
7. Streszczenie 
 

Wstęp.   Dolegliwości   bólowe   kręgosłupa   stanowią   istotny   problem   kliniczny.   Ich 

nawrotowy bądź przewlekły charakter prowadzący do długotrwałej niepełnosprawności 

stwarza poważny problem społeczny. Jednym z najczęstszych rodzajów bólów kręgosłupa 

jest tzw. ból spondylogenny, którego źródło mogą stanowić takie struktury jak:   trzony 

kręgowe, krążki międzykręgowe, stawy międzywyrostkowe, stawy krzyżowo- biodrowe, 

mięśnie przykręgosłupowe, więzadła kręgosłupa, nerwy i korzenie rdzeniowe. W 97 % 

przypadków  spowodowany  jest  przyczyną  mechaniczną.  Najczęściej  dotyczy  odcinka 

lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa. W piśmiennictwie polskim bywa wówczas określany 

mianem ,,bólów krzyża’’, a w języku angielskim odpowiednikiem tego określenia jest ,,ból 

dolnego   odcinka   kręgosłupa’’   (ang.   low   back   pain-   LBP).   Z   licznych   badań 

epidemiologicznych  wynika,  iż  bóle  dolnego  odcinka  kręgosłupa  stanowią  jedne  z 

najczęstszych dolegliwości narządu ruchu i należą do jednego z głównych problemów 

zdrowotnych dorosłych Polaków. 60-85 % populacji przynajmniej raz w życiu doświadczy 

incydentu  bólowego  ze  strony  dolnego  odcinka  kręgosłupa.  W  ciągu  całego  życia 

nawrotowość sięga 85 %. U około 5-7 % chorych dolegliwości bólowe mogą przechodzić w 

stan przewlekły. Sumaryczne koszty bólów odcinka lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa są 

ogromne i w zdecydowanej mierze spowodowane niepełnosprawnością. Czynniki ryzyka 

niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa i związanej z nimi niepełnosprawności 

różnią się między sobą. 
 

Badania wykazały, że na występowanie bólów krzyża w dużym stopniu narażony 

jest personel medyczny. Liczne badania epidemiologiczne oceniają częstość występowania 

bólów w odcinku lędźwiowo- krzyżowym kręgosłupa w grupie zawodowej pielęgniarek. 

Brakuje  natomiast   doniesień  oceniających  skalę  tego  zjawiska  wśród  ratowników 

medycznych. Zabieg wykonywane przy pacjentach wymagają niejednokrotnie dźwigania i 

przebywania w nienaturalnej, wymuszonej pozycji ciała, a także są związane z częstym 

wykonywaniem  ruchów  skrętnych.  Prowadzi  to  do  rozwoju  choroby  przeciążeniowej 

kręgosłupa, której istotą jest zużywanie się struktur kręgosłupa. 
 

Opublikowane   dotychczas   doniesienia   w   piśmiennictwie   polskim   tylko   w 

niewielkim stopniu uwzględniają wpływ różnych czynników ryzyka, a w szczególności 

schorzeń pozakręgosłupowych, na nawracający bądź przewlekły charakter bólów dolnego 

odcinka  kręgosłupa.  Brakuje  natomiast  polskiego  opracowania  na  temat  czynników 

predykcyjnych bólów w odcinku lędźwiowo- krzyżowym kręgosłupa w grupie ratowników 

medycznych. 
 

Wciąż dyskutowany jest udział różnych czynników predykcyjnych bólów krzyża, 

między innymi nadwagi lub otyłości, sedanteryjnego trybu życia czy też predyspozycji 

genetycznych. Dotychczas pojawiły się pojedyncze doniesienia anglojęzyczne sugerujące 

związek bólów dolnego odcinka kręgosłupa z chorobami układu krążenia, hiperlipidemią, 

cukrzycą typu 2, alergią, nietrzymaniem moczu czy też chorobami gastroenterologicznymi. 
 

Uwzględniając fakt szerokiego rozpowszechnienia bólów krzyża, między innymi w 

grupie personelu medycznego, braku konsensusu dotyczącego wpływu różnych czynników 
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na występowanie bólów dolnego odcinka kręgosłupa, a także pojawianie się doniesień na 

temat  możliwości  istnienia  ,,nowych’’  czynników  predykcyjnych,  konieczne  są  dalsze 

poszukiwania badawcze czynników ryzyka w celu wczesnej identyfikacji osób zagrożonych 

występowaniem tego rodzaju problemów zdrowotnych i opracowywania wytycznych do 

wdrażania programów profilaktycznych. Stąd zasadne wydaje się przeprowadzenie takiej 

wieloaspektowej analizy. 
 

