
OBJAWY
Głównym objawem jest kłujący ból 
w okolicy spojenia łonowego, niekiedy 
promieniujący w stronę dolnej części 
pleców lub ud. Dolegliwości nasilają się 
podczas wysiłku, np. przy podnoszeniu 
ciężkich przedmiotów, chodzeniu lub 
wstawaniu. Pacjentka, aby uniknąć bólu 
przyjmuje specyficzną postawę ciała i po-
rusza się w charakterystyczny sposób - jest 
to tzw. „kaczy chód”.  W niektórych przy-
padkach dochodzi nawet do zaburzenia 
oddawania moczu. 

Należy zaznaczyć, że podobne objawy 
mogą towarzyszyć innym schorzeniom, 
takim jak: zakażenie układu moczowego, 

zapalenie żyły udowej, zapalenie kości 
łonowych.  Ponadto ból okolicy spojenia, 
występujący w trakcie połogu, może wy-
nikać po prostu z naturalnego procesu 
gojenia i zrastania struktur naruszonych 
w trakcie porodu. W razie wątpliwości 
pacjentka zawsze powinna się skonsul-
tować z lekarzem. 

PRZYCZYNY
Wzrost stężenia hormonów ciążowych 
(estrogenów, elastyny i relaksyny) powo-
duje rozluźnienie połączeń między kośćmi 
łonowymi. Jest to proces fizjologiczny, 
ułatwiający przechodzenie dziecka przez 
kanał rodny podczas porodu siłami natu-
ry. Zwykle ustępuje samoistnie po poro-

dzie i nie towarzyszą mu nieprzyjemne 
objawy. W momencie gdy rozluźnienie 
spojenia łonowego przekracza 1 cm, uzna-
jemy to za stan patologiczny.  Może dojść 
do niego samoistnie lub w następstwie 
urazu podczas ciąży czy porodu (np. pod 
wpływem rodzącej się główki).

Nasilenie objawów obserwuje się w III try-
mestrze ciąży, ponieważ wraz ze wzrostem 
masy ciała dziecka, przesuwa się środek 
ciężkości, a rosnący płód stopniowo coraz 
bardziej uciska na kości miednicy. 

Do czynników ryzyka zaliczamy: dużą 
masę płodu w stosunku do wieku cią-
żowego, nadwagę pacjentki 

Spojenie łonowe jest chrząstką łączącą ze sobą kości łonowe miednicy.  W trakcie cią-
ży, porodu lub po porodzie, może dojść do nadmiernego ich rozluźnienia i poszerzenia, 
co w efekcie prowadzi do rozejścia się spojenia łonowego, a w skrajnych przypadkach 
nawet do jego rozerwania. Rozluźnienie spojenia powyżej 1 centymetra uznawane jest 
za patologiczne, a przy poszerzeniu powyżej 1,5 cm mamy już do czynienia według 
niektórych autorów z rozerwaniem.  Przypadłości tej towarzyszą nieprzyjemne obja-
wy o różnym stopniu nasilenia - od lekkiego dyskomfortu do bólu ograniczającego co-
dzienne funkcjonowanie. Ze względu na różnice w kryteriach diagnostycznych, dane 
dotyczące częstości występowania tego powikłania są bardzo rozbieżne i wahają się 
w przedziale od 1:600 do 1:5000 ciąż. 

ROZEJŚCIE 
SIĘ SPOJENIA 
ŁONOWEGO
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przed zajściem w ciążę, nieprawidłową 
budowę macicy, nieprawidłowe poło-
żenie płodu, szybko postępujący poród, 

silne skurcze macicy, wielorództwo, po-
ród operacyjny drogami natury (np. 
użycie wyciągacza próżniowego lub 
kleszczy). Noszenie ciężarów w trak-
cie ciąży również może się przyczynić 
do wystąpienia niekorzystnych zmian 
w obrębie miednicy.

