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

Staw kolanowy, ze względu na swoją skomplikowaną budowę, sprawia wiele trudności 
w diagnostyce, jak i leczeniu. Najczęściej uszkodzoną w nim strukturą są więzadła, 
a w szczególności więzadło krzyżowe przednie (ACL). W przypadku uszodzeń ACL I, II, 
jak również III stopnia leczeniem zachowawczym można osągnąć satysfakcjonujące wyni-
ki z ukierunkowaniem programu na wzmocnienie innych mechanizmów stabilizujących. 
Podkreślić jednak należy, że zerwanie więzadła krzyżowego przedniego u ludzi młodych 
i aktywnych jest niekwestionowanym wskazaniem do leczenia rekonstrukcyjnego. 

Nowoczesne metody rekonstrukcji pozwalają osiągnąć pełną sprawność sprzed ura-
zu. Jednakże, jak pokazuje literatura, nie istnieje idealna metoda leczenia, która gwaran-
tuje trwałą stabilność. Tylko prawidłowo wykonana rekonstrukcja połączona z wcześnie 
rozpoczętym procesem usprawniania zmniejsza ryzyko niepowodzenia i powikłań.

Celem niniejszej pracy było zebranie aktualnej wiedzy dotyczącej usprawniania 

pacjentów po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w oparciu o najnowszą literaturę.

A b s t r a c t

Due to its complex anatomy, injuries to the knee joint are very difficult to diagnose 
and treat. Knee joint structures the most frequently injured are ligaments, especially the 
anterior cruciate ligament (ACL). For ACL injuries of types I, II, and III, positive results may 
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be achieved by implementing non-surgical programmes aimed at strengthening other sta-
bilizing mechanisms. It needs to be emphasised, however, that ACL rupture in young and 
active people is an indisputable indication for the surgical treatment. 

Advanced reconstruction methods allow the patients to regain their full pre-injury 
fitness. Nevertheless, as the literature shows, there is no one ideal treatment method that 
guarantees permanent stability. Only appropriate reconstruction combined with a timely 
implemented physical therapy plan reduces the risk of failure and further complications. 

The aim of this article was to collect the contemporary knowledge regarding rehabili-
tation of patients following ACL tear based on the latest literature. 

W p r o w a d z e n i e

W przeciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono około 7500 badań na temat 
urazów więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Nie oznacza to jednak, że pozna-
no już wszystkie skuteczne metody jego diagnostyki i leczenia. Wraz z rozwojem 
medycyny ortopedycznej zagadnienia związane z leczeniem więzadła krzyżowego 
przedniego ewoluowały. Niegdyś całkowite zerwanie oznaczało nawet zakończe-
nie kariery sportowej. Jeszcze dekadę temu rekonstrukcja ACL odbywała się na 
otwartym stawie kolanowym. Aktualnie stosuje się już tylko metodę endoskopową. 

Uszkodzenie ACL to najczęstszy uraz więzadłowy stawu kolanowego, z jakim 
spotykamy się w praktyce fizjoterapeutycznej. Wyróżnia się 3 rodzaje uszkodzeń 
więzadeł [1, 2, 3], co przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje uszkodzeń więzadeł

Rodzaje uszkodzeń więzadeł

Stopień Krótka charakterystyka

I stopień
(lekkie) Stabilność więzadłowa jest zachowana

II stopień
(umiarkowane)

Pourazowa wiotkość stawu nie przekracza 5 mm
w odniesieniu do zdrowej kończyny dolnej

