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S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy anatomicznej 
i funkcji mechanicznej mięśnia dwugłowego ramienia. Podano informacje dotyczące 
częstości występowania urazów z podziałem na typy uszkodzeń i możliwości leczenia 
operacyjnego i/lub nieoperacyjnego. Celem pracy było przedstawienie wybranych testów 
wykorzystywanych w badaniu klinicznym mięśnia dwugłowego ramienia, które są po-
mocnym narzędziem w ocenie wydolności mięśnia zarówno przed jak i w trakcie lecze-
nie. Dla potrzeb badania przedmiotowego najczęściej wykorzystuje się próbę Speeda, 
Yergasona oraz próbę obciążenia mięśnia dwugłowego ramienia; ponadto przedstawiono 
wykonywane testy do oceny funkcjonalnej mięśnia dwugłowego ramienia: test ściskania 
(biceps squeeze test), test haka (hook test) oraz test supinacji-pronacji. W omówieniu 
przedstawiono różne koncepcje dotyczące leczenia usprawniającego i czasu wprowa-
dzania poszczególnych jego komponent, takich jak zakres ruchów, odtworzenie siły mię-
śni i sprawności funkcjonalnej. 

A b s t r a c t

The paper presents the basic information concerning anatomical construction and 
mechanical function of the biceps brachii muscle. Information on the incidence of inju-
ries, broken down by type of injury and the possibility of the surgical and / or inoperative 
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treatment, is provided. The aim of the study was to present selected tests used in the 
study of the biceps brachii muscle which are helpful in evaluating muscle capacity both be-
fore and during treatment. For the purpose of the examination, the most commonly used 
Speed’s   test, Yergason’s and the attempt to load the biceps muscle of the arm; In addition, 
tests for functional evaluation of the biceps squeeze test, hook test and supine-pronation 
assay were performed. The discussion presents various concepts for improving cure and 
the timing of individual component insertions such as muscle movement, muscle strength, 
and functional activities.

W s t ę p

Mięsień dwugłowy ramienia (łac. biceps brachii) jest położony powierzchow-
nie na przedniej powierzchni ramienia; jest wyraźnie widoczny podczas skurczu 
w wyniku znacznego pogrubienia okolicy ramienia. Jest mięśniem wrzeciono-
watym i podłużnym. Górna część mięśnia położona jest w jamie pachowej po-
między mięśniem naramiennym a piersiowym większym, który ogranicza go od 
przodu, od tyłu zaś między mięśniem najszerszym grzbietu a obłym większym; 
jego środkowa część spoczywa na mięśniu ramiennym. Mięsień ten przykryty 
jest powięzią ramienia, tkanką podskórną i skórą. Głowa krótka mięśnia dwu-
głowego ramienia (łac. caput breve) ma swój przyczep początkowy na wyrostku 
kruczym łopatki, przy czym ścięgno częściowo zrośnięte jest ze ścięgnem mię-
śnia kruczo-ramiennego, natomiast głowa długa (łac. caput longum) przyczepia 
się na obrąbku stawowym i guzku nadpanewkowym łopatki. Obie głowy mię-
śnia dwugłowego ramienia przechodząc ku dołowi łączą się we wspólny brzusiec 
a następnie w ścięgno, które przyczepia się do guzowatości kości promieniowej 
(część włókien przechodzi w rozcięgno i przyczepia się do powięzi łokciowej). 
Mięsień dwugłowy ramienia unerwiany jest przez nerw mięśniowo-skórny (łac. 
nervus musculocutaneus), który bierze swój początek z pęczka bocznego splotu 
ramiennego (łac. fasciculus lateralis plexus brachialis), a jego włókna wychodzą 
z segmentów od C5 do C7. Mięsień dwugłowy ramienia zaopatrywany jest przez 
naczynia krwionośne gałązek tętnicy pachowej (łac. arteria axillaris), która jest 
przedłużeniem tętnicy podobojczykowej oraz przez gałązki tętnicy ramiennej 
(łac. arteria brachialis), która przebiega w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwu-
głowego ramienia [1].

