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Streszczenie

Wstęp. Etiopatogeneza powstawania ostrogi piętowej nie jest do 
końca poznana. Za jedną z przyczyn uważa się przewlekły stan 
zapalny w okolicy kości piętowej, powstały w wyniku stałego 
drażnienia okolicznych struktur poprzez ucisk. Jeżeli stan zapal-
ny trwa długo, w okolicy pięty tworzy się dziobiasta narośl kost-
na, tzw. ostroga. Najczęściej stan zapalny dotyka więzadeł stopy 
(rozcięgna podeszwowego). Leczenie ostrogi piętowej ma na celu 
zlikwidowanie stanu zapalnego w otaczających tkankach. W tym 
celu stosuje się metody zachowawcze: wkładki odciążające piętę, 
miejscowe maści przeciwzapalne lub leki o takim samym działa-
niu oraz preparaty sterydowe wstrzykiwane w chore miejsce (środ-
ki przeciwzapalne i znieczulające), a także metody fizykalne. 
Materiał i metoda. Materiał badań stanowili pacjenci Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnego PULS w Wałczu, u których w trak-
cie badania lekarskiego oraz na podstawie zdjęcia RTG stwier-
dzono ostrogę piętową o różnym stopniu bolesności. Pacjentów 
podzielono na dwie grupy: pierwsza (23 chorych) została podda-
na zabiegom laseroterapii niskoenergetycznej (830 nm, 300 mW,  
4-6 J/cm2, technika kontaktowa z uciskiem), druga (33 chorych) za-
biegom fonoforezy (0,8 MHz, 0,8-1 W/cm2, technika dynamiczna). 
Pacjenci oceniali rodzaj bólu, a także nasilenie dolegliwości bólowych 
według skali VAS oraz zmodyfikowanego kwestionariusza Leitinena.
Wyniki. Z badań wynika, że zarówno laseroterapia niskoenerge-
tyczna, jak i fonoforeza są skutecznymi metodami fizykalnymi  
w leczeniu dolegliwości bólowych spowodowanych ostrogą pięto-
wą. Średni stopień odczuwania bólu u pacjentów po zabiegach la-
seroterapii zmniejszyła się o 2, natomiast po zabiegach fonoforezy 
o 2,4. Po wykonaniu pełnej serii zabiegów w grupie pacjentów pod-
dawanych zabiegom laseroterapii i fonoforezy zaobserwowano,  
że ból nocny i spoczynkowy został zniesiony u wszystkich bada-
nych. W obu grupach zmniejszyły się także dolegliwości bólowe 
podczas chodzenia.
Wnioski. Analiza danych wykazała, że natężenie i częstotliwość 
występowania bólu uległy zmniejszeniu. Obie formy terapii są sku-
teczne w dolegliwościach bólowych związanych z ostrogą piętową, 
jednak większa skuteczność w walce z dolegliwościami bólowymi 
została odnotowana w grupie pacjentów poddawanych zabiegom 
fonoforezy.

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, laseroterapia niskoenergetyczna

Abstract

Background. The chronic inflammatory process of Achilles 
tendon is one of the frequent cause of calcanean spur. This pro-
cess is caused by persistent irritation of surrounding tissues. In-
flammatory process involves especially plantar aponeurosis and 
after a long period the spur is generated as a consequence of fibro-
sis and calcinosis.  
Material and methods. Patients with calcaneal spur were recruited 
from Medical-Rehabilitation Centre PULS in Walcz. The diagno-
sis was based on physical examination and X-ray images. Subjects 
were divided into two groups. First group of 23 patients were sub-
jected to laser therapy (830 nm, 300 mW, 4-6 J/cm2) and the second 
(33 subjects) to phonophoresis procedures (0,8 MHz, 0,8-1 W/cm2).  
The evaluation of pain, its nature, intensity was measured in accor-
dance with VAS and Leitinen questionaries.
Results. Both methods were effective in therapy of calcanean spur, 
but in the group of subjects treated with phonophoresis the inten-
sity of pain was reduced more efficiently (2 points in case of the 
first group and 2,4 points in the second). Both procedures elimina-
ted night and rest pain; decreased also pain during the gait. 
Conclusion. LLLT, as well as phonophoresis were successful  
in therapy of calcanean spur and reduced significantly all kinds 
of pain, however phonophoresis occurred to be more effective. 

