ćwiczenie 5 - progresja przez wspięcie na palce, bądź przeskok na drugą kończynę

Ćwiczenie 5



Ćwiczenie 6

Trening kręgosłupa - zestaw ćwiczeń „B”

Ćwiczenie 1 
(Kozak squat)

Ćwiczenie 1 - progresja poprzez dodanie rotacji tułowia

,

-



Ćwiczenie 2 
(Jako utrudnienie w ostatnim etapie dodajemy perturbacje)

Ćwiczenie 3

I



Ćwiczenie 4 
(Jako utrudnienie w ostatnim etapie wykonuję perturbacje lub 
uniesienie kolana kończyny znajdującej się z tyłu nad podłoże)

Ćwiczenie 5 
(Zarówno podczas pozycji wyjściowej jak i ruchu rotacji wykonujemy perturbacje, możemy to ćwiczenie utrudnić poprzez przemieszczanie się 
w przód z równoczesnym utrzymaniem rotacji tułowia)

Ćwiczenie 6 
(Progresja polega na perturbacji poprzez piłkę lub okolicę tułowia)



Ćwiczenie 7 
(Progresja poprzez utrzymanie piłki w dłoniach i jej perturbacje w fazie wspięcia na palce)

Ćwiczenie 8 
(Utrudnienie poprzez dodanie perturbacji, aby ułatwić ćwiczenie podpór na kolanach)

Ćwiczenie 8 - Progresja ćwiczenia, poprzez zgięcie kończyny dolnoleżącej

-



MODUŁ12 integracja całego kursu

Pacjent z bólem kręgosłupa



Na co zwrócić uwagę?