Mięsień dwugłowy ramienia działa jako mięsień dwustawowy - w stawie ra-
miennym bierze udział w zginaniu; głowa długa współdziała w ruchu odwodzenia 
i rotacji wewnętrznej ramienia, natomiast głowa krótka współdziała w ruchach 
przywodzenia ramienia. W stawie łokciowym mięsień dwugłowy ramienia jest 
najsilniejszym zginaczem i mięśniem odwracającym przedramię z pozycji nawró-
conej [1].



89
Innowacyjność i tradycja w fizjoterapii

Uszkodzenie brzuśca mięśnia dwugłowego ramienia - testy wykorzystywane w badaniu... 

Uszkodzenia mięśnia dwugłowego ramienia nie należą do bardzo częstych, 
jednak z powodu pełnionej funkcji przez mięsień, mogą stanowić istotny pro-
blem w utrzymaniu optymalnej funkcji kończyny górnej. 

Do uszkodzenia mięśnia dwugłowego ramienia może dojść z różnych przy-
czyn. Najczęściej, bo aż w 96% przypadków dochodzi do rozerwania w proksy-
malnym odcinku głowy długiej, 3% to uszkodzenia dystalnego ścięgna mięśnia 
dwugłowego ramienia, zaś tylko 1% przypadków dotyczy proksymalnego odcinka 
głowy krótkiej.

Uszkodzenia w proksymalnym odcinku głowy długiej mięśnia dwugłowego 
ramienia zwykle występują w połączeniu z innymi zaburzeniami, takimi jak nie-
stabilność stawu ramiennego i/lub podczas uszkodzenia stożka rotatorów. Głowa 
długa mięśnia dwugłowego ramienia funkcjonuje jako wtórny depresor stawu 
ramiennego oraz stabilizator ramienia. Jest to szczególnie istotne w dyscypli-
nach sportowych, w których dominują rzuty wykonywane zza głowy - mięsień 
dwugłowy ramienia wspomaga przyspieszanie i opóźnianie ruchu ramienia [2].

Uszkodzenie SLAP (superior labrum from anterior to posterior lesion) zostało za-
proponowane przez Syndera i oznacza uszkodzenie rozpoczynające się ku tyłowi 
od przyczepu mięśnia i szerzące się ku przodowi, czyli uszkodzenie górnego 
obrąbka stawowego w miejscu wyjścia mięśnia dwugłowego ramienia. W klasyfi-
kacji wyróżnia się cztery odmiany uszkodzeń:

a) Typ I SLAP – strzępienie się górnego obrąbka stawowego z powodu zmian zwy-
rodnieniowych- przyczep mięśnia dwugłowego ramienia nie jest uszkodzony; za-
kotwiczenie mięśnia pozostaje prawidłowe.

b) Typ II SLAP – zakotwiczenie ścięgna głowy długiej ulega odciągnięciu od miejsca 
przyczepu na panewce.

c) Typ III SLAP – rozerwanie typu „rączki od wiadra” górnego obrąbka stawowego 
bez uszkodzenia zakotwiczenia ścięgna głowy długiej.

d) Typ IV SLAP – podobne rozerwanie do typu trzeciego, lecz szerzące się w głąb 
ścięgna. Oderwany obrąbek i ścięgno przemieszczają się do stawu.

Kompleksowe SLAP jest kombinacją dwóch lub więcej typów, przeważnie 
drugiego i trzeciego lub drugiego i czwartego.

Uszkodzenia powyższego typu zdarzają się najczęściej wskutek ucisku lub 
podciągania, np. uchwycenie się czegoś w celu ochrony przed upadkiem. Do 
najczęstszych objawów klinicznych spowodowanych przez SLAP należą: zaci-
nanie się stawu, zgrzytanie w okolicy barku, uczucie przeskakiwania, czy też 
blokowanie się stawu. Często objawy te występują podczas rzutów sponad gło-
wy [3].

Uszkodzenie dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia jest stosun-
kowo rzadkim urazem. Zazwyczaj występuje u mężczyzn w czwartej lub piątej 
dekadzie życia – średnio w wieku 46 lat. Do uszkodzenia ścięgna w dystalnym 
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odcinku predysponują zmiany zwyrodnieniowe w miejscu przyczepu dalsze-
go. Zadziałanie nagłą siłą na zgięty staw łokciowy powoduje silny skurcz i do-
chodzi do odłączenia się pochewki ścięgna od guzowatości kości promienio-
wej. Do urazu może również doprowadzić mechaniczne uderzenie z pronacją 
przedramienia [2].

