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Title: Tibial osteotomy in the course of knee 
osteoarthritis. A therapeutic procedure
Streszczenie: Osteotomia kości piszczelowej jest 
efektywnym zabiegiem chirurgicznym stosowanym 
w przebiegu leczenia choroby zwyrodnieniowej 
stawu kolanowego, umiejscowionej w przedziale 
przyśrodkowym. Polega na przecięciu kości pisz-
czelowej. Unowocześnienie technik operacyjnych 
i urządzeń fiksacyjnych pozwoliło na wcześniejszy 

i bardziej zaawansowany powrót do aktywności, 
co powoduje potrzebę określenia nowych, 
zindywidualizowanych wytycznych w zakresie 
rehabilitacji pacjenta.
Słowa kluczowe: wysoka osteotomia kości pisz-
czelowej, rehabilitacja, choroba zwyrodnieniowa 
stawu kolanowego
Summary: High Tibial Osteotomy is an effec-
tive surgical procedure used in the course 

of medial compartment knee osteoarthritis 
treatment. It is based on cutting the tibia. 
The improvement of surgical techniques and 
fixation devices has allowed for earlier, more 
advanced return of a patient to activity, resulting 
in the need for a new individualized rehabilitation 
protocol.
Keywords: high tibial osteotomy, rehabilitation, 
knee osteoarthritis
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Osteotomia kości piszczelowej  
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej 
stawu kolanowego
Postępowanie fizjoterapeutyczne

Wysoka osteotomia kości pisz-
czelowej (ang. high tibial oste-
otomy, HTO) jest skuteczną 

procedurą stosowaną w leczeniu przy-
środkowej artrozy stawu kolanowego. 
Celami zabiegu są poprawa funkcji 
w uszkodzonym stawie oraz zniesienie 
dolegliwości bólowych poprzez korek-
cję zniekształceń kątowych w stawie 
kolanowym i transfer sił obciążają-
cych przyśrodkowy przedział stawu 
kolanowego na przedział boczny. HTO 
opóźnia potrzebę wymiany stawu kola-
nowego, spowalniając lub zatrzymując 
niszczenie przyśrodkowego przedzia-
łu stawu. Z badań przeprowadzonych 
w ostatnich latach na łącznej liczbie 
250 osób po zabiegu osteotomii wyni-
ka, że 89% z nich wróciło do równej 
lub większej aktywności fizycznej niż 
przed zabiegiem (1, 2).

Wskazaniami klinicznymi do zabie-
gu są m.in. zwyrodnienie przyśrodko-
wego przedziału stawu kolanowego 
przy stabilnym stawie kolanowym, zwy-
rodnienie przyśrodkowego przedziału 
stawu kolanowego z towarzysząca 
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niestabilnością więzadeł, np. więzadła 
krzyżowego przedniego, więzadła krzy-
żowego tylnego lub mieszane deficyty 
więzadłowe oraz przyśrodkowa bole-
sność stawu kolanowego z towarzyszą-
cym uszkodzeniem łąkotki przyśrodko-
wej oraz uszkodzeniem chrząstki (3).

Postępowanie operacyjne  
Korekcyjne przecięcie wykonuje się 
przez proksymalną część kości pisz-
czelowej, powyżej guzowatości pisz-
czelowej. Istnieją różne techniki HTO, 
każda ma swoje zalety i wady. Zwykle 
wykonywane są dwie podstawowe 
metody: otwarta osteotomia klinowa  
(ang. opening wedge high tibial osteotomy, 

OWHTO) (ryc. 1) oraz zamknięta oste-
otomia klinowa (ang. closing wedge high 
tibial osteotomy, CWHTO) (ryc. 2) (4).

