


Terapia czaszkowo - kłzyzowa

Beata smolarek

Biorąc pod uwagę holistyczny model leczenia
ludzkiego organizmu celem jego staje się integracja
poszczegolnych układów t narządów. Coraz częściej
jest to leczenie osteopatyczne, w oparciu o system
powięziowy oraz zjawisko tensegracji. Dlatego też
terapeuta nie skupia się na leczeniu konkretnej do-
legliwości, tylko traktując ciało jako system, po-
szukuje w nim dysfunkcji, niejednokrotnie bardzo
odległej terytorialnie. Może ona powodować za-
burzenia zarówno w układzie kostno - stawowym
(parietalnym), czaszkowym (kości czaszki i mem-
brany), jak i w naruądach wewnętrznych (trzewia
i krezki), Poprzez wykorzystanie odpowiednich
technik, terapeuta wpływa manualnie na organizm,
stymulując go do samoregulacji. Daje mu tzw. bo-
dziec wprowadzający homeostazę. [5] O tym jaki
ma być ten bodziec, w jaki sposób go przekazać oraz
w którym miejscu zastosować, mówi nam ogromna
wiedza, określana mianem osteopatii bądź medycyny
osteopatycznej.

Najtrafniej jej definicję określił H. M. Wright
(|976):

,,Osteopatia jest jednocześnie flozofq, naukq i sztu-
kq w jednym. Iej JilozoJia zawiera koncepcję jedności
struktury i funkcji organizmu w zdrowiu i w choro-
bie. Jako nauka obejmuje ona działy biologii, chemii
i fizyki w służbie zdrowiu oraz profilaktyce, leczeniu
i łagodzeniu chorób. Sztuka polega na zastosowaniu tej

flozofi i nauki w praktyce."
Medycyna osteopatyczna to system diagnostyki i le-

czenia oparty na przesłance o istnieniu w ciele poten-
cjału do samoleczenia (autoregulacji) możliwego do
uruchomienia czy też wzmocnienia poprzez naturalne
oddziaływanie na tkankę. Potencjal ten istnieje nie-
przerwanie przez całe życie. Punktem wyjścia do jego
poszukiwania w ciele jest wzajemna relacja struktury
i funkcji danego narzqdu czy tkanki. (.,.)dysponuje
szerokq gamq technik manualnych stosowanych w celu
poprawy lub odzyskania właściwej ruchomości tkanko-
wej traktowanej jako główny bodziec termoregulacyj-
ny.[5]

Właśnie ząstosowaniem tej filozofii i nauki
w praktyce zajqł się w połowie XlX w. dr Andrew
Taylor Still (1B2B - 1917), który po stracie swojej
żony i dzieci w czasie epidemii zapalenia opon mó-
zgowo - rdzeniowych, opracował specjalny system
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terapii i określił mianem osteopatii. Na podstawie
wiedzy z anatomii i fzjologii stworzył techniki ma,
nipulacji układem kostno - stawowym, przez któ-
re wpływał na regulację pracy układu nerwowego
i krqżenia, co stymulowało organizm do samoleczenia.
ZałożyŁ pierwszq szkołę osteopatii. [4, B,9, 10],

Jego uczniem był William Garner Sutherland -

dziennikarz (1873-1954), którego brat był leczony
metodq dr Stilla. William Sutherland był pod wraże-
niem spektakularnych efektów tej terapii i sam zaczql
studiowąć osteopatię. Jego fascynacja skupiła się na
czaszce i mikro-ruchach kości czaszki, co poskutkowało
powstaniem koncepcji,,pierwotnego mechanizmu od-
dechowego" - Primary Respiration Mechanism - PRM
(nie mylić z mechanizmem fizjologicznego oddycha-
nia). [S] .W jego skłąd wchodziły: wewnętrzna ruchli-
wość mózgu i kręgosłupa, Jluktuacje płynu mózgowo
- rdzeniowego, ruchliwość membran wewnqtrzczaszko-
w y ch i w ew n qt r zkr ęgo słup o w y ch, st aw o w a r u cho mo ś ć
kości czaszki, mimowolna ruchomość kości krzyżo-
wej"IB].

