
Streszczenie 

Rozwój nowych metod leczenia oraz sposobów usprawniania fizjoterapeutycznego 

wpłynął na zwiększenie świadomości społeczeństwa w aspekcie zdrowotnym. Dolegliwości 

takie jak: mrowienie, drętwienie, osłabienie czucia, rzadko kiedy powodowały, że pacjenci 

udawali się do specjalisty celem otrzymania pomocy. 

 Zespół cieśni nadgarstka (ZCN), uważany jest za najczęstszą neuropatię kończyny 

górnej. Dochodzi do niego na skutek przewlekłego ucisku na nerw pośrodkowy przez 

otaczające go struktury. 

Celem pracy była ocena wpływu neuromobilizacji według Butlera oraz zabiegów 

fizykalnych: laseroterapii, ultradźwięków na zmniejszenie bólu oraz poprawę funkcji ręki  

u pacjentów z lekkim i umiarkowanym zespołem cieśni nadgarstka.  

W pracy postawiono następujące cele szczegółowe: 

1. Jaki wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych u pacjentów z lekkim  

i umiarkowanym stadium zespołu cieśni nadgarstka mają zabiegi: neuromobilizacji 

w połączeniu z ultradźwiękami, neuromobilizacji w połączeniu z biostymulacją 

laserową oraz neuromobilizacji? 

2. Jaki wpływ na funkcję ręki u pacjentów z lekkim i umiarkowanym stadium zespołu 

cieśni nadgarstka mają zabiegi: neuromobilizacji w połączeniu  

z ultradźwiękami, neuromobilizacji w połączeniu z biostymulacją laserową  

oraz neuromobilizacji? 

3. Który z zabiegów: neuromobilizacja w połączeniu z ultradźwiękami, 

neuromobilizacja w połączeniu z biostymulacją laserową, czy neuromobilizacja ma 

największy wpływ na poprawę jakości życia u pacjentów z ZCN? 

4. Jaki wpływ na poprawę czucia powierzchniowego i dyskryminacyjnego  

u pacjentów z lekkim i umiarkowanym stadium zespołu cieśni nadgarstka mają 

zabiegi: neuromobilizacji w połączeniu z ultradźwiękami, neuromobilizacji  

w połączeniu z biostymulacją laserową oraz neuromobilizacji? 

 



5. Który z zabiegów: neuromobilizacja w połączeniu z ultradźwiękami, 

neuromobilizacja w połączeniu z biostymulacją laserową, czy neuromobilizacja  

wykazuje największą tendencję do powrót utraconej siły mięśniowej w obrębie 

dłoni u pacjentów z lekkim i umiarkowanym stadium choroby ZCN? 

Badania zostały przeprowadzone w Gabinecie Rehabilitacyjnym „Reduar”  

w Radomiu ul. Chłodna 26. Liczebność grupy badanej wynosiła 100 osób. Pacjenci zostali 

losowo podzieleni na trzy grupy badane przez lekarza rehabilitacji medycznej nadzorującego 

leczenie. Autor badań nie miał wpływu na przydział chorych do poszczególnych grup 

badanych.  

Zgodą na badania wydala Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie nr: KE-0254/131/2018. Przed rozpoczęciem badania wszyscy pacjenci zostali 

poinformowani o celach i metodach badania zastosowanych w pracy 

W terapii wzięło udział: 69 kobiet i 31 mężczyzn z lekkim i umiarkowanym stadium 

zespołu cieśni nadgarstka w wieku od 35 do 70 lat. Wśród osób zakwalifikowanych do terapii 