Cele  pracy.  Celem  głównym  była  ocena  występowania  bólów  spondylogennych  u 

personelu pielęgniarskiego i ratowników medycznych północnowschodniej Polski, analiza 

wpływu wybranych czynników predykcyjnych i chorób współistniejących na występowanie 

bólów kręgosłupa, analiza czynników predykcyjnych wyższego stopnia niepełnosprawności 

w  oparciu  o  kwestionariusz  Oswestry  oraz  określenie  skutków  oddziaływania  bólów 

spondylogennych w odcinku lędźwiowo- krzyżowym na jakość życia. 
 

Realizacja celu  głównego opierała się na poszukiwaniu  odpowiedzi  na pytania 

badawcze, będące jednocześnie celami szczegółowymi: 
 

1. Ocena częstości i rodzaju bólów kręgosłupa w zależności od wieku, miejsca wykonywanej 

pracy zawodowej u pielęgniarek i ratowników medycznych. 
 

2. Określenie szans występowania nawracających i przewlekłych bólów dolnego odcinka 

kręgosłupa  pod  wpływem  wybranych  czynników  predykcyjnych  (wieku,  nadwagi  lub 

otyłości,  palenia  tytoniu,  nadmiernej  konsumpcji  kawy,  nieracjonalnego  odżywiania, 

sedanteryjnego trybu życia, wysokiej aktywności fizycznej, niewystarczającej ilości godzin 

snu, występowania bólów dolnego odcinka kręgosłupa w rodzinie respondenta, niskiej 

samooceny stanu zdrowia, stażu pracy i miejsca pracy, pracy zmianowej) u badanego 

personelu medycznego i ocena ich wpływu na występowanie bólu spondylogennego w 

odcinku  lędźwiowo-  krzyżowym  u  ratowników  medycznych  w  porównaniu  z  grupą 

pielęgniarek. 
 

3.Ocena związku pomiędzy współistniejącymi schorzeniami przewlekłymi, w szczególności 

składowymi zespołu metabolicznego, innymi dolegliwościami z zakresu układu mięśniowo- 

szkieletowego a występowaniem nawracających i przewlekłych bólów dolnego odcinka 

kręgosłupa   oraz   ocena   porównawcza   u   personelu   pielęgniarskiego   i   ratowników 

medycznych. 
 

4. Ocena czynników predykcyjnych wyższego stopnia niepełnosprawności w oparciu o 

kwestionariusz  Oswestry  w  grupie  respondentów  z  nawracającymi  oraz  przewlekłymi 

bólami krzyża (wieku, nadwagi lub otyłości, palenia tytoniu, nadmiernej konsumpcji kawy, 

nieracjonalnego odżywiania, sedanteryjnego trybu życia, niewystarczającej ilości godzin 

snu, występowania bólów dolnego odcinka kręgosłupa w rodzinie respondenta, niskiej 

samooceny stanu zdrowia, stażu pracy i miejsca pracy ). 
 

5. Porównanie jakości życia (zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym) u osób 

z nawracającymi i przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa w porównaniu do 

pozostałych respondentów w oparciu o kwestionariusz SF-36. 
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6. Określenie szans występowania nawracających bólów odcinka szyjnego i piersiowego 

kręgosłupa  pod  wpływem  wybranych  czynników  predykcyjnych  (wieku,  nadwagi  lub 

otyłości,  palenia  tytoniu,  nadmiernej  konsumpcji  kawy,  nieracjonalnego  odżywiania, 

sedanteryjnego trybu życia, wysokiej aktywności fizycznej, niewystarczającej ilości godzin 

snu, występowania bólów dolnego odcinka kręgosłupa w rodzinie respondenta, niskiej 

samooceny stanu zdrowia, stażu pracy i miejsca pracy) u badanego personelu medycznego. 
 

7. Ocena związku nawracających bólów w odcinku szyjnym i piersiowym kręgosłupa ze 

współwystępującymi schorzenia przewlekłymi, a także innymi dolegliwościami w obrębie 

narządu ruchu. 
 