III stopień
(ciężkie) Całkowite przerwanie ciągłości więzadłowej

W zależności od stopnia uszkodzenia więzadła ustala się właściwy proces le-
czenia. W przypadku uszkodzenia I lub II stopnia potwierdzonego rezonansem ma-
gnetycznym leczenie zachowawcze staje się opcją pierwszego wyboru. W przypad-
ku całkowitego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego istnieją następujące 
możliwości: postępowanie zachowawcze i/lub chirurgiczne, uzupełnione przez 
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leczenie chirurgiczne. Osoby decydujące się na leczenie zachowawcze w uszko-
dzeniu III stopnia mogą osiągać satysfakcjonujące wyniki, pod warunkiem, że ich 
leczenie będzie ukierunkowane na wzmocnienie innych mechanizmów stabilizują-
cych. Wyszczególnić należy: poprawienie funkcjonalności trzynastu mięśni oddzia-
ływujących na staw kolanowy oraz poprawienie czucia głębokiego. Potwierdzając 
tę tezę, można przytoczyć najnowsze badania Yperena mówiące o tym, że nie ma 
znaczących różnic w zmianach zwyrodnieniowych w odległym terminie pomiędzy 
leczeniem chirurgicznym, a zachowawczym po zerwaniu ACL, a aby proces leczenia 
pacjenta był skuteczny, powinien być rozpoczęty możliwie jak najwcześniej [1, 4].

Aby podjąć prawidłową decyzję odnośnie postępowania w przypadku uszko-
dzonego więzadła krzyżowego, powinniśmy uwzględnić różne czynniki [3, 4, 5, 
6, 7, 8] – tabela 2.

Tabela 2. Wybrane czynniki

Wybrane czynniki

Wiek pacjenta

Stopień niestabilności

Dodatkowe uszkodzenia

Rodzaj uprawianej dyscypliny

Wykonywany zawód

Warunki socjalne

Można wyróżnić trzy etapy leczenia zachowawczego [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]: 
a) I etap: unieruchomienie — polega na zastosowaniu protokołu PRICE  

oraz zablokowaniu stawu kolanowego za pomocą ortezy dynamicznej w zgię-
ciu 30–45° na okres 2–3 tyg.,

b) II etap: powrót funkcji stawu — najważniejszym celem jest przywrócenie ru-
chomości stawu kolanowego oraz prawidłowego chodu oraz zwiększenie siły 
mięśniowej,

c) III etap: trening dynamiczny — etap ten zaczyna się indywidualnie dla każdego 
pacjenta i opiera się na ćwiczeniach siłowo-koordynacyjnych, w których stop-
niowo zwiększamy obciążenia.
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Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego u ludzi młodych i aktywnych 
jest niekwestionowanym wskazaniem do leczenia rekonstrukcyjnego, a wy-
bór tej metody nadal jest kwestią dyskusyjną i indywidualną. Często zerwa-
niom ACL współtowarzyszą inne uszkodzenia struktur w stawie kolanowym, 
co nadprogramowo wpływa na proces leczniczy i może mieć kluczowe zna-
czenie w podjęciu właściwej decyzji, co do sposobu leczenia operacyjnego. 
W odległej perspektywie ma to również przełożenie na końcowy efekt lecze-
nia. Leczenie chirurgiczne najczęściej jest stosowane u osób młodych, aktyw-
nych fizycznie, zdeterminowanych do tego, aby powrócić do danej aktywno-
ści sportowej [11, 12, 13].

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest jedną z najpopularniej-
szych metod stosowanych w leczeniu chirurgicznym stawu kolanowego, która 
odbywa się w dzisiejszych czasach tylko metodą artroskopową. Stosuje się różne 
metody rekonstrukcji w zależności od miejsca pobierania przeszczepu. Do naj-
popularniejszych należą [11, 12, 13, 14, 15]: 
a) BPTB — przeszczep 1/3 więzadła rzepki stabilizowany śrubami interferen-

cyjnymi, aktualnie metoda Rigidfix. W tej metodzie pobiera się fragment 
rzepki oraz guzowatości kości piszczelowej, które łączy więzadło rzepki 
będące przyczepem mięśnia czworogłowego. Ta metoda jest szczególnie 
polecana dla pacjentów z niewydolnością więzadła pobocznego przyśrod-
kowego oraz przy operacjach rewizyjnych.