Sutherland prowadził na sobie badania, które pole-
gały na zakładąniu specjalnego kasku i obserwacji, jaki
wpływ ma ucisk, czyli ograniczenie ruchomości danej
kości czaszki, na dysfunkcje poszczególnych ukŁadów,
szczególnie struktur w obrębie głowy i układu nerwo-
wego [1, 6, B,9, 10].

Ruch kości czaszki jest zwiqzany z deli-
katnym tętnieniem płynu mózgowo - rdze-
niowego, które można wyczuć palpacyjnie. To
pulsowanie zmienia się w momencie zaburzeń funk-
cjonowania organizmu. Wykorzystujqc bardzo deli-
katne mąnipulacje na kościach czaszki, Sutherland
usprawniał ich ruchomość, a przez to poprawiał ten
pierwotny rytm (który potem określono mianem rytmu
czaszkowo - krzyżowego), usuwajqc jego ograniczenia
i przywracajqc równowagę w pracy całego systemu.
Oczywiście jego podejście budziło wiele kontrowersji,
głów ni e doty czqcy ch ruchomo ś ci ko ś ci czaszki. Nie prze -
szkodziło mu to jednak w pozyskaniu grupy zwolenni-
ków tej teorii. W ten sposob, w latach 40-tych XX wieku,
w Stanach Zjednoczonych powstała Szkoła Osteopa-
tyczna, a w niej kierunek osteopatii czaszkowej. [j, 6,

B]
W tym samym czasie Bertrand De Jarnette (1899-

1992), współpracownik Sutherlanda, stworzył wŁasnq



metodę pracy z czaszkq i nązwał jq craniopatiq, zaś
techniki wpływajqce na regulację systemu czaszkowo-
-krzyżowego - terapiq potyliczno-krzyżowq. |ego kon-
cepcja oparta jest na rytmie oddechowym przepony,
ktory za pośrednictwem tzw. pompy czaszkowo - krzy-
żowej wpływa na rytmiczny ruch płynu mózgowo -

rdzeniowego. [1, 2, B,]

|ednym z uczniów, a potem kontynuatorem szkoły
Sutherlanda był dr Iohn E. Upledger (1932-2012) [8],
który w czasie operacji neurochirurgicznej ząobserwo-
wał rytm czaszkowy, czyli pulsację płynu mózgowo-
-rdzeniowego i ruch opon mózgowych. Rozpoczqł ba-
dąnia kliniczne na temat zjawisk osteopatii czaszkowej
na Uniwersytecie w Michigan (Michigan State Univer-
sity School of Osteopthic Medicine) w USA. Fascynacja
o dkry ciami ząow o cow ała stw orzeniem now ej meto dy
terapii nazw anej Terapiq Czaszkowo - Kr zy żowq ( Cra-
nio-Sacrąl Therapy - CST). Terapia ta obejmowała
zakresem swoich działań nie tylko czaszkę, ąle także
miednicę. Upledger zaobserwował ciqgłość opony twar-
dej i fakt, że wszelkie restrykcje wpływajqce na swo-
bodny ruch worką oponowego w kanale kręgowym,
skutkujq negatywnie na środowisko mózgu, Zaś uwol-
nienie od tych restrykcji, np. zaburzeń czynności sta-
wu krzyżowo - biodrowego, działa korzystnie nie tylko
na pracę miednicy, ale też na funkcjonowanie struktur
w obrębie czaszki. Terapia dotyczyła m.in. rozluźniania
w zakresie przepony górnego otworu klatki piersiowej,
kości gnykowej oraz przepony miednicy. [1, 3, 7]

Dr Upledger opracował podstawowy progrąm prący
z pacjentem pod nazwq ,,10 kroków", Oprócz tych tech-
nik terapii, wprowadził jeszcze jeden element do terapii
czaszkowo - krzyżowej, a mianowicie koncepcję Cysty
z Energiq orąz techniki obrazowania i dialogu terapeu-
tycznego. Wg Upledgera, łądunek emocjonalny może
wpływać na ciqg napięć w tkance powięziowej i tym
samym przenosić różne restrykcje na system cząszko-
wo - krzyżowy. Ten sposob prący z ciałem nazwał So-
m ato - Em o cj o nalny m Uw olni eni em (S o m at o em otio n al
Release - SER). [1,6,7]

