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Streszczenie

Badano efekty biostymulacji laserowej i przezskórnej elek-
trycznej stymulacji nerwów połączonych z kinezyterapią 
u pacjentów z zespołem bolesnego barku. W wyniku prze-
prowadzonych badań stwierdzono, że laseroterapia i przez-
skórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS – Trans-
cutaneous Electrical Nerve Stimulation) mają istotny wpływ 
na obniżenie poziomu bólu u pacjentów z zespołem bolesne-
go barku. Terapia promieniowaniem laserowym i terapia 
TENS przyczyniają się również do zwiększenia zakresu ru-
chu w obrębie stawów barkowych. Otrzymane wyniki suge-
rują, że laseroterapia i przezskórna elektryczna stymulacja 
nerwów mogą być stosowane w kompleksowej rehabilitacji 
chorych z zespołem bolesnego barku.
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Abstract

In this paper the efficacy of laser biostimulation and trans-
cutaneous electrical nerves stimulation TENS in patients 
suffering from the painful shoulder syndrome, is exami-
ned. Simultaneously, all patients were subjected to the ki-
nesitherapy. It was proved that both: lasertherapy and 
TENS have a significant influence on decreasing the pain 
level. An increase of movement range in the shoulder jo-
ints was observed, as well. These therapies may be applied 
for the painful shoulder treatment.
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Wstęp

Bóle barku najczęściej występują u osób starszych, chociaż 
w ciągu ostatnich lat obserwuje się obniżenie granicy zacho-
rowalności. Przyczyną może być wiele czynników, do których 
można zaliczyć: urazy, przeciążenie sportowe czy związane 
z charakterem pracy, postawę ciała, sedentarny tryb życia, 
a także niedorozwój lub osłabienie mięśni obręczy barkowej. 
Powodem schorzenia może być również niewłaściwy sposób 

rekreacyjnego uprawiania sportów, do których zalicza się: 
aerobik, tenis, gimnastyka [1].

Przyczyną bólu bywa stan zapalny poszczególnych elemen-
tów stawu, tkanek okołostawowych, zmiany zwyrodnieniowe, 
urazy lub długotrwałe unieruchomienie. Niezależnie od przy-
czyny i mechanizmu powstawania ból w okolicy barku połą-
czony z ograniczeniem lub zniesieniem ruchomości w zespo-
le barkowym określa się mianem zespołu bolesnego barku [1]. 
Dotyczy to najczęściej osób po 40., a zwłaszcza po 50. roku ży-
cia, u których istnieje duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia 
zmian zwyrodnieniowych w stawach zespołu barkowego. Do 
grupy tej dołączają też osoby młodsze, uprawiające różne dys-
cypliny sportowe, u których bóle barku powstają na skutek 
wielokrotnych powtórzeń ruchów w stawie ramiennym ze 
znacznym przeciążeniem [2]. Metody fizjoterapeutyczne, 
a zwłaszcza zabiegi z zakresu fizykoterapii ułatwiają powrót 
do zdrowia. Wśród wielu zabiegów fizykoterapeutycznych 
uśmierzających ból i wspomagających kinezyterapię w zespo-
le bolesnego barku w ostatnich latach często stosuje się lase-
roterapię i przezskórną elektryczną stymulację nerwów 
(TENS).

Promieniowanie laserowe ma działanie przeciwbólowe 
i przeciwzapalne. Potwierdzają to liczne opracowania i bada-
nia kliniczne, przeprowadzane m.in. w schorzeniach narządu 
ruchu, skóry, naczyń żylnych i limfatycznych [3-5]. Nie 
mniejszą popularnością i skutecznością w leczeniu zespołu 
bolesnego barku cieszy się przezskórna elektryczna stymula-
cja nerwów (TENS) [6, 7].

Celem pracy jest porównanie skuteczności biostymulacji la-
serowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów połą-
czonych z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego 
barku.

Materiał badań

Materiał badań stanowili pacjenci jednej z wrocławskich przy-
chodni zgłaszający się losowo, u których rozpoznano typowe 
dolegliwości zespołu bolesnego barku: bóle okolicy barku, 
ograniczenie ruchomości zespołu barkowego oraz zmniejsze-
nie masy mięśniowej i osłabienie siły mięśnia naramiennego. 
Grupa liczyła 46 pacjentów w wieku od 34 do 76 lat, w tym 33 
kobiety i 13 mężczyzn. Pacjentów podzielono na dwie grupy:
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 Grupa I (23 osoby) – 15 kobiet i 8 mężczyzn, 
średni wiek wynosił 54,55 lat, w której zasto-
sowano laseroterapię i kinezyterapię.

 Grupa II (23 osoby) – 18 kobiet i 5 mężczyzn, 
średni wiek wynosił 60,28 lat, w której zasto-
sowano TENS i kinezyterapię.

