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Streszczenie

Jedną z wielu metod zwalczania dolegliwości bólowych 
towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa 
szyjnego jest fizykoterapia. Fizykoterapia właściwie sto-
sowana nie wywołuje skutków ubocznych. Chociaż ist-
nieją naukowe podstawy wyjaśniające jej działanie, to 
skuteczność fizykoterapii jest często tematem dyskusji. 
Celem pracy jest ocena skuteczności zabiegów fizykal-
nych w terapii bólu w przebiegu choroby zwyrodnie-
niowej kręgosłupa szyjnego. Ocenie poddano działanie 
elektroterapii, laseroterapii i naświetlania lampą Sollux 
z filtrem niebieskim stosowanych oddzielnie oraz łączo-
nych w zestawy terapeutyczne. Badana grupa liczyła 57 
osób, w tym 43 kobiety i 14 mężczyzn. Wszyscy zgłaszali 
dolegliwości bólowe wynikające ze zmian zwyrodnie-
niowych kręgosłupa szyjnego. Pacjentów poddano dwu-
krotnemu badaniu ankietowemu – pierwsze przepro-
wadzono w dniu rozpoczęcia terapii, drugie w dniu jej 
zakończenia. Do oceny skuteczności leczenia wykorzy-
stano kwestionariusz NDI (Neck Disability Index). Po 
terapii w badanej grupie zaobserwowano zmniejszenie 
poziomu bólu oraz poprawę w codziennym funkcjono-
waniu pacjentów. Otrzymane wyniki pozwalają stwier-
dzić, że fizykoterapia stosowana w chorobie zwyrodnie-
niowej kręgosłupa szyjnego stanowi skuteczną metodę 
walki z bólem. Wyniki badania wskazują również, że 
umiejętne łączenie wybranych zabiegów fizykalnych 
pozwala uzyskać większy efekt przeciwbólowy niż 
w przypadku stosowania pojedynczego zabiegu.

Słowa kluczowe: leczenie bólu, choroba zwyrodnieniowa 
kręgosłupa szyjnego, zabiegi fizykalne

Abstract

Physiotherapy is used to combat the pain symptoms in 
patients with the degenerative cervical spine disease. 
Properly applied physiotherapy has no side effects. In 
spite of many scientific research, the efficiency of phy-
siotherapy is often doubted.
The aim of this work is to evaluate the efficiency of the 
physical procedures in the therapy of pain in the degene-
rative cervical spine disease. The following procedures 
were applied: electrotherapy, laser therapy and Sollux 
with blue filter, as single treatment and combined. There 
were 57 patients included in to the trial: 43 women and 14 
men with pain symptoms due to the degenerative cervical 
spine disease. As an evaluation tool a questionnaire NDI 
(Neck Disability Index) – at the beginning and at the end 
of the therapy, was used to evaluate the efficiency of the 
treatment. After the therapy, the decrease of the pain level 
and the improvement of everyday functioning of the pa-
tients, was observed. The obtained results demonstrated 
that physiotherapy used in the treatment of the degenera-
tive cervical spine disease is an effective method of pain 
alleviation. The results demonstrate also that proper com-
binations of physical procedures allow to achieve a better 
analgesic effect compare to the single procedure.

Key words: pain treatment, degenerative cervical spine di-
sease, physical therapy

Wprowadzenie

Patologiczne zmiany w obrębie kręgosłupa szyjnego opi-
sywane jako zmiany zwyrodnieniowe są często nieodwra-
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calne. Leczenie może jedynie złagodzić objawy choroby. 
Terapia ma na celu ograniczenie częstości występowania, 
długości trwania i intensywności okresów zaostrzeń cha-
rakteryzujących się występowaniem silnych dolegliwości 
bólowych. Istnieje wiele zabiegów fizykoterapeutycznych 
o działaniu przeciwbólowym. W większości przypadków 
nie jest to jedyny cel ich działania. Stąd dobierając zabieg 
do terapii przeciwbólowej w danym schorzeniu, należy 
wziąć pod uwagę wszystkie jego właściwości. Zabiegi fi-
zykalne zmniejszają doznania bólowe w różny sposób. 
Bezpośrednie działanie przeciwbólowe wynika z oddzia-
ływania na układ nerwowy [1]. Pośrednio zmniejszenie 
doznań bólowych następuje poprzez poprawę ukrwienia 
w miejscu objętym zabiegiem, stymulację wydzielania 
związków o działaniu przeciwbólowym oraz zmniejszenie 
nadmiernego napięcia mięśniowego [2].

