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II. Rwa barkowa 

1.Definicja 

Bark jest to okolica ciała, w miejscu połączenia kończymy górnej z tułowiem 

(zewnętrza część obręczy kończyny górnej i górna część ramienia. Zawiera staw ramienny 

umożliwiający ruchy we wszystkich kierunkach [Encyklopedia med., s. 84].  

Bark składa się z czterech stawów: ramiennego, barkowo-obojczykowego, mostkowo 

obojczykowego i stawu łączącego łopatkę ze ścianą klatki piersiowej. Części kostne barku 

połączone są za sobą mięśniami, torebkami stawowymi oraz aparatem więzadłowym, tworząc 

złożoną jednostkę anatomiczno-czynnościową [P. Krawczyk – Szulc, E. Wagrowska – Kosak, 

Choroby zawodowe układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy i pośrednio z nią 

związane, [w:] Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego 

wywołanym sposobem wykonywania pracy, pod red. P. Krawczyk – Szulc, Łódź 2011, s. 30].  

Rwa barkowa, nazywana także rwą ramienną, brachialgią lub radikulopatią szyjną 

(radiculitis brachialis) jest schorzeniem należącym do zespołów bólowych odcinka szyjnego 

kręgosłupa. Rwa barkowa objawia się ostrym bólem, który promieniuje od karku do ramienia, 

a często także wzdłuż całej górnej kończyny. 

Z anatomicznego punktu widzenia kręgosłup zbudowany jest z kości kręgowych. Te z 

kolei zbudowane są z nośnych trzonów kręgu i łączących je stanów kręgowych. Pomiędzy 

kośćmi kręgowymi leży krążek międzykręgowy. Całość zabezpieczona jest poprzez napięcia 

wiązadeł pomiędzy kośćmi kręgowymi. Jeśli przyjrzymy się funkcji kręgosłupa, to najmniejszą 

jednostką jest segment kręgosłupa. Ta jednostka funkcjonalna składa się z dwóch sąsiadujących 

kości kręgowych z trzonami i stawami kręgowymi, jak również ze znajdujących się pomiędzy 

nimi krążkami międzykręgowymi. Trzony kręgu połączone są poprzez krążki międzykręgowe. 

Kręgosłup w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym wykazuje jednak różne wzorce 

ruchowe. Określane są one przez nastawienie ograniczających i stabilizujących stawów 

kręgowych[H.D. Kempf, J. Fischer, Ćwiczenia kręgosłupa dla dzieci, aba oficyna wydawnicza, 

Warszawa 2006, s. 26]. 

Kręgosłup wykonuje następujące ruchy podstawowe [Encyklopedia med., s. 542. ]: 

• Zginanie i prostowanie w płaszczyźnie środkowej, 

• Zginanie boczne w płaszczyźnie czołowej, 

• Ruch obrotowy dookoła osi podłużnej 
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Najbardziej ruchome odcinki kręgosłupa to te, które nie posiadają żeber, czyli szyjne i 

lędźwiowe. Najmniej ruchomy jest odcinek piersiowy, gdzie kręgi połączone są z żebrami. 

Tabela 1. Cechy strukturalne typowych kręgów ( z wyjątkiem kręgu szczytowego i kręgu 

obrotowego) 

 7 kręgów 

szyjnych, 

vertebrae 

cerbicales  

I-VII 

12 kręgów 

piersiowych,  

Vertebrae 

thoracicae 

I-XII 

5 kręgów 

lędźwiowych, 

Vertebrae 

lubmbales 

I-V 

Kość krzyzowa, 

os sacrum, z 

pieciu kręgów 

(vertebrae 

sacra les) 

I-V 

Powierzchnie 

krańcowe 

trzonów (płytka 

podstawna) 

Prostokątne 

małe z hakami 

trzonów na 

powierzchniach 

krańcowych  

Kształt 

trójkątny w 

kierunku 

doogonowym, 

zaokrąglony 

Kształt ziarna 

fasoli, 

powierzchnie 

duże 

 

Otwór kręgowy, 

formaen 

vertebrae 

Duży o 

kształcie 

trójkąta 

Kształtu 

okrągłego 

Mały, kształtu 

trójkątnego 

Kanał, canaris 

sacralis, o 

owalnym 

przekroju 

poprzecznym 

Powierzchnie 

stawowe 

wyrostków 

stawowych 

[zygapophyses] 

Ukośnie 

opadająco w 

kierunku 

grzbietowym  

Ustawione w 

pozycji 

czołowej, 

opadająco ku 

tyłowi 

Część boczna: 

ustawiona w 

pozycji 

strzałkowej 

Część 

przyśrodkowa: 

ustawiona w 

pozycji 

czołowej 

Zarośnięte w 

crista sacralis 

intermedia 

Wyrostki 

poprzeczne, 

procc. transversi 

Mają 

turbeculum 

anterius et 

posterius, 

sulcus nervi 

Maczugowate z 

dołkami 

żebrowymi 

Procc. 

