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na kolejnej wizycie, po kilku dniach lub tygodniach. Okres 
wakacji, !wi"t, lecz tak#e problemy w pracy, brak czasu i inne 
sytuacje mog" spowodowa$ d%u#szy odst&p pomi&dzy bada-
niem i postawieniem rozpoznania przez lekarza a pierwszym 
spotkaniem z 'zjoterapeut".

Proces chorobowy mo#e post&powa$ wraz z up%ywem 
czasu i powodowa$ pogorszenie si& stanu pacjenta. Objawy 
mog" sta$ si& bardziej czytelne i widoczne lub bardziej pogru-
powane. W takich wypadkach to 'zjoterapeuta mo#e by$ 
pierwszym, który zada pacjentowi odpowiednie pytania, aby 
okre!li$, czy dane objawy wymagaj" konsultacji z lekarzem.

Fizjoterapeuta powinien wiedzie$, jakie pytania ma zada$ 
pacjentowi, aby stwierdzi$ potrzeb& skierowania do lekarza. 

Kluczowa jest wiedza na temat tego, jakie choroby mog" 
powodowa$ bóle barku, pleców, klatki piersiowej, miednicy, 
biodra, okolicy krzy#owej i pachwin. Poznanie czynników 
ryzyka rozwoju ró#nych chorób jest wa#nym narz&dziem, 
s%u#"cym wczesnemu rozpoznaniu choroby uk%adowej.

Nowe informacje uzyskane od pacjenta

W pewnych sytuacjach pacjent przekazuje 'zjoterapeu-
cie informacje na temat obecnego stanu zdrowia lub pro-
blemów, o których wcze!niej nie opowiada% lekarzowi. 
Tre!$ tych wypowiedzi mo#e dostarczy$ istotnych wska-
zówek, s%u#"cych do wykrycia choroby uk%adowej lub 

Stwierdzenie jakichkolwiek z tych objawów nie oznacza zwy-
kle konieczno!ci wdro#enia nadzwyczajnego post&powania, 
lecz powinno niepokoi$ i wzmaga$ czujno!$ 'zjoterapeuty. 
Terapeuta winien poszukiwa$ wzorców bólu/objawów, które 
mog%yby wskazywa$ na narz"dow" lub uk%adow" ich przy-
czyn&. Powinien przeprowadzi$ to badanie w zale#no!ci od 
tego, które symptomy wyst&puj" %"cznie. Zwykle kolejnym 
krokiem jest przeprowadzenie oceny odno!nie czynników 
ryzyka i poszukiwanie wspó%istniej"cych objawów.

Wywiad chorobowy (dotycz!cy pacjenta  
i jego rodziny)
 •  Choroba nowotworowa w wywiadzie u pacjenta lub 

w najbli#szej rodzinie.
 •  Przebyte zaka#enie w okresie ostatnich 6 tygodni (np. 

mononukleoza, infekcja górnych dróg oddechowych, 
zaka#enie uk%adu moczowego, zaka#enie bakteryjne 
(np. paciorkowcowe lub gronkowcowe) lub wirusowe 
(odra, zapalenie w"troby), zw%aszcza kiedy po 1-3 ty-
godniach od infekcji pojawi%y si& objawy neurologiczne 
(zespó% Guillain-Barré), bóle stawowe lub bóle grzbietu.

 •  Nawracaj"ce cyklicznie przezi&bienia lub infekcja spo-
wodowana wirusem grypy - tzn. pacjent zg%asza, #e nie 
mo#e pozby$ si& tych infekcji, bo ci"gle nawracaj".

 •  Niedawny uraz, na przyk%ad wypadek komunikacyjny 
lub upadek (z%amanie; w ka#dym wieku) albo mniejszy 
uraz u osoby starszej z osteopeni"/osteoporoz".

 •  Immunosupresja w wywiadzie (np. przyjmowanie leków 
steroidowych, stan po przeszczepieniu narz"du, zaka#e-
nie wirusem HIV).

 •  Wywiad do#ylnego stosowania narkotyków (zaka#enie).

Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka ró#ni" si& w zale#no!ci od obci"#e( rodzin-
nych, wywiadu chorobowego i obecnych chorób lub stanu 
zdrowia. Na przyk%ad, czynniki ryzyka chorób serca b&d" 
inne ni# czynniki ryzyka osteoporozy lub zaburze( równo-
wagi. Podobnie jak  pozosta%e zmienne, brane pod uwag& 
przy podejmowaniu decyzji, tak i wyst&powanie pojedyn-
czego czynnika ryzyka mo#e, ale nie musi by$ czym! istotnym 
i powinno by$ analizowane w oparciu o pe%ny obraz kliniczny 

pacjenta. Poni#ej wymieniono jedynie cz&!$ spo!ród wszyst-
kich mo#liwych czynników ryzyka rozwoju ró#nych chorób.

Nadu#ywanie leków/!rodków 
narkotycznych

Palenie tytoniu
Wiek
P%e$
Wska)nik masy cia%a (BMI)
Wykonywany zawód

Nadu#ywanie alkoholu
Siedz"cy tryb #ycia
Rasa/pochodzenie etniczne
Przemoc domowa
Histerektomia/Nara#enie na 

promieniowanie/Ooforek-
tomia 

Objawy
Nieznana przyczyna, nieznany mechanizm, podst&pny 

pocz"tek.
Objawy, które nie ust&puj" pomimo 'zjoterapii.
Podj&ta interwencja nie zmienia obrazu klinicznego albo 

stan pacjenta si& pogarsza.
Objawy, które pocz"tkowo ust&puj" po interwencji, a po 

pewnym czasie nasilaj" si&, oznaczaj" potrzeb& przepro-
wadzenia dok%adniejszego badania.

Znacz"ca utrata wagi lub przybranie na wadze bez zmiany 
diety (powy#ej 10% masy cia%a w ci"gu od 10 do 21 
dni).

Stopniowe, post&puj"ce lub nawracaj"ce objawy (gorzej/
lepiej/gorzej).

Nieust&powanie objawów po odpoczynku, zmianie pozycji, 
zastosowaniu ciep%a, je#eli wcze!niej te objawy ust&po-
wa%y.

Objawy nieproporcjonalne do stopnia uszkodzenia.
Objawy utrzymuj"ce si& poza przewidywany okres gojenia.
Niemo#no!$ zmiany nasilenia objawów (wyzwolenia, przy-

wo%ania, zmniejszenia, usuni&cia, nasilenia) podczas 
badania.

Objawy nie pasuj"ce do zak%adanego mechanizmu lub 
wzorca nerwowo-mi&!niowego i mi&!niowo-szkieleto-
wego.

Trudny do okre!lenia wzorzec objawów.
Nale#y zak%ada$, #e rosn"ca masa (bolesna lub nie) ma 

charakter guza nowotworowego, dopóki si& tego nie 
wykluczy. W przypadku naczyniaka nale#y oczekiwa$ 
zmniejszenia wielko!ci z czasem.

RUBRYKA 1.2  CZERWONE FLAGI (OBJAWY ALARMOWE)
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narz!dowych przyczyn zaburze" mi#$niowo-szkieletowych, 
lub nerwowo-mi#$niowych.

!ó"te i czerwone flagi (objawy alarmowe i ostrzegawcze)

Istotn! cz#$ci! poszukiwania przyczyn le%!cych poza uk&a-
dem ruchu jest identy'kowanie objawów ostrzegawczych 
i alarmowych podczas wywiadu, jak i badania przedmio-
towego (rubryka 1.2). Flagi %ó&te (z ang. yellow !ags), czyli 
objawy ostrzegawcze, wskazuj! na konieczno$( rozwa%enia 
tego, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia bardziej dok&ad-
nego badania. Z kolei )agi czerwone (z ang. red !ags), czyli 
objawy alarmowe (zaka%enie, stan zapalny, choroba nowo-
tworowa, z&amanie ko$ci),15 wymagaj! pilnej uwagi, co 
oznacza konieczno$( zadania bardziej szczegó&owych pyta" 

i/lub przeprowadzenia bardziej dok&adnego badania, a tak%e 
rozwa%enia konieczno$ci skierowania pacjenta do innego 
specjalisty.

Stwierdzenie pojedynczych czerwonych lub %ó&tych )ag 
nie oznacza zwykle konieczno$ci natychmiastowej interwen-
cji lekarskiej. Ka%dy objaw ostrzegawczy powinien by( oce-
niany po uwzgl#dnieniu ca&ego obrazu klinicznego pacjenta: 
jego wieku, p&ci, wywiadu chorobowego, znanych czynników 
ryzyka, przyjmowanych leków i rzeczywistego stanu.

Nale%y powa%nie zastanowi( si# nad dalszym post#powa-
niem, je%eli s! stwierdzone czynniki ryzyka konkretnej cho-
roby, wyst#puje kilka (trzy lub wi#cej) objawów alarmowych 
&!cz!cych si# ze sob! lub czynniki ryzyka i czerwone )agi s! 
obecne w tym samym czasie. Samo zaistnienie kilku obja-
wów ostrzegawczych i/lub alarmowych nie zawsze oznacza 

Pomenopauzalne krwawienie z dróg rodnych (krwawie-
nie, które pojawia si# po roku lub pó*niej od ostatniej 
miesi!czki [ró%nice zale%! od tego, czy kobieta stosuje 
hormonaln! terapi# zast#pcz! i jakich $rodków u%ywa]).

Objawy obustronne:

Obrz#ki
Dr#twienie, mrowienie
Zmiany pigmentacji skóry

Palce pa&eczkowate
Zmiany w &o%ysku paznok-

ciowym
Wysypka

Zmiany w napi#ciu mi#$niowym lub zakresie ruchu u osób 
z uszkodzeniami neurologicznymi (na przyk&ad, z mózgo-
wym pora%eniem dzieci#cym, urazem rdzenia kr#gowego, 
mózgu, stwardnieniem rozsianym).

Wzorzec bólu
Bóle grzbietu lub barku (najcz#stsza lokalizacja bólu rzu-

towanego, który oczywi$cie mo%e by( odczuwany w in-
nych obszarach, ale te lokalizacje oznaczaj! konieczno$( 
przeprowadzenia dok&adnego badania).

Ból towarzysz!cy ruchowi w pe&nym jego zakresie (zobacz 
tabela 3.1).

Ból, który nie ma pod&o%a emocjonalnego lub psycholo-
gicznego (negatywny lub nieistotny wynik testu Wad-
della, inne metody s! omówione w rozdziale 3); testy 
oceniaj!ce wp&yw emocjonalny s! negatywne.

Bóle nocne (sta&e i silne, dok&adnie opisane w rozdziale 3).
Dolegliwo$ci (zw&aszcza ból) s! silne i nie ust#puj! .(Na-

le%y pami#ta( o zadaniu pytania osobie, która twierdzi, 
%e stale odczuwa ból: Czy odczuwa Pan/i ten ból w tym 
momencie?)

Ból nasilaj!cy si# podczas aktywno$ci i ograniczaj!cy si# 
podczas odpoczynku (na przyk&ad  chromanie  prze-
stankowe, przyczyny kardiologiczne: ból w górnym 
kwadrancie podczas u%ywania ko"czyn dolnych i nie-
u%ywania  ko"czyn górnych).

Ból opisywany jako pulsuj!cy (naczyniowy), przeszywaj!-
cy, $widruj!cy lub g&#boko zlokalizowany.

Ból trudny do zlokalizowania.
Ból o charakterze kolkowym, skurczowym (pojawia si# 

i przechodzi).
Ból, któremu towarzysz! objawy z konkretnych narz!dów 

lub uk&adów (na przyk&ad z przewodu pokarmowego, 
moczowo-p&ciowego, kr!%enia, oddechowego, hormo-
nalnego).

Zmiana w objawach z uk&adu mi#$niowo-szkieletowego po 
spo%yciu pokarmu lub leków (natychmiast lub po kilku 
godzinach).

Objawy wspó!istniej"ce
Spl!tanie lub pogorszenie kontaktu w krótkim okresie 

czasu mo%e by( objawem zwi!zanym z chorob! neuro-
logiczn!, mo%e by( wywo&ane przyjmowanymi lekami 
(na przyk&ad z grupy NLPZ) lub by( objawem infekcji; 
zwykle to cz&onek rodziny informuje 'zjoterapeut# 
o takich obserwacjach.

Obecno$( objawów ogólnych (zobacz rubryka 1.3) lub nie-
prawid&owych parametrów %yciowych (zobacz dyskusja 
w rozdziale 4); temperatura cia&a 37,8°C (100°F) zwykle 
$wiadczy o powa%nej chorobie.

Os&abienie mi#$ni proksymalnych, zw&aszcza je$li towarzy-
szy temu zmiana odpowiedzi w odruchach g&#bokich 
(zobacz rycina 13.3).

Bóle stawowe z wysypk! i zmianami guzkowymi (zobacz 
dyskusja na temat uk&adowych przyczyn bólu stawów 
w rozdziale 3, zobacz tabela 3.6).

Zgrupowane objawy zaobserwowane podczas badania po-
szczególnych uk&adów, które mog! by( zwi!zane z kon-
kretnym narz!dem (zobacz rubryka 4.19, tabela 13.5),

Nieprawid&owo$ci dotycz!ce cyklu owulacyjnego; objawy 
powi!zane z miesi!czk!.

Ka"dorazowo, na koniec zbierania wywiadu, nale"y zada# 
pacjentowi pytanie:
 •  Czy s! obecne jeszcze jakie$ inne objawy lub problemy 

o dowolnym umiejscowieniu, które niekoniecznie s! 
zwi!zane z obecnym Pana/i problemem?