Metody badań

W grupie I zastosowano laser typu CTL-1106 
MX emitujący promieniowanie podczerwone 
o długości fali 810 nm i mocy 200 mW. Stosowano 
technikę kontaktową, wykorzystując aplikator 
soczewkowy model CTL-2242. U każdego pa-
cjenta zastosowano taką samą dawkę 6 J/cm² 
i czas ucisku każdego punktu równy 30 sekun-
dom. Zlecano 15 zabiegów, które wykonywano 
codziennie od poniedziałku do piątku. 

W grupie II zastosowano TENS wg ogólnie przy-
jętych schematów, gdzie elektroda dodatnia była 
układana przykręgosłupowo, a elektroda ujemna 
w miejscu bólu. Czas zabiegu wynosił 15 minut. 
Zlecano również 15 zabiegów w serii i wykonywano 
je od poniedziałku do piątku.

U wszystkich pacjentów stosowa-
no ćwiczenia kinezyterapeutyczne, 
które obejmowały indywidualne 
ćwiczenia wspomagane barku, ze 
zwróceniem uwagi na ruchy w płasz-
czyźnie strzałkowej, czołowej i po-
przecznej, ćwiczenia czynne w odcią-
żeniu w płaszczyźnie horyzontalnej, 
ćwiczenia grupowe z wykorzysta-
niem laseczek i woreczków w róż-
nych pozycjach wyjściowych oraz 
ćwiczenia czynne przy drabinkach. 
Czas ćwiczeń wynosił 45 minut i wy-
konywano je codziennie. 

U wszystkich pacjentów w obu gru-
pach przeprowadzono wywiad, obej-
mujący podstawowe dane osobowe: 
imię i nazwisko, wiek, płeć, rodzaj 
i czas trwania choroby. Przed rozpo-
częciem terapii oraz bezpośrednio po 
jej zakończeniu u wszystkich pacjen-
tów oceniono: ból – wykonano subiek-
tywną ocenę bólu według 11-stopnio-
wej skali numerycznej, gdzie 0 oznacza 
brak bólu, a 10 – silny ból, zakresy ru-
chów w stawach barkowych – wykona-
no pomiary w trzech płaszczyznach: 
strzałkowej, czołowej i poprzecznej za 
pomocą goniometru i zapisano zgod-
nie z systemem pomiarów kątowych SFTR (płaszczyzny ruchu: 
S – Sagittal – strzałkowa, F – Frontal – czołowa, T – Transverse 
– poprzeczna, R – Rotational – obrotowa) oraz obwody – wykona-
no pomiary na dwóch poziomach RK i RD, gdzie: RK – odle-
głość od górnej krawędzi dołu pachowego do kąta przyśrodkowe-
go łopatki, RD – odległość od wcięcia szyjnego rękojeści mostka 
do kąta przyśrodkowego łopatki. 

Wyniki badań

Obliczono podstawowe wartości statystyki opisowej poziomu 
bólu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu terapii w obu 
grupach. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 
przed rozpoczęciem terapii poziom bólu był wyższy w gru-

Tabela 1 Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa dla kształtowania się poziomu bólu przed i po terapii LASER i TENS

 Przed terapią 0,3333 0,00 p > 0.10 4,33 5,16 1,53 1,72

 Po terapii 0,00 0,388 p > 0.10 2,722 1,722 1,708 1,775

Maks. uj.
różnica

Maks. dod.
różnica Poziom P

Średnia
T. 

TENS

Średnia 
T.

 LASER

S 
T TENS

S 
T LASER

Poziom 
bólu

Rys. 1 Interpretacja graficzna podstawowej statystyki opisowej dla poziomu bólu 
przed i po terapii TENS i LASER

Rys. 2 Interpretacja graficzna statystyki opisowej dla pomiaru obwodów krótkiego i długiego ob-
ręczy barkowej przed i po terapii TENS i LASER
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pie, w której zastosowano laserote-
rapię. Natomiast po zakończeniu 
leczenia w grupie osób, u których 
zastosowano TENS, poziom bólu 
był większy niż w u pacjentów pod-
danych laseroterapii. Wartość me-
diany wskazuje, iż 75% badanej po-
pulacji z grupy TENS zgłasza ból 
stały niewielki, a w grupie LASER 
75% niewielki występujący spora-
dycznie (rys. 1).

Do oceny skuteczności zastosowa-
nych terapii w leczeniu zespołu bole-
snego barku zastosowano test Kołmo-
gorowa-Smirnowa. Przeprowadzona 
analiza porównawcza terapii TENS 
i LASER wskazuje na większą sku-
teczność przeciwbólową terapii 
LASER. Różnice te są znaczące, na 
poziomie 0,5. Charakterystykę wyni-
ków obrazuje tabela 1.

