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Tytuł pracy: Ocena zaburzeń chodu oraz statyki stop u pacjentów z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów” 

 

STRESZCZENIE  

 Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną chorobą tkanki 

łącznej, która charakteryzuje się symetrycznym zapaleniem stawów, degradacją chrząstki 

stawowej, zmianami pozastawowymi i często powikłaniami narządowymi. RZS zaliczane jest 

do chorób układowych, które prowadzą do ograniczenia ruchomości, niepełnosprawności a 

także przedwczesnej śmierci. Na reumatoidalne zapalenie stawów, chorują częściej kobiety 

niż mężczyźni w stosunku 3-4:1. Etiologia choroby nie jest do końca znana, jej patogeneza 

jest wieloczynnikowa i złożona. Głównym objawem choroby jest ból oraz sztywność poranna, 

która może się utrzymywać nawet do kilku godzin. Objawy ogólne takie jak zmęczenie, 

spadek masy ciała, osłabienie i stany podgorączkowe często poprzedzają występowanie zmian 

stawowych. W wyniku przewlekłego stanu zapalnego dochodzi do zajęcia wszystkich struktur 

tworzących staw: więzadeł, chrząstki, mięśni i kości. Prowadzi to w efekcie do powstania 

deformacji, które ograniczają możliwości funkcjonalne pacjenta. Najczęściej występujące 

deformacje zlokalizowane są w obrębie drobnych stawów rąk i stóp. Stopa jest bardzo 

istotnym elementem narządu ruchu, spełnia ona istotną rolę w utrzymaniu prawidłowej 

postawy a także odpowiada za przemieszczanie się. Typowe deformacje występujące w 

obrębie tego elementu narządu ruchu to paluch koślawy, palce młotkowate i młoteczkowate, a 

także zmiany związane  

z ukształtowaniem wysklepienia stóp np. stopa płaska. Już dwa lata po zachorowaniu 

obserwować można pierwsze zniekształcenia stawowe, dlatego tak ważna jest wczesna 

diagnostyka, która najczęściej opiera się na badaniu radiologicznym, MRI i TK. Coraz 

częściej w celu wczesnego wykrycia zaburzeń stóp wykorzystuje się metody oparte na 

technice plantokonturografii oraz baropodometrii. Baropodometria to badanie wykonywane u 

pacjentów z RZS, które ocenia równowagę, zaburzenia w ukształtowaniu podeszwowej strony 

stopy a także zmiany w parametrach chodu. 

 Tylko nieliczne prace, w większości pochodzące z Kliniki Rehabilitacji 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dotyczą badań statyki stóp u chorych z RZS. 

Uzyskane dotychczas wyniki wskazują na konieczność poszerzenia badań w tym zakresie. 

Brak jest także doniesień związanych z analizą chodu u pacjentów z RZS oraz zależności 

pomiędzy zaburzeniem statyki a parametrami chodu. Stąd też podjęto badania mające na celu 



określenie zmian statyki oraz ich wpływu na zaburzenia związane z chodem  

u pacjentów z RZS.  

 

 

Wyznaczono następujące cele pracy: 

 

1.Określenie typu i stopnia zaawansowania zniekształceń stóp, w oparciu o analizę 

wybranych parametrów statyki stóp. 

2.Ocena wpływu stopnia zaburzeń statyki stóp oraz aktywności choroby na czas trwania 

poszczególnych faz chodu. 

3.Ocena wpływu maksymalnego obciążenia stóp oraz procentowego rozkładu obciążeń 

pomiędzy przodostopiem i tyłostopiem na czas trwania poszczególnych faz chodu. 

4.Określenie zależności pomiędzy występującymi zaburzeniami a stopniem zaawansowania 

reumatoidalnego zapalenie stawów. 

 Badania przeprowadzono w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej nr R-I-002/86/2014. 

 Grupa kontrolna składała się z 41 zdrowych kobiet w wieku od 21 do 71 lat, średnia 

wieku wynosiła 47,1 lat. Maksymalna masa ciała pacjentów wynosiła 95 kg, minimalna 50 

kg, natomiast średnia wartość masy ciała w grupie kontrolnej to 68,2 kg. 

Pacjentki z RZS rozpoznanym w oparciu o kryteria ACR (Amerykańskie Kolegium 

Reumatologiczne) i EULAR (Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem) z 2010 roku 

zostały podzielone na 3 grupy.  