Materiał i metody. Badania realizowano techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez 

badacza,   czyli   autorkę   pracy.   Wykorzystano   następujące   rodzaje   kwestionariuszy 

ankietowych: 
 

1.  Kwestionariusz  ankietowy  oparty  częściowo  na  standaryzowanym  kwestionariuszu 

nordyckim (ang. Nordic Musculoskeletal Questionnaire) 
 

2.  Kwestionariusz  dolegliwości  okolicy  lędźwiowo-  krzyżowej  (DOLK)  walidowany 

według wskazówek IEA ( ang. International Epidemiological Association) 
 

3. Autorski kwestionariusz ankiety dotyczący danych socjodemograficznych, wybranych 

elementów stylu życia  (palenie tytoniu, konsumpcja kawy), pogłębionego wywiadu w 

zakresie chorób przewlekłych u respondentów i w ich rodzinach 
 

4.  Krótka  wersja  Międzynarodowego  Kwestionariusza  Aktywności  Fizycznej  (ang. 

International Physical Activity Questionnaire- IPAQ) 
 

5. Kwestionariusz niepełnosprawności Oswestry 
 

6. Kwestionariusz SF-36 
 

Do analizy przyjęto 609 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy 

(współczynnik  zwrotu-  88  %).  W  badaniach  wzięły  udział  pracujące  w  zawodzie 

pielęgniarki i ratownicy medyczni zamieszkujący na obszarze województwa podlaskiego. 

Łącznie do badań włączono 324 pielęgniarki (53,2 % ogółu) i 285 ratowników medycznych 

(46,8 % ogółu). W grupie badanej znalazły się 302 osoby mieszczące się w przedziale 

wiekowym 30-40 lat (49,6 % ogółu) i 307 osób mieszczących się w przedziale wiekowym 

41- 60 lat (50,4 % ogółu). 
 

Z badań wyłączono respondentów leczonych z powodu choroby 

autoimmunologicznej; choroby nowotworowej; osoby z wywiadem złamania 

osteoporotycznego;  kobiety  w  ciąży;  respondentów,  którzy  w  przeciągu  3  miesięcy 

poprzedzających wypełnienie kwestionariusza ankietowego doznali urazów i 

ankietowanych,  u  których  występują  objawy  mogące  stanowić  przypuszczalnie  tzw. 

,,czerwone flagi’’ będące sygnałem specyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. 
 
 

 
330 



 
 
 
 
 
 
 

Za ,,nawracające’’ bóle spondylogenne uznawany był epizod ostrych dolegliwości 

bólowych występujący ≥3 razy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Jako ,,przewlekłe’’ bóle 

spondylogenne zdefiniowano dolegliwości bólowe trwające nieprzerwanie od co najmniej 3 

miesięcy. 
 

Analiza statystyczna. W toku badań została założona baza danych stanowiąca źródło 

zmiennych,  zawierająca  wypowiedzi,  opinie  oraz  oceny  respondentów,  umożliwiająca 

zastosowanie  technik  obliczeniowych.  Analizę  statystyczną  rozpoczęto  merytoryczną  i 

logiczną   kontrolą   zgromadzonych   danych.   W   pierwszym   etapie   przeprowadzono 

weryfikację zgodności i rozkładu badanych zmiennych o charakterze ciągłym z rozkładem 

gaussowskim. We wszystkich przypadkach przeprowadzono test Shapiro- Wilka i hipoteza 

o  normalności  rozkładu  została  odrzucona.  Z  tego  względu  w  analizie  wykorzystano 

nieparametryczny  test  U  Manna-  Whitneya  (  2  porównywane  grupy).  Oszacowanie 

zależności między zmiennymi jakościowymi przeprowadzono przy użyciu test chi- kwadrat. 

W przypadku zmiennych o dichotomicznym charakterze wykorzystano analizę regresji 

logistycznej jednoczynnikowej i wieloczynnikowej (wyliczono iloraz szans), a przypadku 

badania zależności między dwiema zmiennymi mierzonymi na skali ilościowej- model 

regresji liniowej jednoczynnikowej i wieloczynnikowej. Za poziom istotności statystycznej 

przyjęto p <0,05. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu STATA/ 1.C 

12.1 wyprodukowanego przez Stata Corp, LP, Texas, USA. 
 