RUBRYKA 1.2  CZERWONE FLAGI (OBJAWY ALARMOWE) – c.d.
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DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Okre!lenie „diagnoza "zjoterapeutyczna” jest sformu#owaniem 
u$ywanym przez Ameryka%skie Towarzystwo Fizjoterapii 
(z ang. American Physical !erapy Association, APTA). Zgod-
nie z zaleceniem APTA "zjoterapeuta powinien postawi& roz-
poznanie u ka$dego pacjenta przed wyborem terapii. Oznacza 
to konieczno!& przeprowadzenia procesu diagnostycznego, aby 
ustali& rozpoznanie i okre!li& cele terapii.21

Zgodnie z dokumentem zawieraj'cym szczegó#owy 
wykaz czynno!ci wykonywanych przez "zjoterapeutów, 
procedura zde"niowana jako „diagnoza "zjoterapeutyczna” 
(sygnatura HOD P06-97-06-19) zosta#a zaktualizowana 
i wzbogacona o mo$liwo!& zlecania dodatkowych bada%, 
które przeprowadzaj' i opisuj' inni cz#onkowie zespo#u 
opieki zdrowia (na przyk#ad, badania radiogra"czne lub 
testy laboratoryjne krwi). Obecnie "zjoterapeuta ponosi 
odpowiedzialno!& za proces zlecania na w#asne potrzeby 
niniejszych procedur, a tak$e prowadzi interpretacj( uzy-
skanych wyników, w korespondencji z podj(tymi przez sie-
bie dalszymi dzia#aniami leczniczymi.21 

Proces diagnostyczny wymaga oceny informacji uzyska-
nych w trakcie badania pacjenta, w#'czaj'c w to wywiad, 
badanie poszczególnych uk#adów, przeprowadzenie testów 
i interpretacj( wyników. Rozpoznanie postawione przez 
"zjoterapeut( powinno okre!la& wp#yw danego zaburzenia 
na funkcjonowanie na poziomie danego uk#adu (zw#aszcza 
uk#adu ruchu) i ca#ego organizmu.22

Wraz z przyj(ciem nowych wytycznych dla zawodu 
"zjoterapeuty, które po raz pierwszy zosta#y wprowadzone 
w 2013 roku i opublikowane przez APTA jako dokument 
zatytu#owany „Trasforming society by optimizing movement to 
improve the human experience”23 ustalono, i$ "zjoterapeuta 
jest w#a!ciwie wykwali"kowany, aby przeprowadzi& proces 
diagnostyczny w zakresie pierwotnych zaburze% mi(!nio-
wo-szkieletowych i nerwowo-mi(!niowych, a !wiadomo!& 
uk#adu ruchu, jako wa$nego uk#adu "zjologicznego, powinna 
by& rozpowszechniana w!ród terapeutów w procesie ich 
edukacji, za! sam "zjoterapeuta winien by& ekspertem w#a-
!nie w tym zakresie.23,24 Oznacza to, $e uk#ad narz'du ruchu 
o"cjalnie staje si( rdzeniem codziennej praktyki "zjotera-
peutycznej.25 APTA wprowadzi#o równie$ de"nicj( uk#adu 
narz'du ruchu, rozumianego jako „anatomiczne struktury 
i "zjologiczne funkcje, które wspó#dzia#aj' ze sob', $eby 
wprowadzi& ca#e cia#o lub jego sk#adowe cz(!ci w ruch”.26

Dalsze definiowanie diagnozy fizjoterapeutycznej

Trzecie wydanie ksi'$ki „Przewodnik po praktyce fizjo-
terapeutycznej” dok#adniej precyzuje poj(cie diagnozy 
fizjoterapeutycznej. Zaleca si(, $eby klinicysta gromadzi# 
wszelkie informacje dotycz'ce chorego, a nast(pnie doko-
na# uporz'dkowania ich wzgl(dem okre!lonego kierunku 
w stawianym rozpoznaniu funkcjonalnym.27 Proces zbie-
rania i analizy danych winien by& podporz'dkowany szcze-
gó#owemu algorytmowi post(powania, co zosta#o opisane 
jako „wp#yw schorzenia na funkcj( na pu#apie uk#adu 

(zw#aszcza narz'du ruchu) i na szczeblu ca#ego organizmu 
cz#owieka”.27

Podczas gdy lekarz stawia swoj' diagnoz( medyczn', 
opieraj'c si( na stanie patologicznym lub patofizjolo-
gicznym na poziomie komórkowym i tkankowym, fizjo-
terapeuta stara si( umiejscowi& upo!ledzenia funkcji 
motorycznych na poziomach znacznie wy$szych i nast(p-
nie dobra& w#a!ciwe post(powanie.28 

Niektórzy przyjmuj' nieco zrewidowan' przez badaczy 
definicj( diagnozy fizjoterapeutycznej jako proces skon-
centrowany na ocenie zaburzenia ruchowego na wielu 
p#aszczyznach, którego celem jest ukierunkowanie na 
dobranie w#a!ciwego programu odbudowy funkcjonalnej.29 

Badanie: Wywiad, badanie poszczególnych uk#adów, 
testy i pomiary

Ocena: Analiza warto!ci zebranych danych
Rozpoznanie: Zale$ne od zakresu praktyki
Rokowanie: Przewidywane wyniki
Interwencja: Koordynacja, komunikacja i dokumentacja 

w#a!ciwego planu leczenia w oparciu o rozpoznanie, 
wynikaj'ce z poprzednich czterech elementów.

RUBRYKA 1.5  ELEMENTY POST!POWANIA  
Z PACJENTEM

Dane z przewodnika Guide to Physical Therapist Practice, wyd.3, 
Alexandria, VA, 2014, Ameryka!skie Towarzystwo Fizjoterapii (APTA).

BADANIE

OCENA

ROZPOZNANIE ROKOWANIE

INTERWENCJA

WYNIK

SKIEROWANIE/
KONSULTACJA

© 2014 by American Physical Therapy Association

Proces post!powania i prowadzenia pacjenta

  Ryc. 1.4    Elementy post!powania z pacjentem. Badanie w kie-
runku istnienia chorób spoza uk"adu ruchu ma miejsce na ka#dym 
etapie tego procesu. (Przedruk za zgod$ z przewodnika Guide to 
Physical Therapist Practice, wyd. 3, 2014.)
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Nawi!zuj!c do przewodnika opublikowanego przez APTA 
rekomenduje si" u#ycie schematu dzia$ania opartego na 
%cis$ych elementach (rubryka 1.5) i w zwi!zku z tym pod-
j"cie mo#liwie najbardziej odpowiednich decyzji terapeu-
tycznych (rycina 1.4).

W nowej edycji „Przewodnika po praktyce &zjoterapeutycz-
nej”1 przedstawiono sk$adowe systemu procesu my%lowego. 
Model ten zosta$ zmody&kowany poprzez w$!czenie decyzji 
„skierowanie/konsultacja” jako mo#liwo%ci w dzia$aniu po oce-
nie pacjenta. Boissonnault proponuje schemat podejmowania 
decyzji jako wyboru jednej z trzech mo#liwo%ci30,31 (rycina 1.5):
 •  skierowanie do innego specjalisty/konsultacja,
 •  postawienie rozpoznania i rozpocz"cie terapii,
 •  obie powy#sze mo#liwo%ci jednocze%nie.

Decyzja o konsultacji z lekarzem mo#e równie# ozna-
cza' konieczno%' skierowania do innego specjalisty 
(np. stomatologa, chiropraktyka/osteopaty, piel"gniarki, 
psychologa).

Podsumowuj!c: obecnie trwa wywa#ona dyskusja na 
temat oceny jako procesu z postawieniem rozpoznania, 
b"d!cego wynikiem ko(cowym.32 Koncepcja dotycz!ca 
„post"powania diagnostycznego” pozostaje cz"%ci! szerszej 
de&nicji, która obejmuje to zagadnienie i staje si" przedmio-
tem dalszych analiz i opinii g$oszonych przez %rodowisko 
&zjoterapeutów. Na kartach tego rozdzia$u b"dziemy przed-
stawia' niektóre akcenty tej dyskusji. 

W nawi!zywaniu bli#szyh relacji zawodowych z innymi 
specjalistami niezmiernie pomocne wydaje si" poznanie 
de&nicji diagnozy lekarskiej, a tak#e rozwa#enie ró#nic 

pomi"dzy ni! a ocen! funkcjonaln!. W uj"ciu klasycznym 
diagnoza lekarska jawi si" jako rozpoznanie choroby. Sta-
nowi okre%lenie przyczyn i patomechanizmu obrazu klinicz-
nego. Z kolei lekarska diagnoza ró#nicowa winna porówna' 
i zestawi' - najlepiej analitycznie - objawy pocz!tkowo zbli-
#one i podobne do siebie, lecz b"d!ce de facto konsekwencj! 
ró#nych schorze( (testy laboratoryjne). 

Natomiast diagnostyka ró#nicowa, której dokonuje 
fizjoterapeuta, polega na porównaniu symptomów wyni-
kaj!cych z uk$adu narz!du ruchu i prowadzi si" j! w celu 
zidentyfikowania danej dysfunkcji o charakterze moto-
rycznym. Dzi"ki temu mo#na zaplanowa' odpowiednie 
usprawnianie ruchowe. W sytuacji wykrycia wspó$istnie-
j!cych zmian patologicznych, b"d!cych prawdopodobnie 
rezultatem zaburze( w innych uk$adach, nale#y skierowa' 
chorego na konsultacj" do lekarza. Rol! fizjoterapeuty jest 
wykonanie badania przesiewowego, a w razie w!tpliwo%ci 
odno%nie przeciwwskaza( do planowanego usprawniania 
ruchowego szczegó$owe post"powanie diagnostyczne pro-
wadzi ju# lekarz.33

Jednym z celów promocyjnych, nakre%lonych przez APTA, 
jest rozpowszechnienie wizerunku &zjoterapeuty jako spe-
cjalisty z wyboru dla pacjentów w leczeniu schorze( narz!du 
ruchu, poprawy funkcjonalnej, a tak#e polepszenia ogólnego 
stanu zdrowia i prowadzenia odnowy biologicznej.34 

Cele diagnozy 

W powy#szym rozumieniu dzia$a( przesiewowych, celem 
diagnozy ró#nicowej prowadzonej przez &zjoterapeutów jest:
 •  Zastosowanie terapii najlepiej dopasowanej do problemu 

pacjenta. 
 •  Podj"cie decyzji o potrzebie skierowania do innego 

specjalisty.
Rozwa#aj!c t" kwesti" bardziej ogólnie, celem diagnozy, 

czyli postawienia rozpoznania, jest pomoc fizjoterapeu-
cie w wyborze najodpowiedniejszej interwencji u ka#-
dego pacjenta, umo#liwiaj!cej ograniczenie niesprawno%ci 
i polepszenie funkcji. Je%li jednak proces diagnostyczny 
nie doprowadzi do zidentyfikowania zespo$u objawów 
lub konkretnej choroby, to interwencja mo#e by' sku-
piona bezpo%rednio na ograniczeniu objawów i poprawie 
funkcji.27

Czasami stan pacjenta mo#e nie pozwala' na prze-
prowadzenie pe$nego badania podczas pierwszej wizyty. 
W innych przypadkach mo#e istnie' potrzeba oceny 
pacjenta, który trafia z ju# postawionym przez lekarza 
rozpoznaniem typu: „bóle ramienia” lub „bóle grzbietu”. 
W takim wypadku fizjoterapeuta powinien zawsze 
potwierdzi' zgodno%' objawów z tym rozpoznaniem27 
(opis przypadku 1.5).

Nierzadko efektem procesu diagnostycznego mo#e by' 
wskazanie na istnienie problemu uk$adowego, jako przy-
czyny objawów ze strony uk$adu ruchu. W innych przypad-
kach badanie mo#e potwierdzi', #e problem pacjenta dotyczy 
uk$adu mi"%niowo-szkieletowego lub nerwowo-mi"%niowego 
(opisy przypadków 1.535 oraz 1.7).

Rozpoznanie
Zebrane informacje pozwalaj! 
na zakwalifikowanie objawów 
do danej grupy lub zespo"u.

FAZA 1

 

FAZA 2

• Skierowanie/konsultacja
• Postawienie rozpoznania 
   i podj#cie leczenia
• Podj#cie terapii 
   i skierowanie do lekarza 

Rokowanie

Interwencja

WynikBadanie 

Ocena

DIAGNOZA 
RÓ!NICOWA

  Ryc. 1.5    Zmodyfikowany model post!powania z pacjentem. Pa-
trz"c od lewej strony, fizjoterapeuta zaczyna od zebrania informacji 
przeprowadzaj"c badanie. Nast!pnie dokonuje ich oceny pod k"tem 
warto#ci klinicznych. Model zaproponowany przez przewodnik po 
praktyce fizjoterapeutycznej1 daje tylko jedn" opcj!, jak" jest posta-
wienie rozpoznania. Powy$szy, zaadaptowany model, daje fizjote-
rapeucie wybór pomi!dzy jedn" z trzech alternatywnych decyzji, co 
zosta%o opisane w tek#cie. Ten model wydaje si! bardziej zgodny z 
zaleceniami praktyki klinicznej. (Za: Boissonnault WG, Umphred DA: 
Differential diagnosis phase I. W: Umphred DA (red.) Neurological 
Rehabilitation, wyd. 6. St. Louis, 2012, Elsevier.)
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Ból jest najcz!stszym problemem, z jakim pacjenci zg"aszaj# 
si! do $zjoterapeuty. Jest on traktowany jako tzw. „pi#ty 
podstawowy parametr %yciowy”1 obok ci&nienia t!tniczego, 
temperatury, t!tna i cz!sto&ci oddechu. Dlatego te% jego 
ocena jest kluczowym elementem wywiadu. 

Rozpoznanie wzorców bólu charakterystycznych dla 
ró%nych chorób jest niezb!dnym elementem badania. 
Poznanie mechanizmów rzutowania dolegliwo&ci z uszko-
dzonych narz#dów wewn!trznych do uk"adu mi!&niowo-
-szkieletowego mo%e pomóc fizjoterapeucie rozpozna' 
podejrzane wzorce bólu.

W tym rozdziale dokonano szczegó"owego przegl#du 
wzorców bólowych i b!dzie on stanowi" podstaw! do dal-
szych rozwa%a( nad poszczególnymi uk"adami, ze szcze-
gólnym uwzgl!dnieniem wzorców bólu trzewnego. Podano 
równie% informacje na temat mechanizmów rozwoju bólu.2

W ka%dej cz!&ci tego rozdzia"u omówione zostan# 
wzorce nocyceptywne charakterystyczne dla jednostek 
chorobowych, które mog# by' b"!dnie interpretowane 
jako dolegliwo&ci zwi#zane z uk"adem mi!&niowo-szkie-
letowym lub zaburzeniami nerwowo-mi!&niowymi. Pod-
czas podejmowania swych decyzji fizjoterapeuta powinien 
uwzgl!dnia' informacje dotycz#ce lokalizacji, wzorców 
rzutowania, opisu, cz!stotliwo&ci, nasilenia i czasu trwa-
nia bólu w po"#czeniu z wiedz# na temat wspó"istniej#cych 
objawów oraz czynników nasilaj#cych i ograniczaj#cych te 
dolegliwo&ci.

Niniejsza informacja powinna by' nast!pnie anali-
zowana odno&nie zaistnia"ych objawów pierwotnych 
uszkodze( uk"adu mi!&niowo-szkieletowego, charakte-
ryzuj#cych si! podobnymi cechami. Klatka piersiowa, 
grzbiet, barki, "opatki, miednica, biodra, pachwiny i stawy 
krzy%owo-biodrowe s# najcz!stszymi miejscami rzutowa-
nia bólu w przebiegu ró%nych chorób. Wzorce te zostan# 
omówione bardziej szczegó"owo w rozdzia"ach 14-18.

Istotnym elementem badania, przybli%onym w tym roz-
dziale, jest rozpoznawanie emocjonalnego pod"o%a obrazu 
klinicznego. Nale%y jednak pami!ta', %e wzorce bólu 
w chorobie nowotworowej mog# by' bardzo zbli%one do 
tego, co zwyczajowo jest nazywane bólem psychogennym 
lub bólem o pod"o%u emocjonalnym. Przedyskutowany 

zostanie równie% problem konwersji, wyolbrzymiania 
objawów, a tak%e zachowa( chorobowych.

