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Rehabilitacja w wodzie
po rekonstrukcji więzadła
krzyżowego przedniego (ACL)
Praca recenzowana

S

taw kolanowy to staw, w którym
najczęściej dochodzi do urazu,
szczególnie wśród osób aktywnych fizycznie. Więzadło krzyżowe
przednie (ACL) z kolei jest najczęściej
w pełni zrywanym więzadłem kolana.
Staw kolanowy pozbawiony wydolnego
ACL może być narażony na dodatkowe uszkodzenia łąkotek, niewydolność
Typ tkanki
Więzadło
Ścięgno

Mięsień

Chrząstka
Kość

ze strony biernych stabilizatorów stawu kolanowego oraz wcześniejsze rozwijanie się zmian zwyrodnieniowych
w stawie. Większość uszkodzeń ACL
ma miejsce podczas aktywności fizycznej, dlatego jedną z przyczyn podjęcia
decyzji o zabiegu rekonstrukcyjnym jest
perspektywa powrotu do tej aktywności,
na jak najbardziej zbliżonym poziomie.

Gojenie się tkanki od momentu urazu
48-72 h do 6 tygodni – proliferacja
40-50 tygodni – odzyskana prawie normalna odpowiedź na rozciąganie
2-4 miesiące – synteza oraz odnowa kolagenu
40-50 tygodni – 85-95% normalnej siły
7-11 dni – odzyskana prawie normalna odpowiedź na rozciąganie
od 18. dnia – pojawiają się włókna poprzecznie prążkowane
od 6 tygodni do 6 miesięcy – odzyskanie 90% normalnego skurczu
( jeśli uraz jest rozległy, nie ma możliwości zagojenia się tkanki poprzez regenerację
– powstaje tkanka bliznowata)
2 miesiące – naprawa chrząstką włóknistą
6 miesięcy – normalny wygląd tkanki chrzęstnej
4 tygodnie – pojawienie się tkanki chrzęstnej
12 tygodni – odzyskanie prawie normalnej siły
3-4 miesiące – zagojenie kości oraz kontynuacja przebudowy

Tab. 1. Specyficzna odpowiedź tkanki na uraz (2)

Title: Aquatic rehabilitation after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction
Streszczenie: Staw kolanowy jest najczęściej uszkadzanym stawem,
a więzadło krzyżowe przednie (ACL) jest najczęściej w pełni zrywanym
więzadłem kolana. Pacjenci decydujący się na zabieg rekonstrukcji mają
w perspektywie powrót do pełni aktywności fizycznej bądź sportu. Terapia
w wodzie nie jest w stanie zastąpić, ale oferuje uzupełnienie, a nawet przyspieszenie, terapii na lądzie po zabiegu rekonstrukcji ACL.
Odpowiednie zaopatrzenie miejsca operowanego oraz prawidłowe wykorzystanie właściwości środowiska wodnego oferują wiele korzyści w procesie
usprawniania, w poszczególnych jego fazach. Woda jest doskonałym środowiskiem do wykonywania ćwiczeń poprawiających zakres ruchu w stawie,
propriocepcję oraz funkcję, siłę i moc operowanej kończyny dolnej. Poprzez
stopień zanurzenia, ćwiczenia w wodzie głębokiej bądź płytkiej, wykorzystanie dodatkowego oporu lub turbulencji można dostosować stopień trudności ćwiczeń do celów, jakie chce osiągnąć pacjent. Należy jednak pamiętać,
że progresja ćwiczeń, podobnie jak w przypadku terapii na lądzie, w głównej
mierze zależy od stopnia sprawności funkcjonalnej pacjenta.
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Terapia w wodzie pomaga w pewnych
aspektach zoptymalizować proces rehabilitacji. Nie jest ona w stanie zastąpić
terapii na lądzie, ale może stanowić bardzo wartościowe jej uzupełnienie. Terapia w wodzie jest szczególnie zalecana
w początkowym okresie rehabilitacji, ponieważ pozwala na wczesną mobilizację
oraz poprawę kontroli nerwowo-mięśniowej (1). Dodatkowo pomaga zapobiec
szkodliwym skutkom unieruchomienia –
atrofii mięśni, ograniczonej ruchomości,
zwiększeniu bólu. Podczas planowania
terapii konieczne jest uwzględnienie zasad gojenia się tkanek (tab. 1) oraz zgodnie z nimi należy dostosować intensywność i progresję ćwiczeń. W zależności
od fazy procesu rehabilitacji środowisko
wodne stwarza możliwości do pracy nad
poprawą propriocepcji, wydolności,
zwiększenia siły, zakresu ruchu.
Właściwości wody odgrywają kluczową rolę w procesie rehabilitacji po rekon-

