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Анотація. Ревматоїдне запалення суглобів – прогресуюча, хронічна хвороба сполучної тканини,
яка призводить до інвалідності та передчасної смерті, а з огляду на частоту виникнення (1% населення) є
важливою соціальною проблемою.
Метою проведених досліджень було оцінити їх вплив фізіотерапії на ступінь болю, час тривання
ранкової скутості і набряків, визначити ефективне для пацієнтів лікування, яке найчастіше рекомендується
лікарями.
Дослідження було проведено у спеціалізованому шпиталі Ясьле та Центрі реабілітації в Ясьле
упродовж листопада 2008 – лютого 2009 рр. У дослідження взяли участь 40 пацієнтів, серед 28 жінок
(70%) та 12 чоловіків (30%). Було проведено анкетування до та після завершення фізіотерапевтичних процедур. Для оцінювання ступеня болю та набряків була використана візуальна аналогова шкала (VAS).
Після виконання серії фізіопроцедур, ступень болю та суглобових набряків, а також час ранкової
скутості зменшилися порівняно із станом, після попередньо застосованої терапії. Середня різниця показників у досліджуваній групі становила зменшення болю на 2,6 бала, набряків – на 1,9 бала, час ранкової
скутості скоротився до 40 хвилин.
Найчастіше використовувалися процедури: кріотерапія – 29 разів, лазер – 23, ультразвук – 22, магнітне поле низької частоти – 20. Пацієнти назвали найефективнішими процедурами в лікуванні ревматоїдного запалення суглобів: кріотерапію, ультразвук та лазерну біостимуляцію.

Wstęp. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) zwane niegdyś gośćcem stawowym jest
przewlekle postępującą, wieloukładową chorobą tkanki łącznej z charakterystycznym niespecyficznym zapaleniem stawów oraz występującymi zmianami pozastawowymi i powikłaniami
układowymi. RZS jest obecnie powszechnie występującą chorobą – dotyczy 1% populacji co w
samej Polsce stanowi blisko 400 tysięcy chorych, 2-3 krotnie częściej występując u kobiet niż u
mężczyzn. Choroba dotyka głównie ludzi będących w sile wieku, zdolnych do pracy – prowadząc z biegiem czasu do ich niepełnosprawności, a w konsekwencji przedwczesnej śmierci.
Powoduje to zauważalny problem ekonomiczno-społeczny nieznajdujący do tej pory skutecznego rozwiązania [1-4].
Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów jest trudnym zadaniem, bowiem z jednej strony
zapobieganie tej chorobie jest niemożliwe ze względu na niewyjaśnioną etiologię, a z drugiej, postępujący proces zapalny pozwala na ustalenie programu rehabilitacji tylko na krótkie okresy i zmusza
do stałej zmiany metod terapeutycznych uwarunkowanych nową lokalizacją zmian stawowych.
Dodatkowym utrudnieniem w leczeniu RZS jest towarzyszący chorym ból, sztywność poranna oraz
obrzęki które negatywnie wpływają na proces usprawniania. Choroba ta w początkowym okresie jest
trudne do rozpoznania, a podobieństwo występujących objawów do innych jednostek chorobowych
jest przyczyną wielu pomyłek diagnostycznych co dodatkowo opóźnia wdrożenie prawidłowego
leczenia. Chorzy powinni zostać poddani wieloletniemu kompleksowemu leczeniu, a nie tylko ko
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rzystać z samej opieki lekarskiej, jak często wynika z wiedzy pacjentów Zespołu uczestniczący i
współpracujący w leczeniu choroby powinien składać się z: reumatologa, neurologa, ortopedy, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego, terapeuty fizykalnego, pracownika socjalnego, psychologa, a ich
działania koordynuje lekarz prowadzący. [5, 6].
W kompleksowym postępowaniu z chorymi na RZS wielu autorów opisuje, iż obok farmakoterapii i kinezyterapii istotną rolę odgrywa fizykoterapia. Efekty terapeutyczne zabiegów fizykoterapeutycznych wpływają między innymi na rozluźnienie i wzrost siły mięśniowej stanowiąc pełne uzupełnienie kompleksowej terapii. W pracy zostanie dokonana próba oceny skuteczności fizykoterapii
w leczeniu tej jednostki chorobowej. Trzeba jednak dodać, że zabiegi fizykoterapeutyczne mają na
celu łagodzenie objawów choroby, natomiast nie likwidują przyczyn leczonej choroby [7-9].
Cel pracy. Celem badań była ocena wpływu fizykoterapii na poziom bólu, czas trwania sztywności porannej oraz obrzęki u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, a także określenie najskuteczniejszego zabiegu, w ocenie pacjentów, najczęściej zlecanego przez lekarzy.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle oraz w
Centrum Rehabilitacji w Jaśle, w okresie od listopada 2008 do lutego 2009 roku. Badaniem objęto
40 pacjentów z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów, na podstawie kryteriów diagnostycznych wg American College of Rheumatology. Wśród badanych znalazło się 28 kobiet (70%) i
12 mężczyzn (30%) [Ryc.1.], w wieku od 32 do 71 lat. Średnia wieku kobiet wyniosła 50,5 lat,
natomiast mężczyzn 42,4 lat. Średnia wieku całej badanej grupy wyniosła 46 lat. Charakterystykę
badanej grupy ze względu na przedziały wiekowe przedstawia Tab.1.