Włókna nerwowe posiadają pewien próg pobudliwości, 
który określa się przez siłę bodźca konieczną do ich po-
budzenia. Im słabszy jest bodziec zdolny do pobudzenia 
tkanki nerwowej, tym niższy jest jej próg pobudliwości. 
Przepływ prądu elektrycznego przez włókna nerwowe 
zmienia ich pobudliwość. W przypadku prądu stałego za-
stosowanie anody, a przy prądach diadynamicznych kato-
dy jako elektrody czynnej, pozwala podwyższyć próg po-
budliwości włókien, przez które przepływa prąd. Sprawia 
to, że tylko silniejsze bodźce bólowe będą wywoływały 
pobudzenie włókien nerwowych, czyli odczuwanie bólu 
się zmniejszy. Próg pobudliwości włókien nerwowych 
podwyższa również światło niebieskie, co można osiagnąć 
np. przez zastosowanie filtra niebieskiego przy naświe-
tlaniu lampą Sollux. Ogranicza to właściwości cieplne, 
zwiększając efekt przeciwbólowy.

Mechanizm działania przeciwbólowego promieniowania 
laserowego również w części opiera się na obniżeniu pobu-
dliwości włókien nocyceptywnych przewodzących bodźce 
bólowe [4, 5]. Prąd elektryczny powoduje uwolnienie hista-
miny i innych substancji o działaniu rozszerzającym na-
czynia krwionośne [6]. Zwiększa się ukrwienie, a w konse-
kwencji następuje lepsze odżywienie tkanek, zaopatrzenie 
w tlen i substancje odżywcze. Ponadto zwiększa się odpływ 
krwi żylnej i limfy z tkanek, co przyspiesza usuwanie z nich 
związków chemicznych pobudzających receptory bólu (me-
diatory bólu i stanu zapalnego, szkodliwe produkty prze-
miany materii, zwłaszcza beztlenowej) [7]. Poprawa trofiki 
tkanek przyspiesza również procesy gojenia w ich obrębie. 
Promieniowanie podczerwone, powoduje obniżenie napię-
cia mięśniówki naczyń, przez co zwiększa ukrwienie i od-
żywienie tkanek [8]. Ukrwienie ulega także poprawie na 
skutek zastosowania biostymulacji promieniowaniem lase-
rowym. Dzięki usprawnieniu przemian metabolicznych he-
moglobiny [9] i zwiększeniu przepływu krwi tętniczej [10] 
promieniowanie laserowe zwiększa zaopatrzenie tkanek 
w tlen. W wyniku tego dochodzi również do zahamowa-
nia uwalniania zapalnych mediatorów. Zwiększenie wy-
dzielania endogennych opioidów (naturalnych substancji 
analgetycznych) stanowi fizjologiczną reakcję organizmu 
na ból [11, 12]. Zabiegi z zakresu elektroterapii, laseroterapii 
i światłolecznictwa wpływają na wzrost zawartości endor-
fin i enkefalin w tkankach [13].

Mięśnie, reagując napięciem na ból w obrębie kręgo-
słupa szyjnego, zwiększają w efekcie te doznania. Po-
wstaje „błędne koło” bólu. Dlatego tak istotne znaczenie 
dla zmniejszenia dolegliwości bólowych mają działania 
zmniejszające napięcie mięśniowe. 

Zabiegi fizykalne stanowią niewątpliwie skuteczną me-
todę walki z bólem. Ich zastosowanie wywołuje w orga-
nizmie reakcje zmniejszające doznania bólowe. Tematem 
dyskusji i badań jest natomiast poziom analgezji, który 
można uzyskać przy zastosowaniu określonych zabiegów. 
Celem pracy jest ocena skuteczności zabiegów fizykalnych 
w terapii bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej krę-
gosłupa szyjnego. 