MECHANIZMY RZUTOWANIA BÓLU TRZEWNEGO
Mechanizmy neuro$zjologiczne zwi#zane z bólem trzewnym 
nie zosta"y jak dot#d w pe"ni poznane. Proponowane modele 
s# oparte na wiedzy dotycz#cej mechanizmów czucia soma-
tycznego. Badacze nie zidenty$kowali jeszcze wszystkich 
w"ókien nerwowych i specy$cznych nocyceptorów zlokali-
zowanych w narz#dach wewn!trznych.3 Wiemy jedynie, %e 
aferentne (o charakterze czuciowym) zaopatrzenie organów 
wewn!trznych jest silnie zwi#zane z naczyniami krwiono-
&nymi, podobnie jak uk"ad wspó"czulny.4,5 

Na obecnym etapie trwaj# badania naukowe próbuj#ce 
zidentyfikowa' miejsca dok"adnego przewodnictwa oraz 
mechanizmy bólu trzewnego. Na skutek reakcji zapalnej 
dolegliwo&ci bólowe z danego narz#du mog# ulec projekcji 
na zdrowe struktury innego organu, który nie jest obj!ty 
zapaleniem, cho' szczegó"owe mechanizmy rzutowania 
nie s# wci#% poznane.6 

W"ókna nerwowe przewodz#ce czucie trzewne przez 
uk"ad przednioboczny docieraj# do wzgórza i nast!pnie do 
innych struktur mózgu. Te obszary koduj# umiejscowienie 
)ród"a bólu trzewnego, jednak wykonuj# to „niedok"adnie” 
z powodu ma"ej g!sto&ci odbiorników bod)ców, znacz-
nego nak"adania si! na siebie pól receptorowych i znacz-
nej konwergencji dróg wst!puj#cych. Z tego powodu kora 
mózgowa nie potrafi jednoznacznie rozró%ni' pierwot-
nego miejsca, z którego dociera do niej informacja o bólu, 
na przyk"ad dwunastnicy czy p!tli jelitowej.7,8

W obr!bie przewodu pokarmowego ma miejsce wiele 
odczu' typu g"odu, syto&ci, wype"nienia, które s# przekazy-
wane w"óknami aferentnymi do o&rodkowego uk"adu ner-
wowego, co wywo"uje ró%norodne objawy, pocz#wszy od 
dyskomfortu a% do dolegliwo&ci bólowych, nagl#cej reakcji 
czy potrzeby wypró%nienia si!. Drogi czuciowe posiadaj# 
g!st# sie' rozga"!zie( o silnej specyfikacji na zako(cze-
niach nerwowych na ró%nych poziomach struktur anato-
micznych, co umo%liwia szybkie przekazywanie wra%e( 

R O Z D Z I A !

3
Rodzaje bólu i wzorce bólów trzewnych
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do mózgu.9 Badacze wskazuj! na istnienie wielu zró"ni-
cowanych mechanizmów prowadz!cych do pojawienia 
si# doznania, które jest odczuwane jako „ból”. Konkretny 
symptom mo"e by$ efektem dzia%ania ró"nych zjawisk, 
a z kolei pojedynczy mechanizm mo"e le"e$ u podstaw 
ró"norodnych objawów.10

W przypadku bólu rzutowanego pochodzenia trzewnego 
rozwa"ane s! trzy niezale"ne mechanizmy zwi!zane z:
 •  rozwojem embrionalnym,
•  unerwieniem wielosegmentowym, 
•   bezpo&rednim uciskiem i wspólnymi drogami nerwowymi 

(przewodzenia informacji).

Rozwój zarodkowy

Ka"dy organ w troch# inny sposób rzutuje ból. Narz!dy 
jamy brzusznej b#d! stanowi$ wi#kszo&$ omawianych w tym 
wypadku struktur. Kiedy pacjent skar"y si# na bóle brzucha, 
to „bol!ce” miejsce nie musi znajdowa$ si# bezpo&rednio nad 
nieprawid%owo funkcjonuj!cym narz!dem (rycina 3.1).

W funkcjonalnym magnetycznym rezonansie j!drowym 
(z ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) i za 
pomoc! innych metod neuroobrazowania zaobserwowano 
pobudzenie dolno-bocznej cz#&ci zakr#tu za&rodkowego 
przy bólu trzewnym, co wskazuje równie" na znamienn! rol# 
mózgowia w jego odczuwaniu.11,12 Wydaje si#, "e to rozwój 
zarodkowy odgrywa nadrz#dn! funkcj# w rzutowaniu bólu 
trzewnego.

Ból podlega projekcji do miejsc, w których narz!dy by%y 
umiejscowione w trakcie embriogenezy. Cho$ w tym okresie 
migrowa%y one do innych lokalizacji, to ich pierwotne uner-
wienie pozosta%o i w efekcie powoduje rzutowanie dozna' do 
pierwotnego po%o"enia.

Narz!dy, takie jak nerki, w!troba i jelita powstaj! w trzecim 
tygodniu od zap%odnienia, gdy zarodek jest mniejszy od suszo-
nego winogrona. Najpó(niej dziewi#tnastego dnia od zap%od-
nienia struna grzbietowa tworz!ca kr#gos%up zamyka si#, a od 
dwudziestego pierwszego dnia serce podejmuje prac#.

Embriologicznie klatka piersiowa powstaje z tej samej 
tkanki co przewód pokarmowy. To t%umaczy, dlaczego 
objawy zwi!zane z patologi! narz!dów klatki piersiowej cz#-
sto s! rzutowane do jamy brzusznej w mechanizmie odruchu 
trzewno-trzewnego. Przyk%adowo, nierzadko choroby narz!-
dów klatki piersiowej, takie jak zapalenie p%uc lub op%ucnej, 
manifestuj! si# bólem odczuwanym w jamie brzusznej, a nie 
w klatce piersiowej.4

Chocia" mi#sie' sercowy embriologicznie powi!zany jest 
z czaszk!, to osierdzie otaczaj!ce serce pochodzi z tkanki 
przewodu pokarmowego. Wyja&nia to, dlaczego zawa% mi#-
&nia sercowego lub zapalenie osierdzia mog! powodowa$ ból 
rzutowany do jamy brzusznej.4

Jako kolejny przyk%ad wp%ywu rozwoju zarodkowego na 
narz!dy wewn#trzne i zewn#trzne mo"na przytoczy$ ma%-
"owin# uszn! i nerk#. Struktury te maj! podobny kszta%t, 
poniewa" pochodz! z tej samej tkanki zarodkowej (o& usz-
no-nerkowa mezenchymy [zarodkowa tkanka %!czna – przyp. 
red.]) i kszta%tuj! si# w podobnym czasie (rycina 3.2). 

W!troba

Kolka "ó#ciowa

Zapalenie p$cherzyka "ó#ciowego,
zapalenie trzustki,

choroba wrzodowa dwunastnicy
Zapalenie wyrostka

robaczkowego

Ból zwi!zany z jelitem grubym

Perforacja wrzodu 
dwunastnicy
Penetruj!cy wrzód 
dwunastnicy

Zapalenie trzustki,
kolka nerkowa

Zapalenie p$cherzyka
"ó#ciowego

Niedokrwienie 
odbytnicy

Zapalenie
trzustki

Serce

Choroba
refluksowa
prze#yku

Kolka
nerkowa

Ból zwi!zany 
z jelitem cienkim

Kolka 
moczowodowa

Wrzód
trawienny

  Ryc. 3.1    Najcz!stsze lokalizacje bólu pochodz"cego z narz"dów jamy brzusznej. Kiedy pacjent 
skar#y si! na ból, który mo#e by$ przenoszony z narz"dów wewn!trznych, to nie musi on by$ zloka-
lizowany dok%adnie nad chorym narz"dem. Wzorce rzutowania bólu trzewnego s" zale#ne od rozwoju 
narz"dów wewn!trznych w okresie zarodkowym. Odczucie to ulega projekcji do miejsc, w których 
dany organ znajdowa% si! w tym okresie. (Dane pochodz" z: Jarvis C: Physical examination and health 
assessment, ed 5, Philadelphia, 2008, WB Saunders.)
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sprawuj!cego opiek" nad chorym ma dost"p do najbardziej 
aktualnych informacji (rubryka 6.1). 

OBJAWY CHORÓB UK!ADU KR"#ENIA
G#ówne objawy chorób serca to ból lub dyskomfort w klatce 
piersiowej, szyi i/lub ramieniu, ko#atanie serca, duszno$%, 
omdlenie, zm"czenie, kaszel, poty i sinica. Obrz"ki i dolegli-
wo$ci ko&czyn dolnych (chromanie przestankowe) to typowe 
objawy chorób naczy&. Symptomy zaj"cia procesem choro-
bowym uk#adu kr!'enia mog! dotyczy% ca#ego organizmu 
(tabela 6.1). 

Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej

Jest to cz"sty objaw chorób uk#adu kr!'enia i nie wolno go 
bagatelizowa%. Ból w klatce piersiowej mo'e by% pochodzenia 
sercowego lub pozasercowego, ma prawo te' promieniowa% 
do szyi, 'uchwy, górnej cz"$ci mi"$nia czworobocznego, gór-
nej cz"$ci pleców, barków lub ramion (najcz"$ciej do lewego 
ramienia).

Promieniowanie bólu w dó# wzd#u' ramienia odpowiada 
obszarowi zaopatrywanemu przez nerw #okciowy. Ból zwi!-
zany z chorob! serca mo'e by% odczuwany na obszarze odpo-
wiednich dermatomów, gdy' mi"sie& ten jest zaopatrywany 

przez nerwy pochodz!ce z segmentów C5 - (4, powoduj!c 
rzutowanie bólu trzewnego do odpowiadaj!cego mu obszaru 
somatycznego (rycina 3.3). Przyk#adowo, serce i przepona 
zaopatrywane przez nerwy rdzeniowe C5-6 mog! wywo#y-
wa% ból w barku (zobacz ryciny 3.4 i 3.5). 

Dolegliwo$ci te mog! pojawi% si" w przebiegu choroby 
wie&cowej, zawa#u mi"$nia serca, zapalenia osierdzia, zapa-
lenia wsierdzia, wypadania p#atka zastawki mitralnej lub 
rozwarstwienia aorty. Lokalizacja i charakter (cz"sto$%, 
nasilenie, d#ugo$% czasu trwania) ró'ni! si" w zale'no$ci od 
wywo#uj!cej go choroby (zobacz charakterystyk" poszcze-
gólnych stanów). 

Bólowi w klatce piersiowej pochodzenia sercowego cz"sto 
towarzysz! takie objawy, jak nudno$ci, wymioty, poty, dusz-
no$%, zm"czenie, blado$% czy omdlenie. Obecno$% wymie-
nionych symptomów towarzysz!cych nakazuje szczególn! 
uwag" przy ró'nicowaniu odczu% pochodzenia mi"$niowo-
-szkieletowego z bólem sercowym. Wra'enia nocyceptywne 
lub dyskomfort w klatce piersiowej pochodzenia sercowego 
mog! pojawi% si" tak'e przy prawid#owych t"tnicach wie&-
cowych, na przyk#ad w przypadku niedokrwisto$ci, powo-
duj!cej niedostateczne zaopatrzenie w tlen komórek mi"$nia 
serca podczas wysi#ku )zycznego. 

Dolegliwo$ci w klatce piersiowej maj! prawo by% wywo#ane 
licznymi chorobami nieb"d!cymi pochodzenia kardiologicz-
nego, na przyk#ad uszkodzeniem kr!'ka mi"dzykr"gowego 
w kr"gos#upie szyjnym lub zapaleniem stawów; ból mo'e by% 
zwi!zany z l"kiem, punktami spustowymi, za'ywaniem kokainy 
i wieloma innymi czynnikami, omówionymi w rozdziale 17. 

Ko!atanie serca

Jest to uczucie nierównej akcji serca, nazywane tak'e potocz-
nie arytmi!. Mo'e by% wywo#ane #agodnym zaburzeniem (na 
przyk#ad wypadaniem p#atka zastawki mitralnej, tzw. „ser-
cem sportowca”, stosowaniem kofeiny, poczuciem l"ku) lub 
powa'niejsz! chorob! (wie&cow!, kardiomiopati!, ca#ko-
witym blokiem serca, t"tniakiem lewej komory serca, wad! 
zastawkow! - stenoza mitralna lub aortalna).

Uczucie ko#atania serca opisywane jest jako walenie, 
#omotanie, skakanie, trzepotanie lub szybkie bicie. Ma prawo 
mu towarzyszy% uczucie pustki w g#owie lub omdlenie. T"tno 
mo'e by% szybkie i nieregularne, tak jakby serce pomija#o 
dane pobudzenie.

Niekiedy pacjent zg#asza uczucie dr'enia czy trzepotania 
w szyi. Ogólnie mówi!c, je$li odczuciu dr'enia w szyi nie 
towarzysz! inne objawy, to zwykle jest ono wywo#ane l"kiem, 
skurczem t"'cowym mi"$ni lub ich naci!gni"ciem.

Ko#atanie serca mo'e by% zjawiskiem )zjologicznym 
(na przyk#ad gdy pojawia si" mniej ni' sze$% razy w ci!gu 
minuty). Je'eli ko#atanie serca trwa godzinami lub towarzysz! 
mu takie symptomy, jak ból, duszno$%, omdlenie czy uczucie 
pustki w g#owie, wymaga natychmiastowego skierowania do 
lekarza. Ponadto, je$li ko#atanie serca wyst!pi u osoby, u któ-
rej w rodzinie mia#y miejsce przypadki nag#ej, niewyja$nio-
nej $mierci, równie' wymaga fakt ten szybkiej oceny przez 
lekarza. 

TABELA 6.1    Objawy wywo!ane chorobami 
uk!adu kr"#enia

Uk!ad Objawy

Objawy ogólne Os!abienie
Zm"czenie
Zmiana masy cia!a
Zmniejszenie tolerancji wysi!ku
Obrz"ki obwodowe

Skóra Odle#yny
Utrata w!osów na ciele
Sinica (warg i paznokci)

O$rodkowy 
uk!ad  
nerwowy

Bóle g!owy
Zaburzenia widzenia
Zawroty g!owy
Omdlenie

Oddechowy Oddychanie z wysi!kiem
Duszno$%
Kaszel z odkrztuszaniem

Moczowo- 
p!ciowy

Cz"stomocz
Nykturia
Zag"szczenie moczu
Zmniejszenie ilo$ci oddawanego moczu

Mi"$niowo- 
szkieletowy

Ból w klatce piersiowej, ból barku, pleców, 
szyi, #uchwy lub ramienia

Bóle mi"$niowe
Zm"czenie mi"$ni
Zanik mi"$ni
Obrz"ki
Chromanie

Pokarmowy Nudno$ci i wymioty
Wodobrzusze (rozd"cie brzucha)

Zmodyfikowane na podstawie: Goldman CC, Boissonnault WG: Pa-
thology: implications for the physical therapist, Philadelphia, 1998, WB 
Saunders.
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Chorzy, którzy skar!" si# na uczucie ko$atania serca mog" 
nie mie% choroby serca. Objaw ten ma prawo wyst"pi% w prze-
biegu nadczynno&ci tarczycy, u osób nadwra!liwych na kofe-
in# po jej spo!yciu, jako skutek uboczny dzia$ania niektórych 
leków oraz po za!yciu narkotyków (kokaina). Trzeba zach#-
ci% pacjenta, !eby zg$osi$ wyst#powanie tego objawu swojemu 
lekarzowi, je!eli nigdy wcze&niej tego nie uczyni$. 

Duszno!"

Stan ten, opisywany równie! jako uczucie braku powietrza 
lub wyst#powanie krótkiego oddechu, mo!e wynika% z cho-
roby uk$adu kr"!enia, ale u jej pod$o!a maj" prawi le!e% tak!e 
choroby uk$adu oddechowego (rozdzia$ 7), gor"czka, niektóre 
leki, alergia, s$aba wydolno&% organizmu lub oty$o&%. Wcze-
sny pocz"tek duszno&ci mo!e by% okre&lony jako konieczno&% 
zwi#kszonego oddychania lub dyskomfort podczas oddycha-
nia po %wiczeniach 'zycznych lub innym wysi$ku.

Duszno&% przy niewielkim wysi$ku (duszno&% wysi$kowa) 
wynika z upo&ledzenia kurczliwo&ci lewej komory serca, co 
prowadzi do zalegania krwi w p$ucach. Pojawia si# zastój 
krwi w kr"!eniu p$ucnym oraz duszno&%. Przy du!ym upo&le-
dzeniu uk$adu kr"!enia i oddechowego rozwija si# duszno&% 
spoczynkowa. 

