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Анотація. Колінний суглоб є одним з найбільших і найскладніших суглобів. З урахуванням 
специфічної біомеханіки, яка залежить від його розташування на продовженні двох довгих важелів кі-
нетичного ланцюга нижньої кінцівки, а також відсутність покриття м'язів, є суглобом, котрий знахо-
диться під найбільшою загрозою прямих і непрямих травм, які найчастіше пов’язані з травмами пе-
редніх хрестоподібних зв'язок. Один з методів лікування, котрий використовується для лікування 
травм зв'язок колінного суглоба, – це артроскопія з пластикою хрестоподібних зв'язок з використан-
ням трансплантатів. Невід'ємною частиною лікування в післяопераційному періоді є фізіотерапія, 
спрямована на відновлення фізіологічної функції суглоба. 
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Staw kolanowy jest jednym z największych i najbardziej złożonych stawów człowieka. Z 
uwagi na specyficzną biomechanikę, wynikającą z jego umiejscowienia na przedłużeniu dwóch 
długich dźwigni łańcucha kinetycznego kończyny dolnej oraz brak osłony mięśniowej, jest sta-
wem najbardziej zagrożonym bezpośrednimi i pośrednimi urazami. Więzadła krzyżowe są głów-
nymi biernymi stabilizatorami stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej. Wspomagają za-
mianę ruchu toczenia na ślizgowy w czasie ruchu biernego, z kolei w ruchu czynnym hamują 
ślizg w stawie wywołany działaniem mięśni, redukując siły ścinające. Więzadła krzyżowe kon-
trolują ruchy rotacyjne goleni, zwiększając tym samym stabilność stawu w wyproście, powodują 
mechaniczne ograniczenie ruchów kości udowej względem goleni oraz zapewniają prawidłowe 
ułożenie stawu w przestrzeni. Proprioceptory zawarte w więzadłach krzyżowych wpływają na 
regulację napięcia mięśni agonistycznych i antagonistycznych w trakcie ruchu stawu [1]. Konie-
czność zachowania ruchomości długich i obciążonych dźwigni wymaga połączenia dwóch prze-
ciwstawnych zadań: ruchomości stawu z jego bezpieczną stabilizacją, stąd staw kolanowy często 
określany jest mianem „koszmaru inżyniera”. Występowanie uszkodzeń więzadła krzyżowego w 
większości przypadków opiera się na mechanizmie deceleracji (nadawania przyspieszenia ujem-
nego tzn. hamującego ruch ciała) lub zmiany kierunku pracy stawu przy ustalonej stopie. Uszko-
dzenia więzadła krzyżowego przedniego mogą nastąpić również na skutek nagłego skurczu mię-
śnia czworogłowego uda - mechanizm nagłego wyhamowania piszczeli wobec kości udowej [2]. 
W związku z powyższym uszkodzenia więzadeł krzyżowych przednich bardzo często dotyczą 
sportowców uprawiających dyscypliny wymagające gwałtownych zwrotów połączonych z na-
głym hamowaniem (np. tenis ziemny), dyscypliny wymagające częstych wyskoków (np. Siat-
kówka), dyscypliny kontaktowe (np. piłka nożna, koszykówka). Ostatni mechanizm związany 
jest z jazdą na nartach. Gdy narciarz upada do tyłu z ciężarem ciała przesuniętym na stopy, pró-
buje utrzymać wyprostowaną sylwetkę poprzez silne napięcie mięśnia czworogłowego. Odruch 
ten wraz z tylną częścią narciarskiego buta popycha kość piszczelową do przodu, w rotacji do 
stosunku do kości udowej. 

Uszkodzenia więzadeł krzyżowych są przyczyną niestabilności stawu i upośledzenia fun-
kcji kończyny. Jedną z metod zabiegowych stosowanych w leczeniu uszkodzeń w obrębie stru-
ktur więzadłowych stawu kolanowego jest artroskopia z plastyką więzadeł krzyżowych z uży-
ciem przeszczepów autogennych (ze ścięgien mięśni: półścięgnistego i smukłego (ST/G), lub 
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więzadła właściwego rzepki – PT), ale także homogennych i allogennych (sztuczne więzadła, 
taśmy węglowe). Integralnym elementem postępowania w okresie pooperacyjnym jest specjali-
styczna fizjoterapia, ukierunkowana na przywrócenie fizjologicznej sprawności stawu. Podsta-
wowym celem działań terapeutycznych jest ochrona przeszczepu i powrót do pełnej funkcji sta-
wu kolanowego, bez utraty jego stabilności. Fizjoterapia wymaga oddziaływań kompleksowych. 
W początkowym okresie działania ukierunkowane są na zmniejszenie wysięku, obrzęku, łago-
dzenie stanu zapalnego i bólu. Znajduje tu zastosowanie zasada RICE (R - Rest – odpoczynek i 
odciążanie kończyny, I - Ice – okłady z lodu, C - Compression – opatrunek uciskowy, E – Ele-
vation – uniesienie kończyny). Już w pierwszej dobie po zabiegu chory wykonuje ćwiczenia w 
szynie do ciągłego ruchu biernego (CPM - Continous Passive Motion), w zakresie 0-40°, 3 razy 
w ciągu dnia, w seriach po 50 ruchów. W drugiej dobie po operacji zakres ruchu w trakcie ćwi-
czeń na szynie CPM można zwiększyć o 10-15°. Pomiędzy seriami wykonuje się elektro-
stymulację mięśnia czworogłowego uda. W trzeciej dobie kontynuuje się ćwiczenia i zabiegi, z 
możliwością dalszego zwiększania zakresów ruchów zgięcia w stawie kolanowym i liczby po-
wtórzeń. Można wprowadzić inne zabiegi fizykoterapeutyczne, np. magnetoterapię [2]. Nastę-
pnie stosuje się ćwiczenia bierne, samowspomagane, streching tylnej grupy mięśni uda, ćwicze-
nia czynne izometryczne mięśnia czworogłowego uda. Właściwe uruchomienie operowanego 
stawu kolanowego jest możliwe dzięki mobilizacji rzepki [3]. Zabieg wykonywany jest na 
wyprostowanym kolanie, przy rozluźnionych mięśniach kończyny dolnej. Terapeuta delikatnie 
chwyta rzepkę, a następnie powolnym ruchem przesuwa ją w kierunku dogłowowym, dobo-
cznym i doogonowym.  

