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Wstęp.Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest najczęstszą chorobą stawów na 
świecie. Jej główną przyczyną jest ból i niesprawność, które przeszkadzają w życiu codziennym. 
Prowadzi to do zmniejszenia jakości życia oraz zwiększenia ryzyka innych chorób i zgonu. 

Gonartroza jest przyczyną upośledzenia sprawności u ponad 10% ludzi po 55 i 30% po 65 
roku życia, występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn i stanowi około 25% z wszystkich zmian 
zwyrodnieniowych stawów ze względu na umiejscowienie i wielkość. U mężczyzn zmiany zwyrod-
nieniowe zwykle związane są z przebytym urazem kolana, natomiast u kobiet po okresie klimakte-
rium – zwłaszcza otyłych. W Polsce na tę chorobę cierpi 4 – 5 mln osób. Choroba zwyrodnieniowa 
stawów kolanowych jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych obok hipertonii, chorób 
naczyniowych i cukrzycy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła dekadę lat 2000 – 2010 
Dekadą Kości i Stawów. Założeniem tej Dekady jest podniesienie jakości życia osób dotkniętych 
chorobami układu mięśniowo – szkieletowego i do jej głównych celów należy: wczesne wykrywanie 
choroby, kompleksowe leczenie oraz zapobieganie ich powstawaniu. Podstawowymi elementami 
wywołującymi chorobę jest starzenie, płeć, otyłość, czynniki genetyczne jak również urazy i obcią-
żenia związane z wykonywanym zawodem. Choroba objawia się bólem stawowym, tkliwością, trze-
szczeniem, ograniczeniem ruchomości, niekiedy wysiękami i procesem zapalnym. Początkowo ra-
diologicznie można stwierdzić zwężenie szpary stawowej, obecność wyrośli a w późniejszym etapie 
występowanie torbieli w warstwie podchrzęstnej. Niestety choroba rozpoczyna się dużo wcześniej 
niż można to zauważyć na zdjęciach RTG. Rozpoczyna się od zmian struktury biochemicznej jak 
i właściwości mechanicznych chrząstki stawowej, która robi się: matowa, żółta, miękka i podatna na 
ucisk [13, 19, 22]. 

Leczenie chorego powinno być dobierane indywidualnie do jego wieku, masy ciała, aktyw-
ności fizycznej, natężenia bólu. W gonartrozie leczenie można podzielić na niefarmakologiczne, np. 
zmiana stylu życia, zwiększenie ćwiczeń fizycznych, leczenie farmakologiczne, np. leki przeciwbó-
lowe, przeciwzapalne oraz zabiegi inwazyjne, np. wstrzyknięcia dostawowe czy płukania jamy sta-
wowej. Jednak bardzo ważną rolę spełniają tu zabiegi fizykoterapeutyczne, np. krioterapia, lasero-
terapia, ultradźwięki. Celem leczenia jest zahamowanie lub zwolnienie postępu choroby, złagodzenie 
bólu jak i poprawa ruchomości stawów [7, 20]. 

Cel pracy: 
Celem pracy była ocena wpływu krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z gonartrozą. 
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Zostały postawione następujące pytania badawcze: 
1. Czy zabiegi krioterapii zmniejszyły dolegliwości bólowe w badanej grupie? 
2. Czy zwiększyła się aktywność ruchowa po krioterapii w badanej grupie pacjentów? 
3. Jak często stosowano leki przeciwbólowe w badanej grupie? 
Materiał i metody. Badana grupa liczyła 30 pacjentów w tym 8 mężczyzn (27%) i 22 kobiety 

(73%) [Ryc.1.] poddanych krioterapii miejscowej w okresie od października do listopada 2009 w 
Gabinecie Rehabilitacji Medycznej NZOZ „Rudek” w Rzeszowie.  

W badanej grupie byli pacjenci w wieku od 35 do 73 lat, średnia wieku wyniosła 57 lat. 
 