Nasilenie duszno&ci zale!y od zaawansowania choroby. 
Im ci#!sza choroba serca, tym $atwiej doprowadza do dusz-
no&ci. W najtrudniejszych przypadkach pojawia si# nocna 
napadowa duszno&% oraz ortopnoe (uczucie braku powietrza 
w pozycji le!"cej, które znika w pozycji siedz"cej; pacjenci, 
!eby zasn"% wk$adaj" pod g$ow# kilka poduszek). Nierzadko 
miarodajnym testem zaawansowania ortopnoe staje si# liczba 
poduszek pod g$ow", które pozwalaj" choremu na swobodne 
i komfortowe oddychanie przed za&ni#ciem.

Nocna napadowa duszno&% oraz niewyja&nione epizody 
krótkiego oddechu cz#sto towarzysz" zastoinowej niewy-
dolno&ci serca. W ci"gu dnia dzia$anie grawitacji w pozycji 
wyprostowanej i skierowanie nadmiernej ilo&ci p$ynów ustro-
jowych organizmu do ko(czyn dolnych pozwala na bardziej 
skuteczn" wentylacj# i perfuzj# p$uc, które w takiej sytuacji s" 
relatywnie wolne od p$ynu w zale!no&ci od nasilenia zasto-
inowej niewydolno&ci serca. Nocna napadowa duszno&% 
budzi pacjenta, poniewa! powrót krwi do serca i p$uc z ko(-
czyn dolnych zwi#ksza si# w pozycji le!"cej. 

Ka!da osoba, która nie jest w stanie wej&% po schodach na 
jedno pi#tro bez umiarkowanego lub ci#!kiego uczucia braku 
tchu lub przebudza si# w nocy z powodu duszno&ci, wymaga 
skierowania do lekarza. Ka!dy pacjent z chorob" serca, u któ-
rego nasila si# duszno&% równie! wymaga wizyty lekarskiej. 
Duszno&% zmniejszaj"ca si# poprzez zmian# toru oddycha-
nia (na przyk$ad oddychanie przez zasznurowane usta) lub 
po przyj#ciu okre&lonej pozycji cia$a (na przyk$ad pochylenie 
si# do przodu z podpartymi ramionami) wskazuje raczej na 
jej pochodzenie z uk$adu oddechowego ni! sercowego. Ze 
wzgl#du na fakt, i! duszno&% dla wielu osób jest przera!aj"-
cym uczuciem, unikaj" one wszelkiej aktywno&ci, która mo!e 
j" wywo$a%, a w ten sposób istotnie redukuj" jakikolwiek 
wysi$ek 'zyczny.

Omdlenie kardiogenne

Spowodowane przyczynami kardiologicznymi omdlenie lub 
mniej gro)ne uczucie pustki w g$owie czy te! zawroty mog" 
by% wywo$ane zmniejszeniem poda!y tlenu do mózgu. Kar-
diologiczne przyczyny omdle( to zaburzenia rytmu serca, 
hipotonia ortostatyczna, niewydolno&% lewej komory serca, 
choroba wie(cowa lub niewydolno&% t#tnic kr#gowych. 

Uczucie pustki lub zawroty g$owy w przebiegu hipotonii 
ortostatycznej (nag$ego spadku ci&nienia t#tniczego) mog" 
pojawi% si# po gwa$townej zmianie pozycji cia$a (na przyk$ad 
z pozycji le!"cej do wyprostowanej lub z pozycji siedz"cej do 
stoj"cej) albo w czasie wysi$ku 'zycznego prowadz"cego do 
wzrostu ci&nienia w jamie brzusznej (na przyk$ad parcie jak 
przy defekacji, podnoszenie ci#!arów). Ka!dy pacjent ze stenoz" 
aortaln" ze znamiennym prawdopodobie(stwem do&wiadczy$ 
uczucia pustki w g$owie podczas takich aktywno&ci. 

Przyczyny pozakardiologiczne, takie jak l#k lub napi#cie 
emocjonalne mog" wywo$a% hiperwentylacj# i jako jej sku-
tek uczucie pustki w g$owie (lub omdlenie wazowagalne). 
W pocz"tkowym okresie stosowania leków kardiologicznych 
(na przyk$ad rozszerzaj"cych naczynia krwiono&ne) jako 
objaw uboczny mo!e pojawi% si# hipotonia ortostatyczna. 

Omdlenie, pojawiaj"ce si# bez !adnych symptomów 
poprzedzaj"cych, takich jak zawroty g$owy czy nudno&ci, 
mo!e by% wyrazem zastawkowej wady serca lub zaburze( 
rytmu serca. Ze wzgl#du na zagro!enie nag$ym zgonem 
ka!dy pacjent z omdleniami o nieznanej przyczynie powi-
nien zosta% skierowany do lekarza, szczególnie je&li ma roz-
poznan" chorob# uk$adu kr"!enia lub gdy wyst#puj" czynniki 
ryzyka zawa$u serca, lub udaru mózgu. 

Badanie kr#gos$upa szyjnego mo!e spowodowa% zawroty 
g$owy. Je&li pojawi" si# takie objawy, jak oczopl"s, zmieniona 
wielko&% )renicy lub zak$ócenia widzenia z zawrotami g$owy 
lub uczuciem pustki nale!y z du!" ostro!no&ci" wdra!a% dal-
sz" terapi#. Sugeruje si#, !e inne czynniki takie jak osobnicza 
wra!liwo&% na skrajny zakres ruchów g$owy, wiek oraz reak-
tywno&% przedsionka mog" wp$ywa% na wyniki testów oce-
niaj"cych t#tnice kr#gowe.

Zm#czenie

Jest to stan wywo$any minimalnym wysi$kiem i wskazuje na 
brak energii, który mo!e mie% przyczyn# kardiologiczn" (na 
przyk$ad choroba wie(cowa, dysfunkcja zastawki aortalnej, 
kardiomiopatia lub zapalenie mi#&nia serca). Mo!e by% tak!e 
wynikiem zaburze( neurologicznych, mi#&niowych, metabo-
licznych lub oddechowych. Zwykle zm#czeniu wynikaj"cemu 
z choroby serca towarzysz" dodatkowe objawy, jak duszno&%, 
dyskomfort w klatce piersiowej, ko$atanie serca lub ból g$owy. 

Zm#czenie niewspó$mierne do wykonanego wysi$ku, 
szczególnie u pacjenta ze zdiagnozowan" wcze&niej chorob" 
serca, wymaga &cis$ego monitorowania. Warto pami#ta%, !e 
leki beta-adrenolityczne, stosowane w chorobach serca, tak!e 
mog" powodowa% objawy zm#czenia. 

Je&li pacjent $atwo si# m#czy podczas rehabilitacji rucho-
wej, a nie mia$ wcze&niej rozpoznawanej choroby serca, ocena 
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 •  Niepokój. 
• Blado!". 
• Tachykardia.
• Zimna skóra.
• Hipotensja (niskie ci!nienie.

OBJAWY KLINICZNE
Krwotok z !ylaków prze"yku

mi!"szu mog! by# ró"ne, aczkolwiek najcz$stsz! przyczyn! 
w Stanach Zjednoczonych jest nadu"ywanie alkoholu. 

Oprócz tego, u 20 do 30% pacjentów stwierdza si$ niealkoho-
low! st%uszczeniow! chorob$ w!troby (z ang. nonalcoholic fatty 
liver disease, NAFLD), rozumian! jako nacieczenie komórkami 
t%uszczowymi przekraczaj!ce 5-10% masy narz!du. Wed%ug 
trzeciego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia schorzenie 
dotyka g%ównie populacj$ doros%ych Amerykanów pocho-
dzenia meksyka&skiego, cierpi!cych na cukrzyc$ i oty%o'#.24 
Niezale"nymi czynnikami ryzyka s! równie" choroby sercowo-
-naczyniowe25, a tak"e te, które mog! prowadzi# do uszkodze-
nia w!troby (na przyk%ad alkohol, toksyny przemys%owe, wirusy 

hepatotropowe).26 W sytuacjach tych dochodzi do zapalenia 
w!troby, a nast$pnie jej bliznowacenia i marsko'ci.23 Zapobie-
ganie i leczenie cukrzycy, oty%o'ci oraz ochrona w!troby przed 
toksynami mo"e ograniczy# uci!"liwo'# przebiegu choroby.26

Stopie& aktywno'ci pacjenta z uszkodzeniem spowodo-
wanym przewlek%! niewydolno'ci! w!troby jest okre'lony 
przez dany obraz kliniczny. Z wzgl$du na fakt, i" prze-
p%yw krwi przez w!trob$ zmniejsza si$ przy umiarkowanej 
aktywno'ci (zycznej, zaleca si$ okresy odpoczynku oraz 
dostosowanie wysi%ku (zycznego do poziomu zm$czenia 
odczuwanego przez pacjenta w trakcie aktywno'ci, a nast$p-
nie w domu.

Chory mo"e wróci# do pracy po uzyskaniu zgody leka-
rza, lecz powinien unika# nadmiernego wysi%ku, takiego jak 
podnoszenie ci$"kich przedmiotów, szczególnie wtedy, je'li 
obecne jest nadci'nienie wrotne i "ylaki prze%yku. Z powo-
dów stresogennych dochodzi te" do zmniejszenia prze-
p%ywu w!trobowego krwi, tak wi$c mniejszy poziom emocji 
w warunkach domowych, w zak%adzie pracy lub w czasie 
leczenia ma znamienne dzia%anie terapeutyczne.

Progresja marsko!ci w"troby. W chwili post$pu zaawan-
sowania marsko'ci i niewydolno'ci w!troby dochodzi do 
rozwoju nadci'nienia wrotnego, wodobrzusza oraz "ylaków 
prze%yku, a tak"e pó)nych objawów ze strony wr$cz ca%ego 
organizmu (tabela 9.4).

Nadci!nienie wrotne to podwy"szone ci'nienie w "yle wrot-
nej (przez któr! krew przep%ywa z przewodu pokarmowego 
i 'ledziony do w!troby), a pojawia si$ ono wtedy, kiedy krew 
wrotna napotyka na zwi$kszony opór w zw%óknia%ej w!trobie. 
W zwi!zku z tym krew p%ynie do prze%yku, "o%!dka oraz 'le-
dziony, omijaj!c w!trob$ dzi$ki kr!"eniu obocznemu.

 •  Umiarkowany ból w prawy górnym kwadrancie (narastaj#cy).
• Objawy ze strony przewodu pokarmowego.
• Anoreksja i utrata apetytu.
• Niestrawno!". 
• Utrata masy cia$a.
• Nudno!ci i wymioty. 
• Biegunka lub zaparcie. 
• T%py ból brzucha.
• &atwe m%czenie si% (przy umiarkowanym wysi$ku).
• Os$abienie. 
• Gor#czka.

OBJAWY KLINICZNE
Marsko#$ w%troby

TABELA 9.4    Objawy marsko!ci w"troby
Uk!ad Objawy przedmiotowe

Uk!ad oddechowy Ograniczone rozszerzanie si" klatki pier-
siowej (spowodowane wodobrzuszem)

Hipoksja (niedotlenienie)
 •  Duszno#$ 
 •  Sinica
•  Pa!eczkowate palce

O#rodkowy uk!ad 
nerwowy (zmiany 
post"puj%ce 
prowadz%ce do 
#pi%czki w%tro-
bowej)

Niewielkie zmiany bystro#ci umys!u 
(post"puj%ce)

Umiarkowana utrata pami"ci
Os!abiona zdolno#$ rozumowania
Dra&liwo#$ 
Ob!"d i halucynacje 
Niewyra'na mowa
Grubofaliste dr&enie r%k (dr&enie wypro-

stowanych r%k)
Zapalenie nerwów obwodowych 
Zanik mi"#ni obwodowych 

Uk!ad hematolo-
giczny 

Upo#ledzone krzepni"cie/tendencja do 
krwawie( 

•    Krwawienia z nosa 
•    )atwe powstawanie siniaków
•    Krwawi%ce dzi%s!a
Niedokrwisto#$ (zazwyczaj spowodowa-

na krwawieniem z &ylaków prze!yku)
Uk!ad endokryno-

logiczny (zmiany 
spowodowane 
niezdolno#ci% 
w%troby do 
metabolizowania 
hormonów)

Zanik j%der
Nieregularne miesi%czki 
Ginekomastia (nadmierny rozwój piersi 

u m"&czyzn) 
Utrata ow!osienia na klatce piersiowej 

i pod pachami 

Skóra Silny #wi%d
Nadmierna sucho#$ 
S!abe napi"cie tkanki
Nieprawid!owa pigmentacja
Wystaj%ce paj%czki naczyniowe
Rumie( d!oniowy 

W%troba Hepatomegalia (powi"kszenie w%troby)
Wodobrzusze
Obrz"ki ko(czyn dolnych 
Encefalopatia w%trobowa (zobacz tabel" 9.5)

Przewód pokar-
mowy

Utrata apetytu 
Nudno#ci 
Wymioty
Biegunka 
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Encefalopatia (!pi"czka w"trobowa)
Stanowi jedno z najcz!stszych powik"a# schorze# w$troby. 
Jest chorob$ neurologiczn$ spowodowan$ upo%ledzon$ 
detoksykacj$ amoniaku przez w$trob! (powstaj$cego w cza-
sie rozpadu bia"ek w jelitach). Zwi!kszone st!&enie amoniaku 
jest bezpo%rednio toksyczne dla o%rodkowego i obwodowego 
uk"adu nerwowego i powoduje szereg powik"a# neurolo-
gicznych. Dr&enie grubofaliste (asterixis) oraz dr!twienie/

mrowienie (b"!dnie interpretowane jako zespó" cie%ni nad-
garstka/st!pu) s$ cz!stymi objawami nieprawid"owego st!&e-
nia amoniaku. 

Objawy. Obraz kliniczny encefalopatii w$trobowej jest 
zró&nicowany w zale&no%ci od stopnia uszkodzenia uk"adu 
nerwowego. 'pi$czka ma cztery stopnie zaawansowania, 
w odniesieniu do wzrostu st!&enia amoniaku w surowicy krwi. 
Towarzysz$ce objawy zebrano i przedstawiono w tabeli 9.5.

Fizjoterapeuta zajmuj$cy si! pacjentem hospitalizowanym 
z powodu zagra&aj$cej %pi$czki w$trobowej napotyka u niego 
g"ównie na trudno%ci z poruszaniem si! oraz stwierdza nie-
pewno%( chodu. Takiego chorego nale&y zabezpieczy( przed 
upadkami i epizodami padaczkowymi.29 Uszkodzenie skóry 
u pacjentów niedo&ywionych, w przebiegu choroby w$troby, 
unieruchomienia, &ó"taczki czy obrz!ków, mo&e wyst$pi( 
w czasie krótszym ni& 24 godziny. Zaleca si! starann$ piel!gna-
cj! cia"a, bierne (wiczenia )zyczne oraz cz!st$ zmian! pozycji.

#ó$taczka noworodków
Stan ten dotyczy oko"o 60% noworodków, gdy& jest on spo-
wodowany zwolnion$ czynno%ci$ w$troby w pierwszych 
dniach &ycia.30 W przypadku niewielkiego odsetka mo&e 
wyst$pi( bardzo nasilona &ó"taczka, która - je%li nie b!dzie 
leczona przed d"u&szy czas - mo&e spowodowa( uszkodzenie 
mózgu (w wyniku toksycznego st!&enia bilirubiny we krwi). 
Niezwykle wa&ne jest badanie przesiewowe wszystkich nowo-
rodków pod k$tem &ó"taczki. Pojawienie si! zmiany koloru 
skóry u noworodków wymaga natychmiastowego skierowa-
nia do szpitala i sprawdzenia st!&enia bilirubiny.31,32

Ropie% w"troby
Jest to schorzenie wyst!puj$ce stosunkowo rzadko, g"ównie 
wtedy, kiedy bakterie (na przyk"ad Klebsiella pneumoniae 

 •  Wodobrzusze (zobacz rycin! 9.8).
• Rozszerzenie naczy" obocznych. 
• #ylaki prze$yku (górny odcinek przewodu pokarmowego).
• #ylaki odbytu (dolny odcinek przewodu pokarmowego).
• Splenomegalia (powi!kszenie %ledziony).
• Ma$op$ytkowo%& (obni'ona liczba p$ytek krwi).

