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Tittle: Rehabilitation after anterior cruciate 
ligament repair using the Internal Bracing method 
− a case report
Streszczenie: Zerwanie więzadła krzyżowego 
przedniego (ACL) jest przyczyną niestabilności 
stawu kolanowego, zaburza biomechanikę stawu 
i może prowadzić w późniejszym czasie do uszko-
dzenia chrząstki stawowej i rozwoju zmian 
zwyrodnieniowych. 
Jedną z nowocześniejszych technik operacyjnych 
jest plastyka ACL metodą Internal Bracing. Zabieg 
polega na przyszyciu uszkodzonego więzadła 

do miejsca jego przyczepu na kości udowej 
oraz wzmocnieniu go syntetyczną taśmą. 
Celem artykułu jest przedstawienie 
przykładowego programu rehabilitacji 
po plastyce więzadła krzyżowego przedniego 
metodą Internal Bracing. 
Słowa kluczowe: więzadło krzyżowe 
przednie, metoda Internal Bracing, rehabilitacja
Summary: The rupture of the anterior cruciate 
ligament (ACL) causes instability of the knee joint, 
disturbs the biomechanics of the joint and may 
lead later to the damage of the articular cartilage 

and to the development of degenerative changes. 
One of the most modern surgical techniques 
is ACL repair using the Internal Bracing method. 
The surgical intervention involves suturing the 
damaged ligament to the place of its insertion 
on the femur and strengthening it with a synthetic 
tape. 
The aim of the article is to present an exemplary 
programme of rehabilitation after anterior cruciate 
ligament repair using the Internal Bracing method.
Keywords: anterior cruciate ligament, Internal 
Bracing method, rehabilitation 
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Rehabilitacja po przyszyciu 
więzadła krzyżowego przedniego 
metodą Internal Bracing 
− opis przypadku

Zerwanie więzadła krzyżowego 
przedniego (anterior cruciate 
ligament − ACL) jest częstym 

urazem, zdarzającym się u osób wy-
czynowo lub amatorsko uprawiających 
sport. Jest przyczyną niestabilności 
stawu kolanowego, zaburza biomecha-
nikę stawu i może prowadzić w później-
szym czasie do uszkodzenia chrząstki 
stawowej i rozwoju zmian zwyrodnie-
niowych. Uszkodzeniu ulega również 
propriocepcja, co wiąże się z ryzykiem 
kolejnych urazów (1, 2). Zerwanie ACL 
u osób młodych leczone jest najczęściej 
operacyjnie, za pomocą rekonstrukcji 
więzadła. Metody rekonstrukcji polega-
ją najczęściej na przeszczepie tkanek 
własnych pacjenta, takich jak 1/3 więza-
dła rzepki, ścięgno mięśnia półścięgni-
stego lub smukłego. Rzadziej stosowane 
są sztuczne więzadła (2, 3). 

Jedną z nowocześniejszych metod 
operacyjnych jest plastyka więzadła 
metodą Internal Bracing. Zabieg wy-
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konywany jest artroskopowo i polega 
na przyszyciu uszkodzonego więzadła 
do miejsca jego przyczepu na kości 
udowej oraz wzmocnieniu go synte-
tyczną taśmą, która zastępuje więzadło 
do momentu jego wygojenia i wzmacnia 
je (4). W przypadku rozerwania jednego 
z pęczków więzadła przyszywa się tylko 
uszkodzony pęczek. Plastyka więzadła 
krzyżowego przedniego metodą Internal 
Bracing posiada szereg zalet, takich jak:
• brak dolegliwości związanych z po-

bieraniem przeszczepu,
• mniejsza ingerencja w staw kolanowy,
• możliwość szybszej rehabilitacji, 
• szybszy powrót do normalnej aktyw-

ności, jak również do sportu, w po-
równaniu do tradycyjnej rekonstruk-
cji więzadła krzyżowego przedniego,

• zachowanie własnego więzadła i wy-
stępujących w nim receptorów czucia 
głębokiego,

• zachowanie naturalnej stabilizacji 
stawu kolanowego.