Wyniki. Nawracające lub przewlekłe dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa 

zgłosiło 355 osób (58,29 % ogółu badanych), z tego na nawracające bóle krzyża skarżyły 

się 253 osoby (41,54% ogółu respondentów), zaś występowanie przewlekłych bólów krzyża 

deklarowały 102 osoby (16,75% ogółu badanych). Nawracające lub przewlekłe bóle odcinka 

szyjnego  kręgosłupa  występowały  u  156  osób  (25,62  %  ogółu  respondentów),  zaś 

nawracające   lub   przewlekłe   bóle   odcinka   piersiowego   kręgosłupa   u   112   osób 

(18,39  % ogółu respondentów). 
 

Nawracające nieurazowe bóle spondylogenne o podłożu mechanicznym w odcinku 

lędźwiowo-   krzyżowym   kręgosłupa   istotnie   częściej   występowały   u   ratowników 

medycznych   w porównaniu do pielęgniarek (31,23 % ogółu ratowników medycznych vs. 

20,68 % ogółu pielęgniarek) (p=0,01). Ratownicy medyczni istotnie częściej deklarowali 

także  występowanie  nawracających  bólów  spondylogennych  w  odcinku  piersiowym 

(25,61 % ogółu ratowników medycznych vs. 11,42 % ogółu pielęgniarek) (p <0,001). 
 

Brak niepełnosprawności stwierdzono u 61 pielęgniarek  (36,75% pielęgniarek  z  

nawracającymi lub przewlekłymi bólami krzyża ) i u 39 ratowników medycznych (20,63% 

ratowników medycznych z nawracającymi lub przewlekłymi bólami krzyża ); niewielki 

stopień niepełnosprawności u 63 pielęgniarek (37,95% pielęgniarek z nawracającymi lub 

przewlekłymi  bólami  krzyża  )  i  u  73  ratowników  medycznych  (38,62%  ratowników 

medycznych  z  nawracającymi  lub  przewlekłymi  bólami  krzyża  );  mierny  stopień 

niepełnosprawności  u 42  pielęgniarek  (  25,30%  pielęgniarek  z  nawracającymi  lub 

przewlekłymi  bólami  krzyża  )  i  u  77  ratowników  medycznych  (40,74%  ratowników 

medycznych z nawracającymi lub przewlekłymi bólami krzyża ). 
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Bóle  spondylogenne  okazały  się  być  głównym  problemem  zdrowotnym  113 

pielęgniarek   (34,88 % ogółu pielęgniarek) i 106 ratowników medycznych (37,19 % ogółu 

ratowników medycznych). 
 

Czynniki  predykcyjne  nawracających  bólów  krzyża  w  modelu  regresji  logistycznej 

jednoczynnikowej i wieloczynnikowej 
 

Szanse występowania nawracających bólów krzyża istotnie zwiększały: 
 

 w modelu regresji logistycznej jednoczynnikowej: nadmierna konsumpcja kawy 

( ≥ 6 filiżanek dziennie)- ponad 16- krotnie, praca zmianowa- ponad 7- krotnie, 

palenie   tytoniu-   ponad   7-   krotnie,   nieprawidłowe   zachowania   żywieniowe 

polegające na spożywaniu zbyt małej ilości posiłków i/lub braku regularności w 

spożywaniu posiłków- ponad 3- krotnie, choroba zwyrodnieniowa dolnego odcinka 

kręgosłupa-   ponad   3-   krotnie,   sedanteryjny   tryb   życia-   ponad   3-   krotnie, 

hiperlipidemia- ponad 3- krotnie, występowanie bólów dolnego odcinka kręgosłupa 

w rodzinie respondenta- prawie 3-krotnie; cukrzyca typu 2- ponad 2- krotnie, alergie- 

2 -krotnie, nadwaga lub otyłość- 1,5- krotnie, wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego- 1,5- krotnie (odpowiednio: p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001; 

p<0,001; p <0,001; p <0,001;  p <0,001; p <0,01; p <0,05; p <0,01; p <0,05). W 

grupie osób w wieku 30 – 40 lat szanse występowania nawracających bólów krzyża 

były istotnie o 79% większe w porównaniu do grupy w wieku 41 – 60 lat (p <0,05). 