Materiał i metody badań

Obserwacją objęto pacjentów Specjalistycznego Zakładu 
Profilaktyczno-Leczniczego „Provita” we Wrocławiu le-
czonych z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa 
szyjnego w okresie od listopada 2008 roku do stycznia 2009 
roku. Badania prowadzono po uzyskaniu pisemnej zgody 
dyrekcji placówki. Każdy pacjent, który został zakwalifi-
kowany do badań, przed przystąpieniem do nich wyraził 
pisemną zgodę na anonimowy udział. 

Grupę badanych pacjentów stanowiły osoby z chorobą 
zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego wywołującą obja-
wy bólowe. Były to jednocześnie osoby, które w okresie 
przynajmniej 30 dni poprzedzających badanie nie korzy-
stały z żadnych zabiegów fizykoterapeutycznych ani kine-
zyterapeutycznych. W trakcie terapii fizykalnej osoby gru-
py badanej nie korzystały z kinezyterapii. Analizowana 
grupa liczyła 57 pacjentów w wieku od 41 do 86 lat, średnia 
wieku 60,7 lat, w tym 43 kobiety i 14 mężczyzn.

Zbiegi wykonywano od poniedziałku do piątku, raz 
dziennie. Seria każdej terapii wynosiła 10 zabiegów. Pa-
cjenci uczęszczali na zabiegi ambulatoryjnie. 

Pacjenci zostali poddani następującym zabiegom fizyko-
terapeutycznym: elektroterapii – 15 pacjentów, biostymu-
lacji laserowej – 11 pacjentów, naświetlaniom lampą Sollux 
z filtrem niebieskim – 11 pacjentów, biostymulacji lasero-
wej i elektroterapii – 10 pacjentów, naświetlaniom lampą 
Sollux z filtrem niebieskim i elektroterapii – 10 pacjentów 
(tabela 1).

Zastosowane zabiegi elektroterapeutyczne obejmowały 
galwanizację, prądy diadynamiczne, prądy interferencyj-
ne oraz prądy TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Sti-
mulation). Były one stosowane samodzielnie oraz łączone 
z laseroterapią lub naświetlaniem lampą Sollux z filtrem 
niebieskim. Podział pacjentów, u których stosowano wy-
łącznie elektroterapię, przedstawia tabela 2. 

Zabiegi łączone wykonywano w następującej kolejności 
terapeutycznej: biostymulacja laserowa przed elektrotera-
pią oraz naświetlanie lampą Sollux z filtrem niebieskim 
przed elektroterapią. Podział pacjentów, u których stoso-
wano elektroterapię w połączeniu z innymi zabiegami, 
przedstawia tabela 3 i tabela 4.

Wszyscy pacjenci zostali dwukrotnie poddani badaniu 
ankietowemu za pomocą standardowego kwestionariusza 
dotyczącego dolegliwości związanych z bólem szyi NDI 
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(Neck Disability Index). Pierwsze badanie przeprowadzono 
w dniu rozpoczęcia serii zabiegów (przed pierwszym za-
biegiem). Drugie badanie odbyło się w dniu zakończenia 
terapii (po ostatnim zabiegu), czyli po dwunastu dniach 
od pierwszego badania.

Kwestionariusz dotyczący dolegliwości związanych 
z bólem szyi NDI służy ocenie stopnia, w jakim ból w od-
cinku szyjnym kręgosłupa przeszkadza w wykonywaniu 
codziennych czynności. NDI powstał w 1980 roku na ba-
zie podobnego kwestionariusza dotyczącego dolegliwości 
bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (Oswestry Low Back 
Pain Disability Questionnaire). Ostateczna wersja kwestiona-
riusza NDI została opublikowana w 1991 roku w Journal 
of Manipulative and Physiological Therapeutics. Autorem 
kwestionariusza NDI jest dr Howard Vernon, dyrektor 
Centre for Study of Cervical Spine w Canadian Memorial 
Chiropractic College. Chociaż od 1991 roku powstało wiele 
innych kwestionariuszy służących ocenie funkcjonowania 
osób z bólem w odcinku szyjnym kręgosłupa, to NDI jest 