 
 

Ryc.1. Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć 
 
Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety, która zawiera informacje dotyczące: 
 rodzaju wykonywanej pracy 
 najczęściej pojawiających się dolegliwości bólowych 
 trudności wykonywania czynności dnia codziennego 
 aktywności ruchowej 
 stosowaniem leków przeciwbólowych 
 zmniejszeniem dolegliwości bólowych po serii zabiegów krioterapii 
Analizę wyników opracowano za pomocą programu Microsoft Office Excel. 
Kryteria włączenia do badań: 
1. Pisemna zgoda pacjenta. 
2. Rozpoznanie choroby przez lekarza: gonartroza jednego lub dwóch stawów kolanowych. 
3. Brak chorób towarzyszących, np.: zmiany skórne. 
Kryteria wyłączenia do badań: 
1. Brak zgody pacjenta. 
2. Brak rozpoznania choroby w kierunku gonartrozy. 
3. Choroby towarzyszące, np.: zmiany skórne, przerwanie ciągłości skóry. 
Nie zdołano zebrać grupy kontrolnej. 
Wyniki. Z przeprowadzonych badań [Ryc.2.] wynika, że 18 (60%) osób skarżyło się 

najczęściej na ból, u 5 (17%) osób występowały obrzęki, 4 (13%) osoby miały trzeszczenia, a 3 
(10%) osoby utykały. 

Z badań [Ryc.3.] wynika, że 2 (7%) osoby ocenia swoją aktywność ruchową bardzo dobrze, 
11 (37%) osób dobrze, 13 (43%) osób umiarkowanie, a 4 (13%) osoby źle. 

W badanej grupie [Ryc.4.] 4 (13%) osoby stosowało raz dziennie leki przeciwbólowe, 3 (10%) 
osoby dwa razy dziennie, 17 (57%) osób raz w tygodniu, a 6 (20%) osób raz w miesiącu. 
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Po zastosowanej terapii [Ryc.5.] tylko 1 (3%) osoba nie odczuwała żadnej poprawy, u 13 
(44%) osób była nieznaczna poprawa, 15 (50%) osób określiło ocenę efektów krioterapii jako zna-
czną poprawę, a 1 (3%) osoba na całkowitą poprawę. 

Z przeprowadzonych badań [Ryc.6.] wynika, że 26 (86%) osób odczuło zmniejszenie dolegli-
wości bólowych, tylko u 4 badanych(14%) dolegliwości bólowe nie zmniejszyły się. 

Wyniki badań obrazują, [Ryc.7.] że u 11 (37%) osób wystąpiła znaczna poprawa aktywności, 
u 8 (27%) osób nieznaczna poprawa, 6 (20%) osób nie ma problemów z poruszaniem się, a 5 (16%) 
osób nie widzi żadnej poprawy. 

Z analizy badań [Ryc.8] wynika, że 5 (17%) osób nadal zażywa taką samą ilość leków, u 8 
(27%) osób ilość zażywanych leków nieznacznie się zmniejszyła, 13 (43%) osób zażywa znacznie 
mniej leków, natomiast 4 (13%) osoby przestały zażywać leki. 

 

 
 

Ryc.2. Charakterystyka najczęściej pojawiających się dolegliwości przed krioterapią 
w badanej grupie 

 

 
 

Ryc.3. Ocena aktywności ruchowej przed krioterapią w badanej grupie 
 

Dyskusja. Jednym z największych stawów człowieka jest staw kolanowy, zaraz po kręgosłu-
pie i stawie biodrowym. Najczęstszym miejscem występowania zmian zwyrodnieniowych jest staw 
kolanowy i biodrowy. Zmiany te cechuje degeneracja i utrata chrząstki stawowej, jak również zmia-
ny kostne w części podchrzęstnej. Etiopatogeneza gonartrozy jest różnorodna, częściej występuje u 
starszych i otyłych kobiet. U mężczyzn zmiany zwyrodnieniowe spowodowane są najczęściej ura-
zami dotyczącymi uszkodzenia łąkotek i więzadeł krzyżowych [3]. 
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Ryc.4. Stosowane leki przeciwbólowe w badanej grupie 
 
 

 
 

Ryc.5. Ocena efektów po zabiegach krioterapii w badanej grupie 
 
 

 
 

Ryc.6. Zmniejszenie dolegliwości bólowych po zabiegach krioterapii w badanej grupie 
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Ryc.7. Wpływ zabiegów krioterapii na aktywność ruchową w badanej grupie 
 

 
 

Ryc.8. Wpływ zabiegów krioterapii na częstość stosowania leków przeciwbólowych  
w badanej grupie 

 

