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OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII WIBROAKUSTYCZNEJ W CHOROBIE 

ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW 

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą przyczyną dolegliwości ze strony 

układu ruchu. Istnieje wiele różnych metod walki z objawami związanymi z ChZS, jednakże 

ze względu na ich zróżnicowaną skuteczność, obecna fizjoterapia w dalszym ciągu poszukuje 

optymalnych rozwiązań.  

Głównym celem pracy jest ocena skuteczności zastosowania terapii wibroakustycznej 

w leczeniu dolegliwości związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS). 

Badania przeprowadzono na pacjentach Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie. Wśród 206 osób (100 mężczyzn i 106 kobiet) 

wyodrębniono 4 grupy w zależności od lokalizacji choroby zwyrodnieniowej stawów. Grupa 

„A” obejmowała pacjentów ze zmianami w stawie ramiennym, grupa „B” – łokciowym, grupa 

„C” - biodrowym, zaś grupa „D” – kolanowym. W każdej z grup w sposób losowy przydzielono 

pacjentów do podgrupy badanej (A1, B1, C1, D1) lub kontrolnej (A2, B2, C2, D2), różniącej 

się stosowanymi zabiegami fizykoterapeutycznymi. W podgrupach badanych wykorzystano 

ultradźwięki, zimnolecznictwo oraz terapię wibroakustyczną, zaś w podgrupach kontrolnych 

leczenie obejmowało jedynie ultradźwięki i zimnolecznictwo. Zabiegi wykonywano przez 10 

dni z wyłączeniem sobót i niedziel. Skuteczność prowadzonej terapii oceniano za pomocą 

goniometrycznego pomiaru zakresu czynnej ruchomości stawu, pomiaru obwodu stawu, 

pomiaru bolesności uciskowej przy użyciu algometru oraz kwestionariuszy oceny 

funkcjonalnej (CONSTANT, OES, WOMAC). Ocenę przeprowadzono trzykrotnie: przed 

przystąpieniem do zabiegów, bezpośrednio po zakończonej terapii oraz po 30 dniach od 

zakończonej terapii. 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano m.in. następujące wnioski: 

1. Terapią mającą większy wpływ na wzrost zakresów ruchów w badanych stawach 

było połączenie ultradźwięków, krioterapii i terapii wibroakustycznej. 

2. Skuteczniejsze pod względem efektu przeciwbólowego było wykorzystanie 

połączenia ultradźwięków i krioterapii z terapią wibroakustyczną.  

3. Zastosowanie połączenia ultradźwięków, krioterapii oraz terapii wibroakustycznej 

dało lepszy rezultat w zmniejszeniu obwodów stawu łokciowego i kolanowego.  

4. Ocena funkcjonalna pacjentów okazała się być lepsza w grupach B2, C2 i D2, w 

których terapia opierała się na ultradźwiękach i krioterapii.  