nadal często stosowany. Do połowy 2007 roku kwe-
stionariusz NDI cytowano w ponad 200 artykułach 
naukowych i wykorzystano w ponad 150 badaniach 
naukowych. Kwestionariusz przetłumaczono na po-
nad 20 języków, w tym również na język polski. Skła-
da się z 10 kategorii obejmujących czynności, których 
wykonanie zależy od natężenia bólu szyjnego. Każda 
z kategorii zawiera 6 podpunktów, punktowanych od 
0 do 5, stąd maksymalna możliwa do uzyskania licz-
ba punktów wynosi 50. Z przeprowadzonych przez 
autora kwestionariusza badań wynika, że minimalną 
klinicznie istotną zmianę w funkcjonowaniu pacjenta 

z dolegliwościami bólowymi w odcinku szyjnym kręgo-
słupa stanowi zmiana o 5 na 50 punktów w skali NDI [14]. 
W odczuciu pacjentów zmiana w takim zakresie może być 
minimalna i nieistotna. Autor kwestionariusza opracował 
przedziały punktowe ułatwiające interpretację wyników 
(tabela 5).

Tabela 5 Przedziały punktowe kwestionariusza NDI
Stopień niesprawności Ilość uzyskanych punktów

Brak niesprawności 0-4

Niewielka niesprawność 5-14

Średnia niesprawność 15-24

Poważna niesprawność 25-34

Całkowita niesprawność 35 i więcej

Kwestionariusz ocenia sprawność pacjenta w wykony-
waniu czynności obciążających kręgosłup szyjny, a przez 
to mogących zwiększać intensywność odczuwanych 
w tym odcinku dolegliwości bólowych. Im mniejszy ból 
szyjny, tym lepiej i z większą łatwością można wykony-
wać oceniane w kwestionariuszu czynności. Stąd zmiany 
w zakresie sprawności odnotowane w skali NDI stanowić 
będą jednocześnie wskaźnik zmian w zakresie odczuwa-
nego bólu. Zastosowanie kwestionariusza jest tym bardziej 
celowe, że dolegliwości bólowe towarzyszące spondylozie 
szyjnej są w większości przypadków zależne od wykony-
wanych czynności, a przy pewnych pozycjach mogą zu-
pełnie zanikać. Stąd ocena intensywności bólu wykonana 
tylko przy pomocy skali VAS (Visual Analogue Scale) mo-
głaby w tym przypadku nie dawać pełnego obrazu ewen-
tualnych zmian. Autor kwestionariusza, Howard Vernon, 
wyraził zgodę na jego wykorzystanie w przeprowadzo-
nym badaniu.

Wyniki

W przeciwieństwie do skali VAS, będącej bezpośrednim 
miernikiem natężenia odczuwanego bólu, kwestiona-
riusz NDI ocenia ból szyjny poprzez badanie ograniczenia 
możliwości funkcjonalnych, jakie ból powoduje. Wszelkie 
zmiany w zakresie tych możliwości świadczą pośrednio 
o skuteczności zastosowanej terapii. Codzienne funkcjo-
nowanie z bólem w całej grupie oceniono przed rozpoczę-
ciem terapii na 20,5 punktu w skali NDI. Wspomniana ska-
la wynik ten kwalifikuje jako średnią niesprawność.

Najwyższą uzyskaną w badaniu pierwszym wartością 

Tabela 1 Charakterystyka grupy badanej
 Cecha

Terapia
Liczba

pacjentów
Średnia 
wieku Kobiety Mężczyźni

Elektroterapia 15 61,8 10 5

Laseroterapia 11 60,9 9 2

Naświetlanie lampą Sollux z filtrem 
niebieskim 11 59,8 7 4

Laseroterapia i elektroterapia 10 63,8 8 2

Naświetlanie lampą Sollux z filtrem 
niebieskim i elektroterapia 10 56,9 9 1

Razem 57 60,7 43 14

Tabela 2 Charakterystyka podgrupy poddanej elektroterapii
Rodzaj zabiegu elektroterapeutycznego Liczba pacjentów