Obecnie terapia czaszkowo - krzyżowa ma tyle samo
zw olenników, co pr zeciw ników. Z p ow o du zn acznego ro z-
w oj ub adań n aukow y ch o d str o ny t echni czn ej, p o ddaj e si ę
w wqtpliwość ruchy zachodzqce między kośćmi czasz-
ki. [1, 6] Do kwestii pulsacji płynów w czaszce odnosi
się i potwierdza wpływ ich zaburzeń na funkcjonowa-
nie organizmu, nowe podejście G. Meerta, zwane he-
modynamicznym. [6] Dotyczy ono modelu płynowego
i wahań ciśnień płynow czaszkowych, czyli ukrwienia
tętniczego, żylnego oraz produkcji i krqżenia płynu
mózgowo - rdzeniowego.

Dla kogo jest ta terapia?
Wskazań do terapii czaszkowo-krzyżowej jest wie-

le, a przeciwwskazań - niewiele. }ednak najważniejszą
kwestią jest indywidualne podejście do człowieka.
Wskazania można p o s e gre gow ać w g p o szczegolny ch
dziedzin me dycznych. S ą to, wg opraco\Ą/ ania Z,C ome -
aux [1], m. in.:
. z zawesu ortopedii: zapalenie ścięgien mięśni pro-

stowników, łokieć tenisisty, zapaLenie ścięgna mię-
śnia dwugłowego, bóle przeciążeniowe odcinka
lędźwiowego krę go słup a, zap alenie r ozcięgna p o de -

sz\Mowego stopy.
. z zakresuneurologii: zespół cieśni nadgarstka, zespół

otworu klatki piersiowej / ucisk na splot ramienny,
rwa kulszowa, wypadnięcie krążka międzykręgowe-
go.

. zaburzenia systemowe: obrzęk połączony z zastoino-
wą niewydolnością serca, ostre i przewlekłe zapa|e-
nie oskrzeli, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej.

o wskazania strukturalne lub ogólnie medyczne: ze-
spół bólowy mięśniowo - powięziowy, narastająca
przewlekła niewydolność systemowa, b|izny po za-
biegach chirurgicznych, bóle i zaburzenia menstru-
acyjne, nowotwór - paliatywn a faza leczenia.

o wskazania psychologiczne: niepokój, depresj a, zabu-
rzenialstres pourazołyy, zespoĘ lękowe, lęk z towa-
r zy szącym wyp adaniem zastawki mitralnej, nerwice.

. wskazania rozwojowe: opóźnienia wzrostu, trudno-
ści z lczeniem się, zaburzenia deficytu uwagi z nad-
pobudliwością (ang. ADHD), kolka dziecięca, au-
tYzm,

o problemy związane z czaszką: ból głowy, migrena,
dysfunkcj a sta\^/u skroniowo - żuchwowe go, ar az bi-
czoy{y szyi (ang, whiplash), niedowład połowiczy po
ttdatze, wrodzona plagiocefalia (skośnogłowie) nie
kościozrostowa, porażenie połowicze po uszkodze-
niu mózgu, alergiczny nieżlĄ nosa, prze\^/lekłe zapa-
lenie ucha śro dkowego, b ezp o śred ni ut az czaszkowy
bezzłamania.

Przeciwwskazania, to przede wszystkim stany niesta-
bilne medycznie lub strukturalnie:
. rozvńjający się udar,
o podejrzenie krwiaka p o dpajęczynówkowego,
o podejrzenie ostrego złamania czaszkowego lub szyj-

nego,
o podejrzenie nowotworu lub w trakcie diagnostyki,

możliwość przerzutów,
. ostra encefalopatia lub zapalenie opon mózgowych,
. relpadanie krążka międzykręgowe8o,
o zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia

wzroku przy rotacji szyi lub zgięcilł do boku,
o miejscowa infekcja, zapalenie skóry lub ropień,
o nie leczone złamanie
o chorobypsychiczne. [1,2, B,9, 10]



Podstawą rozpoczęcia terapii jest tzw. nasłuchi-
wanie, które pozwala terapeucie zaobserwować miej-
sca największych restrykcji w ciele. Sesja terapeu-
tyczna trwa około godziny. W czasie zabiegu pacjent
przeważnie leży na plecach, w ubraniu, co sprzy-
ja komfortowi odprężenia i większej podatności na
zmiany zachodzące w ciele. Terapeuta wykorzystuje
bardzo delikatny nacisk na leczone tkanki, żeby nie
vąrwoĘ.wać odruchowej reakcji obronnej w postaci
napięcia w odpowiedzi na agres},wne, siłowe działa-
nie. Skupia się głównie na przepływie płynów, ły-
korzystując koncepcję pracy układu kranialnego
i stymuluje go do regulacji.