Charakterystycznym objawem uszkodzenia proksymalnego odcinka głowy 
długiej mięśnia dwugłowego ramienia jest ból ramienia połączony z jednocze-
snym uczuciem „rozdzierania”. Przy próbie wywołania napięcia mięśnia można 
stwierdzić zmianę jego zarysu wraz z osłabieniem siły mięśnia.  Zazwyczaj uszko-
dzenia w obrębie przyczepu głowy długiej są typowymi urazami sportowymi. 
Objawiają się wówczas kłującymi bólami między innymi podczas rzucania czy 
przy ruchach zamachowych, które nasilają się dodatkowo przy obciążeniu. W ta-
kim przypadku jedną ze stosowanych metod leczenia jest artroskopia, która po-
zwala bezpośrednio potwierdzić rozpoznanie. Dla potrzeb badania przedmioto-
wego wykorzystuje się próbę Speeda, Yergasona, oraz próbę obciążenia mięśnia 
dwugłowego ramienia [2].

Całkowitemu przerwaniu dystalnego odcinka mięśnia dwugłowego ramienia 
towarzyszy słyszalny trzask. Mięsień jest wyraźne zniekształcony, a intensywny 
ból po kilku godzinach może zmienić się w tępe pobolewanie. Występuje tkli-
wość uciskowa w dole łokciowym, zaobserwować można również obrzęk; ruchy 
supinacji przedramienia i zginania stawu łokciowego są osłabione. Najczęściej 
wykonywane testy oceny funkcjonalnej to test ściskanie mięśnia dwugłowego ra-
mienia (ang. biceps squeeze test), test haka (ang. hook test). Ostatnio został również 
opracowany test supinacji-pronacji.

C e l  p r a c y

Celem pracy jest przedstawienie wybranych testów wykorzystywanych w ba-
daniu klinicznym do oceny funkcji mięśnia dwugłowego ramienia.

O m ó w i e n i e  w y b r a n y c h  t e s t ó w  k l i n i c z n y c h  d l a 
m i ę ś n i a  d w u g ł o w e g o  r a m i e n i a

Prawidłowo dobrane i przeprowadzone badanie przedmiotowe pozwala 
w trafny sposób postawić diagnozę, a w przypadku konieczności leczenia ope-
racyjnego zaoszczędzić czas, który jest jednym z kluczowych elementów decy-
dujących o wynikach podjętych procedur chirurgicznych. Poniżej przedstawiono 
wybrane testy wykorzystywane w badaniu klinicznym mięśnia dwugłowego ra-
mienia.
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P r ó b a  S p e e d a

Próbę Speeda (ang. Speed’s test) należy wykonać w pozycji stojącej, kończyna 
górna pacjenta luźno zwisa wzdłuż tułowia, przedramię jest ustawione w supina-
cji. Osoba przeprowadzająca badanie przykłada opór w okolicy nadgarstka (drugą 
ręką stabilizuje bark) i prosi badanego o wykonanie ruchu zginania w stawie ra-
miennym do kąta 60 stopni. Pojawiające się dolegliwości bólowe w okolicy stawu 
ramiennego mogą przemawiać za uszkodzeniem proksymalnego odcinka ścięgna 
głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Istnieje wiele modyfikacji tej pró-
by- jedna z nich zakłada ustawienie kończyny górnej w odwiedzeniu do 45 stopni 
w stawie ramiennym. Każdorazowo staw łokciowy jest wyprostowany.

P r ó b a  Ye r g a s o n a

Podczas wykonywanie próby Yergasona (ang. Yergason’s test) badany prze-
bywa w pozycji stojącej, staw łokciowy jest ustawiony w zgięciu do 90 stopni, 
przedramię jest ustawione w pronacji. Badający jedną ręką stabilizuje staw ra-
mienny, a drugą przykłada opór na dalszej części przedramienia i prosi badanego 
o wykonanie ruchu supinacji przedramienia i ruchu rotacji zewnętrznej w stawie 
ramiennym przeciw przykładanemu oporowi. Występujące dolegliwości bólowe 
w okolicy bruzdy międzyguzkowej kości ramiennej mogą świadczyć o uszkodze-
niu głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia [2].