Wodobrzusze to nieprawid$owe nagromadzenie p$ynu w jamie 
otrzewnowej, zawieraj(cego du'e ilo%ci bia$ka i elektrolitów, 
w wyniku nadci%nienia wrotnego i „ucieczki” bia$ek z krwi na 
skutek niewyrównanego ci%nienia onkotycznego (rycina  9.8). 
Marsko%& w(troby stanowi pierwszoplanow( przyczyn! roz-
woju wodobrzusza.27 Jest to konsekwencja braku produkcji 
albumin przez w(trob!, narastania obrz!ków i gromadzenia 
si! p$ynów w jamie otrzewnej. Dla fizjoterapeutów przepuklina 
brzuszna i lordoza l!d)wiowa, obserwowane u pacjentów 
z wodobrzuszem, mog( dawa& objawy przypominaj(ce zaj!-
cie uk$adu mi!%niowo-szkieletowego, takie jak ból pachwiny 
lub kr!gos$upa l!d)wiowego (opis  przypadku 9.3).

!ylaki prze"yku to rozszerzone 'y$y dolnej jego cz!%ci, które 
powstaj( w wyniku nadci%nienia wrotnego.28 *ciana 'ylaków 
jest cienka i mo'e ulec p!kni!ciu, powoduj(c ci!'ki krwotok, 
czasem prowadz(cy do zgonu.

OBJAWY KLINICZNE
Nadci!nienie wrotne 

69-letni m!'czyzna, po wszczepieniu endoprotezy stawu biodro-
wego lewego przed dwoma tygodniami (w szpitalu cywilnym), 
zosta$ nast!pnie poddany fizjoterapii w przychodni szpitala woj-
skowego. W wywiadach - d$ugotrwa$e nadu'ywanie alkoholu 
i palenie tytoniu, choroby serca, nadci%nienie t!tnicze oraz scho-
rzenia naczy" obwodowych.

Lista problemów medycznych (sporz(dzona przez lekarza):
marsko%&  w(troby wtórna do alkoholizmu, 
wodobrzusze  wtórne do nadci%nienia wrotnego,
choroba  wie"cowa z nadci%nieniem t!tniczym,
choroba  mia'd'ycowa naczy" obwodowych (t!tniczych), 
 umiarkowana  utrata wzroku wtórna do zwyrodnienia plamki 
'ó$tej.
Pacjent po zabiegu ortopedycznym zosta$ skierowany na 

rehabilitacj! ruchow(. Podczas badania wst!pnego skar'y$ si! na 
dolegliwo%ci mi!%niowo-szkieletowe, przewlek$y ból kr!gos$upa 
l!d)wiowego trwaj(cy przez ostatnie 6 miesi!cy i nowe  wra'enie 
nocyceptywne odczuwane w lewej pachwinie po wszczepieniu 
endoprotezy stawu biodrowego.

Wodobrzusze mo!e by" przyczyn# bólu kr$gos%upa 
l$d&wiowego i/lub bólu w pachwinie. Jak zbadasz pacjenta 
pod k#tem mo!liwych przyczyn bólu w pachwinie (choroby 
naczy', w#troby)? 

Wywiad chorobowy 
Rak w wywiadzie.
Przepuklina brzuszna lub pachwinowa w wywiadzie.

Objawy kliniczne
Zadaj dodatkowe pytania na temat charakteru bólu, tak jak to 

omówiono w rozdziale 3.
 Co wed$ug Pana mo'e by& przyczyn( bólu w pachwinie?
 Zwró& uwag! na objawy alarmowe zaj!cia naczy": pacjent 

opisuje ból jako „pulsowanie”.
 Ból nasila si! 5-10 minut po rozpocz!ciu wysi$ku fizycznego, 

dotyczy ko"czyn dolnych i ust!puje w spoczynku (chromanie 
przestankowe). 

Badanie przy wykorzystaniu wzroku i dotyku, w tym obserwacja 

OPIS PRZYPADKU 9.3  
Wodobrzusze
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ten móg! si" rozwin#$ w dzieci%stwie lub w wieku dorastania. 
W tej grupie osób mo&na obserwowa$ symptomy wola.

Zapalenie tarczycy 

W'ród przyczyn zapalenia tarczycy nale&y wymieni$ zaka&e-
nie oraz proces autoimmunologiczny. Najcz"stszym rodza-
jem jest przewlek!e autoimmunologiczne zapalenie tarczycy 
tzw. choroba Hashimoto. Schorzenie wyst"puje znacznie cz"-
'ciej u kobiet, na ogó! pomi"dzy 30. a 50. rokiem &ycia. Znisz-
czenie tarczycy mo&e prowadzi$ do niedoczynno'ci narz#du 
(opis przypadku 11.2).

Zwykle dochodzi do obustronnego powi"kszenia tarczycy, 
cho$ jeden p!at mo&e by$ bardziej powi"kszony ni& drugi. 
Pozosta!e objawy zale&# od stanu funkcjonalnego tarczycy. 
Wczesne obci#&enie procesem chorobowym mo&e spowodo-
wa$ !agodne objawy nadczynno'ci tarczycy, a pó(niej rozwój 
jej niedoczynno'ci.

Nadczynno!" tarczycy 
Hipertyreoza lub tyreotoksykoza odnosi si" do zaburze%, 
w których dochodzi do nadmiernego wydzielania hormonów 
tarczycy. Choroba Gravesa - Basedowa jest cz"stym typem 
nadczynno'ci tarczycy, który charakteryzuje si" uogólnionym 
powi"kszeniem gruczo!u (lub wyst"puje wole, prowadz#ce 
do przyrostu obwodu szyi) oraz nierzadko, wysuni"cie ga!ek 
ocznych spowodowane retrakcj# powieki i zapaleniem mi"'ni 
ga!ki ocznej.

Objawy. Nadmiar hormonów tarczycy powoduje uogól-
nione zwi"kszenie metabolizmu organizmu. Objawy tyreo-
toksykozy pojawiaj# si" stopniowo i dotycz# prawie ka&dego 
uk!adu (rycina 11.3 i tabela 11.4). 

W przypadku starszej populacji wyst"puj# nast"puj#ce 
objawy takie jak dr&enie, rozdra&nienie emocjonalne, zabu-
rzenia rytmu serca, zm"czenie, utrata masy cia!a oraz nieto-
lerancja cieplna.27 U m!odszych pacjentów najcz"'ciej mo&na 
stwierdzi$ nietolerancj" zimna, przybranie na masie cia!a, 
sucho'$ skóry, zaparcia i zmniejszenie poziomu przemiany 
materii.16

Przewlek!e zapalenie oko!ostawowe ma prawo równie& 
wyst"powa$ w przebiegu nadczynno'ci tarczycy. Zapaleniem 
oko!ostawowym nazywamy stan zapalny obejmuj#cy struk-
tury oko!ostawowe, w tym 'ci"gna, wi#zad!a oraz torebk" sta-
wow#. Zespó! powoduje ból oraz zmniejszenie zakresu ruchu. 
W badaniu radiologicznym mo&na uwidoczni$ zwapnienia 
oko!ostawowe lub 'ci"gien. Zarówno zapalenie oko!ostawowe 
jak i zwapnienie 'ci"gien dotyczy najcz"'ciej stawu ramien-
nego. Stany te cz"sto wyst"puj# u pacjentów z chorobami 
endokrynologicznymi (opis przypadku 11.3).

NADCZYNNO!" 

Cienkie w#osy

Wytrzeszcz

Niewydolno$%
serca
(tachykardia) 

Utrata masy cia#a

Biegunka

Wzmo&one
odruchy

Pierwotny
obrz'k

Ciep#a skóra,
spocone r'ce

Powi'kszona
tarczyca:
•(Rozlana („ciep#a 
   i mi'kka przy 
   badaniu 
   palpacyjnym”)
• Guzkowa
• Pojedynczy guzek 
   „toksyczny”

NIEDOCZYNNO!" 

Wypadanie w#osów
Suche, #amliwe 
w#osy
Obrz'k oko#ooczodo#owy 
Obrzmia#a (opuchni'ta) twarz

Gruczo# tarczowy
(tarczyca) prawid#owej

wielko$ci lub ma#a

Niewydolno$%
serca

(bradykardia)

Zaparcia

Nietolerancja
zimna

Os#abienie
si#y mi'$niowej

Obrz'ki
ko)czyn

  Ryc. 11.3    Porównanie nadczynno!ci z niedoczynno!ci" tarczycy. 
(Z: Damjanov I: Pathology for the heath-related profession, ed 4, Phi-
ladelphia, WB Saunders, 2006. Zamieszczone za zgod".)

 •  Bolesne powi!kszenie tarczycy.
• Dysfagia lub d"awienie si!.
•  Ból zlokalizowany z przodu szyi, ból barków lub klatki pier-

siowej bez zmian biomechanicznych.
•  Czasami "atwo wyczuwalny gruczo" tarczowy (o zwi!kszo-

nym ociepleniu, tkliwy, obrz!kni!ty).

OBJAWY KLINICZNE
Zapalenie tarczycy

 •  Zwi!kszony obwód szyi.
•  Ucisk na s#siaduj#ce tkanki (na przyk"ad tchawica oraz 

prze"yk).
• Trudno$ci w oddychaniu.
• Dysfagia.
• Chrypka.

OBJAWY KLINICZNE
Wole tarczycy
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Bolesne ograniczenie ruchu w stawie ramiennym zwi!-
zane z zapaleniem oko"ostawowym dok"adnie opisano u cho-
rych z nadczynno#ci! tarczycy w ka$dym wieku. Poddany 
procesowi chorobowemu mo$e by% jeden lub obydwa stawy 
ramienne. Stopniowo mo$e doj#% do powstania zarostowego 
zapalenia torebki stawowej (tzw. bark zamro$ony). W przy-
padku chorych z nadczynno#ci! tarczycy opisano równie$ 
ostre wapniej!ce zapalenie #ci&gien nadgarstka. W celu znie-
sienia ostrych objawów konieczne mo$e by% stosowanie leków 
przeciwzapalnych, a leczenie nadczynno#ci tarczycy powo-
duje ust!pienie przewlek"ego zapalenia oko"ostawowego.

Istnieje równie$ silna zale$no#% pomi&dzy nadczynno-
#ci! tarczycy a obni$on! mineralizacj! ko#ci i osteoporoz!29 
jako skutek przyspieszenia os"abienia struktury przestrzen-
nej tkanki.30,31 W pi#miennictwie mo$na znale'% prac& 
kazuistyczn!, w której scharakteryzowano przypadek kobiety 
stosuj!cej hormonaln! terapi& zast&pcz! ze szczytowymi lub 
nadmiernymi dawkami tyroksyny i wspó"istniej!c! osteope-
ni& w ko#ciach przedramienia, biodrze i odcinku l&d'wio-
wym kr&gos"upa.32 Stwierdzono równie$ w publikacji, $e 
stosowanie estrogenu wydaje si& negowa% zale$n! od hormo-
nów tarczycy utrat& g&sto#ci ko#ci w okresie postmenopau-
zalnym. Wraz z rozwojem zmian w utkaniu ko#%ca ro#nie 
ryzyko wyst!pienia z"ama(. 

Os"abienie mi&#ni proksymalnych (najbardziej zazna-
czone w mi&#niach obr&czy ko(czyny dolnej i mi&#niach 
ud), któremu towarzyszy ich zanik tzw. miopatia, pojawia 
si& u ponad 70% chorych z nadczynno#ci! tarczycy. Si"a 
mi&#niowa powraca do normy po oko"o dwóch miesi!cach 
leczenia, natomiast zanik mi&#ni ust&puje wolniej. W ci&$kich 
przypadkach prawid"owa si"a mi&#niowa mo$e nie powróci% 
nawet przez wiele miesi&cy.

Cz&sto#% wyst&powania miastenii wzrasta u chorych 
z nadczynno#ci! tarczycy, co z kolei mo$e dodatkowo nasi-
la% os"abienie si"y mi&#niowej. W przypadku wyleczenia 

nadczynno#ci tarczycy, u oko"o 2/3 pacjentów z miasteni! 
obserwuje si& popraw&. 

TABELA 11.4    Uk!adowe objawy nadczynno"ci tarczycy
Wp!yw na 
o"rodkowy 
uk!ad nerwowy 

Wp!yw na uk!ad 
sercowo-naczynio-
wy oraz p!ucny Wp!yw na stawy Wp!yw na oczy

Wp!yw na 
przewód 
pokarmowy

Wp!yw na uk!ad 
moczowo-
p!ciowy

Dr#enie
Hiperkineza 

nieprawid!owo 
zwi$kszona 
czynno"% 
ruchowa lub 
aktywno"%)

Nerwowo"%, 
dra#liwo"%

Niestabilno"% 
emocjonalna

Os!abienie oraz 
atrofia mi$"ni

Os!abione odru-
chy "ci$gniste 
g!$bokie

Zm$czenie 

Przyspieszone t$tno/
tachykardia/uczucie 
ko!atania serca

Zaburzenia rytmu ser-
ca (uczucie ko!atania 
serca)

Os!abienie mi$"ni 
oddechowych 
(duszno"%, hipowen-
tylacja)

Zwi$kszona liczba 
oddechów

Niskie ci"nienie krwi
Niewydolno"% serca

Przewlek!e zapalenie oko!osta-
wowe

Rozszerzenie naczy& w!osowa-
tych (ciep!a zaczerwieniona, 
wilgotna skóra)

Nietolerancja ciep!a
Oncholysis (oddzielenie si$ 

p!ytki paznokciowej od 
!o#yska)

'amliwo"% w!osów oraz ich 
wypadanie

Przebarwienia 
Twarda, purpurowa powierzch-

nia na przedniej powierzchni 
piszczeli ze sw$dz(cym ru-
mieniem oraz czasami bólem 

Os!abienie mi$"ni 
zewn(trzga!-
kowych (s!aba 
konwergencja, 
s!abe patrzenie 
do góry)

)wiat!owstr$t 
Utrata wzroku
Skurcz oraz 

retrakcja górnej 
powieki (wy-
!upiaste oczy 
(wytrzeszcz), 
dr#enie po-
wieki)

Przyspieszony 
metabolizm 
(zwi$kszo-
ny apetyt 
z utrat( 
masy cia!a)

Przyspieszona 
perystaltyka

Biegunka, 
nudno"ci 
oraz wy-
mioty

Dysfagia (ból 
przy prze!y-
kaniu)

Polyuria (wielo-
mocz) (cz$ste 
oddawanie 
moczu)

Amenorrhea 
(brak miesi(cz-
ki)

Niep!odno"% 
#e&ska 

Poronienie 
w pierwszym 
trymestrze 
ci(#y oraz cz$-
sto"% ruchów 
jelit (wzmo#ona 
perystaltyka) 

73-letnia kobieta z reumatoidalnym zapaleniem stawów roz-
pocz!"a w"a#nie fizjoterapi! (gimnastyka w wodzie). Pomimo 
klimatyzacji w budynku pacjentka w czasie $wicze% mia"a 
zaczerwienion& twarz i przyspieszony oddech, niewspó"mierne 
z wykonywanymi $wiczeniami oraz nadmiernie si! poci"a. 
Ponadto chora skar'y si! na kurcze mi!#ni ko%czyn i nag"e 
pojawienie si! bólów g"owy.

