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Chiropraktyka
OLGA KULESZA
fot. Micha∏ Kaczorowski

Chiropraktyka jest formà terapii manualnej polegajàcà na u˝ywniu kontrolowanych si∏
w stosunku do konkretnych stawów czy innych okolic cia∏a, aby wywo∏aç efekt leczniczy,
poprzez indukowanie zmian w strukturze stawów, funkcji mi´Êni i odruchach nerwowych.
ermin chiropraktyka pochodzi od
greckiego cheir – r´ka, i praktike –
oznaczajàcego dzia∏alnoÊç, praktyk´.
Chiropraktyka dos∏ownie znaczy u˝ycie
ràk do rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom. Celem chiropraktyki jest
przywrócenie normalnej ruchomoÊci sta-
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scynowa∏a go anatomia, fizjologia i terapia
polem magnetycznym, szuka∏ odpowiedzi
na pytanie o êród∏o chorób. 18 wrzeÊnia
1895 roku do Palmera zwróci∏ si´ o pomoc
woêny, który od 17 lat by∏ g∏uchy. Straci∏
s∏uch po tym, kiedy pracujàc w zgarbionej
pozycji us∏ysza∏ „chrupni´cie” kr´gów
w szyi. Palmer znalaz∏ przesuni´ty kràg
i wsunà∏ go na miejsce. Po kilku dniach pacjent odzyska∏ s∏uch.
Po tym sukcesie Palmer pomóg∏ jeszcze
cz∏owiekowi z problemami z sercem, nastawiajàc odcinek piersiowy kr´gos∏upa. Wtedy to wysnu∏ teori´, ˝e normalna funkcja
uk∏adu nerwowego jest warunkiem zdrowia,
ˇ Pierwszy etap – przyzwyczajanie
konia do beli

Nastawianie koÊci krzy˝owej
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wów (g∏ównie kr´gos∏upa), stymulacja odruchów nerwowych, zmniejszenie bólu
i sztywnoÊci mi´Êni. Skuteczna manipulacja wymaga odpowiedniej techniki, tzn.
w∏aÊciwego kierunku, si∏y, amplitudy
i szybkoÊci. Do tego niezb´dna jest rzetelna wiedza z zakresu anatomii, biomechaniki i neurologii. W czasie nastawiania cz´sto mo˝na wyczuç „odpuszczenie” i uruchomienie zablokowanego stawu.

Pomi´dzy g∏owà a kopytem
Lekarze weterynarii cz´sto majà problemy ze zlokalizowaniem êród∏a bólu
przy ma∏o specyficznych kulawiznach. Problemy z szyjà i grzbietem sà nierozerwalnie
zwiàzane z kulawiznami. Urazy dalszego
odcinka koƒczyny (tzw. palca) mogà spowodowaç zmiany w mechanice ruchu, co
w nast´pstwie przyczyni si´ do nadmiernego zu˝ywania mi´Êni obr´czy koƒczyn (czyli ∏opatki i miednicy), a póêniej tak˝e mi´Êni
wokó∏ kr´gos∏upa. Analogicznie, problemy
z kr´gos∏upem mogà powodowaç nieregularnoÊci w ruchu, zmniejszenie amortyzacji
i kulawizny dalszych odcinków koƒczyny.