Istotny jest fakt, że zachowana pro-
priocepcja może zapobiegać ponow-
nemu uszkodzeniu i rozwojowi po-
urazowej choroby zwyrodnieniowej 
stawów (5).

Metoda Internal Bracing ma też 
pewne ograniczenia. Nie jest możliwa 
w przypadku rozerwania się więzadła 
krzyżowego w środku jego długości, 
tylko w przypadku oderwania się 
przyczepu więzadła od kości udowej. 
Ponadto pacjent powinien być zopero-
wany stosunkowo wcześnie − najlepiej 
do kilku tygodni po urazie (6). Urazy 
przewlekłe, sprzed kilku miesięcy, mu-
szą być operowane tradycyjną metodą. 

Wyniki pooperacyjne za pomocą 
metody Internal Bracing są obiecujące. 
MacKay i wsp. badali 68 pacjentów, któ-
rzy mieli operowane więzadło krzyżowe 
przednie tą metodą po 3, 6 i 12 miesią-
cach od operacji za pomocą wskaź-
ników KOOS i WOMAC. Najlepsze 
efekty badane osoby uzyskały w dzie-
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dzinach „jakość życia” oraz „sport”. 
Spośród badanych osób 4 pacjentów 
wymagało po roku ponownej operacji, 
ale tylko jedna osoba z nich z powodu 
zerwania ACL (6). Metoda Internal Bra-
cing jest nową metodą i brak na razie 
wyników odległych. Dalsze badania 
w przyszłości pozwolą ocenić ewentu-
alne ryzyko późniejszego uszkodzenia 
łąkotki i choroby zwyrodnieniowej sta-
wu kolanowego.

 
Opis przypadku 
Dziewiętnastoletnia pacjentka, trenują-
ca piłkę nożną w ekstraligowym klubie 
piłkarskim, doznała urazu prawego ko-
lana podczas treningu. Podczas biegu 
została popchnięta przez koleżankę, 
co spowodowało gwałtowne zatrzy-
manie się i mocne oparcie na prawej 
nodze. Zawodniczka poczuła ból w ko-
lanie, ale mogła samodzielnie chodzić. 
Obrzęk i ograniczenie ruchomości 
w stawie kolanowym nie wystąpiły. 
Po kilku dniach ból ustąpił. Lekarz or-
topeda stwierdził niestabilność przed-
nią ++ przy pomocy testu Lachmana. 
Badanie rezonansem magnetycznym 
wykazało zerwanie pęczka przednio-
-przyśrodkowego więzadła krzyżowego 
przedniego. U pacjentki dwa miesiące 
po urazie wykonano plastykę uszko-
dzonego ACL metodą Internal Bracing. 

Rehabilitacja 
1.-4. dzień po zabiegu
Stosowano tradycyjną fizjoterapię po-
operacyjną: 
• ćwiczenia bierne stawu kolanowego 

na szynie CPM w zakresie od pełne-
go wyprostu do 45° zgięcia, czyli ta-

kiego, jakie było aktualnie możliwe, 
kilka razy dziennie przez 15 minut,

• ćwiczenia izometryczne prostowni-
ków stawu kolanowego i przywodzi-
cieli stawu biodrowego,

• nauka wstawania z łóżka, podtrzymu-
jąc kończynę operowaną kończyną 
zdrową

• ćwiczenia samowspomagane zgina-
nia stawu kolanowego,

• nauka chodu o kulach z pełnym ob-
ciążeniem po powierzchni płaskiej 
oraz po schodach,

• schładzanie stawu co 2-3 godziny.
Przez 6 tygodni pacjentka miała za-

łożoną ortezę w dzień i w nocy. Przez 
pierwsze 3 tygodnie orteza była zablo-
kowana w 90° zgięcia i pełnym wypro-
ście. W następnych trzech tygodniach 
zakres zgięcia wynosił 120°.

