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Coccygodynia – patogeneza, diagnostyka i terapia. 
Przegląd piśmiennictwa
Coccygodynia – pathogenesis, diagnostics and therapy. Review of the 
writing

Bogumiła Dampc1ABCDEF, Krzysztof Słowiński2ADE

1Centrum Terapii Manualnej, Sierosław, Tarnowo Podgórne, Polska  
2Klinka Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
  w Poznaniu, Polska 

Historia artykułu:  Otrzymano: 27.02.2017 Zaakceptowano: 26.06.2017 Opublikowano: 31.08.2017

STRESZCZENIE:    Coccygodynia to problem dotyczący 1% populacji cierpiącej z powodu dolegliwości narządu ruchu. Ból ten kojarzony jest często 
przez pacjentów z urazem, upadkiem na kość ogonową, długą jazdą na rowerze, czy też – u kobiet – z porodem. Powodem opisy-
wanego problemu mogą być rzeczywiste zmiany morfologiczne. Jednak to coccygodynia idiopatyczna przysparza specjalistom 
wielu dziedzin trudności terapeutycznych. Niesatysfakcjonująca terapia, włączając w to coccygectomię skłania do poszukiwania 
nowych rozwiązań. Zaliczyć do nich należy zarówno techniki wykorzystywane w terapii manualnej, które to w swoim spektrum 
mieszczą zarówno techniki bezpośrednie, z dojścia per rectum, jak i techniki pośrednie wpływające na odległe struktury narządu 
ruchu, pozostające w ścisłych interakcjach z połączeniem krzyżowo-guzicznym i samą kością ogonową. Okazuje się, że coccygo-
dynia wynikać może z nadmiernego napięcia mięśnia dźwigacza odbytu, mięśnia guzicznego, mięśni pośladkowych, ale też z po-
drażnienia struktur łącznotkankowych otaczających kość ogonową: więzadeł krzyżowo-ogonowych, krzyżowo-kolcowych oraz 
więzadeł krzyżówo-guzowych. To właśnie te przyczyny leżą u podstaw coccygodynii idiopatycznej. Niestety nie widać ich w ba-
daniach obiektywnych takich jak: RTG, MR czy TK, dlatego stanowią problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. 

  Do opisania problemu wykorzystano piśmiennictwo przedmiotu z dziedziny chirurgii oraz terapii manualnej.

  Szczegółowe i wieloaspektowe poznanie przyczyn opisanego problemu pozwala trafniej zakwalifikować pacjenta do odpo-
wiedniej grupy potrzeb zdrowotnych  i efektywniej dobierać metodę leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE:   coccygodynia, przyczyny, leczenie, terapia manualna, podrażnienie tkanek

ABSTRACT:   Coccygodynia is a problem with a small percentage (1%) of the population suffering from musculoskeletal disorders. This pain is of-
ten associated with trauma, falling on the tailbone, long cycling, or by women after childbirth. The reason for the described problem 
can be the actual morphological changes. Idiopathic coccygodynia causes therapeutic difficulties  to specialists of many fields. Un-
satisfactory treatment, including coccygectomy tends to seek new solutions. They belong to them techniques exploited in the man-
ual therapy which in their spectrum hold: direct techniques - per rectum as well as indirect techniques taking into account distant 
structures of the motor organ, remaining in dense interactions with the coccygeal part. Idiopathic coccygodynia is a result perhaps 
from exaggerated tension the muscle of the levator ani, coccygeus and gluteus maximus as well as from irritating soft tissue struc-
tures surrounding the coccyx: of sacrococcygeum, sacrospinale, and sacrotuberale ligament. Unfortunately we can’t see them in ob-
jective examinations so as: the RTG, MR or TK, therefore constitute the both diagnostic and therapeutic problem.

 For describing the problem a writing of the object was used both from the field of the surgery and of manual therapy.

  Detailed and multifaceted knowledge about causes of the described problem allows more accurately to categorize the patient to 
the appropriate group  and helps to select the best procedure of treatment.
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CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU I PATOGENEZA

Coccygodynia lub inaczej coccydynia to – jak podaje jedna 
z definicji – zespół bólowy okolicy krzyżowo-ogonowej [1], 
niektórzy autorzy opisują również, że jest to ból pochodzą-
cy ze splotu guzicznego [2]. Jako pierwszy problem ten opisał 
i nazwał w 1859 roku profesor medycyny, ginekolog-położnik 
J.Y. Simpson, pracujący na Uniwersytecie w Edynburgu. Scha-
rakteryzował coccygodynię jako głęboko umiejscowiony, upo-
rczywy ból kości ogonowej [3]. Jednak pierwsze wzmianki do-
tyczące omawianego problemu datowane są na przełom XVI 
i XVII wieku. Na długo przed opisaniem przez Simpsona tej 
jednostki, bo w 1726 roku, Jean Louis Petit dokonał pierwsze-
go usunięcia kości ogonowej [4].

Jak podaje piśmiennictwo [2, 4] problem ten dotyczy tylko 1% 
populacji cierpiącej na dolegliwości bólowe ze strony kręgosłu-
pa. W badaniach pilotażowych przeprowadzonych przeze mnie 
w Centrum Terapii Manualnej na grupie 7762 osób zgłaszających 
się z powodu dolegliwości narządu ruchu, problem coccygodynii 
dotyczył 97 badanych, co daje 1,24%. 