 w modelu regresji logistycznej wieloczynnikowej- nadmierna konsumpcja kawy 

( ≥ 6 filiżanek dziennie)- 29- krotnie, choroba zwyrodnieniowa dolnego odcinka 

kręgosłupa- ponad 16- krotnie, depresja i/lub zaburzenia lękowe- ponad 8-krotnie, 

palenie tytoniu- 7- krotnie, sedanteryjny tryb życia- ponad 4- krotnie, występowanie 

bólów   dolnego   odcinka   kręgosłupa   w   rodzinie   respondenta-   3-   krotnie, 

nieprawidłowe zachowania żywieniowe polegające na spożywaniu zbyt małej ilości 

posiłków  i/lub  braku  regularności  w  spożywaniu  posiłków-  ponad  2-  krotnie 

( odpowiednio: p <0,001; p <0,01; p <0,05; p <0,001;p <0,001; p<0,01; p <0,01). 
 

Czynniki  predykcyjne  przewlekłych  bólów  krzyża  w  modelu  regresji  logistycznej 

jednoczynnikowej i wieloczynnikowej 
 

Szanse występowania przewlekłych bólów krzyża zwiększały istotnie: 
 

 w modelu regresji logistycznej jednoczynnikowej- choroba zwyrodnieniowa stawów 

obwodowych-  ponad  12-  krotnie,  nawracające  lub  przewlekłe  bóle  odcinka 

piersiowego kręgosłupa- ponad 11-krotnie, nawracające lub przewlekłe bóle odcinka 

szyjnego kregosłupa- ponad 10- krotnie, choroby układu moczowo- płciowego- 

ponad 10-krotnie, nadciśnienie tętnicze- ponad 9-krotnie, choroba zwyrodnieniowa 

dolnego   odcinka   kręgosłupa-   ponad   9-krotnie,   skolioza-   ponad   8-krotnie, 

niewystarczająca  ilość  godzin  snu  (  <  7  godzin/  na  dobę)-  ponad  4-  krotnie, 

występowanie   bólów   dolnego   odcinka   kręgosłupa   w   rodzinie   respondenta- 

prawie 3-krotnie, choroby układu krążenia z wyłączeniem nadciśnienia tętniczego- 

ponad 3- krotnie, niska samoocena stanu zdrowia- 3- krotnie, cukrzyca typu 2- 
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3-krotnie, depresja i/lub zaburzenia lękowe- prawie 3- krotnie, hiperlipidemia- ponad 

2- krotnie, wady postawy z wyłączeniem skoliozy – prawie 2-krotnie, nadwaga lub 

otyłość-  prawie  2-  krotnie,  palenie  tytoniu-  ponad  1,5-  krotnie  (odpowiednio: 

p < 0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001,   p <0,001; p <0,001; p <0,001; 

p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,01; p <0,01; p <0,05; p <0,05; p <0,05). 

Z każdym kolejnym rokiem życia szanse występowania przewlekłych bólów krzyża 

zwiększały się istotnie o 7,2% (p<0,001). 

 w modelu  regresji  logistycznej  wieloczynnikowej  –  choroby układu  moczowo- 

płciowego- ponad 9-krotnie, nawracające lub przewlekłe bóle odcinka piersiowego 

kręgosłupa- ponad 8-krotnie, nadciśnienie tętnicze- ponad 8-krotnie 

(odpowiednio: p <0,001; p<0,001; p <0,001) 
 

Czynniki predykcyjne nawracających bólów krzyża w grupie ratowników medycznych 
 

W modelu regresji logistycznej jednoczynnikowej szanse występowania 

nawracających bólów krzyża w grupie ratowników medycznych istotnie zwiększały między 

innymi: hiperlipidemia- ponad 10- krotnie, nadmierne spożycie kawy 

( > 6 filiżanek/ dziennie)- ponad 5- krotnie, palenie tytoniu- ponad 5- krotnie, nieprawidłowe 

zachowania żywieniowe polegające na spożywaniu zbyt małej ilości posiłków i/lub braku 

regularności w spożywaniu posiłków- ponad 5- krotnie, spondyloza lędźwiowa- ponad 3- 

krotnie, nadwaga lub otyłość- ponad 2- krotnie, sedanteryjny tryb życia- ponad 2- krotnie, 

występowanie bólów dolnego odcinka kręgosłupa w rodzinie respondenta- prawie 2- krotnie 

(odpowiednio: p<0,001; p <0,001; p <0,001; p<0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001; 

p <0,05). 
 

