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Zastosowanie
gorsetu SpineCor 
w leczeniu skoliozy idiopatycznej

kolioza idiopatyczna zakwa-
lifikowana jest do skolioz 
strukturalnych i stanowi 
większość tego typu skrzy-
wień. Jak sama jej nazwa 
wskazuje, do tej pory nie 
udowodniono ostatecznie 

przyczyn jej powstawania (3, 4).
Do deformacji kręgosłupa dochodzi w trzech 
płaszczyznach: boczne skrzywienie w płasz-
czyźnie czołowej, zmniejszenie lub pogłębienie 
fizjologicznych krzywizn w płaszczyźnie strzał-
kowej, a także zrotowanie kręgów w płaszczyźnie 
porzecznej, dające objawy w postaci garbu żebro-
wego bądź/oraz wału mięśniowego zlokalizo-
wanego w odcinku piersiowym (4, 5). Wartość 
skrzywienia obliczana na podstawie zdjęcia 
rentgenowskiego wynosi co najmniej 10° kąta 
Cobba (5). Objawia się w wieku rozwojowym, 
może ulec pogłębieniu na skutek szybkiego 
wzrostu. Nieleczona może prowadzić do: defor-
macji kształtu ciała, pojawienia się dolegliwości 
bólowych, ograniczeń funkcjonalnych, spadku 
sprawności fizycznej i pojemność życiowej płuc, 
wzrostu poczucia niepełnosprawności oraz obni-
żenia jakości życia. Ryzyko wystąpienia tych zabu-
rzeń wzrasta po przekroczeniu poziomu krytycz-
nego, który wynosi około 50° (3, 4). 

Podział 
Ze względu na okres, w którym występuje, skoliozy 
dzieli się na (6):
– skrzywienia wczesnodziecięce – dają objawy już 

poniżej 3. roku życia pacjenta.

Title: The use of the SpineCor brace in the treatment 
of idiopathic scoliosis

Streszczenie: Skolioza idiopatyczna jest jedną z najczę-
ściej występujących wad postawy u dzieci i młodzieży. 

W przypadku wartości kątowej skrzywienia 20-40° oraz 
progresji skoliozy chorym zaleca się gorset korekcyjny. 

Leczenie gorsetowe ma na celu korekcję skrzywienia 
oraz stabilizację skoliozy w trakcie wzrostu kręgosłupa. 

Pozwala to uchronić pacjenta przed koniecznością lecze-
nia operacyjnego. Od kilku lat poza sztywnymi gorsetami 

dostępne są tzw. gorsety dynamiczne SpineCor o ela-
stycznej konstrukcji, które spotykają się z coraz większą 

akceptacją, co wpływa na skuteczniejsze leczenie.  
Celami pracy były omówienie problemu skoliozy idio-

patycznej oraz zaprezentowanie gorsetu SpineCor, 
który można zastosować w jej leczeniu. Postawienie 

właściwej diagnozy, popartej odpowiednimi badaniami, 
daje możliwość rozpoznania przypadku oraz doboru 

adekwatnego zaopatrzenia ortopedycznego, co może 
się przełożyć na pozytywne wyniki leczenia. 

Słowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, leczenie, 
gorsetowanie

Summary: Idiopathic scoliosis is one of the most 
common postural defects in children and adolescents. 
In the case of an angular value of curvature of 20-40° 

and progression of scoliosis, patients are recommended 
a corrective brace. Brace treatment is aimed at correc-

ting curvature and stabilising scoliosis during spinal 
growth. This enables protecting a patient from the need 

for surgical treatment. For several years, apart from rigid 
braces, the so-called SpineCor dynamic braces with 

a flexible design have been available. They are becoming 
more and more accepted, which results 

in more effective treatment.  
The aims of the paper are to discuss the problem of idio-

pathic scoliosis and to present the SpineCor brace, which 
can be used in its treatment. Making the right diagnosis, 

supported by appropriate tests, gives the opportunity 
to diagnose a case and select suitable orthopaedic 

equipment, which can translate 
to positive treatment results.
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wklęsłości skrzywienia. Zbyt duży nacisk sprawia, 
że dochodzi do zahamowania lub zatrzymania 
wzrostu kości po stronie, na którą działa (7, 8). 