Pytania
 •  W jaki sposób mo'na rozwi&za$ ten problem?
•  Czy pacjentka powinna wznowi$ gimnastyk! w wodzie, 

gdy objawy ust&pi&?
Wyniki: Kobieta zosta"a wyprowadzona z basenu. Spraw-

dzono i zanotowano parametry 'yciowe. Nast!pnie fizjote-
rapeuta przejrza" histori! choroby i zwróci" uwag!, 'e „leki na 
tarczyc!”, o których mówi"a pacjentka, to leki przeciwtarczy-
cowe stosowane w chorobie Gravesa-Basedowa.

Nietolerancja ciep"a zwi&zana z chorob& Gravesa-Base-
dowa (hipertermia wtórna do przyspieszonego tempa metabo-
lizmu) stanowi przeciwwskazanie do zaj!$ na basenie.

Zaburzenia odczuwania ciep"a przyczyniaj& si! do nieto-
lerancji wysi"ku, a u pacjentki obserwowano objawy udaru 
cieplnego, nawet podczas wykonywania $wicze% w klimatyzo-
wanym pomieszczeniu. Poinformowano lekarza o obrazie kli-
nicznym oraz zdarzeniu, w trakcie którego wyst&pi"y (zaledwie 
po 5 minutach rozgrzewki) symptomy. Du'y wysi"ek fizyczny 
czy program fizjoterapii nale'y od"o'y$ do czasu ust&pienia 
objawów, takich jak nietolerancja ciep"a, tachykardia lub zabu-
rzenia rytmu serca.

OPIS PRZYPADKU 11.3  
Choroba Gravesa-Basedowa  
(nadczynno!" tarczycy)
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Nawet tak niecharakterystyczne objawy jak brak !aknienia, 
z!e samopoczucie, utrata wagi i gor"czka s" prawdziwie nowo-
tworowe i mog" wyst"pi# w nast$pstwie produkcji konkretnych 
czynników przez sam guz. Dla przyk!adu, cz$sto wyst$puj"cy 
u pacjentów brak !aknienia zwi"zany jest z produkcj" w guzie 
czynnika TNF, zwanego tak%e kachektyn". Gor"czka mo%e by# 
obecna u pacjentów z rakiem, przy nieobecno&ci zaka%enia, 
jako efekt stymulacji przez guz bia!ych krwinek do produkcji 
czynników gor"czkotwórczych lub bezpo&redniej syntezy piro-
genów przez guz.

Objawy reumatologiczne. Nowotwory niekiedy zwi"zane 
s" z zapaleniem stawów i ujawniaj" si$ pod postaci" zespo!u 
paranowotworowego okre&lanego jako nowotworowe zapale-
nie stawów. S" nieraz konsekwencj" inicjowan" przez rozsiew 
i wtórne zmiany ogniskowe pod wp!ywem hormonów, pepty-
dów, mediatorów zapalnych, przeciwcia! i limfocytów.119

Zapalenie stawów towarzysz"ce guzom litym stwierdza si$ 
u doros!ych w wieku 43 do 80 lat, natomiast u osób od 12. do 
65. roku %ycia przy wspó!wyst$powaniu chorób rozrostowych 
uk!adu krwiotwórczego.120

Powy%sze stany charakteryzuj" si$ stosunkowo krótkim 
okresem pomi$dzy wyst"pieniem obrazu klinicznego a w!a-
&ciw" diagnoz" w kierunku choroby nowotworowej (na ogó! 
krócej ni% 2 lata).119

Taki rodzaj zapalenia stawów jest najcz$&ciej zwi"zany 
z rakiem piersi lub rakiem p!uca. Zapalenie powi$zi d!o-
niowych i zapalenie stawów kojarzy si$ z rozsianym rakiem 
jajnika (opis przypadku 13.6).121 Mimo tego, i% rakowe zapa-
lenie stawów jest rzadkim znaleziskiem, to 'zjoterapeuta 

Ogólne
 •  Gor!czka.
• Zm"czenie.
•  Anoreksja, z#e samopoczucie, utrata masy cia#a, wynisz-

czenie organizmu,
• Spl!tanie (tak$e jako neurologiczny syndrom).

Sercowo – naczyniowe
 •  Nadci%nienie t"tnicze.
• Zakrzepowe zapalenie $y#.
• Zapalenie wsierdzia.

Skórne
 •  Wysypka skórna, zmiany pigmentacji (zobacz ryciny 4.10, 

4.11, 4.26).
• Pa#eczkowato%& palców r!k lub nóg.
• 'wi!d, rybia #uska (zobacz rycin" 11.4).
• Alopecja, utrata w#osów.
• Pó#pasiec.
• Akantoza (zobacz rycin" 11.8).

Reumatologiczne
 •  Zapalenie stawów.
• Choroba Shulmana.
• Bóle kostne.

Neurologiczne
 •  Os#abienie mi"%ni proksymalnych.
•  Nieprawid#owo%ci w g#"bokich odruchach %ci"gnistych 

(najcz"%ciej os#abienie).
•  Zaburzenia czucia (g#ównie umiejscowione w obr"bie r!k 

i stóp, czasem równie$ zmiany maj! charakter symetrycz-
ny).

•  Nieprawid#owo%ci o%rodkowego uk#adu nerwowego 
(uszkodzenie mó$d$ku): zaburzenie chodu, zawroty g#owy, 
nudno%ci, podwójne widzenie, ataksja i dysfagia. 

Hematologiczne
 •  Niedokrwisto%&.
• Czerwienica z#o%liwa.
• Objawy hiperkalcemii (zobacz tabel" 13.7).
• Nadp#ytkowo%& (poziom p#ytek krwi powy$ej 500 000/dl).

Pokarmowe
 •  Biegunka (upo%ledzone wch#anianie, zaburzenia wodno – 

elektrolitowe).

Nerkowe
 •  Uszkodzenie nerek.

OBJAWY KLINICZNE
Zespo!y paranowotworowe

TABELA 13.6    Zespo!y paranowotworowe 
ze wspó!istniej"cymi 
nieprawid!owo#ciami uk!adu 
mi$#niowo - szkieletowego

Choroby  
nowotworowe

Choroby  
reumatyczne

Kliniczne 
nieprawid!owo"ci

Choroby limfopro-
liferacyjne (bia-
!aczki, ch!oniaki)

Nieprawid!owy sk!ad 
krwi (dyskrazja)

Choroba Hodgkina
Rak jajnika
Zespó! rakowiaka 

(piersi, macicy, 
p!uc)

Rak okr#$nicy
Guzy pochodzenia 

mezenchymal-
nego

Rak jasnokomórko-
wy nerki 

(i inne guzy)
Rak trzustki
Rak p!uc

Zapalenie naczy% 
Zapalenie wielo-

stawowe
Krioglobulinemia
Choroba kom-

pleksów 
immunologicz-
nych

Odruchowa 
dystrofia 
wspó!czulna

Twardzina (sklero-
dermia )

Ropne zapalenie 
stawów

Rozmi#kanie 
ko"ci

Ostry zespó! 
Raynauda

Zapalenie tkanki 
podskórnej

Zapalenie naczy% 
powoduj&ce 
martwic#

Zapalenie naczy%; 
zespó! Raynau-
da; bóle stawów; 
objawy neurolo-
giczne

Zespó! nerczycowy
Zapalenie powi#zi 

d!oniowych 
i zapalenie wie-
lostawowe

Zmiany twardzino-
podobne; przód 
ko"ci piszcze-
lowej

Bakterie jelitowe 
wyhodowane ze 
stawu

Bóle kostne; z!ama-
nia przeci&$e-
niowe

Martwica palców
Guzki podskór-

ne, zw!aszcza 
u m#$czyzn

Rozmi#kanie ko"ci, 
osteopenia

Dane pochodz! z: Santacroce L: Paraneoplastic syndromes. eMedici-
ne Specialtes, 2010, dost"pne w wersji elektronicznej www.emedicine.
com/med/TOPIC1747.HTM. Udost"pniono 07.03.2011 roku.
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posiada najwi!ksze szanse na jego zaobserwowanie. Posta-
wione w odpowiednim czasie rozpoznanie mo"e obni"y# 
chorobowo$# i umieralno$#.

Diagnoza lekarska mo"e by# b%!dna lub opó&niona przy 
braku starannego badania. Czasem rozpoznanie polimialgii 
reumatycznej jest postawione mylnie. Ka"dy pacjent z wcze-
$niejszym wywiadem choroby nowotworowej, u którego 
wyst'pi choroba reumatyczna, seronegatywna i dotycz'ca 
jednego stawu powinien by# diagnozowany w kierunku prze-
rzutowego raka lub ukrytej choroby nowotworowej.

Dolegliwo$ci reumatyczne maj' nag%y pocz'tek i mog' 
oszcz!dzi# ma%e stawy r'k i nadgarstki. Kliniczne cechy para-
nowotworowego zapalenia stawów polegaj' g%ównie na asy-
metrycznym zaj!ciu stawów ko(czyn dolnych, cz!sto jako 
wynik przerzutów do stawu lub s'siaduj'cej ze stawem ko$ci.

Pozosta%e schorzenia reumatyczne i zaburzenia mi!$niowe 
mog' by# zwi'zane z chorob' nowotworow' (rubryka 13.4). 
Dolegliwo$ci te cz!sto ust!puj' po skutecznym leczeniu 
wywo%uj'cej je choroby nowotworowej.120,122

Istnieje silna korelacja pomi!dzy rozwojem raka a d%ugo-
trwa%ymi zaburzeniami reumatoidalnymi. Zwi!kszone ryzyko 
transformacji nowotworowej wyst!puje, gdy s' ju" przez 
wiele lat obecne takie choroby reumatoidalne jak zapalenie 
stawów, zespó% Sjögrena, twardzina uk%adowa. Wspólnymi 
mechanizmami, które le"' u podstaw rozwoju tych chorób s' 
zaburzenia regulacji immunologicznej.123

Palce pa!eczkowate. Stanowi' inny mo"liwy objaw zespo%u 
paranowotworowego, szczególnie zwi'zanego z rakiem p%uca 
(zobacz rycin! 4.36). Pa%eczkowato$# palców u r'k i u nóg 
stwierdza si! najcz!$ciej w schorzeniach przewlek%ych, takich 
jak wrodzone choroby serca wspó%istniej'ce z sinic', mukowi-
scydoz' lub przewlek%' obturacyjn' chorob' p%uc (POCHP). 
Mo"e si! tak"e rozwin'# jako zespó% paranowotworowy lub 
w trakcie 10 dni ostrej uogólnionej choroby, takiej jak ostry 
ropie( p%uca, choroba serca i wrzodziej'ce zapalenie jelita. 

Zmiany pa%eczkowate wyst!puj' w obr!bie dystalnych 
paliczków i powoduj' zmian! zako(czenia palców na zaokr'-
glone i szerokie, niczym „ma%e pa%eczki”. W pierwszej kolej-
no$ci dochodzi do zaj!cia kciuka i palca wskazuj'cego i mo"e 
by# zdiagnozowane dzi!ki metodzie Schamrath (zobacz 
rycin! 4.37). 

Nale"y przyjrze# si! objawom, które wyst'pi%y ostatnio 
oraz pozosta%ym objawom (na przyk%ad p%ucnym, w'trobo-
wym, sercowym, "o%'dkowo - jelitowym). Dla przyk%adu, 
palce pa%eczkowate towarzysz'ce niewyja$nionej utracie wagi 
w ostatnim czasie, krwioplucie i palenie w wywiadzie mog' 
by# objawami alarmowymi raka p%uca.

56 - letnia kobieta zosta!a skierowana na fizjoterapi" przez 
lekarza ortoped" z niepewnym, b"d#cym w trakcie diagnostyki 
rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów. Pacjentka 
zg!asza, wyst"puj#c# od 3 miesi"cy, obustronn# sztyw-
no$% palców z towarzysz#cym obrz"kiem i bólem oraz guzki 
na stawach mi"dzypaliczkowych bli&szych, z pogrubieniem 
i rumieniem od strony d!oniowej. W trakcie pierwszej wizyty 
u fizjoterapeuty chora zg!asza ból prawego barku z ogranicze-
niem ruchomo$ci. Zapytana o inne objawy skar&y si" na uczu-
cie „pe!no$ci” w dolnej lewej okolicy jamy brzusznej. Neguje ból 
lewego biodra i dolegliwo$ci ze strony uk!adu &o!#dkowo - jeli-
towego i moczowo - p!ciowego. 

W wywiadzie bez powa&niejszych chorób w przesz!o$ci, 
nieródka. Ostatnia miesi#czka wyst#pi!a 3 lata temu. Badanie 
cytologiczne i kontrol"  piersi wykona!a 2 lata temu, wyniki -wg 
relacji pacjentki - mie$ci!y si" w granicach normy.

W trakcie badania fizjoterapeuta zaobserwowa! asymetri" 
dolnej cz"$ci brzucha z poszerzeniem zarysu po stronie lewej. 
Palpacyjne badanie brzucha nie wykaza!o nigdzie tkliwo$ci 
lub zwi"kszonego ucieplenia, natomiast w okolicy kolca bio-
drowego przedniego dolnego by!a wyczuwalna niepokoj#ca 
zmiana. Chora by!a w okresie postmenopauzalnym, nie podej-
rzewano wi"c ci#&y.

Jak  nale&y post#pi% w opisanej sytuacji? Czy zapropono-
wa% pacjentce kontakt telefoniczny z lekarzem i powiadomienie 
go o bólu w barku oraz uczuciu „pe!no$ci”? Lub mo&e skiero-
wa% chor# do ginekologa w celu badania i wykonania badania 
cytologicznego?

Nowy objaw w postaci bólu barku jest wa&n# informa-
cj# potwierdzaj#c# „prowizoryczne rozpoznanie” lekarza 
do czasu uko'czenia procesu diagnostycznego. Jednak&e 
obecna w jamie brzusznej masa le&y poza obszarem zainte-
resowa' i umiej"tno$ci diagnostyki lekarza ortopedy. Fizjotera-
peuta winien dostarczy% lekarzowi zdobyte wiadomo$ci wraz 
z planowan# fizjoterapi# i poprosi% o akceptacj" proponowa-
nego leczenia przed jego rozpocz"ciem. Do czasu postawie-
nia diagnozy i wykluczenia raka nie powinno stosowa% si" 
ultrad(wi"ków.

Wyniki: Morfologia, odczyn Biernackiego i badania bioche-
miczne krwi by!y prawid!owe. Markery w kierunku reumatoidal-
nego zapalenia stawów (czynnik reumatoidalny, przeciwcia!a 
przeciwj#drowe) by!y w granicach normy. Po uzyskaniu powy&-
szych wyników wdro&ono szersz# diagnostyk". Rozpoznano 
raka jajnika (stadium IV) z obecno$ci# przerzutów odleg!ych. 
Fizjoterapia zosta!a wstrzymana do czasu uko'czenia leczenia 
(tzn. operacji chirurgicznej i chemioterapii). Chora korzysta!a 
w trakcie hospitalizacji z terapii zaj"ciowej i %wicze' rozci#gaj#-
cych. Dolegliwo$ci w obr"bie r#k ust#pi!y pod wp!ywem lecze-
nia przeciwnowotworowego.

