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Występujące po zabiegu po-
wikłania płucne wynikają 
ze wzdęcia jelit, będącego 

następstwem narkozy, a także z sa-
mej interwencji chirurgicznej w ich 
obrębie. Jednym ze sposobów wspo-
magających fizjoterapię po zabiegach 
na jamie brzusznej jest plastrowanie 
dynamiczne, które może wpływać ko-
rzystnie na stabilizację rany poopera-
cyjnej i działać przeciwbólowo. Wcze-
śniejsze przywrócenie perystaltyki jelit 
powinno zmniejszyć obrzęk brzucha 
i pośrednio spowodować zmniejsze-
nie dolegliwości bólowych (1-6). Celem 
pracy jest przedstawienie możliwości 
stosowania plastrowania dynamicz-
nego w fizjoterapii chorych po zabie-
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gach chirurgicznych w obrębie jamy 
brzusznej. 

Poprzez aplikację plastrów na od-
powiednie miejsca w obrębie brzucha 
stymuluje się mechanizmy odruchów 
skórno-narządowych i narządowo-skór-
nych. Właściwe wykorzystanie fizjolo-
gicznych odruchów może wpływać 
na poprawę perystaltyki po zabiegu 
operacyjnym i przyspieszenie pasażu 
jelitowego w przypadku istniejących 
zrostów pooperacyjnych lub spowol-
nienie pasażu jelit i zmniejszenie nad-
wrażliwości kurczowej jelit (ryc. 1). 

Schemat wykonania aplikacji plastro-
wania dynamicznego w celu stymulacji 
lub zwolnienia perystaltyki jelit przed-
stawiają fot. 1 i 2. 

Operacje w zakresie jamy 
brzusznej powodują zaburzenia 
funkcji organizmu w postaci 
pooperacyjnego porażenia 
motoryki przewodu 
pokarmowego. Istotnym 
problemem występującym 
po zabiegach chirurgicznych 
jest ból. 

Praca recenzowana

Ryc. 1. Łuk odruchowy trzewno-skórny: 1 – dermatom, 2 – miotom, 3 – dośrodkowe włókna autonomiczne, 
4 – czuciowe włókna trzewne. Źródło: Magiera L.: Leksykon masażu i terminów komplementarnych. Bio-Styl, 
Kraków 2001
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Sposób stymulacji perystaltyki

Aplikacja u chorego po usunięciu żołądka

Sposób zwolnienia pasażu jelitowego

Chora po usunięciu pęcherzyka żółciowego

Fot. 3. Fot. 4.

Fot. 1. Fot. 2.
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Plastrowanie dynamiczne 
w chirurgii
Prezentowane na materiale własnym 
przykłady zastosowania plastrowa-
nia dynamicznego przyczyniły się 
do zmniejszenie zaburzeń funkcjonal-
nych u chorych po zabiegach chirurgicz-
nych. Zastosowane aplikacje to:
1. Aplikacja u pacjenta po usunięciu żo-

łądka z bólami i ze wzdęciem brzucha: 
aplikacja na mięsień skośny brzucha 
zewnętrzny powodująca pobudzenie 
perystaltyki jelit (fot. 3) i zwiększoną 
mikcję. 

2. Aplikacja u kobiety po usunięciu pę-
cherzyka żółciowego przez konwersję 
(fot. 4). 
Odpowiednie plastrowanie może po-

budzać perystaltykę jelit i zmniejszać 
dolegliwości bólowe (fot. 5). 

Fizjoterapia z zastosowaniem plastro-
wania dynamicznego odgrywa istotną 
rolę w leczeniu zachowawczym w chi-
rurgii. U chorych z zespołem jelita 
wrażliwego, z dominującą biegunką, 
zastosowanie aplikacji zmniejszającej 
nadwrażliwość kurczową jelit oraz zwal-
niającej pasaż jelit powoduje zmniejsze-
nie dolegliwości bólowych oraz normali-
zację konsystencji stolca (fot. 6).

Następstwem zabiegów operacyjnych 
są blizny powodujące zaburzenia pasa-
żu jelitowego, wywołujące nawracający 
ból lub dyskomfort w jamie brzusznej 
oraz problemy z wypróżnieniem. Do za-
burzeń pasażu jelitowego dochodzi 
w związku z  powstaniem zrostów po-
operacyjnych lub też rozdęciem jelita 
przez gazy zastoinowej treści jelitowej 
powyżej przeszkody. Chory zgłasza ból 
kolkowy, występują nudności, dochodzi 
do zatrzymania wiatrów i stolca, co po-
woduje wzdęcie brzucha. Określone 
aplikacje mają na celu pobudzenie pe-
rystaltyki oraz defekacji (fot. 7). 

