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i ruchomo!" ca#ego pier!cienia rotatorów. Usuwa si$ zrosty 
od strony kaletki i stawu i tworzy si$ nowy przyczep, #%cz%c 
ca#e !ci$gno sto&ka z guzkiem wi$kszym. Celem tego jest 
jak najdok#adniejsze odwzorowanie kszta#tu sto&ka przy 
wytworzeniu jak najmniejszego napi$cia. Dla najlepszego 
odtworzenia ci%g#o!ci tkankowej konieczne jest trójwy-
miarowe wyobra&enie kszta#tu struktury ko'cowej cz$!ci 
sto&ka, jaka powsta#a po zerwaniu. Zasad$ dok#adno!ci 
po#%czenia zerwanych ko'ców wykorzystuje si$ w przy-
padku, gdy kszta#t tkanki po zerwaniu przypomina liter$ U, 
L lub odwrócone L. Szwy zak#ada si$, stykaj%c ze sob% na 
ca#ej d#ugo!ci zerwane fragmenty do tkanki kostnej (z ang. 
side – to – side). Pozwala to na dopasowanie do siebie obu 
ko'ców i zminimalizowanie ewentualnie powsta#ych napi$" 
!ci$gna. Przed samym zszywaniem, za pomoc% wiert#a 
dopasowuje si$ kszta#t guzka wi$kszego ko!ci ramiennej, 
po czym #%czy si$ go ze !ci$gnem przy pomocy kotwic. 
Ilo!" kotwic koniecznych do przymocowania jest zale&na 
od wielko!ci zerwania i jego kszta#tu. Przyjmuje si$, &e na 
ka&dy centymetr zszywanej tkanki przypada jedna kotwica.

Szycie sto!ka rotatorów metod" ma#ych naci$%
W metodzie ma#ych naci$", otwór boczny podbarkowy 
wykonywany jest pod#u&nie lub poprzecznie, aby ods#o-
ni" powi$( mi$!nia naramiennego. Nast$pnie dzieli si$ j% 
wzd#u&, dok#adnie nad miejscem zerwania sto&ka rotato-
rów, zachowuj%c przyczep przedniej cz$!ci mi$!nia nara-
miennego do przedniej cz$!ci wyrostka barkowego. W#ókna 
mi$!nia nie mog% by" rozdzielone na szeroko!" wi$ksz% ni& 
4 cm dobocznie w celu ochrony nerwu pachowego przed 
uszkodzeniem (ryc. 5-1). Do uzyskania lepszego dost$pu do 
miejsca zerwania, rotuje si$ ko'czyn$ górn%. Chirurg bada 
palpacyjnie wyrostek barkowy, aby stwierdzi", czy konieczne 
jest zastosowanie akromioplastyki. Nast$pnie dostosowuje 
si$ kszta#t guzka wi$kszego wydr%&aj%c w nim rowek i #%czy 
si$ go ze !ci$gnem za pomoc% mostka kostnego lub kotwic. 
Przymocowane na sta#e kotwice ci%gn% w dó# sto&ek rotato-
rów w kierunku rowka w guzku wi$kszym. 

Szycie sto!ka rotatorów metod" otwartej operacji
W przypadku zerwa', które s% utrwalone i nieruchome, albo 
wtedy, kiedy dosz#o do obkurczenia tkanek po ich zerwaniu, 
pacjenta mo&na podda" zabiegowi metod% otwart%, stosu-
j%c si$ do zasad opracowanych przez Neera5,6. Wykonuje 
si$ sko!ne naci$cia wzd#u& linii Lagera od przedniej cz$!ci 
wyrostka barkowego do miejsca oddalonego bocznie o 2 
cm w kierunku wyrostka kruczego. Uwalniana zostaje cz$!" 
przednia mi$!nia naramiennego od wyrostka barkowego, po 
czym odsuwa si$ go w kierunku bocznym, lecz nie wi$cej ni& 
4 cm (ryc. 5-2). Przyczep mi$!nia naramiennego na wyrostku 
barkowym ustawiany jest podokostnowo. Nast$pnie uwalnia 
si$ wi$zad#o kruczo-barkowe.

Wyrostek barkowy zostaje poddany plastyce, która polega 
na usuni$ciu cz$!ci przedniej wyrostka barkowego i przed-
niej cz$!ci fragmentu obojczyka oraz sp#aszczeniu spod-
niej powierzchni wyrostka od przodu do ty#u. Je&eli staw 

wyrostka barkowego, co ma na celu zmniejszenie ucisku 
i zwi$kszenie przestrzeni podbarkowej. Autor, w chwili 
obecnej stosuje artroskopi$ stawu barkowego i podbarkow% 
bursoskopi$ u wszystkich pacjentów, leczonych z powodu 
patologii sto&ka rotatorów. 

Artroskopi$ stawu barkowego i zmniejszenie ucisku 
podbarkowego wykonuje si$ wed#ug wcze!niej opisanego 
sposobu. Po wykonaniu akromioplastyki, dokonuje si$ oceny 
powierzchni kaletki sto&ka rotatorów. Dzi$ki rotacji ramienia, 
sto&ek jest bardzo dobrze widoczny. Ruchome rozerwania 
mo&na leczy" technikami ma#ych naci$" lub artroskopowo. 

Artroskopowe szycie sto!ka rotatorów
W ci%gu ostatnich dziesi$ciu lat artroskopowe szycie 
zerwanego sto&ka rotatorów sta#o si$ coraz bardziej popu-
larne. Wprowadzono udoskonalenia w samej technice 
zabiegu oraz rozwini$to i ulepszono oprzyrz%dowanie. 
Kolejne kroki post$powania w artroskopii bazuj% na tych 
samych zasadach ogólnych, co zabieg metod% ma#ych 
naci$" lub otwarta operacja. W pierwszej kolejno!ci przy 
pomocy sterylnego markera zaznacza si$ kostne punkty 
orientacyjne. Nast$pnie wykonywane s% naci$cia w cz$!ci 
przedniej, tylnej oraz bocznej stawu, przez które przepro-
wadza si$ artroskop. Dodatkowe otwory wykonywane s% 
w zale&no!ci od potrzeb i stanu sto&ka rotatorów i s% to 
otwory w cz$!ci przednio-bocznej, tylno-bocznej i bocznej 
w stosunku do samego wyrostka barkowego. To pozwala na 
#atwiejszy dost$p do sto&ka oraz na umieszczenie kotwicy 
szwu. Dok#adnie ocenia si$ ca#y staw ramienny, a nast$p-
nie wykonywana jest bursoskopia podbarkowa. Usuwa 
si$ nadmiar p#ynu w kaletce maziowej, a przedni odcinek 
wyrostka barkowego zostaje sp#aszczony przy pomocy spe-
cjalnego wiert#a. Je&eli objawy pochodz% ze stawu barkowo-
-obojczykowego, to równie& i on poddawany jest ingerencji 
artroskopowej. Nast$pnie ocenie zostaje poddana spójno!" 

Ryc. 5-3 Przezkostne szycie !ci$gna sto&ka rotatorów. Rowek wydr%&ono 
w proksymalnej cz$!ci ko!ci, bocznie do powierzchni stawowej. Szwy zacz-
epione s% na mostku kostnym na guzku wi$kszym. 

0015-Rozdzia! 5_3.indd   85 16.05.2018   18:46:19



ROZDZIA! 5 Leczenie i rehabilitacja sto!ka rotatorów 87

Na proces gojenia po zabiegach wp!yw ma wiele czyn-
ników, m.in.: odleg!o"# tkanek po zerwaniu, wiek, wczesne 
b$d% pó%ne wdro&enie rehabilitacji i jej przebieg, technika 
wykonania zabiegu. U pacjentów starszych, powy&ej 65 
roku &ycia, pracuj$cych 'zycznie, maj$cych uk!ad kostny 
w gorszym stanie, u których dosz!o do przerwania struk-
tury wi(kszego ni& 5 cm oraz nie b(d$cych w stanie zapew-
ni# sobie kompleksowej rehabilitacji w sensie 'nansowym, 
osi$gni(to gorsze wyniki w stosunku do m!odszych pacjen-
tów z mniejszymi urazami, u których bez zw!oki wykonano 
leczenie operacyjne. W "wietle rozwa&a), czy terapi( nale&y 
wprowadzi# natychmiast, czy te& zaczeka#, w niniejszej, trze-
ciej edycji naszej publikacji przedstawiamy bardziej konser-
watywne podej"cie do rehabilitacji. Wczesna rehabilitacja po 
zabiegu mo&e sprawdzi# si( u pacjentów, u których pojawiaj$ 
si( wczesne objawy sztywno"ci, cho# korzy"ci z tego typu 
podej"cia s$ niewielkie. O wiele wa&niejsze jest stworzenie 
jak najlepszych warunków dla goj$cych si( tkanek. Celem 
jest unikni!cie przeci"#enia goj"cych si! tkanek i zapobieganie 
sztywno$ci barku. 

Niniejsze wskazówki opracowano po to, by pomóc w pro-
wadzeniu terapii i zaprezentowa# wiele idei terapeutycznych. 
W tym rozdziale nie zawarli"my jednak instrukcji dotycz$cych 
ró&nych metod rehabilitacji i mo&liwo"ci ich zastosowania. 
Wszelkie wymienione tutaj sposoby terapii i #wicze) s$ kie-
rowane do osób przeszkolonych i potra'$cych je odpowiednio 

i osobach uprawiaj$cych sport rekreacyjnie). Osoby starsze, 
prowadz$ce siedz$cy tryb &ycia, osi$gaj$ znacznie mniejsze 
post(py i wolniej przechodz$ przez kolejne etapy rehabilita-
cji. U tych pacjentów nie stosuje si( bardziej obci$&aj$cych 
#wicze). Najnowsze badania wskazuj$, &e zarówno d!u&szy 
okres unieruchomienia, jak i bardziej zachowawcze podej"cie 
w stosunku do odzyskiwania pe!nego zakresu ruchomo"ci, 
wprowadzone od samego pocz$tku rehabilitacji, zapobie-
gaj$ wtórnemu zerwaniu sto&ka rotatorów lub niedostatecz-
nemu zagojeniu si( tkanek. Nawet kiedy sto&ek rotatorów 
nie jest w pe!ni zagojony, mo&liwe jest usatysfakcjonowa-
nie pacjentów, jednak&e pe!ni( zadowolenia osi$gaj$ oni, 
gdy sto&ek rotatorów jest ca!kowicie wygojony. W zwi$zku 
z tym jako cel nale&y zawsze postawi# ca!kowite wyleczenie 
uszkodzenia. Zbyt du&a ilo"# #wicze) zwi(kszaj$cych rucho-
mo"# stawu lub nadmierne obci$&enie "wie&o operowanej 
tkanki mo&e prowadzi# do pog!(bienia si( blizny. Struk-
tury wewn$trzkomórkowe staj$ si( du&o s!absze. Badania 
wykaza!y równie&, &e po roku od operacji nie ma &adnej 
ró&nicy w zakresie ruchomo"ci pomi(dzy dwoma grupami 
pacjentów48. W pierwszej grupie rehabilitacj( wprowadzono 
bezzw!ocznie, a w drugiej zosta!a ona znacznie opó%niona. 
U obu grup pacjentów zasi(g ruchomo"ci po roku by! taki 
sam. Co wi(cej, u grupy z opó%nion$ rehabilitacj$ zaob-
serwowano lepsze zagojenie tkanek, w przeciwie)stwie do 
grupy, w której tu& po operacji wdro&ono #wiczenia bierne48.

