
Streszczenie

W artykule przedstawione są wyniki pomiarów siły mięśni
uda, zakresu ruchu i prędkości kątowej stawu kolanowego
412 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),
u których zastosowano w leczeniu kriostymulację i kinezy-
terapię. W wyniku przeprowadzonych badań i ich analizy
stwierdzono, że zastosowanie kriostymulacji i skojarzonej 
z nią kinezyterapii poprawia znacznie siłę mięśni, jak też
ruchomość i prędkość kątową stawu kolanowego. Zastoso-
wanie tylko jednego z dwóch omawianych zabiegów przy-
wraca częściowo siłę mięśni, nie mając jednak większego
wpływu na zakres ruchu i prędkość kątową.

Słowa kluczowe: kriostymulacja, reumatoidalne zapalenie
stawów, siła mięśni, zakres ruchu, prędkość kątowa stawu

Abstract

Results of measurements of the thigh muscle strength, as
well as a range of motion and angular velocity of knee jo-
ints in 412 patients suffering from rheumatoid arthritis,
treated with cryostimulation and kinesitherapy, are pre-
sented. After the study and analysis it was stated that ap-
plication of cryostimulation and associated kinesitherapy
significantly improves muscle strength, as well as range of
motion and angular velocity of a knee joint. Administra-
tion of the one of described treatments, restores only mu-
scle strength partially, while having no significant impact
on range of motion or angular velocity.

Keywords: cryostimulation, rheumatoid arthritis, muscle
strength, range of motion, angular velocity of joints.

Wstęp

Celem pracy jest ocena oddziaływania kriostymulacji i uspraw-
niania na stawy kolanowe chorych na reumatoidalne zapalenie
stawów. Oceniano takie parametry sprawności stawów kolano-
wych, jak siła mięśni, zakres ruchów i prędkość kątową. Bada-
nia prowadzono, posługując się podwójnie ślepą próbą. Cho-
rych zgłaszających się na zabiegi grupowano wg numerów: 
z nieparzystymi zaliczono do 1. grupy, a z numerami parzysty-
mi do grupy 2. Pacjenci obu grup uczęszczali na zabiegi w cy-
klu 4-tygodniowym. W pierwszej grupie przez 2 tygodnie sto-
sowano kriostymulację i usprawnianie ruchowe (kinezytera-
pię), a przez następne 2 tygodnie tylko usprawnianie. W dru-
giej odpowiednio w pierwszych 2 tygodniach kinezyterapię, 
a w następnych 2 tygodniach kriostymulację i kinezyterapię.

Reumatoidalne zapalenia stawów (RZS) jest zapalną, immu-
nologicznie zależną, przewlekłą, układową chorobą tkanki łącz-
nej, w której dochodzi do niespecyficznego zapalenia stawów

oraz do zmian pozastawowych i powikłań układowych. Naj-
pierw dochodzi do zmian patologicznych w błonie maziowej,
odkładania się w jej podścielisku kompleksów immunologicz-
nych, co prowadzi do przewlekłego, kosmkowego zapalenia bło-
ny maziowej (synovitis chronica villosa) w pierwszym okresie cho-
roby. Reumatoidalna błona maziowa ma dobrze rozwiniętą sieć
naczyń krwionośnych: włosowatych i transportowych. Naczy-
nia te mają patologicznie pogrubiałe ściany, w ich błonie pod-
stawowej zwiększa się ilość kolagenu typu IV. Śródbłonki ule-
gają obrzmieniu, zwyrodnieniu, a nawet martwicy. Naczynia
włosowate wypełnione są szczelnie krwinkami. W RZS zmiany
patologiczne rozwijają się wyłącznie w stawach, w których jest
obecna błona maziowa. Do takich stawów zalicza się staw kola-
nowy, którego znaczną część torebki stanowi błona maziowa.