CWHTO zostało opracowane wcze-
śniej, jednak obecnie OWHTO jest 
bardziej popularne, ponieważ pozwala 
na bardziej precyzyjną korektę zarówno 
w płaszczyźnie czołowej, jak i strzałko-
wej, z dodatkową możliwością korekty 
śródoperacyjnej. Z biomechanicznego 
punktu widzenia dużą zaletą jest jedno-
czesna korekcja zaburzeń rotacyjnych, 
jak i translacyjnych. OWHTO przywra-
ca anatomiczne ustawienie, wymaga 
tylko jednego cięcia kości, w związ-
ku z tym obrażenia tkanki miękkiej 
są mniej rozległe. Pozwala również 
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Zobacz film 
przedstawiający opisaną 

w artykule terapię

Ryc. 1. Otwarta osteotomia kości piszczelowej; Ryc. 2. Zamknięta osteotomia kości piszczelowej; 
Ryc. 3. Poziom rzepki po zamknięciu i otwarciu klina osteotomii kości piszczelowej
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uniknąć naruszenia proksymalnego 
stawu strzałkowo-piszczelowego.

Dodatkowo można łatwo łączyć 
ją z innymi procedurami na stawie ko-
lanowym. Jednakże metoda posiada też 
parę wad, m.in. jest bardziej niestabilna 
niż CWHTO, wymaga ochrony przed 
wczesną inicjacją obciążania stawu, 
powoduje względne i niezamierzone 
wydłużenie kończyny (5, 6).

Technika CWHTO pozwala na szyb-
ki zrost kości ze względu na duży kon-
takt dobrze ukrwionej powierzchni 
kości gąbczastej w miejscu osteotomii. 
Również w tej technice możliwa jest 
jednoczesna korekcja zaburzeń rota-
cyjnych i translacyjnych. Możliwe są 
wczesne obciążanie oraz aktywizacja 
mięśnia czworogłowego uda. Ponadto 
ryzyko utraty korekty jest niskie. Jednak 

procedura wymaga rozległego otwarcia, 
osteotomii strzałkowej lub uwolnienia 
proksymalnego stawu piszczelowo-
-strzałkowego, co może prowadzić 
do powikłań nerwowo-naczyniowych. 
Boczna resekcja kości może powodo-
wać niepożądane skrócenie kończyny 
dolnej (5, 7).

HTO może powodować zmiany wy-
sokości rzepki i tylnego nachylenia 
piszczeli (ryc. 3). OWHTO powoduje 
zmniejszenie wysokości rzepki, ponie-
waż guzowatość piszczeli jest obniżona 
z powodu otwarcia proksymalnej czę-
ści kości piszczelowej podczas zabiegu. 
Wzrasta siła nacisku w stawie rzepko-
wo-udowym. Rośnie prawdopodobień-
stwo zwiększenia nachylenia tylnego, 
które ogranicza wyprost i powoduje 
przeciążenie WKP. CWHTO powodu-

je podniesienie guzowatości piszczeli 
ze względu na skrócenie proksymalnej 
części kości piszczelowej podczas za-
biegu, co zwiększa wysokość rzepki. 
W stawie rzepkowo-udowym siły ści-
nające są zmniejszone. CWHTO może 
skutkować zmniejszeniem nachylenia 
piszczeli tylnej, co powoduje nadmier-
ne rozciągnięcie i przeciążenie WKT 
(2, 5).

W OWHTO technika operacyjna po-
lega na wykonaniu 5-centymetrowego, 
podłużnego nacięcia rozciągającego się 
1 centymetr poniżej linii środkowej sta-
wu w połowie drogi między przyśrod-
kową granicą guzowatości piszczelowej 
a tylno-przyśrodkową granicą piszczeli. 
Wszystkie struktury mięśniowo-więza-
dłowe zostają odsunięte, zatem nie 
są uszkadzane. W celu wypełnienia 