TAB. 5-1 Rehabilitacja sto!ka rotatorów w przypadku zerwania "redniej wielko"ci

Faza
rehabilitacji

Kryteria 
przej!cia do tej 
fazy rehabilitacji

Przewidywane 
zaburzenia 
i ograniczenia 
funkcjonowania Zastosowane leczenie Cele Uzasadnienie post"powania

Faza I
Pooperacyjna 

1-4 tygodni

Stan pooperacyjny • Ograniczony zakres 
ruchomo!ci

• Zmniejszona si"a 
mi#!ni

• Ból
• Ograniczenie biernej 

ruchomo!ci obr#czy 
barkowej

• Unieruchomienie 
ko$czyny górnej 
w temblaku lub 
ortezie odwodz%cej

• Krioterapia
• Elektrostymulacja
• &wiczenia Codmana w 2-3 

tygodniu, zapocz%tkowanie 'wicze$ 
biernych dla zgi#cia, rotacji 
zewn#trznej, odwodzenia 
w p"aszczy(nie "opatki

• &wiczenia czynne zgi#cia 
i wyprostu w stawie "okciowym

• &wiczenia ze zwi#kszaj%cym si# 
oporem: zaciskanie r#ki w pi#!', 
'wiczenia z wykorzystaniem 
gumowego kó"ka

• Mobilizacje obr#czy barkowej bez 
oporu

• Mobilizacja szyjnego odcinka 
kr#gos"upa, gdy jest konieczna

• Terapia tkanek mi#kkich górnej 
cz#!ci grzbietu, gdy jest konieczna

• Nauka 'wicze$ czynnych 
i rozci%gania szyjnego odcinka 
kr#gos"upa

• Zmniejszenie bólu
• Zmniejszenie obrz#ku
• Poprawa biernego 

zakresu ruchomo!ci 
i tolerancji ruchu

• Aktywizacja mi#!ni
• Utrzymanie lub 

poprawa zakresu 
ruchomo!ci stawów 
zlokalizowanych 
proksymalnie 
i dystalnie od miejsca 
operacji

• Wzrost si"y 
mi#!niowej dystalnej 
cz#!ci ko$czyny 
górnej

• Kontrola bólu

• Kontrola bólu
• Kontrola obrz#ku
• Zapobieganie sztywno!ci stawu
• Zapewnienie prawid"owej struktury 

powierzchni stawowych oraz 
syntezy i organizacji w"ókien 
kolagenowych

• Zapobieganie atrofii mi#!niowej 
ko$czyny górnej

• Eliminacja nieprawid"owo!ci 
nerwowo-mi#!niowych

• Zapobieganie os"abieniu, 
sztywno!ci i dysfunkcji 
s%siaduj%cych stawów

• Tworzenie bramki kontrolnej bólu 
i przygotowanie do rozci%gania

• Zmniejszenie sztywno!ci 
mi#!niowej i bólu w okolicy 
obr#czy barkowej i szyjnego 
odcinka kr#gos"upa

• U"atwianie poprawy zakresu ruchu 
ramienia
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Kliniczne zastosowanie terapii osoczem 
bogatop!ytkowym
Eric S. Honbo, Luga Podesta

Zainteresowanie wykorzystaniem leczenia biologicz-
nego w przypadkach urazów z dziedziny ortopedii 
i medycyny sportowej znacz!co wzros"o w ci!gu 

ostatnich kilku lat. Do obra#e$ tych zaliczy% mo#na uszko-
dzenia mi&'ni, 'ci&gien, wi&zade" oraz ko'ci. Stymulowanie 
oraz katalizowanie procesów regeneracyjnych i leczniczych 
tkanek, osi!gane dzi&ki zastosowaniu tzw. przeszczepów 
ortobiologicznych, a w tym tak#e osocza bogatop"ytkowego 
(ang. platelets rich plasma, PRP), znacz!co zyska"o na s"awie 
w lutym 2009 roku. Dosz"o do tego za po'rednictwem arty-
ku"u opublikowanego pod tytu"em „A Promising Treatment 
for Athletes, in Blood”, który ukaza" si& w dzienniku New York 
Times. Publikacja umo#liwi"a zwi&kszenie 'wiadomo'ci na 
temat wykorzystania osocza bogatop"ytkowego w terapii. 
W artykule zamieszczono przyk"ad gwiazdy ligi NFL, zawod-
nika dru#yny Pittsburgh Steelers - Hinesa Warda, u którego 
zastosowanie osocza bogatop"ytkowego (PRP) pozwoli"o na 
powrót po kontuzji kolana do uprawiania sportu i da"o mo#-
liwo'% wzi&cia udzia"u w zawodach Super Bowl w 2009 roku. 

Badania osocza bogatop"ytkowego pod k!tem katalizy 
procesów leczniczych tkanek rozpocz&"y si& w latach 70. 
ubieg"ego wieku. Ich opisy zawarte zosta"y zarówno w litera-
turze dotycz!cej zwierz!t, jak i ludzi. Ferrari i wsp. jako 
pierwsi opublikowali badania na temat wykorzystania PRP 
przy zabiegu kardiochirurgicznym. Mia"o to miejsce w 1987 
roku. W badaniach tych PRP niejako przybra"o rol& autolo-
gicznego komponentu transfuzyjnego. Celem takiego post&-
powania by"a ch&% unikni&cia konieczno'ci zastosowania 
homologicznych sk"adników krwi.1 Osocze bogatop"ytkowe 
z sukcesem wykorzystywane jest w wielu specjalno'ciach, 
np. w chirurgii szcz&kowo - twarzowej, operacjach plastycz-
nych, ortopedii, podiatrii, czy te# ogólnie w leczeniu ran.2-9 
Badania na populacji ludzkiej wykaza"y, #e bez wzgl&du na 
rodzaj ostrzykni&tej tkanki, wi&ksze st&#enia autologicznych 
czynników wzrostu oraz bia"ek wydzielniczych zawartych 
w PRP s! odpowiedzialne za propagowanie procesów rege-
neracyjnych i leczniczych.

CZYM JEST OSOCZE BOGATOP!YTKOWE (PRP)?

P"ytki krwi (trombocyty) to ma"e, bezj!drowe fragmenty 
komórek zawarte w krwi obwodowej. Znane s! g"ównie z ich 
roli w utrzymywaniu homeostazy. Norma ilo'ci p"ytek 
w organizmie cz"owieka waha si& mi&dzy 150-400 tys. na  
1 µl (mikrolitr). Zawieraj! niezliczon! ilo'% bia"ek (czynniki 
wzrostowe), cytokiny oraz czynniki bioaktywne, które ini-
cjuj! i reguluj! proces leczenia tkanek.10 P"ynna cz&'% krwi 
- osocze - równie# zawiera czynniki krzepni&cia, bia"ka 
i jony. Osocze bogatop"ytkowe powstaje w wyniku nagroma-
dzenia si& w osoczu du#ej ilo'ci p"ytek krwi - minimum  
1 miliona p"ytek na mikrolitr w 5 ml osocza.10,11

FUNKCJA P!YTEK KRWI  
W PROCESACH GOJENIA TKANEK

P"ytki krwi zawieraj! dwa unikatowe rodzaje ziarnisto'ci 
– alfa oraz tzw. g&ste, czyli delta i lambda. Ziarnisto'ci alfa 
pe"ni! rol& magazynów. Przechowywane s! w nich ró#ne 
bia"ka o w"a'ciwo'ciach hemostatycznych, nieaktywne 
czynniki wzrostowe, cytokiny oraz inne proteiny, jak cho-
cia#by bia"ka adhezyjne. Ziarnisto'ci g&ste odpowiedzialne 
s! za przechowywanie i uwalnianie czynników bioaktyw-
nych, zwi!zanych z gromadzeniem p"ytek krwi, modulacj! 
tkanek oraz regeneracj! adenozyno-5’-difosforanu (ADP), 
adenozyno-5'-trifosforanu (ATP), wapnia, serotoniny, 
histaminy i dopaminy.12,13

Do czynników wzrostu zawartych we wspomnianych 
ziarninach nale#!: p"ytkopochodny czynnik wzrostu 
(PDGF), transformuj!cy czynnik wzrostu beta (TGF-(1), 
czynnik wzrostu 'ródb"onka naczyniowego (VGEF), pod-
stawowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF), insulino-
podobny czynnik wzrostu (IGF-I, IGF-II), czynnik 
wzrostu komórek 'ródb"onka naczyniowego (ECGF) oraz 
czynnik wzrostu naskórka (EGF).4,6,10,14-16 Aktywacja 
p"ytek krwi jest wymagana do rozpocz&cia wydzielania 
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zagro!enie powstania infekcji lub mechanicznego uszkodze-
nia innych struktur. Niemniej, je"li procedura jest przepro-
wadzona w zgodzie ze standardami i przy u!yciu sterylnych 
narz#dzi, wtedy ryzyko wywo$ania zaka!enia lub reakcji 
alergicznej na zastosowane leczenie jest skutecznie elimino-
wane. W efekcie ko%cowym, najcz#"ciej zg$aszanym przez 
pacjentów problemem po zabiegu PRP jest jedynie ból, 
umiejscowiony w okolicy wykonanego nak$ucia. 

Istnieje kilka sytuacji, w których przeprowadzenie terapii 
PRP jest zabronione. Do bezwzgl#dnych przeciwwskaza% 
nale!&: rozmaite zespo$y dysfunkcyjne p$ytek krwi, ostra 
trombocytopenia, niestabilno"' hemodynamiczna, posocz-
nica oraz hipo(brynogenemia. Do wzgl#dnych przeciwwska-
za% terapii osoczem bogatop$ytkowym mo!na zaliczy' 
przypadki pacjentów, którzy przewlekle stosuj& farmakotera-
pi# lekami przeciwzapalnymi lub kuracj# kortykosteroidow&. 
Kolejnymi obostrzeniami s& obj#ci chorzy, którym w prze-
ci&gu 14 dni przed terapi& zosta$y podane leki sterydowe 
bezpo"rednio do miejsca, w które ma zosta' wstrzykni#ty 
koncentrat PRP; poziom HGB w krwi pacjentów wynosi 

to tylko mo!liwe. Po up$ywie 4-6 tygodni nale!y podda' 
pacjenta kolejnej ocenie. Je"li dokuczaj&cy przed zabiegiem 
ból nadal si# utrzymuje, trzeba wtedy rozwa!y' poddanie 
pacjenta kolejnej terapii, z wykorzystaniem osocza 
bogatop$ytkowego. 

ZAGRO!ENIA I PRZECIWWSKAZANIA  
DO STOSOWANIA PRP

Terapia z wykorzystaniem osocza bogatop$ytkowego jest 
bezpiecznym i potencjalnie bardzo efektywnym sposobem 
leczenia ró!norodnych patologii tkanek mi#kkich, wchodz&-
cych w sk$ad aparatu mi#"niowo - szkieletowego. Niestety, 
w pi"miennictwie istnieje niedobór randomizowanych 
bada% z grup& kontroln&, które w sposób obiektywny opisy-
wa$yby ewentualne skutki uboczne stosowania terapii PRP. 
Niezale!nie od tego trzeba pami#ta', !e istnieje pewne nie-
odzowne ryzyko tego leczenia. W zwi&zku z tym, !e przebite 
zostaj& pow$oki skórne, to podobnie, jak w przypadku ka!dej 
innej terapii zwi&zanej z zastosowaniem igie$, istnieje 

TAB. 10-2 Badania kliniczne przeprowadzone na temat terapii z wykorzystaniem osocza bogatop"ytkowego4,10

Tkanka Autor Projekt Poziom wiarygodno!ci Wyniki bada" Ograniczenia bada"

Chroniczny stan 
zapalny !ci"gien 
#okcia

Mishra i wsp.46 2006 Kohorta, 15 pacjentów 
by#o leczonych PRP

Poziom 2, tylko 5 osób 
w grupie kontrolnej

Pacjenci leczeni PRP mieli 
zmniejszenie bólu o 93%

S#aba jako!$, losowo!$, 
brak za!lepienia, 3 z 5 
cz#onków grupy 
kontrolnej opu!ci#o 
badania w 8 tygodniu 

Sto%ek rotatorów Randelli i wsp.47 2008 14 pacjentów Poziom 4 (opis wielu 
przypadków)

Terapia PRP jest bezpieczna 
i efektywna w leczeniu urazów 
sto%ka rotatorów

Ma#a ilo!$ badanych 
przypadków

&ci"gno Achillesa Sanchez i wsp.48 2007 Analiza przypadku, 6 
!ci"gien Achillesa by#o 
leczonych PRP

Poziom 3, 6 zbie%nych 
prac retrospekcyjnych

Osocze bogate w czynniki 
wzrostowe mo%e by$ now' 
form' polepszenia procesu 
leczniczego i szybszego powrotu 
do funkcjonalno!ci

S#aba jako!$, ma#a ilo!$ 
badanych przypadków, 
brak randomizacji

&ci"gno Achillesa de Vos i wsp.49 2010 Podwójne za!lepienie, 
randomizacja, 53 
pacjentów

Poziom 1, 
randomizowana grupa 
kontrolna

Brak statystycznie istotnej ró%nicy 
mi"dzy grupami

S#aba jako!$, ma#a ilo!$ 
badanych przypadków

Stan zapalny 
wi"zad#a 
w#a!ciwego 
rzepki

Kon i wsp.50 2009 Badania pilota%owe, 3 
pacjentów leczonych 
PRP, 20 pacjentów 
poddanych fizjoterapii

Poziom 4, analiza 
przypadku

Poprawa funkcji i zmniejszenie 
bólu po zastosowaniu terapii 
PRP

Brak grupy kontrolnej

Stan zapalny 
nadk#ykcia 
bocznego ko!ci 
ramiennej

Peerblooms i wsp.51 
2010

Podwójne za!lepienie, 
randomizacja, 100 
pacjentów, PRP vs. 
kortyzon

Poziom 1, 
randomizowana grupa 
kontrolna

Poprawa funkcji pod wp#ywem PRP 
w stosunku do kortykosteroidów

U wszystkich pacjentów 
zawiod#a wcze!niej 
stosowana terapia 
zachowawcza

Wi"zad#o krzy%owe 
przednie

Silva i wsp.52 2009 Badania perspektywiczne, 
40 pacjentów

Poziom 3, grupa 
kontrolna stanowi#a 
porównanie kohortowe

Ani PRP, ani trombina nie maj' 
wp#ywu na zwi"kszenie 
szybko!ci procesu leczenia 
!ci"gna

Leczenie si" ko!ci 
przy braku 
zrostu

Sanchez i wsp.53 2009 Retrospekcja, analiza 
przypadku

Poziom 4, brak grupy 
kontrolnej

84% pacjentów zosta#o uleczonych 
po zabiegu operacyjnym; 
niejasny wp#yw PRGF

S#aba jako!$, losowo!$, 
retrospekcja, ma#a ilo!$ 
badanych przypadków
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CZ!"# 2 Ko!czyna górna222

wyst!powania zrostów w okolicznych tkankach17-19. Obecnie 
k"adzie si! zatem szczególny nacisk na to, #eby pacjent wyko-
nywa" czynne zginanie palców zaraz po zabiegu operacyj-
nym. To za$ pozwala chroni% tkanki przed zrostami. 
W zwi&zku z obaw& przed ponownym rozerwaniem $ci!-
gien, które mog"o by% nast!pstwem wykonywania ruchów 
czynnych, niezb!dne by"o opracowanie mocniejszych 
technik zszywania tkanek.

