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Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stały się powszechnym problemem.
Za jedną z przyczyn występowania tego
zjawiska uważa się zaburzenia mechanizmu
stabilizacji w obrębie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. W ostatnich
latach coraz częściej oceniany bywa trening stabilizacji centralnej (core stability).
Celem badań była ocena wpływu treningu
stabilizacji centralnej na dolegliwości bólowe oraz stan funkcjonalny osób dorosłych.
Badaniem objęto grupę 32 pacjentów z
dyskopatią w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Łączny czas trwania terapii wynosił
2 tygodnie. Przed rozpoczęciem terapii i
bezpośrednio po jej zakończeniu u każdego
z badanych wykonano pomiary ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
(Test Schöbera , Test FTF), czołowej oraz
poprzecznej. Wprowadzono również kwestionariusz ankiety, w którym wykorzystano wizualno-analogową skalę do oceny bólu
(VAS) oraz kwestionariusz Oswestry. U
wszystkich chorych wykonano terapię, która obejmowała ćwiczenia mięśni stabilizacji
centralnej. Wszystkie wyniki poddano analizie statystycznej z zastosowaniem testu Wilcoxona, testu t-Studenta oraz korelacji rho
Spearmana. W wyniku przeprowadzonych
badań wykazano iż, po zastosowanej terapii
u wszystkich badanych nastąpiło zmniejszenie subiektywnego natężenia dolegliwości
bólowych, średnio o 2,6 pkt. Odnotowano
również zmniejszenie stopnia upośledzenia
aktywności funkcjonalnej (kwestionariusz
Oswestry), średnio o 7,46 pkt. Wykazano
również poprawę zakresu ruchomości kręgosłupa w każdej z badanych płaszczyzn.
Największa zmiana wystąpiła dla testu FTF
i wynosiła średnio 3,8 cm. Uzyskane wyniki były istotne statystycznie. Natomiast nie
stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy odczuwaniem bólu (VAS) a
zmianą sprawności funkcjonalnej badanych
oraz zmianą w zakresie odczuwania bólu a
poprawą ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Trening stabilizacji centralnej u osób
z dolegliwościami w obrębie kręgosłupa
lędźwiowego w istotny sposób wpływa na
zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę sprawności funkcjonalnej oraz zwiększenie ruchomości kręgosłupa. Nie stwierdzono
zależności pomiędzy poziomem odczuwania
bólu a ruchomością kręgosłupa lędźwiowego.

Pain in the lumbar spine has become a
widespread problem. Disturbed stability
mechanism within the lumbo-pelvic-hip
complex (LPHC) is considered to be one of
the causes of this phenomenon. In recent
years, the efficacy of core stability training
has been frequently evaluated. The aim of
the study was to evaluate the impact of core
stability training on pain levels and functional status of adults. The study included
32 patients with discopathy of the lumbar
spine. The total duration of treatment was
2 weeks. Before the start of treatment and
immediately after its completion each of
the subjects had their spine mobility measured in the sagittal (Schöber Test, FTF
Test), frontal and transverse plane. A questionnaire using a visual analog scale for
the assessment of pain (VAS) and Oswestry
questionnaire were used. All patients underwent treatment which included exercises of
core stability muscles. All results were statistically analyzed using the Wilcoxon test, t-Student’s test and Spearman’s rho correlation. The study showed that after treatment
all patients displayed decreased subjective
intensity of pain by an average of 2.6 points.
A reduction in the degree of functional activity impairment (according to Oswestry questionnaire) by an average of by 7.46 points
has also been noted. The results also showed
improvement in the spinal range of movement in each of the tested areas. The biggest
change was observed for the FTF test and
it averaged 3.8 cm. The results were statistically significant. However, there was no
statistically significant relationship between
the perception of pain (VAS) and the change
in functional ability in patients and change
in pain sensations and improvement in the
mobility of the lumbar spine. Core stability
training in patients with lumbar spine ailments significantly reduces pain, improves
functional ability and increases mobility of
the spine. There was no correlation between the intensity of pain and mobility of the
lumbar spine.