Diagnostyka 
Prawidłowo i precyzyjnie przeprowadzone badanie 
dziecka ze skoliozą powinno dostarczyć istotnych 
informacji w celu określenia typu skrzywienia, 
rokowania oraz możliwości zaplanowania leczenia. 
Postawę ciała ocenia się, wykonując kolejno: 
badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, 
badania obrazowe (np.: RTG, TM , RM) (6, 13).

Badanie podmiotowe 
Wywiad jest przydatny na samym początku podczas 
stawiania diagnozy. Dzięki niemu można przewi-
dzieć postęp choroby oraz ustalić postępowanie tera-
peutyczne. Jest on punktem wyjścia do kolejnych 
analiz diagnostycznych. Polega na rozmowie z osobą 
badaną, a gdy wywiad dotyczy dziecka, zostaje prze-
prowadzony z opiekunami prawnymi (5, 6).

Badanie przedmiotowe 
Badanie przedmiotowe powinno się odbywać 
w dobrze oświetlonym i odpowiednio ogrzanym 
pomieszczeniu. Najlepsze jest naturalne źródło 
światła, aby nie tworzyły się cienie sprawiające 
wrażenie asymetrii. Diagnostykę przeprowadza 
się w celu ustalenia deformacji, jej lokalizacji 
i wielkości, w tym określenia skrzywień pierwot-
nych i wyrównawczych oraz liczby łuków, a także 
kierunku skrzywienia i korektywności (5, 6).

Ocena postawy 
badanego dziecka 
Wprawne oko fizjoterapeuty, obserwując dziecko, 
może zauważyć nieprawidłowości postawy. Oglą-
dając dziecko z różnych stron (z boku, z przodu 
i z tyłu), trzeba zwrócić uwagę na (9):
– sposób trzymania głowy,
– linię barków,
– pozycję łopatek,
– trójkąty talii,
– ustawienie miednicy,
– przebieg linii kręgosłupa.

Obserwacja z boku (2): 
– wyrostek sutkowy,
– wyrostek barkowy,
– szczyty talerza biodrowego,
– krętarz wielki,

Są to skoliozy źle prognozujące, które mogą 
rozwinąć się do wysokich wartości już w wieku 
od 3 do 5 lat,
– skrzywienia dziecięce – występują u chorych 

między 3. a 10. rokiem życia. 
Dotykają zazwyczaj dziewcząt wchodzących 
w 6.-8. rok życia, najczęściej są to skoliozy 
prawostronne piersiowe z garbem żebrowym, 
– skrzywienia dorastających – występują 

od 10. roku życia do momentu osiągnięcia 
dojrzałości kostnej. Zazwyczaj dotyczą dziew-
cząt, rzadziej chłopców, najczęściej są to skoliozy 
prawostronne piersiowe z garbem żebrowym.

Podział Pensetiego i Frydmana uwzględniający 
lokalizację (1):
– szyjno-piersiowe,
– piersiowe (zazwyczaj prawostronne),
– piersiowo-lędźwiowe,
– lędźwiowe (na ogół lewostronne),
– podwójne piersiowe i lędźwiowe (na ogół 

piersiowe prawostronne, natomiast lędźwiowe 
– lewostronne).

Podział Cobba w zależności od wielkości skrzy-
wienia (6):
– I stopnia: od 10° do 30°,
– II stopnia: od 30° do 60°,
– III stopnia: od 60° do 90°,
– IV stopnia: > 90°.