P r ó b a  o b c i ą ż e n i a  m i ę ś n i a  d w u g ł o w e g o  r a m i e n i a 

Próba obciążania mięśnia dwugłowego (ang. biceps load test) zakłada występują-
ce dolegliwości bólowe w miejscu zakotwiczenia głowy długiej mięśnia dwugłowe-
go ramienia na guzku nadpanewkowym łopatki. Test należy wykonywać w pozycji 
leżenia tyłem na kozetce. Kończyna górna badanego jest ustawiona w stawie ra-
miennym w odwiedzeniu do 90 stopni i w rotacji zewnętrznej, staw łokciowy jest 
zgięty do 90 stopni, przedramię jest ustawione w supinacji. Badający chwyta jedna 
ręką za nadgarstek badanego, a drugą w okolicy łokcia. Próba przedniej obawy po-
lega na wykonaniu dodatkowo rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym pacjenta 
i przyłożeniu oporu przy próbie zginania stawu łokciowego- w sytuacji, gdy pa-
cjent odczuwa lęk lub narastanie dolegliwości bólowych, próbę należy przerwać, 
co wskazuje za pozytywnym wynikiem testu i sugeruje uszkodzenie SLAP; próba 
negatywna przejawia się zmniejszeniem dolegliwości bólowych podczas skurczu 
mięśnia dwugłowego ramienia i jest reakcją prawidłową [2].

Te s t  ś c i s k a n i a  b r z u ś c a  m i ę ś n i a  d w u g ł o w e g o  r a m i e n i a

Podczas wykonywania testu ściskania (ang. biceps squeeze test) brzusiec mięśnia 
dwugłowego ramienia jest ściskany w celu wywołania supinacji przedramienia, 
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która pojawia się, gdy ścięgno jest w stanie nienaruszonym. Pacjent podczas te-
stu siedzi z podpartym przedramieniem, staw łokciowy jest ustawiony w zgię-
ciu 60-80 stopni, a przedramię jest ustawione w nieznacznej pronacji. Osoba 
przeprowadzająca badanie jedną ręką stabilizuje staw łokciowy, podczas gdy 
drugą ściska poprzecznie dystalną część brzuśca mięśnia dwugłowego ramienia. 
Pozytywny wynik testu badany uzyskuje przy braku supinacji przedramienia pa-
cjenta. Czułość tego testu sięga 96%. Swoista wadą tego testu jest brak możli-
wości różnicowania całkowitego od częściowego przerwania dystalnego ścięgna 
mięśnia dwugłowego ramienia [4].

Te s t  h a k a

Test haka (ang. hook test) służy do zdiagnozowania całkowitego przerwania 
dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. Został opracowany przez 
O’Driscolla. Pacjent czynnie zgina staw łokciowy do 90 stopni i całkowicie su-
pinuje przedramię. Osoba testująca „zahacza” palcem wskazującym od strony 
bocznej ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia. Gdy ścięgno jest w stanie nie-
naruszonym, lub częściowo nienaruszonym, palec może być włożony nawet 1 
cm pod ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia. Czułość i swoistość tego testu 
jest stuprocentowa. Podczas wykonywania badania należy wykazać staranność, 
aby nie pomylić mięśnia ramiennego, który jest położony za ścięgnem mięśnia 
dwugłowego ramienia [5].

Te s t  s u p i n a c j i - p r o n a c j i

W 2015 roku Metzman i Tivener opracowali test supinacji-pronacji do oceny 
całkowitego przerwania dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. Test 
ten izoluje ścięgno i nie powoduje dyskomfortu, a w ocenie klinicznej został 
uznany za wiarygodny. W celu przeprowadzenia testu oba ramiona pacjenta są 
odwiedzione do kąta 90 stopni, a stawy łokciowe są zgięte do 60-70 stopni. 
Osoba wykonująca test stoi przed pacjentem i obserwuje kontur mięśnia dwu-
głowego ramienia- nieuszkodzona kończyna górna jest używana do porównania. 
W celu lepszej oceny pracy mięśnia dwugłowego ramienia osoba wykonująca test 
może położyć rękę na brzuścu mięśnia dwugłowego ramienia i badać stopień 
poruszania się mięśnia w trakcie całego testu. Test polega na czynnej supinacji 
i pronacji przedramion. Jeśli odcinek dystalny ścięgna mięśnia dwugłowego ra-
mienia jest nienaruszony, zauważalna jest znaczna zmiana kształtu mięśnia dwu-
głowego ramienia- w momencie supinacji mięsień dwugłowy ramienia przesuwa 
się proksymalnie, zaś podczas pronacji dystalnie. Brak przemieszczania się mię-
śnia dwugłowego ramienia podczas supinacji i pronacji jest uważany za pozytyw-
ny wynik testu i wskazuje na całkowite przerwanie dystalnego ścięgna mięśnia 
dwugłowego ramienia [6].
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O m ó w i e n i e