Słowa kluczowe: staw kolanowy, terapia w wodzie, propriocepcja
Summary: Knee joint is the most frequently injured joint, and the anterior cruciate ligament (ACL) is the most often completely torn ligament
in the knee. Patients deciding to undergo a reconstruction surgery have
the prospect of a full return to physical activity or sports. Aquatic therapy
cannot replace land-based therapy after a ACL reconstruction procedure,
however can complement, and even accelerate it. An adequate protection
of the surgical site and the correct use of the properties of water offer many
benefits in each phase of the rehabilitation process. Water is an excellent
environment to perform exercises that can improve the range of motion
in the knee joint, proprioception, as well as the function, strength and
power of the lower limb. It is possible to adjust the difficulty of exercises
to meet a patient’s goals by the extent of immersion, doing exercises in deep
or shallow water, the use of additional drag resistance equipment or turbulence. However, the progression of exercises depends on the functional level
of a patient, as in land-based therapy.
Keywords: knee joint, aquatic therapy, proprioception
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Fot. 1. Chód na bieżni pod wodą; Fot. 2. Półprzysiady z aktywacją mięśni tułowia; Fot. 3. „Rowerek”; Fot. 4. Krok wahadłowy; Fot. 5. Wypad w przód – tył;
Fot. 6. Ćwiczenie propriocepcji w staniu obunóż; Fot. 7. Ćwiczenie propriocepcji w staniu jednonóż

strukcji ACL. W zależności od zanurzenia w wodzie rehabilitacja może odbywać
się na różnym poziomie odciążenia. Jest
to szczególnie korzystne w przypadku
nietolerowania przez pacjenta pełnego

obciążania lub zaleceń lekarza odnośnie
jego unikania (np. w przypadku dodatkowego zabiegu na chrząstce lub szyciu
łąkotki). Ciśnienie hydrostatyczne pomaga kontrolować obrzęk mogący towa-

rzyszyć ćwiczeniom, szczególnie w początkowej fazie pooperacyjnej. Lepkość
wody pozwala z jednej strony na oporowanie ruchu, a z drugiej – na zmniejszenie ryzyka upadku. Niższa temperatura
r e k l a m a
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Oryginalne plastry K-Active firmy Nitto Denko,
która jako pierwsza stworzyła plaster terapeutyczny.
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z wykorzystaniem taśm terapeutycznych.
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Fot. 8. Ćwiczenie propriocepcji w staniu jednonóż; Fot. 9. Ćwiczenie w staniu obunóż z aktywacją mięśni tułowia; Fot. 10. Ćwiczenie w staniu jednonóż z aktywacją
mięśni tułowia

wody może sprzyjać zmniejszeniu się
obrzęku, wyższa zaś będzie miała działanie przeciwbólowe.
W zależności od rodzaju przeszczepu
(autograft bądź allograft) oraz ewentualnych towarzyszących zabiegów (np.
rekonstrukcja więzadła pobocznego
piszczelowego bądź krzyżowego tylnego, zabieg szycia łąkotki bądź zabiegi
na chrząstce stawowej) niezbędne mogą
się okazać modyfikacje standardowego
procesu rehabilitacji pod kątem ograniczeń ruchów czynnych i biernych
w określonych kierunkach czy stopnia
dopuszczalnego obciążania operowanej kończyny. W przypadku planowania

procesu rehabilitacji należy wszystkie
te elementy wziąć pod uwagę.