Stymulacja pasażu jelitowego – za-
stosowanie aplikacji na mięśnie skośne 
zewnętrzne oraz aplikacji powięziowej 
typu Y (25%) na okolicę podbrzusza po-
woduje uczucie „znieczulenia” podbrzu-
sza. Ułatwia to oddawanie stolca (fot. 8). 

Aplikacje na mięśnie wewnętrz-
ne brzucha przedstawiono na fot. 9. 
W przypadku występowania uczucia 
„nie swojego” brzucha można zastoso-

Zastosowane aplikacje po usunięciu pęcherzyka żółciowego

Aplikacja w zespole jelita 
wrażliwego 

Aplikacje na mięśnie skośne 
zewnętrzne

Aplikacje w celu pobudzenia 
perystaltyki  jelit

Aplikacje na mięśnie skośne 
wewnętrzne

Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 8.

Fot. 7.

Fot. 9.
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wać aplikację typu „wachlarz” (fot. 10). 
Zmiana kierunku takiej aplikacji (fot. 11) 
może przyczynić się do ułatwienia od-
dania stolca. 

U chorych z zespołem jelita wrażli-
wego w trakcie występujących wzdęć 
dochodzi do zaburzeń czynności wen-
tylacyjnej, a szczegółowe badania dia-
gnostyczne nie wyjaśniają przyczyny 
występujących dysfunkcji. Wydaje się, 
że wzdęcia powodują występowanie 
znacznych zmian obwodów brzucha, 
przepona unosi się wysoko do góry, 
prowadząc do zaburzeń czynności 
wentylacyjnej typu restrykcyjnego. Za-
stosowanie aplikacji zwalniającej pasaż 
jelitowy oraz aplikacji na powięź prze-
pony może powodować znaczne zmniej-
szenie istniejących zaburzeń funkcjo-
nalnych (fot. 12). Stosuje się aplikacje 
segmentu unerwienia przepony oraz 
aplikacje na mięsień skośny wewnętrzny 
po stronie prawej (fot. 13a-b). W miej-
scu przyczepu przepony do wyrostka 
mieczykowatego stosuje się aplikację 
powięziową (50% napięcia). 

Plastrowanie dynamiczne po zabiegu 
usunięcia przepukliny pachwinowej – 
aplikację stosuje się w celu stabilizacji 
rany oraz detonizacji mięśnia biodrowo-
-lędźwiowego, co prowadzi do zmniej-
szenie dolegliwości bólowych oraz 
poprawy funkcji chodu. Częstym pro-
blemem po zabiegach chirurgicznych 
jest występowanie dużej, głęboko pe-
netrującej w głąb tkanek blizny, która 

Aplikacja w formie „wachlarza” Aplikacja w zaburzeniach 
czynności wentylacyjnej

Aplikacja segmentu unerwienia przepony oraz aplikacja na mięsień skośny 
wewnętrzny

Aplikacja na rozległą bliznę pooperacyjną

Aplikacja w formie „wachlarza” 
o odwróconym kierunku prze-
biegu

Fot. 10. Fot. 12.

Fot. 13a-b.

Fot. 14a-b.

Fot. 11.

a)

a)

b)

b)
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jest powodem dolegliwości bólowych 
(fot. 14a-b).

Niezmiernie ważnym elementem fi-
zjoterapii w chirurgii jest korekta nie-
prawidłowego wzorca postawy. W tym 
celu wykorzystuje się aktywność mię-
śni unoszących mostek oraz cofają-
cych głowę. Należy także dokonać 
korekty ustawienia miednicy poprzez 
wyeksponowanie fizjologicznej lordo-
zy lędźwiowej. U chorych po zabiegach 
operacyjnych w obrębie brzucha oraz le-
czonych zachowawczo często dochodzi 
do zaburzeń postawy, które najczęściej 
wynikają z występujących dolegliwości 
bólowych. Z powodu bólu chory przyj-
muje odruchowo pozycje antalgiczne, 
które zaburzają prawidłową postawę 
ciała. Zaburzenia postawy ciała zwią-
zane są z zaburzeniami reakcji anty-
grawitacyjnych i mogą w konsekwencji 
skutkować utrwaloną, nieprawidłową 
pozycją w postaci okrągłych pleców. 
Naturalnym rozwojem deformacji tuło-
wia jest występowanie zjawiska dążenia 
do jego kompensacji. Zjawisko to naj-
częściej jest opisywane jako kompensa-
cja liniowa w wyniku odnajdywania me-
chanicznej osi kręgosłupa. Antalgiczna 
zmiana ustawienia miednicy oraz krzy-
wizn fizjologicznych kręgosłupa może 
doprowadzać do wystąpienia zrostów 
i blizn w obrębię jamy brzucha. Wynika 
to ze zmiany napięcia spoczynkowego 
mięśni, powięzi i więzadeł w okolicy 
klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. 