Zrozumie! wytrzyma"o#! szwu
Operacja uszkodzenia $ci!gien zginaczy przesz"a ogromne 
zmiany w ci&gu ostatnich 10-20 lat. Rezultatem tej ewolucji 
by"o powstanie mocniejszych technik szycia. S& one w stanie 
oprze% si! napi!ciom wytwarzanym podczas wykonywania 
kontrolowanych ruchów czynnego zgi!cia palców i to zaraz 
po operacji. Nowe i mocniejsze techniki naprawy tkanek, jak 
zaprezentowano w poprzednich fragmentach tego rozdzia"u, 
pozwalaj& na bezzw"oczne wprowadzenie kontrolowanych 
ruchów czynnych bez nara#ania tkanek na rozerwanie. 
Oprócz tego zapewniona zostaje ochrona przed powstaniem 
g!stych zrostów tkanek. Mówi&c ogólnie, im wi!cej zastosuje 
si! nici krzy#uj&cych si! nad miejscem zszycia, tym mocniej-
szy i trwalszy jest szew (Ryc. 11-6).7-9,20,21

Tkanki zszywane wed"ug tradycyjnej procedury chirur-
gicznej, wykorzystuj&cej szew z dwóch nici, s& w stanie tole-
rowa% jedynie ruchy bierne. Niestety, technika ta nie 
zapewnia tak du#ej wytrzyma"o$ci, #eby sprosta% wymaga-
niom ruchów czynnych wprowadzonych natychmiast po 
operacji.22 Natomiast szew wykonany z czterech nici umo#-
liwia ju# wprowadzenie delikatnych ruchów czynnych. 
Szycie wykonane o$mioma ni%mi na pewno pozwoli na tole-
rancj! ruchów czynnych. Jednak#e metoda ta jest bardzo 
wymagaj&ca od strony technicznej i zajmuje du#o miejsca, 
czego efektem mo#e by% uniemo#liwienie $ci!gnom swobod-
nego $lizgania si! pod troczkami. To powoduje powstanie 
napi!%, potencjalnych przetar%, a ostatecznie mo#e doj$% do 
rozerwania.20 W zwi&zku z powy#szym, najcz!$ciej wybie-
rana technika sk"ada si! z czterech lub sze$ciu nici. Taka 
liczba szwów w zupe"no$ci wystarczy do wczesnego wpro-
wadzenia %wicze' czynnych. 

Po zabiegu operacyjnym wykorzystuj!cym metod" 
dwóch nici bezpiecznie jest obra# jedn! z dwóch mo$li-
wo%ci: 1) wprowadzenie protoko&u #wicze' biernych bez-
po%rednio po zabiegu (opisany w dalszych cz"%ciach tego 
rozdzia&u) lub 2) w razie konieczno%ci nale$y unierucho-
mi# ko'czyn" pacjenta. Rekomendacji opartych na #wi-
czeniach czynnych, wprowadzanych niezw&ocznie po 
operacji, nie stosuje si" po zabiegach metod! tradycyjn!. 
Jest to zwi!zane z faktem, $e #wiczenia te wymagaj! 
zastosowania bardziej wytrzyma&ych technik szycia. 
Ponadto, przed wprowadzeniem takich #wicze' nale$y 
skonsultowa# si" z chirurgiem. Bardzo wa$nym jest, aby 
(zjoterapeuta wiedzia& jaka technika szycia zosta&a 
zastosowana podczas operacji. Umo$liwi to bowiem 
podj"cie odpowiedniej decyzji co do wyboru protoko&u 
rehabilitacji, który b"dzie uwzgl"dnia& ograniczenia sta-
wiane przez dany typ szycia. 

metod operowania i sens procesu rehabilitacji po uszkodze-
niach $ci!gien zginaczy. W celu gojenia si! $ci!gien po 
zabiegu operacyjnym w pierwszych tygodniach r!ce by"y 
unieruchamiane. Takie poczynania mia"y miejsce jeszcze 
przed 1960 rokiem. Wierzono bowiem, #e $ci!gna nie s& 
w stanie si! goi% bez dostarczania im sk"adników od#yw-
czych pochodz&cych z pobliskiej tkanki bliznowatej.15 Rezul-
tatem takiego unieruchomienia by"o tworzenie si! g!stych 
zrostów, szczególnie wtedy, gdy operacje by"y przeprowa-
dzane w pierwszej i drugiej stre(e r!ki. Efektem powy#szego 
post!powania by"o wy"&czenie mo#liwo$ci czynnego zgina-
nia palców. Takie obrazy kliniczne zach!ca"y do tworzenia 
protoko"ów rehabilitacji opartych na biernych ruchach 
zgi!cia. Cel tych rekomendacji by" prosty - poprzez pasywne 
zginanie palca i cz!$ciowe, bezpieczne prostowanie go, 
$ci!gno zginaczy by"o $lizgane pod systemem troczków. )lizg 
ten by" na tyle daleki, #e uniemo#liwione zosta"o wytworze-
nie si! g!stych zrostów. Co wi!cej, po wystarczaj&cym wygo-
jeniu si! $ci!gna, mo#liwe by"o wykonywanie ruchów 
czynnych. Niestety, w wielu przypadkach zrosty i tak powsta-
wa"y. Badania wykaza"y, #e podczas ruchów biernych $lizg 
$ci!gna FDP w kierunku proksymalnym nie zawsze zacho-
dzi.16 Uwa#a si!, #e czasami, w trakcie biernego zgi!cia palca, 
$ci!gna zginaczy skr!caj& si! lub zaciskaj&, zamiast swobod-
nie prze$lizgiwa% si! pod kompleksem tkanek "&cznych (ryc. 
11-5). Aby zapewni% $lizg $ci!gien w kierunku proksymal-
nym wymagane jest wykonanie czynnego skurczu mi!$ni. 
Ruch ten poci&gnie bowiem $ci!gna spod systemu bloczko-
wego. Przeprowadzone badania wykaza"y, i# $ci!gna rze-
czywi$cie goj& si! same z siebie i nie potrzebuj& do tego 

Ryc. 11-5 Okazuje si!, #e pasywne zginanie i ograniczone ruchy czynne  
w stawie mi!dzypaliczkowym nie zawsze spe"niaj& swoj& rol!, gdy# nie 
powoduj& przesuwania si! miejsca szycia na $ci!gnie zginaczy. Ruch bier-
nego zgi!cia palca powoduje skr!cenie dalszej cz!$ci $ci!gna, co mo#e by% 
rozci&gni!te przez czynny wyprost stawów mi!dzypaliczkowych i to bez 
poruszania miejscem szycia. (Z: Tajima T: Indication and techniques for early 
postoperative motion a!er repair of digital "exor tendon particularly in zone 
II. W Hunter JM, Schneider LH, Mackin EJ, pod redakcj#: Tendon and nerve 
surgery in the hand: A third decade, St Louis, 1997, Mosby.)

Szyna Kleinerta

Ograniczenie czynnego wyprostu

Zrost

Mi!sie"
glistowaty

Bierne zginanie
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Ryc. 15-3 Po ods!oni"ciu warstwy skóry i mi"#ni, retraktor umieszcza si" 
w miejscu, gdzie wyst"puje przerwa mi"dzy!ukowa, oddzielaj$c warstw" 
górn$ od dolnej. Usuwa si" kilkumilimetrow$ warstw" cz"#ci od strony 
g!owowej oraz 2-3 mm warstw" przy#rodkow$ cz"#ci od strony ogonowej 
przy pomocy szybkoobrotowego wiert!a. Ko#% mo&e zosta% usuni"ta bez 
obawy, gdy& dolna powierzchnia os!oni"ta jest przez wi"zad!o &ó!te. 

Umiejscowienie poziomu  
oraz strony pola operacyjnego
Przed dokonaniem naci"cia wykonuje si" boczne zdj"cie 
radiologiczne lub obrazowanie 'uoroskopowe. W czasie 
wykonywania tych zdj"%, przy pomocy markera nieprze-
puszczaj$cego promieni rentgenowskich, zaznacza si" ana-
tomiczne punkty orientacyjne oraz miejsce doj#cia, które 
ma ods!oni% przestrze( mi"dzykr"gow$. Pomocna w tym 
jest ig!a do nak!u% l"d)wiowych, któr$ implantuje si" mo&-
liwie jak najbardziej pionowo, oko!o 2 cm od osi #rodkowej 
cia!a po przeciwnej od operowanej stronie. Strona opero-
wana jest najcz"#ciej t$, po której wyst"puj$ objawy 
u pacjenta, cho% zdarzaj$ si" symetryczne przepukliny 
j$dra mia&d&ystego, przez co objawy mog$ wyst"powa% 
z jednej lub drugiej strony. 

Nacinanie skóry i mi!dzy"ukowe ods"anianie 
przestrzeni mi!dzykr!gowej
Na tym etapie wykonuje si" 2-3 cm naci"cie dok!adnie na linii 
po#rodkowej cia!a lub dobocznie, w kierunku strony wykazu-
j$cej objawy, w odleg!o#ci 1 cm od wyrostka kolczystego na tej 
samej wysoko#ci, na której wyst"puje problem. Wysoko#% ta 
ustalana jest na podstawie wcze#niej wykonanego zdj"cia 
radiologicznego w projekcji bocznej. Je#li naci"cie wykony-
wane jest na wysoko#ci przestrzeni mi"dzy kr"gami L5 i S1 to 
prowadzi si" je bezpo#rednio nad trzonami !uków kr"gów. Im 
wy&ej ulokowana jest przestrze( mi"dzykr"gowa stanowi$ca 
problem, tym bardziej dobocznie wykonuje si" naci"cie. Po 

usytuowaniu miejsca naci"cia, dokonuje si" g!"bokiej pene-
tracji w g!$b warstw powi"zi piersiowo - l"d)wiowej. Samo 
naci"cie wykonuje si" z du&$ ostro&no#ci$, bocznie do 
wyrostków kolczystych, z obawy przed uszkodzeniem 
zespo!u wi"zade! nadkolcowych i mi"dzykolcowych. Nast"p-
nie oddziela si" kolejne warstwy mi"#ni w obr"bie obszaru 
ograniczonego przestrzeni$ mi"dzy!ukow$. Warstwy dzieli 
si" dok!adnie na pó!, w kierunku doogonowym oraz dog!o-
wowym. Powierzchnie torebek stawowych pozostawia si" 
nietkni"te. Podczas operacji wykorzystywane s$ skrobaczka 
(raspator) COBB oraz nó& elektryczny Bovie do kauteryzacji. 
Po tym nast"puje umieszczenie retraktora chirurgicznego. 
Chirurg powinien wyeksponowa% boczn$ cz"#% mi"dzywy-
rostkow$ !uku kr"gu, która stanowi!aby wyznacznik w czasie 
laminektomii, zapobiegaj$c pojawieniu si" p"kni"% w struk-
turze kostnej.

Na tym etapie operacji ponownie wykonuje si" zdj"cie 
radiologiczne w projekcji bocznej, w celu potwierdzenia 
znajdowania si" na w!a#ciwej wysoko#ci kr"gos!upa. Zakrzy-
wion$ skrobaczk" umieszcza si" poni&ej pary trzonów !uków 
kr"gu od strony dog!owowej. Dzi"ki wykonywaniu zdj"cia 
w czasie operacji, w zasadzie niemo&liwe jest pope!nienie 
pomy!ki w obr"bie operowanego miejsca. Ponadto radiogra-
*a pozwala oceni% ilo#% tkanek, które nale&y usun$%, &eby 
dotrze% do przestrzeni mi"dzykr"gowej. Nast"pnie wprowa-
dza si" na miejsce mikroskop.