Dynamika pojawiania się omawianego problemu jest różna. 
U części osób dolegliwości ujawniają się okresowo i po niedłu-
gim czasie samoistnie ustępują, u innych utrzymują się w sposób 
chroniczny. Ból kości ogonowej pojawia się najczęściej podczas 
nieprawidłowego siedzenia [3, 4, 5] lub zmiany pozycji z siedzą-
cej do stojącej [3, 4, 5, 6]. U kobiet zaobserwowano nasilanie się 
dolegliwości w okresie przedmenstruacyjnym [3, 4] oraz w cza-
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jącym ryzyko wystąpienia coccygodynii poporodowej, a złamanie 
lub przemieszenie to dwa najczęstsze uszkodzenia kości ogono-
wej podczas porodu. 

Jak podają źródła coccygodynia może być również wynikiem ura-
zów, np. upadków na pośladki, zaistniałych nawet wiele lat czy 
miesięcy przed pojawieniem się samego bólu, a nawet sumowa-
nia się urazów z czasów dzieciństwa [5, 6]. Zjawisko to tłumaczy 
Rakowski [5] gromadzeniem się podrażnień w strukturach łącz-
notkankowych, które posiadają pamięć tkankową [5]. Zapamię-
tywanie i przechowywanie informacji to swoista cecha struktur 
łącznotkankowych, która może być niema klinicznie przez wiele 
lat, a ujawnić się dopiero po przekroczeniu progu pobudliwości, 
który jest różny dla każdego organizmu. Przeciwstawiając się po-
wyższemu, Maigne [6] twierdzi, że tylko uraz przebyty do miesią-
ca przed pojawieniem się objawów zwiększa ryzyko pojawienia się 
niestabilności kości ogonowej, szczególnie jej przesunięcia w tył. 
Uważa, że to właśnie niestabilność jest jedną z przyczyn generu-
jących ból kości ogonowej. Idąc za tą tezą, wykonał on dynamicz-
ne badania RTG okolicy krzyżowo-ogonowej [10], dzięki którym 
opisał wartości ruchomości kości ogonowej i zakwalifikował je 
do czterech grup:

• Prawidłowej ruchomości kości ogonowej mieszczącej się 
w granicach 5–25° zgięcia podczas pozycji siedzącej.

• Ruchomości powyżej 25° zgięcia w pozycji siedzącej 
ocenianej jako nadruchomość –hypermobilność.

• Ruchomości poniżej 5° zgięcia w pozycji siedzącej 
ocenianej jako niedoruchomość.

• Zwichnięcia w tył, czyli przemieszczenia ruchomej części 
kości ogonowej do zgięcia grzbietowego podczas siedzenia.

Badania na podstawie dynamicznych bocznych radiogramów [14] 
pokazują, iż u ponad 50% pacjentów cierpiących na coccygodynię 
pojawiają się zmiany w ruchomości kości ogonowej, które wykra-
czają poza normę (wg powyższej skali). W badaniach tych autor 
stwierdza, że są dwa przypadki, które wskazują na niestabilność 
kości ogonowej jako przyczynę coccygodynii. Pierwszy, gdy pod-
czas siedzenia kość ogonowa ulega przesunięciu w tył/delokacji, 
a w pozycji stojącej nie widać zmian – sytuacja ta dotyczy głow-
nie takiej budowy kości ogonowej, gdzie jest ona całkiem prosta, 
pionowa i krótka, często u osób otyłych [6, 14]. Drugi przypadek, 
gdy podczas siedzenia zgięcie kości ogonowej przekracza 25°. Taka 
sytuacja zdarza się u osób, u których kość ogonowa jest mocno 
zagięta i dłuższa niż przeciętna [14]. Jednak nie u wszystkich znaj-
duje się anomalie w ruchomości połączenia krzyżowo-guziczne-
go. Obserwacje gruzińskich badaczy pokazują jednoznacznie, iż 
podczas badania pacjentów cierpiących na coccygodynię można 
zauważyć brzuszne ustawienie kości guzicznej, sztywność stawu 
krzyżowo-ogonowego lub nadmierną ruchomość pomiędzy krę-
gami guzicznymi [15]. Spostrzeżenia te potwierdzają inni badacze, 
twierdząc, że od wielkości ruchomości nie zależy występowanie 
czy natężenie bólu kości ogonowej [5]. Ruchomość kości ogono-
wej jest osobniczo zmienna [5, 8]. 

Niektórzy badacze upatrują przyczyn omawianego problemu 
w zniekształceniach samej kości ogonowej [4], nieprawidłowym 
położeniu lub zbytniej długości lub sztywności. Jak mówi Boche-
nek [8] – dwa ostatnie kręgi kości ogonowej mają dążność do asy-
metrycznego zrastania się, wskutek czego kość ogonowa może być 
wyraźnie skrzywiona w bok lub ku przodowi, rzadziej do tyłu. Jest 
to cecha naturalna i nie jest przyczyną dolegliwości bólowych.

sie miesiączki [2]. Opisywany ból występuje także u niektórych 
podczas współżycia [2, 4] lub podczas wypróżniania [3, 4]. W za-
awansowanej postaci odczuwalny jest w trakcie chodzenia [3, 5] 
lub dłuższego stania [7], a później nawet podczas leżenia, utrud-
niając odpoczynek oraz sen.