Etiologia 
Przyczyny powstawania skolioz idiopatycznych nie 
zostały wyjaśnione, dlatego też doszukuje się ich 
we wrodzonych bądź nabytych nieprawidłowo-
ściach struktury kręgów. Zniekształcenia te często 
idą w parze z nieprawidłowościami takimi jak: 
asymetryczna budowa pnia mózgu, upośledzenie 
czucia i równowagi, zachwiana funkcja płytek krwi 
oraz kolagenu. Wpływ na zaburzenie osi kręgo-
słupa mogą mieć również czynniki genetyczne, 
co potwierdza fakt występowania skoliozy u osób 
spokrewnionych. Naukowcy sugerują, że zabu-
rzenia struktury i funkcji receptora estrogenowego 
mogą być dziedziczone (7, 8).

Patomechanika 
Powstawanie i rozwój skoliozy zależą od dwóch 
czynników: etiologicznego i biomechanicznego. 
Etiologia może być różnorodna, natomiast biome-
chanika jest wspólna dla wszystkich skrzywień 
i działa zgodnie z prawami grawitacji i prawami 
wzrostu – prawo Delpecha-Wolffa. Prawo to mówi, 
że deformacje kręgów powstają na skutek nierów-
nomiernych obciążeń. Kręgi przybierają kształt 
klinowaty, ponieważ rosną wolniej po stronie 
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– głowa strzałki,
– kostka zewnętrzna.

Obserwacja od przodu (2): 
– linia międzykostkowa,
– linia rzepkowa,
– linia międzykrętarzowa,
– linia szczytu talerzy biodrowych,
– linia barkowa.

Obserwacja od tyłu (2): 
– linia międzykostkowa,
– linia podkolanowa,
– linia międzykrętarzowa,
– linia dolnych kątów łopatek,
– guzowatość potyliczna. 
Dokonanie kompletnej oceny skrzywienia 
powinno być uzupełnione o badaniem z wykorzy-
staniem następujących przyrządów: skoliometru, 
inklinometru i pionu, dzięki któremu można ocenić 
wielkość deformacji wady (5, 6).