Ryc.1. Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć (w%)
Tabela 1
Charakterystyka badanej grupy ze względu na przedziały wiekowe
Przedział wieku
Liczba chorych
(odsetek w %)

30-39

40-49

50-59

60-71

9 (22,5%)

12 (30%)

13 (32,5%)

6 (12,5)

Poziom wykształcenia w badanej grupie przedstawiał się następująco: z wykształceniem: pomaturalnym i wyższym było 15 ankietowanych (37,5%), średnim zawodowym i ogólnokształcącym
13 (32,5%), zasadniczym zawodowym 5 (12,5%), natomiast z niepełnym podstawowym i podstawowym 7 pacjentów (17,5%) [Ryc. 2.].
Wśród ankietowanych ponad połowa tj. 60% (24 osoby) była aktywna zawodowo, z czego
41,6% (10 osób) wykonywało pracę o charakterze umysłowym, pozostali – 48,4% (14 osób) to pracownicy fizyczni i fizyczno – umysłowi. W grupie niepracujących, emeryci stanowili 37,5% (6
osób), renciści 43,75 (7 osób) a bezrobotni 8,75% (3 osoby) [Ryc.3.].
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Zaobserwowano również obciążenie genetyczne reumatoidalnym zapaleniem stawów wśród
najbliższych członków rodziny u 22,5% (9 osób) gdzie u 55% (5 pacjentów) choroba występowała u
matki, natomiast u ojca jak i rodzeństwa po 22,5% (2 pacjentów).