FAZA I
Cel: kontrola oraz redukcja wysięku 
i obrzęku

Cel: osiągnięcie pełnego zakresu 
ruchomości

Cel: zapobieganie zanikom 
mięśniowym

Cel: Edukacja pacjenta

• Metoda RICE
• Manualny drenaż limfatyczny
• Masaż pneumatyczno-uciskowy 

BOA
• Kinesiotaping – aplikacja 

limfatyczna

• Ćwiczenia bierne za pomocą 
szyny CPM

• Ćwiczenia czynne wspomagane 
poprawiające zakres ruchomości

• Ćwiczenia rozciągające
• Manualne techniki rozluźniania 

mięśniowo-powięziowego
• Mobilizacja rzepki

• Izometryczna praca mięśnia 
czworogłowego uda

• Elektrostymulacja mięśnia 
czworogłowego uda

• Ćwiczenia z lekkim oporem 
na staw skokowy

• Nauka chodu o kulach

FAZA II
Cel: kontynuacja niwelowania 
obrzęku i wysięku

Cel: przygotowanie do przyjęcia 
obciążenia

Cel: wzmacnianie siły mięśniowej Cel: wyrównanie napięcia 
mięśniowego

• Manualny drenaż limfatyczny
• Masaż pneumatyczno-uciskowy 

BOA
• Kinesiotaping – aplikacja 

limfatyczna
• Zimne okłady

• Częściowe obciążanie 
kończyny z użyciem platformy 
dynamograficznej

• Obciążanie kończyny operowanej 
w ortezie z użyciem kul

• Ćwiczenia zwiększające siłę 
mięśni stawu kolanowego oraz 
stawu biodrowego z częściowym 
obciążeniem

• Ćwiczenia oporowe na staw 
skokowy i staw biodrowy

• Aktywacja głowy przyśrodkowej 
mięśnia czworogłowego uda 
z użyciem EMG

• Manualne techniki rozluźniania 
mięśniowo-powięziowego

• Rolowanie mięśni przedniej, tylnej 
i bocznej grupy uda

FAZA III
Cel: osiągnięcie pełnego obciążania 
kończyny operowanej bez użycia kul

Cel: reedukacja chodu Cel: poprawa czucia głębokiego Cel: globalne wzmocnienie siły 
mięśniowej

• Ćwiczenia wymuszające 
symetryczne obciążanie 
kończyn z kontrolą na platformie 
dynamograficznej

• Ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu 
kinematycznym

• Trening prawidłowych wzorców 
chodu

• Trening na bieżni

• Ćwiczenia jednonóż na stabilnym 
podłożu

• Ćwiczenia obunóż na niestabilnym 
podłożu

• Trening funkcjonalny

FAZA IV
Cel: osiągnięcie bezbolesnego, 
całkowitego obciążania kończyny 
operowanej

Cel: odzyskanie całkowitej siły 
mięśniowej

Cel: uzyskanie pełnej stabilności 
stawu kolanowego

Cel: powrót do aktywności 
sportowe

• Kontynuacja ćwiczeń 
z poprzedniego etapu

• Ćwiczenia na rowerze 
stacjonarnym lub eliptycznym

• Trening funkcjonalny
• Bieganie

• Trening propriocepcji 
z wykorzystaniem: BOSU, dysków 
sensomotorycznych, piłek 
gimnastycznych

• Trening plyometryczny 
i koordynacyjny

• Trening stabilizacji centralnej
• Ćwiczenia specyficzne dla danej 

dyscypliny sportowej

Tab. 1. Protokół postępowania rehabilitacyjnego
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przestrzeni po osteotomii stosuje się 
autografty lub allografty bądź płytki 
chirurgiczne do ustabilizowania odła-
mów kostnych. Istnieją różne zmodyfi-
kowane wersje CWHTO, ale wszystkie 
opierają się na tych samych zasadach. 

Stosuje się 3 różne cięcia: podłuż-
ne – pozwalające na łatwiejsze dojście 
do operowanego obszaru, poprzecz-
ne – zmniejszające ryzyko porażenia 
nerwu strzałkowego lub L-kształtne, 
które stosuje się w celu wyeksponowa-
nia powięzi przedziału wewnętrznego. 
Nacięcie wykonuje się wzdłuż bocznej 
krawędzi guzowatości piszczelowej, 
1 centymetr dystalnie do bocznej linii 
stawu i tylnie do przedniej części głowy 
strzałki (2, 3).