Wstęp
Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stanowią poważny problem
zdrowotny współczesnego społeczeństwa. Są one jedną z najczęstszych
przyczyn wizyt u lekarza pierwszego
kontaktu. Z prowadzonych badań naukowych wynika, że około 80% ogółu
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populacji przynajmniej raz w życiu doświadczyło bólu w tym obszarze. Z kolei u osób po 45 roku życia takie objawy
stanowią główną przyczynę niesprawności oraz ograniczenia aktywności
zawodowej [1,2]. Postęp cywilizacyjny
sprawił, iż styl życia wpływa na osłabienie mięśni i zmniejszenie odporności lędźwiowego odcinka kręgosłupa
zarówno na obciążenia statyczne jak i
dynamiczne. Według Borenstein’a długotrwałe przeciążenie tkanek okołokręgosłupowych w niekorzystny sposób
wpływa na postawę ciała oraz wzorce
ruchowe, prowadząc do zwiększenia
ryzyka urazów oraz progresji zmian
zwyrodnieniowych. Skutkiem tego
może być nasilenie objawów bólowych,
które prowadzą do wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych i
ochronnego ograniczenia ruchomości w
tym obszarze [3].
Częstość występowania, zróżnicowana etiologia objawów zespołów bólowych kręgosłupa oraz różnorodność
metod stosowanych podczas leczenia
zespołów bólowych kręgosłupa sprawiają, iż wybór odpowiedniej strategii
postępowania terapeutycznego jest zadaniem bardzo trudnym [4].
Wyniki badań Barr i wsp. oraz Akuthota i wsp. [5,6] prowadzonych w
ostatnich latach podkreślają znaczenie
treningu stabilizacji centralnej (Core
Stability). Pojęcie to odnosi się do kontroli nerwowo-mięśniowej, zapewniającej funkcjonalną stabilność w obrębie
kompleksu
lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Ideą takich ćwiczeń jest
mobilność oparta na stabilności, czyli
możliwość utrzymywania stabilnego tułowia w trakcie przemieszczania się w
przestrzeni oraz podczas wykonywania
ruchów na obwodzie [5,6].
Według modelu stabilizacji kręgosłupa Panjabi’ego wyróżnić można
trzy podsystemy: czynny (mięśnie i
ścięgna), bierny (kości i więzadła), a
także kontrolę nerwową. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest warunkiem
odpowiedniego działania mechanizmu
stabilizacji. W przypadku kompleksu
lędźwiowo-miedniczno-biodrowego
taki mechanizm może zostać zaburzony
poprzez każdą dysfunkcję w tym obszarze, np. generowanie nieprawidłowych
wzorców ruchowych. To z czasem doprowadza do narastających zaburzeń
stabilizacji i w efekcie do pogłębiania
dysbalansu mięśniowego, następnie
przeciążeń oraz uszkodzeń strukturalnych w obrębie narządu ruchu. Na proces stabilizacji składa się również tzw.
,,timing” mięśniowy, czyli kolejność
włączania w ruch konkretnych mięśni.
W warunkach fizjologicznych, podczas
aktywności fizycznej jako pierwsze powinny aktywować się mięśnie głębokie,
zapewniając bazę dla mięśni odpowiadających za wykonanie ruchu. Zaburzenie „timingu” może stać się przyczyną
przeciążeń oraz dolegliwości bólowych
w obrębie kręgosłupa lędźwiowego
[7,8,9]. Prezentacja niniejszych wyników badań ma to na celu umożliwienie
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wyboru leczenia, którego skuteczność
byłaby potwierdzona dowodami naukowymi oraz zapewnienie pacjentom jak
najszybszego powrotu do codziennej
aktywności.
Cel
Celem badań była ocena wpływu treningu stabilizacji centralnej na dolegliwości bólowe oraz stan funkcjonalny
osób dorosłych.
W związku z tym postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy trening stabilizacji centralnej
ma wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka
kręgosłupa w ocenie skalą VAS?
2. Czy trening stabilizacji centralnej
wpływa na zakres wykonywania czynności życia codziennego w ocenie skalą
Oswestry?
3. Czy trening stabilizacji centralnej
ma wpływ na zwiększenie ruchomości
lędźwiowego odcinka kręgosłupa?
4. Czy istnieje zależność pomiędzy
poziomem dolegliwości bólowych w
ocenie skalą VAS a ruchomością lędźwiowego odcinka kręgosłupa?
Materiał
Badaniem objęto grupę 32 osób, będących pacjentami jednego z gabinetów
fizjoterapeutycznych w Krakowie. Do
udziału w badaniach zostały zakwalifikowane osoby ze stwierdzoną dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Grupa składała się z 21 kobiet i 11 mężczyzn w wieku od 24 do 72 lat (średnia
45 lat). Badania przeprowadzono od
lipca 2015 r. do stycznia 2016 r.
Większość pacjentów to osoby aktywne
zawodowo - 84% (27 osób). Spośród
nich wykonywanie pracy fizycznej o
charakterze lekkim zadeklarowało 11
osób (41%), o charakterze ciężkim - 8
osób (29%), natomiast 30% badanych
stanowiło grupę pracowników umysłowych.

