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Ocenia się że w Niemczech 40-50% dorosłej ludności odczuwa przewlekłe lub 

nawracające bóle kręgosłupa. W Holandii szacuje się częstość występowania samych tylko 

bólów szyjnego odcinka kręgosłupa na poziomie 10-15%. Według badań ankietowych 

przeprowadzonych w Polsce wynika, że ból dolnej części pleców dotyczy 44% ankietowanych, 

a na codzienne bóle kręgosłupa uskarża się 23% respondentów 1. 

Z badań wynika, że bóle kręgosłupa częściej występują u kobiet (70/1 000) niż u 

mężczyzn (57/1 000) i częściej dotyczą rasy białej kaukaskiej (68/1 000) niż rasy czarnej (38/1 

000). Częstość tych dolegliwości rośnie wraz z wiekiem - u ludzi dorosłych wynosi 20%, 

podczas gdy w populacji ludzi po 65 roku życia wzrasta nawet do 45%.2. 

W Polsce zespoły bólowe kręgosłupa stanowiły do niedawna ok. 1/3 wszystkich 

przyczyn zwolnień lekarskich. Według danych ZUS za 2006 r. wystawiono łącznie 17 mln 

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na ponad 216 mln dni zwolnień. W 

liczbie tej ok. 11,8% zwolnień dotyczyło chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i 

tkanki łącznej. Korzystali z nich częściej mężczyźni - stanowili oni 59,2%, zaś w grupach 

wiekowych najliczniej na zwolnienia z tych powodów szli pacjenci w wieku 50-59 lat (32,3%) 

oraz 40-49 lat( 31,4%)3. 

W przybliżeniu 80% dorosłych prędzej czy później ich doświadczy, są bowiem jedną z 

głównych przyczyn wizyt w gabinetach lekarskich, hospitalizacji, zabiegów i 

rehabilitacyjnych, a przede wszystkim absencji chorobowej. Bóle kręgosłupa lędźwiowo-

krzyżowego występują w społeczeństwach różnych narodów i ras, są one główną przyczyną 

niesprawności fizycznej u ludzi poniżej 45 roku życia4. 

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności u ludzi młodych - 

poniżej 30 roku życia, a nawet u dzieci. Negatywne skutki bólów kręgosłupa lędźwiowo-

krzyżowego dotyczą sfery fizycznej, psychicznej, życia społecznego, rodzinnego. Stąd można 

powiedzieć, że zespoły bólowe kręgosłupa L-S stały się ogólnoświatowym problemem 

medycznym i społecznym końca XX wieku5. 

                                                 
1 http://www.gf24.pl/6989/bole-kregoslupa-problem-medyczny-spoleczny-i-ekonomiczny, dnia 18.11.2014. 
2 J. Świerkot, Ból …, op. cit. 
3 http://www.gf24.pl/6989/bole-kregoslupa-problem-medyczny-spoleczny-i-ekonomiczny, dnia 18.11.2014 

4 B. Smolińska, A. Smoliński, W. Pięta, B.S tankiewicz-Choroszucha, Nowoczesna rehabilitacja w schorzeniach 

kręgosłupa odcinka krzyżowo-lędźwiowego ludzi czynnych zawodowo-wybrane metody, jako odpowiedź na 

wzrastającą absencję w pracy spowodowaną bólami krzyża, Medycyna Pracy 2004; 55 (5): 439-443.  
5M. Charłusz, J. Gasztych, R. Irzmański, J. Kujawa, Analiza skuteczności przeciwbólowej wybranych metod 

fizykoterapii u osób z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, Ortopedia Traumatologia 

Rehabilitacja 2010; 3(6) 12: 225-236. 
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Zarówno liczba jak i wiek cierpiących z powodu „bólów krzyża”, okres trwania 

choroby, a co za tym idzie czas niezdolności do pracy, częste jej nawroty, powodują, że 

społeczeństwa wydają ogromne sumy pieniędzy na leczenie tych dolegliwości. Jest to więc 

także ogromny problem ekonomiczny naszego stulecia. Bóle kręgosłupa L-S stanowią duże 

wyzwanie dla wszystkich zajmujących się zdrowiem każdego chorego: lekarzy, 

fizjoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów. Charakterystyczne jest to, że dzięki 

automatyzacji w wielu dziedzinach życia, ludzie coraz rzadziej wykonują ciężką pracę 

fizyczną, a jednak występowanie bólów kręgosłupa jest coraz częstsze. Ponadto mimo, że w 

medycynie coraz powszechniej stosuje się nowoczesne metody diagnostyki obrazowej chorób 

kręgosłupa, to jednak nadal dużą trudność stanowi postawienie trafnego rozpoznania6. 

