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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.

Zgięcie boczne Zgięcie w przód 

Rozciągnięcie 
więzadeł, 
torebki st., 
mięśni Kompresja 

powierzchni 
stawowych

Oddalenie 
powierzchni stawowych 

Napięcie
torebki st.,
więzadeł, 
mięśni 

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.  


