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Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 
 
 
Endoproteza - alloplastyka- stawu kolanowego (ang. knee arthroplasty, knee replacement) jest to 

operacja polegająca na wymianie elementów składowych, bądź całego stawu kolanowego na 

sztuczny.  

 

Staw kolanowy jest stawem zawiasowym zmodyfikowanym. 

Łączą się w nim kłykcie kości  

udowej, które tworzą głowę stawową; kłykcie piszczeli  

tworzące panewkę oraz  rzepka. Powierzchnie stawowe  

są pogłębione przez łąkotki.  

Całość wzmacniają torebka stawowa i liczne więzadła 

wewnątrzstawowe i zewnątrzstawowe.  

Chrząstka stawowa panewek jest zazwyczaj bardziej miękka 

niż ta pokrywająca powierzchnię główki. Odżywianie chrząstki 

stawowej pochodzi przede wszystkim z płynu stawowego oraz 

podchrzęstnej warstwy kości, dlatego zmiany zwyrodnieniowe 

mogą powstawać na skutek upośledzenia pompy tłoczącej. 

                                                                         Rycina 1 

 

Wraz z ukończeniem wzrostu ustaje wzrost chrząstki. 

Chrząstka stawowa wzmacnia sprężystość stawu  

(jest amortyzatorem), jest bardziej wytrzymała na siły zgniatające niż ścinające dlatego pod 

wpływem długotrwałego obciążania ulega odkształceniom i degeneracji.  

 Bardzo ważną rolę w prawidłowej funkcji stawu odgrywa propriocepcja tzw. czucie głębokie. 

Warunkujące je receptory rozmieszczone są w torebce stawowej, więzadłach oraz łąkotkach. 

Warunkują one występowanie odruchów koniecznych do skoordynowania mięśni wzmacniających 

torebkę, tak aby staw funkcjonował prawidłowo. 
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Fizjologiczny proces starzenia się organizmu przyspiesza rozwój gonartrozy czyli zwyrodnieniowej 

choroby stawu kolanowego.(Rycina 2) 

Wiąże się on ze zmianą właściwości więzadeł, zwiększeniem sztywności tkanek okołostawowych, 

które doprowadzają do rozwoju choroby zwyrodnieniowej. 

Proces zwyrodnieniowy obejmuje zarówno zmiany niszczące jak i wytwórcze tworząc osteofity. 

 
Rycina 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objawy choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego 
 

 ból początkowo podczas aktywności, wraz z rozwojem zmian zwyrodnieniowych pojawia się 

także w spoczynku i w czasie snu 

 sztywność stawów po wstaniu rano z łóżka lub dłuższym odpoczynku 

 uczucie osłabienia podczas wchodzenia po schodach lub na początku aktywności fizycznej 

zmniejszenie zakresu ruchomości w stawach są wynikiem zaników mięśniowych 

objawiających się utrudnianiem zwłaszcza kucania oraz brakiem pełnego prostowania nóg 

 ocieplenie i obrzęki stawów kolanowych po wysiłku  

 słyszalne zgrzyty, skrzypienia w stawie 

Im dłużej trwa choroba, im dłużej staw jest używany w takim stanie, tym większe szkody mają 

miejsce.  

W czasie odpoczynku stan się chwilowo poprawia, ponieważ płyn stawowy częściowo się oczyszcza 

z patologicznych składników, lecz po kolejnym wysiłku objawy i tak wracają - i to często ze 

wzmożoną siłą.  

Z drugiej strony brak aktywności fizycznej nie wyleczy choroby. Przeciwnie, spowoduje osłabienie 

mięśni i sztywność stawu.  
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Przyczyny bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego 

 wysięki do stawu powodujące rozciągnięcie powierzchni stawowej tzw. woda w kolanie 

 zwiększone ciśnienie w naczyniach podchrzęstnej warstwy kości 

 uszkodzenia łąkotek 

 zapalenie kaletek okołostawowych 

 przykurcze mięśni otaczających stawowego 

 

 