 

1.4. Najczęstsze przyczyny i objawy zespołów bólowych kręgosłupa 

 

Bóle krzyża, a dokładniej bóle okolicy lędźwiowej, są jedną z najczęstszych 

dolegliwości człowieka. Uważa się, iż około 80% ludzi odczuwa bóle tej okolicy przynajmniej 

raz w ciągu życia, a 10% populacji leczy się z tego powodu w ciągu roku. Z kolei u 4% osób 

bóle krzyża utrzymują się ponad 6 miesięcy, z czego połowa z nich nie wraca do pracy. A zatem 

jest to problem o dość dużym znaczeniu tak socjomedycznym, jak i ekonomicznym, 

szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę koszty leczenia, zasiłki oraz renty chorobowe7. 

Przyczyny bólów krzyża są bardzo różne. Zazwyczaj stanowi je choroba 

zwyrodnieniowa kręgosłupa, uszkodzenie krążka międzykręgowego wraz z jego następstwami 

w postaci lumbago, rwy kulszowej i stenozy kanału kręgowego. Utrzymuje się, iż znaczne 

rozpowszechnienie bólów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa może być efektem 

niezadowalającej adaptacji do pionowej postawy ciała oraz obciążeń cywilizacyjnych 

kręgosłupa. Z tego też powodu bóle krzyża zalicza się do tzw. chorób cywilizacyjnych. Mając 

do czynienia z pacjentem zgłaszającym się z powodu bólów krzyża, trzeba przede wszystkim 

mieć na uwadze wyżej wymienioną przyczynę, jednak zawsze trzeba przeprowadzić 

różnicowanie z innymi możliwymi przyczynami. 

Biorąc pod uwagę osoby starsze należy pamiętać o osteoporozie, która może być 

przyczyną bólów krzyża. Jednakże zwraca się uwagę, iż może ona przebiegać długi czas 

bezbólowo, a dolegliwości pojawiają się dopiero po złamaniu kręgu8. 

                                                 
6 A. Dziak, S. Tayara, Bóle krzyża, Kasper. Kraków 1997, s. 9. 
7 W. Koszewski, Bóle kręgosłupa i ich leczenie, Warszawa 2011, s. 73. 
8Tamże, s. 75. 
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Do czynników, jakie mogą wpływać na zdrowie kręgosłupa zalicza się nazbyt małą 

aktywność fizyczną. W czasie wolnym u przeciętnego Polaka dominują zajęcia, które są 

związane z brakiem aktywności fizycznej, zasadniczo jest to oglądanie telewizji. Ciało ludzkie 

posiada wiele niezwykłych adaptacji, jakie są wykorzystywane w czasie intensywnego wysiłku. 

I tak w czasie marszu czy truchtania ludzki organizm jest pod względem energetycznym równie 

wydajny jak organizm czworonogów. W związku z tym mało które zwierzę potrafi dorównać 

człowiekowi w biegu liczącym dziesiątki kilometrów. Takie przystosowania są specyficzne dla 

każdego człowieka i wypracowane na drodze ewolucji, ale do długotrwałej zmniejszonej 

aktywności nasz organizm nie jest przystosowany. Obecnie człowieka określa się mianem 

człowiek siedzący. To oddaje charakter obecnego życia.  

Trzeba wspomnieć o otyłości, gdzie źródłem nadwagi są nade wszystko 

nieprawidłowości w sposobie żywienia czyli nadmiar energii pobieranej z pożywieniem, 

spożywanie tłuszczów, soli kuchennej, niedobór spożycia warzyw i owoców, ciemnego 

pieczywa, zbyt mała liczba posiłków, jak i ich nieregularność. Do tego trzeba dołożyć małą 

aktywność fizyczną, siedzący tryb życia, choroby jak chociażby cukrzyca, zaburzenia 

neurologiczne czy endokrynologiczne oraz uwarunkowania genetyczne.  

 