b) STG — skrót pochodzi od nazwy mięśni zginających staw kolanowy, z których 
pobiera się materiał do przeszczepu. Ta metoda niesie ze sobą mniej powi-
kłań niż poprzednia. Polega ona na usunięciu uszkodzonych części pierwot-
nego więzadła, pobraniu i odpowiedniemu przygotowaniu ścięgien dwóch 
mięśni zginaczy stawu kolanowego oraz przymocowaniu nowo wyodrębnio-
nej struktury implantami w miejscu zerwanego więzadła.

c) Internal Bracing — jest to najnowsza metoda chirurgiczna, która polega 
na wprowadzeniu do więzadła specjalnej nici stabilizującej, dzięki której 
możliwe jest doszycie uszkodzonej struktury do prawidłowego jej miej-
sca przyczepu. Internal Bracing może być wykonany tylko w przypadku 
oderwania więzadła od przyczepu kostnego oraz w krótkim okresie od 
urazu. Lepsze rokowania daje oderwanie od przyczepu bliższego niż dal-
szego. Proces gojenia jest dużo szybszy niż rekonstrukcja BPTB czy STG, 
ponieważ w kolanie pozostaje nasza własna struktura, która po doszyciu 
ma idealne warunki do gojenia się.
Celem niniejszej pracy było zebranie aktualnej wiedzy dotyczącej usprawnia-

nia pacjentów po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w oparciu o naj-
nowszą literaturę.
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1.  F i z j o t e r a p i a  p r z y g o t o w u j ą c a  d o  z a b i e g u 
r e k o n s t r u k c j i  AC L

Fizjoterapia przedoperacyjna jest to jedna z najważniejszych faz powrotu do 
sprawności po zabiegu. Proces przygotowania pacjenta do zabiegu powinien być 
zindywidualizowany oraz w miarę możliwości zaplanowany. Celem jest jak naj-
lepsze przygotowanie pacjenta do zabiegu, odbudowa zakresów ograniczonych 
w wyniku urazu oraz, jeśli to możliwe, praca nad stabilizacją i siłą mięśniową [2].

W pierwszej kolejności trzeba się skupić na poszukiwaniu doświadczonego ope-
ratora (chirurg-ortopeda) oraz fizjoterapeuty. Częstym błędem jest wybór samej pla-
cówki, a nie osoby, która wykonuje zabieg lub towarzyszy w procesie usprawniania. 
Dobrzy specjaliści są w stanie wytłumaczyć na czym będzie polegać operacja i jak 
będzie przebiegać fizjoterapia pooperacyjna, która jest konieczna, by uniknąć po-
wikłań pooperacyjnych. Wczesne planowanie etapów usprawniania obniża ryzyko 
niepowodzenia operacji. Warto również w tym czasie zaopatrzyć się w podstawowy 
i niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, taki jak: kule łokciowe, kompres żelowy, beret sen-
somotoryczny, gumy oporowe, taśmy mini band, wałek do automasażu [16].

Odbudowa pełnego zakresu w stawie kolanowym z wykorzystaniem metod spe-
cjalnych przed operacją wraz ze szczególnym uwzględnieniem wyprostu jest kluczo-
wa dla powodzenia operacji. Warto zadbać również o zakresy w stawie biodrowym 
oraz skokowym. Według koncepcji Joint by Joint Graya Cooka utrata mobilności w da-
nym stawie ma przełożenie na utratę stabilności w sąsiednim stawie [17, 18].

W fizjoterapii stawu kolanowego najważniejsze jest wzmocnienie mięśni. Jej 
przebieg będzie wielce zależny od tego, w jakim stanie były mięśnie przed ope-
racją. Okres unieruchomienia skutkuje sporym spadkiem masy mięśniowej. Na 
szczególną uwagę zasługują: mięsień czworogłowy, ze szczególnym uwzględnie-
niem głowy przyśrodkowej oraz grupa kulszowo-goleniowa [16].