5. dzień – 3. tydzień
Po wyjściu ze szpitala pacjentka kon-
tynuowała rehabilitację. Zlecono ćwi-
czenia w zamkniętych łańcuchach 
kinematycznych w zakresie ruchu 

0°-0°-90° przez 3 tygodnie. Pacjentka 
po dwóch tygodniach uzyskała bierne 
zgięcie stawu kolanowego 90°, a pod 
koniec tego okresu − czynne zgięcie 
stawu kolanowego 90° i pełen wyprost. 
Różnica obwodów uda prawego w sto-
sunku do lewego mierzona w najszer-
szym miejscu wynosiła 2 cm, a mierzo-
na na wysokości 6 cm powyżej rzepki 
− 1,5 cm. Po 10 dniach, zgodnie z za-
leceniem lekarza, pacjentka odstawiła 
kule. Stosowana fizjoterapia:
• schładzanie stawu co 2-3 godziny, 

kompresja i elewacja kończyny,
• mobilizacja blizn pooperacyjnych,
• mobilizacja rzepki i troczków rzepki,
• ćwiczenia bierne stawu kolanowego 

z terapeutą w zakresie 0°-0°-90°,
• ćwiczenia samowspomagane zgięcia 

stawu kolanowego − ślizgi po ścianie 
w leżeniu tyłem, przesuwanie piętą 
po podłożu (fot. 1),

• ćwiczenia izometryczne mięśnia 
czworogłowego uda w wyproście 
i zgięciu z kokontraktacją mięśni kul-
szowo-goleniowych (fot. 2, 3),

Fot. 1. Ćwiczenie samowspomagane zgięcia stawu kolanowego Fot. 2. Ćwiczenie izometryczne mięśnia czworogłowego uda

Fot. 3. Ćwiczenie izometryczne mięśnia czworogłowego uda z kokontraktacją mięśni kulszowo-goleniowych
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• ćwiczenie mięśnia czworogłowego 
uda z taśmą elastyczną w zamknię-
tym łańcuchu kinematycznym,

• ćwiczenia izometryczne mięśni przy-
wodzicieli stawu biodrowego,

• ćwiczenia czynne odwodzicieli, przy-
wodzicieli i prostowników stawu bio-
drowego,

• ćwiczenia propriocepcji z przybora-
mi w leżeniu tyłem, siadzie, staniu 
obunóż i jednonóż (fot. 4, 5),

• ćwiczenia stabilizacji (fot. 5, 6),
• chód na początku o kulach, potem 

bez kul ze zwróceniem uwagi na pra-
widłowość faz chodu.

3.-6. tydzień
W tym okresie kontynuowano ćwicze-
nia z etapu poprzedniego. Zgodnie 

z zaleceniami lekarza zwiększono za-
kres ruchu do 0°-0°-120°. Pacjentka 
osiągnęła 120° zgięcia po 4 tygodniu 
od zabiegu. Po 6 tygodniach od za-
biegu zmniejszyła się nieco różnica 
pomiędzy obwodem uda prawego 
i lewego, i wynosiła 1,5 cm w najszer-
szym miejscu i 1 cm na wysokości 
6 cm powyżej rzepki. Kontynuowano 
fizjoterapię z poprzedniego okresu, 
zwiększając zakres ruchu w stawie 
kolanowym i wprowadzono nowe 
elementy (fot. 7):
• ćwiczenia mięśni stawu biodrowego 

z większym oporem,
• półprzysiady na twardym i miękkim 

podłożu (fot. 8 ,9), 
• wstawanie z siadu z tułowiem pochy-

lonym do przodu,

• chód bez kul po twardym i miękkim 
podłożu, chód do tyłu,

• chód naprzemienny po schodach,
• zabiegi fizykoterapeutyczne 3 razy 

w tygodniu, zgodnie z zaleceniami 
lekarza: elektrostymulacja mięśnia 
czworogłowego uda, pole magnetycz-
ne niskiej częstotliwości na staw ko-
lanowy.

