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Rozdział 2: Co należy wiedzieć o budowie barków i szyi
Problematyka barku
Przyjrzyjmy się budowie okolicy barku. Staw ramienny jest sta-
wem sferoidalnym, łączącym kość długą kończyny górnej, czyli 
kość ramienną z łopatką. Staw ramienny jest otoczony przez przy-
pominającą worek strukturę nazywaną torebką stawową, która 
zapewnia stabilność stawu. Z przodu stawu ramiennego znajduje 
się obojczyk łączący klatkę piersiową z zewnętrzną częścią łopat-
ki. Ten mały staw między łopatką a obojczykiem znany jest jako 
staw barkowo-obojczykowy i powszechnie określany jest mianem 
stawu AC (acromioclavicular). Kość ramienna, obojczyk i łopat-
ka utrzymywane są razem w swojej pozycji dzięki więzadłom; 
wspólnie tworzą obręcz barkową i za pośrednictwem mięśni są 
przytwierdzone do szyi, górnej części pleców i szkieletu żeber 
(Rycina 5, na następnej stronie). 
Dalszą stabilizację i zdolność wykonywania ruchów staw ramien-
ny zawdzięcza grupie małych mięśni, które wspólnie określa się 
mianem pierścienia rotatorów. Mają one swój początek na łopatce 
i są przyczepione do górnej części kości ramiennej dzięki struktu-
rom tkankowym zwanym więzadłami. Kiedy mięśnie pierścienia 
rotatorów kurczą się, wywołują napięcie ścięgien i ruch w stawie 
ramiennym (Rycina 6, na następnej stronie).
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Kość ramienna, obojczyk 
i łopatka, są utrzymywane 
razem w swojej pozycji 
dzięki więzadłom; wspólnie 
tworzą obręcz barkową 
i za pośrednictwem mięśni 
są przytwierdzone do szyi, 
górnej części pleców 
i szkieletu żeber. 

Rycina 5

Staw barkowo-obojczykowy Obojczyk

Torebka stawowa

Łopatka

Kość ramienna
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Dalszą stabilizację 
i zdolność wykonywania 
ruchów staw ramienny 
zawdzięcza grupie małych 
mięśni, które wspólnie 
określa się mianem 
pierścienia rotatorów.

Rycina 6

Pierścień rotatorów

Ścięgna 
pierścienia 
rotatorów
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Funkcje barków
Obręcz barkowa składa się z kilku stawów, z których najbardziej 
ruchomy jest staw ramienny. To najbardziej mobilny staw w orga-
nizmie, pozwalający na takie ułożenie ręki, które umożliwia wy-
konanie wielu czynności. Jesteśmy w stanie wyciągnąć ramię nad 
głowę (Zdjęcie 12), sięgnąć w poprzek ciała (Zdjęcie 13) i za plecy 
(Zdjęcie 14), wykonując ruchy w zakresie niemal 180 stopni. 
Budowa barku zapewnia również siłę i moc niezbędną podczas 
wykonywania ciężkich prac fi zycznych, takich jak podnoszenie 
i noszenie przedmiotów w pozycji, w której nasze ramiona są uło-
żone blisko ciała (Zdjęcie 15). 
Siła i moc są jednak wytracane podczas czynności wymagających 
sięgania i wyciągania ramion ponad głowę lub daleko od ciała. 
Tak duża ruchomość barku czyni go podatnym na nadwyrężenie 
i nadmierne rozciągnięcie podczas wyciągania ramienia czy czyn-
ności wymagających sięgania po przedmioty. Jeśli ten szeroki za-
kres bezbolesnego ruchu  zostanie ograniczony przez pojawiający 
się ból barku, szybko wpłynie to na nasze życie codziennie i czyn-
ności takie jak ubieranie się, praca czy aktywność rekreacyjna.
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Ból o podłożu mechanicznym
Ból o podłożu mechanicznym pojawia się wtedy, gdy struktura po-
datna na ból zostanie ustawiona w pozycji powodującej nadmier-
ne naciągnięcie (rozciągnięcie o charakterze urazowym – przyp. red. 
nauk. A.S.), przeciążenie lub ucisk otaczających ją więzadeł, 
ścięgien i  innych tkanek miękkich. Dotyczy to bólu o podłożu 
mechanicznym wszystkich części organizmu, w  tym również 
barku. Aby lepiej zrozumieć, jak łatwo można wywołać ból o pod-
łożu mechanicznym, możesz przeprowadzić proste doświadczenie.
Odegnij palec do tyłu, do momentu aż poczujesz naciągnięcie, tak 
jak pokazano na Zdjęciu 16. 
Jeśli przytrzymasz palec w tej pozycji, początkowo poczujesz tylko 
nieznaczny dyskomfort, który w miarę upływu czasu przemieni 
się w ból. W niektórych przypadkach ból spowodowany długo-
trwałym naciągnięciem może pojawić się nawet po upływie godzi-
ny. Spróbuj powtórzyć doświadczenie, ale tym razem odginaj pa-
lec dalej, poza punkt naciągnięcia, aż poczujesz nagłe pojawienie 
się bólu. Nastąpiło nadmierne naciągnięcie tkanek i bólowy sys-
tem ostrzegawczy informuje Cię, że dalszy ruch w tym kierunku 
spowoduje uszkodzenie. Ból ostrzegawczy sygnalizuje, że należy 
zaprzestać naciągania, aby uniknąć uszkodzenia; jeśli posłuchasz, 
ból natychmiast ustąpi. Nie doszło do uszkodzenia, a ból zniknął.  
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Zdjęcie 16
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Krótkotrwałe naciągnięcie nie powoduje żadnych trwałych pro-
blemów, o ile zwracasz uwagę na sygnały bólowe wysyłane przez 
system ostrzegawczy. 
Jeżeli nie zważasz na sygnały ostrzegawcze i nadal trzymasz palec 
w pozycji nadmiernego naciągnięcia, więzadła i otaczające tkanki 
miękkie spajające staw w końcu ulegną nadmiernemu naciągnię-
ciu i naderwaniu.
Naderwanie spowoduje ból, który będzie utrzymywał się nawet 
wtedy, gdy zaprzestaniesz rozciągania palca. Wprawdzie zmniejszy 
się jego intensywność, ale ból będzie utrzymywał się również wte-
dy, kiedy palec znajdzie się w pozycji spoczynkowej. Dolegliwości 
nasilą się pod wpływem ruchu w niewłaściwym kierunku i nie 
ustaną do czasu, aż dojdzie do wygojenia uszkodzeń. Gojenie się 
może potrwać kilka dni, ale czas ten wydłuży się, jeżeli codziennie 
będziesz poddawać palec takim samym naprężeniom. Takie same 
zjawiska występują wtedy, gdy dojdzie do nadmiernego nacią-
gnięcia struktur w barku oraz wokół niego. 