Pacjenci, którzy uczestniczą w programie ćwiczeń przedoperacyjnych mogą 
zapewnić sobie pełną czynną ruchomość w stawie kolanowym, zwiększyć siłę 
mięśniową i wrażliwość reakcji nerwowo-mięśniowej. Dodatkową zaletą fizjote-
rapii przygotowującej do zabiegu rekonstrukcji ACL jest możliwość sklasyfikowa-
nia pacjentów, którzy mogą skorzystać z leczenia nieoperacyjnego. Dodatkowo 
pomoże to w skróceniu czasu powrotu do aktywności sportowej oraz zminimali-
zowaniu ryzyka powikłań [19, 20].

2 .  F i z j o t e r a p i a  p o z a b i e g o w a

Rekonstrukcja ACL za pomocą przeszczepu z mięśni półścięgnistego i smu-
kłego (STG) to w Polsce najpopularniejsza metoda chirurgiczna przywracania 
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ciągłości więzadła. Procedura fizjoterapeutyczna dotycząca postępowania 
pooperacyjnego musi być koniecznie systematyczna i zindywidualizowana, 
gdyż nie istnieje tzw. „złoty standard” w usprawnianiu stawu kolanowego 
[21, 22, 23].

Według Brotzmana program fizjoterapii pozabiegowej składa się z pięciu faz. 
Podział poszczególnych faz jest orientacyjny i może ulegać przesunięciu w sto-
sunku do stanu pacjenta oraz w zależności od tego, jakie procedury chirurgiczne 
się odbyły w trakcie zabiegu [21, 24].

Faza I – wczesny okres pooperacyjny, 1–14 dni (do zdjęcia szwów).
Cele rehabilitacji są następujące:
a) zmniejszenie wysięku, stanu zapalnego i bólu w stawie,
b) przywrócenie biernego pełnego wyprostu stawu kolanowego,
c) przywrócenie kontroli nad mięśniem czworogłowym uda,
d) przywrócenie mobilności rzepki,
e) sukcesywne zginanie stawu kolanowego,
f) przywrócenie funkcji chodu,
g) prewencja artrofibrozy,
h) orteza z zegarem policentrycznym do ochrony przeszczepu, ustawiona na za-

kres 0–90, zdejmowana do wykonywania ćwiczeń,
i) obciążanie w granicach tolerancji, chód o dwóch kulach,
j) kompresjoterapia.

Wybrane ćwiczenia przedstawiono poniżej: 
a) ćwiczenia przeciwzakrzepowe stawu skokowego,
b) ćwiczenia czynne zginania i prostowania w bezbolesnym zakresie w zamknię-

tym  łańcuchu kinematycznym w pozycji leżenia tyłem,
c) unoszenie ku górze kończyny dolnej w leżeniu tyłem i bokiem z zablokowa-

nym stawem kolanowym w wyproście,
d) ćwiczenia izometryczne m. czworogłowego wraz z kokontrakcją m. kulszo-

wo-goleniowych z uwzględnieniem pobudzenia głowy przyśrodkowej oraz  
m. pośladkowego wielkiego,

e) automasaż kończyny dolnej na wałku,
f)  ćwiczenia rozciągające m. kulszowo-goleniowe,
g) ćwiczenia poprawiające propriocepcję i równowagę.

Fizykoterapia:
a) elektrostymulacja m. czworogłowego,
b) krioterapia miejscowa — chłodzenie kompresem żelowym, co 2–3 godz.  

na 15–20 min.
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Faza II – faza powrotu funkcji, tydzień 2–6.
Do fazy II można przejść nie szybciej niż 14 dni od zabiegu, czyli po zdjęciu 

szwów. Najważniejszym celem na tym etapie jest skuteczne zwiększanie zakre-
su ruchu w stawie kolanowym i zwiększanie siły i wytrzymałości mięśniowej,  
jak również rozwój czucia w przestrzeni kolana oraz zapobieganie przeciąże-
niom. Pacjent kontynuuje zalecenia fizjoterapeuty, wykonuje samodzielnie ćwi-
czenia w domu. W tym okresie jest możliwe przywrócenie prawidłowego chodu 
oraz powrót do codziennych aktywności lecz należy unikać ruchów skrętnych 
kolana pod obciążeniem. U osób wysportowanych należy już dodatkowo wpro-
wadzać elementy związane z charakterystyką danej dyscypliny.