Do uszkodzenia mięśnia dwugłowego ramienia może dojść z różnych przy-
czyn. Według oceny wielu autorów najczęściej, bo aż w 96% przypadków następuje 
rozerwanie w proksymalnym odcinku głowy długiej mięśnia, a uszkodzenia dystal-
nego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia to jedynie 3% wszystkich uszkodzeń 
[2]. W świetle najnowszych doniesienia uszkodzenia dystalnego odcinka mięśnia 
dwugłowego ramienia stanowią około 10% wszystkich uszkodzeń mięśnia dwugło-
wego ramienia i spowodowane są najczęściej zadziałaniem nagłej siłą na ramię 
ustawione w zgięciu [7]. W większości przypadków uraz ten powoduje całkowite 
przerwanie dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia i przeważnie doty-
czy mężczyzn pomiędzy trzydziestym a sześćdziesiątym rokiem życia. Bardzo rzad-
ko ten rodzaj urazu dotyczy kobiet [8]. Pomimo tego, że większość pacjentów nie 
zgłasza wcześniejszych objawów zlokalizowanych na przedniej stronie ramienia, 
uważa się, że w większości przypadków do urazu predysponują zmiany zwyrodnie-
niowe przyczepu dalszego mięśnia dwugłowego ramienia [9]. Statystyki dotyczą-
ce lokalizacji uszkodzenia jednoznacznie wskazują na zależność uszkodzenia od 
kończyny górnej, która jest dominująca, ponadto kolejnym czynnikiem mogącym 
zwiększyć ryzyko uszkodzenia ścięgna mięśni dwugłowego ramienia jest palenie 
papierosów, co w dużej mierze jest związane z zaburzeniami naczyniopochodnymi 
na wskutek upośledzenia mikrokrążenia pod wpływem nikotyny [10].

Procedury medyczne dotyczące postępowania w przypadku zerwania ścię-
gna mięśnia dwugłowego ramienia mogą obejmować leczenie nieoperacyjne i/lub 
leczenie operacyjne. Leczenie nieoperacyjne zazwyczaj jest stosowane u osób 
w wieku podeszłym lub ze schorzeniami współtowarzyszącymi, które mogą być 
przeciwwskazaniem do interwencji chirurgicznej. U pacjentów leczonych nie-
operacyjnie zaobserwowano dwudziestoprocentową, a w skrajnych przypadkach 
nawet trzydziestoprocentową utratę siły mięśni odpowiedzialnych za ruch zgi-
nania w stawie łokciowym oraz trzydziestoprocentową do pięćdziesięcioprocen-
towej utraty siły mięśni odpowiedzialnych za supinację przedramienia. Pacjenci 
dodatkowo zgłaszają chroniczne bóle zlokalizowane w okolicy ramienia i przed-
ramienia związane z wykonywaniem aktywności dnia codziennego w obrębie 
kończyny górnej [11]. W świetle ostatnich obserwacji pod wątpliwość poddano 
twierdzenie, że w przypadku stosowania nieoperacyjnego leczenia uszkodzeń 
mięśnia dwugłowego ramienia nasila się stopień niepełnosprawności chorych. 
Stwierdzono, że leczenie nieoperacyjne dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowe-
go ramienia daje względnie zadowalające wyniki z nieznacznie zmniejszoną siłą 
mięśnia i ograniczeniem ruchu supinacji [12].