Geneza omawianych dolegliwości jest szeroka i zróżnicowana. 
Choroby organiczne mogące prowokować coccygodynię to:

• torbiel /zatoka włosowata [2],
• torbiel pajęczynówki [2],
• ból neurogenny pochodzący z podrażnienia okolicznych 

korzeni nerwowych, splotów czy też nerwów obwodowych 
przebiegających w pobliżu kości ogonowej [4]; porażenie 
n. guzicznego wywołuje zaburzenie czynności mięśnia 
dźwigacza odbytu, a jego podrażnienie dotkliwy ból 
w okolicy kości ogonowej [8],

• choroby nowotworowe: guzy kości krzyżowej i końcowego 
odcinka przewodu pokarmowego, struniaki [7, 9],

• stany zapalne – Marmor [4] uważa, że coccygodynia 
powinna być nazwana coccygitis, ze względu na to, 
że bardzo przypomina swoim obrazem ból łokcia 
o charakterze  epicondylitis, 

• narośl położona na grzbietowej stronie kości ogonowej, 
wyczuwalna palpacyjnie nazwana „spicule” – ostroga [4, 
10];  schorzenie to występuje u 15% osób z opisywanym 
problemem,

• ból przeniesiony z narządów wewnętrznych, takich jak: 
odbytnica, esica, pęcherz moczowy, czy narządy rodne [13],

• rzeczywiste złamania, do których dochodzi przy 
specyficznym urazie, np. podczas upadku na twardą, 
ostrą powierzchnię [1, 7, 9], czy podczas porodu [1, 
7, 11], głównie w sytuacji, gdy konieczne jest użycie 
instrumentarium [7, 12]. 

Przyczyną coccygodynii mogą być również urazy pośrednie [11] 
oraz sumowanie się mikrourazów [5, 6, 13], np. wielogodzinnego 
siedzenia w nieprawidłowej, wymuszonej lub niewygodnej pozycji 
lub na niewygodnym podłożu [7], również po jeździe na rowerze 
czy motorze [13]. Pacjenci mogą odczuwać ból zarówno siedząc 
na miękkich, jak i twardych powierzchniach [2, 5, 6]. W 1950 roku 
Schapiro nazwał coccygodynię „chorobą telewizyjną” („television 
disease”) [4]. Osoby, u których ból kości ogonowej związany jest 
z przebywaniem w pozycji siedzącej odczuwają ból, gdy odchylą 
swój tułów w tył i niejako przełożą ciężar ciała na kość krzyżową 
i ogonową [6]. Dlatego unikają siadania w tyłopochyleniu miednicy, 
siadają często na jednym pośladku, by odciążyć bolesną okolicę [3, 
5]. U innych prawidłowa pozycja siedzącą z przeniesieniem ciężaru 
ciała na guzy kulszowe całkowicie znosi odczuwanie dolegliwości.

Uważa się, że kobiety są bardziej narażone na ból kości ogonowej 
ze względu na budowę miednicy, w której kość ogonowa i krzyżo-
wa są ułożone bardziej pionowo, oraz przez prawdopodobieństwo 
urazów położniczych/porodowych [13]. Występowanie bólu kości 
ogonowej u kobiet jest 5 razy częstsze niż u mężczyzn [4]. Maigne 
[12] przeprowadził badania, do których zakwalifikował kobiety, 
u których opisywany ból pojawił się w ciągu 2 tygodni od porodu. 
W badanej grupie u 29 kobiet (50,8%) poród odbył się z użyciem 
kleszczy, u 24 pacjentek (42,1%) był całkowicie naturalny i spon-
taniczny, a u 4 (7%)  użyto vacum. U 6 kobiet z całej grupy pod-
czas porodu słychać było charakterystyczne dla pęknięcia kości 
„chrupnięcie”. Poród kleszczowy okazał się czynnikiem zwiększa-
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i powięzi oraz skóry wraz z tkanką podskórną i generować może 
szereg objawów miejscowych i odległych, pojawiających się (pro-
mieniujących) daleko od miejsca występowania. Jedną z jej cech 
jest nadmierna wrażliwość na ucisk. Potwierdza to wielu badaczy, 
mówiąc, że pod wpływem nieprawidłowego funkcjonowania lub 
nadmiernego obciążenia tkanek, w tym nadmiernego chronicz-
nego napięcia mięśniowego [5], dochodzi w nich do rozwoju ob-
szarów niedokrwienia i nadwrażliwości [18]. Mense i Simmons 
[19] mówią, że tkanki te pierwotnie przyjmują postać nadwraż-
liwości, później dyskomfortu, a w końcowym etapie bólu tworzą 
punkty spustowe (trigger points). Jak tłumaczą autorzy, są to ob-
szary występujące w brzuścach mięśniowych lub ich powięziach, 
które podczas nacisku charakteryzują się tkliwością lub bólem 
o charakterze promieniującym lub rzutowanym. Niektórzy ba-
dacze mówią o mięśniowo-powięziowych punktach spustowych, 
które występując w okolicy kości ogonowej są powodem coccygo-
dynii [4]. Lewitt [20] znalazł inny termin dla tego samego rodza-
ju zmian – hiperaglezja (nadmierna wrażliwość bólowa), a Jones 
mówi o „nadwrażliwości uciskowej”. Opisywane zmiany nie są wi-
doczne w obiektywnych badaniach medycznych, takich jak: RTG, 
MR czy TK [5]. Z tego powodu u osób, u których nie znajduje się 
obiektywnych przyczyn dolegliwości, diagnozuje się coccygodynię 
samoistną, idiopatyczną [1, 11]. Ta grupa pacjentów przysparza 