Wartości podstawowej statystyki 
wskazują na znaczne różnice w kształ-
towaniu się obwodów w obrębie obrę-
czy barkowej. Pomiar krótki i długi 
przed terapią w obu grupach był po-
dobny. Po zakończeniu terapii warto-
ści te są znacząco większe u osób, 
u których zastosowano terapię lasero-
wą (rys. 2).

Przeprowadzono również analizę 
porównawczą dotyczącą pomiaru ob-
wodów w obrębie zespołu barkowego. 
Zauważono znaczące różnice w przy-
roście masy mięśniowej obręczy bar-
kowej u osób, u których zastosowano 
terapię laserową. Różnica w przyro-
ście była znacząca na poziomie 0,5 
(tabela 2).

Dalsza analiza dotyczyła zmian 
zakresu ruchu w płaszczyźnie strzał-
kowej, w obrębie stawów obręczy 
barkowej, w obu grupach badaw-
czych. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić podob-
ny zakres ruchu prostowania i zgi-
nania w tym stawie przed rozpoczę-
ciem terapii. 

Po zastosowaniu leczenia zakres 
ruchu zginania i prostowania wyraź-
nie uległ zwiększeniu. Większy ruch 
prostowania i zginania zaobserwowa-
no u pacjentów, u których zastosowa-
no laseroterapię (rys. 3).

Występujące różnice w wielkości 
zakresu ruchu w płaszczyźnie 

Rys. 3 Interpretacja graficzna statystyki opisowej dla zakresu ruchu prostowania i zginania 
przed i po terapii TENS i LASER

Rys. 4 Interpretacja graficzna podstawowej statystyki opisowej dla rotacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej przed i po terapii TENS i LASER

Tabela 2 Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa dla pomiaru obwodów krótkiego i długiego obręczy barkowej przed i po terapii LASER 
i TENS

 Przed terapią -0,2777 0,166 p > 0,10 30,611 30,94 2,40 3,906

 Po terapii -0,277 0,166 p > 0.10 30,80 31,138 2,301 4,00

 Przed terapią -0,222 0,166 p > 0.10 43,61 44,72 4,99 5,461

 Po terapii -0,222 0,111 p > 0.10 43,805 44,91 4,872 5,518

Maks. uj.
różnica

Maks. dod.
różnica Poziom P

Średnia
T. 

TENS

Średnia 
T.

 LASER

S 
T TENS

S 
T LASER

Pomiar 
króki

Pomiar
długi
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strzałkowej w zespole barkowym przed i po terapii wska-
zują na większą skuteczność oddziaływania laseroterapii. 
Zwiększenie zakresu ruchu zginania i prostowania u osób, 
u których zastosowano terapię laserową w stosunku do 
drugiej grupy, są znaczące na poziomie 0,5, co obrazuje
tabela 3.

Wartości podstawowej statystyki opisowej dla rotacji we-
wnętrznej i zewnętrznej wskazują na większy zakresu ruchu 
po terapii w grupie osób, u których zastosowano terapię 
TENS.

Przeprowadzona analiza porównawcza 
dotycząca rotacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej w zespole stawów barkowych wskazuje 
na występowanie różnic. Znaczące różnice 
w ograniczeniu rotacji wewnętrznej i zew-
nętrznej przed terapią zauważono w obu 
grupach badawczych. Jednak po zakończe-
niu leczenia stwierdzono większy zakres 
w płaszczyźnie skrętnej u osób leczonych 
metodą TENS. Ruch ten był znacząco 
większy na poziomie 0,5. Wyniki analizy 
statystycznej przedstawiono w tabeli 4.

Uzyskane wielkości statystyki podstawo-
wej dla ruchu w płaszczyźnie czołowej wy-
kazują tendencje wzrostowe w obu grupach 
badawczych. Należy nadmienić, że większy 
zakres odwodzenia zauważamy w grupie 
pacjentów, u których zastosowano laserote-
rapię. Graficzną interpretację kształtowa-
nia się wyliczonych parametrów przedsta-
wiono na rys. 5.

Analiza porównawcza, którą przepro-
wadzono w obu grupach badawczych dla 
ruchu odwodzenia w zespole barkowym, 
wskazuje na zwiększenie zakresu ruchu 
u osób, u których zastosowano terapię la-

serową. Ruch ten był znacząco większy na poziomie 0,5 
(tabela 5).