6.-8. tydzień
Po sześciu tygodniach pacjentka 
chodziła bez ortezy. Osiągnęła pełne 
zgięcie stawu kolanowego. Rozpoczę-
ła ćwiczenia na siłowni ze stopniowo 
zwiększanym obciążeniem dla koń-
czyn dolnych − ćwiczenia na suwnicy 
obunóż i jednonóż, ćwiczenia wzmac-
niające przywodziciele, odwodziciele 
i prostowniki stawu biodrowego, po-
nadto jazdę na ergometrze rowerowym, 
ćwiczenia stabilizacyjne na batucie, 
ćwiczenia dynamiczne na niestabil-
nym podłożu (fot. 10-11). Rozpoczęła 
też trening biegowy na bieżni − kilka 
minut chodu, 2-3 minuty biegu i kilka 
minut chodu. Kontynuowała zabiegi 
fizykoterapeutyczne z poprzedniego 
okresu. Wykonywała również ćwicze-
nia rozciągające tylnej grupy mięśni 
uda, mięśnia trójgłowego łydki i czwo-
rogłowego uda.

8.-14. tydzień
W tym czasie pacjentka odczuwała 
niewielkie bóle w okolicach rzepki 
podczas chodu pod górę, wchodzenia 
po schodach i biegu na bieżni. Podczas 
kontroli lekarskiej, aby uniknąć utrwa-
lonego zespołu bocznego przyparcia 
rzepki, lekarz prowadzący nie zalecił 
obciążania w dużym stopniu stawu 
rzepkowo-udowego przez sześć tygo-
dni. Pacjentka zrezygnowała z przy-
siadów, jazdy na rowerze, biegania 
na bieżni. Zintensyfikowano mobiliza-
cję rzepki i jej troczków. Wprowadzono 
również automobilizację rzepki, samo-
dzielnie wykonywaną przez pacjentkę. 

Od 14. tygodnia
Po sześciu tygodniach rehabilitacji 
oszczędzającej staw rzepkowo-udowy, 
pacjentka nie odczuwała bólu w okoli-
cach rzepki i wróciła do intensywnego 

Fot. 4. Ćwiczenie propriocepcji z dużą piłką 
w leżeniu tyłem

Fot. 6. Ćwiczenie stabilizacji z dużą piłką w leżeniu tyłem

Fot. 5. Ćwiczenie propriocepcji i stabilizacji z dużą 
piłką w leżeniu bokiem
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treningu. Kontynuowała ćwiczenia z po-
przedniego okresu, jazdę na ergometrze 
rowerowym i trening biegowy, a także 
przysiady i wypady z hantlami oraz przy-
siady ze sztangą (fot. 12, 13). Zgodnie 
z zaleceniami lekarza, szczególną uwagę 
zwróciła na wzmacnianie mięśni tylnych 
uda, przywodzicieli uda i mięśnia czwo-
rogłowego. Podczas niektórych ćwiczeń 
i treningu biegowego pacjentka odczu-
wała niewielki ból bocznej strony stawu 
kolanowego. Zwrócono uwagę na prawi-
dłowe ustawienie stawu kolanowego, aby 
uniknąć koślawienia kolana. Po korekcji 
ustawienia kolana ból ustąpił. Pacjentka 
ćwiczyła również wyskoki obunóż i jed-
nonóż w różnych kierunkach, wskoki 
na podesty o różnych wysokościach, 
przysiady jednonóż, ćwiczenia równo-
ważne, stabilizacji i propriocepcji, skoki 
na batucie (fot. 14-15). Różnica pomię-
dzy obwodami uda prawego i lewego 
wynosiła 0,5 cm w najszerszym miejscu 
i również 0,5 cm na wysokości 6 cm po-
wyżej rzepki.

Po 6 miesiącach od zabiegu 
Po 6 miesiącach od zabiegu operacyj-
nego wykonano badanie siły mięśnio-
wej zginaczy i prostowników stawu ko-
lanowego na platformie izokinetycznej 
w warunkach dynamiki i statyki, po-
miar siły reakcji podczas skoków i bieg 
po kopercie. 

