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Анотація. Одним із багатьох захворювань, підошовної зони є шпора п'яти, тобто наріст кістки в ді-
лянці горба п'яти, який може призвести до запалення підошовної фасції. Це хвороба, яка викликає біль, ча-
сто дуже неприємний, і обмежує пересування. Вона також забезпечує значну терапевтичну проблему, то-
му досі триває пошук оптимального лікування. Лікування п'яткової шпори звичайно обмежується застосу-
ванням фізичної терапії та спеціальних вставок, що викликають полегшення для больових точок. Рекоме-
ндується також нормалізація маси тіла й використання кінетичної терапії для укріплення довгих м'язів 
стопи. Після використання варіантів із профілактичного лікування в крайньому разі застосовується хірур-
гічне лікування, яке полягає у видаленні п'яткової шпори. 

Метою роботи є аналіз ефективності фізіотерапії для пацієнтів із п'яткової шпорою.У дослідженні 
брали участь 40 пацієнтів із діагнозом п'яткова шпора, які пройшли традиційне лікування. Опитування було 
проведено для оцінювання болю до проведення процедур і після закінчення терапії.Після серії процедур бу-
ло виявлено зниження інтенсивності болю в результаті проведеного лікування. 
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Wstęp. Główną funkcją stopy jest jej udział w poruszaniu się (funkcja podporowo-nośna i lo-
komocyjna). Budowa stopy jest charakterystyczna dla człowieka w związku z jego pionową posta-
wą. Hipoteza, że pierwotnie stopa była narządem chwytnym, który u człowieka dopiero przekształcił 
się w narząd podpory, nie jest pewna. Jako całość stopa tworzy mocne i sprężyste narzędzie, dosto-
sowane do dźwigania ciężaru ciała [1]. 

Jedną z wielu chorób występującą w obrębie stopy jest ostroga piętowa (calcarcalcanei), czyli 
pojawienie się narośli kostnej w okolicy guza piętowego, która może doprowadzić do zapalenia roz-
cięgna podeszwowego. Jest to schorzenie powodujące dolegliwości bólowe – niejednokrotnie bardzo 
dokuczliwe, jak również ograniczające możliwości lokomocyjne pacjentów [2, 3].  

Jest to schorzenie, które stanowi istotny problem terapeutyczny, dlatego wciąż trwają poszu-
kiwania optymalnych metod leczenia [2, 3]. 

Do klasycznych objawów ostrogi piętowej zalicza się stopniowy, następnie nasilający się ból 
dolno-przyśrodkowej części pięty w miejscu przyczepu powięzi. Ból i sztywność nasilają się z sa-
mego rana lub po długotrwałym chodzeniu. Może je też zaostrzać wchodzenie na schody lub wspię-
cie na palce. Pacjenci uskarżają się na ból lub sztywność przy pierwszych wykonywanych rano kro-
kach lub po dłuższym odpoczynku. Na radiogramie widoczna jest ostra, dziobiasta wyrośl kostna, 
biegnąca od guza piętowego ku przodowi [2, 4]. 

Leczenie ostrogi piętowej najczęściej ogranicza się do stosowania fizykoterapii oraz specjal-
nych wkładek powodujących odciążenie bolesnych punktów. Wskazana jest również normalizacja 
masy ciała oraz stosowanie kinezyterapii w celu wzmocnienia mięśni długich stopy. Po wyczerpaniu 
możliwości leczenia zachowawczego wyjątkowo stosowane jest leczenie operacyjne polegające na 
wycięciu ostrogi piętowej [2, 4].  

Ostroga kości piętowej jest poważnym schorzeniem, na które cierpi coraz więcej pacjentów. 
Choroba ta dotyka ludzi w różnym wieku. Od chwili opisania ostrogi piętowej po raz pierwszy na 
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zdjęciu rtg w 1900 roku do dziś prowadzonych jest wiele badań mających na celu wyjaśnienie 
etiologii schorzenia, przedstawienie skutecznych metod leczenia [5]. 

Celem pracy jest ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z 
ostrogą piętową. 

Materiał i Metoda. Badaniom poddano kobiety w wieku od 50 do 60 roku życia, u których w 
trakcie badania lekarskiego rozpoznano ostrogę piętową. Badane pacjentki poddawane były zabie-
gom fizjoterapeutycznym zleconym przez lekarza kierującego. Zabiegi wykonywane były w gabine-
tach fizjoterapii Ars Medica w Kraczkowej, Krasnem oraz w Dębinie w okresie od października 
2011 do marca 2012 roku. Do badania włączono 40 chorych. 