Mamillares et 

accessorii 

Zarośnięte w 

crista sacra lis 

lateralis 
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spinalis oraz 

foramen 

transversarium 

Wyrostki 

kolczyste procc. 

spinosi 

Poziome, 

krótkie, 

rozdzielające 

się na końcu 

W różnym 

stopniu 

pochylone ku 

dołowi 

Poziome po 

bokach 

spłaszczone, 

masywne 

Zarośnięte w 

crista sacra lis 

mediana 

Wbudowane 

żebra szczątkowe 

(klamry 

przyścienne) 

Część brzuszna 

wyrostka 

poprzecznego i 

guzek 

grzbietowy 

Nieobecne, 

ponieważ żebra 

są 

wykształcone 

Procc. costales Partes laterales  

Cecha 

charakterystyczna 

Foramen 

transversarium 

Foveae costales 

superior et 

inferior 

Procc. 

Mamillares et 

accessorii 

Kręgi krzyżowe 

połączone za 

pomocą 

kościozrostu 

Źródło: Atlas anatomii człowieka, opracowany przez R. Putza i R. Pabsta, wyd. II polskie 

oprac. Przez M. Ziółkowskiego, wyd. Urban &Partner, Wrocław 1997, s. 4.  

 W związku z pionizacją, kręgosłup ludzki wykazuje zmiany w budowie i grubości 

kręgów oraz krzywizny w płaszczyźnie strzałkowej[Mała encyklopedia medycyny, op. cit., s. 

542]. 

• Odcinek szyjny wygięty jest do przodu (krzywizna szyjna), 

• Odcinek piersiowy wygięty jest do tyłu (krzywizna piersiowa), 

• Odcinek lędźwiowy ponownie wygięty jest do tyłu (krzywizna lędźwiowa)  

Każda ze składowych kręgosłupa może stanowić punkt wyjścia dolegliwości, a także 

kręgosłup, jako narząd może podlegać dysfunkcjom wtórnie w wyniku zmian wyzwalanych w 

innych tkankach i narządach. Często przyczyny bólów kręgosłupa sięgają bardzo odlegle w 

czasie. Występują one wprawdzie w okresie odległym od powstania schorzenia, ale ich 

obecności nie można wykluczyć. W przypadku rwy barkowej, bóle dotyczą odcinka szyjnego 

kręgosłupa. Literatura wymienia kilka rodzajów bólów kręgosłupa. Wymienia się następujące 

rodzaje bólów[B. Bakalarek, Zespoły bólowe kręgosłupa, rtopeda.biz.pl [19.02.2014]]: 

• Ból spondylogenny – którego podłoże stanowią choroby dysku, wiązadeł i stawów 

kręgosłupa, 

• Ból neurogenny – który powstaje wskutek ucisku na struktury nerwowe, 
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• Ból osteogenny – powstający na skutek niszczenia struktury kręgu (nowotwory, 

zapalenia), 

• Ból mięśniowy, powstający na skutek odruchowego, wzmożonego napięcia mięśni 

przykręgosłupowych, bądź też ich utrwalonego przykurczu, 

• Ból psychogenny  

Rwa barkowa jest bólem neurogennym. Jego źródłem jest drażnienie korzeni i nerwów. Ból 

korzeniowy występuje w stenozie, przepuklinie dysku, nacieku nowotworowym, zapalnym, 

pourazowym, i tym podobnych przypadkach [B. Bakalarek, Zespoły bólowe kręgosłupa, 

rtopeda.biz.pl [19.02.2014]]. 

 T. M. Domżał [ T.M. Domżał, Ból neurogenny w praktyce klinicznej, Polski Przegląd 

Neurologiczny, 2010, tom 6, supl. A, s. 125 – 127]. zwraca uwagę na postęp nauki o bólu w 

zakresie anatomii i patofizjologii. Autor wymienia dwa podstawowe rodzaje bólu, ból 

receptorowy i pozareceptorowy, czyli neurogenny, czy też neuropatyczny. Drugi z 

wymienionych rodzajów bólu, który związany jest z rwą barkową, znajduje się w obszarze 

zainteresowań neurologa, choć bóle neurogenne może spotkać lekarz każdej ze specjalności. O 

ile ból receptorowy rodzi się w chwili zadziałania bodźców szkodliwych, zewnętrznych i 

wewnętrznych, które znajdują się poza układem nerwowym, a odbierany jest za pomocą 

receptorów, przewodzony  przez prawidłowy, nieuszkodzony układ nerwowy, o tyle ból 

neurogenny odbiera się z uszkodzonego włókna nerwowego bez udziału receptorów. 

Występowanie bólu neurogennego świadczy o pewnych patologiach, uszkodzeniach układu 

nerwowego. Ból tego rodzaju generowany jest z miejsca uszkodzenia neuronu w sposób 

„nienormalny”, z pominięciem receptorów. Ból, który ma związek z neuronem obwodowym 

posiada dwa różne obrazy kliniczne. Z tego też powodu warto byłoby odróżnić ból 

neuropatyczny od nerwobólu. W związku z faktem, iż rwa ramienna, czyli barkowa zaliczana 

jest do nerwobólu, czyli neuralgii warto dokładniej scharakteryzować ten rodzaj bólu i 

porównać go do neuropatia.  

 

 