G∏uchy woêny
Poczynajàc od antycznych Greków
i Rzymian, terapia manipulacyjna kr´gos∏upa jest jednà z najstarszych nieinwazyjnych
(tak˝e bez u˝ycia leków) form leczenia,
stosowanych do dzisiaj.
Za twórc´ wspó∏czesnej chiropraktyki,
uwa˝a si´ Amerykanina Daniela Davida
Palmera, który z zawodu by∏ kupcem. Fa-
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choroba pojawia si´ wtedy, kiedy uk∏ad nerwowy pracuje zbyt intensywnie lub zbyt leniwie. Zaproponowa∏ trzy przyczyny zaburzeƒ w obr´bie uk∏adu nerwowego: mechaniczne, chemiczne i wynikajàce z autosugestii. I tak w 1897 roku Palmer otworzy∏ instytut chiropraktyki i szpital, zapoczàtkowujàc
rozwój tej dziedziny, który trwa do dziÊ.
Chiropraktyka skupia si´ na zale˝noÊci
pomi´dzy budowà (zw∏aszcza kr´gos∏upa)
a funkcjà uk∏adu nerwowego i tym, jak ta
zale˝noÊç wp∏ywa na zachowanie i przywrócenie zdrowia. Chiropraktyka jest formà
terapii manualnej polegajàcà na u˝ywaniu
kontrolowanych si∏ w stosunku do konkretnych stawów czy innych okolic cia∏a, aby
wywo∏aç efekt leczniczy, poprzez indukowanie zmian w strukturze stawów, funkcji
mi´Êni i odruchach nerwowych. MyÊl przewodnia wszystkich teorii chiropraktyki mówi, ˝e zaburzenia w funkcjonowaniu stawów wp∏ywajà na równowag´ w dzia∏aniu
uk∏adu nerwowego. Pierwotna teoria „przemieszczonej koÊci” nie znajduje ju˝ potwierdzenia w najnowszych badaniach.
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Cz´stym dylematem jest ustalenie, co by∏o
pierwotnà przyczynà kulawizny – koƒczyna
czy kr´gos∏up. Je˝eli nawet istota problemu
zosta∏a zdefiniowana i leczona, wi´kszoÊç
koni po okresie rekonwalescencji i zaprzestaniu podawania Êrodków przeciwzapalnych b´dzie wykazywaç objawy nawracajàcego bólu grzbietu po powrocie do pracy.
Niespecyficzne bóle grzbietu sà najcz´Êciej
zwiàzane z zaburzeniami funkcji, a nie
struktury. Dlatego bóle grzbietu sà w wi´kszoÊci zwiàzane z dysfunkcjami mi´Êni i stawów kr´gos∏upa, co skutkuje dra˝nieniem
innych tkanek mi´kkich i generowaniem
bólu.
Chiropraktyka s∏u˝y badaniu zaburzeƒ
funkcji kr´gos∏upa. Jest metodà diagnostycznà i terapeutycznà w ró˝nych stadiach
zaburzeƒ ruchu czy spadku formy. Zajmuje si´ stanami podklinicznymi czy zmienionà biomechanikà, które mogà przeistoczyç
si´ w powa˝ne zaburzenia mi´Êniowoszkieletowe.
Chiropraktycy potrafià równie˝ stosowaç
fizjoterapi´, çwiczenia wzmacniajàce, masa˝, stretching i inne formy rehabilitacji
uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego i nerwów.
Chiropraktyka w hipiatrii s∏u˝y do diagnostyki, leczenia i zapobiegania problemom
mi´Êniowo-szkieletowym u koni.

RuchomoÊç stawów
„Kr´gowy odcinek ruchowy” (ang. vertebral motion segment) jest funkcjonalnà jednostkà kr´gos∏upa, która jest z∏o˝ona
z dwóch sàsiadujàcych ze sobà kr´gów
i zwiàzanych z nimi tkanek mi´kkich. RuchomoÊç stawu mo˝e byç podzielona
na trzy strefy: fizjologicznà, parafizjologicznà i patologicznà.
Strefa fizjologiczna obejmuje aktywny (taki jak w czasie poruszania) i pasywny (luêny,
„bezw∏adny” ruch bez u˝ycia mi´Êni). Parafizjologiczna strefa ruchomoÊci przekracza
nieznacznie normalnà barier´ elastycznoÊci
stawu bez naruszania integralnoÊci anatomicznej; w jej obr´bie dzia∏ajà chiropraktycy
w czasie nastawiania. Normalna granica elastycznoÊci stawu jest samoograniczajàcà si´
barierà anatomicznà pomi´dzy fizjologicznym a parafizjologicznym zakresem ruchu.
Strefa patologiczna ruchu le˝y poza granicà normalnej anatomicznej spójnoÊci stawu i wejÊcie w nià oznacza uszkodzenie
stawu (naciàgni´cie, nadwichni´cie, zwichni´cie ca∏kowite).
Nieprawid∏owoÊci w obr´bie kr´gowego
odcinka ruchowego mogà powodowaç nast´pujàce zaburzenia: odczuwanie bodê-

ców z otoczenia – propriocepcji (tak jak
w kopytach, patrz KP nr 1/2007); funkcji
mi´Êni, od których odpowiedniej, precyzyjnej pracy zale˝y prawid∏owe ustawienie
koÊci; zmiany w biomechanice krà˝ka mi´dzykr´gowego (tzw. dysku) i stawów;
zwi´kszone napi´cie i napr´˝enie w torebce stawowej i otaczajàcych jà wi´zad∏ach.