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej
Bardzo istotne w przypadku rehabilitacji, po jakimkolwiek zabiegu, jest zaopatrzenie rany pooperacyjnej. Jeśli rana
prawidłowo się goi oraz nie ma oznak
zakażenia, możliwe jest rozpoczęcie
terapii w wodzie. Konieczne jest, aby
stworzyć barierę, która uniemożliwi
dostanie się wody do rany. W tym
celu można zastosować wodoodporny
okluzyjny opatrunek. Przed założeniem
opatrunku istotne jest, aby oczyścić
i wysuszyć okolicę wokół rany. Miej-

Faza Ćwiczenia
– zanurzenie do szyi lub do poziomu dołów pachowych w zależności od tolerowanego przez
pacjenta obciążenia
– chód; wspięcia na palce; stanie na piętach; zgięcie, wyprost, odwiedzenie, przywiedzenie
w st. biodrowym z prostym kolanem, stojąc na k.d. nieoperowanej; miniprzysiady, trzymając
się brzegu pływalni; ruchy czynne w pełnym zakresie w st. skokowym
– chód na bieżni pod wodą (fot. 1); praca z terapeutą 1 na 1
– zanurzenie zależne od tolerowanego lub dozwolonego obciążenia
– kontynuacja ćwiczeń z fazy I (ewentualnie mniejsze zanurzenie)
– chodzenie przodem, tyłem, bokiem; wchodzenie na step przodem; przejścia bokiem nad
przeszkodami; półprzysiady; półprzysiady z aktywacją mięśni tułowia (fot. 2)
– woda głęboka: „rowerek” w przód i w tył (fot. 3), nożyce, „pajace”, krok narciarski, krok wahadłowy (fot. 4)
– zanurzenie zależne od tolerowanego lub dozwolonego obciążenia
– kontynuacja i progresja ćwiczeń z poprzednich faz
– marsz w miejscu z unoszeniem kolan; chód przodem, tyłem ze wspięciem na palce i unoszeniem wysoko kolan; przysiady przy ścianie; wypad w przód/tył (fot. 5); wypady do boku;
wejścia/zejścia przodem na step; wejścia bokiem na step; ćwiczenia propriocepcji w staniu
obunóż (fot. 6)/jednonóż (fot. 7, 8); ćwiczenia w staniu obunóż (fot. 9)/jednonóż (fot. 10)
z aktywacją mięśni tułowia; interwały marszowe
– 6. tydzień – pajacyki, przeplatanka, początek joggingu, plyometryczne wyciskanie k.d.
(fot. 11)
– 8. tydzień – progresja do biegu (fot. 12), krok odstawno-dostawny (woda płytka)
– progresja ćwiczeń z poprzednich faz
– woda głęboka – bieg w rozkroku z unoszeniem kolan (fot. 13), wstęp do pływania (z wykluczeniem stylu klasycznego) oraz pływania z wykorzystaniem płetw,
– woda głęboka i płytka: chód i bieg z dodatkowym oporem (fot. 14), stanie na desce obunóż
(fot. 15)/jednonóż (fot. 16) (deska nie dotyka dna)
– woda płytka: aktywacja mięśni tułowia w pozycjach asymetrycznych (fot. 17, 18), skoki jednonóż, przeskakiwanie nad przeszkodami (odbicie obunóż, lądowanie jednonóż)
– progresja ćwiczeń z poprzednich faz
– ćwiczenia plyometryczne, pływanie, w przypadku sportowców – ćwiczenia typowe dla danej dyscypliny sportowej

I

II

III

IV

V

Tab. 2. Ćwiczenia po rekonstrukcji ACL w poszczególnych fazach rehabilitacji
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sce, w które przyklejany jest opatrunek,
powinno być ogolone, tak, aby opatrunek był szczelny oraz zapewnił ochronę podczas wejścia do wody. W celu
przyklejenia opatrunku należy ustawić
kończynę dolną w optymalnym ułożeniu, tak, aby opatrunek chronił ranę
podczas wykonywania ćwiczeń. Jeśli
konieczne jest umieszczenie opatrunku na prostownikach, należy umieścić
kończynę w największym tolerowanym
przez pacjenta zakresie ruchu zgięcia.
Jeśli prostowniki zostaną opatrzone
w pozycji wyprostu, wykonywanie ćwiczeń zgięcia spowoduje odklejenie się
opatrunku. Najlepiej wykonać próbne
opatrunki na zdrowej kończynie. Fizjoterapeuta podczas ćwiczeń powinien
stale obserwować opatrunek oraz przerwać terapię, jeśli zauważy jakiekolwiek
oznaki wskazujące na jego odklejenie
się. Jeśli podczas ćwiczeń w wodzie stosujemy turbulencje, zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie przy pomocy np.
bandaża elastycznego.
Jeśli pacjent korzysta z ortezy w celu
utrzymania określonego zakresu ruchu, istnieją dwie możliwości, aby
zastosować terapię w wodzie. Można
zabezpieczyć ortezę przed zmoczeniem
przy pomocy specjalnej folii mocowanej
do kończyny dolnej poniżej i powyżej
ortezy. Druga możliwość to wykorzystanie podczas ćwiczeń w wodzie ortezy
wodoodpornej przeznaczonej do stosowania podczas takiej terapii.