Key words: laser therapy, ultrasound therapy, calcanean spur

Wprowadzenie

Ostroga piętowa (łac. calcar calcanei) – zmiany zwyrodnieniowe guza 
piętowego kości piętowej, powodujące powstanie narośli kostnej, 
która powoduje zapalenie rozcięgna podeszwowego. 

Etiopatogeneza powstawania ostrogi piętowej jest nie do końca po-
znana. Za jedną z przyczyn uważa się przewlekły stan zapalny w oko-
licy kości piętowej, powstały w wyniku stałego drażnienia okolicz-
nych struktur przez ucisk (np. u osób wykonujących pracę  stojącą). 
Jeżeli stan zapalny trwa długo, w okolicy pięty tworzy się dziobiasta 
narośl kostna, tzw. ostroga. Najczęściej stan zapalny dotyka więzadeł 
stopy (rozcięgna podeszwowego) [1]. 

Inną przyczyną mogą być urazy przyczepów mięśniowych, do czego 
usposabiają zaburzenia statyki stopy, takie jak: płaskostopie podłużne  
i poprzeczne oraz tzw. koślawość stóp. Najwięcej urazów doznają przy-
czepy na kości piętowej, po stronie podeszwowej – rozcięgna stopy,  
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a po stronie tylnej kości piętowej – ścięgno Achillesa. Przyczepy te 
ulegają niekiedy zwapnieniu [2]. Do powstania schorzenia predyspo-
nować może także entezopatia rozcięgna podeszwowego z towarzy-
szącym procesem zapalnym kaletki głębokiej ścięgna Achillesa (ból 
zlokalizowany nad piętą). Rozcięgno podeszwowe odgrywa ważną rolę 
w stabilizacji stopy w czasie chodu. Przy zwiększonej pronacji stopy 
(podczas fazy obciążenia i odbicia) ulega ona przeciążeniu, które może 
spowodować entezopatię, a zarazem stan zapalny w obrębie przyczepu 
piętowego [3]. 

Główne objawy ostrogi piętowej to [4]:
kłujący ból w okolicy pięty, pojawiający się podczas stania, • 
ale także przy samym dotyku, zlokalizowany w środku pięty  
i rozchodzący się w kierunku podeszwy,
zaczerwienienie pięty, obrzęk,• 
narośl w obszarze przyczepu ścięgna Achillesa,• 
sztywność stopy występująca rano, zaraz po wstaniu z łóżka.• 

Podstawą do rozpoznania 
choroby jest wykonanie zdję-
cia rentgenowskiego (fot.1). 
Na zdjęciu w obszarze pode-
szwy lub w obszarze przycze-
pu ścięgna Achillesa obserwu-
je się narośl kostną. 

Chorzy z ostrogą pięto-
wą powinni zadbać o odpo-
wiednią masę ciała oraz no- 
sić właściwe buty na nie wyso-
kim obcasie i miękkich pode-
szwach, z szerokimi noskami  
i wkładką podtrzymującą. 
Niezbędna jest też zmiana 
trybu życia. Należy unikać 
dużego wysiłku długotrwa-

le przeciążającego stopy albo odciążać bolesne miejsce za pomocą 
wkładki filcowej lub korkowej z otworem odpowiadającym umiejsco-
wieniu zmiany.  Problem odpowiedniego obuwia jest bardzo ważny  
u sportowców, którzy przeciążają stopy podczas treningów. Ważne, aby  
w obuwiu była prawidłowo uformowana zapiętka oraz obcas. Mocny 
i dopasowany zapiętek oraz podwyższony, miękki obcas zapewnią 
dobrą stabilizację tyłostopia i równy rozkład sił [3]. 

Leczenie ostrogi piętowej ma na celu zlikwidowanie stanu zapal-
nego w otaczających tkankach. Stosuje się do tego metody zacho-
wawcze: wkładki odciążające piętę, miejscowe maści przeciwzapalne 
lub leki o takim samym działaniu oraz preparaty sterydowe wstrzyki-
wane w chore miejsce (środki przeciwzapalne i znieczulające), a także 
metody fizykalne [5]. 