Podsumowanie

Rosnąca liczba pacjentów z rozpoznaniem zespołu bolesnego 
barku skłania do poszukiwania najefektywniejszych metod 
przeciwbólowych. Ból w okolicy barku w większości przypad-
ków doprowadza do zaburzeń ruchomości i osłabienia siły 

Tabela 3 Wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa dla zakresu prostowania i zginania przed i po terapii TENS i LASER

 Przed terapią -,2777 0,00 p > .010 131,61 145,6 32,41 30,129

 Po terapii -,388 0,00 p > 0.10 162,50 170,388 16,884 12,793

 Przed terapią -0,2777 0,1111 p > 0.10 24,50 26,33 9,71 8,79

 Po terapii -0,333 0,0555 p >0 .10 32,388 36,055 10,193 10,68

Maks. uj.
różnica

Maks. dod.
różnica Poziom P

Średnia
T. 

TENS

Średnia 
T.

 LASER

S 
T TENS

S 
T LASER

Zakres 
ruchu 

zginania

Zakres 
ruchu 

prostowania

Tabela 4 Wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa dla rotacji wewnętrznej i zewnętrznej przed i po terapii TENS i LASER

 Przed terapią -0,1111 0,2222 p > 0.10 29,055 26,722 12,87 10,82

 Po terapii -0,1111 0,1666 p > 0.10 38,111 35,50 12,63 11,459

 Przed terapią 0,00 0,2222 p > 0.10 61,888 52,055 19,71 19,725

 Po terapii 0,00 0,2777 p > 0.10 72,722 66,11 18,035 18,272

Maks. uj.
różnica

Maks. dod.
różnica Poziom P

Średnia
T. 

TENS

Średnia 
T.

 LASER

S 
T TENS

S 
T LASER

Zakres 
rotacji 
zewn.

Zakres 
rotacji 
wewn.

Rys. 5 Interpretacja graficzna statystyki podstawowej zakresu ruchu w płaszczyźnie czo-
łowej przed i po terapii TENS i LASER

Tabela 5 Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa dla kształtowania się zakresu ruchu w płaszczyźnie czołowej w terapii LASER i TENS

 Przed terapią 0,3888 0,1666 p > 0.10 121,38 134,27 33,78 29,10

 Po terapii 0,3333 0,0000 p > 0.10 155,11 168,333 22,98 13,27

Maks. uj.
różnica

Maks. dod.
różnica Poziom P

Średnia
T. 

TENS

Średnia 
T.

 LASER

S 
T TENS

S 
T LASER

Zakres 
odwodzenia
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mięśniowej. By nie dopuścić do błędnego koła bólu – unieru-
chomienia, przykurcz i nasilenia bólu – opracowuje się nowe 
metody fizykalne, które mogą poszerzyć wachlarz stosowa-
nych dotychczas metod. Wśród całej gamy zabiegów fizykote-
rapeutycznych coraz częściej stosuje się laseroterapię i terapię 
prądami TENS.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obni-
żenie poziomu bólu zarówno w grupie, w której zastosowano 
laseroterapię, jak i w grupie leczonej prądami TENS. Test 
Kołmogorowa-Smirnowa wykazał większy efekt przeciwbólo-
wy oddziaływania promieniowania laserowego. Przewagę la-
seroterapii zaobserwowano również w zwiększeniu zakresu 
ruchu w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, natomiast prze-
wagę terapii TENS w ruchach w płaszczyźnie poprzecznej. 
Ocenie poddano także wyniki pomiaru obwodów krótkiego 
i długiego w obrębie zespołu barkowego w obydwu grupach. 
Test Kołmogorowa-Smirnowa wykazał znaczące różnice 
w przyroście masy mięśniowej u osób, u których wykonano 
naświetlanie promieniowaniem laserowym. Prezentowane 
wyniki świadczą o większej skuteczności laseroterapii.

Powyższe dane potwierdzają wyniki wielu opublikowanych 
badań różnych autorów dotyczące laseroterapii [2, 4, 7-10] 
i terapii TENS [11-14]. 

Szawłowski, Boerner, Glinkowski i inni zauważyli, że tera-
pia promieniowaniem laserowym pozwala na uzyskanie istot-
nego efektu przeciwbólowego, a co za tym idzie – zwiększenia 
zakresu ruchu w stawie objętym procesem chorobowym. 
W przypadku przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów 
Kwasucki, Świst-Chmielewska, Lockwood i inni także po-
twierdzają przeciwbólowe działanie tej metody w różnych 
jednostkach chorobowych. 

W opinii wielu autorów laseroterapia i TENS mają pozy-
tywny efekt terapeutyczny również w zespole bolesnego bar-
ku, co jest zgodne z uzyskanymi wynikami. Na podstawie 
przeglądu piśmiennictwa można zauważyć lepszą skuteczność 
laseroterapii w stosunku do elektroterapii. Przeprowadzona 
analiza porównawcza potwierdza wyraźniejszy efekt przeciw-
bólowy promieniowania laserowego. Zaletą laseroterapii jest 
także fakt, iż może być ona stosowana w przypadku uszko-
dzeń skóry, co jest przeszkodą w leczeniu prądami TENS.  
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