51 pracowało umysłowo, natomiast pracę fizyczną wykonywało 49 osób. Rozpoznanie ZCN 

w ręce prawej dotyczyło 62 badanych w lewej 36, dodatkowo u 2 osób zdiagnozowano 

obustronny zespół cieśni nadgarstka 

Pierwszym etapem była kwalifikacja ciężkości ZCN na podstawie wyników jednego  

z badań: EMG, ENG, USG. Po wstępnej kwalifikacji zostało przeprowadzone badanie 

fizjoterapeutyczne w skład, którego wchodziło: badanie podmiotowe, badanie funkcjonalne 

oraz określenie pobudliwości nerwowo – mięśniowej. W celu doboru jednorodnej grupy oraz 

zbadaniu dodatkowych czynników mogących warunkować wystąpienie ZCN  

w kwestionariuszu badania podmiotowego zawarto pytania nt: masy ciała i wzrostu, rodzaju 

wykonywanej pracy, paleniu tytoniu lub nikotyny, występujących chorobach 

współistniejących, dotychczasowym postępowaniu terapeutycznym (przyjmowane leki, 

stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego, fizjoterapia). Dodatkowo obliczono wskaźnik BMI, 

dokonano kwalifikacji ciężkości ZCN na podstawie kwestionariusza Levina, oceniono 

dolegliwości bólowe na podstawie skali VAS (Visual Analog Scale). Do samodzielnej oceny 

ciężkości objawów zespołu cieśni nadgarstka wykorzystano skalę CTS SSS (Carpal Tunnel 

Syndrome Symptom. Severity Scale), natomiast do samodzielnej oceny stanu 

czynnościowego zespołu cieśni nadgarstka skalę CTS FSS (Carpal Tunnel Syndrome 

Functional Status Scale). Jakości życia pacjentów z ZCN oceniono skalę WHOQOL-BREF 

(Skrócona Wersja Ankiety Oceniającej Jakość Życia). W zakresie badania funkcjonalnego 



wykonano testy prowokacyjne: test Phalena, odwrócony test Phalena, test Durkana, objaw 

strząsania, test Ochsnera. Siłę mięśni nadgarstka i ręki zbadano za pomocą dynamometru.  

Do oceny zaburzeń czucia powierzchniowego dotyku wykorzystano monofilamenty Semmesa 

- Weinsteina, a  do oceny czucia dyskryminacji dwupunktowej Cyrkiel Webera. W aspekcie 

badania pobudliwości nerwowo - mięśniowej wykonano wykres krzywej i/t, obliczenie 

ilorazu i współczynnik akomodacji. Skurcz mięśnia został wywołany impulsem prądu stałego  

o kształcie prostokątnym i trójkątnym o określonym natężeniu i czasie trwania. 

Badania pacjentów zostały przeprowadzone trzykrotnie: przed terapią, bezpośrednio  

po zakończeniu terapii (po 10 dniach zabiegowych) oraz po 30 dniach od zakończenia terapii.  

Obejmowały ocenę jakości życia, badanie czucia powierzchniowego dotyku, czucia 

dyskryminacyjnego, ocenę siły mięśni nadgarstka i ręki oraz testy prowokacyjne. Badania 

elektrodiagnostyczne zostały wykonane dwukrotnie: przed terapia i 30 dni po zakończeniu 

terapii. Jedynie dane antropometryczne i socjodemograficzne zostały zebrane wyłącznie przed 

terapią.   

Po przeprowadzeniu badania podmiotowego, funkcjonalnego oraz określeniu 

pobudliwości nerwowo – mięśniowej dokonano podziału pacjentów na III grupy badawcze: 

neuromobilizacja i ultradźwięki, neuromobilizacja i biostymulacja laserowa  

oraz neuromobilizacja.  

Celem odpowiedzi na pytanie badawcze, który z zabiegów: neuromobilizacja  

w połączeniu z ultradźwiękami, neuromobilizacja w połączeniu z biostymulacją laserową,  

czy neuromobilizacja ma największy wpływ na poprawę jakości życia u pacjentów  

z ZCN, wyniki wykazały, że poprawa jakości życia nastąpiła pomiędzy drugim, a trzecim 

pomiarem (p < 0,001), podczas gdy pomiędzy pierwszym, a drugim pomiarem  

nie było istotnej różnicy (p > 0,999). Brak istotnego statystycznie efektu interakcji świadczy  

o tym, że wszystkie trzy stosowane postępowania terapeutyczne w podobny sposób wpływają 

na poprawę jakości życia. 