Ryc.1
Struktura wiekowa badanej grupy.

Metodyka
U wszystkich pacjentów badanie wykonano dwukrotnie, przed rozpoczęciem terapii oraz bezpośrednio po jej
zakończeniu. Łączny czas trwania terapii wynosił dwa tygodnie (10 wizyt), w
cyklu od poniedziałku do piątku.
U wszystkich osób włączonych do badania wykonano pomiar ruchomości
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałko-

wej w przód przy użyciu testu palce-podłoga (FTF) oraz testu Schöbera.
Ruchomość w płaszczyznach czołowej
oraz poprzecznej została zmierzona
przy użyciu taśmy centymetrowej. Na
potrzeby badań wprowadzono również
kwestionariusz ankiety, w którym wykorzystano wizualno-analogową skalę
do oceny bólu (VAS) oraz kwestionariusz Oswestry, pozwalającą na ocenę
wpływu dysfunkcji kręgosłupa lędźwiowego na sprawność funkcjonalną.
Za pomocą kwestionariusza Oswestry
oceniono wpływ dysfunkcji w obrębie
lędźwiowego odcinka kręgosłupa na
jakość życia oraz stopień niesprawności. Kwestionariusz zawierał 10 pytań,
dotyczących nasilenia dolegliwości bólowych, samodzielności podczas pielęgnacji, podnoszenia przedmiotów, chodzenia, siedzenia, stania, spania, pracy
zawodowej, podróżowania oraz życia
towarzyskiego. Odpowiedzi na pytania pozwoliły ocenić jak bardzo ograniczone jest funkcjonowanie chorego
podczas wykonywania codziennych
czynności. Na podstawie wyników
punktowych skali dokonano podziału
chorych według stopnia niepełnosprawności (niesprawności): 0-4 pkt. - brak
niepełnosprawności, 5-14 pkt.- niewielka niepełnosprawność, 15-24 pkt.
- mała niepełnosprawność, 25-34 pkt.
- poważna niepełnosprawność, powyżej
35 pkt. - całkowita niepełnosprawność
[10,11].
Przy pomocy skali VAS (10-stoponiowa analogowa skala natężenia
dolegliwości bólowych) oceniono subiektywne odczucie bólu w obrębie
lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Do
oceny bólu posłużono się następującymi kryteriami: 0-2 - brak bólu lub o
małym natężeniu, 2,1-4 - umiarkowany
ból, 4,1-6 - średni ból, 6,1-8 - silny ból,
8,1-10 - bardzo silny ból [12].
U wszystkich chorych włączonych
do badania wykonano terapię, która
obejmowała trening stabilizacji centralnej. Sesja terapeutyczna trwała 30 minut, a przyjęty program składał się z 3
serii po 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. Pierwszym etapem treningu było
nauczenie pacjenta uzyskania pozycji
neutralnej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, tak aby nie był w nadmiernym
zgięciu lub wyproście. Następnie dodano ćwiczenia oddechowe oraz naukę
aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha. Po opanowaniu przez pacjentów
pierwszego etapu ćwiczeń stabilizacji
centralnej możliwe było rozpoczęcie
etapu drugiego, który obejmował wprowadzenie ruchu kończyn dolnych oraz
kończyn górnych. Celem tego etapu
była integracja mięśni powierzchownych z synergią mięśni głębokich. Wykorzystano główne pozycje do ćwiczeń:
leżenie tyłem oraz leżenie bokiem. W
ćwiczeniach wykorzystano sprzęt rehabilitacyjny w postaci piłek szwajcarskich oraz poduszek sensomotorycznych. Podczas terapii zwracano uwagę
aby wprowadzenie ruchu nie powodowało destabilizacji w odcinku lędźwio36