Wej#cie do kana"u kr!gowego
Po ods!oni"ciu przestrzeni mi"dzy!ukowej i umieszczeniu 
retraktora, usuwa si" kilkumilimetrow$ warstw" tkanek 
trzonów !uku kr"gowego po stronie g!owowej oraz warstw" 
o grubo#ci 2-3 mm powierzchni przy#rodkowej cz"#ci dolnej, 
przy pomocy szybkoobrotowego wiert!a. Zostawia si" przy-
najmniej sze#ciomilimetrowy fragment kostny, stanowi$cy 
most na wysoko#ci cz"#ci mi"dzywyrostkowej !uku kr"gu 
(ryc. 15-3). Gdy ju& zostan$ usuni"te warstwy tkanek, !atwo 
dostrzec wi"zad!o &ó!te, gdy& miejsca jego przyczepów do 
ko#ci s$ ods!oni"te. Wi"zad!o to przyczepia si" do najbardziej 
wysuni"tej w kierunku dog!owowym cz"#ci trzonu dolnego 
!uku kr"gowego, aby w po!owie swego przebiegu przyczepia% 
si" do trzonów górnego !uku i ko(czy% w cz"#ci #rodkowej 
powierzchni górnej przestrzeni mi"dzy!ukowej. Z tego 
wzgl"du nale&y z du&$ ostro&no#ci$ stosowa% szybkoobrotowe 
wiert!o w obr"bie po!owy wysoko#ci trzonów !uku kr"gowego 
oraz cz"#ci przy#rodkowej dolnej powierzchni kr"gu.

Uwolnienie wi!zad"a $ó"tego
Po dokonaniu wcze#niejszych czynno#ci nast"puje oddziele-
nie wi"zad!a &ó!tego od brzegu przy#rodkowego powierzchni 
górnej przy pomocy zakrzywionego skrobaka. Mo&liwe jest 
równie& jego rozlu)nienie od powierzchni górnego i dolnego 
trzonu !uku kr"gowego (ryc. 15-4). Najbezpieczniej jest 
jednak zacz$% od usuwania cz"#ci dolnej i post"powa% w kie-
runku cz"#ci górnej fragmentów nasady !uków. 

Takie post"powanie, w którym nie ingeruje si" zbytnio 
w struktury wi"zad!a oraz warstw" tkanki t!uszczowej, 
tworz$c swego rodzaju „klapk"” z wi"zad!a, jak zosta!o to 
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TAB. 15-1 Mikrodiscektomia

Faza
rehabilitacji

Kryteria 
osi!gni"te do 
przej#cia do fazy 
rehabilitacji

Przewidywane 
zaburzenia 
i ograniczenia 
funkcjonowania Zastosowane leczenie Cele Uzasadnienie post"powania

Faza I
Pooperacyjna 

1-3 tygodnie 
po zabiegu

• Odbyty zabieg 
mikrodiscektomii 

• Obrz!k
• Ból
• Ograniczona 

tolerancja wobec 
zmiany miejsca

• Ograniczona 
tolerancja wobec 
wymuszonych 
pozycji

• Ograniczone 
wykonywanie 
czynno"ci dnia 
codziennego

• Ograniczona 
ruchomo"# tkanek 
nerwowych

• Ograniczona si$a 
mi!"ni tu$owia 
i ko%czyn dolnych

• Ograniczona 
ruchomo"# tkanek 
operowanej okolicy

• Ograniczona 
zdolno"# chodzenia

• Ograniczona 
wydolno"# 
sercowo-
naczyniowa

• Krioterapia
• Elektrostymulacja
• Stosowanie gorsetu zgodnie z zaleceniami
• Trening prawid$owej mechaniki cia$a – utrzymywanie 

w$a"ciwej lordozy l!d&wiowej oraz unikanie ustawienia 
zgi!ciowego tu$owia podczas:
• siedzenia i prowadzenia pojazdów (z zastosowaniem 

odpowiedniego podparcia)
• snu (stosowanie podparcia w razie konieczno"ci; unikanie 

pozycji embrionalnej)
• stania i chodu (ograniczenie oparte na pojawiaj'cych si! 

objawach)
• zmiany pozycji – z siedz'cej na stoj'c', wchodzenie 

i wychodzenie z pojazdu, z le('cej na stoj'c'
• samodzielnej piel!gnacji
• unikanie podnoszenia przedmiotów
• zginanie z wykorzystaniem podwieszenia ko%czyn 

dolnych oraz metody neutralnego ustawienia kr!gos$upa
• Mobilizacja opony twardej rdzenia kr!gowego
• Mobilizacja opony twardej rdzenia kr!gowego w le(eniu 

przodem
• )wiczenia bierne rozci'gaj'ce, zwi!kszaj'ce zakres 

ruchomo"ci – w stawie biodrowym (zgi!cie [ze zgi!tym 
stawem kolanowym], podnoszenie wyprostowanej ko%czyny 
dolnej [delikatne], rotacja zewn!trzna, postawa stoj'ca 
[mi!sie% brzuchaty $ydki i mi!sie% p$aszczkowaty])

• Mobilizacje stawów kr!gos$upa i biodrowych zgodnie ze 
wskazaniami

• Wdro(enie progresywnego programu chodu na bie(ni 
treningowej lub na p$askim pod$o(u

• Wdro(enie programu progresywnych #wicze% 
(wykonywanych tylko w pozycjach nieobci'(aj'cych)

• )wiczenie „kociego grzbietu” w kl!ku podpartym
• )wiczenie „kociego grzbietu” w le(eniu ty$em (cz!"ciowe 

czynne #wiczenia zgi!cia odcinka l!d&wiowego)
• )wiczenie „kociego grzbietu” w le(eniu bokiem (cz!"ciowe 

zgi!cia boczne odcinka l!d&wiowego)
• )wiczenie „kociego grzbietu” w pozycji czteroko%czynowej 

(cz!"ciowe #wiczenie czynne odcinka l!d&wiowego)
• )wiczenie „kociego grzbietu” w le(eniu przodem (cz!"ciowe 

czynne #wiczenia wyprostu odcinka l!d&wiowego)
• )wiczenie t$oczni brzusznej w le(eniu ty$em (izolowane 

#wiczenie skurczu mi!"nia poprzecznego brzucha)
• )wiczenie t$oczni brzusznej z r!koma u$o(onymi za g$ow'; 

zwi!kszenie stopnia trudno"ci – wykonywanie #wiczenia 
z jednoczesnym wznosem ramion

• )wiczenie t$oczni brzusznej w le(eniu przodem ze wznosem 
ramion; zwi!kszenie stopnia trudno"ci – wykonywanie 
#wiczenia z naprzemianstronnym wznosem ramion 

• Pó$przysiady (do k'ta 60°)

• Kontrola obrz!ku
• Kontrola bólu
• Zmniejszenie odczuwania bólu 

poprzez stosowanie pozycji 
wyprostnych

• Zapobieganie powstawaniu 
komplikacji oraz ponownym 
urazom

• Zrozumienie pacjenta 
i stosowanie przez niego 
prawid$owej mechaniki cia$a

• Utrzymywanie pozycji 
siedz'cej przez co najmniej 
20 minut

• Przywrócenie pacjentowi 
mo(liwo"ci i zdolno"ci do 
prowadzenia pojazdów 
w drugim tygodniu 
rehabilitacji

• Poprawa jako"ci snu
• Nauka techniki zmiany 

pozycji bez zmiany u$o(enia 
kr!gos$upa

• Nauka samodzielno"ci 
w czasie czynno"ci 
piel!gnacyjnych

• Poprawa ruchomo"ci tkanki 
nerwowej

• Zapobieganie powstawaniu 
zrostów tkankowych, 
ograniczaj'cych ruchomo"# 
tkanki nerwowej

• Przywrócenie pe$nego zakresu 
ruchomo"ci ko%czyn dolnych

• Poprawa ruchomo"ci 
w stawach

• Poprawa wytrzyma$o"ci 
pacjenta w czasie chodu przez 
co najmniej 30 minut po 
p$askiej powierzchni

• Zagwarantowanie 
prawid$owego "rodowiska dla 
goj'cych si! tkanek 
kr!gos$upa

• Nauka kontroli neutralnego 
ustawienia kr!gos$upa 
w czasie le(enia przodem 
i ty$em

• Zwi!kszenie si$y mi!"niowej 
ko%czyn dolnych

• Nauczanie samodzielnej kontroli 
obrz!ku i bólu

• Zapewnienie prawid$owego 
podtrzymywania narz'dów jamy 
brzusznej i dekompresji

• Wdro(enie nauki przygotowuj'cej 
pacjenta do wykonywania czynno"ci 
dnia codziennego, zabezpieczaj'c go 
przy tym przed ponownym 
wyst'pieniem urazu

• Utrzymanie prawid$owej lordozy oraz 
unikanie ustawienia zgi!ciowego 
tu$owia w celu unikania wzd$u(nych 
napi!# tkanek operowanych

• Poinstruowanie pacjenta o w$a"ciwym 
odpoczynku oraz wznowienie 
wykonywania czynno"ci sprzed urazu

• Nauka transferu pacjenta 
z ograniczeniem obci'(enia 
operowanych tkanek

• Zmniejszenie obci'(enia operowanych 
tkanek

• Zapobieganie powstawaniu zw$óknie% 
tkanki nerwowej oraz opony twardej

• Poprawa elastyczno"ci tkanek ko%czyn 
dolnych, obni(aj'c tym samym 
obci'(enie odcinka l!d&wiowego

• Unikanie dra(nienia nerwu kulszowego
• Utrzymywanie oraz poprawa 

ruchomo"ci odcinków proksymalnych 
i dystalnych cia$a, w celu 
zredukowania obci'(enia odcinka 
l!d&wiowego

• Przygotowanie pacjenta do 
podejmowania czynno"ci dnia 
codziennego oraz poprawa jego 
wydolno"ci sercowo-naczyniowej

• Kontrola ruchomo"ci odcinka 
l!d&wiowego jest niezwykle wa(na po 
zabiegu mikrodiscektomii, a tak(e 
stopnia jego nawodnienia, co wp$ywa 
na procesy angiogenezy

• Zwi!kszenie si$y mi!"niowej mi!"ni 
tu$owia w celu poprawy stabilizacji 
i zabezpieczenia kr!gos$upa przed 
ponownym wyst'pieniem urazu

• Zwi!kszenie tolerancji do 
utrzymywania postawy wyprostnej

• Pomoc przy kontroli prawid$owej 
mechaniki cia$a
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i dostosowany, aby umo!liwi" mu przej#cie przez odpo-
wiednie celowniki. Chirurg ko$czy tworzenie gra%u przez 
umieszczenie jednego szwu Tycron No.5 w mocowaniu 
ko#ci udowej i trzech takich samych szwów w mocowaniu 
ko#ci piszczelowej, !eby utworzy" przej#cie implantu przez 
staw kolanowy. Implant zostaje zachowany w nas&czonej 
sol& gazie do dalszego wykorzystania. 

Pozosta'o#ci wi(zad'a krzy!owego przedniego s& wycinane 
wraz z hipertro)czn& tkank&. Dó' mi(dzyk'ykciowy jest 
nast(pnie artroskopowo przygotowywany za pomoc& raspa-
tora, !eby zapobiec zjawisku odrzucenia gra%u. Wybierana 
jest strona umieszczenia kana'u w ko#ci piszczelowej. Poprzez 
naci(cie w linii #rodkowej, niewielki obszar znajduj&cy si( 
przy#rodkowo do guzowato#ci ko#ci piszczelowej jest przygo-
towywany przez uniesienie podokostnowe. U!ywaj&c celow-
nika piszczelowego pod dok'adn& wizualizacj&, chirurg 
wwierca drut prowadz&cy do stawu kolanowego od zewn&trz, 
ko$cz&c kana' w stawie po wybranej stronie, znajduj&cej si( 
przednio-przy#rodkowo do wprowadzonego implantu. Kana' 
piszczelowy jest powi(kszany do rozmiaru pobranego gra%u. 
*y!ka na'o!ona na celownik podczas poszerzania otworu 
pomaga chroni" chrz&stk( stawow& i wi(zad'o krzy!owe tylne 

Ryc. 22-2 Oddzielenie implantu BTB od rzepki. A, implant zostaje oddzie-
lony od cz(#ci dystalnej rzepki. B, Implant ca'kowicie oddzielony.

A

B

macierzy z hormonem wzrostu, wspomagaj&cej gojenie 
podczas rekonstrukcji ACL.97 Wydaje si(, i! powinny zosta" 
przeprowadzone w niedalekiej przysz'o#ci dalsze projekty, 
!eby potwierdzi" s'uszno#" tych procedur.

Podczas programu )zjoterapii ból i obrz(k powinny dyk-
towa" szybko#" post(pów pacjenta. Podczas oceny pomocne 
jest u!ycie artrometrii, je#li ten sprz(t jest dost(pny w o#rodku.