Badanie radiologiczne 
Badanie radiologiczne ma duże znaczenie w ocenie 
skoliozy, umożliwia określenie położenia oraz wiel-
kość skrzywienia. Dzięki niemu możemy dowie-
dzieć się, jaki jest stopień rotacji i sklinowacenie 
kręgów. Daje możliwość ustalenia skrzywień pier-
wotnych i wtórnych. Ponadto, oglądając zdjęcie, 
możemy ocenić wiek szkieletowy na podstawie 
skali Rissera (0-5) (5).
Do ustalenia sposobu leczenia ważne jest okre-
ślenie wartości skrzywienia. Trzeba zatem ustalić, 
który z kręgów jest kręgiem szczytowym, a które 
są kręgami krańcowymi. Kręg krańcowy górny 
usytuowany jest najwyżej danego wygięcia, a swą 
górną powierzchnią najmocniej pochyla się 
w stronę wgłębienia. Kręg szczytowy to najmocniej 
odsunięty kręg od linii pośrodkowej kręgosłupa, 
odznacza się największym obrotem (torsją) i skli-
nowaceniem. Wspomniany powyżej kręg umiejsco-
wiony jest najbardziej poziomo w danym skrzy-
wieniu i określa on położenie skrzywienia. Najniżej 
skrzywienia występuje kręg krańcowy dolny. Dolna 
powierzchnia tego kręgu wysunięta jest w stronę 
wgłębienia skrzywienia (10).
Wielkość skrzywienia określamy za pomocą kąta 
Cobba, wykreślając linie po górnej płytce wzro-
stowej kręgu krańcowego górnego i dolnej płytce 
wzrostowej dolnego kręgu krańcowego skrzywienia. 
Wyznaczając kąt Cobba, musimy odczytać wartość 
kąta zawartego pomiędzy skrzyżowanym liniami 
narysowanymi prostopadle do linii spuszczonej 
z górnej powierzchni trzonu kręgu krańcowego 
górnego do linii spuszczonej z dolnej powierzchni 
trzonu kręgu krańcowego dolnego (10).
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Specyfika i budowa 
gorsetu SpineCor 
Obecnie w ramach standardowego postępowania 
klinicznego osobom ze skoliozą idiopatyczną 
oferuje się dwa sposoby leczenia zachowawczego. 
Pierwszy z nich obejmuje fizjoterapię, natomiast 
drugi polega na zastosowaniu gorsetu korekcyjnego 
wpływającego na opanowanie rozwoju choroby. 
Jeśli chodzi o skuteczność fizjoterapii, to do tej pory 
nie uzyskano pełnej zgodności w tej kwestii (11).
Działanie gorsetu ortopedycznego polega na wyko-
rzystaniu sił zewnętrznych, które powodując rozcią-
gnięcie, przesunięcie tułowia i jego derotację, 
oddziałują na zredukowanie trójpłaszczyznowej 
deformacji kręgosłupa. Jak wnika z ustaleń SRS 
(Scoliosis Research Society) i SOSORT (Society 
on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treat-
ment), warunkiem do wdrożenia leczenia gorse-
towego jest rozpoznane skrzywienia (SI) o kącie 
Cobba 25-40°. Natomiast istotnym przeciwwskaza-
niem jest występowanie: chorób ogólnych, upośle-
dzających funkcjonowanie układu oddechowego, 
dermatoz skórnych zlokalizowanych w okolicy 
pleców i tułowia, chorób alergicznych wynikających 
przeze wszystkich z nadwrażliwości na tworzywa 
syntetyczne, chorób psychicznych oraz skrzywienia 
przekraczającego wartości 40° Cobba (12). 
Gorset dynamiczny SpineCor zbudowany jest 
z dwóch głównych części. Pierwsza z nich stanowi 
podstawę i zawiera: pas biodrowy osadzony 
na biodrach, opaskę kroczową usytułowaną 
w kroczu oraz opaski udowe okalające uda. Całość 
podstawy dobierana jest indywidualnie dla każdego 
pacjenta i komponowana przy uwzględnieniu 
budowy jego sylwetki. Szeroki przedział rozmiarów 
gorsetu umożliwia odpowiednie dobranie go bez 
względu na wiek, wysokość czy wagę dziecka. 
Drugą częścią są: bolero i taśmy korekcyjne oplata-
jące tułów, które połączone są z opaską kroczową. 
Te elementy gorsetu odpowiadają za ustawianie 
pacjenta w pozycji korekcyjnej odpowiedniej dla 
danego rodzaju skrzywienia. Przy doborze odpo-

wiedniej długości taśm korekcyjnych uwzględnia 
się: sposób upięcia gorsetu, zalecaną siłę działania 
(napięcia) oraz wzrost i wagę pacjenta (13). 

Przebieg klasyfikacji 
do leczenia gorsetem 
SpineCor i jego dobór 
Warunkiem koniecznym umożliwiającym przystą-
pienia pacjenta do procesu indywidualnego doboru 
gorsetu SpineCor jest okazanie badania zawiera-
jącego ocenę kliniczną i radiologiczną skoliozy. 
Wymagane jest aktualne zdjęcie rentgenowskie 
kręgosłupa, wykonane najlepiej nie później niż 
1-2 miesiące przed planowaną wizytą, obrazujące 
cały odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa, 
jak również górny fragment krawędzi biodro-
wych. Na ogół w przypadku przeprowadzania 
RTG skoliozy pacjent proszony jest o ustawienie 
się w pozycji A/P (przednio-tylnej), niemniej 
w wyjątkowych przypadkach wykonuje się także 
RTG w pozycji bocznej (14, 15).
Poza oceną kliniczną i radiologiczną pacjenta doko-
nywana jest także ocena dezorganizacji postawy 
polegająca na obejrzeniu kręgosłupa oraz doko-
naniu prostych pomiarów z użyciem kątomierza, 
linii pionu, linijki i skoliometru (5, 6). 

