AUTONEUROMOBILIZACJA
NERWÓW KOŃCZYNY DOLNEJ

PORADNIK
Z ĆWICZENIAMI
DLA PACJENTÓW
Ból korzeniowy
spowodowany zaburzeniami
w lędźwiowo-krzyżowym
odcinku kręgosłupa

Dolegliwości bólowe lędźwiowo-krzyżowego
odcinka kręgosłupa są przyczyną obniżenia
jakości życia pacjentów i stanowią jedną
z najczęstszych przyczyn konsultacji u lekarza
pierwszego kontaktu.
Ból dolnego odcinka kręgosłupa może być spowodowany:
przepukliną krążka międzykręgowego – dyskopatia,
zmianami zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa,
przeciążeniem aparatu mięśniowego,
niestabilnością więzadłowo-mięśniową,
dysfunkcją w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych,
chorobami reumatycznymi lub zapalnymi,
kręgozmykiem,
urazami kręgosłupa,
nowotworami.

Ból wywołany podrażnieniem
korzeni nerwowych dolnego odcinka
kręgosłupa jest wskazaniem do
zastosowania neuromobilizacji,
zwłaszcza gdy dolegliwości są
następstwem:
zwłóknienia i utraty elastyczności tkanki łącznej
i/lub nerwowej,
przeciążenia mięśni, więzadeł, powięzi,
obrzęku,
chorób krążka międzykręgowego,
wymuszonej nieprawidłowej pozycji ciała.

Jakie są objawy choroby?
BÓL
wokół miejsca uszkodzenia
wzdłuż przebiegu nerwu
zgodny z unerwieniem
korzeniowym

ZABURZENIA
CZUCIA
mrowienie
drętwienie

ZABURZENIA
RUCHOWE
zanik mięśni
niedowład mięśni
kończyn

Wskazaniem do autoneuromobilizacji jest ból i parestezje okolicy
zaopatrywanej przez dany nerw lub korzeń. Jak przy każdych
działaniach leczniczych, również w przypadku autoneuromobilizacji
nerwów kończyny górnej, należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania
do terapii.

Do przeciwwskazań należą:
ostre stany uszkodzenia układu nerwowego obwodowego i ośrodkowego,
niewyjaśnione medycznie objawy, jak zaburzenia czucia, niedowład mięśni lub
osłabienie odruchów ścięgnistych, które są BEZWZGLĘDNYM WSKAZANIEM do
pilnej konsultacji z lekarzem specjalistą,
nowotwory układu nerwowego i kręgosłupa,
infekcje i ostre stany zapalne,
gorączka,
niestabilność kręgosłupa (kostna lub więzadłowa),
wrodzone anomalie kręgosłupa i stawów obwodowych.

Najczęstsze obszary dolegliwości bólowych
w okolicy obręczy biodrowej i kończyny dolnej,
w zależności od lokalizacji uszkodzenia:
L4 (przestrzeń międzykręgowa L3-L4): przednia

powierzchnia uda do kolana, przyśrodkowa
powierzchnia łydki, kostka przyśrodkowa,
przyśrodkowa strona palucha

nerw kulszowy (kolor różowy)
nerw strzałkowy (kolor zielony)
nerw udowy (kolor niebieski)

L5 (przestrzeń międzykręgowa L4-L5): tylno-boczna

powierzchnia uda i przednio-boczna powierzchnia
łydki, grzbiet stopy do palców I-III
S1 (przestrzeń międzykręgowa L5-S1): tylno-boczna

powierzchnia uda, łydki i kostki bocznej, boczny
brzeg stopy oraz małego palca
Autoterapię ukierunkowaną na poprawę neuromechaniki można wykonywać w pozycji
leżącej lub siedzącej. Należy mieć na uwadze, że w pozycji siedzącej na kręgosłup działa
siła grawitacji, obciążając go osiowo (co może doprowadzić do zwiększenia
dolegliwości).
Ważne jest, aby pozycja terapeutyczna nie prowokowała bólu lub drętwienia. Możliwe
jest natomiast odczucie niewielkiego napięcia wzdłuż przebiegu nerwu. W niektórych
przypadkach odczuwane w trakcie ćwiczenia napięcie może być spowodowane
rozciągnięciem poszczególnych grup mięśniowych, dlatego konieczne jest wykonanie
terapii zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami.
Efekt terapeutyczny autoneuromobilizacji można osiągnąć, stosując technikę
naprzemiennego przesuwania nerwu w stronę proksymalną („bliżej tułowia”) i dystalną
(„bliżej stopy”) oraz technikę napinania nerwu. Zarówno przesuwanie, jak i napinanie
nerwu wykonuje się z częstotliwością jednego ruchu na sekundę. Czas jednej serii
ćwiczenia to 30-60 sekund, a pomiędzy seriami musi nastąpić 60-sekundowa przerwa.
Można stosować technikę przesuwania lub napinania, można także łączyć obie techniki
w jednej jednostce terapeutycznej, rozpoczynając od techniki przesuwania.