wym kręgosłupa i było dostosowane do
stanu i możliwości pacjenta.
Wyniki uzyskanych badań poddano
analizie statystycznej. Obejmują one
wartości najczęściej stosowanych statystyk opisowych (przed i po terapii
oraz dla efektu terapii). Ze względu na
rozkład badanych parametrów różny od
normalnego do analizy statystycznej
użyto nieparametrycznego testu kolejności par Wilcoxona, a ze względu na
rozkład parametrów („Test FTF przed”
oraz „Test FTF po”) zbliżony do normalnego do analizy statystycznej użyto testu t-Studenta dla prób zależnych.
Natomiast do analizy zależności pomiędzy: zmianą w zakresie odczuwania
bólu (VAS) a poprawą ruchomości kręgosłupa lędźwiowego, efektem rehabilitacji w zakresie poprawy ruchomości
kręgosłupa a poprawą sprawności funkcjonalnej (ocenionej skalą Oswestry)
oraz poprawą w zakresie odczuwania
bólu a poprawą sprawności funkcjonalnej badanych, użyto nieparametrycznego współczynnika korelacji - rho Spearmana. Za poziom istotny statystycznie
przyjęto wartość p≤0,05.
Wyniki
W wyniku przeprowadzonych badań
wykazano, iż po zastosowaniu treningu
stabilizacji centralnej, uzyskano poprawę zarówno w zakresie subiektywnego
odczuwania bólu, samodzielności funkcjonalnej, jak i ruchomości kręgosłupa
u osób z dyskopatią w odcinku lędźwiowym. Uzyskane wyniki były istotne
statystycznie - wynik testu Wilcoxona
we wszystkich badanych zmiennych (tj.
skala bólu VAS, kwestionariusz Oswestry, test Schobera, ruchomość kręgosłupa lędźwiowego) wynosił p≤0,001
(Tab. I).
Stwierdzono, iż u wszystkich badanych osób odnotowano zmniejszenie
subiektywnego natężenia dolegliwości
bólowych. Średnia wartość odczuwanego bólu, ocenionego przy pomocy skali
VAS, zmniejszyła się o 2,6 pkt. i wyniosła 2±1,51 pkt (Tab. II). Żadna z badanych osób przed terapią nie skarżyła się
na ból osiągający w skali VAS wartości
od 8,1 do 10 - sklasyfikowany jako bardzo silny. Z kolei 84% badanych deklarowało dolegliwości bólowe w stopniu
umiarkowanym oraz średnim. Największą różnicę w ocenie dolegliwości po
terapii zaobserwowano w grupie osób
z małymi dolegliwościami w skali VAS
(0-2). Po zastosowanej terapii grupa ta
wzrosła do 20 osób (63% badanych)
(Ryc. 2).
Na podstawie wyników kwestionariusza Oswestry oceniono sprawność
funkcjonalną badanych osób. Im wyższy wynik testu tym większy stopień
niepełnosprawności oraz trudność z
wykonywaniem czynności dnia codziennego - max 50 pkt. Odnotowano,
iż po terapii z zastosowaniem treningu stabilizacji centralnej, średnia ilość
punktów w skali zmniejszyła się o 7,46
pkt. i wyniosła 6,68±5,3 pkt (Tab.II).
37

Tab.I
Wyniki zależności pomiędzy zmierzonymi efektami rehabilitacji (p≤0,05).

Ryc.2
Średnia wartość odczuwanych dolegliwości bólowych ocenionych skalą VAS badanej grupy.

Najliczniejszą grupę przed terapią stanowiły osoby z niewielką niepełnosprawnością - 66% badanych, następnie
28% badanych z małą niepełnosprawnością, z kolei 6% badanych stanowiło
grupę z poważną niepełnosprawnością.
Żadna z osób nie klasyfikowała się w
grupie z brakiem niepełnosprawności
oraz z całkowitą niepełnosprawnością.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż największą różnicę po terapii
zaobserwowano w grupie osób z brakiem niepełnosprawności - liczba w tej
grupie wzrosła do 12 osób (38% badanych), natomiast o 19 % spadła liczba osób z małą niepełnosprawnością.
Przeprowadzona analiza korelacji wykazała istotną statystycznie zależność
(p=0,000001) pomiędzy zastosowaną
terapią, a poprawą w zakresie sprawności funkcjonalnej - ocenianą przy pomocy kwestionariusza Oswestry (Tab.I).
W celu oceny wpływu ćwiczeń stabilizacji centralnej na zakres ruchomości
kręgosłupa posłużono się testem kolejności par Wilcoxona a ze względu na
rozkład parametrów „Test FTF przed”
oraz „Test FTF po” zbliżony do normalnego do analizy statystycznej użyto testu t-Studenta dla prób zależnych.
W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, iż istnieje istotna zależność (p≤0,001) pomiędzy zastosowanymi ćwiczeniami a poprawą zakresu