 Grupa I składała się z 56 kobiet w wieku od 28 do 78 lat (średnia wieku 58,2). Czas 

trwania choroby wynosił od roku do 34 lat.  

 Grupa II obejmowała 28 pacjentki z I i II stopniem zaawansowania RZS pacjentek w 

wieku od 34 do 74 lat. Czas trwania choroby wynosił od roku do 29 lat. 

 Grupę III tworzyły pacjentki z III i IV stopniem zaawansowanie choroby. Grupa III 

składała się z 28 pacjentek w wieku od 28 do 78 lat. Czas trwania choroby wynosił od roku do 

34 lat. 

 U wszystkich kobiet w grupach badanych przeprowadzono ocenę aktywności choroby, 

za pomocą wskaźnika DAS 28, wyznaczono wskaźnik BMI oraz przeprowadzono badanie 

baropodometryczne, które składało się z czterech części. Badania przeprowadzone u 

pacjentek z RZS obejmowały badanie statyczne, dynamiczne, badanie określające 

ukształtowanie stóp oraz badanie podmiotowe, na podstawie którego uzyskano informacje 



dotyczące częstości występowania upadków. W badaniu statycznym określono punkt 

maksymalnego nacisku, rozkład nacisku pomiędzy stopą prawą i lewą, procentowy rozkład 

obciążeń pomiędzy stopami oraz obciążenie stóp w kg. W badaniu dynamicznym określono 

maksymalne obciążenie w gr/cm3, procentowy rozkład obciążeń pomiędzy stopami oraz czas 

trwania poszczególnych faz chodu.  W trzeciej części badania określono kąt koślawości  

palucha, kąt piętowy, kąt Clarke’a, wskaźnik Sztritera-Godunowa  

i wskaźnik Wejsfloga. 

 W analizie statystycznej wykorzystano testy Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką 

Lilleforsa, Shapiro-Wilka oraz nieparametryczny test U Manna-Whitneya w przypadku 

dwóch grup. Wyznaczono  współczynnik korelacji porządku rang Spearmana. Do analizy 

różnic między wynikami w kilku grupach posłużono się nieparametrycznym testem ANOVA 

Kruskala-Wallisa. Wyniki istotne statystycznie uznano na poziomie p<0,05.  

W obliczeniach wykorzystano pakiet Statistica 10.0 firmy StatSoft. 

 Uzyskane wyniki wykazały, że zaburzenia parametrów statyki stóp u chorych na RZS 

dotyczyły najczęściej wskaźnika Wejsfloga, kąta koślawości palucha Alfa oraz kąta Clarke’a. 

Zmiany te wykazywały większe odchylenia od „oczekiwanych” w stosunku do stopnia 

zaawansowania zmian w badaniu obrazowym. Dotyczy to szczególnie chorych ze zwiększoną 

masą ciała. Wykazano także wydłużenie faz chodu, szczególnie pozycji środkowej, 

uwarunkowane było to zaburzeniami statyki oraz przemieszczeniem maksymalnego 

obciążenia stóp zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych, szczególnie u 
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największy wpływ na wydłużenie faz chodu miały zmiany procentowego rozkładu obciążeń 

pomiędzy przodostopiem i tyłostopiem. Zwiększona aktywność choroby była dodatkowym 

czynnikiem wpływającym na wydłużenie faz chodu u kobiet z nadmierną masą ciała.  

 Badanie baropodometryczne może być wykorzystywane jako dodatkowa metoda 

stosowana do oceny stanu funkcjonalnego narządu ruchu u chorych na RZS. Stwierdzone 

zaburzenia faz chodu mogą być objawem wyprzedzającym występowanie zmian 

strukturalnych w układzie kostno-stawowym. 

 Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, iż zmiany statyki stóp oraz zaburzenia 

czasu trwania poszczególnych faz chodu są bardzo istotnym problemem dotyczącym 

pacjentów z RZS. Wczesna diagnostyka tych patologii jest elementem niezbędnym  

i w znaczny sposób wpływa na poprawę jakości życia pacjentów oraz ich sprawność 

funkcjonalną.  



 W dotychczasowej literaturze niewielu autorów podjęło się wyjaśnienia problemów 

zaburzeń statyki stóp oraz ich wpływu na czas trwania faz chodu u pacjentów z RZS. 

Przeprowadzone badania są badaniami innowacyjnym, które wprowadzają nowe możliwości 

zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne. 

 