Przedoperacyjna edukacja 
pacjenta  
Do dwóch najczęstszych przyczyn 
niepowodzenia zabiegu zaliczane 
są niewystarczające nieprzygotowanie 
chirurga oraz niekompletne przygoto-
wanie pacjenta. W związku z tym do-
kładne planowanie przed operacyjne 
powinno zawierać szczegółową eduka-

cję pacjenta w zakresie opisu zabiegu 
i jego wpływu na pooperacyjny proces 
rehabilitacji, który jest relatywnie długi. 
Przy wyznaczaniu celów rehabilitacji 
szczególne znaczenie mają deficyt 
wyprostu przed zabiegiem, ponieważ 
istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że po zabiegu może on pozostać.

Powrót do pracy po zabiegu w przy-
padku pracy biurowej możliwy jest już 
około 2-3 tygodnia. Pracownicy fizyczni 
mogą powrócić do pracy zwykle oko-
ło 3-4 miesiące po zabiegu. Całkowite 
wyleczenie zdefiniowane jako „bezbó-
lowy” powrót do pełnej aktywności, 
uwzględniający nieograniczające ćwi-
czenia, może potrwać 6 miesięcy lub 
dłużej. Prawidłowa pooperacyjna reha-
bilitacja jest integralną częścią sukcesu 
operacji (1, 7).

Postępowanie rehabilitacyjne 
Protokół rehabilitacji pooperacyjnej 
dzieli się na IV fazy: I − etap wewnątrz-
szpitalny i wczesny etap domowej rekon-
walescencji, II − etap podostry, III − pro-
gresywne obciążanie i wzmacnianie oraz 
IV − powrót do pełnej aktywności (7).

Faza I (0-2 tygodnie) 
Podczas pierwszego okresu poopera-
cyjnego pacjent powinien wykorzysty-
wać protokół RICE (rest, ice, compression, 
elevation). Ważnym elementem fizjote-
rapii w pierwszym etapie jest profilak-
tyka przeciwobrzękowa. Natychmiast 
po operacji obowiązkowa jest orteza 
zablokowana w pełnym wyproście, któ-
ra powinna być noszona 24 h/dobę.

W tym okresie głównymi celami będą 
uzyskanie maksymalnych zakresów ru-
chomości oraz redukcja obrzęku. Naj-
lepszym środkiem stosowanym w tym 
czasie jest bierny ruch w stawach, który 
można uzyskać przez zastosowanie szy-
ny CPM (fot. 1) lub regularne ćwicze-
nia aktywnego wspomaganego zgięcia 
(fot. 2). Pod koniec drugiego tygodnia 
pacjenci powinni osiągnąć 90° zgięcia 
oraz pełen wyprost w stawie kolanowym. 
Jeśli wyprost nie może zostać osiągnięty, 
można wprowadzić ćwiczenia rozcią-
gające (fot. 3) oraz manualne techniki 
rozluźniania mięśniowo-powięziowe-
go. Jednakże należy pamiętać o tym, 
że zakres ruchomości przed zabiegiem 
może być utrudniony lub wręcz nie- 
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Fot. 1. Zastosowanie szyny CPM

Fot. 3. Bierne rozciąganie grupy mięśni kulszowo-goleniowych

Fot. 2. Ćwiczenie czynno-biernego zgięcia stawu kolanowego

Fot. 4. Odwodzenie z rotacją zewnętrzną w leżeniu bokiem (ćwiczenie 
na mięsień pośladkowy średni)
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możliwy do odzyskania po zabiegu. Już 
od pierwszych dni powinno się także 
stosować mobilizację rzepki, ponieważ 
obie metody zabiegu wpływają na jej 
ustawienie. Podczas trwania początko-
wego okresu należy włączyć program 
wzmacniania siły mięśniowej obejmu-
jący aktualnie tylko izometryczną pracę 
mięśnia czworogłowego uda w pełnym 
wyproście. Niezmiernie ważna jest akty-
wacja głowy przyśrodkowej, którą może-
my wspomóc, stosując elektrostymula-
cję oraz EMG jako formę biofeedbacku. 
Edukacja pooperacyjna pacjenta powin-
na być rozszerzona o naukę chodu przy 
pomocy kul łokciowych, jeżeli nie była 
przeprowadzona w okresie przedopera-
cyjnym. Należy zwrócić uwagę pacjenta, 
szczególnie w pierwszym etapie reha-
bilitacji, na całkowite odciążenie koń-
czyny, a także poruszanie się wyłącznie 
o dwóch kulach z kończyną zablokowa-
ną w ortezie w pełnym wyproście (chód 
dwutaktowy, tj. 1. obie kule + kończyna 
dolna operowana, 2. kończyna dolna 
zdrowa) (3, 7, 8).