Galwanizacja 3

Prądy diadynamiczne 5

Prądy interferencyjne 4

Prądy TENS 3

Razem 15

Tabela 3 Rodzaje zabiegów elektroterapeutycznych w terapii łączo-
nej  z laseroterapią

Rodzaj zabiegu elektroterapeutycznego
połączonego z laseroterapią Liczba pacjentów

Galwanizacja 3

Prądy diadynamiczne 2

Prądy interferencyjne 2

Prądy TENS 3

Razem 10

Tabela 4 Rodzaje zabiegów elektroterapeutycznych w terapii łączo-
nej  z naświetlaniem lampą Sollux z filtrem niebieskim

Rodzaj zabiegu elektroterapeutycznego
połączonego z naświetlaniem lampą Sollux  

z filtrem niebieskim
Liczba pacjentów

Galwanizacja 5

Prądy diadynamiczne 3

Prądy interferencyjne 2

Prądy TENS 1

Razem 11
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jednostkową było 29 punktów (poważna niesprawność), 
a najniższą 10 punktów (niewielka niesprawność). Roz-
kład punktów w skali NDI w poszczególnych podgrupach 
przed rozpoczęciem terapii przedstawiał się następująco: 
pacjenci przed elektroterapią – 19 punktów, pacjenci przed 
biostymulacją laserową – 21,9, pacjenci przed naświetla-
niem promieniowaniem podczerwonym – 20,5, pacjenci 
przed biostymulacją laserową i elektroterapią – 20,4, pa-
cjenci przed naświetlaniem lampą Sollux z filtrem nie-
bieskim i elektroterapią – 21,1. Wszystkie uzyskane w po-
szczególnych podgrupach wyniki mieszczą się w zakresie 
średniej niesprawności w skali NDI.

Po zakończeniu serii zabiegów fizykoterapeutycznych 
średnia punktacja w skali NDI w całej badanej grupie wy-
nosiła 12,4, co kwalifikuje się jako niewielką niesprawność. 
Oznacza to, że po przeprowadzonej terapii ból zmniejszył 
się w stopniu umożliwiającym istotną poprawę codzien-
nego funkcjonowania pacjentów. Najwyższą uzyskaną 
po zakończeniu terapii wartością jednostkową w badanej 
grupie było 21 punktów w skali NDI (średnia niespraw-
ność), a najniższą 2 punkty (brak niesprawności). Wyniki 
te stanowią wskaźnik korzystnych zmian, jakie zaszły po 
terapii. Po jej zakończeniu żaden pacjent z badanej grupy 
nie zakwalifikował się jako osoba poważnie niesprawna.

Rozkład punktów w skali NDI w poszczególnych pod-
grupach po zakończeniu terapii przedstawiał się następu-
jąco: pacjenci po elektroterapii – 12 punktów (niewielka 
niesprawność), pacjenci po biostymulacji laserowej – 15,1 
(średnia niesprawność), pacjenci po naświetlaniu promie-
niowaniem podczerwonym – 14,4 (niewielka niespraw-
ność), pacjenci po biostymulacji laserowej i elektroterapii 
– 10,5 (niewielka niesprawność), pacjenci po naświetlaniu 
lampą Sollux z filtrem niebieskim i elektroterapii – 10,3 
(niewielka niesprawność). 

Po zakończeniu terapii większość pacjentów kwalifiko-
wała się w przedziale punktowym odpowiadającym nie-
wielkiej niesprawności lub na dolnej granicy średniej nie-
sprawności. Jest to znamienna poprawa w porównaniu do  
wyników zaobserwowanych podczas pierwszego badania.

Średnią punktów otrzymanych w skali NDI przez całą 
grupę i przez poszczególne podgrupy w badaniu pierw-
szym poprzedzającym terapię i w badaniu drugim prze-
prowadzonym po jej zakończeniu przedstawia rysunek 1. 

W celu przejrzystego zobrazowania wyników badań po 
terapii obliczono różnicę punktów uzyskanych między 
pierwszym a drugim badaniem w skali NDI. Otrzymane 
wyniki przedstawia rysunek 2.