Według badań Maigne’a i wsp. innym wyraźnym czynnikiem ko-
relującym z coccygodynią jest BMI [6]. W przeprowadzonych ba-
daniach wyróżniono 3 grupy pacjentów. W grupie osób z nadwa-
gą zauważono zwiększone ryzyko pojawienia się przemieszczenia 
kości ogonowej do tyłu. W grupie osób z wagą w granicach nor-
my pojawiała się nadruchomość lub norma w obrazie RTG. Na-
tomiast w grupie osób z niedowagą pojawiał się najczęściej pro-
blem „sterczącej” kości ogonowej lub przemieszenie przednie. 
Autorzy badań opisują, iż otyłość jest czynnikiem ryzyka w opi-
sywanym problemie, tłumacząc to zjawisko, tym, iż osoby otyłe 
mają mniejszą ruchomość miednicy w płaszczyźnie strzałkowej 
i siadają z niewystarczającą rotacją miednicy, nie chroniąc tym 
samym kości ogonowej.

Inne źródła podają, iż czynnikiem ryzyka powstawania coccygo-
dynii jest nagła utrata masy ciała [7] i w następstwie utrata natu-
ralnej ochrony tkankowej.

Kolejna grupa przyczyn to przyczyny związane ze stawem krzy-
żowo-guzicznym – stanem zapalnym w tym stawie i tkankach 
go otaczających [3, 4]. Jako przyczynę upatruje się tutaj zmiany 
zwyrodnieniowo-wytwórcze. Jednak warto przeciwstawić temu 
myśl i pracę Deyo [16], który twierdzi, iż przez ocenę struktural-
ną z wykorzystaniem RTG tylko w 1 na 25 000 przypadków od-
kryto przyczynę w zmianie strukturalnej. Inni podają [4], że u 41% 
pacjentów z idiopatycznym bólem i u 44% z pourazowym bólem 
kości ogonowej znaleziono obiektywne cechy degeneracji dysku 
łączącego kość ogonową z krzyżową. Jednak odpowiednio u 59% 
i 56% pacjentów nie zaobserwowano żadnych zmian patologicznych 
w połączeniu krzyżowo-guzicznym, pomimo odczuwalnego bólu. 
Rakowski [5,17] i Słobodzian [17] piszą, że przy problemach z do-
legliwościami w rejonie kręgosłupa lędźwiowego, pomimo zmian 
morfologicznych w postaci przepukliny jądra miażdżystego, które 
widać w badaniu MR, tylko niewielki procent problemów wynika 
z rzeczywistego konfliktu dyskowo-korzeniowego czy też innych 
zmian degeneracyjnych dotyczących samego dysku. Podają, że 
większość dolegliwości pochodzi z czynnościowo zmienionych 
struktur łącznotkankowych segmentu ruchowego kręgosłupa: 
torebek okołostawowych, więzadeł nadkolcowych i międzykolco-
wych. Według Rakowskiego [5], analogicznie do powyższego, ból 
kości ogonowej wynika z podrażnienia struktur łącznotkankowych 
i mięśniowych leżących zarówno w kontakcie z kością ogonową 
(rys. 2.), jak i ze struktur odległych, pozostających z tym rejonem 
w ścisłych interakcjach.   

Nawiązując do powyższego inni autorzy [13] opisują, że u pod-
staw powstawania bólu kości ogonowej leży uszkodzenie struktur 
więzadłowych. Myślał już o nich Simpson, który wykonywał prze-
zskórną tenotomię więzadeł okołogonowych [11]. Zabiegi te nie 
dawały jednak oczekiwanych rezultatów. Simpson myślał o więza-
dłach tych prawdopodobnie tylko w aspekcie strukturalnym, na-
tomiast nie brał pod uwagę podrażnienia tkanek – czynnościowej 
zmiany stanu tych tkanek [5]. Jak pisze Rakowski „jest ona reak-
cją organizmu na negatywne stymulowanie, spowodowane prze-
ciążeniem statycznym w narządzie ruchu. Pojawia się niezależnie 
od zmian strukturalnych czy organicznych. Zależy od nich tylko 
wówczas, gdy zmiany te odczytane zostaną przez organizm jako 
czynnik negatywnie stymulujący. Zmiany strukturalne i organicz-
ne, tworząc miejsca o zmniejszonej odporności na przeciążenie, 
mogą jedynie ułatwić pojawianie się czynnościowej zmiany stanu 
tkanek” [5]. Opisane pojęcie dotyczy zarówno więzadeł, mięśni, jak 

Ryc. 1.  Okolica krzyżowo-ogonowa: 
a – od strony bocznej, staw krzyżowo-guziczny; 
b – od strony brzusznej, więzadło krzyżowo-guziczne brzuszne; 
c – od strony grzbietowej, więzadło krzyżowo-guziczne grzbietowe 
powierzchowne (przedruk zdjęć za zgodą autora [5]).

A

B
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Ten dostęp pozwala także na badanie połączenia krzyżowo-gu-
zicznego i koniuszka kości ogonowej na ucisk oraz sprawdzenie 
ruchomości kości ogonowej w kierunku brzusznym i grzbietowym 
(rys. 4). Oprócz badania bezpośredniego struktur dna miednicy 
i kości ogonowej powinno ono obejmować manualną ocenę rów-
nowagi statycznej miednicy, równowagi mięśniowej oraz wrażli-
wości tkankowej poszczególnych elementów segmentów rucho-
wych kręgosłupa w części lędźwiowej, a także więzadeł miednicy. 
Po wykonaniu szczegółowej diagnostyki pacjenci powinni zostać 
zakwalifikowani do odpowiedniego sposobu leczenia.