Kryteria przejścia do fazy II:
– pełny bierny wyprost stawu kolanowego,
– bierny zakres zgięcia 0–90°,
– prawidłowa kontrola nerwowo-mięśniowa czworogłowego uda,
– dobra ruchomość rzepki,
– samodzielne chodzenie o kulach po domu, maks. 2 godziny dziennie.

Cele rehabilitacji są następujące: 
a) progresywne zmniejszanie bólu i obrzęku,
b) utrzymanie pełnego biernego wyprostu,
c) zwiększanie zakresu zgięcia w stawie kolanowym,
d) torowanie prawidłowego wzorca chodu,
e) rehabilitacja przybiera formę treningu medycznego,
f)  poprawa ruchomości rzepki,
g) trening propriocepcji,
h) mobilizacja blizn i rzepki we wszystkich kierunkach, szczególnie uwzględnia-

jąc zachyłek nadrzepkowy,
i) rozciąganie tylnej grupy uda, pasma biodrowo-piszczelowego, mm. łydki oraz 

biodrowo-lędźwiowego,
j) orteza z odblokowanym zegarem policentrycznym na 0–90°, stosowana na  

2–3 tygodnie, obciążanie w granicach tolerancji.
Zwiększanie zakresu ruchu funkcjonalnego jest zdecydowanie ważniejsze 

niż uzyskanie biernego ruchu funkcjonalnego dla przywrócenia prawidłowe-
go wzorca chodu. Trzeba uwzględnić to, że forsowanie nadmiernie wyprostu  
lub zgięcia w początkowej fazie może mieć odwrotny skutek. Dlatego trzeba pa-
miętać o umiejętnym skalowaniu każdego ćwiczenia, gdyż można w ten sposób 
uniknąć nadmiernego obciążania biernych stabilizatorów oraz dolegliwości bó-
lowych, czego skutkiem może być spowolnienie procesu rehabilitacji oraz nieko-
rzystne rozciąganie i obciążanie przeszczepu. Warto pamiętać także, aby unikać 
ćwiczeń w końcowych zakresach ruchu [2, 16].
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Więzadło krzyżowe przednie gra bardzo istotną rolę w stabilizacji kolana. 
Jego uszkodzenie lub całkowite zerwanie skutkuje osłabieniem odruchu nerwo-
wo-mięśniowego, wygaszeniem reakcji m. podkolanowego oraz zginaczy stawu 
kolanowego – przez co nie ma ochrony przed nadmiernym przemieszczeniem 
piszczeli do przodu. Programując trening propriocepcji, należy uwzględnić za-
równo ćwiczenia statyczne, jak i dynamiczne na różnym podłożu: miękkim, twar-
dym, stabilnym i niestabilnym. Zalecane jest stopniowe zwiększanie trudności: 
od ćwiczeń statycznych do ćwiczeń dynamicznych oraz od ćwiczeń obunóż do 
jednonóż [16, 25, 26, 27].

Faza III – tydzień 6–8.
1,5–2 miesięcy od zabiegu. Głównymi zadaniami są: osiągnięcie pełnego za-

kresu ruchu, kontynuowanie wzmacniania kończyny dolnej treningiem siłowym 
w większym zakresie ruchowym (do 120°), trening propriocepcji zawierający 
ćwiczenia dynamiczne, zwiększenie kontroli nerwowo-mięśniowej oraz można 
wprowadzać elementy sportowe charakterystyczne dla danej dyscypliny [16].