Celem odpowiedzi na pytanie badawcze, który z zabiegów: neuromobilizacja  

w połączeniu z ultradźwiękami, neuromobilizacja w połączeniu z biostymulacją laserową,  

czy neuromobilizacja ma największy wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych  

u pacjentów z ZCN przeprowadzono wielowymiarową analizę wariancji w schemacie 

mieszanym (3) x 3. Okazuje się, że neuromobilizacja w połączeniu z ultradźwiękami 

najskuteczniej zmniejsza dolegliwości bólowe – w ostatnim pomiarze ból w tej grupie 

pacjentów był istotnie niższy niż w grupie pacjentów, u których zastosowano 



neuromobilizację w połączeniu z laserem (p = 0,007) lub samą neuromobilizację  

(p < 0,001). Dwie ostatnie grupy nie różniły się istotnie pomiędzy sobą (p > 0,999). 

Celem odpowiedzi na pytanie badawcze, który z zabiegów: neuromobilizacja  

w połączeniu z ultradźwiękami, neuromobilizacja w połączeniu z biostymulacją laserową,  

czy neuromobilizacja ma największy wpływ na poprawę funkcji ręki u pacjentów z ZCN 

przeprowadzono wielowymiarową analizę wariancji w schemacie mieszanym (3) x 3.  

Jako wykładnik funkcji ręki zsumowano dla każdego pacjenta liczbę wyników 

nieprawidłowych w następujących badaniach przedmiotowych: test Phalena, odwrócony test 

Phalena, test Durkana, badanie chwytu zgrabnego, objaw strząsania, przeciwstawiacz kciuka, 

testy Oschnera. Otrzymane wyniki wykazały, że w grupie pacjentów, u których zastosowano 

jedynie neuromobilizację nastąpiła systematyczna poprawa funkcji ręki pomiędzy pierwszym, 

a drugim (p = 0,010) oraz drugim, a trzecim pomiarem (p = 0,037). Warto zauważyć jednak, 

że po 30 dniach od terapii wszystkie 3 grupy nie różniły się istotnie, jeżeli chodzi o funkcję 

ręki. 

 Celem odpowiedzi na pytanie badawcze, który z zabiegów: neuromobilizacja  

w połączeniu z ultradźwiękami, neuromobilizacja w połączeniu z biostymulacją laserową,  

czy neuromobilizacja ma największy wpływ na poprawę czucia powierzchniowego  

i dyskryminacyjnego u pacjentów z ZCN przeprowadzono szereg wielowymiarowych analiz 

wariancji w schemacie mieszanym (3) x 3. Czucie powierzchniowe badano z wykorzystaniem 

monofilamentów Semmesa – Weinsteina. W analizach uwzględniono wynik jako sumę 

trzykrotnego badania według wartości punktowych monofilamentów. Czucie 

dyskryminacyjne badano przy użyciu cyrkla Webera. W analizach uwzględniono średnią  

z trzech pomiarów (w milimetrach).  

W zakresie czucia powierzchniowego otrzymane wyniki wykazały, że w grupie 

pacjentów, u których zastosowano jedynie neuromobilizację nie nastąpiła istotna statystycznie 

poprawa w zakresie czucia powierzchownego (p = 0,617). 

W grupie pacjentów, u których zastosowano neuromobilizację w połączeniu  

z laserem poprawa nastąpiła dopiero pomiędzy drugim, a trzecim pomiarem (p = 0,016). 

Natomiast w grupie pacjentów, u których zastosowano neuromobilizację w połączeniu  

z ultradźwiękami nastąpiła systematyczna poprawa zarówno pomiędzy pierwszy,  

a drugim jak i pomiędzy drugim, a trzecim pomiarem (odpowiednio p = 0,006  

i p < 0,001). 

 



Z kolei w zakresie czucia dyskryminacyjnego udowodniono, że w grupie pacjentów,  

u których zastosowano neuromobilizację w połączeniu z ultradźwiękami nastąpiła 

systematyczna poprawa zarówno pomiędzy pierwszy, a drugim, jak i pomiędzy drugim,  

a trzecim pomiarem (odpowiednio p < 0,001 i p < 0,001). Analogicznie w grupie pacjentów,  

u których zastosowano neuromobilizację w połączeniu z laserem nastąpiła systematyczna 

poprawa zarówno pomiędzy pierwszy, a drugim, jak i pomiędzy drugim,  

a trzecim pomiarem (odpowiednio p = 0,017 i p = 0,024). Natomiast w grupie pacjentów,  

u których zastosowano jedynie neuromobilizację poprawa nastąpiła jedynie pomiędzy 

pierwszym, a drugim pomiarem (p = 0,004).  