Pierwszą metodą z wyboru stosowaną przy problemie coccygo-
dynii jest zwykle leczenie zachowawcze obejmujące leczenie far-
makologiczne [11, 27]. Początkowo podaje się niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, przy ich nieskuteczności dołącza się koanalgetyki 

największych wyzwań praktykom [6]. Piśmiennictwo podaje, iż za 
coccygodynią samoistną stoi nadmierne napięcie struktur przycze-
piających się do kości ogonowej. Dotyczy to głównie takich mięśni 
jak: mięsień guziczny [5], mięsień dźwigacz odbytu w części łono-
wo-guzicznej [3, 4, 5, 13], mięsień zwieracz odbytu [3,5], ale rów-
nież mięśnie pośladkowe wielkie oraz mięśnie gruszkowate [2, 5]. 
Zaangażowane w ten mechanizm są więzadła krzyżowo-kolcowe, 
więzadła krzyżowo-guzowe oraz krzyżowo-biodrowe [5] (rys. 2).        

Badania pokazują, że mięśnie dna miednicy są bardziej napięte 
u osób, które przeżyły uraz kości ogonowej [4, 6], w porówna-
niu do tych, które urazu nie doświadczyły. Rakowski [5] pisze, 
iż zwiększone napięcie spoczynkowe struktur dna miednicy jest 
wynikiem specyficznej reakcji naszego organizmu na stres. Rejon 
ten szczególnie wyraźnie reaguje na lęk [5]. Autorzy zajmujący się 
coccygodynią zauważają fakt, iż może być to schorzenie psycho-
somatyczne i często występuje u pacjentów z depresją [1, 2, 11]. 

Część badaczy [2, 9] twierdzi, że dyskopatia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa ma wpływ na powstawanie tego problemu, co potwier-
dzają badania przeprowadzone przeze mnie w Centrum Terapii 
Manualnej na grupie 81 pacjentów zgłaszających się z różnymi 
dolegliwościami narządu ruchu, gdzie statystycznie istotny okazał 
się związek występowania coccygodynii ze zwężeniem przestrze-
ni międzykręgowej L5/S1. Simpson zauważył, iż u wielu pacjen-
tów cierpiących na coccygodynię występuje ból odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa [3, 4, 13] oraz okolic ud lub pośladków [3]. Inni 
autorzy mówią o rozprzestrzenianiu się bólu połączenia krzyżo-
wo-ogonowego na krocze oraz mięśnie pośladkowe [11], na kość 
krzyżową i wyższe piętra kręgosłupa [2]. Inni [5] zauważają ścisłe 
związki coccygodynii z zaburzeniami czynności segmentów ru-
chowych kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych 
i struktur dna miednicy. 

DIAGNOSTYKA I TERAPIA

Diagnozowanie opisywanego problemu powinno zawierać w sobie 
szczegółowy algorytm. W wywiadzie zawrzeć należy następujące 
pytania: od kiedy trwają dolegliwości, jaki był ich początek, czy 
doszło do bezpośredniego urazu kości ogonowej, w jakich pozy-
cjach oraz porach dnia dolegliwości się nasilają, czy są  aktywno-
ści, po których dolegliwości maleją, jakie są dolegliwości towa-
rzyszące, czy dolegliwości są związane ze stresem. Badania, które 
powinny być wykonane przy nieustającym bólu kości ogonowej 
to RTG czynnościowe, TK lub MR w zależności od hipotez bada-
jącego. Jeśli wykluczona zostaje choroba organiczna pacjent po-
winien przejść badanie sprawności mięśni dna miednicy: napięcia 
spoczynkowego oraz dowolnego maksymalnego skurczu mięśnia 
dźwigacza odbytu w jego części łonowo-odbytniczej oraz zwiera-
cza zewnętrznego odbytu [5] (rys. 3), zgodnie z hipotezą o nad-
miernym napięciu mięśni dna miednicy. Badanie to powinno być 
uzupełnione badaniem koordynacji pracy mięśni dna miedni-
cy w czynności dowolnego skurczu, umiejętności rozluźnienia 
oraz – co ważne – czynności wypierania, ponieważ mechanizm 
ten często jest zaburzony [5]. Oprócz powyższych powinniśmy 
sprawdzić ewentualną nadwrażliwość uciskową tkanek przycze-
piających się do kości ogonowej: więzadeł krzyżowo-ogonowych, 
krzyżowo-kolcowych, krzyżowo-guzowych, mięśni guzicznych, 
mięśnia dźwigacza odbytu oraz pozostałych tkanek dostępnych 
palpacji z dojścia per rectum, w tym mięśnia gruszkowatego [5]. 