Wszystkie pacjentki wypełniły ankietę dotyczącą ich dolegliwości związanych z wyst-
powaniem ostrogi piętowej. Badanie miało miejsce dwukrotnie. Pierwsze przed zabiegami, drugie po 
zakończonej serii zabiegów, czyli 14 dni później. Badane pacjentki zlecone miały następujące za-
biegi: laseroterapię, ultradźwięki oraz kinezyterapię. Pacjentki wykonywały przez 15 min ćwiczenia 
mające na celu rozciąganie powięzi podeszwowej i mięśnia brzuchatego łydki. Zabiegi wykonywane 
były od poniedziałku do piątku przez okres dwóch tygodni. 

Dawki jakie aplikowano badanym pacjentką zawierały się w przedziałach: ultradźwięki – natę-
żenie 0,5-1 W/cm2 , czas 4–6 min., współczynnik wypełnienia 50%. Dla laseroterapii natomiast za-
stosowano dawkę 4-6 J/cm2 z wykorzystaniem sondy o mocy 150 mW generującej światło pod-
czerwone o długości 830 nm. 

Wyniki. Wiek i płeć 
Wiek pacjentek biorących udział w badaniu wyniósł od 50 do 60 lat - średnio 57,2 lat (tab.1). 

Kryterium włączenia do badania była płeć żeńska, stąd 100% badanych stanowiły kobiety. 
Tabela 1 

 Charakterystyka liczbowa wieku 
 

Pacjentki Analizowane cechy 
x  Me s min max 

Wiek 57,2 56,5 9,4 50 60 
 

Rodzaj wykonywanej pracy 
W grupie badanej 19 pacjentek wykonywało pracę stojącą (47,5%), 14 deklarowało wykony-

wanie pracy chodzącej (35%) natomiast tryb pracy siedzącej wykonywało 7 badanych – 17,5% 
(ryc.1). 

 

 
 

Ryc.1 Charakterystyka pacjentek pod względem wykonywanej pracy 
 

Występowanie bólu 
W 31 przypadkach stwierdzono wystąpienie w przeszłości dolegliwości bólowych związanych 

z ostrogą piętową co stanowi 77,5% grupy, w 9 przypadkach pacjentki nie odczuwały dolegliwości 
bólowych (22,5%). Ponadto zadano pytanie o czas w jakim pojawiły się pierwsze dolegliwości bó-
lowe. 9 pacjentek podało przedział 0 do pół roku, 23 zaznaczyło odpowiedź od 0,5 do 1 roku, w 9 
przypadkach padła odpowiedź, że w przedziale od roku do dwóch lat (ryc.2).  
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Najwięcej chorych uskarżało się na ból w ciągu dnia – 28 osób, wieczorem ból występował u 8 
osób. W 4 przypadkach ból pojawiał się rano (ryc.3).  

 
 

Ryc.2. Pojawienie się pierwszych dolegliwości bólowych u pacjentek 
 

 
 

Ryc.3. Występowanie dolegliwości bólowych u pacjentek a pora dnia 
 

Dotychczasowe leczenie 
W dotychczasowym leczeniu wśród osób poddanych badaniu przeważało leczenie zachowaw-

cze. W 28 przypadkach były stosowane w przeszłości zabiegi fizykoterapeutyczne, ośmiu pacjentów 
stosowało wkładki ortopedyczne, u 4 chorych stosowano farmakoterapię w formie iniekcji blokady. 
Żaden chory nie był poddany zabiegowi operacyjnemu (ryc.4). 

 

 
 

Ryc.4 Charakterystyka pacjentek pod względem rodzaju zastosowanego leczenia 
 

Uprawianie sportu 
Jedynie pięciu spośród 40 badanych zadeklarowało uprawianie sportu co stanowi 12% ogółu. 

Związane jest to prawdopodobnie z wiekiem pacjentek (ryc.5). 
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Ryc.5 Charakterystyka pacjentek pod względem uprawiania sportu 
 

Analiza porównawcza dolegliwości bólowych przed i po zabiegach 
Po serii zabiegów stwierdzono zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych w następstwie 

zastosowanego leczenia. Podczas pierwszego badania pacjentki określiły natężenie bólu na średnio 
7,1 punktów. Podczas drugiego badania wynik ten zmniejszył się do 4,2 (tab.2, ryc.6). 

Tabela 2 
Charakterystyka porównawcza dolegliwości bólowych w badaniu I i II 

 

Badana Ocena bólu x  Me S 
Badanie I 7,1 7,4 1,2 
Badanie II 4,2 4,1 1,1 

 

 
 

Ryc.6 Analiza porównawcza dolegliwości bólowych przed i po zabiegach 
 

Dyskusja. Ostroga piętowa jest schorzeniem związanym z pojawianiem się bólu w obrębie 
pięty. Powstaje najczęściej na skutek zmian zapalnych rozcięgna podeszwowego i jest przyczyną 
ostrego dokuczliwego bólu. Ból zlokalizowany jest najczęściej w okolicy ostrogi, czasami jednak 
może „rozlewać” się na całą podeszwę, często ograniczając możliwości funkcjonalne pacjentów 
takie jak lokomocja czy inne aktywności dnia codziennego [6, 7, 8]. 

