
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIOTR TURMIŃSKI 

 

Porównanie skuteczności wybranych metod 

fizjoterapeutycznych w leczeniu skręceń stawu skokowego 

 

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

 

 

 

                                 PROMOTOR 

prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz 

 

 

 

Lublin 2019 

 



Skręcenia są najczęstszymi urazami stawu skokowego. Terapia polega na okresowym 

unieruchomieniu stawu, które wraz z prawidłowo dobraną rehabilitacją przynosi najczęściej 

dobre efekty. Rehabilitacja powinna przebiegać w sposób kompleksowy i z zastosowaniem 

nowoczesnych algorytmów postępowań zawierających metody fizykalne, kinezyterapię i 

metody specjalne. Zastosowanie terapii manualnej umożliwia indywidualne podejście do 

każdego przypadku, dzięki czemu oddziaływanie na procesy samoregulacji organizmu jest 

bardziej celowane. Mobilizacja tkanek miękkich umożliwia odbudowanie integracji 

strukturalnej, zarówno w aspekcie tego samego rodzaju tkanki, jak i współdziałania między 

różnymi rodzajami tkanek i układów. 

Cel pracy: Celem pracy było porównanie skuteczności zabiegów terapii manualnej 

(mobilizacji tkanek miękkich) w skojarzeniu z falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo 

(ESWT), polem magnetycznym niskiej częstotliwości lub prądami TENS w leczeniu 

objawowym skręceń stawu skokowego.  

Materiał i metody badań: Badania zostały przeprowadzone metodą prospektywną (flow–up) 

z wykorzystaniem zmiennej różnicującej w postaci rodzaju zabiegu fizjoterapeutycznego po 

uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Grupę badaną 

stanowiło 90 pacjentów (53 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 18-65 lat (śr. 36,6 lat) z 

uszkodzeniem więzadłowym I° lub II° (skręceniem) stawu skokowo–goleniowego. Pacjenci, 

w liczbie po 30 osób na grupę, zostali losowo przydzieleni do następujących grup 

terapeutycznych (badanych): 

 Grupa A: Terapia manualna (mobilizacja tkanek miękkich) + generowana pozaustrojowo 

fala uderzeniowa niskiej częstotliwości (ESWT). 

 Grupa B: Terapia manualna (mobilizacja tkanek miękkich) + impulsowe pole 

magnetyczne niskiej częstotliwości. 

 Grupa C: Terapia manualna (mobilizacja tkanek miękkich) + prądy niskiej częstotliwości 

(prądy TENS). 

  Zabiegi fizjoterapeutyczne były wykonywane w okresie 2 tygodni z zachowaniem 

przerwy weekendowej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ich aplikacji. W ocenie 

skuteczności terapii uwzględniono zmiany w czasie: nasilenia bólu (skala VAS), zmiany 

zakresu ruchomości stawów skokowych, obwodów w odcinku dalszym goleni oraz na stopie, 

czucia powierzchniowego dotyku, czucia dyskryminacyjnego oraz odczuwania wibracji. 

Zmiany temperatury (ciepłoty) w obszarze zabiegowym rejestrowano przy pomocy kamery 

termowizyjnej FLIR E30. Ocena kliniczna i instrumentalna została przeprowadzona 



czterokrotnie. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono badanie wstępne, w trakcie, 

którego zebrano dane antropometryczne i socjodemograficzne (płeć, wiek, masa ciała, wzrost, 

miejsce zamieszkania, data wystąpienia urazu) oraz proszono pacjenta o ocenę nasilenia 

dolegliwości bólowych za pomocą standaryzowanej skali wzrokowo–analogowej bólu VAS. 

Badania kontrolne przeprowadzono po 5. dniu terapii zabiegowej, bezpośrednio po 

zakończeniu terapii  oraz po 30 dniach od zakończenia terapii. Ich zakres obejmował: 

nasilenie dolegliwości bólowych, badanie zakresu ruchomości stawu skokowego, pomiar 

obwodów kończyny dolnej objętej urazem, badanie czucia powierzchniowego dotyku, 

dyskryminacyjnego oraz odczuwania wibracji i pomiar temperatury (ciepłoty) tkanek okolicy 

stawu skokowego. 

Wyniki: We wszystkich badanych grupach odnotowano zmniejszenie nasilenia bólu. Po 30 

dniach od zakończenia terapii największą zmianę (spadek) odczuwania bólu, wynoszącą 

średnio 6,67 pkt w skali VAS, zaobserwowano u pacjentów w grupie A. W grupie B spadek 

nasilenia wyniósł   5,83   pkt w skali VAS, a w grupie C –   6,40 pkt w skali VAS.  Wskazane 

różnice pomiędzy poszczególnymi grupami były istotne statystycznie (p<0,05).  

Średnie zmniejszenie obwodu nadkostkowego (G2) w grupie A wyniosło 2,9 mm. U 

pacjentów z grup B i C spadek wyniósł odpowiednio 1,70 mm oraz 1,75 mm. Różnice 

pomiędzy poszczególnymi grupami były istotne statystycznie (p<0,05). Spadek średnich 

wartości obwodu mierzonego przez kostki u pacjentów w grupie A wyniósł 7,0 mm, w grupie 

B – 4,93 mm, a w grupie C – 4,42 mm. Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami były 

istotne statystycznie (p<0,05). Obwód śródstopia w grupie A zmniejszył się średnio o 5,73 

mm, w grupie B o 4,5 mm, a w grupie C o 4,7 mm. Różnice pomiędzy poszczególnymi 

grupami były istotne statystycznie (p<0,05). 