W zakresie oceny wpływu terapii na powrót siły mięśniowej u pacjentów z ZCN 

zaobserwowano, że niezależnie od zastosowanego leczenia pacjenci odnosili podobną korzyść 

w zakresie powrotu siły mięśniowej. Siła mięśniowa najpierw istotnie zmniejszała  

się (p = 0,002) we wszystkich grupach, a następnie istotnie wzrastała (p < 0,001) ponad 

poziom wyjściowy (p < 0,001). 

W przypadku samodzielnej oceny ciężkości objawów mierzonych skalą CTS SSS  

oraz samodzielnej oceny stanu czynnościowego ręki CTS FSS zaobserwowano:  

w pierwszym przypadku, niezależnie od zastosowanego leczenia pacjenci odnosili podobną 

korzyść. W zakresie samodzielnej oceny objawów kwestionariuszem CTS SSS wynik 

punktowy tuż po terapii nie zmieniał się (p = 0,106) we wszystkich grupach,  

a następnie istotnie spadał (p < 0,001). W drugim przypadku tj. samodzielnej oceny stanu 

czynnościowego ręki wyniki okazały się podobne jak w przypadku CTS SSS. Niezależnie  

od zastosowanego leczenia pacjenci odnosili podobną korzyść w zakresie samodzielnej oceny 

stanu czynnościowego ręki mierzonego kwestionariuszem CTS FSS. Wynik punktowy tuż  

po terapii obniżał się systematycznie (p = 0,037 i p < 0,001) we wszystkich grupach. 

W zakresie określenia związku stosowanej terapii z pobudliwością nerwowo 

- mięśniową u pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka udowodniono, że jedynie w grupie 

pacjentów leczonych neuromobilizacją oraz ultradźwiękami doszło do istotnej statystycznie 

poprawy w zakresie współczynnika akomodacji (p = 0,019) oraz ilorazu akomodacji  

(p = 0,011). W obu pozostałych grupach, tj. u pacjentów leczonych za pomocą 

neuromobilizacji oraz laserem i u pacjentów leczonych tylko neuromobilizacją wartości 

współczynnika akomodacji (p = 0,116 i p = 0,054) oraz ilorazu akomodacji  

(p = 0,069 i p = 0,256) nie zmieniały się po odbyciu terapii. 

 



Uzyskane wyniki pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Najskuteczniejszą formą usprawniania fizjoterapeutycznego w niwelowaniu 

dolegliwości bólowych pacjentów z lekkim i umiarkowanym stadium zespołu cieśni 

nadgarstka jest terapia, w której zastosowano neuromobilizację w połączeniu  

z ultradźwięki. 

2. Najefektywniejszą metodą w powrocie funkcji ręki u pacjentów z lekkim 

i umiarkowanym stadium zespołu cieśni nadgarstka jest zabieg neuromobilizacji. 

3. Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane pojedynczo jak i w terapii łączonej  

w podobnym stopniu wpływają na poprawę jakości życia pacjentów z lekkim  

i umiarkowanym stadium zespołu cieśni nadgarstka. 

4. Najskuteczniejszą formą usprawniania fizjoterapeutycznego mającą wpływ  

na poprawę czucia powierzchniowego i dyskryminacyjnego u pacjentów  

z lekkim i umiarkowanym stadium zespołu cieśni nadgarstka jest zabieg 

neuromobilizacji w połączeniu z ultradźwiękami. 

5. Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane pojedynczo, jaki i w terapii łączonej  

w podobnym stopniu wpływają na powrót utraconej siły mięśniowej  

u pacjentów z lekkim i umiarkowanym stadium zespołu cieśni nadgarstka.    

 

 

 

 

 

 

 

 