Ryc.2. Charakterystyka badanej grupy uwzględniająca poziom wykształcenia

Ryc.3. Aktywność zawodowa w badanej grupie chorych na RZS
Podstawową metodą zbierania informacji była ankieta własna. Ankieta składała się z dwóch
części. Pierwsza, dotyczyła ogólnych informacji o pacjencie oraz druga część dotycząca stanu zdrowia pacjenta. Do oceny subiektywnych odczuć badanych wykorzystano 10 punktową skalę wzrokowo – analogową VAS (Visual Analogue Scale). Zadaniem badanych było wypełnienie ankiety przed
oraz po wykonaniu serii zabiegów fizykoterapeutycznych, jak również udzielenie rzetelnych odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące aktualnego stanu zdrowia.
Podczas korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych pacjenci przyjmowali leki farmakologiczne, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Kryteria włączenia do badań:
1) zgoda pacjenta;
2) wiek 30 – 75 lat;
3) rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów na podstawie kryteriów wyznaczonych
przez American College of Rheumatology;
4) wykluczenie chorób towarzyszących, mogących zmieniać wynik badania (cukrzyca, nowotwory).
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Wyniki. Łączna liczba wszystkich stosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych wyniosła
113 (100%). Wśród badanych najczęściej była wykonywana krioterapia, bo przyjmowało ją 29 pacjentów (co stanowiło 26% wszystkich zabiegów). Mniejszą popularność zanotowano w stosowaniu
biostymulacji laserowej oraz ultradźwięków – odpowiednio 23, 22 (po 20%), pole magnetyczne
wykonywano u 20 chorych (18%),a jonoforezę – 8 (7%), prąd DD – 6 (5%), T.E.N.S. – 5 pacjentów
(4%) [Tab.2., Ryc.4.]
Tabela 2
Rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych stosowanych u chorych na RZS
Zabieg

Krioterapia

Laser

T.E.N.S

Jonoforeza

Liczba pacjentów

29

23

5

8

Prądy
DD
6

Pole
magnetyczne
20

Ultradźwięki
22

Przed terapią dolegliwości bólowe w badanej grupie występowały we wszystkich stawach
objętych badaniem (stawy stopy, skokowe, kolanowe, biodrowe, st. kręgosłupa szyjnego, łokciowe,
barkowe, nadgarstkowe, ręki). Najczęściej wymienianymi stawami na które skarżyli się pacjenci
przed zastosowaniem fizykoterapii były stawy ręki oraz stawy kolanowe – zgłaszało je odpowiednio
23 (57,5% badanych)i 18 badanych (45%). Po leczeniu zanotowano zmniejszenie ilości wszystkich
wcześniej wymienianych stawów powodujących ból [Ryc.5.].

Ryc. 1. Procentowy rozkład stosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych
w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Średnia ocena bólu (wg skali VAS) dla całej badanej grupy przed leczeniem fizykoterapeutycznym wynosiła 5,5 (55%) w 10 (100%) punktowej skali. Po zabiegach fizykoterapeutycznych średnia bólu spadła z 5,5 (55%) do 2,9 punktów (26%) [Ryc.6.].
Przed przyjmowaniem zabiegów fizykalnych 97,5% ankietowanych skarżyło się na ból, z czego 70% badanych oceniało jego poziom na 4 lub więcej punktów (10 punktowa skala VAS). Po leczeniu odnotowano znaczny spadek odczuwania bólu. U 45% badanych ból ustąpił całkowicie lub
wynosił 1 punkt [Ryc.7.].
Najwyższą skuteczność działania przeciwbólowego zabiegów fizykoterapeutycznych odnotowano u pacjentów poddanym terapii ultradźwięków oraz laseroterapii co stanowi odpowiednio 92%;
91%. Po zastosowaniu prądów diadynamicznych zmniejszenie bólu nastąpiło u 83% badanych, po
krioterapii – 80%, po zastosowaniu T.E.N.S. – 75%, natomiast po magnetoterapii u 70% chorych
[Ryc.8.].
Średnia ocena obrzęków okołostawowych (wg skali VAS) dla badanej grupy przed leczeniem
fizykalnym wynosiła 5,3 (53%) w 10 (100%) punktowej skali Po zakończeniu terapii wynik ten
spadł o 1,9 (19%) punktu i wyniósł 3,4. punkty [Ryc.9.]
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Przed rozpoczęciem leczenia średni czas trwania sztywności porannej ankietowanej grupy wynosił 87 minut, natomiast w badaniu przeprowadzonym po leczeniu sztywność poranna trwała średnio 47 minut [Ryc.10.].