Aby dobrać odpowiednią metodę leczenia należy kierować się stopniem zaawansowania pro-
cesu chorobowego, wieku pacjenta oraz czynnika powstania choroby. Najczęstszym zespołem obja-
wów w gonartrozie są dolegliwości bólowe, zwiększone napięcie mięśni oraz zaburzenie czynności 
stawów. Ważnym elementem w leczeniu jest ograniczenie czynników ryzyka choroby, którym jest 
nadwaga co prowadzi do przeciążeń stawów. Leczenie polega na zmniejszeniu dolegliwości bólo-
wych jak i utrzymaniu dużej ruchomości stawu oraz siły mięśniowej. Właściwe dobrane do stanu 
chorobowego ćwiczenia w szczególności w odciążeniu jak i z oporem poprawią wydolność fizyczną 
pacjenta jego samopoczucie jak również utrzymanie ruchomości stawu. W celu skutecznej reha-
bilitacji ważne jest aby przy nasilonych dolegliwościach bólowych stosowane było odciążenie 
chorych stawów za pomocą kul łokciowych. Chory powinien unikać długiego chodzenia i stania. U 
otyłych podstawowym elementem jest obniżenie masy ciała. W każdym etapie gonartrozy można 
stosować farmakoterapię, która polega na przyjmowaniu leków przeciwbólowych oraz przeciwza-
palnych [1, 6, 12, 15]. 

Ważną rolę w leczeniu gonartrozy wykazują inne metody leczenia fizykalnego. Do jednej z 
nich należy laseroterapia, którą cechuje bezbolesność, efektywność oraz szybkość dając efekt prze-
ciwbólowy i przeciwzapalny. Kolejnym zabiegiem, który możemy wykonać w tej jednostce choro-
bowej jest jonoforeza polega ona na wprowadzeniu leku za pomocą fali ultradźwiękowej. Do 
podstawowych objawów gonartrozy należy ból więc zabiegi będą miały w szczególności działanie 



274              Paulina SZCZEPAŃSKA, Renata SKALSKA-IZDEBSKA, 
     Barbara GORAJ-SZCZYPIOROWSKA, Agnieszka KURACH, Tomasz PAŁKA 

przeciwbólowe, możemy zastosować m.in.: termoterapię (diatermia krótkofalowa, promieniowanie 
podczerwone) oraz elektroterapię (prądy galwaniczne, DD, jonoforeza z nlpz). Aby znieść napięcie 
mięśni i ograniczenie ruchomości w stawach zastosujemy prądy DD, interferencyjne oraz galwa-
niczne. Innym zabiegiem, który zastosujemy będzie magnetoterapia, której cechą charakterystyczną 
jest przenikanie przez wszystkie struktury ustroju. Przyspiesza zrost kostny, działa przeciwbólowo, 
przeciwzapalnie I przeciwobrzękowo. Aby rozluźnić mięśnie można wykorzystać zabiegi borowi-
nowe, okłady parafinowe i promieniowanie podczerwone. W leczeniu gonartrozy również dobre efe-
kty wykazują różnorodne metody balneologiczne [16, 25]. 

Głównym problemem osób chorujących na gonartrozę jest ból, ograniczenie ruchomości, sta-
ny zapalne oraz obrzęki. Zabiegi zimnem mają korzystny wpływ podczas leczenia pacjentów z go-
nartrozą, gdyż hamują procesy zapalne. Zimno ogranicza szybkość przewodnictwa we włóknach ne-
rwowych, blokuje nocyceptory w skórze oraz obniża uwalnianie mediatorów bólu. Podczas schła-
dzania w temperaturze -160° - 180° C ruchliwość wrzecionka mięśniowego znacznie się zmniejsza 
dzięki czemu napięcie mięśni obniża się. Podczas kilkugodzinnego przekrwienia w okolicy tkanek, 
które zostały poddane krioterapii prowadzi do lepszej przemiany materii oraz wyeliminowaniu 
nagromadzonych produktów przemiany materii co w połączeniu z kinezyterapią daje widoczne 
zmniejszenie obrzęku. Zastosowanie krioterapii poprawia funkcjonalność oraz szybkość samodziel-
nego ruchu, które jest bardzo ważne w życiu codziennym u ludzi z gonartrozą [1, 24, 27]. 

W literaturze polskiej można znaleźć różne publikacje na temat wpływu krioterapii na zmiany 
zwyrodnieniowe stawów kolanowych, chciałabym przedstawić najbardziej aktualne badania. 