Metodami fizykalnymi, stosowanymi w leczeniu objawów 
ostrogi piętowej, są laseroterapia niskoenergetyczna i sonoterapia. 
Promieniowanie laserowe w tkankach biologicznych wywołuje 
różne efekty: przeciwbólowy, przeciwzapalny i stymulujący [6].

Drugą metodą fizykalną, której skuteczność w leczeniu objawów 
ostrogi piętowej potwierdzono w wielu badaniach, jest sonoterapia. 
Ultradźwięki zwiększają elastyczność tkanki łącznej, rozluźniają pa-
tologicznie przykurczone mięśnie, hamują procesy zapalne, przyspie-
szają wchłanianie metabolitów tkankowych, a także zmniejszają dole-
gliwości bólowe [7-10]. W niniejszym projekcie badawczym, opierając 
się na wynikach prac innych badaczy, postanowiono zwiększyć efekt 
terapeutyczny fali ultradźwiękowej poprzez skojarzenie zabiegów 
sonoterapii z przezskórnym podaniem substancji przeciwbólowej  

w postaci żelu. Efekt termiczny oddziaływania fali ultradźwiękowej 
zwiększa ukrwienie w miejscu działania. Mechaniczne działanie fali 
dźwiękowej również ułatwia dyfuzję leku, powodując oscylację komó-
rek, zmieniając potencjał spoczynkowy błony komórkowej [11-14].

Cel pracy

Celem pracy jest porównanie skuteczności laseroterapii nisko- 
energetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej.

Materiał

Materiał badań stanowili pacjenci Centrum Medyczno-Rehabilita-
cyjnego PULS w Wałczu cierpiący z powodu schorzenia, jakim jest 
ostroga piętowa. W trakcie badania lekarskiego oraz na podstawie 
zdjęcia RTG stwierdzono ostrogę piętową o różnym stopniu bole-
sności.
 Pacjentów podzielono na dwie grupy:
I. pacjenci poddani zabiegom fonoforezy z farmakologicznie czynną 

substancją sprzęgającą (33 przypadki),
II. pacjenci poddani zabiegom laseroterapii (23 przypadki).

Zabiegi wykonywano raz dziennie, w serii 10 zabiegów, 5 dni w ty- 
godniu, z dwudniową przerwą (sobota, niedziela). Wszystkie zabiegi 
sonoterapii i laseroterapii przeprowadzone były z wykorzystaniem 
atestowanej aparatury CMR PULS w Wałczu. Średnia wieku pacjen-
tów w obu grupach badawczych wynosiła 54,7 lat.

Metoda

U wszystkich pacjentów wykonano następujące testy diagnostyczne:
1. ocena bólu według zmodyfikowanego kwestionariusza Leitinena 

(intensywność bólu, częstotliwość występowania bólu, stosowanie 
leków przeciwbólowych oraz ograniczenie aktywności ruchowej);

2. ocena odczucia bólu według analogowej skali VAS (Visual Analogue 
Scale). Pozwala ona na określenie poziomu bólu w 10 stopniach, 
gdzie 0 oznacza brak bólu, natomiast 10 ból nie do wytrzymania;

3. skala określająca rodzaj bólu przed i po terapii.
Do zabiegu fonoforezy wykorzystano aparat o następujących 

parametrach zabiegowych: 
głowica o powierzchni 5 cm• 2,  
fala impulsowa o częstotliwości nośnej 0,8 MHz, • 
współczynnik wypełnienia 1:2,• 
natężenie 0,8-1 W/cm• 2 ,
czas trwania zabiegu 5 minut,• 
technika dynamiczna,• 

Jako substancję sprzęgającą zastosowano żel farmakologicznie 
czynny. Do zabiegu laseroterapii zastosowano laser półprzewodniko-
wy o następujących parametrach zabiegowych: 

długość fali 820 nm,• 
moc 300 mW,• 
dawka energii 4-6 J/cm• 2,

Zastosowano technikę kontaktową z uciskiem (w miejscu najwięk-
szej bolesności) oraz naświetlanie punktowe w miejscu ostrogi.