Faza II (2.-6. tydzień) 
Ćwiczenia wzmacniające obręcz bio-
drową dodajemy już w 3. tygodniu 
od operacji (fot. 4). Częściowe obciąża-
nie kończyny zalecane jest od 3. tygo-
dnia w przypadku CWHTO i od 4. ty-
godnia w przypadku OWHTO w celu 
wspomagania odbudowy kośćca oraz 
pobudzania proprioreceptorów. Pro-
gresja obciążania kończyny jest bardzo 
zależna od stopnia skostnienia, które 
ocenia ortopeda podczas okresowych 
badań radiologicznych. W ćwiczeniach 
obciążania kończyn pomocne będzie 
zastosowanie biofeedbacku: waga lub 
platforma dynamograficzna, która 
będzie informować o procentowym 
rozłożeniu obciążenia. Natomiast naj-
bardziej autentyczną i wartościową 
informacją zwrotną będą informacje 
bólowe ze stawu kolanowego. w ostat-
nich tygodniach tej fazy wdrażamy 
ćwiczenia wymuszających częściowe 
obciążenie kończyny (fot. 5) (7, 9).

Faza III (6-12 tygodni) 
Jest to ważny etap dla obciążania kończy-
ny. Progresywność obciążania kończyny 

Fot. 5. Unoszenie miednicy w leżeniu tyłem 
(aktywacja grupy mięśni kulszowo-goleniowych 
oraz mięśni pośladkowych)

Fot. 6. Zginanie stawu kolanowego z oporem 
(ekscentryczna praca mięśnia czworogłowego uda)

Fot. 7. Wspięcie na palce

Fot. 9. Drabinka koordynacyjna Fot. 8. Przysiady z piłką

Fot. 10. Stanie jednonóż na bosu Fot. 11. Wykroki na dysku sensomotorycznym
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P O D S U M O W A N I E
Grupa pacjentów, u których można 
stosować metody opisane w artykule
Pacjenci z każdej grupy wiekowej, u których 
wykonano zabieg wysokiej osteotomii kości 
piszczelowej.

Proponowany program rehabilitacji
Możemy wyróżnić etap przedoperacyjny oraz 
cztery fazy rehabilitacji pooperacyjnej, które 
są ściśle dostosowane do stanu funkcjonalnego 
pacjenta na poszczególnych etapach 
usprawniania. 
Stopniowo zwiększane są poziom trudności oraz 
obciążenie.

Współpraca z innymi specjalistami
Każdy kolejny etap usprawniania powinien 
być dobierany indywidualnie po konsultacji 
z lekarzem ortopedą. 

Wskazania i porady
Dla celów rehabilitacji szczególne znaczenie 
mają deficyt wyprostu przed zabiegiem, dlatego 
istotne jest przygotowanie pacjenta przed 
zabiegiem operacyjnym. 
Planując usprawnianie pacjentów po wysokiej 
osteotomii kości piszczelowej, należy uwzględnić 
rodzaj wybranej techniki operacyjnej. 
Powinno się zachować szczególną ostrożność 
podczas dawkowania obciążenia w pierwszych 
etapach po zabiegu.