PROCEDURA CHIRURGICZNA

Endoskopowa rekonstrukcja wi!zad"a krzy#owego 
przedniego technik$ BPTB
Zabieg rozpoczyna si( kompleksow& ocen& kolana pod 
znieczuleniem, a nast(pnie dog'(bn& ocen& diagnostyczn& 
wykonan& wziernikowaniem. Badane s& struktury wi(za-
d'owe, '&kotki oraz powierzchnie stawowe, a dodatkowe 
uszkodzenia niwelowane s& metod& artroskopow&. Na ko$-
czyn( nak'ada si( opask( uciskow& oko'o 350 mmHg. 
Wykonane jest oko'orzepkowe przy#rodkowe naci(cie od 
wierzcho'ka dolnego rzepki do guzowato#ci ko#ci piszcze-
lowej. Skóra jest rozdzielona do o#ci(gna, a p'aty skórne 
umieszczone s& w kierunkach: górnym, dolnym, przy#rod-
kowym i bocznym. O#ci(gno jest nacinane, co pozwala 
uwidoczni" rzepk(. Nast(pnie zapisana zostaje szeroko#" 
wi(zad'a rzepki (ryc. 22-1), a gra% szeroko#ci 10 mm jest 
odmierzany z cz(#ci #rodkowej wi(zad'a rzepki. Na tym 
wi(zadle zostaj& wykonane dwa niewielkie naci(cia w odle-
g'o#ci 10 mm, które s& nast(pnie powi(kszone w kierunku 
górnym i dolnym za pomoc& kleszczyków. Mocowania 
kostne rzepki i ko#ci piszczelowej s& mierzone, !eby zapew-
ni" d'ugo#ci implantu od 20 do 25mm z rzepki oraz od 25 
do 30 mm z ko#ci piszczelowej. Aby umo!liwi" pobranie 
implantu z ko#ci, k&ty mocowa$ s& wcze#niej przewiercane 
z u!yciem 2 - milimetrowego wiert'a. Obrze!a mocowa$ s& 
nast(pnie odcinane za pomoc& stripera na g'(boko#" od 10 
do 11 mm, w zale!no#ci od rozmiaru rzepki i guzowato#ci 
piszczelowej. Implant (ryc. 22-2, A i B) jest nast(pnie prze-
noszony na oddzielny stó', gdzie zostaje przygotowany 

Ryc. 22-1 Ukazanie wi(zad'a rzepki w przygotowaniu do jego pobrania. 
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przed uszkodzeniami. Kana! piszczelowy musi by" wi#kszy ni$ 
kana! udowy, aby umo$liwi" przej%cie implantu przez staw 
kolanowy. Kraw#dzie kana!u piszczelowego s& wyg!adzane za 
pomoc& tarnika, $eby zapobiec otarciom wszczepu po implan-
tacji. W kanale piszczelowym zak!adana jest porowata 
nak!adka w celu zapobie$enia wynaczynienia p!ynów, umo$-
liwiaj&c przy tym przej%cie instrumentów chirurgicznych.

Punkt izometryczny ko%ci udowej okre%lany jest na 
przy%rodkowej cz#%ci k!ykcia bocznego ko%ci udowej, prze-
wa$nie od 3 do 5 mm w kierunku przednim do tylnej cz#%ci 
korowej niedaleko górnej kraw#dzi do!u mi#dzyk!ykciowego 
(technika over–the–top); miejsce zaznaczane jest za pomoc& 
!y$ki, b&d' raspatora. Z kolanem zgi#tym powy$ej 90° wpro-
wadzany zostaje porowaty drut prowadz&cy przez kana! pisz-
czelowy, a nast#pnie drut ten zostaje wwiercony przez punkt 
izometryczny ko%ci udowej na zewn&trz przez skór# z pomoc& 
okre%lonego wcze%niej punktu over–the–top. Kana! udowy 
jest nast#pnie powi#kszany do rozmiaru mocowania na g!#-
boko%" 30 mm. 

Szwy z mocowania w ko%ci udowej przechodz& przez 
celownik udowy i s& poci&gane na zewn&trz przez skór#. 
Implant dostarczany jest do stawu kolanowego przez kana! 
piszczelowy do kana!u udowego pod bezpo%redni& wizualiza-
cj&. Do stawu kolanowego wprowadzana jest nast#pnie kaniu-
lowana %ruba interferencyjna nad drutem prowadz&cym, 

która wkr#cana jest w kana! udowy, kompresuj&c mocowanie 
w tym kanale. Oceniany jest izometryczny przebieg implantu. 
Mocowanie ko%ci piszczelowej w kanale piszczelowym jest 
zabezpieczone przez wprowadzenie %ruby interferencyjnej. 
Przeprowadzana zostaje ocena zakresu ruchu i stabilno%ci 
stawu. Implant jest poddany ocenie artroskopowej, aby spraw-
dzi" prawid!ow& ruchomo%" implantu oraz jego umiejscowie-
nie w dole mi#dzyk!ykciowym.

Zdj#ta zostaje opaska uciskowa, a kolano przep!ukane. 
Wykonane zostaje zamkni#cie lu'nego wi#zad!a rzepki ze 
zbli$eniem o%ci#gna w celu zamkni#cia przedniego ubytku. 
Tkanka podskórna zostaje zbli$ona do siebie, a nast#pnie ma 
miejsce zamkni#cie tkanki podskórnej. Rany zostaj& steryl-
nie opatrzone. Zostaje zaaplikowany lekki ok!ad kompre-
syjny wraz z ci&g!& krioterapi& za pomoc& systemu cyrkulacji 
zimnej wody, a pacjent jest zabierany na sal# pooperacyjn&, 
ze stawem kolanowym znajduj&cym si# w ortezie ustawionej 
w pe!nym wypro%cie.

PRZEWODNIK FIZJOTERAPEUTYCZNY

Program (zjoterapii po rekonstrukcji wi#zad!a krzy$owego 
przedniego uleg! diametralnej przemianie w trakcie ostat-
nich 20 lat. W czasie, kiedy nadal „z!otym standardem” jest 
technika allogra)u BPTB z jednej trzeciej wi#zad!a rzepki, 

TAB. 22-1 Przed zabiegiem rekonstrukcji wi!zad"a krzy#owego przedniego
Faza 
rehabilitacji

Kryteria przej!cia 
do nast"pnej fazy

Zabiegi terapeutyczne/#wiczenia/
wskazania Cel Powód wykonywanych dzia$a%

Faza Ia
Przed zabiegiem
1-4. tydzie!

•Pacjent przed zabiegiem •Krioterapia 20-30 minut
•Elewacja ko!czyny z ruchami w stawie 

skokowym (10 powtórze!/min) 20-30 
min

•Trening chodu (nacisk kierowany na 
prawid"owy schemat przenoszenia 
ci#$aru)

•Zwi#kszanie biernego zakresu 
ruchomo%ci- wyprost kolana w le$eniu 
ty"em, wyprost kolana poza le$ank& 
w le$eniu przodem, bierny wyprost 
kolana w siedzeniu, %lizg pi#ty po %cianie 
w le$eniu ty"em

•'wiczenia izometryczne- skurcze mi#%ni 
kulszowo-goleniowych/ czworog"owego 
uda (wspó"skurcz)

•'wiczenia czynnego wspomaganego 
zakresu ruchomo%ci – wyprost kolana 
w siedzeniu

•'wiczenia czynnego zakresu ruchu 
z narastaj&cym oporem- wzniosy "ydek, 
odwiedzenie/przywiedzenie/ rotacja 
zewn#trzna biodra

•Mobilizacje stawów i tkanek mi#kkich

Pod koniec 4. tygodnia
•Samodzielne zmniejszanie bólu
•Zmniejszenie obrz#ku
•Zakres ruchu wynosz&cy 0° 

wyprostu i 130° zgi#cia
•Samodzielne uniesienie prostej 

ko!czyny
•Ca"kowite obci&$anie ko!czyny 

(orteza je%li to konieczne)
•Prawid"owy skurcz izometryczny 

mi#%nia czworog"owego uda
•Utrzymanie si"y mi#%niowej 

biodra i stawu skokowego

•Kontrola bólu
•Zmniejszenie obrz#ku
•Trening chodu dla bezpiecznego 

i "atwego poruszania si# po zabiegu
•Zwi#kszanie zakresu ruchomo%ci w celu 

zapobiegni#cia komplikacji podczas 
przysz"ego zabiegu

•Uruchomienie pompy mi#%niowej 
w celu prawid"owego dzia"ania ch"onki

•Wyskalowane (wiczenie na popraw# 
koordynacji nerwowo-mi#%niowej

•K"adzenie nacisku na samodzielne 
wykonywanie programu zwi#kszaj&cego 
zakres ruchu

•Przygotowanie do zmiany pozycji 
(z le$enia ty"em do siadu)

•'wiczenia zakresu ruchomo%ci i skurcz 
mi#%ni dla obni$enia obrz#ku i poprawy 
zakres ruchu

•Zmniejszenie bólu poprzez techniki 
mobilizacji tkanek mi#kkich i stawów
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Faza I: od 0. do 4. tygodnia po zabiegu (tab. 22-2)
Cele:
• ochrona leczonego implantu
• obni!enie obrz"ku i stanu zapalnego
• uzyskanie pe#nego wyprostu w kolanie
• zwi"kszenie si#y mi"$nia czworog#owego uda.

Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL mo!e by% podzie-
lona na dwie fazy. Faza pierwsza rozpoczyna si" zaraz po 
zabiegu i trwa 4 tygodnie. W tym etapie nacisk k#adziony 
jest na obni!enie bólu i stanu zapalnego, ochron" regene-
ruj&cego si" implantu oraz przywrócenie si#y mi"$niowej 
i zakresu ruchomo$ci. Podczas gdy wyst"puj&cy stan 
zapalny po zabiegu jest rzecz& normaln&, to obrz"k i nast"-
puj&cy ból musz& zosta% zredukowane najwcze$niej, jak to 
tylko mo!liwe. Obrz"k mo!e zwi"kszy% ból i hamowa% 
aktywno$% mi"$nia czworog#owego uda.123,124

Hopkins i wsp. pokazali, !e przezskórna elektryczna sty-
mulacja nerwów (pr&dy TENS) mo!e by% skutecznie wyko-
rzystana do kontroli bólu i obrz"ku.125 Jarit i wsp. stwierdzili, 
!e wykorzystanie pr&dów interferencyjnych w domu mo!e 
wspomóc obni!enie bólu wraz z obrz"kiem oraz poprawi% 
ruchomo$%.126 Niestety, pewnym ograniczeniem mo!e by% 
fakt, i! parametry czasowe dla pr&dów interferencyjnych126 
wynosz&ce 3 sesje po 28 minut dziennie, w porównaniu do 
parametrów dla pr&dów TENS125 wynosz&cych 30 min raz 
dziennie, mog& by% niemo!liwe do zrealizowania zarówno 
przez pacjenta, jak i 'zjoterapeut" w warunkach domo-
wych (nie jest to jednak ca#kowicie niemo!liwe). Kriotera-
pia, zarówno w formie komercyjnych ok#adów !elowych, 
pokruszonego lodu lub przy pomocy ci&g#ego strumienia 
zimna okazuje si" efektywna w redukcji hipoksji tkanek, 
bólu i obrz"ku.126,127 Je$li to mo!liwe, krioterapia z zastoso-
waniem ci&g#ego strumienia zimna jest bardziej rekomen-
dowana ni! wykorzystanie pokruszonego lodu.128,129 
Elewacja ko(czyny wraz ze skurczem mi"$ni (ruchy 
w stawie skokowym, skurcze izometryczne mi"$nia czwo-
rog#owego uda) mo!e pomóc uk#adowi limfatycznemu 
usun&% pozosta#o$ci tkankowe i produkty uboczne stanu 
zapalnego (wolno kr&!&ce proteiny, zbyt znacznych rozmia-
rów aby zosta#y 'ltrowane przez kapilary).127 Krioterapia 
z kompresj& i elewacj& ko(czyny powinna nast"powa% po 
ka!dej sesji terapeutycznej, jak i 5 razy po 20 minut dzien-
nie wtedy, gdy obecne s& dolegliwo$ci takie jak ból, stan 
zapalny oraz obrz"k. Pomiary obwodów powinny zosta% 
przeprowadzone zarówno na poziomie $rodka rzepki, jak 
i dystalnie oraz proksymalnie w celu monitorowania post"-
pów w redukcji obrz"ku.