Czynniki predykcyjne przewlekłych bólów krzyża w grupie ratowników medycznych 
 

W modelu regresji logistycznej jednoczynnikowej szanse występowania 

przewlekłych bólów krzyża istotnie zwiększały między innymi: choroby układu krążenia z 

wyłączeniem   nadciśnienia   tętniczego   –   ponad   44-   krotnie,   nadciśnienie   tętnicze- 

ponad  31-  krotnie,  depresja  i/lub  zaburzenia  lękowe-  ponad  22-  krotnie,  choroba 

zwyrodnieniowa stawów obwodowych- ponad 15- krotnie, spondyloza lędźwiowa- ponad 

12- krotnie, choroby układu moczowo- płciowego- ponad 12- krotnie, nawracające lub 

przewlekłe bóle odcinka szyjnego kręgosłupa- ponad 12- krotnie, skolioza- 

ponad 11- krotnie, nawracające lub przewlekłe bóle odcinka piersiowego kręgosłupa- ponad 

6- krotnie, niewystarczająca ilość godzin snu ( < 7 godzin/ na dobę)- ponad 6- krotnie, 

występowanie bólów w rodzinie respondenta- ponad 4- krotnie, niska samoocena stanu 

zdrowia- ponad 4- krotnie, nadwaga lub otyłość- ponad 3- krotnie  (odpowiednio: p<0,001; 

p <0,001; p <0,001; p<0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001;  p <0,001; p <0,001; p <0,001; 

p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,01). 
 

Porównanie istotnych statystycznie czynników predykcyjnych nawracających i 

przewlekłych bólów krzyża w grupie ratowników medycznych względem pielęgniarek 
 

W   modelu   regresji   logistycznej   jednoczynnikowej   w   grupie   ratowników 

medycznych,   w   odróżnieniu   od   pielęgniarek,   istotnym   czynnikiem   predykcyjnym 
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nawracających bólów krzyża okazała się być hiperlipidemia i alergia 

(odpowiednio: p<0,001; p<0,05). Zastosowanie analizy regresji logistycznej 

jednoczynnikowej wykazało, że grupie ratowników medycznych, w odróżnieniu od grupy 

pielęgniarek, istotnym czynnikiem ryzyka przewlekłych bólów krzyża okazały się być 

choroby układu krążenia z wyłączeniem nadciśnienia tętniczego (p<0,001) 
 

Czynniki predykcyjne wyższego stopnia niepełnosprawności w oparciu o kwestionariusz 

Oswestry w grupie respondentów z nawracającymi bólami krzyża 
 

Wartość  końcową  skali  punktowej  w  oparciu  o  kwestionariusz  Oswestry  istotnie 

zwiększały: 
 

 w modelu regresji liniowej jednoczynnikowej- nadwaga lub otyłość, hiperlipidemia, 

wykonywanie zawodu ratownika medycznego, niewystarczająca ilość godzin snu 

(<  7  godzin/  na  dobę),  choroba  zwyrodnieniowa  dolnego  odcinka  kręgosłupa, 

skolioza, masa ciała (odpowiednio: p <0,001; p <0,05; p=0,001; p <0,05; p <0,05; 

p =0,01; p <0,001) 

 w modelu regresji liniowej wieloczynnikowej- wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego, hiperlipidemia, skolioza, nawracające lub przewlekłe bóle odcinka 

piersiowego kręgosłupa,  masa  ciała  (odpowiednio:  p <0,01;  p  <0,05;  p <0,05; 

p <0,05; p <0,001) 
 

Czynniki predykcyjne wyższego stopnia niepełnosprawności w oparciu o kwestionariusz 

Oswestry w grupie respondentów z przewlekłymi bólami krzyża 
 

Wartość  końcową  skali  punktowej  w  oparciu  o  kwestionariusz  Oswestry  istotnie 

zwiększały: 
 

 w  modelu  regresji  liniowej  jednoczynnikowej-  nadwaga  lub  otyłość,  choroba 

zwyrodnieniowa  dolnego  odcinka  kręgosłupa,  wykonywanie  zawodu  ratownika 

medycznego, cukrzyca typu 2, niewystarczająca ilość godzin snu (< 7 godzin/ na 

dobę), masa ciała, wzrost (odpowiednio: p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,01; p 

<0,01;   p <0,001; p =0,001). 

 w modelu regresji liniowej wieloczynnikowej- wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego, masa ciała (odpowiednio: p <0,01; p <0,001). 
 