W następstwie zapalenia błony maziowej następuje uwol-
nienie enzymów proteolitycznych, powodujących destrukcję
elementów stawu: chrząstek, więzadeł, łąkotek i ścięgien. 
W miejsce uszkodzonej chrząstki stawowej rozwija się łuszcz-
ka. Jest to 2. okres choroby, zwany łuszczkowatym (stadium
pannosum). Zniszczenie chrząstek stawowych, zrosty między
dwiema przeciwległymi powierzchniami stawowymi, znisz-
czenie i uszkodzenie łąkotek, więzadeł wewnątrzstawowych 
i ścięgien doprowadza do deformacji stawu i w efekcie do nie-
odwracalnego zesztywnienia określanego jako 3. okres choro-
by, zwany ankylosis. Postęp choroby prowadzi do niepełno-
sprawności, często kalectwa, a nawet przedwczesnej śmierci.
RZS występuje u ludzi wszystkich ras i w każdym wieku.
Obejmuje 2% ludności krajów rozwiniętych, jak i zacofanych,
we wszystkich strefach klimatycznych. W Polsce na RZS cho-
ruje około 500 000 ludzi (75% kobiet i 25% mężczyzn).

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w Zakładzie Rehabilitacji OSK we
Wrocławiu, w prywatnym gabinecie autora i WSF we Wrocła-
wiu w latach 1991-2004 u 412 chorych, w tym 322 kobiet i 90
mężczyzn w wieku 17-78 lat (średnia wieku 49,8). Do badań
kwalifikowano chorych, u których stwierdzano czynnik reu-
matoidalny z rozpoznaniem klinicznym typu drugiego (nie-
wielka progresja choroby) i typu trzeciego (duża progresja
choroby). W kwalifikacji do badań brano też pod uwagę okres
choroby. Na 412 chorych u 264 stwierdzono w badanym sta-
wie kolanowym 1. okres choroby (synovitis chronica villosa), 
a u 148  2. okres (stadium pannosum). Z oczywistych wzglę-
dów nie kwalifikowano chorych z 3. okresem choroby (sta-
dium ankylosis), co odpowiada 4. okresowi choroby wg Stein-
brockera. Leczeniu poddano chorych w stanach ostrych, po-
dostrych i remisji. U wszystkich badanych stosowano kriosty-
mulację miejscową na chore stawy. Aplikacja stosowana raz
dziennie obejmowała całą okolicę stawu kolanowego i mięśni
uda od przodu, tyłu oraz od strony bocznej i przyśrodkowej.
Zabieg wykonywano w sposób typowy w pozycji siedzącej,
stojącej lub leżącej, w zależności od stanu ogólnego pacjenta.
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Kinezyterapia, która również wykonywana była raz dzien-
nie, obejmowała ćwiczenia izometryczne, w odciążeniu i wy-
machy. W zależności od możliwości chorego, czyli głównie 
u chorych w okresie remisji, stosowano ćwiczenia ekscen-
tryczne mięśni lub trening na cykloergometrze oraz trening
lokomocji. Z uwagi na losowy dobór pacjentów do badań (co
druga osoba do jednej z grup) grupy liczyły po 206 chorych.
Program leczenia przedstawiał się następująco (tabela 1):

Ćwiczenia izometryczne mięśni uda prowadzone były wg
następującego schematu: 2 serie napięć po 20 skurczów mię-
śni w serii z przerwą 3-minutową między seriami (czas skur-
czu 5 s, rozluźnienia 5 s).

Ćwiczenia czynne w odciążeniu stawu kolanowego w płasz-
czyźnie strzałkowej w urządzeniu UGUL. Czas ćwiczeń 10
minut.

Wymachy w siadzie ze swobodnie opuszczonymi podudzia-
mi  czas trwania 5 minut.

Ćwiczenia ekscentryczne mięśni prostowników, a następnie
zginaczy stawu kolanowego (po 5 min), wykonywane wg ogól-

nie przyjętych zasad stosowano w sytuacji, gdy chory nie był
w stanie wykonywać ćwiczeń na cykloergometrze.