Omawiana różnica wynosiła dla całej grupy 8,1, co 
według twórcy skali oznacza istotną klinicznie poprawę 
funkcjonowania. W poszczególnych podgrupach różnica 
ta przedstawiała się następująco: elektroterapia – 7,0, bio-
stymulacja laserowa – 6,8, naświetlanie lampą Sollux z fil-
trem niebieskim – 6,1, biostymulacja laserowa i elektrote-
rapia – 9,9, naświetlanie lampą Sollux z filtrem niebieskim 
i elektroterapia – 10,8.

We wszystkich podgrupach prezentowana różnica prze-
kroczyła 5 punktów na 50 możliwych, które autor kwestio-
nariusza wyznaczył jako granicę oznaczającą minimalnie 
istotną klinicznie zmianę w funkcjonowaniu.

Największą poprawę w funkcjonowaniu, obrazowaną 
przez wielkość różnicy punktowej pomiędzy poszczegól-
nymi badaniami, odnotowano w podgrupach pacjentów 
poddanych terapii łączącej odpowiednio dobrane zabiegi 
fizykalne. Największa różnica była w podgrupie pacjentów, 
którzy skorzystali z naświetlań lampą Sollux z filtrem nie-
bieskim i zabiegu z zakresu elektrolecznictwa. Z przeprowa-
dzonego badania wynika, że właśnie ta kombinacja zabie-
gów stanowi najskuteczniejsze z zastosowanych rozwiązań 
w terapii przeciwbólowej. W podgrupach pacjentów podda-
nych pojedynczym fizykalnym zabiegom przeciwbólowym 
poprawa funkcjonowania jest mniejsza, niemniej jednak 
klinicznie istotna i znacząca (przekracza 5 punktów). Na 
podstawie uzyskanych w tych podgrupach rezultatów moż-
na stwierdzić, że stosowane zabiegi mają zbliżoną do siebie 
skuteczność przeciwbólową. Niewielkie różnice wskazują, 
że najlepszy efekt analgetyczny spośród trzech pojedynczo 
stosowanych zabiegów uzyskano po elektroterapii.

Na bazie kwestionariusza NDI stwierdzono poprawę 
codziennego funkcjonowania u wszystkich objętych bada-
niem pacjentów niezależnie od rodzaju zabiegów. W celu 
usystematyzowania i lepszego zobrazowania poprawy 
wyznaczono równej wielkości przedziały punktowe i od-
notowano liczbowy udział pacjentów w poszczególnych 
przedziałach (rys. 3). Otrzymane wyniki przedstawiały się 
następująco: poprawa w zakresie od 2 do 5 punktów w ska-
li NDI była widoczna u 18 osób (31,6%), od 6 do 9 punktów 
– u 23 osób (40,4%), od 10 do 13 punktów – u 8 osób (14%), 
od 14 do 17 punktów – u 6 osób (10,5%), od 18 do 21 punk-
tów – u 2 osób (3,5%).

Rys. 1 Średnia punktów uzyskanych w skali NDI przez pacjentów 
przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu

Rys. 2 Różnica punktów w skali NDI między badaniem pierwszym 
a drugim w całej grupie i w poszczególnych podgrupach
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Największą podgrupę stanowią osoby, u których nastą-
piła poprawa w zakresie od 6 do 9 punktów w skali NDI 
(40,4% grupy badanej). Znaczna poprawa przekraczająca 
10 punktów w omawianej skali wystąpiła u 16 osób, co sta-
nowi 28% grupy badanej. Zastosowanie kwestionariusza 
NDI pozwoliło stwierdzić, że przeciwbólowe zabiegi fizy-
kalne cechuje w większości przypadków wysoki lub nawet 
bardzo wysoki poziom skuteczności. 

Na podstawie zdefiniowanej punktowo w skali NDI po-
prawie funkcjonowania (różnica punktów między bada-
niem pierwszym i drugim) podzielono pacjentów z grupy 
badanej na dwie podgrupy. Wyznacznikiem podziału był 
ustalony przez autora skali pięciopunktowy próg ozna-
czający minimalnie klinicznie istotną zmianę w funkcjo-
nowaniu. Wielkość uzyskanych w wyniku tego podziału 
podgrup prezentuje rysunek 4.