Ryc. 2.  Mięśnie i więzadła rejonu krzyżowo-guzicznego:  
a – widok od strony ogonowej, mięsień: dźwigacz odbytu, zwieracz odbytu, 
więzadło odbytowo-guziczne; 
b – widok od wnętrza miednicy, mięsień dźwigacz odbytu i mięsień guziczny; 
c – widok od strony grzbietowej, więzadło krzyżowo-guzowe i krzyżowo-kolcowe; 
d – widok od strony bocznej – więzadło krzyżowo-kolcowe (przedruk zdjęć za 
zgodą autora [5]).
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następujące: u 62% pacjentów – wynik doskonały (zmniejszenie 
bólu ponad 90%), dobry – u 30 % (zmniejszenie bólu 75–89%), sła-
by – 8% (mniej niż 50% poprawy). Pacjenci, którzy ocenili wynik 
na doskonały nadal zgłaszali pojawiający się dyskomfort w oko-
licy kości ogonowej podczas siedzenia dłuższego niż 2 godziny. 
Pacjenci zgłaszający dobry wynik zabiegu mówili, że ból nadal 
się utrzymuje, lecz w zdecydowanie mniejszym nasileniu, lub też 
pojawia się po 1,5 godzinnym siedzeniu. Jak wynika z powyższe-
go nawet po leczeniu radykalnym pacjenci nadal mogą odczuwać 
dolegliwości. Dlatego metoda ta jest postrzegana przez niektórych 
jako kontrowersyjna. Badania Tilscher i wsp. [za: 13] pokazują, że 
u 11 obserwowanych osób po usunięciu kości ogonowej nie zaob-
serwowano długoterminowej poprawy.

Uznaje się [2, 11, 13], że właściwa diagnostyka i wnikliwa kwali-
fikacja do leczenia chirurgicznego, które jest ostateczną metodą 
leczenia bólu kości ogonowej, są kluczowe. Uważa się, że lecze-
nie operacyjne przez usunięcie części lub całości kości ogonowej 
powinno być zastosowane tylko u osób, które:

• nie reagują na leczenie zachowawcze; Postaccini [11 – za 
Szypułą] uważa, że czas leczenia zachowawczego nie może 
być krótszy niż 3 miesiące, a Hodge [11 – za Szypułą], że 
czas ten nie powinien być krótszy niż 6–8 miesięcy,

– leki przeciwdrgawkowe lub dalej trójcykliczne antydepresanty, 
czasami opiaty lub opioidy [2]. U części pacjentów podaje się rów-
nocześnie z powyższymi metodami czopki przeciwbólowe, zaleca 
odpoczynek w pozycji leżącej i włącza się zabiegi fizykoterapeu-
tyczne oraz proponuje odciążenie kości ogonowej przez siadanie na 
poduszkach odciążających. Dalbayrak i wsp. [23] podają, że takie 
leczenie jest skuteczne tylko u 25% pacjentów cierpiących na opi-
sywany problem. Przy nieskuteczności tego postępowania wdraża 
się leczenie przez ostrzykiwanie okolicy krzyżowo-ogonowej kor-
tykosterydami [2, 11, 13]. Jak podaje Harat i współautorzy [2] sto-
sowane są trzy metody iniekcji: pierwsza to ostrzykiwanie okolic 
kości ogonowej – co wg autorów daje krótkotrwałą poprawę u 60% 
pacjentów. Druga metoda to ostrzykiwanie okolic kości ogonowej 
z dodatkowym poruszaniem jej przez około minutę (zgięcie i wy-
prost). Przy tej metodzie poprawa krótkotrwała występuje u 85% 
pacjentów, długotrwała – u 60%. Trzecia metoda opisuje iniekcje 
podawane bezpośrednio w połączenie krzyżowo-guziczne pod 
kontrolą RTG. Daje ono poprawę u 60–70% chorych w ciągu 2–4 
miesięcy, a u 30% po ponad roku. Ci sami autorzy przytaczają za 
Maigne’m informację, iż ostrzyknięcia sterydowe są zdecydowa-
nie bardziej skuteczne u osób z widocznymi zwichnięciami kości 
ogonowej niż w przypadkach pacjentów z normą ruchomości ko-
ści ogonowej w obrazie RTG. 

Maigne obserwował dwie grupy pacjentów leczonych przez 
ostrzyknięcia w okolicę kości ogonowej. W pierwszych bada-
niach z grupy 272 osób wyróżniono 142, u których występowała 
niestabilność kości ogonowej. Iniekcje podawane były bezpo-
średnio w połączenie krzyżowo-guziczne z lub bez następowej 
manipulacji kości ogonowej. U 76 osób otrzymano dobre wy-
niki [14]. W innej grupie badawczej [12], do której włączono 
kobiety w okresie poporodowym, które przeszły dwumiesięcz-
ne leczenie zachowawcze (poduszki odciążające, leczenie ma-
nualne, analgezja) stosowano ostrzykiwanie wierzchołka kości 
ogonowej lub dysku w połączeniu krzyżowo-guzicznym. Jeśli 
po podaniu leku ból ustępował a następnie powracał, zabieg 
był powtarzany. Jeśli drugie ostrzyknięcie przynosiło ulgę na 
krótszy okres niż pierwsze, lub na mniej niż 6–8 miesięcy, lub 
poprawy nie odnotowano po pierwszym ostrzyknięciu, propo-
nowano kolejny sposób leczenia, którym było leczenie manu-
alne lub  coccygectomia. 

Coccygectomię stosuje się jako ostateczną metodę leczenia [2, 4, 
7, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27], choć różne są poglądy na 
temat jej znaczenia. Niektórzy uważają, że jest to zabieg zbędny, 
inni uznają ją za bardzo dobry sposób leczenia. Jedni zalecają usu-
nąć całą kość ogonową, inni tylko jej część. 