Co si´ dzieje w stawie
Szeroko poj´te zaburzenia funkcji stawów obejmujà m. in. zaburzenia neurofizjologiczne, biochemiczne, patologie torebki stawowej, zwyrodnienia powierzchni
stawowych (chrzàstek).
Zaburzenia w obr´bie stawów, dwóch sàsiadujàcych kr´gów, nazywane w chiropraktyce nadwichni´ciami, charakteryzujà si´:
• asymetrià lub utratà normalnej ruchomoÊci stawu w jednej lub kilku p∏aszczyznach,
• nadwra˝liwoÊcià na ucisk okolicznych
tkanek mi´kkich lub struktur kostnych,
• zmienionym napi´ciem mi´Êni wokó∏
kr´gos∏upa,
• wizualnym i macalnym obrz´kiem, podwy˝szonà ciep∏otà, bolesnoÊcià, Êwiadczàcà o toczàcym si´ procesie zapalnym lub
powi´kszeniem obrysu tkanek, zw∏óknieniem – skutkami przewlek∏ego zapalenia.
Zaburzone procesy biochemiczne i mechaniczne wp∏ywajà na uk∏ady: nerwowy,
mi´Êniowy i szkieletowy w nast´pujàcy
sposób:
• zaburzeniem ruchomoÊci stawów
(zwi´kszona ruchomoÊç – hypermobilnoÊç
lub zmniejszona – hypomobilnoÊç),
• zamianami w funkcjonowaniu unerwienia w obr´bie stawu oraz w odczuwaniu
bólu (zwi´kszona wra˝liwoÊç na ból),
• zmianami w pracy mi´Êni (zwi´kszone
napi´cie lub pora˝enie i zaniki),
• zw∏óknieniem tkanki ∏àcznej,
• zaburzeniami w unaczynieniu (niedokrwienie, przekrwienie),
• dodatkowo proces zapalny wp∏ywa
na wszystkie te sk∏adniki, powodujàc zmiany w komórkowych przemianach biochemicznych, przyczyniajàc si´ do zmian histopatologicznych w obr´bie stawów.

Skàd si´ biorà
problemy z grzbietem?
Szeroko poj´te choroby kr´gos∏upa u koni mogà mieç szereg nast´pstw skutkujàcych spadkiem formy i wydolnoÊci.
Cz´sto zaburzenia funkcji kr´gos∏upa
u koni sportowych, z którymi spotykajà si´
chiropraktycy, zwiàzane sà z urazami:
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• mechanicznymi,
• b´dàcymi skutkiem zbyt du˝ych obcià˝eƒ treningowych.
Do urazu mo˝e dojÊç na skutek jednorazowego zdarzenia, takiego jak wywrócene si´ w przyczepie (lub o zgrozo z przyczepà!), przewrócenia na grzbiet (np.
w czasie wspinania), upadku w czasie skoków (wpadni´cie w przeszkod´ itp.) Skutki ci´˝kich obra˝eƒ mogà stopniowo ulegaç poprawie, ale nigdy uszkodzone tkanki nie wrócà w 100% do stanu sprzed wypadku. Dochodzi do zapaleƒ stawów
w znacznym stopniu upoÊledzajàcych ich
struktur´, a zatem i funkcj´, oraz zw∏óknienia tkanek mi´kkich.
Innà przyczynà zaburzeƒ funkcji kr´gos∏upa mogà byç stany przewlek∏e (powodujàce mikrourazy tkanek) zwiàzane z:
• niedopasowaniem siod∏a,
• niew∏aÊciwà technikà jazdy („odgi´ty
grzbiet”, koƒ „z∏amany” zamiast zebrany itd.),
• nieprawid∏owà korekcjà kopyt i kuciem,
• wadami budowy.
Dodatkowo takie oto czynniki mogà
równie˝ predysponowaç do urazów mi´-

Badanie ruchomoÊci bocznej
odcinka piersiowego
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Badanie odcinka szyjnego
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Êniowo-szkieletowych, a tym samym obni˝enia formy u konia:
• miopatie po znieczuleniu ogólnym,
• d∏ugotrwa∏y postój w boksie,
• niekonsekwentny, nieregularny trening
(tzn. od przypadku do przypadku, du˝e
obcià˝enia),
• przem´czenie fizyczne i psychiczne.
Starsze konie, tak jak ludzie, sà podatne
na zmniejszenie gi´tkoÊci i elastycznoÊci
kr´gos∏upa,
zwyrodnienie
stawów
i zmniejszenie si∏y mi´Êniowej. Dodatkowo, gojenie uszkodzonych tkanek jest
u nich mocno spowolnione, co zwi´ksza
szanse na przejÊcie stanu ostrego w przewlek∏y. Poza tym bardziej widoczne stajà
si´ zmiany w narzàdzie ruchu, powsta∏e
jako kompensacja wczeÊniejszych urazów.