Okres pomiędzy 6. a 12. tygodniem jest uważany za szczególnie istotny, jeśli 
chodzi o rehabilitację po ACL. Wtedy proces przebudowy przeszczepu trwa gwał-
townie i więzadło jest najmniej odporne mechanicznie. Trening umiarkowanej 
intensywności jest korzystny, gdyż daje to bodziec dla tworzenia kolagenu oraz 
poprawy właściwości mechanicznych więzadła [16].

Terapia w wodzie zazwyczaj może być stosowana po wygojeniu się blizn 
po zabiegu chirurgicznym. Zalecana jest głównie w początkowej fazie rehabi-
litacji, gdyż poprawia kontrolę nerwowo-mięśniową bez znacznego obciążania 
stawu kolanowego. W zależności od głębokości terapia może być prowadzona 
na różnym poziomie odciążenia. Ciśnienie hydrostatyczne wspomaga kontrole 
obrzęku. Nie ma znaczenia poziom sprawności pacjenta w środowisku wodnym, 
ponieważ pozwala dużo szybciej wykonywać ćwiczenia ze względu na możli-
wość nawet całkowitego odciążenia kończyny operowanej [28].

Kryteria przejścia do fazy III:
- pełny aktywny wyprost stawu kolanowego,
- minimalny wysięk w stawie,
- zakres zgięcia 0–120°,
- prawidłowy naprzemienny chód po schodach.
Cele rehabilitacji są w tej fazie następujące:
a) powrót do codziennych czynności,
b) ochrona przeszczepu,
c) zwiększanie siły, masy oraz wytrzymałości mięśniowej.
Ćwiczenia zalecane na tym etapie usprawniania to: 
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a) ćwiczenia czynne,
b) ćwiczenia z elementami izometrii,
c) ćwiczenia rozciągające pasmo-biodrowo-piszczelowe, mięśnie kulszowo-gole-

niowe, biodrowo-lędźwiowe, trójgłowy łydki, czworogłowy uda,
d) ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawie kolanowym,
e) trening z zastosowaniem taśm oporowych,
f) ćwiczenia propriocepcji i równowagi,
g) ćwiczenia z elementami wytrzymałościowymi: wypady na boki i do przodu, 

wspinanie na palce, jazda na rowerze,
h) aquaterapia [16, 28, 29].

Faza IV – tydzień 12–16. 
Jest to jeden z ostatnich etapów usprawniania pacjentów, w którym docho-

dzi do zwiększania wytrzymałości i przygotowania pacjenta do aktywności rekre-
acyjnej oraz sportowej. Dobór ćwiczeń zależy od wytrzymałości, wcześniejszych 
postępów rehabilitacji i celów danego pacjenta. W tym okresie warto wplatać 
ćwiczenia ekscentryczne na kończyny dolne, gdyż najnowsze badania donoszą 
o tym, że jest to forma najskuteczniejsza odbudowy masy i siły mięśniowej, a tak-
że wytrzymałości. Powinien zawierać także ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach, 
jak i otwartych. Przed ćwiczeniami stosunkowo często powinno się stosować 
stretching dynamiczny, a po statyczny [16, 30, 31].

Kryteria przejścia do fazy IV są następujące:
- brak wysięku i bólu,
- czynny zakres ruchu 0–125°,
- siła czworogłowego uda na poziomie 79% zdrowej kończyny,
- siła mięśni kulszowo-goleniowych w obu kończynach jednakowa,
- prawidłowy wynik badania klinicznego stawu kolanowego.

Cele rehabilitacji:
a) zwiększanie siły, wytrzymałości oraz mocy mięśni kończyn dolnych,
b) poprawa kontroli nerwowo-mięśniowej,
c) trening plyometryczny,
d) nauka hamowania i zwrotów na kończynie operowanej.