Bezwzględnym wskazaniem do przerwania ćwiczenia jest nasilanie
się objawów w trakcie jego wykonywania!

Przygotowaniem do mobilizacji poszczególnych
nerwów może być technika uruchamiania opony
twardej rdzenia kręgowego. W tym celu należy:
1. Usiąść na brzegu twardego siedziska, z jedną nogą wysuniętą
w przód, wyprostowaną w stawie kolanowym i stawie skokowym
(„stopa na siebie”).
2. „Zgarbić” się w odcinku piersiowym kręgosłupa i pochylić głowę
w przód oraz opuścić stopę.
3. Wykonywać rytmiczne ruchy pochylania całego ciała w przód
(połączone z ruchami opuszczania stopy), uzyskując efekt niewielkiego
napięcia wzdłuż tylnej części uda i łydki (ewentualnie – również stopy).
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Neuromobilizacja nerwu kulszowego i strzałkowego polega na wykonywaniu tych
samych ruchów (zginanie/prostowanie stawu kolanowego i szyjnego odcinka
kręgosłupa). Ćwiczenia te różnią się ustawieniem stawu skokowego, na co należy
zwrócić szczególną uwagę.
Przygotowanie pozycji wyjściowej do ćwiczenia obejmuje także ustabilizowanie
naturalnej krzywizny odcinka lędźwiowego kręgosłupa wałkiem ze zwiniętego ręcznika.

Autoneuromobilizacja nerwu kulszowego
W pozycji leżącej (technika przesuwania)
Pozycja do ćwiczenia: ułóż się wygodnie na
płaskim, twardym podłożu (np. na kocu
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rozłożonym na podłodze), prawidłowo
stabilizując krzywiznę odcinka lędźwiowego
kręgosłupa. Zegnij nogę w stawie biodrowym
i kolanowym, spleć ręce, chwytając się za udo.
Staw biodrowy powinien być ustawiony w lekkim przywiedzeniu. Staw skokowy musi być
ustawiony, i w trakcie ćwiczenia utrzymany, w maksymalnym wyproście („stopa na siebie”).
Przygotowaniem do ćwiczenia jest delikatne wyprostowanie stawu kolanowego, aż do
odczucia niewielkiego napięcia wzdłuż przebiegu nerwu (typowo – tył uda i/lub łydki,
przestrzeń pod kolanem). Z tej pozycji następuje ruch właściwy: niewielkie zgięcie stawu
kolanowego z jednoczesnym zgięciem w odcinku szyjnym kręgosłupa („broda do
mostka”), po czym następuje niewielki wyprost stawu kolanowego z jednoczesnym
wyprostem w odcinku szyjnym kręgosłupa (głowa wraca na podłoże).
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W pozycji leżącej (technika napinania)
Pozycja do ćwiczenia: ułóż się wygodnie na płaskim, twardym podłożu (np. na kocu
rozłożonym na podłodze), prawidłowo stabilizując krzywiznę odcinka lędźwiowego
kręgosłupa. Zegnij nogę w stawie biodrowym i kolanowym, spleć ręce, chwytając się za
udo. Staw biodrowy powinien być ustawiony w lekkim przywiedzeniu. Staw skokowy
musi być ustawiony, i w trakcie ćwiczenia utrzymany, w maksymalnym wyproście („stopa
na siebie”). Ruch polega na rytmicznym prostowaniu stawu kolanowego, którego
efektem będzie zwiększanie napięcia wzdłuż przebiegu nerwu (bez prowokowania bólu!).
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PRZYKŁADOWA TERAPIA (do wykonywania 2-3 razy dziennie):
1 seria przygotowawcza – 30 pochyleń w pozycji siedzącej,
1 seria – 30-60 przesunięć w pozycji leżącej, 60 sekund przerwy,
1 seria – 60 napięć w pozycji leżącej, 60 sekund przerwy.

