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Zespoły bólowe barku a strzelectwo sportowe 
 
 

Strzelectwo sportowe, a w szczególności strzelanie z pistoletu, charakteryzuje się 
jednostronnym obciążeniem układu ruchu a zwłaszcza obręczy barkowej po stronie 
zaangażowanej kończyny górnej. Może to prowadzić do zmian, początkowo 
czynnościowych, a następnie strukturalnych w zakresie barku, które są przyczyną 
dolegliwości bólowych utrudniających prawidłowe oddanie strzału i tym samym 
zmniejszających możliwości uzyskania dobrego wyniku przez sportowca.  

Bark jest stawem o największym zakresie ruchomości w organizmie człowieka. Bark, 
a właściwie obręcz barkowa, składa się z kilku stawów biorących udział w ruchu 
kończyny górnej: stawu ramiennego, zwanego też ramienno-łopatkowym, stawu 
barkowo-obojczykowego oraz stawu mostkowo-obojczykowego. W skład obręczy 
barkowej wchodzi również struktura pomiędzy powierzchnią brzuszną łopatki, a ścianą 
klatki piersiowej, która nie posiada tradycyjnych elementów stawowych i określana jest 
jako staw funkcjonalny. Współdziałanie wszystkich tych elementów stwarza duże 
możliwości ruchowe, bowiem ruchy mogą odbywać się w nieskończenie wielu osiach.  

Elementy kostne wchodzące w skład barku utrzymywane są we wzajemnym 
kontakcie przez tzw. stabilizatory bierne czyli torebki stawowe oraz więzadła. Torebka 
stawowa stawu ramiennego jest obszerna i słabo stabilizuje staw, umożliwia natomiast 
obszerny zakres ruchów. Więzadła to elementy włókniste o ograniczonej rozciągliwości, 
które można by porównać do olinowania masztów statku. Ustalają one powierzchnie 
stawowe względem siebie, uniemożliwiając ruch w stawie poza ograniczonym 
spektrum.  

Ruch czynny w barku możliwy jest dzięki współdziałaniu mięśni. Do najważniejszych 
mięśni zaliczamy mięśnie tzw. stożka rotatorów: mięsień nadgrzebieniowy, 
podgrzebieniowy, obły mniejszy i podłopatkowy, które uczestniczą w  ruchach 
odwodzenia i rotacji ramienia (ruch wykonywany podczas składania się do strzału 
z pistoletu). Ich ścięgna obejmują głowę kości ramiennej od góry, przodu i tyłu, nie tylko 
umożliwiając te ruchy, ale również stabilizując głowę w panewce współdziałając ze 
stabilizatorami biernymi (obrąbek stawowy, więzadła, torebka stawowa) i  powodują, że 
głowa kości ramiennej w czasie ruchów ramienia pozostaje na swoim miejscu, czyli 
w panewce.  Do podstawowych mięśni poruszających ramię należy również mięsień 
naramienny. Położony jest najbardziej powierzchniowo, umożliwiając między innymi 
odwodzenie w stawie (ruch ramienia w trakcie składania się do strzału z pistoletu). Do 
innych mięśni zaangażowanych w ruchy w barku zaliczamy liczne mięśnie ramienia, 
klatki piersiowej i grzbietu: dwugłowy ramienia, trójgłowy ramienia, obły większy, 
piersiowy większy, piersiowy mniejszy, kruczo-ramienny, najszerszy grzbietu, 
czworoboczny, równoległoboczne, dźwigacz łopatki, podobojczykowy i zębaty przedni.    

Dzięki tak złożonej budowie powstaje doskonały mechanizm kompensacyjny 
umożliwiający funkcjonalny zakres ruchomości nawet przy uszkodzeniu jednego 
z elementów barku, np. któregoś z mięśni lub stawów. 

Aby poruszać ramieniem musi sprawnie przebiec interakcja trzech sił: ciężaru 
ramienia (siła grawitacji), siły stabilizującej głowę kości ramiennej w panewce oraz siły 
wykonującej zamierzony ruch. W pozycji odwiedzenia ramienia do 90 stopni, czyli 
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pozycji, w której następuje oddanie strzału, pojawia się konieczność wykonania przez 
mięsień naramienny pracy równej 8- krotnej wielkości ciężaru kończyny górnej 
i pistoletu. Pokazuje to wielkość obciążeń, którym muszą sprostać mięśnie 
zaangażowane w ruch w barku w trakcie każdego treningu strzeleckiego.  

Co zrobić, gdy pojawia się ból w zakresie barku, który utrudnia trening, obniża 
sprawność strzelca, wywołuje niepokój? Należy go przede wszystkim zdiagnozować. 
Diagnostyka zespołu bólowego barku ze względu na różnorodność wywołujących go 
czynników może stanowić duże wyzwanie i wymagać udziału wielu specjalistów. Należy 
do nich zaliczyć przede wszystkim lekarza ortopedę, specjalistę medycyny sportowej, 
radiologa i neurologa ale również neurochirurga, specjalistę chirurgii naczyniowej czy 
lekarza internistę. Dopiero postawienie właściwego rozpoznania daje możliwość 
prawidłowego leczenia.  