Do czynników ryzyka zalicza się między innymi nadmierną wagę ciała, uprawianie biegów i 
skoków, pracę w pozycji stojącej lub dźwiganie ciężkich przedmiotów. Początkowo może prze-
biegać bezobjawowo, rzadziej dolegliwości bólowe pojawiają się wcześniej. Najczęściej pacjenci 
zgłaszają się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby [9]. 

W mojej pracy wszystkie pacjentki leczone były zachowawczo z wykorzystaniem zabiegów 
fizykoterapeutycznych takich jak laser biostymulacyjny, ultradźwięki oraz zabiegów kinezyterapeu-
tycznych. Są to zabiegi określane przez wielu autorów jako najskuteczniejsze w tym schorzeniu. Ka-
czyński i wsp. w grupie ponad 200 pacjentów ze stwierdzoną ostrogą piętową stosowali ultradźwięki 
w dawce 0,8-1 W/cm2 w czasie 6-8 minut, określając efekty terapii jako dobre [10]. Również Aydog 
i wsp. po zbadaniu 70 pacjentów ze stwierdzoną ostrogą piętową poddanych zabiegom ultradźwię-
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ków oraz naświetlaniu promieniami IR stwierdzili istotną poprawę [6]. Dobre wyniki leczenia uzy-
skali również Łukowicz i wsp. 33 pacjentów z rozpoznaną ostrogą piętową aplikowane miało ultra-
dźwięki w formie fonoforezy przez okres dwóch tygodni. U chorych zastosowano technikę dyna-
miczną UD, stosując dawki: częstotliwość 0,5 MHz, natężenie 0,8-1 W/cm2. W drugiej grupie pacje-
ntów włączonych do badania stosowano zabiegi laseroterapii. Stosowane parametry zabiegu: długość 
fali 830 nm, moc głowicy 300 mW, dawka 4-6 J/cm2. Wszystkim pacjentom zastosowano technikę 
kontaktową z dociskiem. Po wykonaniu pełnej serii zabiegów zaobserwowano zmniejszenie bólu w 
obu grupach. Obie formy terapii okazały się skuteczną metodą leczenia zachowawczego ostrogi 
piętowej, jednak większe zmniejszenie bólu odnotowano w grupie pacjentów poddanych zabiegom 
fonoforezy [3, 11, 12].  

Crawford i Snaith przebadali 19 pacjentów u których jako formę leczenia zastosowano ultra-
dźwięki (0,5 W/cm2, 3 MHz, współczynnik wypełnienia 1-4, 2 minuty). Zabiegi wykonywano przez 
okres 4 tygodni z częstotliwością 2 razy na tydzień. Po tym czasie zaobserwowano istotne zmnie-
jszenie się bólu sięgające 30% [13, 14]. 

O skuteczności sonoterapii w leczeniu objawów ostrogi piętowej świadczy duża ilość badań. 
Jasiak-Tyralska i wsp. objęła badaniami 40 pacjentów. Badania wykazały większą skuteczność fono-
forezy w porównaniu z sonoterapią. Istotny jest również odpowiedni dobór dawki UD. Crawford i 
Snaith podkreślają, że dawka natężenia ultradźwięków nie powinna być niższa niż 0,5 W/cm2. Mika 
podaje przykładową dawkę w przypadku leczenia ostrogi piętowej 0,5-0,8 Wcm2 (nie podaje czy 
fala ciągła czy impulsowa), przy czasie zabiegu 6-8 minut, sugerując jednocześnie indywidualne 
dobieranie dawki w zależności od dolegliwości bólowych. Według Winklerowej optymalną dawką 
aplikowaną podczas zabiegu UD jest 0,4-1,2 W/cm2 przy czasie zabiegu 3-8 minut. Janczak z kolei 
sugeruje dawkę 1,5 W/cm2, fala ciągła, czas 8 minut [13, 15, 16]. 

Rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki oraz rozcięgna podeszwowego jest podstawowym za-
biegiem kinezyterapeutycznym w terapii zapalenia rozcięgna podeszwowego, które może być wyni-
kiem ostrogi piętowej. Celem rozciągania jest rozluźnienie rozcięgna w sytuacji jego pierwotnego 
napięcia jak również wtedy gdy spowodowane jest to przykurczem ścięgna Achillesa [17, 18, 19]. 

DiGiovanni i wsp. po przebadaniu 101 pacjentów u których stosowano program rozciągania 
rozcięgna podeszwowego bez obciążenia stwierdzili zmniejszenie bólu mierzonego w skali Foot-
Funstion Index [20]. 