×3

Autoneuromobilizacja nerwu strzałkowego
W pozycji leżącej (technika przesuwania)
Pozycja do ćwiczenia: ułóż się wygodnie na płaskim, twardym podłożu (np. na kocu
rozłożonym na podłodze), prawidłowo stabilizując krzywiznę odcinka lędźwiowego
kręgosłupa. Zegnij nogę w stawie biodrowym i kolanowym, spleć ręce, chwytając się za
udo. Staw biodrowy powinien być ustawiony w lekkim przywiedzeniu. Staw skokowy
musi być ustawiony, i w trakcie ćwiczenia utrzymany, w maksymalnym zgięciu
i przywiedzeniu („stopa od siebie”).
Przygotowaniem do ćwiczenia jest delikatne wyprostowanie stawu kolanowego, aż do
odczucia niewielkiego napięcia wzdłuż przebiegu nerwu (typowo – tył uda, boczna
część łydki i/lub okolica kostki bocznej). Z tej pozycji następuje ruch właściwy: niewielkie
zgięcie stawu kolanowego z jednoczesnym zgięciem w odcinku szyjnym kręgosłupa
(„broda do mostka”), po czym następuje niewielki wyprost stawu kolanowego
z jednoczesnym wyprostem w odcinku szyjnym kręgosłupa (głowa wraca na podłoże).
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W pozycji leżącej (technika napinania)
Pozycja do ćwiczenia: ułóż się wygodnie na płaskim, twardym podłożu (np. na kocu
rozłożonym na podłodze). Zegnij nogę w stawie biodrowym i kolanowym, spleć ręce,
chwytając się za udo. Staw biodrowy powinien być ustawiony w lekkim przywiedzeniu.
Staw skokowy musi być ustawiony, i w trakcie ćwiczenia utrzymany, w maksymalnym
zgięciu i przywiedzeniu („stopa od siebie”).
Ruch polega na rytmicznym prostowaniu stawu kolanowego, którego efektem będzie
zwiększanie napięcia wzdłuż przebiegu nerwu (bez prowokowania bólu!).
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PRZYKŁADOWA TERAPIA (do wykonywania 2-3 razy dziennie):
1 seria przygotowawcza – 30 pochyleń w pozycji siedzącej,
1 seria – 30-60 przesunięć w pozycji leżącej, 60 sekund przerwy,
1 seria – 60 napięć w pozycji leżącej, 60 sekund przerwy.
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Autoneuromobilizacja nerwu udowego
W pozycji leżącej (technika napinania)
Do tego ćwiczenia konieczne będzie przygotowanie sztywnej taśmy.
W warunkach domowych idealnie sprawdzi się długi pasek do spodni, który należy
zaczepić w okolicy stawu skokowego.
Pozycja do ćwiczeń: ułóż się na brzegu twardej leżanki (stołu lub kilku stojących
w rzędzie krzeseł) w taki sposób, aby stopa nogi niećwiczącej była oparta stabilnie na
podłożu, w miarę możliwości – przesunięta maksymalnie w stronę głowy. Istotne jest
ustawienie miednicy w taki sposób, aby nie była zrotowana w żadną ze stron. Następnie
należy – ciągnąc za pasek – zgiąć staw kolanowy aż do momentu wystąpienia uczucia
niewielkiego ciągnięcia na przedniej powierzchni uda. Ruch polega na rytmicznym
pociąganiu za pasek, powodując w ten sposób zwiększenie zgięcia stawu kolanowego.
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PRZYKŁADOWA TERAPIA (do wykonywania 2-3 razy dziennie):
1 seria przygotowawcza – 30 napięć w pozycji siedzącej,
1 seria – 60 napięć w pozycji leżącej, 60 sekund przerwy (× 3).

W przypadku trudności z prawidłową techniką wykonywania ćwiczenia lub
z dopasowaniem ćwiczenia do występujących dolegliwości należy skonsultować
się z wykwalifikowanym fizjoterapeutą lub lekarzem.
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