Ciechanowska i wsp. [3] z Katedry i Zakładu Laseroterapii i Fizjoterapii w Bydgoszczy przed-
stawili pracę, której celem była ocena skuteczności terapii zimnem i laseroterapii z kompresoterapią 
w leczeniu objawów gonartrozy. Grupa badana liczyła 30 osób w wieku od 32 - 78 lat, i wykonano 
zabiegi laseroterapii niskoenergetycznej i terapii miejscowej zimnem w połączeniu z kompreso-
terapią. Zabiegi były wykonywane od poniedziałku do piątku i obejmowały serię 10 zabiegów. 
Pierwszego i ostatniego dnia zabiegów wykonano ocenę dolegliwości bólowych (skalą VAS), skalę 
Laitinena, mierzenie obwodów stawów kolanowych, test przysiadów, swobodny chód na dystansie 6 
metrów oraz test TUG. Przed terapią ponad 50% pacjentów oceniało dolegliwości bólowe nie więcej 
niż 5, po terapii na 2. Najmniejsza dolegliwość bólowa przed terapią wynosiła 2, a po terapii 0. 
Można stwierdzić że, zastosowana terapia znacząco wpływa na dolegliwości bólowe. W dalszym to-
ku badań wynikło że, przed terapią około 75% pacjentów wykonało 2 przysiady bez dolegliwości 
bólowych. Po terapii tyle samo pacjentów wykonało 10 przysiadów, więc funkcja stawów kolano-
wych również się poprawiła. Wyniki badań wykazały, że laseroterapia niskoenergetyczna w połą-
czeniu z terapią zimnem jest skuteczną metodą przeciwbólową w gonartrozie. 

Jezierski [9] zajmował się badaniami na temat wpływu kriostymulacji na wydolność i estetykę 
chodzenia w gonartrozie. Oceniał wydolność i efektywność chodu oraz jaki dystans może pokonać 
chora osoba i jaki jest jej stopień zdolności chodzenia po schodach. Dodatkowo pacjenci mieli 
wykonywane ćwiczenia ekscentryczne i koncentryczne mięśni odpowiadających za poprawność 
chodzenia. W badaniu brało udział 86 pacjentów w tym 51 kobiet i 35 mężczyzn. Wyniki wykazały 
poprawę wydolności chodu u 25% badanych, efektywność wchodzenia i schodzenia ze schodów 
uzyskało 20% chorych. Tak dobre rezultaty odnośnie wydolności chodu uzyskano dzięki zmniej-
szeniu dolegliwości bólowych po zastosowaniu krioterapii. Działanie przeciwbólowe krioterapii 
przyczyniło się do uzyskania satysfakcjonujących efektów. 

Jasiak – Tyrkalska i wsp. [8] przedstawili ocenę skuteczności dwóch różnych zabiegów termo-
terapeutycznych w procesie postępowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu 
kolanowego. Celem ich badań było porównanie skuteczności przeciwbólowej zabiegów termo-
terapeutycznych z magnetoterapią oraz ćwiczeniami leczniczymi na poprawę funkcji stawu kola-
nowego z gonartrozą. Grupa badana liczyła 48 pacjentów z gonartrozą, którzy losowo zostali pod-
zieleni na dwie grupy A i B. Grupa A liczyła 24 osoby w wieku 46 - 85 lat, w tym 20 kobiet i 4 
mężczyzn, gdzie podstawowym zabiegiem była krioterapia miejscowa. Grupa B liczyła 24 osoby, 18 
kobiet i 6 mężczyzn w wieku 45 - 78 lat. Podstawowym kryterium oceny było badanie poziomu bólu 
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przy użyciu skali Likerta, badanie zakresu czynnego zginania i prostowania w stawie kolanowym 
oraz siłę grup mięśniowych zginaczy i prostowników. Wyniki badań wykazały istotne efekty 
postępowania rehabilitacyjnego w zmniejszeniu bólu zarówno przy zastosowaniu zimno jak i cie-
płolecznictwa, jednak zastosowanie krioterapii miejscowej jest bardziej skuteczne w zmniejszeniu 
dolegliwości bólowych. Kolejnym bardzo znaczącym objawem gonartrozy jest deficyt zakresu ruchu 
w stawie kolanowym. Porównanie wyników z zastosowaniem obu zabiegów wykazał większą sku-
teczność program z zastosowaniem krioterapii miejscowej. W przeprowadzonych badaniach należy 
podkreślić, że zabiegi termoterapeutyczne charakteryzują się wysoką skutecznością, jednak do le-
czenia przeciwbólowego winna być stosowana krioterapia miejscowa. 