Po zakończeniu leczenia na kończynach dotkniętych urazem średni wzrost zakresu 

ruchu wyprostu w stawie skokowym w grupie A wyniósł 3,9°, w grupie B – 2,5°, a w grupie 

C – 3,53°. Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami były istotne statystycznie (p<0,05). 

Zakres ruchu zgięcia zwiększył się w grupie A średnio o 10,9°. W grupie B i C wyniki 

pomiarów były zbliżone i wyniosły średnio odpowiednio 8,43° i 8,63°. Różnice pomiędzy 

grupami A i B oraz A i C były istotne statystycznie (p<0,05).  

Ruch odwracania zwiększył się w grupie A średnio o 10,47°. W grupie B zakres tego 

ruchu poprawił się średnio o 7,90°, a w grupie C o 7,93°. Różnice pomiędzy grupami A i B 

oraz A i C były istotne statystycznie (p<0,05). W zakresie ruchu nawracania pacjenci w 

grupie A uzyskali poprawę średnio 4,0°, natomiast w grupach B i C średnio odpowiednio o 

2,77° oraz 3,07°. Różnice pomiędzy grupami A i B oraz A i C były istotne statystycznie 



(p<0,05). 

Badania czucia powierzchniowego dotyku na kończynach dolnych objętych urazem 

wykazały istotną statystycznie zależność pomiędzy poziomem czucia skórnego a rodzajem 

zastosowanej terapii. Największą poprawę, wynoszącą 3,8 pkt, odnotowano w grupie C. W 

grupie B średni poziom czucia powierzchniowego poprawił się o 2,6 pkt, a w grupie A o 2,67 

pkt. Różnice pomiędzy grupami A i C oraz B i C były istotne statystycznie (p<0,05).  

Badanie odczuwania wibracji na kończynach dolnych objętych urazem wykazało 

istotną statystycznie zależność pomiędzy zmianą poziomu tego czucia a rodzajem 

zastosowanego leczenia. W grupie A i C zaobserwowano średni wzrost poziomu odczuwania 

wibracji wynoszący odpowiednio 0,73 pkt i 0,76 pkt. W grupie B średnia różnica była 

mniejsza i wyniosła 0,57 pkt. Różnice pomiędzy grupami A i B oraz B i C były istotne 

statystycznie (p<0,05). 

Po 30 dniach od zakończenia leczenia stwierdzono spadek średniej temperatury 

(ciepłoty) tkanek zależny od rodzaju zastosowanej. W okolicy nadkostkowej największy 

spadek temperatury, wynoszący 0,507°C, stwierdzono u pacjentów z grupy C. W grupie A 

spadek temperatury tkanek wyniósł 0,317°C, a w grupie B – 0,117°C. Różnice pomiędzy 

poszczególnymi grupami były istotne statystycznie (p<0,05). Największy spadek średniej 

temperatury mierzonej w obszarze kostek nastąpił u pacjentów w grupie A – średnio o 

1,55°C. W grupie B spadek wynosił 0,33°C, a w grupie C– 0,683°C. Różnice pomiędzy 

poszczególnymi grupami były istotne statystycznie (p<0,05). W pomiarach w obrębie 

śródstopia średnie spadki temperatury tkanek w poszczególnych grupach wyniosły: grupa A – 

0,67°C, grupa B – 0,41°C, grupa C – 0,73°C. Różnice pomiędzy grupami A i B oraz B i C 

były istotne statystycznie (p<0,05). 

Wnioski:  

1. W leczeniu objawowym skręceń stawu skokowego zastosowanie terapii manualnej w 

połączniu z falą uderzeniową (ESWT) ma większą skuteczność przeciwbólową niż 

łącznie terapii manualnej z prądami niskiej częstotliwości (TENS) lub terapii 

manualnej z zabiegami pola magnetycznego niskiej częstotliwości. 

2. Oceniane zabiegi fizjoterapeutyczne powodują poprawę czucia powierzchniowego, 

dyskryminacyjnego oraz odczuwania wibracji w obszarze objętym urazem. Terapia 

manualna w połączeniu z zabiegami pola magnetycznego niskiej częstotliwości była 

najbardziej efektywna w poprawie czucia powierzchniowego oraz czucia głębokiego 

spośród wszystkich ocenianych zabiegów.  

3. Oceniane zabiegi fizjoterapeutyczne wpływały na zmniejszenie obrzęku kończyny 



dolnej w odcinku objętym urazem. Najbardziej skuteczne były zabiegi terapią 

manualną w połączeniu z falą uderzeniową (ESWT).  

4. Wszystkie zastosowane zabiegi fizjoterapeutyczne powodowały poprawę zakresu 

ruchomości stawu skokowego objętego urazem, przy czym wzrost ten był największy 

po zabiegach terapii manualnej i aplikacji fali uderzeniowej (ESWT).  

5. Temperatura tkanek okolicy objętej urazem uległa zmniejszeniu pod wpływem 

wszystkich zastosowanych zabiegów. Największy spadek temperatury wystąpił po 

zastosowaniu terapii manualnej w połączeniu z falą uderzeniową (ESWT). 

6. Wszystkie oceniane metody fizjoterapeutyczne były skuteczne w leczeniu dysfunkcji 

po skręceniu stawu skokowego, przy czym największa poprawa wystąpiła po 

zastosowaniu terapii manualnej w połączeniu z zabiegami generowanej pozaustrojowo 

fali uderzeniowej (ESWT). 