Leczenie operacyjne dedykowane jest głównie dla chorych z wyraźnym 
ubytkiem siły mięśnia i ograniczeniem zakresu ruchów (zginania i supinacji) 
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potrzebnych do wykonywania aktywności życia codziennego i/lub zawodowych 
lub sportowych. Większość pacjentów po przeprowadzonym leczeniu opera-
cyjnym osiąga satysfakcjonujące wyniki odpowiadające lub zbliżone do całko-
witej sprawności. Wynikające komplikacje związane z leczeniem operacyjnym 
w głównej mierze są spowodowane zbyt długim czasem oczekiwania od mo-
mentu uszkodzenia ścięgna do interwencji chirurgicznej [13, 14, 15]. Istotnym 
elementem warunkującym dobre wyniki leczenia jest możliwie precyzyjne od-
tworzenie anatomicznego przyczepu dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego 
ramienia lub okolicy najbliższej zlokalizowanej do pierwotnej okolicy przyczepu 
mięśnia. Wynik leczenia operacyjnego według danych pozyskanych z badań kli-
nicznych nie jest uzależniony od rodzaju metody operacyjnej, ale jak wspomnia-
no poprzednio od dokładności odtworzenia przyczepu anatomicznego ścięgna 
na kości promieniowej [16, 17, 18]. Szacuje się, że chorzy leczeni operacyjnie 
odzyskują sprawność szybciej i wracają do aktywności fizycznych oraz sporto-
wych bez żadnych ograniczeń w przypadku prawidłowo zaplanowanego i prze-
prowadzonego leczenia usprawniającego, które ewoluowało wraz z pojawieniem 
się nowych technik operacyjnych i większych umiejętności usuwania powikłań 
spowodowanych zaburzeniem funkcji uszkodzonego mięśnia dwugłowego ra-
mienia [19]. Wytrzymałość dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia po 
leczeniu operacyjnym osiąga wartość około 200- 250N [20]. Obecne doniesienia 
naukowe twierdzą, iż leczenie operacyjne techniką wykorzystującą mocowanie 
metodą Endobutton pozwala na obciążenie ścięgna siłą 259 ± 28 N, a więc siłą 
wyższą niż działając na naturalny przyczep dystalny mięśnia dwugłowego ramie-
nia [21, 22, 23].

Badania obejmujące biomechaniczne aspekty funkcji mięśnia dwugłowego 
ramienia, sposób jego mocowania, a także proces wgajania się przeszczepu w ka-
nale kostnym spowodowały, że obecnie proces leczenia usprawniającego w zna-
czący sposób różni się od wytycznych stosowanych kilka lat temu. Do niedawna 
typowe protokoły leczenia usprawniającego zalecały unieruchomienie kończyny 
górnej w stawie łokciowym ortezą lub tutorem gipsowym ustawionym pod kątem 
90stopni zgięcia na okres dwóch tygodni. Od drugiego do czwartego tygodnia 
stopniowo zwiększano zakres zginania, a w czwartym tygodniu usuwano ograni-
czenie i wprowadzano ruchy biernego prostowania stawu łokciowego. Powyższe 
rekomendacje opierały się na ogólnie przyjętych wytycznych dotyczących sposo-
bu i czasu gojenia się tkanek. Do niedawna uważano, że wprowadzenie aktywne-
go ruchu z submaksymalnym obciążeniem nie jest wskazane do ósmego tygodnia 
po operacji, ponieważ zagojenie się tkanek miękkich trwa do ośmiu, a nawet 
dwunastu tygodni [24]. Powyższe wytyczne przyczyniały się do ograniczenia 
ruchomości stawu łokciowego oraz wydłużały proces usprawniania odwlekając 
wprowadzanie ćwiczeń, które ze względu na sprawności funkcjonalną chorego 
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były najefektywniejsze. Od niedawna przemodelowano program usprawniania 
i ze względu na dobre wyniki leczenia i długotrwałych obserwacji zezwolono 
na wprowadzanie nieograniczonego zakresu ruchów już po drugim tygodniu le-
czenia z wykorzystaniem stabilizacji techniką Endobutton. Obecnie referencyjny 
zakres ruchów dla stawu łokciowego należy osiągnąć pomiędzy czwartym a pią-
tym tygodniem leczenia usprawniającego, ale jednoznacznie należy zauważyć, że 
okres wprowadzania pełnego zakresu ruchów jest wypadkową wielu czynników, 
w których priorytetowe to zgoda operatora na odtworzenia pełnego zakresu 
ruchów i komfort chorego [25].