Skrzek i Zagrobelny [22] prowadzili badania na temat wpływu krioterapii na czynność układu 
ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Celem pracy była ocena skuteczności 
krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej z zastosowaniem fizjoterapii na zmniejszenie dolegliwości 
bólowych, poprawę ruchomości stawu kolanowego, efektywność chodu oraz stabilność i równowagę 
pozycji stojącej pacjentów. Badania zostały przeprowadzone w Pracowni Krioterapii AWF we Wro-
cławiu. Grupa badana liczyła 149 pacjentów z rozpoznaną gonartrozą, która została poddana 3 - 
tygodniowej fizjoterapii i obejmowała 15 zabiegów krioterapii. Krioterapię miejscową zastosowano 
u 88 pacjentów a ogólnoustrojową u 61. Każda z grup wykonywała indywidualnie dobrane ćwi-
czenia lecznicze. Grupa I poddana była 15 zabiegom krioterapii miejscowej na staw kolanowy raz 
dziennie i przebadano 24 kobiety w wieku od 45 do 72 lat. Grupa II licząca 42 kobiety i 8 mężczyzn 
w wieku od 25 do 74 lat, została poddana 15 zabiegom krioterapii ogólnoustrojowej. Po zabiegach 
krioterapii wszyscy pacjenci mieli zastosowaną kinezyterapię. Obie grupy miały wykonane przed i 
po zabiegach pomiary obwodów, zakresu zginania, ocenę natężenia bólu, testy czynnościowe oraz 
badanie równowagi i stabilności. Uzyskane wyniki badań wskazują na poprawę stanu czynno-
ściowego stawu kolanowego na zastosowanie krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej. Wykazują, 
że obrzęk w grupie I zmniejszył się o 2%, natomiast w grupie II o 1,2%. Największą poprawę za-
kresu ruchomości stawu kolanowego odnotowano w grupie I - 15,8%, natomiast 6% w grupie II. W 
obu grupach zgłaszane ostre dolegliwości bólowe po zastosowanej terapii uległy zmniejszeniu. Przed 
zabiegami wszystkie osoby z grupy I skarżyły się na bolesność kolana przy chodzeniu po schodach, 
po terapii tylko 2 pacjentki nadal odczuwały ból przy wchodzeniu a 7 przy schodzeniu. Przepro-
wadzone badania wykazały, że zastosowana fizjoterapia z zastosowaniem krioterapii miejscowej i 
ogólnoustrojowej wpłynęła pozytywnie na poprawę wszystkich badanych parametrów. 

Wilk i wsp. [26] przeprowadzili badania w Krakowskim Centrum Rehabilitacji. Tematem ich 
badań był wpływ obrazu termowizyjnego okolicy stawu kolanowego u pacjentów poddanych krio-
terapii miejscowej w zależności od stosowanego programu fizjoterapii. Do badań wybrali losowo 38 
pacjentów z czego 60,53% stanowiły kobiety a 39,47% mężczyźni, którzy zostali poddani zabiegowi 
krioterapii na staw kolanowy. Dobór pacjentów był kierowany zgodą chorego na wykonanie badań, 
skierowanie od lekarza na rehabilitację, zabiegi fizjoterapeutyczne na staw bądź stawy kolanowe 
oraz prawidłowe wartości BMI. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od stosowania zabie-
gów fizjoterapeutycznych. Do grupy 1 zostało zakwalifikowanych 17 pacjentów w tym 58, 82 % 
stanowiły kobiety a 41, 18% mężczyzn, u których po krioterapii prowadzono ćwiczenia kończyn 
dolnych. Do 2 grupy należało 21 osób w tym 61,9% kobiet i 38,1% mężczyzn. W tej grupie zabiegi 
kinezyterapeutyczne wykonywane były 30 minut po krioterapii. U wszystkich pacjentów rejestro-
wano zmiany obrazu termowizyjnego przed i po krioterapii. Wyniki z przeprowadzonych badań 
stwierdzają, że zabiegi kinezyterapeutyczne należy wykonywać bezpośrednio po krioterapii, ponie-
waż jest to celem właściwego wykorzystania tych zabiegów. Przeprowadzone badania potwierdziły, 
że badanie termowizyjne jest skuteczne przy weryfikacji efektów krioterapii. 