Poter i wsp. przeprowadzili prospektywne badanie wśród pacjentów ze stwierdzonym zapale-
niem rozcięgna podeszwowego. Porównali wpływ czasu trwania i częstotliwości rozciągania na ruch 
zgięcia grzbietowego w stawie skokowo-goleniowym. Podzielili oni badanych na dwie grupy. 
Pierwsza stosowała stałe rozciąganie rozcięgna, w drugiej natomiast rozciągano je w sposób prze-
rywany. Chorzy z obu grup podczas rozciągania znajdowali się w pozycji stojącej na krawędzi 
stopnia z wystającą piętą. Wszyscy pacjenci realizowali program trzy razy w tygodniu. Chorzy z 
grupy I rozciągali rozcięgno przez 3 minuty, z II grupy w dwudziesto-sekundowych interwałach. 
Autorzy nie zaobserwowali różnic pomiędzy dwoma sposobami rozciągania rozcięgna podeszwo-
wego. W obu przypadkach zaobserwowano zwiększenie zakresu ruchu w badanym stawie. Co wię-
cej wzrost zakresu ruchu korelował ze zmniejszeniem dolegliwości bólowych [21].  

Wyniki te są zbieżne z wynikami uzyskanymi w moim badaniu. U wszystkich pacjentek zaob-
serwowano poprawę ich stanu zdrowia. Doszło do zmniejszenia dolegliwości bólowych po zabie-
gach. Przed serią zabiegów pacjentki deklarowały nasilenie dolegliwości bólowych na poziomie 7,1 
punktu. Podczas badania drugiego ilość punktów zmniejszyła się do 4,2. Świadczy to iż, w grupie 
badanej wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych okazał się skuteczny. 

Wnioski 
1. W badanej grupie zlecone zabiegi fizykoterapeutyczne: laseroterapia, ultradźwięki oraz 

kinezyterapia spowodowały zmniejszenie dolegliwości bólowych.  
2. Fizjoterapia stanowi skuteczną metodę leczenia zachowawczego chorych z ostrogą pię-

tową, prowadząc m.in. do zmniejszenia użycia leków przeciwbólowych przez pacjentki. 
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Streszczenie. Jedną z wielu chorób występującą w obrębie stopy jest ostroga piętowa, czyli narośl kostna w oko-
licy guza piętowego, która może doprowadzić do zapalenia rozcięgna podeszwowego. Jest to schorzenie powodujące do-
legliwości bólowe - niejednokrotnie bardzo dokuczliwe, oraz ograniczające możliwości lokomocyjne. Stanowi ono rów-
nież istotny problem terapeutyczny, dlatego wciąż trwają poszukiwania optymalnych metod leczenia. Leczenie ostrogi 
piętowej najczęściej ogranicza się do stosowania fizykoterapii oraz specjalnych wkładek powodujących odciążenie bole-
snych punktów. Wskazana jest również normalizacja masy ciała oraz stosowanie kinezyterapii w celu wzmocnienia mię-
śni długich stopy. Po wyczerpaniu możliwości leczenia zachowawczego wyjątkowo stosowane jest leczenie operacyjne 
polegające na wycięciu ostrogi piętowej. 

Celem mojej pracy jest analiza skuteczności stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z ostrogą 
piętową. 

Badaniem objęto 40 pacjentek z rozpoznaniem ostrogi piętowej, leczonych zachowawczo. Przeprowadzono an-
kietę mającą na celu ocenę dolegliwości bólowych przed zabiegami oraz po zakończeniu terapii.  

Po serii zabiegów stwierdzono zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych w następstwie zastosowanego le-
czenia. 

 

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, fizykoterapia, kinezyterapia, usprawnianie. 
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Abstract. One of many diseases occurring in the foot is a heel spur, or otherwise a bone growth around a calcaneal 
tumor, which can lead to the inflammation of the plantar fascia. It is an affliction causing pain - often very troubles ome, 
and restricting the movement. 

This affliction also constitutes an important therapeutic issue so still an optimal treatment is searched for. The 
treatment of heel spurs is usually limited to the use of physical therapy and special inserts causing the relief to painful 
points. It is also advisable to normalize the body weight and the use of physiotherapy to strengthen long muscles of the 
foot. After exhausting the possibility of conservative treatment, a surgical procedure to remove heel spurs is particularly 
applicable. 

The aim of my work is to analyze the efficacy of physical therapy in patients with a heel spur. 
The study was conducted on 40 patients diagnosed with heel spurs who were treated conservatively. A survey was 

designed to assess the pain prior to surgery and after the treatment. 
After a series of treatments there was a reduction in pain intensity following the treatment. 

 

Key words: heel spur, physical therapy, kinetic therapy, rehabilitation. 