Wpły* na ruchy kości czaszki ma półotwarty hy-
drauliczny system kranio - sakralny. |ego główną rolą,
gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie systemu
nerwo\^/ego, jest produkcja, rozprowadzanie i resorpcja
płynu mózgowo - rdzeniowego.Wg Sutherlanda i De
|arnette'a, produkcja płynu mózgowo - rdzeniowego
jest szybsza niż jego resorpcja. Wówczas wzrasta ciśnie-
nie śródczaszkowe i dochodzi do rozszerzenia się kości
czaszki, Powstaje napięcie między szwami pobudzając
receptory czuciowe, które poprzez swą aktl,wność wy-
wołują zjawisko tzw. negatl,wnego sprzężenia zwrotne-
go, co skutkuje zatrzymaniem produkcji płynu, Wtedy
dochodzi dojego resorpcji, spada ciśnienie śródczaszko-
we i produkcja płynu może rozpocząć się na nowo, Cy-
kliczność tego procesu \ĄĄ/,wołuje rl,tm czaszkow7, który,
wg poszczególnych autorów jest różny, ale zazl*ry-
czaj rłrynosi 6 do 10 cykli na minutę. }est on na-
szym trzecim rltmem f,zjologicznym, obok odde-
chu i rltmu serca. Fizjologiczny ruch zachodzący
w ciele jest bardzo subtelny, rlĄmiczny, o charakte-
rze pulsacyjnym. Gdy w organizmie występują ja-
kieś restrykcje, ruch ten zostaje ograniczony i jego
cykliczność się zmienia, dochodzi do usztl,wnienia
tkanek miękkich, a co za tym idzie, do ograniczeń
w systemie kostno - stawowym.lI,2,3, 8, 10]

Zgarbiona sylwetka, barki ustawione w rotacji we-
wnętrznej, wysunięta głowa, to nie tylko postawa
przeciętnego ucznia czy tzw. człowieka komputero-
wego, Świadczyc ona może o kłopotach emocjonal-
nych i zablokowaniu otworu górnego klatki piersio-
wej. Dzięki rozluźnieniu tkanek miękkich w obrębie
tego otworu, a tym samym poprawie krążenia moz9o-
wego, zarówno krwi, jak i płynu mózgowo-rdzenio-
wego, nie dochodzi do utrwalenia dysfunkcji o pod-
łożu somato - emocjonalnym. Rozluźnienie układu
kranialnego, a w efekcie poprawa cyrkulacji płynów
w organizmie, pozwala na uwolnienie i usprawnienie
ich funkcji transportowrych. W efekcie bez problemu
odbl.wa się transport tlenu, substancji odżywczych
i toksycznych, co reguluje funkcjonowanie całego or-
ganizmu. W konsekwencji dochodzi do wzmocnienia
układu immunolo g icznego.

Efekty terapii kranio - sakralnej przeważnie są
odczuwalne bezpośrednio po zabiegu. Pacjent czuje
się zrelaksowany, najczęściej z lczuciem lekkiej gło-
\Ą/y, co oznacza, że zabiegi są doskonałym sposobem
na uwolnienie napięć w ośrodkowym i obwodowym
układzie ner\^/o\Ą7ym. [7, 8]

|est wiele doniesień o spektakularnych efektach
terapii czaszkowo - ktzyżowej. Z drugiej strony jest
też wiele wątpliwości rłlrnikających z braku nauko-
wych dowodów dotyczących ruchomości kości czasz-
ki, zmian cyrkulacji płynu mózgowo - rdzeniowego,
sprężystości membran czaszkowych i ich wpływu na
regulację funkcjonowania poszczególnych układów.
|ednak pomimo tylu niewiadomych pewne jest, że
terapia czaszkowo - krzyżowa przynosi efekty i po-
maga,
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