Podczas badania na platformie izo-
kinetycznej w warunkach dynamiki 
deficyty pomiędzy mierzonymi warto-
ściami (szczytowy moment i wykonana 
praca) kończyny operowanej a zdrowej 
wynosiły 3-14%. Średni stosunek szczy-

towego momentu siły prostowników 
do zginaczy przy prędkości 180°/s wy-
nosił 64% dla kończyny operowanej 
i 66% dla kończyny zdrowej. Natomiast 
przy prędkości 60°/s, stosunek ten wy-
nosił analogicznie 66% i 61%.

Podczas pomiaru na platformie 
w warunkach statyki uzyskana siła 

mięśniowa prostowników kończyny 
operowanej nie różniła się od pozio-
mu siły kończyny zdrowej. Siła mięśni 
zginaczy stawu kolanowego w zgięciu 
90° wykazywała deficyt 15,38% na nie-
korzyść kończyny operowanej. Współ-
czynnik mięśni zginaczy do prostowni-
ków w warunkach statyki był zbyt niski 

Fot. 7. Ćwiczenie propriocepcji z małą piłką i zwiększające ruchomość stawu kolanowego

Fot. 8. Półprzysiad na twardym podłożu Fot. 9. Półprzysiad na miękkim podłożu

Fot. 10a,b. Ćwiczenie na suwnicy jednonóż
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i wynosił 0,3 dla kończyny operowanej 
i 0,34 dla kończyny zdrowej w porów-
naniu do prawidłowej wartości współ-
czynnika wynoszącej 0,6.

Podczas pomiaru sił podłoża przy 
skokach obunóż i jednonóż stwierdzo-
no niewielkie deficyty 2-5% dotyczące 
kończyny operowanej. Czas biegu 
po kopercie był prawidłowy. Podczas 
całego badania pacjentka nie odczuwa-
ła bólu ani uciekania kolana. Obwody 
uda prawego i lewego, mierzone w naj-
szerszym miejscu oraz 6 cm powyżej 
rzepki, były jednakowe. 

W końcowym badaniu lekarskim 
staw kolanowy był stabilny, bez bólu 
i obrzęku. Testy funkcjonalne (prze-
skoki jednonóż przez przeszkodę, pod-
skoki jednonóż w różnych kierunkach) 
wypadły prawidłowo.

Różnica siły mięśniowej pomiędzy 
kończyną operowaną a zdrową nie 
powinna wynosić więcej niż 15%. Jest 
to jedno z kryterium powrotu do spor-
tu (7, 8). U opisywanej pacjentki bada-
ne różnice były mniejsze, za wyjątkiem 
siły mięśni zginaczy stawu kolanowego 
w pozycji zgięcia 90° w warunkach sta-
tyki, a i w tym przypadku deficyt nie-
wiele przekraczał wymaganą normę. 
Zbyt niski był także współczynnik siły 
zginaczy do prostowników w warun-
kach statyki.

Po dalszym wzmocnieniu mięśni 
zginaczy stawu kolanowego tak, aby 
deficyt siły mięśniowej pomiędzy koń-

czyną operowaną a zdrową był mniej-
szy niż 15%, a stosunek siły mięśni 
zginaczy do siły prostowników stawu 
kolanowego wynosił około 0,6-0,7, pa-
cjentka mogła wrócić do uprawiania 
sportu. 

Podsumowanie 
Metoda Internal Bracing, stosowana 
do plastyki więzadła krzyżowego przed-
niego, jest stosunkowo nową metodą. 
Dużymi zaletami są mniejsza ingerencja 
w staw kolanowy, zachowanie proprio-
cepcji, możliwość szybszej rehabilitacji 
oraz szybszego powrotu do codziennej 
aktywności i sportu. Jednak oprócz tech-
niki operacyjnej bardzo ważna jest re-
habilitacja. Powinna być systematyczna 
i indywidualnie dostosowana do pacjen-
ta. Tylko prawidłowo przeprowadzona 
rehabilitacja może dać dobre wyniki 
pooperacyjne i umożliwić pacjentowi 
powrót do codziennego życia i uprawia-
nia sportu.  q
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