ruchomości kręgosłupa we wszystkich
badanych płaszczyznach (Tab. III).
Zakres ruchomości zgięcia kręgosłupa
w płaszczyźnie strzałkowej oceniono za
pomocą testu Schöbera oraz testu palce
podłoga (FTF). Średnie wyniki pomiarów zestawiono w Tab. II. W wyniku
przeprowadzonej terapii średnia wartość dla testu Schöbera zwiększyła się
o 1,71 cm i wyniosła 4,71±0,99 cm, a
dla testu palce podłoga (FTF) o 3,8 cm
i osiągnęła wartość 10,15±2,87 cm. Z
kolei średnia wartość dla ruchu wyprostu zwiększyła się o 1,75 cm i wyniosła
5,46±1,81 cm.
Rycina 3 przedstawia zmiany ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej
dla ruchów zgięcia bocznego w prawo
i w lewo. Średnia wartość zakresu ruchu zgięcia bocznego w prawo zwiększyła się o 1,71 cm i osiągnęła wartość
6,53±1,10 cm, a dla zgięcia bocznego w
lewo średnia zwiększyła się o 1,40 cm i
wyniosła 7,06±1,13 cm.
W wyniku przeprowadzonej terapii
odnotowano również zwiększenie ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie
poprzecznej. Średnia wartość zakresu
ruchu rotacji w prawo zwiększyła się o
1,13 cm i wyniosła 4,75±1,39 cm, natomiast dla rotacji w lewo średnia wartość
zwiększyła się o 1,34 cm i wyniosła
5,28±1,5 cm (Tab. II)
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Zbadano również korelację pomiędzy
różnicą w poziomie odczuwania bólu
(VAS) a zmierzonymi efektami rehabilitacji w zakresie ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Ze względu
na rozkład badanych parametrów różny
od normalnego do analizy użyto nieparametrycznego współczynnika korelacji
- rho Spearmana.
W wyniku przeprowadzonej analizy
nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy spadkiem odczuwania bólu a poprawą ruchomości kręgosłupa, w żadnej z badanych płaszczyzn
(Tab. IV).

Tab.IV
Wyniki zależności pomiędzy efektem rehabilitacji w zakresie odczuwania bólu a poprawą
zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego
(p≤0,05).

Stwierdzono także, iż poprawa w zakresie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego w płaszczyźnie: strzałkowej
(test Schöbera, test FTF), czołowej oraz
poprzecznej nie jest dodatnio skorelowana ze zmianą stopnia ograniczenia
sprawności funkcjonalnej - ocenionej
przy pomocy kwestionariusza Oswestry
(Tab. V)

Tab.V
Zależność między wynikami rehabilitacji w
zakresie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego a
wynikami kwestionariusza Oswestry (p≤0,05)
pomocy.

Tab.II
Wartości średnie mierzonych parametrów przed i po terapii.

Tab.III
Wyniki zależności dla pomiaru FTF (p≤0,05).

Podobnie nie zaobserwowano istotnego statystycznie związku pomiędzy
poprawą w zakresie odczuwanego bólu
(ocenianego skalą VAS), a poprawą
sprawności funkcjonalnej, wyrażoną
skalą Oswestry (p=0,19).