Bolach i Trzonkowski [2] z Zakładu Sportu i Rekreacji Osób Niepełnosprawnych AWF we 
Wrocławiu badali wpływ kriogimnastyki na usprawnianie lecznicze kobiet ze zmianami zwyrodnie-
niowymi stawów kolanowych. Celem pracy była analiza wpływu kriogimnastyki w porównaniu z 
kinezyterapią z zastosowaniem innych zabiegów fizykoterapeutycznych u kobiet z gonartrozą. Ba-
danie zostało przeprowadzone w Zakładzie Fizjoterapii Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej 
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we Wrocławiu. Grupa badana liczyła 45 kobiet w wieku o 55 - 65 lat, u których zmiany zwy-
rodnieniowe objawiały się znacznym ograniczeniem zakresu ruchów stawów kolanowych. Pacjentki 
zostały poddane serii 10 zabiegów odbywających się codziennie. Powyższa grupa została podzielona 
na grupę eksperymentalną, która liczyła 20 pacjentek w wieku od 55 - 65 lat. Zostali oni poddani 
zabiegowi krioterapii miejscowej i ćwiczeniom leczniczym. Natomiast grupę kontrolną utworzono z 
25 kobiet w wieki od 55 - 65 lat, były poddawane tak jak grupa eksperymentalna ćwiczeniom le-
czniczym oraz różnym zabiegom fizykalnym z zakresu: pola magnetycznego, ultradźwięków, bio-
stymulacji laserowej, jonoforezy i prądów DD. Po analizie wyników, można stwierdzić, że w grupie 
kobiet z gonartrozą, które były poddawane zabiegom krioterapii miejscowej przyniosło o wiele 
lepsze rezultaty niż u kobiet poddanych tradycyjnym zabiegom fizykoterapeutycznym. Znaczne 
zwiększenie zakresów ruchów w stawie kolanowym odnotowano w grupie eksperymentalnej zaró-
wno jak i poprawę siły mięśniowej przy pomocy kriogimnastyki. Pacjentki ze zmianami zwyrodnie-
niowymi stawów kolanowych skarżyły się na ból zarówno podczas spoczynku, snu czy poruszaniu 
się. Krioterapia miejscowa wywołała znaczną poprawę dolegliwości bólowych niż stosowanie in-
nych zabiegów fizykalnych. 

Jezierski [10] badał wpływ zastosowania kriostymulacji i usprawniania na siłę mięśni dzia-
łających na stawy kolanowe u chorych z gonartrozą. Celem pracy była ocena rozwoju siły mięśni u 
chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych leczonych metodą kriostymulacji i 
usprawniania. Grupa badana (I) liczyła 35 osób, 24 kobiety i 11 mężczyzn w wieku 34 - 79 lat. W I 
etapie zastosowano kriostymulację i usprawnianie ruchowe codziennie przez 2 - 4 tygodnie. Grupę 
kontrolną (II) stanowiło 30 osób, 21 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 33 - 81 lat, u których w I etapie 
zamiennie za kriostymulację zastosowano nagrzewanie promieniami IR lub okłady parafinowe oraz 
ultradźwięki lub impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości przez okres 14 dni. II etap 
leczenia obejmował poddanie grupy I tradycyjnej fizykoterapii a grupę II kriostymulacji oraz w obu 
grupach zastosowano taką samą formę ćwiczeń leczniczych. Wyniki badań stwierdzają, że po I eta-
pie zabiegów siła mięśni u chorych z grupy I wzrosła trzykrotnie w stosunku do grupy II. Po II etapie 
siła mięśni rosła szybciej w grupie II. W przeprowadzonych badaniach stwierdza się, iż siła mięśni 
prostowników i zginaczy u osób z gonartrozą jest słabsza od siły mięśni ludzi zdrowych oraz fakt, że 
po zastosowaniu kriostymulacji jest większy przyrost siły mięśniowej w porównaniu z tradycyjną 
fizykoterapią. 

