
Wybrane parametry ustawienia i ruchomości kręgosłupa u kobiet 

w przebiegu ciąży fizjologicznej 
 

 

STRESZCZENIE 

 

Ciąża fizjologiczna to stan, podczas którego zachodzą zmiany w organizmie kobiety, także w 

układzie mięśniowo-szkieletowym i biomechanice kręgosłupa. Jednak kierunek owych zmian 

oraz mechanizmy powodujące nie zostały dotychczas jednoznacznie wyjaśnione i 

udowodnione naukowo. Nie wyodrębniono jednego czynnika, który determinuje krzywizny 

kręgosłupa, ruchomość oraz wpływa na postawę ciała ciężarnej. Te aspekty stanowiły  

wyzwanie do stworzenia niniejszej pracy. 

Głównym celem pracy była ocena w jaki sposób zmienia się postawa ciała kobiety w przebiegu 

ciąży fizjologicznej. 

W pracy postawiono również kilka pytań szczegółowych takich jak: 

Czy ciąża fizjologiczna wpływa na zmianę ruchomości kręgosłupa? 

Czy wraz z postępującą ciążą zwiększają się dolegliwości bólowe kręgosłupa? 

Czy występuje zależność między wiekiem, masą ciała, liczbą porodów, rodzajem wykonywanej 

pracy oraz dolegliwościami bólowymi, a poszczególnymi parametrami ustawienia i ruchomości 

kręgosłupa u kobiet w ciąży? 

Do grupy badanej zostało włączonych 110 ciężarnych, które były poddane badaniu 

jednokrotnie w trzecim trymestrze ciąży oraz 31 kobiet, które zostały przebadane cyklicznie w 

każdym z trzech trymestrów w przebiegu ciąży. Do badania krzywizn kręgosłupa wykorzystano 

urządzenie do nieinwazyjnej diagnostyki postawy ciała Mora 4Generacji, ruchomość zbadano 

za pomocą testów Otto i Schobera, a dolegliwości bólowe oceniono za pomocą analogowej, 

wizualnej skali oceny bólu (VAS).  

W badaniach wykazano, że w przebiegu ciąży zmniejsza się głębokość oraz kąt kifozy 

piersiowej. Zmniejsza się także ruchomość kręgosłupa, natomiast wraz z postępującą ciążą 

zwiększają się dolegliwości bólowe. 

Porównując ciężarne w III trymestrze ciąży można oceniać, że głębokość lordozy lędźwiowej 

zwiększa się wraz z ilością porodów, a najwyższe wyniki osiągają kobiety aktywne zawodowo. 

Wraz ze wzrostem masy ciała zmniejsza się natomiast kąt lordozy lędźwiowej. 

Identyczne wyniki uzyskano w odcinku piersiowym kręgosłupa. Głębokość kifozy piersiowej 

zwiększa się wraz z ilością porodów, a najwyższe wartości uzyskały ciężarne pracujące. Kąt 



kifozy piersiowej był zależny od wzrostu badanych. Im wyższa kobieta tym kąt ten zwiększał 

się. Ruchomość kręgosłupa badana u ciężarnych w III trymestrze była zależna od wskaźnika 

masy ciała badanych oraz liczby porodów. Wraz z kolejnym porodem i większymi wartościami 

BMI ruchomość odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa zwiększała się.  

Pochylenie całego kręgosłupa okazało się większe u kobiet czynnie pracujących niż tych które 

przebywają na zwolnieniu lekarskim. A dolegliwości bólowe zgłaszane przez ciężarne 

zwiększały się wraz z wiekiem. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

1. W przebiegu ciąży dochodzi do zmian w obrębie kształtu i funkcji w zakresie 

piersiowego (zmniejszanie głębokości kifozy, kąta kifozy i ruchomości) oraz 

lędźwiowego (zmniejszanie ruchomości) kręgosłupa. 

2. Wskaźnik masy ciała w trzecim trymestrze ciąży jest związany z kondycją 

kręgosłupa ciężarnych. Wzrastanie BMI doprowadza do zwiększania się 

ruchomości piersiowej i lędźwiowej części kręgosłupa oraz do zmniejszania kąta 

lordozy. Zwiększanie masy ciała jest związane ze zwiększeniem ruchomości części 

piersiowej kręgosłupa ciężarnych. 

3. Liczba porodów w wywiadzie łączy się z kształtem i funkcją kręgosłupa. Większa 

liczba porodów powoduje zwiększoną ruchomość kręgosłupa ciężarnych, zarówno 

odcinka piersiowego jak i lędźwiowego oraz pogłębioną lordozę.  

4. Aktywność zawodowa w trzecim trymetrze ciąży wpływa na stan kręgosłupa 

ciężarnych. U pracujących ciężarnych stwierdza się zwiększone pochylenie 

kręgosłupa oraz pogłębianie się kifozy i lordozy. 

5. Stan kręgosłupa oceniany przy pomocy badanych parametrów nie ma związku z 

odczuwaniem dolegliwości bólowych w trzecim trymestrze ciąży. 

 