Nauka chodu ze stopniowym obciążaniem, z zachowaniem zasady kokontrakcji, w grani-
cach tolerancji bólowej może odbywać się z użyciem kul. W procesie terapeutycznym bardzo 
istotne znaczenie ma odzyskanie propriocepcji, kontroli mięśniowej i czynnej stabilizacji stawu. 
Jest to możliwe poprzez zastosowanie wybranych technik z metod neurofizjologicznych, np. 
PNF [3, 4, 5]. W kolejnych etapach program usprawniania obejmuje najczęściej ćwiczenia ukie-
runkowane na odzyskanie prawidłowej funkcji stawu kolanowego i siły mięśniowej operowanej 
kończyny dolnej: ćwiczenia poprawiające propriocepcję, naukę chodu po różnym podłożu (pod-
łoże miękkie, twarde, maty sensoryczne, podłoże nierówne, itp.), ćwiczenia izometryczne mię-
śnia czworogłowego uda, w różnych kątach zgięcia stawu kolanowego, ćwiczenia kokontrakcji 
mięśni kulszowo-goleniowych w sposób jak najmniej obciążający przebudowujący się prze-
szczep, ćwiczenia tylnej grupy mięśni uda, mięśni obręczy biodrowej, ćwiczenia mięśni podu-
dzia w pozycji zgięcia stawu kolanowego (samowspomagane, czynne wolne, czynne ze stopnio-
wanym oporem), ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych (praca mięśni na bazie 
skurczów koncentrycznych i ekscentrycznych), ćwiczenia równoważne obunóż na niestabilnym 
podłożu (np. materac, „berety sensoryczne”). Mobilizacja rzepki, gra ślizgu stawowego wpły-
wają na stopniowe zwiększanie zakresu ruchu i poprawę stabilności stawu kolanowego. Na-
stępnie stopniowo wprowadza się ćwiczenia ukierunkowane na wzmacnianie stabilności stawu 
kolanowego przy pełnym obciążaniu kończyny, ze szczególnym naciskiem na czynne i samo-
dzielne zwiększanie zakresu ruchów w stawie kolanowym poprzez ćwiczenia w pozycji przy-
siadów i półprzysiadów na podłożu stabilnym i niestabilnym, przysiady na stabilnym i nie-
stabilnym podłożu z pochyleniem tułowia w przód, w zakresie 0-60o, ale również: trening siły 
mięśniowej w otwartych łańcuchach kinematycznych, wchodzenie i schodzenie po stopniach o 
różnej wysokości, ćwiczenia czynne wolne mięśni kulszowo-goleniowych, z przyborami oraz na 
przyrządach ze wzrastającym oporem, koncentryczne oraz ekscentryczne, jazdę na rowerze sta-
cjonarnym. Ćwiczenia powinny być wspomagane zabiegami fizykalnymi, jak np. krioterapią 
miejscową: zimno na okolicę stawu kolanowego. Warto podkreślić, że korzystne efekty przyno-
szą aplikacje plastrów kinesio-tape, np. techniki wspomagające pracę mięśnia czworogłowego 
uda, techniki stabilizujące rzepkę (ryc. 1). Zmiany plastrów dokonuje się co 3-4 dni.  
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Ryc. 1 a-c. Etapy aplikacji plastrów kinesio-tape u pacjentów po operacyjnej plastyce 
więzadeł krzyżowych 

 

Można wprowadzać aplikacje poprawiające stabilizację stawu kolanowego (ryc. 2). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ryc. 2. Aplikacje plastrów kinesio-tape w celu poprawy stabilizacji kolana 
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Streszczenie: Staw kolanowy jest jednym z największych i najbardziej złożonych stawów człowieka. Z uwa-
gi na specyficzną biomechanikę, wynikającą z jego umiejscowienia na przedłużeniu dwóch długich dźwigni łań-
cucha kinetycznego kończyny dolnej oraz brak osłony mięśniowej, jest stawem najbardziej zagrożonym bez-
pośrednimi i pośrednimi urazami, które najczęściej dotyczą uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich. Jedną z 
metod zabiegowych stosowanych w leczeniu uszkodzeń w obrębie struktur więzadłowych stawu kolanowego jest 
artroskopia z plastyką więzadeł krzyżowych z użyciem przeszczepów. Integralnym elementem postępowania w 
okresie pooperacyjnym jest fizjoterapia, ukierunkowana jest na przywrócenie fizjologicznej sprawności stawu.  

 

Słowa kluczowe: staw kolanowy, więzadła krzyżowe, fizjoterapia, inesiology taping. 
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Abstract: The knee joint is one of the largest and the most complex of the human joints. Due to the specific 
biomechanics, which is result of its location on the extension of two long lever kinetic chain of the lower limb and 
the lack of muscle sheath. The knee joint is most at risk from direct and indirect injuries, which are mostly related to 
the anterior cruciate ligament damages. One of the methods which are used to treat damages within the ligamentous 
structures of the knee joint is arthroscopy with a cruciate ligament plasty using transplants. An integral part of the 
proceedings in the postoperative period is physiotherapy which is aimed at restoring the physiological efficiency of 
the joint. 
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