OPIS PRZYPADKU 13.6  
Zapalenie stawów zwi!zane z rakiem jajnika

Zapalenie skórno - mi!$niowe i zapalenie wielomi!$niowe
Atro)a mi!$ni typ II
Miastenia
Zespó% miasteniczny Lamberta - Eatona 
Miopatie metaboliczne
Pierwotne neuropatie
Stwardnienie zanikowe boczne
Amyloidoza

RUBRYKA 13.4  ZABURZENIA MI!"NIOWE 
TOWARZYSZ#CE 
CHOROBOM 
NOWOTWOROWYM

Za: Gilkeson GS, Caldwell DS: Rheumatologic associations with malig-
nancy, J Muskuloskel Med 1990;7;70.

24-ch13_4.indd   521 23.09.2019   23:05:57



CZ!"# III Pod$o%e uk$adowe nerwowo-mi&'niowo-szkieletowego bólu i zaburze(646

Czynniki ryzyka

Ka!dy stan wywo"uj#cy rzutowany ból po$ladka, stawu bio-
drowego, uda, pachwiny lub ko%czyny dolnej cechuj# cha-
rakterystyczne czynniki ryzyka. Wiele zmian patologicznych 
wyst&puj#cych w przesz"o$ci (wywiad chorobowy) nale!y 
do determinant rozwoju powy!szych problemów. Na przy-
k"ad, wprowadzenie cewnika do t&tnicy udowej w celu oceny 
warunków hemodynamicznych serca, gdzie pod kontrol# 
obrazu rentgenowskiego przemieszcza si& wspomniany cew-
nik a! do momentu umieszczenia go w odpowiedniej jamie 
serca. W zale!no$ci od rodzaju przeprowadzanej procedury 
wykonuje si& pomiary ci$nie% w jamach serca, podaje si& 
substancj& kontrastow#, która umo!liwia dok"adne obejrze-
nie struktur anatomicznych serca i ocen& kurczliwo$ci lub 
wykonuje si& badanie elektro'zjologiczne. Niestety, powik"a-
niami w miejscu nak"ucia t&tnicy s# krwiak, t&tniak rzekomy, 
zakrzepica. Oszacowano, i! odsetek niniejszych komplikacji 
wynosi 0,81% i zdarza si& cz&$ciej u starszych chorych.4 

Wi&kszo$( czynników ryzyka dotycz#cych wyst#pie-
nia zaburze% o pod"o!u uk"adowym zosta"a omówiona 

w osobnych rozdzia"ach, odpowiednio w korelacji do danej 
choroby. Na przyk"ad niewydolno$( t&tnicza jako przyczyna 
bólu dolnego odcinka kr&gos"upa, stawów biodrowych, 
po$ladków i ko%czyn dolnych jest przybli!ona wraz z chorob# 
naczy% obwodowych w rozdziale 6. i ponownie w rozdziale 
14, w którym omawiamy bóle dolnego odcinka kr&gos"upa. 
Podobnie, znane czynniki ryzyka wyst#pienia nowotworów 
ko$ci lub przerzutów, które wywo"a( mog# ból wspomnianej 
okolicy, zosta"y opisane w rozdziale 13.

Wiele nieprawid"owo$ci nak"adaj#cych si& w obrazie 
klinicznym oraz wyst&puj#cych wspólnie objawów (na 
przyk"ad ból kr&gos"upa i stawu biodrowego, a tak!e mied-
nicy i pachwiny) omówiono w trzeciej sekcji niniejszej 
ksi#!ki (uk"adowe pod"o!e bólu i dysfunkcji o charakte-
rze nerwowo-mi&$niowo-szkieletowym), przy okazji opisu 
dolegliwo$ci kr&gos"upa (rozdzia" 14.) i bólu miednicy 
(rozdzia" 15).

Znajomo$( czynników ryzyka ma du!e znaczenie w tera-
pii, jak równie! w edukacji pacjentów i pro'laktyce zdro-
wotnej. Wiele z nich podlega mody'kacji. )wiczenia cz&sto 
odgrywaj# znacz#c# rol& w leczeniu i prewencji. W tym roz-
dziale skupimy si& na rozpoznaniu czerwonych *ag, analizie 
obrazu klinicznego oraz pomocy w podj&ciu decyzji: czy skie-
rowa( chorego na konsultacj& lekarsk#, czy te! podejmowa( 
samodzielnie 'zjoterapi&.

Obraz kliniczny

Je$li nie mo!na wskaza( przyczyny dolegliwo$ci o charakte-
rze nerwowo - mi&$niowym lub mi&$niowo - szkieletowym 
'zjoterapeuta musi odpowiedzie( sobie na poni!sze pytania:

 PYTANIA
 •  Czy wyst!puj"ce czerwone flagi wskazuj" na pod#o$e narz"dowe 

bólu i pozosta#ych objawów? (zobacz rubryk! 14.1; brak bada% 
dodatkowych oraz obrazowych mo$e równie$ by& alarmuj"cym 
czynnikiem5)

•  Jakich wzorców bólowych mo$na si! spodziewa& z punktu widzenia 
potencjalnych przyczyn narz"dowych?

•  Czy wyst!puj" objawy wspó#istniej"ce, które mog" wskazywa& na 
konkretny uk#ad?

  

Staw biodrowy i po!ladek
Do codziennej praktyki 'zjoterapeutów nale!y opieka nad 
pacjentami z bólem po$ladka i stawu biodrowego, które 
s# wynikiem zaburze% nerwowo-mi&$niowych i mi&$nio-
wo-szkieletowych (tabela 16.1). Nale!y jednak pami&ta(, 
!e schorzenia narz#dów jamy brzusznej i miednicy mog# 
wywo"ywa( dyskomfort, który na$laduje bóle pierwotnie 
mi&$niowo-szkieletowe. Staranne zebranie wywiadu i bada-
nie 'zykalne pozwala zwykle odró!ni( te przyczyny od cho-
roby samego stawu biodrowego.6

Wzorzec bólowy. Ból stawu biodrowego wynikaj#cy z przy-
czyn zarówno uk"adowych, jak i mi&$niowo - szkieletowych 
(tabela 16.2) zwykle odczuwany jest z okolic tylnych, g"&boko 

 •  Choroba nowotworowa
•   Wyst&puj#ce w przesz"o$ci choroby uk"adu moczowe-

go takie jak kamica lub infekcje dróg moczowych
•  Urazy/napa$( 'zyczna (upadek, uderzenie, d+wiganie)
•  Choroby zapalne i infekcyjne
 •  choroba Le$niowskiego - Crohna (odcinkowe 

zapalenie jelita) lub wrzodziej#ce zapalenie jelita 
grubego

 •  zapalenie uchy"ków jelita
 •  zapalenie narz#dów miednicy mniejszej 
 •  zespó" Reitera
 •  zapalenie wyrostka robaczkowego
 •  Choroby ginekologiczne w wywiadzie
 •  niedawna ci#!a, poród lub przerwanie ci#!y
 •  wielorództwo (ci#!e mnogie)
 •  inne stany zwi#zane z narz#dami rodnymi
 •  Alkoholizm w wywiadzie (np. ja"owa martwica g"owy 

ko$ci udowej)
 •  D"ugotrwa"e przyjmowanie immunosupresji  

(np. w chorobie Le$niowskiego-Crohna lub sarkoido-
zie, leczenie onkologiczne, pacjenci po przeszczepie-
niu narz#du, choroby autoimmunologiczne)

 •  Choroba serca (np. niewydolno$( t&tnic, choroba 
naczy% obwodowych)

 •  Przyjmowanie antykoagulantów (czynnik ryzyka dla 
krwawie% $ródstawowych)

 •  Gru+lica w przebiegu AIDS
 •  Choroby hematologiczne, takie jak niedokrwisto$( 

sierpowatokrwinkowa lub hemo'lia

RUBRYKA 16.1  CZERWONE FLAGI 
ZWI!ZANE Z BÓLEM 
POCHODZ!CYM  
Z KO"CZYN DOLNYCH
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w obr!bie po"ladka lub z przodu w pachwinie, czasem mo#e 
promieniowa$ do przedniej cz!"ci uda. Wra#enie odczuwane na 
zewn!trznej (bocznej) powierzchni okolicy stawu biodrowego 

zwykle nie jest wywo%ywane przez patologi! wewn&trzstawow&, 
ale raczej przez punkt spustowy, zapalenie kaletki maziowej, staw 
krzy#owo - biodrowy lub problemy ze strony kr!gos%upa.

74 - letnia emerytka, zajmuj!ca si" na co dzie# domem, w drugiej 
dobie po operacji wymiany stawu biodrowego pozostaje w szpi-
talu w zwi!zku z powik$aniami niewydolno%ci kr!&enia. Pacjentka 
jest po cholecystektomii (20 lat temu), usuni"ciu macicy (30 lat 
temu). Poza tym cierpi  na nadci%nienie t"tnicze, które na$o&y$o 
si" na chirurgicznie wywo$ane klimakterium. Otrzymuje do&yl-
nie furosemid, digoksyn" oraz suplementacj" potasu. Podczas 
pierwszej serii fizjoterapii pacjentka zg$asza$a kurcze mi"%ni i bóle 
g$owy, ale doko#czy$a zaplanowany program 'wicze#. Ci%nie-
nie krwi wynosi$o 100/76 mmHg (mankiet na prawym ramieniu, 
w pozycji le&!cej). Gdy chora wsta$a, ci%nienie skurczowe spad$o 
do 90 mmHg. T"tno by$o nieregularne i wynosi$o 56/minut". Cz"-
sto%' t"tna nie zmieni$a si" po zmianie pozycji. Liczba p$ytek krwi 
wynosi$a 98 tys/mm3.

Jak przeprowadzi! badanie u pacjentki z podanym 
wy"ej wywiadem chorobowym?

Przyczyny nerwowo- 
-mi!"niowo-szkieletowe Przyczyny uk#adowe
Oce# sytuacj" 

odno%nie powik$a# 
ortopedycznych 
takich jak infekcja, 
wzrost temperatury 
skóry, miejscowy 
obrz"k, ból. 

Zbadaj parametry &yciowe.

Czy pacjentka sto-
suje si" do zalece# 
pooperacyjnych? 
Sprawd( rodzaj 
operacji, zastoso-
wany dost"p, rodzaj 
protezy i miejsce 
naci"cia. 

Sprawd( w badaniach: poziom p$ytek 
krwi, wska(nik INR. Je%li ich war-
to%' jest nieprawid$owa, zobacz czy 
wyst"puj! wybroczyny, krwawienie 
dostawowe, zakrzepica &y$ g$"bo-
kich; przestrzegaj zasad bezpie-
cze#stwa i wytycznych dotycz!cych 
'wicze#.129

Pami"taj, &e hipotonia 
ortostatyczna mo&e 
powodowa' za-
wroty g$owy, utrat" 
równowagi i upadek 
- bardzo niebez-
pieczny u pacjenta 
po wymianie stawu 
biodrowego

Sytuacj" pogarsza 
osteoporoza wyni-
kaj!ca z indukowa-
nego chirurgicznie 
klimakterium.

Zwró' uwag" na to, czy wyst"puj! 
objawy upo%ledzenia funkcji uk$adu 
kr!&enia/oddechowego takie jak:

 •  uczucie zm"czenia i os$abienie si$y 
mi"%niowej,

• tachykardia,
 •  przesuni"cie p$ynu z ko#czyn 

dolnych do p$uc w pozycji le&!cej,
 •  duszno%', orthopnoe,* napady 

kaszlu,
 •  obrz"ki obwodowe; zwró' uwag" 

na szeroko%' &y$y szyjnej ze-
wn"trznej (rycina  4.44),

 •  sprawd( $o&ysko paznokci. Czy  
nie wyst"puje hipoperfuzja?

Przyczyny nerwowo- 
-mi!"niowo-szkieletowe Przyczyny uk#adowe

Zwracaj uwag" na dzia$ania niepo&!-
dane farmaceutyków lub interakcje 
lekowe:

 •  diureza wywo$ana furosemidem 
prowadzi do zubo&enia zasobów 
potasu, co z kolei uwra&liwia serce 
na toksyczne dzia$anie digoksy-
ny (digitalis); monitoruj poziom 
elektrolitów i pami"taj o objawach 
zaburze# elektrolitowych; zwró' 
uwag" na zwi"kszon! cz"sto%' 
oddawania moczu i bóle g$owy;

 •  cz"ste dzia$ania niepo&!dane 
furosemidu obejmuj!: odwodnie-
nie, kurcze mi"%ni, zm"czenie, 
os$abienie, bóle g$owy, parestezje, 
nudno%ci, spl!tanie, hipotoni" or-
tostatyczn!, zaburzenia widzenia, 
wysypk";

 •  digoksyna: ból g$owy, sen-
no%', inne zaburzenia ze strony 
centralnego uk$adu nerwowego, 
bradykardia, zaburzenia rytmu, 
dolegliwo%ci &o$!dkowo-jelitowe, 
zaburzenia widzenia, efekt „halo”.

Jakie objawy nale"y zg#osi! personelowi medycznemu?
Piel"gniarki b"d! monitorowa$y objawy pacjentki. Zapoznaj 

si" z raportami i kartami obserwacyjnymi oraz kart! zlece# lekar-
skich, &eby by' na bie&!co ze stanem chorej. Je%li cokolwiek Ci" 
zaniepokoi, nale&y to zg$osi': kurcze mi"%ni, ból g$owy, niere-
gularna praca serca lub bradykardia, niskie ci%nienie i hipotonia 
ortostatyczna. Bradykardia jest jednym z pierwszych objawów 
zatrucia digoksyn!. W niektórych szpitalach t"tno poni&ej 60/
minut" oznacza wstrzymanie kolejnej dawki digoksyny i wezwa-
nie lekarza.

Zaleca si" zg$aszanie nast"puj!cych objawów:
 •  nieregularna  praca serca z bradykardi! (mo&liwe zatrucie 

digoksyn!),
•  kurcze  mi"%ni (mo&liwe dzia$anie niepo&!dane furosemidu) 

i bóle g$owy (dzia$anie niepo&!dane digoksyny).
•  Zapisywanie parametrów &yciowych; warto%' ci%nienia nie 

by$a dla pacjentki niecodzienna, w czasie pionizacji nie zmie-
nia$o si" t"tno (prawdopodobnie za spraw! przyjmowanych 
leków), wobec tego nie mo&na mówi' o hipotensji ortosta-
tycznej.

•  Podczas 'wicze# warto monitorowa' parametry &yciowe 
oraz okre%li', ile czasu trwa powrót ich warto%ci do normy po 
'wiczeniach.

OPIS PRZYPADKU 16.1  
Badanie po operacji wymiany stawu biodrowego

*Zapytaj, czy pacjentka musi spa' w pozycji pó$siedz!cej lub mie' 
uniesion! g$ow"; czasem nazywane jest to duszno%ci! „na jedn! 
poduszk"” lub duszno%ci! „na dwie poduszki”.
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W przypadku dysfunkcji biodra ból wyst!puje podczas bier-
nych i czynnych ruchów w stawie, zw"aszcza podczas d#wigania 
dolegliwo$ci nasilaj% si!.7 Cz!sto obserwuje si! tzw. chód antal-
giczny kiedy pacjent przechyla si! na stron! zdrow% i skraca faz! 
przenoszenia ko&czyny, minimalizuj%c czas obci%'enia.