Pacjenci przez pierwszy tydzie( po zabiegu przewa!nie 
b"d& wyposa!eni w dwie kule ortopedyczne i ortez" poope-
racyjn& ustawion& w wypro$cie. Po siedmiu dniach orteza 
mo!e zosta% odblokowana podczas wykonywania %wicze( 
i chodu. Je!eli pacjent demonstruje prawid#owy wzorzec 
chodu bez wyst&pienia bólu, jedna z kul mo!e zosta% odsta-
wiona, a po pewnym czasie równie! i druga. Orteza zwykle 
jest zdejmowana, gdy pacjent osi&gnie zgi"cie w stawie 
kolanowym na poziomie 100° i jest w stanie podnie$% 

poprzednie protoko#y usprawniania musia#y zosta% dostoso-
wywane do tego typu zabiegu.89,91,94,102-119

Fizjoterapeuta musi wi"c dostosowywa% programy reha-
bilitacyjne do standardów chirurgicznych oraz dopasowy-
wa% je do indywidualnego pacjenta w zale!no$ci od wyboru 
implantu, urazów wspó#istniej&cych i/lub od techniki 
zabiegu. W rozdziale tym zostan& omówione: opieka przedo-
peracyjna z uwzgl"dnieniem podj"cia decyzji o leczeniu 
zachowawczym oraz post"powanie pooperacyjne - od okresu 
ostrego stanu zapalnego do fazy powrotu do aktywno$ci.

Post!powanie przed operacj" (tab. 22-1)
Cele:
• zmniejszenie obrz"ku i stanu zapalnego
• poprawa zakresu ruchomo$ci
• zwi"kszenie si#y mi"$nia czworog#owego uda
• ocena ca#ej ko(czyny dolnej.

Niezale!nie od terminu operacji pacjent prawie zawsze 
jest poddany wst"pnej ocenie oraz fizjoterapii ukierunko-
wanej na popraw" zakresu ruchomo$ci (zw#aszcza wypro-
stu), zwi"kszenie si#y mi"$ni kulszowo-goleniowych 
i czworog#owego uda, uzyskanie prawid#owego wzorca 
chodu. Ocena zazwyczaj zaczyna si" od chodu pacjenta, 
gdy wchodzi do gabinetu. B"dzie on cz"sto przejawia# 
zgi"cie kolana i unika# wykonania wyprostu podczas loko-
mocji.120 Chory przewa!nie b"dzie chodzi% o kulach, 
z za#o!on& ortez& unieruchamiaj&c& w wypro$cie. Podczas 
gdy powszechnie uwa!a si", !e orteza ogranicza zakres 
ruchu i si#y ko$lawi&ce i szpotawi&ce staw kolanowy,121 
dowody naukowe wskazuj&, i! poprawia ona wyprost 
i redukuje ból oraz zmniejsza mo!liwo$% uszkodzenia 
implantu po rekonstrukcji ACL.122 Orteza stosowana jest 
przed i po zabiegu w celu ograniczenia si# zewn"trznych, 
które mog& przyczyni% si" do dalszego uszkodzenia stawu 
kolanowego. Na przyk#ad, pacjent przed zabiegiem rekon-
strukcji wi"zad#a krzy!owego przedniego mo!e upa$% 
i uszkodzi% #&kotk" lub dozna% urazu o pod#o!u chrz"stno-
-kostnym. Ocenie powinny zosta% poddane: czynny i bierny 
zakres ruchu, ruchomo$% rzepki, obecno$% obrz"ku, ela-
styczno$% mi"$ni kulszowo-goleniowych i mi"$nia brzucha-
tego #ydki, si#a mi"$nia czworog#owego uda oraz zdolno$% do 
obci&!enia ko(czyny przez chorego. Podczas fazy przedope-
racyjnej ca#y #a(cuch kinematyczny pacjenta powinien 
zosta% oceniony wraz z si#& mi"$niow&, rozci&gliwo$ci& 
i ruchomo$ci& stopy, stawu skokowego, stawu biodrowego 
i tu#owia. Precyzyjna diagnostyka powinna zosta% po$wi"cona 
analizie patomechanizmu urazu w celu rozpocz"cia planowa-
nia strategii zapobiegawczych dla rehabilitacji po zabiegu. 
Ocena ca#ego #a(cucha kinematycznego przed zabiegiem 
jest #atwiejsza oraz bardziej komfortowa dla pacjenta ni! 
po operacji, z powodu zaostrzenia dyskomfortu bólowego 
i stanu zapalnego w stawie. Powinny zosta% równie! wdro-
!one zabiegi i %wiczenia w celu obni!enia odczynu zapal-
nego i obrz"ku, przywrócenia mobilno$ci stawu 
rzepkowo-udowego, a tak!e zwi"kszenia si#y mi"$nia 
czworog#owego uda, jak i si#y oraz elastyczno$ci ca#ej ko(-
czyny dolnej.
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Autologiczny przeszczep chondrocytów
Karen Hambly, Kai Mithoefer, Holly J. Silvers, Bert R. Mandelbaum

Od pierwszego opisu, przytoczonego przez Brittberga 
w 1994 roku1, autologiczny przeszczep chondrocy-
tów (znany równie! jako autologiczna implantacja), 

zosta" wykonany u populacji liczniejszej ni! 15 tysi#cy 
pacjentów na ca"ym $wiecie, a wiele bada% potwierdzi"o kli-
nicznie t# technik# jako wiarygodn& metod# biologicznej 
odnowy tkanek po uszkodzeniu powierzchni chrz&stki sta-
wowej.2-12 W oparciu o post#puj&cy rozwój procedur implan-
tacji komórek oraz lepsze zrozumienie mechanizmów 
leczenia defektów chrz&stki stawowej, ten wymagaj&cy sprz#-
towo zabieg chirurgiczny przeszed" kilka mody'kacji. 
Dotychczasowe udoskonalenia mog& prowadzi( do zniwelo-
wania obrazu chorobowego, a tak!e pomóc w redukcji 
ryzyka powik"a% pooperacyjnych. Trzeba te! wspomnie(, i! 
techniki przeszczepu chondrocytów wci&! podlegaj& ewolu-
cji z u!yciem nowoczesnych technologii in!ynieryjnych 
obejmuj&cych wybrane tkanki.

PRZEMY!LENIA PRZEDOPERACYJNE

Historia choroby i objawy kliniczne
W"a$ciwy wywiad kliniczny stanowi pierwszy powa!ny krok 
w procesie leczenia i selekcji pacjentów, którzy s& odpowied-
nimi kandydatami do zabiegu implantacji chondrocytów. 
Wady chrz&stki stawowej mog& pojawia( si# w stanie ostrym 
po urazie, jak na przyk"ad po uszkodzeniu wi#zade" lub na 
tle przewlek"ym, jako element zmian zwyrodnieniowych. 
Ból cz#sto jest obecny podczas aktywno$ci, w czasie której 
ma miejsce obci&!enie ko%czyny i uderzenie. Nierzadko 
zg"aszany jest wysi#k w stawie, a dok"adniej, po wymagaj&cej 
aktywno$ci ruchowej z komponent& uderzenia. Uszkodzenia 
chrz&stki k"ykci ko$ci udowej mog& stwarza( punktow& tkli-
wo$(, umiejscowion& bardziej nad k"ykciem ni! w linii 
stawu. Odczucia przeskakiwania lub blokowania w stawie 
mog& wynika( z obecno$ci lu)nych kawa"ków chrz&stki b&d) 
wi#kszych jej defektów, jednak s& niespecy'czne i maj& 
prawo by( powi&zane z innymi patologiami stawu kolano-
wego, takimi jak uszkodzenia "&kotki. Nieprawid"owo$ci 
rzepki lub bloczka ko$ci udowej prowadz& przewa!nie do 

wyst#powania bólu podczas przemieszczania si# po scho-
dach, jazdy samochodem, wstawania z krzes"a albo podczas 
pozycji przysiadu. Chorzy mog& wykazywa( równie! objawy 
niestabilno$ci rzepki. Pacjenci, u których rozwa!a si# prze-
prowadzenie technik implantacji chondrocytów, mogli 
wcze$niej przej$( zabiegi naprawy chrz&stki stawowej, 
dlatego powinna zosta( przeprowadzona szczegó"owa analiza 
wcze$niejszych procedur chirurgicznych. Lekarze winni 
zanotowa( równie! czas od wyst&pienia kontuzji, gdy! czyn-
niki te mog& wp"yn&( na ostateczny wynik leczenia.

Do oceny 'zykalnej zaliczy( mo!na analiz# wzorca chodu 
pacjenta i ustawienia ko%czyny dolnej. Zmierzony powinien 
zosta( tak!e zakres ruchomo$ci stawu biodrowego, kolano-
wego i skokowego, a je$li zauwa!alny jest wysi#k w stawie 
nale!y takie spostrze!enie odnotowa(. Ze wzgl#du na fakt, 
!e uszkodzenia chrz&stki stawowej s& cz#sto obserwowane 
u pacjentów z obecno$ci& ostrego krwiaka $ródstawowego 
lub przewlek"& niestabilno$ci& wi#zad"ow&, zwichni#ciem 
rzepki lub jej zbaczaniem b&d) nieprawid"owym ustawie-
niem ko%czyny dolnej, trzeba przeanalizowa( równie! 
wyst#powanie czynników wspó"istniej&cych. W zale!no$ci 
od lokalizacji i rozmiaru defektu, mechaniczne objawy mog& 
- lecz nie musz& – nak"ada( si# na symptomy testów "&kot-
kowych. Nale!y zmierzy( te! wska)nik BMI (z ang. body 
mass index) pacjenta, gdy! wedle doniesie% naukowych 
okaza" si# on silnie korespondowa( z wynikiem funkcjonal-
nym po zabiegu naprawy chrz&stki stawowej.

Obrazowanie diagnostyczne
Przegl&dowa rentgenodiagnostyka, w"&czaj&c w to zdj#cia 
w projekcji przedniej/tylnej/bocznej podczas obci&!enia 
ko%czyny, projekcji tunelowej, projekcji Rosenberga i Mer-
chanta oraz serie zdj#( ca"ej ko%czyny, mo!e pomóc 
w okre$leniu uszkodzenia kostno-stawowego, zmniejsze-
nia przestrzeni w stawie, objawu zbaczania rzepki b&d) 
nieprawid"owego ustawienia ko%czyny dolnej. Jednak 
obrazowanie chrz&stki za pomoc& rezonansu magnetycz-
nego (MRI) zapewnia precyzyjniejsze postawienie diagnozy 
odno$nie uszkodzenia.13,14 Badanie to umo!liwia tak!e 
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wskazania do przeprowadzenia zabiegu autologicznej implan-
tacji chondrocytów musz! zosta" omówione z zainteresowa-
nym. Dog#$bna rozmowa z pacjentem przed wykonaniem 
zabiegu jest wyj!tkowo wa%na, aby okre&li" wymagania ze 
strony chorego i oszacowa" jego zdolno&" do uczestnictwa 
w programie rehabilitacji po operacji, a tak%e %eby wypraco-
wa" kompromis odno&nie oczekiwa' i celów dla poziomu 
aktywno&ci i funkcji stawu kolanowego.

TECHNIKA CHIRURGICZNA 

Etap 1: Pobranie chondrocytów
Krok 1: Diagnostyczna artroskopia stawu
Autologiczny przeszczep chondrocytów jest zabiegiem 
dwuetapowym. W pierwszej fazie ma miejsce obszerna 
ocena artroskopowa. Poza okre&leniem rozmiaru niepra-
wid#owo&ci, sprawdzana jest ca#kowita struktura chrz!stki 
stawowej, aby wykluczy" jakiekolwiek dodatkowe jej pato-
logie. Podczas artroskopii w pocz!tkowym okresie okre-
&lony zostaje defekt chrz!stki, a wyst$puj!ce p#aty chrz$stne 
s! zespalane z powrotem do stabilnego i zdrowego brzegu. 
Po dok#adnym opracowaniu mierzony zostaje w drugiej 
fazie rozmiar uszkodzenia i jego odgraniczenie. W trakcie 
badania chirurdzy poruszaj! kolanem w pe#nym zakresie, 
co pozwala na obserwacj$ wp#ywu uszkodzenia na prze-
ciwleg#! powierzchni$ stawow! (ryc. 25-1). Przeciwleg#a 
powierzchnia stawowa powinna zawsze by" dok#adnie 
zbadana odno&nie uszkodzenia obu powierzchni stawo-
wych lub wyst$powania objawów dysfunkcji chrzestnej 
o niewielkim poziomie. W tej sytuacji mog! zosta" równie% 
wykonane zabiegi cz$&ciowej meniscektomii i naprawy 
#!kotki, poniewa% nie wp#ywaj! one istotnie na przebieg 
leczenia po wst$pnej artroskopii, a skracaj! czas operacji 
podczas drugiego etapu. Jednak%e leczenie chirurgiczne 
upo&ledzenia #!kotki lub patologii wi$zade# powinno by" 
wykonane jednocze&nie z zabiegiem implantacji chondro-
cytów, %eby unikn!" nawrotowego uszkodzenia stawu 
wynikaj!cego z post$powania chirurgicznego, a przez to 
przed#u%onej rehabilitacji pacjenta.