Rodzaje ćwiczeń
Woda to doskonałe środowisko do wykonywania ćwiczeń mających na celu
zwiększenia zakresu ruchu. Wyższa
temperatura powoduje rozluźnienie,
a dodatkowo siła wyporu umożliwia wy-
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konywanie ćwiczeń w odciążeniu, bez
bólu. Badania wykazały, że ćwiczenia
rozciągające powinny być wykonywane z utrzymaniem pozycji w końcowym
zakresie przez 20-30 sekund, ponieważ
jest to najbardziej skuteczne w trwałym
utrzymaniu zmian (5). Ćwiczenia propiocepcji stanowią niezbędny element
kompleksowego procesu rehabilitacji.
Środowisko wodne, dzięki swoim właściwościom, jednocześnie zapewnia pacjentowi wsparcie w postaci np. zmniejszenia lęku przed upadkiem w wodzie,
a także utrudnienie podczas wykonywania ćwiczeń, poprzez np. turbulencje.
Wczesne przywrócenie funkcji po zabiegu często jest kluczowym celem
dla pacjenta, a terapia w wodzie może
to znacznie przyspieszyć. W zależności
od chorego może to być samodzielne
wyjście po zakupy lub powrót do uprawiania sportu. Bez względu na poziom
aktywności pacjenta środowisko wodne
pozwala znacznie wcześniej rozpocząć
wykonywanie wielu ćwiczeń ze względu
na możliwość całkowitego odciążenia,
jak np. podczas biegu w głębokiej wodzie. Ćwiczenia plyometryczne wykonywane w wodzie są bardziej bezpieczne
i komfortowe dla pacjenta od tych wykonywanych na lądzie. Zmiana głębokości
zanurzenia pozwala na wykonywanie
ćwiczeń w pełnym odciążeniu oraz ich
progresję wraz ze zmniejszeniem zanurzenia w wodzie.

Fazy procesu rehabilitacji
Rehabilitacja jest procesem bardzo
zindywidualizowanym, jednak istnieją
pewne ogólne ramy czasowe wskazują-
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Fot. 11. Plyometryczne wyciskanie kończynami dolnymi; Fot. 12. Bieg (woda głęboka);
Fot. 13. Bieg w rozkroku z unoszeniem kolan

ce na możliwość progresji oparte na dowodach naukowych (6). Konieczne jest,
aby progresja ćwiczeń następowała
w sposób odpowiedni do możliwości
pacjenta. Zaleca się, aby rozpoczynać
terapię w wodzie głębokiej ze względu
na możliwość całkowitego odciążenia
kończyny operowanej. Ćwiczenia rozciągające powinny być wykonywane
we wszystkich fazach procesu rehabilitacji w dozwolonym i tolerowanym
przez pacjenta zakresie ruchu.
• Faza I – bezpośrednio po operacji/
ochrony miejsca operowanego (tydzień 0.-2.).
Cele: odzyskanie pełnego biernego wyprostu, zmniejszenie wysięku oraz bólu, poprawa ruchomości rzepki, odzyskanie kontroli

mięśnia czworogłowego, zapobieganie atrofii mięśni, stopniowa
poprawa zakresu zgięcia, odzyskiwanie prawidłowego wzorca chodu.
• Faza II – wczesna faza pooperacyjna
(tydzień 2.-4.).
Cele: utrzymywanie pełnego zakresu
wyprostu i poprawa zakresu zgięcia
w stawie kolanowym, początek treningu mięśniowego z kokontrakcją
mięśnia czworogłowego oraz mięśni
grupy kulszowo-goleniowej oraz propriocepcji, zmniejszanie ewentualnego wysięku w stawie oraz bolesności.
• Faza III – kontrolowanej aktywności fizycznej (tydzień 4.-10.).
Cele: odzyskanie pełnego zakresu ruchomości w stawie kolanowym, trening
siły mięśni kończyn dolnych, poprar e k l a m a
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Fot. 14. Bieg z dodatkowym oporem