Otrzymane wyniki opracowano statystycznie i przedstawiono 
graficznie za pomocą tabel i rycin. Analizę statystyczną przeprowa-
dzono, wykorzystując pakiet Statistica 6.0. W celu porównania otrzy-
manych wyników przed terapią z wynikami otrzymanymi po tera-
pii przeprowadzono test Manna-Whitneya na poziomie istotności  
α = 0,05. 

Fot. 1 Zdjęcie RTG ostrogi piętowej
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Wyniki

Badania miały na celu ocenę skuteczności dwóch bodźców fizy- 
kalnych, tj. laseroterapii niskoenergetycznej i sonoforezy, w leczeniu 
objawów ostrogi piętowej. W pierwszej części analizowano wpływ 
laseroterapii i fonoforezy na poziom bólu określany według skali 
VAS. Porównanie wyników uzyskiwanych przez pacjentów po 10 
zabiegach laseroterapii niskoenergetycznej z wynikami uzyskany-
mi przed terapią pozwala na stwierdzenie, że na poziomie istotności  
α = 0,05 występują istotne statystycznie (p<0,05) różnice w wy-
nikach przeprowadzonego testu. Średnia wartość dolegliwo- 
ści bólowych w skali VAS przed terapią wynosiła 5,78 (+/-2,17) pkt, 
natomiast po terapii 3,82 (+/-1,89) pkt. Graficzną interpretację tego 
wyniku przedstawiono na wykresie pudełkowym (rys. 1). Natomiast 
porównanie wyników uzyskiwanych przez pacjentów po 10 zabie-
gach fonoforezy z wynikami uzyskanymi przed terapią pozwala na 
stwierdzenie, że na poziomie istotności α = 0,05 nie występuje istot-
na statystycznie różnica w przeprowadzonym teście. Średnia wartość 
dolegliwości bólowych mierzonych skalą VAS przed terapią wyno-
siła 5,37 (+/-1,58) pkt, natomiast po zabiegach falą ultradźwiękową 
uległa zmniejszeniu do 3,09 (+/-1,42)pkt. Graficzną interpretację 
tego wyniku przedstawiono na wykresie pudełkowym (rys. 2). 

Obie metody fizykoterapeutyczne zmniejszają dolegliwości 
bólowe, jednak z porównania ich skuteczności w badaniach własnych 
wynika, że na poziomie istotności α = 0,05 nie występuje istotna 
statystycznie różnica pomiędzy zabiegami laseroterapii i fonoforezy. 
Może być to związane z różną liczebnością obu grup. Z obserwacji 

wynika jednak, że u 2 pacjentów nastąpiło zaostrzenie dolegliwości 
bólowych w trakcie zabiegów laseroterapii. 

W zmodyfikowanym kwestionariuszu Leitinena oceniano inten- 
sywność bólu, gdzie po zabiegach laseroterapii zmniejszyła się ona  
o 0,8 pkt, a po wykonanej fonoforezie – o 1,1. Badano częstotliwość 
występowania dolegliwości bólowych. Uległa ona zmniejszeniu  
o 0,9 pkt po laseroterapii i 0,6 pkt po terapii falą ultradźwiękową. 
Pacjenci oceniali także częstotliwość zażywania leków przeciwbólo-
wych; uległa zmianie o 0,4 pkt (laseroterapia) i 0,2 pkt (fonoforeza). 
Poprawiła się również aktywność ruchowa chorych, zarówno po zabie-
gach laseroterapii, jak i fonoforezy o 0,3 pkt.  Z analizy danych wynika,  
że doszło do zmniejszenia liczby o 2,2 pkt  po zabiegach zarówno la-
seroterapii niskoenergetycznej, jak i fonoforezy.

Po wykonaniu pełnej serii zabiegów w grupie pacjentów podda- 
wanych zabiegom laseroterapii zaobserwowano, że ból nocny i spo- 
czynkowy nie wystąpił u żadnego pacjenta. Zmniejszyły się także do-
legliwości bólowe podczas chodzenia (rys. 3). Analiza danych wyka-
zała, że w grupie pacjentów poddawanych zabiegom sonoterapii za-
obserwowano całkowite ustąpienie bólu nocnego i spoczynkowego. 
Bardzo wyraźnie zmniejszyły się także dolegliwości bólowe pacjen-
tów podczas chodzenia (ryc. 4).

