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1. WSTĘP  
 

W czasie trwania kariery zawodowej tancerze, wykonują elementy choreograficzne łamiąc 
często prawa fizyki i ograniczenia własnych ciał, co w konsekwencji sprowadza się do tego, 
że ich kariera jest krótka [2]. Tancerze, jako jedna z nielicznych grup zawodowych, w swojej 
codziennej pracy wykorzystują kręgosłup jako łańcuch kinematyczny w mechanizmie  
(zazwyczaj sprowadzamy jego funkcje do roli podstawy mechanizmu czyli zespołu członów 
nieruchomych). Oznacza to, że z punktu widzenia biomechaniki, trening tańca zapewni w 
życiu zawodowym, osiągnięcie przez kręgosłup, maksymalnej liczby sterowalnych stopni 
swobody. Jakkolwiek jest to pożądane (szczególnie w wyrazie artystycznym) a tancerze 
zawodowi możliwościami ruchowymi przewyższają większość, najbardziej nawet sprawnych 
techniczne sportowców, to z drugiej strony, właśnie te wielkie możliwości ruchowe mogą być 
przyczyną ich kłopotów związanych z bólami kręgosłupa [1,3]. 

W niniejszym opracowaniu postanowiono wytłumaczyć mechanizm powstawania 
dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród tancerzy zawodowych specjalizujących się w trzech 
odrębnych stylach: klasyce, modern i tańcu folklorystycznym. 

 
2. MATERIAŁ I METODA 

 
W trakcie opracowywania topografii reakcji bólowych kręgosłupa, przeanalizowano dane 

zebrane od 71 tancerzy zawodowych: 29 tancerzy klasycznych (15 mężczyzn i 14 kobiet), 14 
tancerzy „modern” (7 mężczyzn i 7 kobiet) oraz 28 (13 mężczyzn i 15 kobiet) tancerzy 
folklorystycznych. 

Formularz badania ankietowego stworzono specjalnie do potrzeb dużego projektu 
związanego z badaniami nad przeciążeniami układu ruchu u tancerzy zawodowych, a wyniki 
dotyczące dolegliwości kręgosłupa są jego fragmentem. Zestaw pytań opracowano w taki 
sposób, aby móc uzyskać najistotniejsze informacje o dolegliwościach bólowych w 
poszczególnych częściach kręgosłupa. Należy zaznaczyć, że w tej części ankiety nie wnikano 
w źródło bólu (zwichnięcie, naderwanie, nadciągnięcie itp.) i sprecyzowanie struktury 
(mięsień, więzadło, dysk międzykręgowy, kręg itp.) a tylko usiłowano określić obszar 
najbardziej podatny na reakcje bólowe. Tancerzy pytano również o kojarzenie dolegliwości 
bólowych z konkretnymi zadaniami ruchowymi oraz o pojawienie się tychże pierwszy raz w 
trakcie kariery.  
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3. WYNIKI 
 
Z grupy liczącej 71 osób, aż 65 osób (91,6%) zgłosiło bóle kręgosłupa w różnych jego 

częściach i powiązało je z uprawianiem swojego zawodu. Tylko 6 osób (3 kobiety i 3 
mężczyzn) nigdy nie miało dolegliwości bólowych w tym obszarze aparatu ruchowego.  

 
Tabela 2. Występowanie bólu w poszczególnych częściach kręgosłupa u tancerzy zawodowych 

 
 
4. PODSUMOWANIE 

Z punktu widzenia biomechaniki, czynnikami sprawczymi dolegliwości bólowych 
kręgosłupa u tancerzy zawodowych mogą być: długotrwałe czynności statyczne mięśni, 
nieprawidłowo technicznie forsowanie zewnętrznej rotacji w stawach biodrowych, taniec w 
pointach, błędy przy partnerowaniu, pogłębianie zakresów ruchu w stawach kręgosłupa, 
wartość sił reakcji podłoża, nieprawidłowe= nieamortyzujące podłoże i, w przypadku 
zespołów “mobilnych”, długotrwałe podróże autokarem.  
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Kręgosłup 

Tancerze klasyczni n=29 Tancerze współcześni n=14 Tancerze folklor n=28 

Kobiety 

n=14 

Mężczyźni 

n=15 

Kobiet 

n=7 

Mężczyźni 

 n=7 

Kobiety 

n=15 

Mężczyźni 

n=13 

Odcinek szyjny 42,8% 20% 57,1% 71,4% 33,3% 38,5% 

Odcinek piersiowy 14,3% 26,7% 14,3% 71,4% 26,7% 38,5% 

Odcinek lędźwiowy 57,1% 40% 100% 85,7% 86,7% 92,3% 

Odcinek krzyżowy 57,1% 53,3% 57,1% 71,4% 13,3% 46,1% 

Brak dolegliwości 14,3% 20% 0% 0% 6,7% 0% 

Wiek pojawienia się 

pierwszych 

dolegliwości 

19,3±4,7 19,9±5,1 22,1±5,8 18,4±5,5 18,4±1,0 18,53±3,1 