Ryc.5. Bolesne stawy zgłaszane przez badaną grupę w przebiegu r.z.s.
przed i po zastosowaniu fizykoterapii

Ryc.6. Średnia bólu badanej grupy przed i po zastosowaniu fizykoterapii

Ryc.7. Ocena bólu (skala VAS) badanej grupy
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Ryc.8. Skuteczność działania przeciwbólowego stosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych
w badanej grupie [%]

Ryc.9. Średnia ocena obrzęków okołostawowych badanej grupy (skala VAS)

Ryc.10. Średni czas trwania sztywności porannej w badanej grupie
Sztywność poranna przed terapią występowała o 97,5% badanych. Najdłużej bo do 4 godzin
utrzymywała się ona u 2 (5%) badanych, do 2 godzin zaobserwowano sztywność u 17 (42,5%) osób,
natomiast do godziny oraz 30 minut, odpowiednio u 12 (30%) i 8 (20%) ankietowanych. Po leczeniu
fizykoterapeutycznym sztywność poranna ustąpiła całkowicie u 7 (15%) pacjentów, a u 62% trwała
do 1 godziny [Ryc.11.].
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Ryc.11. Czas trwania sztywności porannej w badanej grupie chorych przed i po fizykoterapii
W ocenie pacjentów najskuteczniejszymi zabiegami fizykoterapeutycznymi są krioterapia (wg
18 pacjentów – 45%), ultradźwięki (9 pacjentów – 22,5%), laser (9 pacjentów – 22,5%). Tylko 4 badanych (10%) wskazało pole magnetyczne za najskuteczniejszy zabieg przeciwbólowy. Pozostałe
stosowane zabiegi (T.E.N.S.. jonoforeza, prąd DD) nie zostały przez badaną grupę wskazywane za
skuteczne [Ryc.12.].