Dla kogo?
Wskazaniem do leczenia chiropraktykà
sà (bardzo ogólnie):
• bóle grzbietu i szyi,
• zlokalizowana lub miejscowa sztywnoÊç,
• spadek formy (po wykluczeniu problemów krà˝eniowo-oddechowych),
• zaburzenia w poruszaniu, nie zwiàzane
z konkretnà kulawiznà,
• niesymetrycznoÊç chodu,
• kulawizna widoczna tylko w czasie jazdy,
• problemy z obni˝eniem lub uniesieniem g∏owy i szyi,
• niech´ç przyj´cia jednej wodzy,
• trudnoÊci z podstawieniem i zebraniem,

• po∏o˝one „wÊciek∏e” uszy podczas jazdy,
• trudnoÊci ze zgi´ciem w jednà stron´,
• odmowa skoków,
• problemy z przejÊciami,
• dyskomfort w czasie czyszczenia, siod∏ania i dopinania popr´gu,
• asymetria w obr´bie konkretnych grup
mi´Êni,
• asymetria miednicy kostnej,
• problemy z utrzymaniem koƒczyn
w górze w czasie wizyty kowala,
• trzymanie ogona w jednà stron´,
• stany po zabiegach operacyjnych
(zw∏aszcza ortopedycznych – przywrócenie pe∏nej ruchomoÊci).
Zanim jednak koƒ zostanie skierowany
do lekarza chiropraktyka, powinien byç
zbadany ortopedycznie, aby wykluczyç
problemy z koƒczynami. Jest to bardzo
wa˝ne z tego wzgl´du, ˝e – jak mówiliÊmy
ju˝ wczeÊniej – wiele problemów z kr´gos∏upem jest spowodowanych kompensacjà
kulawizn (czyli przej´ciem cz´Êci funkcji,
dostosowaniem), których êród∏o tkwi w
koƒczynie. JeÊli wi´c pierwotny problem
nie zosta∏ znaleziony, w∏aÊciwie rozpoznany i leczony, a poprzez nastawienie kr´gos∏upa zniesiemy to „wyrównanie”, uzyskamy efekt zupe∏nie odwrotny do oczekiwanego. Kulawizna stanie si´ bardziej widoczna i koƒ mo˝e mieç jeszcze wi´ksze problemy z poruszaniem si´ ni˝ dotychczas.
Przeciwwskazaniem do chiropraktyki
jest:
• ostry stan zapalny po urazie tkanek
mi´kkich; jednak˝e kiedy on ustanie
i tkanki wejdà w faz´ regeneracji, chiropraktyk mo˝e przywróciç normalnà rucho-

moÊç uszkodzonej okolicy, co zmniejszy ryzyko odnowienia si´ problemu w tej okolicy w przysz∏oÊci,
• wrodzone zaburzenia budowy kr´gów,
stawów ∏àczàcych kr´gi,
• z∏amania w obr´bie kr´gów,
• zwichni´cia ca∏kowite,
• infekcje (wirusowe, bakteryjne itd.),
• nierozpoznane zaburzenia neurologiczne,
• nowotwory,
• choroby metaboliczne.
Istnieje równie˝ bardzo wiele chorób
wrodzonych, zaburzeƒ rozwojowych, dajàcych objawy ze strony narzàdu ruchu, uk∏adu nerwowego (np. chód koguci), a tak˝e
zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe,
których chiropraktykà wyleczyç si´ nie da.
Jedynie mo˝na przynieÊç pewnà ulg´.
Niestety, cz´sto chiropraktyk jest „ostatnià deskà ratunku”, kiedy wszystkie inne
metody zawiod∏y lub kiedy zaawansowanie danej choroby dosz∏o do fazy nieodwracalnej. Chiropraktyka mo˝e pomóc
w niektórych stanach przewlek∏ych, ale
najlepsze efekty terapeutyczne uzyskuje si´
we wczesnych fazach choroby.