Ocena jakości życia respondentów z nawracającymi lub przewlekłymi bólami krzyża w 

porównaniu do pozostałych badanych w oparciu o kwestionariusz SF- 36: 
 

W  porównaniu do pozostałych respondentów osoby skarżące się na nawracające 

bóle krzyża wykazywały istotnie gorszą jakość życia w domenach: PF (sprawność fizyczna), 

BP   (ból   oraz   jego   wpływ   na   codzienną pracę   ),   GH   (ogólny  stan   zdrowia), 

SF (funkcjonowanie socjalne ), RE (wpływ problemów emocjonalnych na ograniczeni 

czynności codziennych i wykonywanej pracy ),  MH  (stan  psychiczny), PCS (całościowe 

funkcjonowanie w wymiarze fizycznym) ( odpowiednio: p=0,043; p <0,001; p <0,001; 

p= 0,004; p <0,001; p<0,001;  p <0,001). 
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W porównaniu do pozostałych badanych respondenci deklarujący przewlekłe bóle 

krzyża istotnie gorszą jakość życia wykazywały w domenach: PF (sprawność fizyczna), 

RP (ograniczenie czynności codziennych, również z powodu zdrowia fizycznego), BP (ból 

oraz jego wpływ na codzienną pracę), SF (funkcjonowanie socjalne), RE (wpływ problemów 

emocjonalnych na ograniczenie czynności codziennych i wykonywanej pracy), MH (stan 

psychiczny), PCS (całościowe funkcjonowanie w wymiarze psychicznym) 

( odpowiednio: p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001; p <0,001). 
 

Czynniki ryzyka nawracających bólów odcinka szyjnego kręgosłupa w modelu regresji 

logistycznej jednoczynnikowej 
 

W modelu regresji logistycznej szanse występowania nawracających bólów 

odcinka szyjnego kręgosłupa istotnie zwiększały między innymi: ponad 24- krotnie- 

spondyloza szyjna, ponad 23- krotnie- występowanie bólów odcinka szyjnego kręgosłupa 

w rodzinie respondenta, ponad 5- krotnie- choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, 

prawie 5- krotnie- bóle krzyża, prawie 4- krotnie- nadciśnienie tętnicze, 3- krotnie- 

depresja i /lub zaburzenia lękowe, prawie 3- krotnie- choroby układu krążenia z 

wyłączeniem nadciśnienia tętniczego, ponad 2- krotnie- nawracające lub przewlekłe bóle 

odcinka piersiowego kręgosłupa, ponad 2- krotnie-niska samoocen stanu zdrowia, ponad 2- 

krotnie- wysoka aktywność fizyczna, ponad 2- krotnie- cukrzyca typu 2, ponad 2- krotnie- 

niewystarczająca ilość godzin snu (odpowiednio: p<0,001; p <0,001; p<0,001; p <0,001; 

p <0,001; p<0,01; p<0,01; p<0,001; p<0,001; p<0,001; p<0,05; p<0,001). 
 

Czynniki ryzyka nawracających bólów odcinka piersiowego kręgosłupa w modelu regresji 

logistycznej jednoczynnikowej 
 

W modelu regresji logistycznej szanse występowania nawracających bólów w 

odcinku piersiowym kręgosłupa istotnie zwiększały: 21- krotnie- choroba zwyrodnieniowa 

odcinka piersiowego kręgosłupa, prawie 11- krotnie-bóle krzyża, ponad 7- krotnie- praca 

zmianowa, ponad 3- krotnie- choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, 

prawie 4- krotnie- wysoka aktywność fizyczna, ponad 2- krotnie- choroby układu 

moczowo-płciowego, ponad 2- krotnie- wykonywanie zawodu ratownika medycznego, 

ponad 2- krotnie- nadciśnienie tętnicze, ponad 2- krotnie- hiperlipidemia, 

ponad 2- krotnie- cukrzyca typu 2 (odpowiednio: p<0,001; p <0,001; p <0,005; p <0,01; 

p <0,001; p <0,001;   p <0,005; p <0,001; p <0,001;   p <0,001; p <0,01; p <0,01; p <0,01) 

Wnioski: 

1. Badania wykazały występowanie nawracających lub przewlekłych bólów 

spondylogennych głównie dolnego odcinka u prawie 60% respondentów, przy czym na 

nawracające bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej skarżyli się istotnie częściej ratownicy 

medyczni w porównaniu do pielęgniarek. 
 