Ryc.12. Ocena skuteczności zastosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych
w ocenie badanych
Dyskusja. Szczególnie zalecanymi przez Kulińskiego [7] i Zimmerman – Górską [9] zabiegami fizykoterapeutycznymi w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów są zabiegi z zakresu termoterapii, zwłaszcza krioterapia, ultradźwięki, biostymulacja laserowa, elektroterapia. Z przeprowadzonego badania własnego wynika, iż zabiegi te były wykorzystywane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ale ich zastosowanie nie było równomierne i część z nich cieszyła się małą popularnością. Najczęściej wykonywanymi zabiegami były: krioterapia (26%) oraz laser i ultradźwięki (po
20%). Zaskakująco rzadko, w stosunku do wszystkich zabiegów, były wykonywane zabiegi z zakresu T.E.N.S. (4%). Być może wynika to z niewiedzy, lub nieznajomość właściwych parametrów zabiegów stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, co zostało również potwierdzone w badaniach Kulińskiego [7].
Analiza przeprowadzone badań świadczy o wysokiej skuteczności metody T.E.N.S. – zmniejszenie bólu wystąpiło u 80% pacjentów poddawanym temu zabiegowi. O skuteczności przeciwbólowej metody T.E.N.S. mówi także praca Demczyńskiego oraz Wrzoska [10].
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Janiszewski i wsp. [11] podają, że działanie jonoforezy daje pozytywne efekty przeciwzapalne,
przeciwbólowe oraz przeciwobrzękowe w leczenie r.z.s. Badania przeprowadzone na swojej grupie
wykazały, że u 8 badanych u których wykonywano jonoforezę stwierdzono duża skuteczność w
uśmierzaniu bólu. W przypadku stosowania prądów DD (wg Bernarda) stwierdzono zmniejszenie
dolegliwości bólowych u 83% badanych poddawanych tej terapii. Do podobnych wniosków doszli
Nowotny [12] i Mika [8] opisując wykorzystywanie sekwencji prądów diadynamicznych w celu
uśmierzenia bólu: DF – 2 minuty, CP – 3 minuty, LP – 3 minuty.
Badania własne dowodzą, iż stosowane zabiegi fizykoterapeutyczne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów zmniejszyły ból w badanej grupie o 26%, spadek odczuwania bólu odnotowano we wszystkich stawach objętych terapią. Szczególne dobre wyniki leczenia odnotowano w stawach rąk i kolan. Przedstawione wyniki świadczą o skuteczności zabiegów fizykalnych w działaniu
przeciwbólowym co także zostało odnotowane w literaturze – gdzie podobne wyniki opisywał Hirvonen [13], a także Brosseau i wsp. [14].
U 22 pacjentów poddawanych terapii ultradźwiękowej odnotowano spadek dolegliwości bólowych (u 92% badanych). Dane te potwierdzają dużą skuteczność działania fali ultradźwiękowej w
r.z.s. które również zostało potwierdzone w literaturze przez Konrada [15]. Opisuje on w swojej
publikacji pozytywne efekty stosowania ultradźwięków w terapii „dłoni reumatoidalnych” gdzie
stosowanymi parametrami zabiegów były: intensywność 0,5 – 1,2 W/cm2 o częstotliwości 800 Hz.
Podobny wynik terapii przeciwbólowej uzyskano u 91% chorych leczonych biostymulacją laserową.
Z analizy przedstawionego wyniku można stwierdzić, że działanie biostymulacji laserowej przynosi
skuteczny efekt przeciwbólowy ułatwiając sprawne poruszanie się chorego. Przeciwbólowe działania
biostymulacji laserowej znajduje swoje potwierdzenie w literaturze [16].
Pola magnetycznego niskiej częstotliwości stosowano u 20 badanych (50%). Wyniki wykazały, że zmniejszenie bólu po zabiegach nastąpiło u 70% badanych poddawanych temu zabiegowi.
Wynik ten wskazuje, iż pole magnetyczne niskiej częstotliwości wpływa przeciwbólowo i potwierdza on publikacje Dortch`a i Johnson`a [17] którzy stosowali do wywołania efektu przeciwbólowego
pole magnetyczne o częstotliwości 5-50 Hz i intensywności 10 mT.
Według Brykle [18] oraz Zimmerman – Górskiej [19] czas sztywności porannej w r.z.s. powinien utrzymywać się około 1 godziny – przed leczeniem miało to miejsce także w badanej grupie (1
godzina 27 minut). Po zastosowanym leczeniu fizykoterapeutycznym odnotowano skrócenie czasu
sztywności porannej aż o 40 min. i wynosiła 47 minut. Sztywność poranna ustąpiła całkowicie u
15% badanych, natomiast u większości jej czas skrócił się do godziny. Wynik ten świadczy o dużej
skuteczności fizykoterapii w zwalczaniu sztywności porannej powstającej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Działanie takie zostało także udowodnione przez Brosseau i wsp. [20] – wykazali oni spadek odczucia bólu u ok. 70% chorych i zmniejszenie czasu trwania sztywności porannej po zastosowaniu fizykoterapii.