Ćwiczenia na cykloergometrze  5 minut.
Trening lokomocji polegał na nauce prawidłowego chodu

po płaskim i po schodach.
Pomiary wykonywano trzykrotnie u chorych: tuż przed za-

biegami, po pierwszej serii zabiegów (traktowane jako końco-
we 1. serii i jednocześnie początkowe 2. serii) oraz na zakoń-
czenie 2. serii. Wykonano następujące pomiary:
1. Dynamometrem tensometrycznym UDT  pomiary sta-

tycznej siły mięśni prostowników oraz zginaczy stawu ko-
lanowego [1].

2. Goniometrem ręcznym  zakres ruchu stawu kolanowe-
go w płaszczyźnie strzałkowej.

3. Prędkość kątową w stawie kolanowym badano elektrogo-
niografem własnej konstrukcji [2].

Materiał opracowano statystycznie, stosując test różnic. Obli-
czono średnią arytmetyczną różnic  d, odchylenie standardowe
różnic  Sd oraz test Studenta dla prób zależnych  t.

Wyniki

Wyniki badań przedstawiono w tabelach 2-5. Skróty w tabe-
lach oznaczają: krio  kriostymulacja, kin  kinezyterapia.

Z przedstawionych tabel 2 i 3 wynika, że siła mięśni pro-
stowników i zginaczy stawu kolanowego po zastosowaniu
łącznie kriostymulacji i kinezyterapii wzrosła w sposób wyso-
ce statystycznie znamienny, tj. kształtowała się na poziomie
p<0,1, a po zastosowaniu tylko jednego z tych zabiegów też
wzrosła, ale tylko na poziomie p<0,5. Dotyczyło to obu grup
i kolejność serii zabiegów nie miała tu znaczenia.

Przedstawione w tabeli 4 wyniki pomiarów zakresu ruchu
w stawach kolanowych obrazują statystyczny wzrost tego pa-
rametru w obu grupach badanych chorych, ale na poziomie
p<0,5 tylko po zastosowaniu łącznie kriostymulacji i kinezy-
terapii. Wzrost zakresu ruchu w tymże stawie po zastosowa-
niu tylko jednego z tych zabiegów jest statystycznie nieistot-
ny. Prędkość kątowa przedstawiona w tabeli 5 kształtuje się
statystycznie podobnie do zachowania się zakresu ruchu 
w stawach.

Omówienie wyników

Zastosowanie niskich temeperatur w lecznictwie ma długą
historię, ale w odniesieniu do kriochirurgii (krionekrotyza-
cji, kriodestrukcji) w literaturze również opisano wiele ko-
rzystnych rezultatów działania kriostymulacji, której histo-
ria stosowania w Polsce liczy 25 lat [3, 4, 5, 6, 7]. Na podsta-
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Kriostymulacja Kriostymulacja Kriostymulacja

Kinezyterapia Kinezyterapia Kinezyterapia

Tabela1 Program leczenia fizjoterapeutycznego

GRUPA 1
Pierwsze 2 tygodnie

10 zabiegów

GRUPA 1
Drugie 2 tygodnie

10 zabiegów

GRUPA 2
Pierwsze 2 tygodnie

10 zabiegów

GRUPA 2
Drugie 2 tygodnie

10 zabiegów

Grupa 1 2
d Krio+kin 9,5 Krio 4,9

Sd 44,8 40,2
t 3,8339 2,2037

p<0,01 p<0,05
d Kin 5,1 Krio+kin 9,4

Sd 40,8 46,7
t 2,2600 3,6392

p<0,05 p<0,01

Tabela 2 Wyniki badań momentów siły zespołów dynamicznych
prostowników stawu kolanowego w Nm

Grupa 1 2
d Krio+kin 7,6 Krio 4,8

Sd 38,1 36,9
t 3,6060 2,3518

p<0,01 p<0,05
d Kin 5,1 Krio+kin 7,1

Sd 40,2 35,4
t 2,2937 3,6264

p<0,05 p<0,01

Tabela 3 Wyniki badań momentów siły zespołów dynamicznych
zginaczy stawu kolanowego w Nm