W opinii wielu autorów odtworzenie pełnego zakresu ruchów powinno od-
bywać się wraz z odtworzeniem siły mięśnia. Istnieje wiele różnych teorii doty-
czących czasu wprowadzania ruchów rotacyjnych przez różnych autorów- wielu 
z nich zleca wczesne rozpoczynanie pracy nad biernym zakresem ruchów w pro-
nacji i supinacji, oraz aktywnym zakresem ruchów we wszystkich płaszczyznach, 
by jak najszybciej osiągnąć pełen zakres ruchów [26]; inni sugerują już w pierw-
szym dniu po operacji bierny zakres ruchów zginania stawu łokciowego w prze-
dziale od sześćdziesięciu stopni do pełnego zgięcia, włącznie z pełną rotacją 
przedramienia. Zakres prostowania jest zwiększany co dwa tygodnie o dwadzie-
ścia stopni, tak aby w szóstym tygodniu osiągnąć pełen zakres ruchów. W ósmym 
tygodniu należy rozpocząć trening z wykorzystaniem ćwiczeń oporowych 
wzmacniających mięsień dwugłowy ramienia [27]. Wielu autorów zakłada że do 
ósmego, a nawet dziesiątego tygodnia należy prowadzić trening wzmacniający 
za pomocą ćwiczeń izometrycznych, a ćwiczenia izotoniczne można wprowadzić 
dopiero po tym okresie [28].

Wynik leczenia operacyjnego zależy od stopnia motywacji pacjenta, odpo-
wiedniego doboru ćwiczeń usprawniających oraz poziomu aktywności fizycznej 
przed doznanym urazem. Zaobserwowano, że wyższy niż przeciętny poziom 
aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na proces leczenia usprawniającego 
pod warunkiem, że ćwiczenia są odpowiednio dostosowane do stopnia sprawno-
ści chorego, a w przypadku osób bardziej wytrenowanych powinny ewoluować 
w myśl zasady stopniowania trudności i być dość często modyfikowane, tak aby 
efekty leczenia usprawniającego były w pełni zadowalające [29].

Kwestią sporną i niewyjaśnioną w wielu protokołach usprawniania jest sto-
sunkowo późne stosowanie ćwiczeń wzmacniających mięsień dwugłowy ramie-
nia- zarówno ćwiczeń izometrycznych, jak i izotonicznych. Dostępne protokoły 
zakazują ich wprowadzania przed ósmym tygodniem od daty leczenia operacyj-
nego, co może być spowodowane niemożliwością odzyskania pełnego zakresu 
ruchów czynnych w stawie łokciowym w okresie krótszym niż sześć tygodni. 
Warto rozważyć biomechaniczne aspekty i zagrożenia wynikające ze zbyt wcze-
snego rozpoczęcia ćwiczeń siłowych, ale tym samym nie należy zapominać, że 
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zbyt asekuracyjne postępowanie usprawniające może spowodować przedłużenie 
całego procesu leczenia i negatywnie wpłynąć na osiągnięcie korzystnych wyni-
ków.

Uszkodzenia mięśnia dwugłowego ramienia należą do stosunkowo rzadkich, 
dlatego w postępowaniu usprawniającym szczególnie uważnie należy dobrać 
zalecane ćwiczenia do poziomu sprawności chorego, jego oczekiwań i aktual-
nego stanu funkcjonalnego z uwzględnieniem celów szczegółowych bazujących 
przede wszystkim na odtworzeniu funkcjonalnego zakresu ruchów, prawidłowej 
siły mięśnia, a także ocenie funkcjonalnej uszkodzonej okolicy ciała. Z uwagi 
na stosunkowo niewielką ilość urazów tego typu, z którymi można się spotkać 
w przebiegu kariery zawodowej operatora lub sztabu medycznego zajmujące-
go się monitorowaniem procesu leczenia dość trudno mówić o standardach do-
tyczących sposobu leczenia lub uzyskanych wynika. Niewielka ilość badanych 
i skąpe doniesienia naukowe nie są w stanie sprecyzować jednoznacznych za-
sad dotyczących czasu wprowadzania poszczególnych elementów usprawniania, 
a jedynie mają za zadanie ukierunkować program leczenia usprawniającego na 
cele, które są niezbędne do osiągniecie zadowalających wyników podjętego le-
czenia i powrót do optymalnej sprawności funkcjonalnej stawu łokciowego.
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