U wszystkich ankietowanych przed leczeniem odnotowano występowanie obrzęków okołostawowych. Średnia oceny występowania obrzęków stawowych badanej grupy wynosiła 5,3 w 10 punktowej skali. Po zakończeniu terapii wynik ten obniżył się o 1,9 punktu (19%) i wyniósł 3,4. Dane te
wskazują że stosowane zabiegi fizykoterapeutyczne w zmniejszyły obrzęki stawów u chorych na r. z.
s. Wynik ten potwierdzenie znajduje w literaturze [7]. Jak podaje Janiszewski i wsp. [13] działanie
przeciwobrzękowe zabiegów fizykoterapeutycznych daje wtórny wzrost siły mięśniowej oraz poprawę ekonomiki mięśniowej.
Po zastosowaniu krioterapii odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych u 86% badanych pacjentów, z czego u 17,5% nastąpiło całkowite ich ustąpienie. Dowodzi to, iż zabiegi krioterapeutyczne stosowane w r.z.s. mają działanie przeciwbólowe. Pozytywne efekty krioterapii zostało
również opisane w literaturze przez Michalika [21], Millera [22] i Zagrobelnego [33]. Autorzy ci
opisują zastosowanie niskich temperatur w leczeniu, wywołując efekt zmniejszenia bólu oraz zwiększenia przepływu krwi przez powłoki skórne i narządy wewnętrzne. Zabiegi krioterapeutyczne zostały ponadto uznane przez ankietowaną grupę za najbardziej skuteczne w uśmierzaniu bólu. W
badaniu tym chorzy z reumatoidalnym zapaleniem stawów subiektywnie oceniali skuteczność działania przeciwbólowego zabiegów fizykoterapeutycznych pod kątem własnych odczuć. Większość
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badanych najwyżej oceniło właśnie krioterapię, bo aż 18 (45%), dalsze miejsca zajęły laseroterapia i
ultradźwięki, które znalazły uznanie u 9 chorych (po 22,5%) oraz magnetoterapia wskazywana przez
4 pacjentów. Najniżej sklasyfikowane zostały zabiegi wykorzystujące właściwości prądu elektrycznego Wynik ten może być sporym zaskoczeniem ze względu na opisywaną w literaturze [7, 8, 11]
dużą skuteczność działania przeciwbólowego tych zabiegów. Może to być związane ze źle dobieranymi parametrami zabiegów do tej jednostki chorobowej, zwłaszcza przy wykonywaniu metody
T.E.N.S. co podaje Kuliński [7]. Przyczyną nieefektywnego działania przeciwbólowego zabiegów
elektroleczniczych mogą być także nieodpowiednio dobierane leki i parametry zabiegów w przypadku stosowania jonoforezy o czym wspomina Goraj-Szczypiorowska i wsp. [24].
Klasyfikacja skuteczności zabiegów fizykoterapeutycznych według pacjentów jest jednak mało obiektywna, ponieważ badani oceniali zabiegi którym byli poddawani. Dlatego też wynik ten może być znacznie zamazany z powodu nieproporcjonalnego rozkładu zabiegów. Jest to szczególnie
widoczne pomiędzy najczęściej stosowaną krioterapią (u 29 badanych) a najrzadziej stosowaną metodą T.E.N.S. (4). Ta dysproporcja może także tłumaczyć wynik oceny skuteczności stosowanych
zabiegów fizykoterapeutycznych.
Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników zostały postawione następujące wnioski:
1. Najczęściej zlecane zabiegi u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów to: krioterapia, ultradźwięki, laser i pole magnetyczne niskiej częstotliwości.
2. Zabiegi fizykoterapeutyczne zmniejszają dolegliwości bólowe u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
3. Zabiegi fizykoterapeutyczne zmniejszają obrzęki okołostawowe u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
4. Zabiegi fizykoterapeutyczne skróciły czas trwania sztywności porannej.
5. Według pacjentów najbardziej skutecznymi zabiegami w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów są: krioterapia, ultradźwięki i biostymulacja laserowa.
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Streszczenie. Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest postępującą, przewlekłą chorobą tkanki łącznej
która doprowadza do niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci, a ze względu na częstość występowania – 1% populacji stanowi ona poważny problem społeczny.
Cel badań: Celem stosowanych zabiegów była ocena ich wpływu na poziom bólu, czas trwania sztywności porannej oraz obrzęki oraz określenie najskuteczniejszego zabiegu wg pacjentów oraz najczęściej zlecanych przez lekarzy.
Materiał i metody: W szpitalu specjalistycznym w Jaśle oraz Centrum Rehabilitacji w Jaśle w okresie od listopada 2008 do lutego 2009 wykonywano zabiegi fizykoterapeutyczne u chorych na RZS. Badanie objęło 40 pacjentów
wśród których było 28 kobiet (70%) i 12 mężczyzn (30%). W badaniu posłużono się ankietą, przeprowadzoną przed i po