uzyskanie u%ytecznych informacji na temat stanu #!kotek, 
wi$zade# i ko&ci podchrz$stnej, rozmiaru uszkodzenia, jego 
lokalizacji, a tak%e g#$boko&ci. Z powodu zmian patologicz-
nych w otaczaj!cej chrz!stce, ostateczny rozmiar defektu 
przewa%nie jest wi$kszy podczas operacji ni% ten zobrazo-
wany za pomoc! rezonansu magnetycznego. Poza przydat-
no&ci! MRI w badaniu przedoperacyjnym, obrazowanie to 
mo%e by" bardzo pomocne dla oceny naprawionej chrz!stki 
po procedurze chirurgicznej. Je&li to mo%liwe, powinny 
zosta" wykorzystane nowsze technologie, takie jak mapowa-
nie sygna#u czasu relaksacji T1 i T2 lub stosowanie kontrastu 
za pomoc! &rodka cieniuj!cego (gadolin), w celu uzyskania 
dodatkowego wzmocnienia obrazu.14

Wskazania i przeciwwskazania
Przeprowadzenie zabiegu implantacji chondrocytów jest 
wskazaniem dla terapii nieprawid#owo&ci chrz$stnych lub 
chrzestno-kostnych stawu kolanowego wysokiego stopnia 
u pacjentów aktywnych, którzy s! za m#odzi, %eby wykona" 
u nich endoprotezoplastyk$. Technika ta mo%e by" u%ywana 
z powodzeniem jako leczenie pierwszego rzutu uszkodze' 
obejmuj!cych powierzchnie wi$ksz! ni% 2 cm2 k#ykcia 
ko&ci udowej, bloczka ko&ci udowej i rzepki lub jako post$-
powanie rewizyjne w przypadku wcze&niejszych niepowo-
dze' zabiegów odtwórczych chrz!stki.2,10-12 Mo%e by" tak%e 
stosowana w leczeniu uszkodze' izolowanych, mnogich 
lub zlokalizowanych na obu powierzchniach stawowych. 
Wst$pnymi wymogami niezb$dnymi dla powodzenia zabiegu 
autologicznego przeszczepu chondrocytów (z ang. ACI - 
autologous chondrocyte implantation) s!: prawid#owy zakres 
ruchomo&ci, odpowiednie ustawienie osiowe lub torowanie 
rzepki, stabilno&" wi$zad#owa oraz umiej$tno&" zastosowa-
nia si$ do rehabilitacji po zabiegu. Wdro%enie procedur 
pomocniczych mo%e by" wskazane, %eby skorygowa" 
wspó#istniej!ce patologie stawu kolanowego, a zamierzenia 
te mog! by" wykonywane równocze&nie z zabiegiem 
implantacji, bez wyst!pienia jakichkolwiek negatywnych 
efektów wp#ywaj!cych na poziom aktywno&ci pacjenta 
i wynik funkcjonalny po operacji.

Przeciwwskazaniami bezwzgl$dnymi dla wykonania 
autologicznego przeszczepu chondrocytów s! wszelkie 
inne choroby zwyrodnieniowe stawów, artropatie zapalne 
b!d( znaczne ryzyko posocznicy. Pacjenci nie b$d!cy 
w stanie zastosowa" si$ do wymogów rehabilitacji poope-
racyjnej i zada' obci!%aj!cych ko'czyn$, równie% nie 
powinni by" leczeni za pomoc! tej techniki. Ograniczone 
post$py po zabiegu naprawy chrz!stki stawowej zosta#y 
powi!zane w badaniach naukowych ze wska(nikiem BMI 
na poziomie wi$kszym ni% 30kg/m2 i warto&" ta jest wzgl$d-
nym przeciwwskazaniem do wykonania operacji. W przy-
padku chorych z ostrym ubytkiem #!kotki powinno si$ 
rozwa%y" przeprowadzenie wszczepu allogra)u #!kotki 
w czasie wykonania samej implantacji chondrocytów.

Porady dla lekarza przed operacj! chirurgiczn!
Opieraj!c si$ na historii choroby, ocenie *zykalnej pacjenta 
i informacjach wynikaj!cych ze zdj$" radiologicznych, 

Ryc. 25-1 Dok#adna lokalizacja i zakres po#!czenia uszkodzenia jest staran-
nie odnotowany w celu stworzenia programu rehabilitacji uwzgl$dniaj!cego 
„stref$ bezpiecze'stwa”, w której nie dojdzie do obci!%enia tego miejsca.

70°30°
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Otwarte nastawienie z!amania stawu 
skokowego z wewn"trzn# stabilizacj#
Graham Linck, Danny Arora, Robert Donatelli, Will Hall, Brian E. Prell, Richard D. Ferkel

WPROWADZENIE

Pierwsze doniesienia na temat leczenia z!ama" ko#ci tworz$-
cych staw skokowy pochodz$ ju% z czasów staro%ytno#ci. &lady 
wyleczonych z!ama" obszaru kostki mo%na dostrzec cho-
cia%by na mumiach egipskich.1 W przypadku z!ama" zamkni'-
tych, ojciec medycyny - Hipokrates - zaleca! wykonywanie 
trakcji stopy. Do po!owy XVIII wieku zasz!o jednak wiele 
zmian. Sta!o si' tak dzi'ki ogromnemu rozwojowi wiedzy 
o z!amaniach w obr'bie stawu skokowego oraz na temat post'-
powania z nimi.2-4 Operacyjne rozwi$zanie tego problemu 
zosta!o spopularyzowane przez Lambotte5 i Danisa6, a w 1958 
roku grupa AO dokona!a przegl$du systematycznego bada" 
na temat leczenia z!ama".7-9 Tak wi'c, od czasu zaproponowa-
nia tych pionierskich rozwi$za", leczenie z!ama" ko#ci budu-
j$cych staw skokowy uleg!o znacznemu rozwojowi.

Spora cz'#( wspó!czesnej wiedzy na temat mechanizmu 
z!ama" dalszej cz'#ci podudzia zosta!a zdobyta dzi'ki pracy 
Lauge - Hansena.4 W stworzonym przez niego systemie, naj-
pierw opisuje si' w jaki sposób by!a ustawiona stopa (prona-
cyjna lub supinacyjna) w chwili powstania uszkodzenia, 
natomiast pó)niej opisuje si' kierunek dzia!ania si!y, która 
doprowadzi!a do deformacji. Z!amania stawu skokowego s$ 
najcz'#ciej klasy*kowane za po#rednictwem jednego z dwóch 
systemów. Pierwszy to w!a#nie system Lauge - Hansena, drugi 
za# to Danis -Webera10,11 (ryc. 29-1). Drugi system bazuje na 
okre#leniu miejsca z!amania ko#ci strza!kowej: (1) poni%ej linii 
wyznaczanej przez powierzchni' stawow$ ko#ci piszczelowej 
(poni%ej wi'zozrostu), (2) na wysoko#ci powierzchni stawo-
wej (na wysoko#ci wi'zozrostu) i (3) powy%ej powierzchni 
stawowej ko#ci piszczelowej (powy%ej wi'zozrostu). Z!amania 
klasy*kowane s$ tak%e na podstawie ilo#ci zaanga%owanych 
w to uszkodzenie ko#ci. I tak z!amania dwukostkowe dotycz$ 
uszkodzenia przy#rodkowej i bocznej kostki, natomiast z!a-
mania trójkostkowe odnosz$ si' do sytuacji, w której dosz!o 

do z!amania przy#rodkowej, bocznej oraz „tylnej kostki” 
(fragment tylnej kraw'dzi piszczeli).

Z!amania stawu skokowego nios$ ze sob$ bardzo nieko-
rzystne konsekwencje, szczególnie je#li z!amanie nie zosta!o 
ustabilizowane. Najcz'#ciej stosowanym leczeniem w przy-
padku takich urazów jest przeprowadzenie otwartego nasta-
wienia z!amania z wewn'trzn$ stabilizacj$ (z ang. open 
reduction and internal !xation - ORIF). Chirurgiczne lecze-
nie przemieszczonego i niestabilnego z!amania skupia si' na 
odtworzeniu stosunków anatomicznych mi'dzy tkankami 
kostnymi i wi'zad!owymi, które otaczaj$ staw skokowy. 
Wraz z rozwojem technologii i technik operacyjnych, popra-
wie uleg!y równie% efekty zabiegów ORIF.12-14

CHIRURGICZNE WSKAZANIA  
I PRZEMY!LENIA

Z!amania stawu skokowego mog$ by( leczone zachowawczo. 
Dotyczy to jednak wy!$cznie sytuacji, w których powierzchnie 
stawowe pozosta!y stabilne. Fizjologiczny wymiar przy#rod-
kowej przestrzeni #ródstawowej (przestrze" mi'dzy kostk$ 
przy#rodkow$, a skokow$) i bocznej przestrzeni #ródstawowej 
(przestrze" mi'dzy kostk$ boczn$, a skokow$) powinien 
wynosi( mniej ni% 3 mm. Przestrze" ta mierzona jest na 
zdj'ciu radiologicznym, wykonanym w projekcji AP i celo-
wanym na wide!ki piszczelowo-strza!kowe przy 15 stopnio-
wej rotacji stopy. Natomiast, je#li pomiar dokonywany by!by 
przy napi'tych strukturach stawu skokowego, wymiar ten 
powinien wynosi( mniej ni% 5 mm. Nale%y upewni( si', %e 
ko#( skokowa jest dobrze usytuowana pod sklepieniem two-
rzonym przez ko#( piszczelow$, czyli %e nie dosz!o do jej 
podwichni'cia w kierunku przednim lub tylnym. Tak wi'c 
do przypadków, które mo%na leczy( zachowawczo nale%$: 
izolowane z!amanie kostki przy#rodkowej bez przemieszcze-
nia lub z!amanie z oderwaniem jej wierzcho!ka; izolowane 
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przyk!ad, oddzielanie naskórka lub infekcje powierz-
chownych tkanek) oraz stan zapalny "ci#gien mi#"ni 
strza!kowych, wywo!any ocieraniem si# o nie elementów 
metalowych zespolenia. Bardziej powa$ne komplikacje 
obejmuj%: brak zrostu kostnego (powstanie stawu rzeko-
mego), niewydolno"& metalowych elementów zespolenia, 
infekcje tkanek g!#bokich (stanowi% 1-2% przypadków, 
z czego oko!o 20% to pacjenci obci%$eni cukrzyc%, z neu-
ropati% nerwów obwodowych), pozabiegowy stan zapalny 
stawu oraz zespó! ciasnoty przedzia!ów powi#ziowych. 
Pacjenci, którzy maj! jak!kolwiek z chorób zaburzaj!cych 
kr!"enie w obwodowych cz#$ciach ko%czyn (tj. cukrzyc#, 
chorob# zarostow! naczy% obwodowych), s! zdecydowanie 
bardziej nara"eni na utrudnienia zwi!zane z zasklepia-
niem si# rany.22

PRZEWODNIK FIZJOTERAPEUTYCZNY

Ocena 'zjoterapeutyczna zazwyczaj odbywa si# oko!o szó-
stego tygodnia po zabiegu. W wi#kszo"ci przypadków 
pacjenci przez ten okres s% unieruchomieni w opatrunku 
gipsowym, a mi#dzy 2. - 4. tygodniem zaczynaj% cz#"ciowo 
obci%$a& ko(czyn# doln%. Badania wykaza!y, $e efekty kli-
niczne u chorych po trójkostkowym z!amaniu mog% by& 
polepszone poprzez wprowadzenie im pe!nego obci%$ania 
ko(czyny. Dotyczy to 2. - 4. tygodnia po zabiegu. Jednak 
w tym czasie ko(czyna ta powinna by& umieszczona 
w ortezie stawu skokowego.23 Opublikowano niedawno prze-
gl!d systematyczny, który ocenia& dziewi#' randomizowa-
nych bada% kontrolnych. Porównywa&y one efekty wczesnego 
uruchamiania stawu skokowego z unieruchomieniem ko%-
czyny w opatrunku gipsowym na okres 6 tygodni. Okaza&o 
si#, "e wczesna mobilizacja stawu umo"liwi&a pacjentom 
szybszy powrót do pracy, a po 12 tygodniach, osoby z tej grupy 
uzyska&y znaczn! popraw# w zakresach ruchomo$ci stawu 
skokowego. Niemniej jednak autorzy innego artyku&u odkryli, 
"e wczesne uruchamianie pacjenta wi!za&o si# ze zwi#ksze-
niem ryzyka infekcji pooperacyjnej rany.23,24 Niektórzy 
naukowcy sugeruj%, aby wprowadzanie wczesnych ruchów 
czynnych, zwi#kszaj%cych zakres zgi#cia podeszwowego 
i grzbietowego stopy, mia!o miejsce dopiero po wygojeniu 
si# rany.24,25 Powsta&a du"a ilo$' nowych technologii przyspie-
szaj!cych proces gojenia si# rany. S! one adresowane g&ównie 
do tych pacjentów, którzy maj! problemy z wyleczeniem 
miejsca naci#cia chirurgicznego. Przyk&adowymi metodami 
s!: tlenowa terapia hiperbaryczna, terapia laserem nisko-
energetycznym, terapia nano/mikropr!dowa i $wiat&o 
podczerwone.22,26-28