Dyskusja
Leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa od wielu lat stanowią temat
wielu doniesień naukowych. Badacze
coraz częściej podejmują problem określenia zarówno czynników wpływająOSTRY DYŻUR 2016 . tom 9 . numer 2
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cych na ich nasilenie jak i wyboru odpowiedniej metody terapii, która zapewni
pacjentom szybki powrót do sprawności funkcjonalnej.
W większości przypadków problem dotyczy lędźwiowego odcinka kręgosłupa, którego dysfunkcja staje się główną
przyczyną ograniczenia codziennej aktywności. Z badań między innymi Hammill’ego i wsp. oraz Panjabi’ego wynika, iż u osób z takimi dolegliwościami
obserwuje się zaburzenie mechanizmu
stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego, co wiąże się
m.in. z nieprawidłową kontrolą oraz aktywacją mięśni głębokich [7,8]. Dlatego
też właściwym wydaje się włączenie do
programu terapii ćwiczeń stabilizacji
centralnej oraz prowadzenie badań, pod
kątem ich efektywności.
Coraz więcej dowodów naukowych
wykazuje, iż trening stabilizacji centralnej zapewnia korzystny wpływ
na leczenie dolegliwości bólowych
w obrębie kręgosłupa lędźwiowego
[13,14,15]. Badania własne potwierdzają fakt ich skuteczności w zakresie
poprawy subiektywnego odczuwania
bólu, u wszystkich przebadanych pacjentów. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż nawet po 10 terapiach
średnia odczuwanego bólu, w ocenie
skalą VAS, zmniejszyła się o 2,6 pkt i
wyniosła 2±1,51 pkt. Taką tendencję
odnotowali również Young-Dae i Yeon-Seop [15] przeprowadzając 12-tygodniową terapię z zastosowaniem ćwiczeń stabilizacji centralnej u osób z
chronicznym bólem w obrębie dolnego
odcinka kręgosłupa. Wykazali, iż po zakończonym leczeniu średnia odczuwanego bólu w skali VAS zmniejszyła się
o 3.2 pkt. i wyniosła 1,3±0,5 pkt [15].
Uzyskali nieco lepszy wynik, w porównaniu do prezentowanych badań, jednak
przyczyną tego mógł być dłuższy czas
prowadzenia terapii. Podobne obserwacje poczynili Rasmussen-Barr et al.
[16], którzy porównywali efekty terapii
z wykorzystaniem treningu stabilizacji
centralnej oraz terapii manualnej. Do
oceny dolegliwości bólowych również
użyto analogowej skali VAS, która jest
powszechnie stosowanym narzędziem
badawczym. Terapia trwała 6 tygodni a
pacjentów pod kątem: dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym, zdrowia oraz stopnia niepełnosprawności
funkcjonalnej, oceniono na początku terapii oraz po jej zakończeniu. W grupie
osób poddanych treningowi stabilizacji
centralnej wskaźnik subiektywnego odczuwania bólu VAS uległ większej poprawie niż w przypadku osób, u których
zastosowano techniki terapii manualnej
[16].
W badaniach własnych podjęto również próbę oceny wpływu treningu stabilizacji centralnej na poprawę sprawności funkcjonalnej, ocenianej przy
pomocy kwestionariusza Oswestry.
Wykorzystane narzędzie badawcze jest
najczęściej używanym kwestionariuszem, służącym do określenia stopnia
niepełnosprawności osób z dolegli39

wościami w kręgosłupie lędźwiowym
[10]. Im mniejsza liczba punktów
uzyskanych na podstawie ankiety, tym
lepsza sprawność pacjenta w zakresie
wykonywania codziennych czynności.
Wyniki badań własnych jednoznacznie
wykazały, iż istnieje zależność pomiędzy zastosowaną terapią, a poprawą
w zakresie sprawności przebadanych
osób. Po terapii z zastosowaniem ćwiczeń stabilizacji centralnej średnia ilość
punktów w skali zmniejszyła się o 7,46
pkt. Co więcej z 28% do 9% spadła liczba osób, u których przed terapią stwierdzono mały stopień niepełnosprawności a o 38% wzrosła liczba badanych
z brakiem niepełnosprawności. Wyniki
badań Rasmussen-Barr i wsp. [16] oraz
Franca i wsp. [17] również sugerują,
iż zastosowanie ćwiczeń stabilizacji
centralnej powoduje poprawę sprawności funkcjonalnej, ocenionej kwestionariuszem Oswestry. Podobne stanowisko prezentuje Andrusaitis i wsp. [18],
przeprowadzając badania na grupie 15
kobiet, u których wdrożono 20 sesji z
wykorzystaniem ćwiczeń stabilizacji
centralnej. W wyniku przeprowadzonej
terapii odnotowano polepszenie sprawności funkcjonalnej wśród badanych
osób. Średni wynik punktacji przed terapią wynosił 11,8 pkt., natomiast po terapii uzyskano 3,4 pkt. Te same badania
wykazały, iż wyższemu wynikowi w zakresie odczuwania bólu (VAS) towarzyszy wyższa punktacja kwestionariusza
Oswestry [18]. W badaniach własnych
również podjęto próbę skorelowania
tych wartości, jednak nie zaobserwowano istotnego statystycznie związku
(p=0,19) pomiędzy zmniejszeniem odczuwanego bólu, a poprawą sprawności
funkcjonalnej u badanych osób.
Skutkiem nasilenia objawów bólowych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, może być m. in. wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych oraz
ograniczenie ruchomości w tym obszarze. Podjęto również próbę zbadania
wpływu treningu stabilizacji centralnej
na zakres ruchomości w obrębie kręgosłupa, jak skorelowanie zmian z poziomem odczuwanego bólu (VAS) oraz
sprawnością funkcjonalną badanych
osób (kwestionariusz Oswestry). Analiza wyników jednoznacznie wykazała, iż trening stabilizacji centralnej ma
znaczący wpływ na poprawę zakresu
ruchomości kręgosłupa lędźwiowego
zarówno w płaszczyźnie strzałkowej
(test Schöbera, test FTF), czołowej jak
i poprzecznej. W każdej z badanych
płaszczyzn zaobserwowano zwiększenie średniej wartości zakresu ruchu.
Największa zmiana wystąpiła dla testu
FTF, oceniającego ruchomość całego
kręgosłupa i wynosiła średnio 3,8 cm.
Natomiast najmniejszy progres zaobserwowano dla rotacji w prawo – średnio 1,13 cm.
Wyniki badań Aluko i wsp. [19] również potwierdzają pozytywny wpływ
treningu stabilizacji centralnej na ruchomość w obrębie kręgosłupa, przy
czym ocenie podlegała jedynie płasz-