W pierwszej podgrupie liczącej 8 pacjentów (14% grupy 
badanej) nie osiągnięto pięciopunktowego progu świad-
czącego o istotnej poprawie. Druga podgrupa, w której na 
podstawie różnicy punktów między dwoma badaniami 
stwierdzono istotną klinicznie poprawę (5 i więcej punk-
tów w skali NDI) liczyła 49 osób (86%).

Na bazie punktów uzyskanych w skali NDI w badaniu 
pierwszym i drugim przyporządkowano pacjentów do 
podgrup o właściwym dla nich stopniu niesprawności. 
Wyznacznikiem dla tego podziału były opracowane przez 
autora skali przedziały punktowe. Porównanie poziomu 
sprawności badanych pacjentów przed rozpoczęciem tera-
pii i po jej zakończeniu przedstawia rysunek 5.

Przed terapią liczbowy udział pacjentów w poszcze-
gólnych przedziałach niesprawności przedstawiał się 
następująco: poważna niesprawność charakteryzowała 
10 pacjentów (17,5% grupy badanej), średnia niesprawność 
– 41 pacjentów (71,9%), niewielka niesprawność – 6 pa-
cjentów (10,5%). Po zakończeniu serii zabiegów fizykote-
rapeutycznych żaden pacjent z badanej grupy nie otrzy-
mał punktów kwalifikujących go jako osobę poważnie 
niesprawną, średnią niesprawność stwierdzono u 21 osób 
(36,8%), niewielką niesprawność u 32 osób (56,1%), nato-
miast całkowitą sprawność odnotowano u 4 osób (7%).

Zastosowana terapia, poprzez zmniejszenie doznań bó-
lowych, w istotny sposób wpłynęła na poprawę sprawno-
ści w codziennym funkcjonowaniu. 

Podsumowanie

W omawianej jednostce chorobowej, ze względu na jej 
umiejscowienie w obrębie narządu ruchu, ocena bólu 
może się odbywać poprzez badanie sprawności pacjen-
tów w wykonywaniu czynności angażujących chorobo-
wo zmieniony odcinek kręgosłupa. Stworzony specjalnie 
w tym celu kwestionariusz NDI pozwala odnotować zmia-
ny w zakresie możliwości funkcjonalnych osób odczuwa-
jących ból szyjny. 

Badanie przeprowadzone przed rozpoczęciem terapii 
oceniło grupę badaną na 20,5 (średnia punktów uzyska-
nych przez wszystkich badanych), co odpowiada średniej 
niesprawności w skali NDI. Po zakończeniu terapii grupa 
badana uzyskała 12,4, co klasyfikuje się jako niewielką nie-

sprawność w skali NDI. Oznacza to, że nastąpiła istotna 
poprawa stanu funkcjonalnego. Zważywszy, że poprawa 
ta jest proporcjonalna do zmian w zakresie odczuwanego 
bólu, świadczy to o znacznej skuteczności przeciwbólowej 
zastosowanej terapii. Różnica punktów uzyskanych w ba-
daniu pierwszym i drugim, świadcząca o skuteczności 
zastosowanej terapii, wynosiła dla całej grupy badanej 8,1 
w skali NDI, co w opinii autora skali stanowi istotną kli-
nicznie zmianę – przekracza próg 5 punktów oznaczający 
minimalnie klinicznie istotną zmianę.

Największa różnica w punktacji uzyskanej w badaniu 
pierwszym i drugim występuje w podgrupie, w której 
łączono naświetlania promieniowaniem podczerwonym 
i elektroterapię (10,8). Kolejnym skutecznym klinicznie 
działaniem jest łączenie laseroterapii i elektroterapii (9,9), 
a następnie elektroterapia (7), laseroterapia (6,8) i promie-
niowanie podczerwone (6,1). Jak widać, we wszystkich 
podgrupach osiągnięto istotną klinicznie poprawę funk-
cjonowania według skali NDI. Widoczna jest pod tym 
względem znaczna przewaga w podgrupach poddanych 
terapii kojarzącej dwa dobrane zgodnie z zasadami zabiegi 
fizykoterapeutyczne [15, 16].
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Rys. 3 Liczbowy rozkład pacjentów z grupy badanej ze względu na 
zakres poprawy funkcjonowania odnotowany w skali NDI