OCENA

Przeprowadzenie wst#pnej diagnostyki pacjenta pozwala 
ustali& punkt odniesienia wzgl#dem deficytów funkcjo-
nalnych, na którym b#dzie oparta kompleksowa terapia 
i jej poszczególne cele (rubryka 29-1). Czynna i bierna 
ruchomo"& w stawach s% sprawdzane a$ do granic toleran-
cji bólowej. Okazuje si#, $e zakres ruchomo"ci jest 

ró$nych systemów oceniania: subiektywny, obiektywny i funk-
cjonalny. Niemniej jednak trudno jest porównywa& efekty 
procesu leczenia, poniewa$ istnieje wiele schematów z!ama( 
i równie wiele czynników wp!ywaj%cych na ostateczny wynik. 
Do zmiennych maj%cych wp!yw na rezultat nale$%: stopie( 
i typ uszkodzenia, wspó!istnienie zmian wewn%trzstawowych, 
wcze"niejsza obecno"& stanu zapalnego w obr#bie stawu,3 wiek 
i wydolno"& 'zyczna pacjenta, jako"& ko"&ca oraz wyst#powa-
nie innych, pobocznych urazów. Na koniec nale$y jeszcze 
podkre"li& fakt, $e istnieje pewne prawdopodobie(stwo 
uszkodzenia nerwu powierzchownego w trakcie operacji lub 
powstania niestabilno"ci wi#zozrostu.18

Osobami predysponowanymi do uzyskania dobrej spraw-
no"ci funkcjonalnej w ci%gu roku po zabiegu operacyjnym 
s%: m!odzi m#$czy)ni, którzy nie choruj% na cukrzyc# oraz 
ci pacjenci, którzy zakwali'kowani zostali do niskiej grupy 
w skali ASA (z ang. American Society of Anesthesia).11 Anand 
i Klenarman19 donosz%, $e po"ród grupy 80 pacjentów 
w wieku powy$ej 60 lat, 88,5% z nich by!o zadowolonych 
z wyniku procesu leczenia. Z!amania stawów skokowych s% 
na czwartym miejscu pod wzgl#dem najcz#"ciej wyst#puj%-
cych z!ama( w"ród ludzi powy$ej 65 roku $ycia i zazwyczaj 
s% one efektem powa$nego urazu.12 Przeprowadzone nie-
dawno badania nie wykaza!y aby wiek pacjenta stanowi! 
zagro$enie dla operacji (istnia!y jednak inne, wspó!istniej%ce 
czynniki zagra$aj%ce powodzeniu leczenia).14,20 W zwi%zku 
z tym wiek nie powinien by& kryterium w!%czenia lub wy!%-
czenia pacjenta z omówionego zabiegu chirurgicznego.

Rozwa!ania pooperacyjne
Aby mo$liwe by!o wczesne odzyskanie ruchomo"ci i si!y ko(-
czyny dolnej, to w przypadku tych pacjentów, którzy maj% 
solidnie wykonan% stabilizacj# wewn#trzn%, wprowadzenie 
aktywno"ci mo$e mie& miejsce ju$ w 3. - 4. tygodniu po ope-
racji.17 Wczesne wprowadzenie &wicze( i ruchu u pacjentów 
po zabiegach ORIF okaza!o si# przynosi& bardzo korzystne 
efekty. Pacjenci poddani wczesnemu uruchamianiu cechowali 
si# zmniejszeniem ogranicze% funkcjonalnych/aktywno$ci, 
redukcj! dolegliwo$ci bólowych oraz popraw! zakresów rucho-
mo$ci stawu skokowego. Niestety, osoby po zabiegu ORIF, 
którym wcze$nie wprowadzono 'wiczenia, by&y bardziej nara-
"one na ró"ne niepo"!dane skutki uboczne. W zwi!zku z powy"-
szym, zarówno pacjent, jak i jego terapeuta, musz! zachowa' 
szczególn! ostro"no$', "eby nie przeci!"y' goj!cych si# tkanek.21

W przypadku umieszczenia w ciele pacjenta "rub wi#zo- 
zrostowych, obci%$anie ko(czyny zabronione jest na okres 
6-8 tygodni. *ruba ta jest usuwana w 10. - 12. tygodniu po 
operacji, gdy$ przenoszenie ci#$aru cia!a na ko(czyn# 
z pozostawionym w "rodku wkr#tem mog!oby doprowadzi& 
do jego z!amania. Fizjoterapia rozpoczynana jest w 6. - 8. 
tygodniu po zabiegu. Po wyj#ciu "ruby chory mo$e powoli 
zacz%& obci%$a& ko(czyn# doln%. Dzi#ki temu mo$liwe jest 
stopniowe i kontrolowane prowadzenie usprawniania.

Powik"ania 
Do powik!a( niskiej rangi nale$% problemy z ran% poope-
racyjn% (stanowi% one 4-5% przypadków; zalicza si# tu, na 
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• Pacjent musi mie! zapewnion" odpowiednia rozgrzewk#.
• Przed przyst"pieniem do tego rodzaju !wicze$, sportowiec 

musi mie! w%a&ciw" podstaw# si%ow" i wytrzyma%o&ciow".
• 'wiczenia szybko&ciowe i zwinno&ciowe powinny by! 

wykonywane na pocz"tku sesji treningowej lub w zupe%nie 
innym dniu. Pozwoli to zwi#kszy! efektywno&! treningu, 
unikn"! zm#czenia oraz zapobiec przetrenowaniu.

• Pomi#dzy powtórzeniami i seriami, pacjent musi mie! 
zapewniony odpowiedni czas odpoczynku. Po zako$cze-
niu obwodu, t#tno oraz ilo&! oddechów na minut# powinny 
wróci! do w miar# normalnego poziomu. Rekomendowa-
nym wspó%czynnikiem pracy do odpoczynku jest 1:4-6.

Kierunek ruchu
Wspomniana wcze&niej analiza potrzeb powinna umo(liwi! 
okre&lenie, czy uprawiana przez pacjenta dyscyplina spor-
towa wymaga od niego szybko&ci i si%y w poruszaniu si# 
w kierunku pionowym, przednio-tylnym, bocznym, po %uku, 
czy mo(e te( w kilku kierunkach jednocze&nie. Wi#kszo&! 
sportów wymaga kombinacji kierunków. W programie tre-
ningowym powinny zosta! umieszczone te !wiczenia, które 
w najlepszy sposób b#d" poprawia%y wszystkie komponenty 
wymagane do uprawiania docelowej dyscypliny sportowej.

Przed przej&ciem na wy(szy poziom treningu, pacjent 
musi prezentowa! prawid%ow" technik# oraz w odpowiedni 
sposób kontrolowa! swoje cia%o.

Szybko!" i zwinno!"
Zwinno&! to umiej#tno&! szybkiej zmiany kierunku usta-
wienia cia%a, nag%ego przyspieszenia lub wyhamowania 
ruchu. Na jej poziom wp%ywa równowaga, si%a, koordyna-
cja oraz ogólny poziom wytrenowania. Zwinno&! mo(e 
zosta! poprawiona poprzez uprzednie rozwini#cie w%a&ci-
wej podstawy si%owej oraz wytrzyma%o&ciowej, które to 
b#d" odpowiada%y wymaganiom klasy zawodnika. Po roz-
wini#ciu tych umiej#tno&ci na odpowiedni poziom, mo(liwe 
b#dzie uzupe%nienie programu treningowego o !wiczenia 
poprawiaj"ce czas reakcji oraz si%# eksplozywn" spor-
towca (ryc. 33-4).

Poni(ej zamieszczone zosta%y wytyczne do treningu szyb-
ko&ciowego i zwinno&ciowego:

Ryc. 33-2 'wiczenia plyometryczne o niskiej intensywno&ci. A, Maszerowanie. B, Symulacja podskoków na drewnianym reformerze (Pilates Reformer).

A

B

Ryc. 33-3 'wiczenie plyometryczne o du(ej intensywno&ci: skoki po 
podestach.
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Trening nerwowo-mi!"niowy

Skoordynowana praca mi!"ni, która istnieje dzi!ki kontroli 
nerwowo-mi!"niowej, umo#liwia wykonanie czynno"ci 
ruchowej w sposób kontrolowany.27 Ponadto jest to odpo-
wied$ eferentna (ruchowa) na bod$ce czuciowe zarejestro-
wane w uk%adzie somatosensorycznym (propriocepcja 
i ruch), uk%adzie wzroku oraz w uk%adzie westybularnym. 
Z kolei stabilno"& jest uzyskiwana dzi!ki sta%ej odpowiedzi 
zwrotnej (feedback) wysy%anej do centralnego uk%adu ner-
wowego. Jest ona tworzona poprzez integracj! informacji 
z trzech wspomnianych powy#ej uk%adów. System somato-
sensoryczny korzysta z kilku rodzajów informacji czucio-
wej, które pochodz' z proprioreceptorów oraz z zako(cze( 
nerwów czuciowych znajduj'cych si! w mi!"niach, "ci!-
gnach i w torebkach stawowych. Proprioreceptory przeka-
zuj' informacje zwi'zane z czuciem ruchu i pozycj' ko"ci 
w stawie.

Bod$ce wizualne dostarczane do kory mózgowej i j'der 
przedsionka zapewniaj' informacje dla systemu westybu-
larnego i somatosensorycznego. Dotycz' one zmian, jakie 
musz' zosta& wprowadzone, #eby utrzyma& stabilno"& i rów-
nowag!. Stabilizacja dynamiczna (stawów) to umiej!tno"& 

Ryc. 33-4 )wiczenia zwinno"ciowe. A, Krok odstawno-dostawny.  
B, )wiczenia na slideboardzie.

A B

A B

RUBRYKA 33-6 Szybko%&/Zwinno%&

Wytyczne do treningu szybko!ciowego i zwinno!ciowego
• Odpowiednia wytrzyma'o%& i si'a
• Rozgrzewka
• Powinny by& wykonywane na pocz(tku sesji treningowej, 

a najlepiej w zupe'nie innym dniu
• Pomi)dzy powtórzeniami i seriami, pacjent musi mie& 

zapewniony odpowiedni czas odpoczynku. Rekomendowanym 
wspó'czynnikiem pracy do odpoczynku jest 1:4-6

• Ilo%& treningów w tygodniu mo*e by& ró*na; generalnie 
mo*na ustali&, *e w tygodniu b)d( prowadzone 2 takie 
sesje treningowe

• Obj)to%&: od 3 do 5 &wicze+, a ka*de z nich powinno mie& 
od 2 do 5 serii; progresja &wicze+ powinna by& oparta 
o czas ich trwania (rozpocz(& od 15 i przej%& do 30 
sekund) lub o pokonywany dystans

• Nacisk nale*y k'a%& na jako%, a nie na ilo%&

Przyk"ady #wicze$ szybko!ciowych i zwinno!ciowych
• Skip A
• Skip C
• Bieg z oporem
• Skoki przez niskie p'otki (z ang. step hurdles)
• Przytupywanie (z ang. foot-tapping)
• Bieg mi)dzy stacjami z dotkni)ciem linii ko+cowej, 

elementy biegu wahad'owego i „po kopercie” (z ang. 
shuttle runs)

• #wiczenia z roz'o*on( na ziemi drabink( (z ang. ladder drills)
• Karioka
• Krok odstawno-dostawny
• Przeskakiwanie z jednej strony stepu na drug(, przy czym 

jedna noga dotyka stepu (z ang. side to side box shuffles)
• Praca z partnerem stoj(cym na przeciwko (“odbicie 

lustrzane”) i pod(*anie za nim poruszaj(c si) bokiem  
(z ang. directional mirror drills)

• Przemieszczanie si) (bieg, krok odstawno-dostawny, bieg 
ty'em) do 4 baz u'o*onych na kszta't litery T (z ang. T drills)

• Skoki po 5 punktach - obunó*, jednonó*
• Poruszanie si) mi)dzy pacho'kami na kszta't cyfry 8

• Ilo"& takich sesji treningowych w tygodniu mo#e si! ró#ni& 
w zale#no"ci od dyscypliny sportowej, stopnia wytrenowa-
nia pacjenta, historii urazu, intensywno"ci treningu i/lub 
etapu mezocyklu. Generalnie mo#na ustali&, #e w tygodniu 
b!d' prowadzone 2 takie sesje treningowe.

• Obj!to"&: od 2 do 5 serii jednego &wiczenia.
• Wa#na jest jako"& wykonywanych &wicze(, a nie ich ilo"&.

W Rubryce 33-6 zosta%a umieszczona lista ró#nych &wicze( 
szybko"ci i zwinno"ci. Nale#y jednak pami!ta&, #e s' to tylko 
przyk%ady &wicze(. By& mo#e czytelnik b!dzie musia% si! 
odnie"& do innych $róde%, które w bardziej precyzyjny sposób 
b!d' opisywa%y trening szybko"ciowy, zwinno"ciowy i plyome-
tryczny lub b!d' posiada%y bardziej szczegó%ow' list! i opis 
danych &wicze(.20,22,25,26
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