Grupa 1 2
d Krio+kin 0,05 Krio 0,03

Sd 0,35 0,29
t 2,5186 1,9371

p<0,05
d Kin 0,03 Krio+kin 0,04

Sd 0,29 0,27
t 1,8186 2,5335

p<0,05

Tabela 4 Wyniki badań zakresu ruchu w stawach kolanowych wy-
rażone w rad

Grupa 1 2
d Krio+kin 0,28 Krio 0,06

Sd 1,10 0,84
t 4,6417 1,3878

p<0,01
d Kin 0,07 Krio+kin 0,26

Sd 0,75 1,26
t 1,7618 4,1637

p<0,01

Tabela 5 Wyniki badań prędkości kątowej w stawach kolanowych
wyrażone w rad/s
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wie przedstawionych wyników należy stwierdzić, że kriosty-
mulacja wpływa w istotny statystycznie sposób na wzrost si-
ły mięśni. Jest to tym bardziej znamienne, że wpływ ten ob-
serwuje się u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów,
choroby zapalnej, przewlekle postępującej, immunologicznie
zależnej. Jeżeli do kriostymulacji doda się odpowiednio pro-
wadzoną i dawkowaną kinezyterapię, efekt wzmocnienia siły
mięśni staje się jeszcze bardziej widoczny. Takie skojarzenie
kriostymulacji z kinezyterapią przynosi ponadto efekty w po-
staci zwiększonego zakresu ruchu w stawie i wzrostu prędko-
ści kątowej stawu. 

Znany jest eksperyment, gdzie po zastosowaniu kriostymu-
lacji na stawy kolanowe u chorych na RZS obserwowano po
upływie 30 min do 1 godz. wzrost temperatury chłodzonej
okolicy o 2 K do 4 K i stan ten utrzymywał się przez około 
4 godz. [8] Oznacza to, że po aplikacji niskiej temperatury od-
powiedzią organizmu jest zwiększenie przepływu krwi przez
unaczynienie kolana, w tym przez naczynia włosowate 
i transportowe błony maziowej. Aplikowanie niskiej tempera-
tury musi wyzwalać reakcje obronne organizmu. Jest to zjawi-
sko termoregulacji cechujące organizmy stałocieplne.

Niezmiernie istotnym zjawiskiem, obserwowanym po krio-
stymulacji, jest wzrost stężenia ß-endorfin [9] oraz zmniejsze-
nie przewodzenia nerwowego jako efekt działania niskiej tem-
peratury na nocyceptory skóry. Prowadzi to do zmniejszenia,
a czasami ustąpienia bólu w okolicy chłodzonej. Mniejszy ból
pozwala aplikować chorym większą dawkę ćwiczeń, co 
w efekcie prowadzi do poprawy siły mięśni, zwiększenia za-
kresu ruchu w stawach, a tym samym zwiększenia prędkości
kątowej w stawach kolanowych. Wyniki badań wskazują wy-
raźnie, że w reumatoidalnym zapaleniu stawów istotną popra-
wę funkcji stawu kolanowego można uzyskać na drodze łącze-
nia kriostymulacji z kinezyterapią.

Podsumowanie

1. Po zastosowaniu kriostymulacji i kinezyterapii u chorych
na reumatoidalne zapalenie stawów wzrasta siła mięśni
oraz w mniejszym stopniu zakres ruchu i prędkość kąto-
wa stawów kolanowych. 

2. Zastosowanie w RZS tylko kinezyterapii bądź tylko krio-
stymulacji wpływa w pewnym stopniu na większą siłę
mięśni, natomiast wpływ na zakres ruchu i prędkość ką-
tową jest statystycznie nieistotny.

3. Należy sądzić, że w RZS pożądany efekt poprawiający
sprawność ruchową można uzyskać przede wszystkim na
drodze łączenia kriostymulacji z kinezyterapią. �
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