W większości przypadków przyczyna bólu barku tkwi w zmianach występujących 
w zakresie struktur okołostawowych. Należy jednak pamiętać, że również schorzenia 
dotyczące innych narządów dają objawy w postaci dolegliwości barku. Najczęściej są to 
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego i dyskopatie z uszkodzeniem korzeni 
nerwów rdzeniowych, ale należy jeszcze pamiętać o zmianach pochodzenia 
neurogennego i naczyniowego oraz ze strony narządów wewnętrznych. Zestawienia 
przyczyn bólów barku i ramienia dokonał między innymi G. Padberg. W skrócie można 
tu wymienić:  
1. Zaburzenia rozwojowe wrodzone lub powstające w czasie wzrostu, zarówno kostne, 

stawowe jak i mięśniowe. Wśród nich najczęściej spotykane są: wrodzone wysokie 
ustawienie łopatki (choroba Sprengla), żebro szyjne i inne wykrywane badaniem 
przez lekarza oraz badaniem radiologicznym.  

2. Choroby ortopedyczne jako dominująca przyczyna bólów barku u sportowców. 
W strzelectwie najczęściej mamy do czynienia z patologiami tkanek miękkich 
okołobarkowych: zespołem ciasnoty podbarkowej, zapaleniem kaletki podbarkowej, 
zmianami w ścięgnach stożka rotatorów, zerwaniem tych ścięgien w wyniku 
przeciążenia i zespołu ciasnoty, zapaleniem ścięgna głowy długiej mięśnia 
dwugłowego ramienia, wapniejącym idiopatycznym zapaleniem torebki stawowej,  
itd. Do kolejnej grupy, rzadziej występującej u zawodników strzelectwa sportowego, 
należą stany pourazowe: po skręceniach, zwichnięciach barku w stawie ramienno-
łopatkowym, barkowo-obojczykowym, uszkodzenia obrąbka stawowego, złamania 
np. szyjki kości ramiennej. U sportowców, w tym również zawodników strzelectwa 
sportowego spotkać możemy również zmiany nieurazowe: zapalenia stawów, 
pochewek ścięgnistych i ścięgien. Inne, rzadkie przyczyny bólów barku to gruźlica 
kości, guzy kości, tkanki chrzęstnej, mięśni. Osobną patologią jest zespół górnego 
otworu klatki piersiowej.  

3. Choroby obejmujące nerwy obwodowe i centralny układ nerwowy, wśród których 
u sportowców najczęściej spotykamy uszkodzenia nerwów obwodowych w wyniku 
urazów (nerwu nadłopatkowego, nerwu grzbietowego łopatki, piersiowego długiego, 
pośrodkowego i innych), uszkodzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych, np. po 
urazach szyi i stany zapalne, ale należą tu również  np. guzy układu nerwowego.  

4. Choroby naczyń krwionośnych, które występują stosunkowo rzadko, np. zapalenie 
żył, choroba Raynanda, niedrożność tętnicy.  

5. Choroby internistyczne takie jak zapalenie płuc, kurcz przełyku, przepuklina rozworu 
przełykowego, tętniak aorty, zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroby serca.  
Przyczyn bólu barku, jak podaje powyższe zestawienie, może być bardzo dużo. 

U młodych osób uprawiających strzelectwo sportowe będą to najczęściej patologie 
pochodzenia ortopedycznego związane z przeciążeniem narządu ruchu pod postacią 
sumujących się z czasem mikrourazów prowadzących na przykład do zapalenia kaletki 
podbarkowej, zespołu ciasnoty podbarkowej i następnie patologii stożka rotatorów. 
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Mogą to być również zmiany przeciążeniowe kręgosłupa szyjnego związane 
z przykurczeniem mięśni karku i osłabieniem mięśni przednich szyi oraz 
asymetrycznym obciążaniem mięśni w strzelectwie, a także następstwa urazów szyi czy 
barku, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, który nastąpił wcześniej, a jego 
konsekwencje dają o sobie znać dopiero później w okresie natężonego treningu 
i przeciążenia okolic barku i szyi. Ból barku wywodzącym się z kręgosłupa szyjnego, 
odróżnić można  od bólu struktur samego barku na podstawie charakterystycznego dla 
niego ograniczenia ruchomości szyi, promieniowania bólu do barku i kończyny górnej 
(nawet do ręki) przy określonych ruchach szyi (przeprost w odcinku szyjnym 
kręgosłupa, skręcenie w stronę bólu i ucisk przez diagnostę na głowę – tzw. Test 
Spurlinga, który jest dodatni, gdy pojawia się ból i drętwienie barku i kończyny górnej).  

W celu uniknięcia dolegliwości bólowych barku w strzelectwie sportowym wskazane 
jest systematyczne stosowanie ćwiczeń rozciągających te mięśnie, które mają 
tendencję do przykurczeń (są to mięśnie karku, zwłaszcza podpotyliczne, część 
zstępująca mięśnia czworobocznego, mięsień dźwigacz łopatki, mięsień mostkowo-
obojczykowo-sutkowy, mięsień piersiowy większy). Można to robić stosując 
poizometryczną relaksację mięśni, którą, po wyuczeniu się, można wykonywać 
samodzielnie. W strzelectwie zaleca się również wykonywanie ćwiczeń wzmacniających 
mięśnie mające tendencję do osłabiania (mięśnie przednie szyi, część horyzontalna 
i zstępująca mięśnia czworobocznego, mięśnie równoległoboczne, mięsień prostownik 
grzbietu w odcinku piersiowym) oraz  mięśni stożka rotatorów jako najważniejszych, 
czynnych stabilizatorów stawu. W celu utrzymania symetrii ciała należy pamiętać 
o ćwiczeniach rozwijających także przeciwny bark.  Należy pamiętać również o tym, że 
mięśnie brzucha, pośladków, dna miednicy i grzbietu, jako mięśnie stabilizujące tułów 
dają podstawę do wykonywania wszelkich innych ruchów również tych w zakresie 
obręczy barkowej i kończyny górnej i powinny być one przedmiotem szczególnej 
dbałości. 
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