Gruzińscy badacze [15] zaobserwowali bardzo dobre wyniki po 
usunięciu kości ogonowej. Aż 90,3% pacjentów deklarowało po-
prawę po leczeniu operacyjnym po przynajmniej roku od zabiegu. 
Oznaczało to, że osoby te wróciły do poprzedniego trybu życia. 
U 9,7% osób efekty były zadowalające, co oznaczało zmniejszenie 
dolegliwości, choć nieznaczny ból pojawiał się podczas siedzenia 
i dłuższego chodzenia. Wray [za: 13] pisze, że u pacjentów, którzy 
nie reagowali na leczenie zachowawcze po coccygectomii aż 90% 
z nich odczuło poprawę. Maigne [12] w badaniach na grupie 142 
pacjentów ze stwierdzoną niestabilnością kości ogonowej przy-
tacza przykład 37 osób, które nie zareagowały na podstawowe le-
czenie zachowawcze (NLPZ, iniekcje) i poddane zostały leczeniu 
chirurgicznemu. Po dwóch latach od operacji uzyskane wyniki były 

Ryc. 3.  Badanie per rectum dowolnego możliwego skurczu: 
a – mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu; 
b – mięśnia łonowo-odbytniczego za za Rakowskim [5], przedruk zdjęć za zgodą 
autora.
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że leczenie fizykoterapeutyczne, wliczając w to ultradźwięki i diater-
mię krótkofalową, przynoszą minimalne efekty [13]. Prawdopodob-
nie dlatego, że poprzez identyfikację leczenia fizjoterapeutycznego 
tylko z leczeniem fizykalnym nie zauważa się zasobów fizjoterapii 
i terapii manualnej w leczeniu omawianego problemu. Techniki 
manualne odnoszące się do coccygodynii często wykonywane są 
przez dojście per rectum. Maigne [24] podaje za Sugar, że pierwsze 
doniesienia o terapii manualnej wykonywanej per rectum opisywał 
już w 1634 roku Ambroise Pare. W piśmiennictwie znaleźć można 
kilka metod stosowanych w terapii manualnej z dostępu per rec-
tum u osób z bólem kości ogonowej. Thiele opisuje [4] masaż mię-
śnia dźwigacza odbytu wzdłuż jego włókien oraz jego rozciąganie. 
Mówi również o masażu mięśnia guzicznego oraz gruszkowatego 
[24 za Thiele]. Maigne R. proponuje mobilizację kości ogonowej do 
wyprostu wraz z rozciąganiem mięśnia dźwigacza odbytu [24 za 
Maigne R.]. Mennell natomiast stosował powtarzalną mobilizację 
kości ogonowej w stawie krzyżowo-guzicznym [4, 24 za Mennell], 
poprzez uchwycenie od strony brzusznej oraz grzbietowej kości 
ogonowej i wykonanie ruchów zgięcia, wyprostu oraz rotacji z do-

• w badaniach obiektywnych, takich jak: RTG, MR, TK mają 
rozpoznaną niefizjologiczną ruchomość kości ogonowej [2, 
11, 12],

• doznały urazu kości ogonowej [2],
• odczuwają poprawę po leczeniu iniekcjami ze sterydów [2].

Przed kwalifikacją pacjentów do tego zabiegu należy wziąć pod 
uwagę również to, że zabieg ten jest obarczony ryzykiem zakaże-
nia i powikłań. Ten sposób leczenia powinien być przeprowadza-
ny dopiero po wyczerpaniu innych możliwości terapii, włączając 
w to leczenie manualne i fizjoterapeutyczne.

Andres i Chaves [13] podkreślają, że lepsze poznanie fizjologii, ana-
tomii i patomechanizmów powstawania problemu coccygodynii 
pozwoli lepiej dobierać proces terapii. Podają, że leczenie w opisy-
wanym problemie powinno zawierać w sobie leczenie fizjoterapeu-
tyczne, włączając w to zabiegi wpływające na rozluźnienie tkanek 
miednicy, co okazało się być efektywnym działaniem przy nadmier-
nym napięciu mięśnia dźwigacza odbytu. Autorzy podają przy tym, 

Ryc. 4.  Badanie wrażliwości uciskowej: 
a – koniuszka kości ogonowej; 
b – więzadła krzyżowo-kolcowego i mięśnia guzicznego;  
c – okostnej kolca kulszowego i przyczepu więzadła krzyżowo-kolcowego i mięśnia guzicznego; 
d – więzadła krzyżowo-guzowego za za Rakowskim [5], przedruk zdjęć za zgodą autora.
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Maigne i współautorzy w innych badaniach [22] porównali trzy 
metody leczenia coccygodynii. Podzielili pacjentów na 3 gru-
py. Jedna z nich otrzymała leczenie w postaci masażu mięśnia 
dźwigacza odbytu i mięśnia guzicznego przez technikę opisaną 
przez Thiele. W drugiej grupie zastosowano mobilizację stawu 
krzyżowo-guzicznego wg techniki Mennella. Trzecia grupa pod-
dana była terapii przez rozciąganie mięśnia dźwigacza odbytu 
wg Maigne’a. Wszystkie metody wykonywane były per rectum. 
Wyniki po 6 miesiącach były satysfakcjonujące dla 25,7% bada-
nych, a dla 24,3% pacjentów po dwóch latach. Wyniki różniły się 
w zależności od przyczyny coccygodynii. Pacjenci z nieruchomą 
kością ogonową doznawali najmniejszej poprawy. Osoby, u któ-
rych osiągnięto najlepsze efekty to te, u których w badaniach 
obrazowych kość ogonowa była w normie ruchomości. Masaż 
mięśnia dźwigacza odbytu i mięśnia guzicznego oraz rozciąga-
nie były bardziej efektywne niż mobilizacje kości ogonowej, któ-
re działały tylko w grupie osób z ruchomością kości ogonowej 
w granicach normy [22]. 