Gachewicz i wsp. [4] przeprowadzili badania na temat skuteczności krioterapii miejscowej w 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w Pracowni Krioterapii na Wydziale Fizjo-
terapii we Wrocławiu. Przebadano 24 kobiety w wieku 45 – 72 lat z rozpoznaniem gonartrozy. 
Wszystkie pacjentki zostały poddane 10 zabiegom krioterapii miejscowej i kinezyterapii. Wykonano 
badania pomiarów obwodów i długości kończyn, zakresu ruchomości w stawach kolanowych, testu 
czynnościowego i określenie dolegliwości bólowych za pomocą skali Laitinena. Wyniki badań 
wskazują na poprawę stanu czynnościowego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 
kolanowych poddanych krioterapii miejscowej i kinezyterapii. Po serii zabiegów wyniki z pomiarów 
obwodów chorego stawu świadczą o zmniejszeniu obrzęku kolana oraz poprawę zakresu ruchu w 
stawach. Korzystne efekty zastosowanych zabiegów potwierdza test „przysiady”. Przed zabiegami 
23 osoby z 24 badanych skarżyło się na ból podczas przysiadu oraz przy wstawaniu, po zabiegach 4 
kobiety nadal odczuwało ból w I fazie a 7 w II fazie. Kolejnym testem było „schodzenie po scho-
dach” w którym wszystkie pacjentki skarżyły się na ból przy wchodzeniu jak i schodzeniu, natomiast 
po zabiegach krioterapii miejscowej tylko 2 pacjentki odczuwały ból podczas wchodzenia a 7 
podczas schodzenia. Z przedstawionych wyników można stwierdzić, że przy zmianach zwyrod-
nieniowych stawów kolanowych bardziej bolesne jest schodzenie niż wchodzenie po schodach. 
Również pomocnym przy badaniu skuteczności zabiegów okazał się test na wykonanie klęku 
prostego. W całej grupie chorych zauważono, że sprawia on duży ból podczas wykonywania wszy-
stkich 3 faz klęku. Po serii zabiegów tylko 6 pacjentek skarżyło się na ból podczas przejścia do 
klęku, 14 podczas klęku i 16 podczas wstawania. Odczucia bólowe zgłaszały wszystkie pacjentki a 
po 10 zabiegach stwierdzono znaczne zmniejszenie bólu. Zastosowane zabiegi krioterapii miej-
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scowej dają pozytywny wpływ na redukcję bólu w stawach, zmniejszenie obrzęku kolana oraz po-
prawę ruchomości stawów. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zabiegi krioterapii miejscowej są skuteczną formą w 
leczeniu gonartrozy dając poprawę w zmniejszeniu dolegliwości bólowych, zwiększeniu aktywności 
ruchowej oraz zakresów ruchu [5, 11, 14, 7, 18, 21, 23]. Całkowite wyleczenie choroby zwyrodnie-
niowej stawów kolanowych jest niemożliwe ale można opóźnić rozwój choroby i związanych z nią 
dolegliwości. 

Wnioski. W wyniku przeprowadzonych uzyskano następujące odpowiedzi na pytania bada-
wcze: 

1. Zabiegi krioterapeutyczne zmniejszyły dolegliwości bólowe w zmianach zwyrodnienio-
wych stawów kolanowych w badanej grupie. 

2. Krioterapia zwiększyła aktywność ruchową pacjentów z gonartrozą w badanej grupie. 
3. Częstość stosowanych leków przeciwbólowych w badanej grupie zmniejszyła się. 
4. Wyniki badań pokazują, że w badanej grupie chorych krioterapia miała pozytywny wpływ 

w leczeniu gonartrozy. 
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Anotacja. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia spraw-
ności osób po 50 roku życia. Etiologia choroby nie jest znana, ale wyróżnia się wiele czynników warunkujących jej po-
wstanie. Charakterystycznymi objawami są bóle podczas ruchu, które prowadzą do zmniejszenia jakości życia. Jednym ze 
sposobów leczenia jest stosowanie zabiegów krioterapii miejscowej, które przynoszą pozytywne efekty leczenia go-
nartrozy. 
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Annotation. Degenerative joint disease of the knee is one of the main reasons for decrease physical activity over 
the age of 50. Disease etiology is not known but there are many factors that have an effect on its formation. Characteristic 
symptom is pain during movement, which leads to reduction in quality of life. One of the ways of treatment is to use local 
cryotherapy which brings positive effects on gonarthrosis treatment. 
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