Czego szuka chiropraktyk?
Jak w przypadku ka˝dej metody leczenia
chiropraktyk przeprowadza wywiad z w∏aÊcicielem lub osobà u˝ytkujàcà konia. Nast´pnie oglàda konia w ruchu i spoczynku.
JeÊli sà do tego wskazania, wykonuje tradycyjne badanie ortopedyczne oraz badanie
neurologiczne. Nast´pnie przyst´puje
do badanie kr´gos∏upa. Skupia si´ na zlokalizowaniu odcinka kr´gos∏upa, który nie
pracuje jak nale˝y. Pierwszym objawem klinicznym, którego szuka chiropraktyk, jest
ból z uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego, nast´pnie zwi´kszone napi´cie mi´Êni oraz
zmniejszona ruchomoÊç.

Techniki chiropraktyczne
Techniki nastawiania koni zosta∏y zaadaptowane z chiropraktyki ludzkiej,
uwzgl´dniajàc anatomi´ gatunku i jego
u˝ytkowoÊç. Techniki chiropraktyczne
obejmujà zastosowanie kontrolowanej si∏y
w stosunku do odpowiedniej okolicy lub
struktury kostnej w celu uzyskania konkretnego efektu leczniczego: przywrócenia ruchomoÊci i zmniejszenia bólu. Nastawiane
sà te kr´gowe odcinki ruchowe kr´gos∏upa,
które zosta∏y zidentyfikowane w badaniu.
Nastawienie poprzedzone jest napi´ciem
stawu (przy okazji którego chiropraktyk
ocenia granice elastycznoÊci), nast´pnie
aplikowany jest szybki ruch o ma∏ej ampli-

tudzie. Po nastawieniu, badana jest reakcja
danego odcinka. Z regu∏y od razu da si´ zauwa˝yç popraw´ ruchomoÊci i zmniejszenie reakcji bólowej. Z regu∏y problemy
przewlek∏e wymagajà wi´kszej liczby sesji
ni˝ te, zauwa˝one szybko. Nie jest tak, ˝e
si´ „wepchnie” przesuni´ty kràg na miejsce
i ju˝ po k∏opocie. Odst´py pomi´dzy sesjami dobierane sà indywidualnie, potrzebne
sà organizmowi pacjenta do przyzwyczajenia si´ do nowej dla niego sytuacji: mi´Ênie
i wi´zad∏a, które do tej pory nie pracowa∏y
prawid∏owo, „uruchamiajà si´”, to samo
dotyczy unerwienia i unaczynienia.

E = mc2
Jak taki ma∏y cz∏owiek mo˝e nastawiç takiego du˝ego konia – takie pytanie cz´sto
pada z ust w∏aÊcicieli. Odpowiedê jest prosta: nastawiany jest jednorazowo tylko jeden segment (potem kolejny itd.) Poza tym
zgodnie z E=mc2, przy odpowiedniej pr´dkoÊci nie potrzebna jest ogromna masa. Si∏a potrzebna do uzyskania oczekiwanego
efektu: uruchomienia konkretnego odcinka kr´gos∏upa, powoduje ruch stawu
w znacznie mniejszym, ni˝ normalny, zakresie, który koƒ wykorzystuje w czasie poruszania si´.

I co potem?
Post´powanie po nastawieniu oraz
wskazania co do dalszej pracy sà omawiane ka˝dorazowo z w∏aÊcicielem konia i zale˝à od jego indywidualnych problemów
oraz u˝ytkowoÊci. Cz´sto chiropraktyk zaleca zmiany w planie treningów, odpowiednie çwiczenia, zmian´ sposobu kucia
itd. Generalnie przez 3-5 dni po nastawieniu koƒ powinien mieç zapewniony swobodny ruch tzn. na padoku, na lon˝y bez
wypi´ç. Po tym czasie wraca do pracy.
Zwykle konie z problemami zauwa˝onymi szybko rokujà na powrót do pe∏ni sprawnoÊci, a potem chiropraktyka b´dzie im s∏u˝yç jedynie do podtrzymania formy. Podczas
gdy te, u których dysfunkcje trwajà od dawna, nawet latami, wymagajà ca∏ej serii nastawieƒ i zabiegów dodatkowych, aby efekt
leczniczy chiropraktyki trwa∏ d∏u˝ej.
Jak post´powaç z koniem, aby utrzymaç
jego kr´gos∏up w dobrej formie, opowiemy
w kolejnym odcinku.
Autorka jest dyplomowanym chiropraktykiem weterynaryjnym
www.ivca.de – to adres strony Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Chiropraktyków
Weterynaryjnych
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