Hipoteza ta jest zgodna z zasadą tense-
gracji, która wskazuje, że wzrost napię-
cia jednego elementu struktury musi po-
ciągnąć za sobą zrównoważony wzrost 
napięcia wszystkich innych elementów 
pozostających ze sobą w kontakcie 
strukturalnym (7). Blizny i zrosty mogą 
być przyczyną zaburzenia pasażu jelito-
wego, które powodują nawracający ból 
lub dyskomfort w jamie brzusznej oraz 
problemy z wypróżnieniem. 

Należy zwrócić uwagę na możliwość 
wystąpienia nieoczekiwanych reak-
cji w trakcie stosowania plastrowania 
dynamicznego. Szczególne środki 
ostrożności należy zachować w trakcie 
aplikacji plastrowania dynamicznego 
u dzieci z labilnym układem nerwowym. 
W trakcie stosowania aplikacji w okolicy 
podbrzusza można obserwować u dzie-
ci krótkotrwały spadek ciśnienia krwi 
bezpośrednio po przyklejeniu, a tak-
że podczas usuwania plastra (fot. 15). 
Wydaje się, że jest to spowodowane 
podrażnieniem splotu podbrzusznego 
na drodze odruchowej i krótkotrwałe-
go obniżenia ciśnienia krwi tętniczej. 
W związku z tym zaleca się kontrolo-
wanie ciśnienia krwi przed założeniem 
oraz bezpośrednio po założeniu aplika-
cji plastra. W razie konieczności aplika-
cja powinna być wykonana u dziecka 
znajdującego się w pozycji leżącej.

Należy także bezwzględnie przestrze-
gać przeciwwskazań, do których należą 
alergia na klej akrylowy oraz nietoleran-

cje pewnych aplikacji. Chory powinien 
być poinstruowany, aby w przypadku 
złej tolerancji zastosowanej aplikacji 
mógł ją usunąć z powierzchni skóry. 
Przeciwwskazaniem jest także stosowa-
nie aplikacji bezpośrednio na otwarte 
rany pourazowe (lub pooperacyjne) oraz 
świeże blizny pooperacyjne. Wydaje się, 
że bezpieczną granicą jest przestrzeganie 
odległości 5 mm od rany pooperacyjnej. 

W każdym przypadku, z wyjątkiem 
chorych bezpośrednio po zabiegu ope-
racyjnym w obrębie brzucha, konieczne 
jest przeprowadzenie diagnostyki funk-
cjonalnej, w tym testu uciskowego brzu-
cha. Zbyt silne tętnienie w 5. kwadran-
cie brzucha (fot. 16) może być związane 
z występowaniem tętniaka aorty brzusz-
nej. Silne tętnienie jest bezwzględnym 
przeciwwskazaniem do aplikacji. 

Podsumowanie
1. Plastrowanie dynamiczne jest elemen-

tem fizjoterapii w leczeniu chorych 
z zespołem jelita wrażliwego oraz 
w przypadku zrostów pooperacyjnych 
lub atonii jelit.

2. Wcześniejsze przywrócenie perystal-
tyki jelit za pomocą plastrowania dy-
namicznego może zmniejszyć obrzęk 
brzucha i dolegliwości bólowe. 

3. W każdym przypadku, z wyjątkiem 
chorych bezpośrednio po zabiegu 
operacyjnym, konieczne jest przepro-
wadzenie diagnostyki funkcjonalnej, 
w tym testu uciskowego brzucha.  q

Aplikacja w okolicy podbrzusza Kwadranty w obszarze brzucha

Fot. 15. Fot. 16.
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