Autorzy badający problem uważają,  że konkretny typ terapii po-
winien być stosowany przy różnych typach coccygodynii [13,24]. 
Maigne mówi, że terapia manualna powinna być pomocna u osób, 
które nie reagują na ostrzyknięcia połączenia krzyżowo-guzicz-
nego. Należy również rozszerzyć leczenie coccygodynii o te czę-
ści narządu ruchu, które mogą mieć wpływ na podtrzymywanie 
problemu. Rakowski [5] mówi o czynnościowym przejściu piersio-
wo-lędźwiowym (Th8-L2), a badania innych autorów pokazują, że 
w poszczególnych sytuacjach, gdy leczenie podstawowe zawiodło, 
stymulacja na poziomie L2 [13] przynosiła dobre rezultaty. Bra-
dley przytacza za Lora i Long badania, w których podczas stymu-
lacji L3/L4, L4/L5 i L5/S1 pacjenci odczuwali promieniujący ból 
w okolicy kości ogonowej [28].

By opracować algorytm postępowania w problemie coccygodynii 
rozważyć należy wszystkie możliwe opisane powyżej mechani-
zmy powstawania i utrzymywania się dolegliwości. W zależności 
od patogenezy dostosować należy odpowiednie metody terapeu-
tyczne, co wymaga ścisłej współpracy lekarza, fizjoterapeuty i pa-
cjenta oraz ich pełnego zaangażowania w złożony proces leczenia. 
Dalszych obserwacji i badań wymagają również metody leczenia 
manualnego coccygodynii: sposoby zawierające w sobie zarówno 
techniki bezpośrednie – miejscowe, jak i pośrednie – oddziałujące 
poprzez leżące pozamiejscowo tkanki narządu ruchu.

stępu per rectum. Rakowski [5] opisuje mobilizacje bólowe kości 
ogonowej, które wykonuje się w kierunku bolesnym – zazwyczaj 
w kierunku do wyprostu. Najkorzystniej jest kiedy mobilizacja bó-
lowa wykonywana jest zgodnie z zasadą znikania bólu – mobiliza-
cję utrzymuje się tak długo aż ból zacznie łagodnieć, pogłębiając ją 
do kolejnego bolesnego progu, który zaakceptuje pacjent. Kolejnym 
typem zabiegu wykonywanym w terapii manualnej przy bólach ko-
ści ogonowej również z dostępu per rectum są mobilizacje ucisko-
we punktów o nadmiernej wrażliwości [5]. Po znalezieniu punktu 
spustowego lub też maksymalnie bolesnego należy zatrzymać ruch 
palca badającego i poczekać, aż jego wrażliwość złagodnieje, wów-
czas można przesunąć palec dalej, poszukując kolejnych punków 
o nadmiernej wrażliwości. Mobilizacje te wykonuje się dla wszyst-
kich struktur dostępnych z dojścia per rectum, opisanych powyżej 
przy diagnostyce problemu.

Maigne [24] w przeprowadzonych wraz ze współpracownikami 
badaniach ocenił skuteczność  terapii przezodbytniczej u 102 pa-
cjentów cierpiących na coccygodynię. Proces terapeutyczny trwał 
10 dni, podczas których wykonano 3 zabiegi trwające 5 minut. Jeśli 
kość ogonowa była nieruchoma lub ustawiona w zgięciu używa-
no takich technik jak: rozciąganie mięśnia dźwigacza odbytu oraz 
mobilizacje kości ogonowej do wyprostu. Jeśli natomiast kość ogo-
nowa była ustawiona w wyproście, wówczas używano tylko deli-
katnego rozciągania mięśnia dźwigacza odbytu. Grupa kontrolna 
poddana została 3 zabiegom z wykorzystaniem pola magnetycz-
nego w minimalnych dawkach (działanie placebo). Po miesiącu 
oraz po 6 miesiącach od zakończenia leczenia uzyskano lepsze 
wyniki w grupie poddanej mobilizacjom przez odbyt w stosunku 
do grupy kontrolnej. Po przeanalizowaniu danych okazało się, że 
pacjenci, u których wdrożono leczenie manualne w krótkim czasie 
od pojawienia się dolegliwości mają szansę na dobry wynik lecze-
nia. Badania pokazały, że u osób ze stabilną kością ogonową 30,8% 
z nich ma szanse na dobre wyniki przez zastosowanie zabiegów 
per rectum, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej (13,6%). Z dru-
giej strony pacjenci z niestabilną kością ogonową nie reagowali na 
leczenie manualne lepiej niż w grupie kontrolnej. Ale ci, którzy 
reagowali poprawą po pracy manualnej w testach dynamicznych 
RTG wykazywali poprawę w postaci nieco większego wyprosto-
wania kości ogonowej. Porównując dwa typy powyższych terapii, 
autorzy twierdzą, że terapia przez dojście per rectum była bardziej 
efektywna. Badania te pokazały również, że osoby po urazie kości 
ogonowej reagują dobrze na leczenie manualne [24].
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