Rys. 4 Liczbowy podział pacjentów z grupy badanej ze względu na 
zakres poprawy  funkcjonowania odnotowanej w skali NDI

Rys. 5 Poziom sprawności pacjentów na podstawie kwestionariusza 
NDI
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Zabiegi zastosowane pojedynczo posiadały zbliżoną do 
siebie skuteczność ocenianą w skali NDI. Najlepsze wyniki 
w zakresie zmniejszenia bólu i poprawy stanu funkcjonal-
nego osiągnięto po zastosowaniu elektroterapii. Największą 
grupę stanowiły osoby, u których po zastosowaniu fizyko-
terapii nastąpiła poprawa sprawności w zakresie od 6 do 9 
punktów w skali NDI. Zmiana taka zaszła u 23 osób, co sta-
nowi 40,4% grupy badanej. U 18 osób (31,6% grupy badanej) 
odnotowano poprawę w zakresie od 2 do 5 punktów. U pozo-
stałych 16 osób (28%) definiowana punktowo poprawa prze-
kroczyła 10 punktów w skali NDI. Do podobnych wniosków 
doszedł również Lisiński, który oceniał wpływ różnych me-
tod fizjoterapeutycznych w leczeniu dolegliwości i dysfunk-
cji związanych z wysunięciem krążka międzykręgowego 
[17], a także Demczyszak i wsp. oraz Bielińska [18, 19].

Według wyznaczonej przez autora skali pięciopunkto-
wej granicy, oznaczającej minimalnie klinicznie istotną 
zmianę, ocenianych pacjentów podzielono na dwie pod-
grupy. W pierwszej podgrupie znalazły się osoby, u któ-
rych różnica między punktami zdobytymi w badaniu 
pierwszym i drugim, wyznaczająca poziom poprawy była 
mniejsza niż 5 punktów. Grupa ta liczyła 8 pacjentów, co 
stanowi 14% grupy badanej. Podgrupa druga, w której 
osiągnięto lub przekroczono wspomniany pięciopunkto-
wy próg liczyła 49 osób, co stanowi 86% grupy badanej. 
W przeważającej większości przypadków w badanej gru-
pie osiągnięto próg oznaczający minimalnie klinicznie 
istotną poprawę funkcjonowania osób z bólem szyjnym.

Analiza szczegółowa przedziałów niesprawności po-
zwala zauważyć, że w wyniku przeprowadzonej terapii 
znacznie zmniejszyła się grupa osób o średniej (z 41 do 
21 osób) i poważnej niesprawności (z 10 do 0 osób), na 
rzecz grupy o niewielkiej niesprawności (z 6 do 32 osób). 
Po zakończeniu terapii 4 osoby oceniono jako całkowicie 
sprawne. Zatem oceniana kwestionariuszem NDI spraw-
ność osób z bólem szyjnym po zastosowaniu fizykoterapii 
uległa również widocznej poprawie. Wyniki obserwacji 
potwierdzają spostrzeżenia innych autorów, szczególnie 
w aspekcie wpływu dolegliwości bólowych kręgosłupa na 
koszt leczenia oraz skutki społeczne [20].

Wiele doniesień omawia efekty terapii bólu chroniczne-
go spowodowanego wzmożonym napięciem mięśniowym. 
U około 50% pacjentów dolegliwości zmniejszają się na kil-
ka dni, u 20% na około dwa lata. Dlatego odpowiedni do-
bór zabiegów fizjoterapeutycznych może doprowadzić do 
przerwania „błędnego koła” złożonego z utrzymujących 
się zmian chorobowych wywołanych bólem [21]. 

Wielu autorów potwierdza skuteczność działania prze-
ciwbólowego zabiegów fizykalnych [22, 23]. Ważne jest 
odpowiednie, indywidualne dobranie terapii z uwzględ-
nieniem czasu trwania oraz okresu choroby. n
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