Kiedy pod"o'em dolegliwo$ci jest proces dotycz%cy tka-
nek mi!kkich (na przyk"ad os"abienie odwodziciela), pacjent 
pochyla si! na stron! „chor%” celem kompensacji rotacji mied-
nicy ku do"owi.8 Gdy zaj!te s% kaletka maziowa lub $ci!gna (na 
przyk"ad mi!$nia po$ladkowego ma"ego i $redniego) ból mo'e 
promieniowa( ku do"owi do stopy, a' do przyczepu pasma bio-
drowo-piszczelowego na bli'szej cz!$ci ko$ci piszczelowej.9-11

Tkliwo$( podczas rotacji wewn!trznej oraz zmniejszony 
przy$rodkowy zakres ruchów w stawie biodrowym s% zwi%-
zane ze zwyrodnieniem stawu biodrowego.12 Objaw po$lad-
kowy wed"ug Cyriaxa (z ang. Cyriax’s sign of the buttock) 
– rubryka 16.2 – pozwala ró'nicowa( pomi!dzy chorob% 
stawu biodrowego a patologi% kr!gos"upa l!d#wiowego.13-15 
Wyst!powanie ka'dej z powy'szych nieprawid"owo$ci mo'e 
manifestowa( zapalenie ko$ci (ze zmianami w szpiku), nowo-
twór z"o$liwy (po"o'ony powy'ej ko$ci udowej i talerza bio-
drowego), ropie& lub inn% infekcj!.14

TABELA 16.1   Przyczyny bólu odczuwanego  
w po!ladku

Uk!adowe
Nerwowo-mi"#niowe  
i mi"#niowo-szkieletowe

Rwa wynikaj$ca z nacieku 
nowotworowego, infekcji lub 
endometriozy (tabela  16.6)

Zapalenie stawów krzy%o-
wo-biodrowych (zaka%enie 
ropotwórcze, reaktywne 
zapalenie stawów, spondy-
loartropatia)

Guz (pierwotny lub przerzuty 
drog$ w"z!ów ch!onnych)

Kostniak kostninowy bli%szej 
cz"#ci ko#ci udowej

Zapalenie ko#ci i szpiku bli%-
szej cz"#ci ko#ci udowej

Z!amanie (ko#ci krzy%owej, 
biodrowej, !onowej)

Septyczne zapalenie stawu 
biodrowego lub krzy%owo-
-biodrowego

Ropie& w przebiegu ja!owej 
martwicy, choroby Le#niow-
skiego-Crohna lub inna 
infekcja w przestrzeni za-
otrzewnowej, ropie& odbytu

Neuralgia splotu l"d'wiowo-
-krzy%owego na skutek zaka-

%enia wirusowego i wyst"po-
wania opryszczki narz$dów 
p!ciowych

Niedokrwienie (np. chromanie 
w przebiegu choroby naczy& 
obwodowych, t"tniak t"tnic 
obwodowych)

Rwa kulszowa (ucisk na 
korze& nerwu przez tkanki 
mi"kkie; tabela 16.6)

Dysfunkcje w obr"bie stawów 
mi"dzywyrostkowych kr"-
gos!upa

Choroba stawu biodrowego
Dyskopatia (piersiowa lub 

l"d'wiowa)
Dysfunkcje w stawach krzy%o-

wo-biodrowych
Zapalenie kaletki maziowej 

(zespó! mi"#nia l"d'wio-
wo-biodrowego, zapalenie 
kaletki  kulszowej mi"#nia 
po#ladkowego wi"kszego, 
zapalenie kaletki kr"tarzo-
wej)

Punkty spustowe
Przeci$%enie mi"#ni kulszowo-

-goleniowych
Zespo!y mi"#niowo-powi"-

ziowe
Skrzywienie ustawienia 

miednicy
Kr"gozmyk
Bezpo#redni i ukierunkowany 

(nierozproszony) uraz

TABELA 16.2    Przyczyny bólu stawu biodrowego

Przyczyny uk!adowe
Przyczyny nerwowo- 
-mi"#niowo-szkieletowe+

Nowotwory
 •  Przerzuty
• Guzy ko#ci*
  Kostniak kostnawy
  Chrz"stniakomi"sak
  Guz wielkokomórkowy
  Mi"sak Ewinga
Przyczyny naczyniowe
 •  Niewydolno#( t"tnicza
 •  T"tniak aorty brzusznej
 •  Martwica ja!owa ko#ci
Uk!ad moczowo-p!ciowy
 •  Zaburzenia funkcji nerek; (nie-

wydolno#(), kamica nerkowa
•  Zaka%enia dróg moczowych
 •  Rak j$dra
Stany zapalne/infekcyjne
 •  Zapalenie otrzewnej (równie% 

ropie& mi"#nia l"d'wiowego, 
zobacz rubryka 16.3)

 •  Zesztywniaj$ce zapalenie 
stawów kr"gos!upa

 •  Zapalenie wyrostka robaczko-
wego

 •  Ropie& jelita grubego*
 •  Choroba Le#niowskiego-Cro-

hna; wrzodziej$ce zapalenie 
jelita grubego

 •  Zapalenie uchy!ków jelita
 •  Zapalenie szpiku kostnego 

(górna cz"#( ko#ci udowej)*
 •  Zapalenie narz$dów miednicy 

mniejszej
 •  Zespó! Reitera
 •  Zapalenie stawów (reuma-

toidalne zapalenie stawów, 
tocze& rumieniowaty uk!ado-
wy, seronegatywne zapalenie 
stawów, dna moczanowa)

 •  Koksartroza lub septyczne 
zapalenie stawów krzy%owo-
-biodrowych*

 •  Septyczne zapalenie kaletki 
maziowej biodra*

 •  Gru'lica
Choroby metaboliczne
 • Osteomalacja, osteoporoza
 •  Choroba Gauchera
 •  Choroba Pageta
 •  Ochronoza
 •  Hemochromatoza
 •  Cukrzyca (po!$czona  

z neuropati$)
Inne
 •  Niedokrwisto#( sierpowato-

krwinkowa
 •  Hemofilia
 •  Ci$%a pozamaciczna
 •  Cewnikowanie t"tnicy udowej

Kr"gos!up l"d'wiowy 
(zw!aszcza spondyloza, 
stenoza, uszkodzenia 
kr$%ka mi"dzykr"go-
wego, stawu krzy%o-
wo-biodrowego, ko#ci 
krzy%owej lub kolana)

Choroba zwyrodnieniowa 
stawów

Zapalenie b!ony maziowej
Przepuklina udowa lub 

pachwinowa, zmiany 
przeci$%eniowe na sku-
tek urazu sportowego 
tzw. publagia sportowa

Konflikt udowo-panew-
kowy

Zapalenie kaletek ma-
ziowych (kr"tarzowej,  
biodrowo-grzebieniowej, 
biodrowo-l"d'wiowej, 
kulszowej)

Zapalenie powi"zi, ból 
mi"#niowo-powi"ziowy

Dysfunkcja mi"#ni (os!a-
bienie, utrata elastycz-
no#ci, wzmo%one lub 
obni%one napi"cie, nad-
wer"%enie, naderwanie)

Zespó! gruszkowaty
Zaka%enie
Obluzowanie implantu
)ródoperacyjne uszkodze-

nia naczyniowe
Zanik tkanki kostnej, 

ubytek
Reakcje napi"ciowe/z!a-

mania
Uszkodzenia #ci"gien 

(zapalenie #ci"gna, 
naderwanie #ci"gna)

Uszkodzenie nerwów ob-
wodowych lub usidlenie; 
meralgia parestetyczna

Wymiana stawu biodro-
wego

Uszkodzenie chrz$stek 
stawu biodrowego

Dysplazja stawu biodro-
wego; dyslokacja stawu 
biodrowego

Choroba Legg-Calve-Per-
thesa

M!odzie&cze z!uszczenie 
g!owy ko#ci udowej

Zapalenie ko#ci !onowych 
- ból promieniuje do 
przedniej okolicy stawu 
biodrowego

* Najbardziej powszechne przyczyny „objawów po!ladkowych”.
+ Nie jest to spis wyczerpuj"cy, raczej najcz#!ciej spotykane u doro-

s$ych przyczyny bólu stawu biodrowego.
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objawów nale!" dr!enie i wiotko#$ mi%#ni, drgawki, senno#$, 
nudno#ci, wymioty, hiperwentylacja. W skrajnych przypad-
kach hiperamonemia mo!e doprowadzi$ do obrz%ku mózgu, 
a nawet #pi"czki lub #mierci. Nale!y pami%ta$, !e amoniak 
ma zdolno#$ przenikania do mózgu, a co za tym idzie nisz-
czenia jego struktur. Przyk&adowe zmiany ukazano w opisie 
przypadku 9.1.
 •  Obustronne zmiany r"k typu asteriks:
 •  Zapytaj chorego o podobne objawy w przypadku stóp,
 •  Zapytaj o schorzenia w"troby w przesz&o#ci (marsko#$, 

nowotwór, zapalenie),
 •  Przyjrzyj si% w wywiadzie kwestii stosowania farmakotera-

pii (rubryka 9.3).
 •  Alkoholizm:
 •  Zapytaj o stosowanie statyn, 
 •  Dokonaj analizy w odniesieniu do nieprawid&owo#ci 

w"troby wed&ug wywiadu w rozdziale 9. 
 •  Dokonaj obserwacji:
 •  Zmiana zabarwienia skóry,
 •  Obecno#$ teleangiektazji, Rumie' d&oniowy, Niepra-

wid&owo#ci w p&ytce paznokciowej (zobacz rozdzia& 9. 
i rycin% 9.6),

 •  Dr!enie r"k (rycina 9.7).

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU 
REUMATYCZNYCH PRZYCZYN BÓLU BARKU
Wiele uk&adowych chorób z kr%gu reumatologii mo!e obja-
wi$ si% w postaci bólu barku, tak!e jednostronnego. Spon-
dyloartopatie zwi"zane z obecno#ci" antygenu HLA - B27 
(choroby stawów kr%gos&upa), takie jak zesztywniaj"ce 
zapalenie stawów kr%gos&upa, najcz%#ciej zajmuj" stawy 
krzy!owo - biodrowe i kr%gos&upa. Trzeba pami%ta$, i! zaj%-
cie tak!e du!ych stawów, takich jak biodro i bark, jest sto-
sunkowo cz%ste.

Reumatoidalne zapalenie stawów i jego odmiany z podobn" 
cz%stotliwo#ci" zajmuj" obr%cz ko'czyny górnej. Podejrzenie 
wymienionych uk&adowych chorób reumatycznych rodzi si% 
w przypadku wyst%powania innych objawów uogólnionych, 
takich jak z&e samopoczucie i szybkie m%czenie si% oraz skargi 
na dolegliwo#ci w obr%bie pozosta&ych stawów, wyst%puj"ce 
obecnie lub w przesz&o#ci. 

Do innych uk&adowych chorób reumatycznych, w prze-
biegu których dochodzi do zaj%cia barku, zaliczamy poli-
mialgi% reumatyczn" i zapalenie wielomi%#niowe (zapalna 
choroba mi%#ni). Obydwa schorzenia mog" przebiega$ 
z nieco asymetrycznym zaj%ciem struktur, jednak prawie 
zawsze rozwijaj" si% obustronnie, z wyra(nie zaznaczonymi 
objawami ogólnymi.

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU 
INFEKCYJNYCH PRZYCZYN BÓLU BARKU
Do najcz%stszych w praktyce )zjoterapeuty zaka!e' wywo-
&uj"cych ból barku zaliczamy (infekcyjne) zapalenie stawów 
(zobacz omówienie w rozdziale 3, a tak!e rubryk% 3.6), zapa-
lenie ko#ci i szpiku oraz mononukleoz%. Immunosupresja, 

stosowana z jakiejkolwiek przyczyny, stanowi u osób w ka!-
dym wieku dodatkowe ryzyko infekcji (opis przypadku 18.9).

Septyczne zapalenie stawów barkowo-obojczykowych lub 
w obr%bie r%ki mo!e stanowi$ podst%pnie rozwijaj"cy si% 
pocz"tek dla bólu barku. Podobnie septyczne zapalenie sta-
wów mostkowo-obojczykowych mo!e manifestowa$ si% jako 
ból w klatce piersiowej. Zazwyczaj ma miejsce lokalna tkli-
wo#$ na dotkni%ty procesem chorobowym staw. W wywia-
dzie wyst%puj" tak!e cz%sto historia do!ylnego za!ywania 
narkotyków, cukrzyca, uraz (rana k&uta, przebyta opera-
cja, uk"szenie przez zwierz%ta lub innych ludzi), zaka!enie. 
Potencjaln" przyczyn% mo!e stanowi$ równie! przek&uwanie 
wargi w celu za&o!enia kolczyka (wyst%puje (ród&o zaka!enia 
rany k&utej poprzez kontakt r%ki wykonuj"cego zabieg ze #lu-
zówkami jamy ustnej klienta). Tego typu infekcje mog", lecz 
nie musz" by$ objawami konstytucjonalnymi.64,65

Zapalenie ko!ci i szpiku najcz%#ciej jest spowodowane 
przez bakteri% Staphylococcus aureus. Dzieci poni!ej 6 mie-
si"ca !ycia s" najbardziej nara!one na zaka!enie Haemophilus 
in"uenzae lub Streptococcus. Najcz%#ciej dochodzi do krwio-
pochodnego rozprzestrzenianie si% zaka!enia z rany, ropnia 
lub w przebiegu infekcji uk&adowej (na przyk&ad gru(licy, 
zaka!enia dróg moczowych, infekcji górnych dróg oddecho-
wych). Zapalenie ko#ci i szpiku w obr%bie kr%gos&upa wi"!e 
si% ze stosowaniem do!ylnych #rodków odurzaj"cych.

Pojawienie si% objawów klinicznych u doros&ych jest 
zazwyczaj stopniowe, za# u dzieci choroba mo!e rozwin"$ si% 
nagle z wysok" gor"czk", dreszczami i niemo!no#ci" obci"!e-
nia zaj%tego stawu. We wszystkich grupach wiekowych przy 
powierzchownym po&o!eniu ogniska chorobowego wyst%-
puje wyra(na bolesno#$ uciskowa w okolicy zaj%tej ko#ci 
(na przyk&ad wyrostek kolczysty, dalsza cz%#$ ko#ci udowej, 
bli!sza cz%#$ ko#ci piszczelowej). Najbardziej wiarygod-
nym sposobem wykrycia infekcji s" symptomy miejscowe i 
ogólnoustrojowe.66

Mononukleoza zalicza si% do infekcji wirusowych; zaj-
muje uk&ad oddechowy, w"trob% i #ledzion%. Powi%kszenie 
#ledziony (splenomegalia) z jej nag&ym p%kni%ciem stanowi 
rzadk", ale powa!n" przyczyn% bólu lewego barku (objaw 
Kehra)67. Zazwyczaj wyst%puje ból w lewym górnym kwa-
drancie brzucha, za# nierzadko uraz powi%kszonej #ledziony 
(na przyk&ad kontuzja w sporcie) stanowi w przypadku spor-
towca z nierozpoznan" mononukleoz" czynnik prowadz"cy 
do pogorszenia samopoczucia. Badanie palpacyjne lewego 
górnego kwadranta brzucha mo!e ujawni$ powi%kszenie 
i bolesno#$ #ledziony (zobacz rycin% 4.53).

Wirus mo!e by$ obecny od 4 do 10 tygodni przed wyst"-
pieniem pierwszych objawów, tak wi%c pacjent mo!e nie 
wiedzie$ o obecno#ci mononukleozy. Do ostrych objawów 
zaliczamy: ból gard&a, ból g&owy, zm%czenie, powi%kszenie 
w%z&ów ch&onnych, gor"czk%, ból mi%#ni i, czasem, wysypk% 
skórn". Powi%kszone migda&ki mog" by$ przyczyn" g&o#nego 
lub utrudnionego oddychania. Fizjoterapeuta, je#li zapyta 
o objawy towarzysz"ce (obecne lub w niedalekiej przesz&o#ci), 
mo!e uzyska$ od pacjenta informacje o wy!ej wymienionych 
objawach.
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