Obraz radiologiczny 

 zagęszczenie tkanki kostnej w podchrzęstnej warstwie kości 

 brzeżne wyrośla kostne 

 wolne ciała śródstawowe 

 asymetryczne zwężenie i częściowy zanik szczeliny stawowej 

 zniekształcenie powierzchni stawowej rzepki z równoczesnym zwężeniem stawu rzepkowo-

udowego 

 

Rozwijaniu się zmian zwyrodnieniowych kolan mogą sprzyjać: 

 urazy: zarówno powtarzające się drobne kontuzje jak i jednorazowy, duży uraz - mogą 

spowodować uszkodzenie chrząstki, więzadeł, łąkotek, spowodować złamanie kości  

 zaburzenia osi ciała czy budowy stawu kolanowego - jak koślawość lub szpotawość kolan, 

dysplazja stawów kolanowych 

 choroby reumatyczne, związane z zaburzeniami układu immunologicznego, jak również 

związane z zażywaniem przewlekle kortykosterydów 

 zaniedbanie zdrowych nawyków: żywieniowych oraz aktywności fizycznej, co prowadzi do 

nadwagi i otyłości  

 

Klinicznie rozróżnia się trzy typy gonartrozy, zależne od miejsca występowania zmian destrukcyjnych 

chrząstki stawowej. 

 Postać przyśrodkowa, najczęściej występujący typ gonartrozy.  

Największe zwężenie szpary stawowej obserwuje się między przyśrodkowym kłykciem kości 

udowej a przyśrodkowym kłykciem kości piszczelowej. Często występuje u osób otyłych 

mających szpotawość kolan.  

 Postać rzepkowo-udowa, w której zwężenie szpary stawowej występuje między rzepką a 

kością udową.  
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 Trzeci typ zwany jest bocznym. Największe zwężenie szpary stawowej występuje tu pomiędzy 

bocznymi kłykciami kości udowej i piszczelowej. Typ ten często łączy się z koślawością kolan. 

 

Po postawieniu diagnozy, rozmowie z lekarzem i zrozumieniu swojej choroby rozpocznij leczenie. 

Leczenie powinno być dopasowane do stadium zaawansowania choroby i do rozmiaru uszkodzeń w 

stawie.  

 

Możliwości zachowawczego (nieoperacyjnego ) leczenia choroby zwyrodnieniowej 

stawu kolanowego. 

1. Przede wszystkim normalizacja - redukcja masy ciała co jest szczególnie istotne u osób 

otyłych.  

Zmniejszenie masy ciała i wyuczenie nawyku prawidłowej postawy prowadzi do zmniejszenia 

obciążenia stawów biodrowych i kolanowych. 

2. Leczenie farmakologiczne- ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę 

codziennego funkcjonowania; stosuje się: 

- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),  

- leki działające w warstwie podchrzęstnej, wspomagające regenerację chrząstki stawowej 

(np. glukozaminę), 

- dostawowe podanie preparatów kwasu hialuronowego - preparatu wspomagającego 

metabolizm chrząstki stawowej.  

3. Metody niefarmakologiczne to: 

- ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową i zakres ruchomości kończyny,  

- ćwiczenia równowagi i stereotypu chodu, 

- fizykoterapia: hydroterapia, krioterapia, laseroterapia, ultradźwięki itp. 

4. Stosowanie ortez, kul. 

 

Jeśli zmiany zwyrodnieniowe są bardziej zaawansowane to wskazane jest leczenie 

operacyjne. Rodzaj zabiegu zależy od stopnia zaawansowania zmian i deformacji. Najczęściej 

wykonywaną procedurą jest artroskopia. Niekiedy wykonuje się operacje bardziej rozległe, takie jak 

osteotomie korekcyjne (poprawiające wadliwą oś mechaniczną kolana). Najbardziej rozległym, 

nieodwracalnym i obarczonym największym odsetkiem powikłań jest wymiana stawu na sztuczny - 

wstawienie protezy, alloplastyka stawu kolanowego.  
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Co to jest i jak jest zbudowana endoproteza stawu kolanowego? 

Endoproteza stawu kolanowego to implant umieszczany operacyjne w miejscu chorego stawu.  

Proteza składa się z części metalowej przymocowywanej do kości udowej oraz części metalowej i 

polietylenowej mocowanej do piszczeli.  