wykonaniu serii zabiegów fizykoterapeutycznych. Do oceny poziomu bólu oraz obrzęków wykorzystano skalę analogowo-wzrokową (VAS).
Wyniki: Po wykonaniu zleconych serii zabiegów fizykoterapeutycznych poziom bólu, obrzęków okołostawowych
oraz czas sztywności porannej zmniejszył się w porównaniu ze stanem z przed zastosowanej terapii – średnia różnica badanej grupy wyniosła zmniejszenie bólu o 2,6 pkt. (26%), obrzęków o 1,9pkt (19%) natomiast czas trwania sztywności
porannej skrócił się o 40 minut. Najczęściej wykonywanymi zabiegami były: krioterapia - 29 razy, laser – 23, ultradźwięki
– 22 i pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 20. Najskuteczniejszymi zabiegami w leczeniu RZS wg pacjentów jest
krioterapia, ultradźwięki i biostymulacja laserowa.
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Wnioski: Zabiegi fizykoterapeutyczne zmniejszają dolegliwości bólowe, obrzęki okołostawowe a także skracają
czas trwania sztywności porannej u chorych na reumatoidalne zapalenia stawów. Według pacjentów najbardziej skutecznymi zabiegami w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów są: krioterapia, ultradźwięki i biostymulacja laserowa
natomiast najczęściej zlecanymi przez lekarzy jest krioterapia, ultradźwięki, laser i pole magnetyczne niskiej częstotliwości.
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Annotation. Rheumatoid arthritis is a progressive chronic disease of connective tissue that may lead to disability
or even premature death. Regarding its frequency – 1% of population suffer from it is an important social problem.
The aim of the research was to evaluate the pain level, duration of morning edema and determine the most efficient
treatment.
The research has been conducted at specialized hospital in Jasle from November 2008 till February 2009. There
were 40 patients participated( 28 – woman, 12 – men). A questionnaire has been conducted before and after treatment.
VAS has been used to determine the level of pain and edema. On average pain level has reduced (-2,6 point); edema -1.9
points. The patients have notified such treatment as the most efficient as cryotherapy, ultrasound and laser biosimulation.
Background The Rheumatoid arthritis is acting, a connective tissue disease which is leading to disability and the
premature death, stalled and on account of the frequency of appearing – she constitutes the 1 % population serious social
problem.
Material and methods At the special hospital in Jasło and the centre of the rehabilitation in Jasło in the period since November 2008 by February 2009 a physiotherapy treatment was performed at sick persons on RZS. the Examination
embraced 40 patients amongst which 28 women were (70 %) and 12 men (30 %). A questionnaire form determining a patient's condition was a method of the collection before and after the course carried out of treatments. Scales were used for
assessment of the level of pain and swellings analogous-visual (VAS).
Purpose of the work: An evaluation of their influence on the level of pain, a duration of the morning stiffness and
swellings and determining the most effective treatment according to patients and most often were an aim of applied treatments commissioned by doctors
Results Of physiotherapy treatment after the performance commissioned to series level of pain, of circumarticular
swellings and time of the morning stiffness much reduced in the comparison to the state around before of applied therapy
– the average difference of the examined group amounted to reducing pain about 2.6 pt. (26 %), of swellings about 1.9 pt
(19 %) however the duration of the morning stiffness grew shorter for 40 minutes. They have most often been performed
treatments: cryotherapy – 29 times, laser – 23, ultrasound – 22 and magnetic field of the low frequency – 20. In the treatment with RA according to patients a cryotherapy, ultrasound and the laser biostimulation are the most effective treatments.
Conclusion. The physiotherapy treatment is reducing pain complaints, circumarticular swellings and are also
shortening the duration of the morning stiffness at sick persons on of rheumatoid arthritis. According to patients in treating
the rheumatoid arthritis they are the most effective treatments: the cryotherapy, ultrasound and the laser biostimulation however most often commissioned by doctors a cryotherapy, ultrasound, the laser and the magnetic field of the low frequency are.