Zastosowanie metody 
Można zastosować jako protokół rehabilitacji 
po wysokiej osteotomii kości piszczelowej oraz 
po ustabilizowanych złamaniach w obrębie kości 
piszczelowej bez zmian osteoporotycznych.

pacjent może kontrolować samodziel-
nie za pomocą swoistego przewodnika, 
jakim jest dla niego ból oraz obrzęk. 
Niemniej jednak pacjenci powinni uni-
kać długotrwałego stania i chodzenia. 
Celem tej fazy jest osiągnięcie pełnego 
obciążenia kończyny, odstawienie kul 
w okresie między 6.-8. tygodniem oraz 
optymalizacja siły mięśniowej. Często 
pacjenci będą obawiać się pełnego ob-
ciążenia kończyny, w takim przypadku 
możemy zastosować platformę dyna-
mograficzną w celu kontroli obciąże-
nia. Terapeuta powinien monitorować 
obciążanie kończyny, a także prowadzić 
reedukację chodu. W przypadku pa-
cjentów z niestabilną osteotomią okres 
chodu o kulach wydłuża się o kolejne 
4 tygodnie, czyli sięgając do 10 tygodni 
po operacji. Okres około 10. tygodnia 
jest dla pacjenta etapem zaawansowa-
nych ćwiczeń siłowych i zwiększonej 
aktywności (fot. 6-8).

Pod koniec III fazy można zastoso-
wać pomiar siły mięśniowej za pomocą 
dynamometru, a następnie powtórzyć 
pod koniec etapu IV. Celem tego bada-
nia jest wykrycie dysproporcji pomię-
dzy prostownikami a zginaczami stawu 
kolanowego oraz zmierzenie progresji 
rehabilitacji pacjenta (3, 7, 9).

Faza IV (3.-9. miesiąc) 
Jest to czas powrotu do aktywności 
fizycznej, początkowo przez wdraża-
nie ćwiczeń o niskiej intensywności, 
takich jak rower eliptyczny oraz rower 
stacjonarny. Następnie wprowadzane 
są ćwiczenia o wysokiej intensywno-
ści, takie jak bieganie, zaawansowa-
ny trening funkcjonalny oraz trening 
plyometryczny w zależności od po-
trzeb pacjenta (fot. 9). On sam powi-
nien określać możliwość progresji ćwi-
czeń w tym etapie, monitorując stan 
stawu kolanowego, nie tylko biorąc pod 
uwagę ból, ale także kontrolując wysięk 
w stawie kolanowym. Jeżeli ból utrzy-
muje się powyżej 24 h po aktywności 
fizycznej, oznacza to zbytnie forsowa-
nie stawu kolanowego, wówczas należy 
zmniejszyć intensywność lub obniżyć 
poziom trudności ćwiczeń. W tym eta-
pie ćwiczenia propriocepcji powinny 
być znacznie zintensyfikowane i dosto-

sowane do danej aktywności fizycznej, 
którą pacjent chciałbym kontynuować 
po operacji (fot. 10, 11) (3, 7).

Podsumowanie  
Osteotomia jest skutecznym zabiegiem 
stosowanym w przebiegu leczenia artro-
zy przyśrodkowego przedziału stawu 
kolanowego. Jak wynika z wielu prze-
prowadzonych badań, posiada ona wy-
soki odsetek pacjentów, którzy powró-
cili do pełnej aktywności fizycznej (2). 
Jednakże efekty zabiegu są w znaczą-
cym stopniu zależne od procesu re-
habilitacji, który powinien być ściśle 
dostosowany do stanu funkcjonalnego 
pacjenta na poszczególnych etapach 
usprawniania. Istotnym oraz spornym 
elementem procesu rehabilitacji jest 
podjęcie prawidłowej decyzji dotyczą-
cej częściowego oraz całkowitego ob-
ciążania kończyny po zabiegu. Dzięki 
najnowszym badaniom określającym 
etapy obciążania kończyny możemy 
stworzyć bezpieczny protokół rehabi-
litacji (tab. 1). Poznanie specyfiki zabie-
gu, współpraca ze specjalistą oraz in-
dywidualizacja programu rehabilitacji 
pacjenta stanowi klucz do uzyskania 
najlepszych, długotrwałych efektów 
w jak najkrótszym czasie (7, 9).  q

Link do filmu: https://goo.gl/By46R4
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