Dyskusja

Ostroga piętowa jest schorzeniem, które stanowi istotny pro-
blem terapeutyczny. Dlatego wciąż trwają poszukiwania opty-
malnych metod leczenia. Wielu badaczy podejmuje także próby 
wyjaśnienia etiopatogenezy powstawania ostrogi piętowej.  
W jednych z badań udowodniono, że czynnikiem predysponującym 
jest nadwaga, która prowadziła do wzrostu naprężeń w obrębie przy-
czepu rozścięgna piętowego do wyrostka przyśrodkowego guzowato-

Rys. 1 Wykres pudełkowy (ramka – wąsy) dla oceny dolegliwości bólowych 
w skali VAS przed i po zabiegach laseroterapii

Rys. 2 Wykres pudełkowy (ramka – wąsy) dla oceny dolegliwości bólowych 
w skali VAS przed i po zabiegach fonoforezy

Rys. 3 Rodzaje bólu u pacjentów przed i po zabiegach laseroterapii

Rys. 4 Rodzaje bólu u pacjentów przed i po zabiegach fonoforezy
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ści kości piętowej [15]. Wywołuje to reakcję zapalną tkanek miękkich 
okostnej, co w efekcie prowadzi do powstania ostrogi. 

W niektórych badaniach podkreśla się rolę wieku w etiologii tego 
schorzenia [16]. Wielu naukowców traktuje ostrogę piętową jako cho-
robę ściśle powiązaną z procesem starzenia się organizmu, a szczegól-
nie z procesami kostnienia przyczepów różnych struktur do kości.  
Nie pokrywa się to w wynikami badań własnych, gdzie średnia wieku 
w grupach badawczych wynosiła ok. 54,7 lat. 

O skuteczności sonoterapii w leczeniu objawów ostrogi piętowej 
świadczy duża ilość badań. Jasiak-Tyralska i wsp. objęła badaniami 
40 pacjentów [17]. Badania wykazały większą skuteczność fonoforezy  
w porównaniu z sonoterapią. O korzystnym działaniu ultradźwięków 
donoszą również Crawford i Snaith [18]. Autorzy tych badań podkre-
ślają, że dawka natężenia ultradźwięków nie powinna być niższa niż 0,5 
W/cm2. W badaniach własnych użyto fali impulsowej (współczynnik 
wypełnienia 1:2) i dawek 0,8-1,0 W/cm2, co zmniejsza efekt termiczny. 

Drugim zabiegiem, będącym przedmiotem niniejszych badań, była 
laseroterapia niskoenergetyczna. Oczekiwanym efektem zabiegu było 
działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Mechanizm działania analgetycznego laseroterapii był przedmio-
tem badań wielu autorów [19-24]. Wysuwane przez nich sugestie doty-
czą złożonego procesu łączącego w sobie mechanizmy oddziaływania na 
procesy komórkowe, nocyceptory, zmiany w poziomach mediato-
rów, takich jak serotonina, prostaglandyny, endorfiny, mechanizm 
bramki kontrolnej (Gate-Theory).

Działanie przeciwzapalne laseroterapii zostało także klinicznie i la-
boratoryjnie udowodnione w wielu badaniach klinicznych [25-28].

Wnioski

1. Analiza danych wykazała, że natężenie i częstotliwość występowania 
bólu po zastosowanych obu metod fizykalnych uległy zmniejszeniu. 
Wykazano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych 
po zabiegach laseroterapii, mimo iż u dwóch pacjentów nastąpiło za-
ostrzenie bólu.
2. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przyjętej do badań skali 
bólu VAS okazuje się, że w obu grupach pacjentów nastąpiła poprawa, 
jednak porównując skuteczność metod terapeutycznych, wykazano,  
że nie występuje istotna statystycznie różnica pomiędzy zabiegami 
laseroterapii i fonoforezy, co można tłumaczyć różnicą w liczebności 
grup. ■
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