Jeżeli nie zważasz na sygnały 
ostrzegawcze i nadal trzymasz 
palec w pozycji nadmiernego 
naciągnięcia, więzadła 
i otaczające tkanki miękkie 
spajające staw w końcu ulegną 
nadmiernemu naciągnięciu 
i naderwaniu.
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Ból barku o podłożu mechanicznym
Więzadła torebki stawowej stawu ramiennego, ścięgna pier-
ścienia  rotatorów i inne tkanki miękkie, które utrzymują bark 
w całości, mogą ulec naciągnięciu, przeciążeniu i uciśnięciu bez 
konsekwencji w postaci dalszych uszkodzeń, podobnie jak w za-
prezentowanym powyżej przykładzie odginania palca. Nadmierne 
rozciąganie może być również spowodowane forsownym, na-
głym i silnym naciągnięciem barku, takim jak podczas chybienia 
przy próbie uderzenia w piłeczkę golfową (Zdjęcie 17), urucha-
miania kosiarki (Zdjęcie 18) czy upadku na bark, łokieć lub rękę 
(Zdjęcie 19). Uniknięcie tego rodzaju przeciążenia nie jest łatwe, 
ponieważ pojawia się ono niespodziewanie. 
Częściej naciągnięcia lub przeciążenia stawu spowodowane są 
wadliwą postawą, która wywiera słabszy nacisk na bark, ale 
zachowywana jest przez dłuższy czas – na przykład przy wy-
konywaniu prac lub czynności wymagających powtarzanego 
lub stałego ułożenia ramienia w pozycji uniesionej, na przykład 
podczas przycinania roślin, malowania domu czy pływania 
(Zdjęcia 20−22). Jeśli rozumiesz, że powtarzanie takich czyn-
ności lub utrzymywanie ramion w pozycji uniesionej przez 
dłuższy czas wiąże się z możliwością urazu, możesz nauczyć 
się minimalizować niesprzyjające przeciążenia. Na tym właśnie 
polega Twoja główna odpowiedzialność, stanowiąca klucz do 
samodzielnego leczenia i zapobiegania bólowi barków.
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Uszkodzenia tkanek
Komplikacje pojawiają się, gdy naciągnięcie lub przeciążenie tka-
nek miękkich otaczających staw ramienny prowadzi do ich fak-
tycznych uszkodzeń. Często uważa się, że ból barków spowodowa-
ny jest napięciem mięśni. Nie jest do prawda. Mięśnie, stanowiące 
źródło siły i ruchu, mogą być naciągnięte, ale zazwyczaj szybko się 
goją i rzadko są przyczyną bólu trwającego dłużej niż jeden czy 
dwa tygodnie. Prawdziwy problem stanowią staw ramienny i ścię-
gna pierścienia rotatorów, które szybko ulegają uszkodzeniom 
w wyniku naciągnięcia czy przeciążenia. 
Te struktury po uszkodzeniu przechodzą proces gojenia, który 
może skutkować niecałkowitą naprawą, w wyniku czego stają się 
mniej elastyczne i słabną. Gdy tkanka miękka raz ulegnie uszko-
dzeniu, ból odczuwany jest tak długo aż proces gojenia się zakoń-
czy, a  jej funkcja zostanie w  pełni przywrócona. Przywykliśmy 
uważać, że ból ten był spowodowany przewlekłym zapaleniem wy-
mienionych struktur, a leczenie było nakierowane na ograniczenie 
„procesu zapalnego” za pomocą leków, wstrzyknięć czy elektrote-
rapii. Dziś rozumiemy już, że właściwym rozwiązaniem w zwal-
czaniu bólu tych delikatnych struktur jest ich przebudowa drogą 
stopniowego przykładania postępujących sił. Jeśli nie będziemy 
wykonywali odpowiednich ćwiczeń, które stopniowo rozciągną 
i wzmocnią tkanki miękkie i przywrócą im ich prawidłową ela-
styczność oraz siłę, bark może stać się nieustającym źródłem bólu.
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Ważne jest również to, abyś 
na etapie naprawy unikał takich 
ruchów lub długotrwałego 
ułożenia ramion, które 
zakłócają proces zdrowienia. 
Uniemożliwienie tkankom 
pełnego wygojenia się będzie 
skutkowało ciągłym bólem 
i ograniczeniem zakresu 
ruchów barku w określonych 
kierunkach, jak również 
ograniczeniem zdolności 
do powrotu do pracy 
i codziennej aktywności.