rawidłowo i precyzyjnie 
przeprowadzone badanie 

dziecka ze skoliozą powinno 
dostarczyć istotnych informacji 
w celu określenia typu skrzywienia, 
rokowania oraz możliwości 
zaplanowania leczenia.
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Standardem postępowania w toku indywidual-
nego dobru gorsetu jest także ocena programem 
SpineCor Assistant (SAS). Rejestracja przez 
komputer wszystkich wyników badań pozwala 
na właściwą kwalifikację skrzywienia, niezbędną 
do jak najlepszego dopasowania gorsetu 
do budowy pacjenta (14).
Za założenie i dopasowanie gorsetu SpineCor 
odpowiedzialni się wykwalifikowani specjaliści, 
postępujący zgodnie z zaleceniami prowadzącego 
leczenie i na podstawie zdiagnozowanego przez 
niego typu skoliozy. Przyzwyczajanie się pacjenta 
do gorsetu zazwyczaj nie trwa długo; wystarczy 
zaledwie kilka dni, by poczuł on większy komfort 
w jego noszeniu. Okres ten jest również konieczny 
do przystosowania się organizmu i zwiększenia 
jego podatności na ruch korekcyjny wywołany 
przez gorset. Na pierwszą kontrolę pacjent powi-
nien zgłosić się w terminie 4-6 tygodni od jego 
założenia. Wówczas także ponawia się zdjęcie 
RTG w celu oceny przebiegu i stopnia korekcji 
sylwetki. Kolejne wizyty u specjalisty zalecane 
są co 3-6 miesięcy, a dalsza diagnostyka obrazowa 
przeprowadzana jest nie częściej niż raz na pół 
roku. Warto nadmienić, że wskazana częstotliwość 
kontroli jest jedynie sugerowana i tak naprawdę 
zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta (14). 
Aby leczenie gorsetem SpineCor przyniosło 
pożądane rezultaty, musi być spełnionych kilka 
istotnych warunków, głównie ze strony samego 
pacjenta, ale także niezależnych od niego. O powo-
dzeniu leczenia gorsetowego decydują zatem: 
poprawne (pozbawione wad) wykonanie samego 
gorsetu, przestrzeganie zaleceń jego noszenia 
(około 20 h na dobę), stawianie się na okresowe 
kontrole ambulatoryjne co 3 miesiące i wykony-

wanie zdjęć RTG co 6-12 miesięcy, polepszenie 
korekcji w płaszczyźnie czołowej o około 50% 
w porównaniu ze stanem wyjściowym (12).

Jakość życia chorych 
ze skoliozą idiopatyczną 
poddanych 
leczeniu gorsetowemu 
Choroba objawiająca się deformacją ciała i wiążąca 
się z nią konieczność nierzadko długotrwałej 
terapii i niejednokrotnego pobytu w szpitalu naraża 
pacjenta na silny stres oraz inne negatywne następ-
stwa psychologiczne. Ostatnio można zaobser-
wować dynamiczny postęp w dziedzinie nowocze-
snych technik chirurgicznych i ortopedycznych, 
a także stwierdza się wzrost wczesnych i trafnych 
rozpoznań klinicznych wpływających na ograni-
czenie częstotliwości występowania zaawansowa-
nych deformacji ciała. Wyniki badań potwierdzają 
jednak, że leczenie gorsetowe negatywnie oddzia-
łuje na pewne aspekty życia chorych (15).
Na podstawie przeglądu literatury można stwier-
dzić, że jakość życia jest zauważalnie wyższa u tych 
pacjentów, którzy zostali objęci leczeniem z użyciem 
gorsetu dynamicznego, nieograniczającego ruchów, 
co pozwala im na bliskie normalnemu funkcjo-
nowanie. W przeciwieństwie do tego rodzaju 
gorsetów, jakim jest niewątpliwie SpineCor, gorsety 
sztywne, starszej generacji powodują zauważalne 
obniżenie jakości życia ich użytkowników w wielu 
sferach, co wynika przede wszystkim z ich statycz-
ności znacząco upośledzającej gibkość ciała, a przez 
to możliwość sprawnego i bezproblemowego wyko-
nywania wielu codziennych czynności (11, 12, 14). 