ROZEJŚCIE SPOJENIA ŁONO-
WEGO A PORÓD
Niewątpliwie przypadłość ta nie jest 
przyjemna dla przyszłej mamy, jednak 
na ogół nie stoi ona na przeszkodzie 
do urodzenia zdrowego dziecka. Poród 
siłami natury nie jest jednak w tym 
przypadku zalecany, dlatego rozejście 
spojenia łonowego stanowi wskazanie 
do rozwiązania ciąży drogą cesarskiego 
cięcia przed 40. tygodniem ciąży. Takie 
postępowanie związane jest z profilak-
tyką rozerwania spojenia łonowego.

DIAGNOSTYKA  I LECZENIE
Postawienie diagnozy odbywa się na 
podstawie badania lekarskiego i wy-
wiadu z pacjentką. Pomocne w usta-
leniu przyczyny objawów są również 
badania obrazowe, takie jak USG, a po 
porodzie prześwietlenie rentgenow-
skie.

Leczenie rozejścia spojenia łonowego 
polega na postępowaniu zachowaw-
czym. W razie nasilonego bólu zaleca 

się stosowanie leków przeciwbólowych, 
które można bezpiecznie stosować u ko-
biet w ciąży (pod kontrolą lekarską). Za-
stosowanie znajdują też czasami zastrzyki 
z lidokainy o działaniu miejscowo znie-
czulającym.

Nieprzyjemne dolegliwości mogą zostać 
złagodzone poprzez noszenie specjal-
nych pasów ortopedycznych, stabilizu-
jących kości miednicze, które ułatwiają 
w znacznej mierze codziennie funkcjo-
nowanie. Pomocne okazuje się również 
używanie chodzika. 

Ważna jest również zmiana trybu życia: 
unikanie podnoszenia ciężarów, odpo-
czynek, zwolnienie z pracy, w szcze-
gólności jeśli wymaga ona zachowania 
pozycji stojącej przez dłuższy okres czasu. 
W skrajnych przypadkach należy zaprze-
stać jakiejkolwiek aktywności fizycznej, 
np. wykonywania prostych domowych 
obowiązków. Jednak jeżeli nie ma prze-
ciwskazań i lekarz prowadzący wyrazi 
aprobatę - zalecane są odpowiednio 
dobrane przez fizjoterapeutę ćwicze-
nia. Ulgę w cierpieniu może przynieść 
w szczególności aquaaerobik i relaksują-
ce kąpiele. Istotne jest, aby wysiłek fizycz-

ny nie był zbyt intensywny i wykonywany 
pod okiem profesjonalisty.

W razie braku skuteczności powyższych 
metod (powyżej 3 miesięcy), wdraża się 
leczenie operacyjne, polegające na repo-
zycji uszkodzonego spojenia, a następnie 
stabilizacji wewnętrznej (za pomocą płyt, 
śrub) lub zewnętrznej (odpowiednie sta-
bilizatory). Po takim zabiegu pacjentka 
musi pozostać w łóżku przez około 6 
tygodni.

MAŁGORZATA JORDAN
Pracownik Apteki

Wzrost stężenia hormonów 
ciążowych (estrogenów, elastyny 

i relaksyny) powoduje rozluźnienie 
połączeń między kośćmi łonowymi. 

Jest to proces fizjologiczny, 
ułatwiający przechodzenie dziecka 
przez kanał rodny podczas porodu 

siłami natury. Zwykle ustępuje 
samoistnie po porodzie i nie 

towarzyszą mu nieprzyjemne objawy. 
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Do czynników ryzyka zaliczamy: dużą masę płodu w stosunku do wieku 
ciążowego, nadwagę pacjentki przed zajściem w ciążę, nieprawidłową 
budowę macicy, nieprawidłowe położenie płodu, szybko postępujący 
poród, silne skurcze macicy, wielorództwo, poród operacyjny drogami 

natury (np. użycie wyciągacza próżniowego lub kleszczy). Noszenie 
ciężarów w trakcie ciąży również może się przyczynić do wystąpienia 

niekorzystnych zmian w obrębie miednicy.
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