czyzna strzałkowa. Z kolei Depa i wsp.
[20] w swoich badaniach wykazali korelację pomiędzy efektami rehabilitacji,
zmierzonymi za pomocą testu Schöbera, a różnicą w poziomie odczuwania
bólu (VAS). Według badaczy poprawie
zakresu ruchu towarzyszył większy spadek poziomu odczuwania bólu. Wzrost
wyników rehabilitacji zmierzonych
testem Schöbera był zbieżny z liczbą
osób, u których odnotowano polepszenie sprawności funkcjonalnej (Kwestionariusz Oswestry) [20]. Wyniki badań
własnych różniły się od tych doniesień.
Nie zaobserwowano istotnej zależności
pomiędzy poprawą ruchomości kręgosłupa a poziomem odczuwanego bólu
(VAS), jak również pomiędzy zakresem ruchomości kręgosłupa a stopniem
sprawności funkcjonalnej (Tab. IV,V).
Możliwe, iż przy zwiększeniu badanej
próby takie zależności mogłyby być zaobserwowane.
Trening stabilizacji centralnej wydaje się być skuteczną metodą terapii,
przynoszącą zarówno poprawę w zakresie odczuwania dolegliwości bólowych
jak i zwiększenia poziomu aktywności
pacjenta. Osłabiona kontrola nerwowo-mięśniowa w obrębie kompleksu
lędźwiowo-miedniczno-biodrowego
zwiększa ryzyko uszkodzeń urazowych
zarówno w obrębie kręgosłupa jak i w
stawach kończyn. Ponadto jest prawdopodobną przyczyną cyklicznych
nawrotów bólu w tym obszarze. Interdyscyplinarna strategia postępowania,
w tym rehabilitacja z zastosowaniem
odpowiednich ćwiczeń, może rozwiązać ten problem. Dlatego też, istnieje
potrzeba dalszych badań oceniających
skuteczność treningu stabilizacji centralnej oraz porównania jego skuteczności z innymi metodami leczenia.

Wnioski
1. Zastosowanie treningu stabilizacji
centralnej u osób z dolegliwościami
kręgosłupa lędźwiowego w istotny sposób wpływa na zmniejszenie subiektywnego odczuwania bólu.
2. Trening stabilizacji centralnej korzystnie wpływa na zmianę stopnia
ograniczenia sprawności funkcjonalnej
u osób z dyskopatią w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.
3. Zastosowanie terapii opartej na treningu stabilizacji centralnej, powoduje
poprawę ruchomości kręgosłupa.
4. Zmniejszenie poziomu subiektywnego odczuwania bólu po przeprowadzonej terapii, nie wpływa na uzyskanie
większej poprawy w zakresie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego.
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