Ćwiczenia zalecane na tym etapie usprawniania to:
a) przysiady i wykroki pod obciążeniem, 
b) rower, stepper,
c) skoki obunóż i jednonóż z zatrzymaniem,
d) zaawansowane ćwiczenia plyometryczne,
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e) przeskok ze zmianą kończyny wykrocznej,
f) wyskok dosiężny na jednej kończynie,
g) wskakiwanie na trampolinie na jednej kończynie dolnej,
h) ćwiczenia koncentryczno-ekscentryczne mięśni kulszowo-goleniowych jedno-

nóż w leżeniu, 
i) ćwiczenia specyficzne dla danej dyscypliny [16, 29]. 

Faza V – powrót do aktywności w danej dyscyplinę.
Kryteria przejścia do fazy V:
- pełny bezbolesny zakres ruchu,
- pełna stabilność stawu kolanowego,
- jednakowy poziom propriocepcji w obu kończynach,
- zadowalający wynik badania klinicznego,
- siła mięśnia czworogłowego >80% zdrowej kończyny.

Cele rehabilitacji:
a) maksymalna kontrola nerwowo-mięśniowa,
b) zwiększanie siły i wytrzymałości kończyny dolnej,
c) stopniowy powrót do sportu, bez ograniczeń,
d) praca nad koordynacją,
e) współpraca z trenerem przygotowania motorycznego,
f) zdolność do wykonywania złożonych ruchów, charakterystycznych dla danej 

dyscypliny.

Ćwiczenia zalecane na tym etapie usprawniania to:
a) poszerzenie treningu dla danej aktywności ruchowej,
b) trening bez ograniczeń fizycznych odbywający się we wszystkich płaszczy-

znach ruchu [16, 21].

Powrót do pełnej sprawności zazwyczaj trwa 6–9 miesięcy [16, 21, 24, 32, 33].

Z a k o ń c z e n i e

Fizjoterapia po całkowitym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego 
dzieli się na dwa etapy: przedoperacyjny i pooperacyjny. Według Wilka i wsp. za-
daniem rehabilitacji jest przywrócenie pełnego zakresu ruchu, przywrócenie siły 
mięśniowej, uzyskanie kontroli propriocepcyjnej, przywrócenie pełnej funkcji 
stawu kolanowego, powrót do życia codziennego oraz sportu [29]. Najważniejszą 
rolę w powrocie do sprawności po zabiegu odgrywa wiedza fizjoterapeutyczna 
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na temat poszczególnych okresów usprawniania mających na celu dobieranie od-
powiednich obciążeń do wytrzymałości mechanicznej więzadła [32].

Odpowiednio szybko rozpoczęty program usprawniania zapobiega występo-
waniu powikłań w postaci ograniczonego zakresu ruchu. Ten niewątpliwy fakt 
został potwierdzony przez Widuchowskiego i wsp. [34]. Warunkiem osiągnięcia 
takiego wyniku było rozpoczęcie usprawniania już w pierwszej dobie po operacji. 
Widuchowski stwierdził również, że dłuższy czas pomiędzy urazem a zabiegiem 
operacyjnym poświęcony na przywrócenie funkcjonalności stawu kolanowego 
działa korzystniej. Przyspiesza powrót do sprawności po zabiegu rekonstruk-
cji więzadła krzyżowego przedniego [34]. Pawiłan i wsp. również potwierdzili,  
że nie istnieje idealna metoda leczenia, która gwarantuje trwałą stabilność – pra-
widłowo wykonana rekonstrukcja oraz proces usprawnienia sprawia, że ryzyko 
niepowodzenia maleje do minimum [2]. 

Simon i wsp. wykazali, iż odbycie zabiegu rekonstrukcji więzadła, jak i lecze-
nie zachowawcze nie wpływa znacząco na późniejsze zmiany degeneracyjne [35]. 
Yperen i wsp. porównali efekty długoterminowe leczenia chirurgicznego oraz zacho-
wawczego pod kątem zmian zwyrodnieniowych. Po 20 latach efekty leczenia przy za-
stotowaniu tych obu procedur leczniczych u sportowców wyczynowo uprawiających 
sport nie wykazały żadnych znaczących różnic na korzyść danej procedury leczniczej, 
jeśli chodzi o obecność choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego [4].
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