Fot. 15. Stanie na desce obunóż

Fot. 16. Stanie na desce jednonóż

wa propriocepcji, kontroli mięśniowej oraz wytrzymałości mięśniowej.
• Faza IV – zaawansowanej aktywności
fizycznej (tydzień 10.-16.).
Cele: optymalizacja siły, wytrzymałości oraz mocy mięśni kończyn dolnych, poprawa kontroli nerwowo-mięśniowej operowanej kończyny, wstęp
do bardziej zaawansowanej aktywności fizycznej.
• Faza V – powrotu do normalnej aktywności fizycznej (tydzień 16.-24.).
Cele: stopniowy powrót do nieograniczonej aktywności fizycznej, uzyskanie normalnej siły, wytrzymałości i mocy mięśniowej, normalizacja
kontroli nerwowo-mięśniowej.

wisku wodnym. Istnieją także badania, w których oceniano skuteczność
połączenia terapii w wodzie i na lądzie (1, 9). Dodanie terapii w wodzie
do standardowego protokołu rehabilitacji na lądzie wykazało dodatkowy
pozytywny wpływ na subiektywną
ocenę bólu, funkcji oraz jakości życia (1). Połączenie terapii w wodzie
z terapią na lądzie jest szczególnie
zalecane wśród osób zawodowo uprawiających sport, których celem jest jak
najszybszy powrót do stanu sprzed
urazu.

się do przyspieszenia efektów terapii,
na których w szczególności może zależeć
sportowcom. W przypadku braku możliwości pełnego efektywnego obciążania
kończyny w warunkach dynamicznych
woda głęboka stanowi idealne środowisko do treningu wydolności. Większe
bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń,
brak bólu, przyspieszenie progresji ćwiczeń to również ważne czynniki psychologiczne. Może być to istotne u pacjentów, u których przy utrzymującym się
wysięku, bólu, ograniczeniu ruchomości
postęp terapii został spowolniony lub zatrzymany.
q

Podsumowanie

Badania porównujące skuteczność
terapii w wodzie a terapii na lądzie
wskazują na lepsze działanie środowiska wodnego w zakresie zmniejszenia
wysięku oraz poprawy funkcji (7, 8).
Autorzy są zgodni co do tego, że rehabilitacja po rekonstrukcji ACL może
być bezpiecznie prowadzona w środo-

Terapia w wodzie może być skuteczną
formą uzupełnienia terapii pacjenta
po rekonstrukcji więzadła krzyżowego
przedniego stawu kolanowego. Wczesne
uruchamianie pacjenta w warunkach
odciążenia, jakie zapewnia środowisko
wodne, może przyspieszyć zmniejszanie wysięku w stawie, poprawę zakresu
ruchomości oraz normalizację wzorca
chodu. Progresja ćwiczeń w wodzie
może nieco wyprzedzać progresję na lądzie, co może również przyczyniać

17

18

Terapia w wodzie
a terapia na lądzie

PODSUMOWANIE
Grupa pacjentów, na których można
stosować metody opisane w artykule
Pacjenci po rekonstrukcji więzadła krzyżowego
przedniego.
Proponowany program rehabilitacji
Przykładowe propozycje ćwiczeń w zależności od fazy procesu usprawniania podane
są w tab. 2. Należy pamiętać, że konkretne dawki
(liczba serii i powtórzeń, czas wykonywania
ćwiczeń, pokonany dystans, intensywność) trzeba
dobrać odpowiednio do możliwości pacjenta.
Współpraca z innymi specjalistami
Ortopeda, fizjoterapeuta prowadzący terapię
na lądzie ( jeżeli jest to inna osoba).
Wskazania i porady
Każdy pacjent powinien być prowadzony
indywidualnie. Szczególną uwagę w początkowym
okresie rehabilitacji należy zwrócić na zaopatrzenie
rany pooperacyjnej.
Fazy procesu rehabilitacji są określone orientacyjnie, lecz np. odzyskanie zakresu ruchu może
przebiegać u każdego pacjenta w innym tempie
zależnym od wieku, stanu przed operacją itp.

Fot. 17, 18. Aktywacja mięśni tułowia w pozycji asymetrycznej
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Zastosowanie metody
Opisane w artykule ćwiczenia można wykorzystywać nie tylko u pacjentów po rekonstrukcji
więzadła krzyżowego przedniego, ale także
u osób z ograniczeniem zakresu ruchomości, siły,
propriocepcji w obrębie stawu kolanowego oraz
tkanek okołostawowych.
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