2. Wysoki odsetek występowania nawracających bólów dolnego odcinka kręgosłupa wśród 

młodego personelu medycznego (48,67 %) dowodzi, że działania prewencyjne nawrotów 

bólów krzyża powinny dotyczyć młodego personelu medycznego. 
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3. Nawracające bóle spondylogenne w odcinku piersiowym istotnie częściej występowały 

w grupie ratowników medycznych w porównaniu do pielęgniarek. Powinno to być brane 

pod uwagę w poradnictwie zawodowym. 
 

4. W modelu regresji logistycznej jednoczynnikowej szanse występowania nawracających 

bólów dolnego odcinka kręgosłupa zwiększały istotnie nadmierne spożycie kawy, palenie 

tytoniu  oraz  praca  zmianowa,  zaś  szanse  występowania  przewlekłych  bólów  krzyża 

zwiększała niewystarczająca ilość godzin snu. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze dowody 

o wpływie nieprawidłowego stylu życia na zwiększenie częstości występowania bólów 

krzyża. 
 

5. Analiza regresji logistycznej jednoczynnikowej lub wieloczynnikowej wykazała istotny 

wpływ na występowanie bólów  dolnego odcinka kręgosłupa hiperlipidemii, cukrzycy typu 

2, nadciśnienia tętniczego, alergii, chorób układu moczowo- płciowego co przemawia za 

hipotezą kwalifikującą te schorzenia jako „nowe” czynniki predykcyjne bólów krzyża. 
 

6.  W  modelu  regresji   logistycznej  jednoczynnikowej  szanse  występowania  bólów 

spondylogennych w odcinku szyjnym i piersiowym istotnie zwiększały między innymi takie 

czynniki jak: niska samoocena stanu zdrowia, praca zmianowa, schorzenia stanowiące 

składowe zespołu metabolicznego. Wymaga to jednak prowadzenia dalszych badań. 
 

7. Zastosowana analiza regresji liniowej jednoczynnikowej wykazała, że wykonywanie 

zawodu ratownika medycznego okazało się być czynnikiem różnicujących wyższy stopień 

niepełnosprawności  w  oparciu  o  kwestionariusz  Oswestry  w  grupie  respondentów  z 

przewlekłymi bólami spondylogennymi w odcinku lędźwiowo- krzyżowym. 
 

8. Jakość życia respondentów zarówno z nawracającymi, jak i przewlekłymi bólami krzyża 

była obniżona między innymi w domenach MH (stan psychiczny) i RE (wpływ problemów 

emocjonalnych na ograniczenie czynności codziennych i wykonywanej pracy), co może 

dowodzić  znaczenia  psychoterapii  w  prewencji  zwłaszcza  przewlekłych  dolegliwości 

bólowych. 
 

9. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na celowość uwzględnienia w programach 

nauczania i dalszej pracy zawodowej pielęgniarek i ratowników medycznych w ramach 

prewencji tzw. chorób cywilizacyjnych, szeroko pojmowanej problematyki zapobiegania 

występowania bólów spondylogennych w odcinku lędźwiowo- krzyżowym 

(ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na temat znaczenia rekreacyjnej aktywności 

fizycznej,  dbania  o  prawidłową  masę  ciała;  instruktażu  dotyczącego  biomechanicznej 

higieny kręgosłupa, unikania pozycji przeciążeniowych oraz strategii radzenia sobie ze 

stresem psychospołecznym, a także uświadomieniem współwystępowania bólów krzyża i 

chorób układu sercowo-naczyniowego). 
 

10. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących czynników ryzyka bólów 

spondylogennych. Dowody na istnienie ,,nowych’’ czynników predykcyjnych mogą być 

podstawą do wdrażania lepszych strategii prewencyjnych mających na celu zapobieganie 

nawrotom niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa, jak i przewlekłym bólom 
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