Wskazania endoprotezoplastyki 

 Głównym wskazaniem do operacji są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe 

 Duży stopień destrukcji stawu kolanowego z małym zakresem ruchu 

 Duża niestabilność lub podwichnięcia stawu 

 Duże dolegliwości bólowe 

 Ograniczenie ruchomości 

 Przykurcze mięśniowe, które nie poddają się leczeniu zachowawczemu  

 Wiek powyżej 60 lat 

 

Przeciwwskazania do endoprotezoplastyki stawu kolanowego: 

1. Bezwzględne, czyli operacja nie może się odbyć: 

 Guzy złośliwe, które uniemożliwiają właściwe zamocowanie implantu  

 Staw nauropatyczny zwany też stawem Charcota (brak czucia obwodowego) 

 Brak wydolności mięśniowej np. niedowłady po udarze 

 Infekcja stawu lub jego okolicy 

2. Względne – zależą od decyzji lekarza 

 Znaczna osteoporoza 

 Otyłość 

 Żylaki  

 Młody wiek 

 Współistniejące schorzenia 

 Miejscowe zakażenie 

 Postępujące ubytki neurologiczne 

 Brak lub względna niewydolność mięśni odwodzących 

 Pacjenci wymagający rozległych zabiegów dentystycznych lub urologicznych 

(powinni najpierw wyleczyć swoje dolegliwości)  
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Rodzaje endoprotez kolana: 

1. Cementowana (standardowa) dla pacjentów starszych i w średnim wieku (do połączenia 

endoprotezy z kością używany jest 

specjalny cement kostny), 

2. Niecementowana dla pacjentów 

młodych o stosunkowo zdrowych 

kościach, 

3. Jednoprzedziałowa dla pacjentów z 

chorobą zwyrodnieniową dotyczącą 

jednego przedziału kolana, 

4. Rewizyjna dla pacjentów, u których 

istnieje konieczność wymiany zużytej lub 

obluzowanej endoprotezy. Rycina 3 

 

Standardowa endoproteza kolana (Rycina 4) implantowana jest w dwóch wersjach z: 

 zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego  

 tzw. stabilizacją tylną, przy wycięciu tego 

więzadła.  

Bardzo rzadko istnieje konieczność implantacji 

endoprotezy rzepki.  

Typ zastosowanego implantu zależy od wieku 

pacjenta oraz stopnia destrukcji kości i stawu. 

Ostateczną decyzję o rodzaju założonej endoprotezy 

podejmuje lekarz operujący w zależności od stanu 

miejscowego podczas zabiegu.  

Implanty wykonywane są z różnych stopów tytanu i 

stali. Wybór takiego tworzywa jest spowodowany 

tym, że po wszczepieniu endoprotez mają one 

zastępować stawy, dlatego powinny być mocne i wytrzymałe.  

 
 
Endoprotezy cementowe: mocuje się wykorzystując szybko utwardzający cement kostny 

(polimetylmetakrylat). Jest to metoda obecnie rzadziej stosowana niż w przypadku mechanicznego 

mocowania protezy 

 
Endoprotezy bezcementowe: mocowane są one mechanicznie na wcisk lub wkręcanie. Zrastanie 

-wrastanie nowej tkanki kostnej w powierzchnię implantu ułatwia hydroksyapatyt, jakim 

pokrywa się protezę.  
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Endoproteza z tylną stabilizacją (Rycina 5) 

W tym typie implantów część piszczelowa jest wyściełana lekko uniesioną 

powierzchnią, na której znajduje się słupek pasujący do specjalnego elementu, tzw. 

mimośrodu, w części udowej. Tylne więzadło krzyżowe jest usuwane, by 

dopasować elementy do kości. Wszystkie części współpracują razem, by pełnić rolę 

więzadła krzyżowego tylnego: zapobiegać przesuwaniu się kości udowej do przodu 

od piszczeli, podczas zginania kolana.  

 

 

 

 

 

Endoproteza z zachowanym więzadłem krzyżowym (Rycina 6) 

Jak sugeruje nazwa, w tym typie endoprotez więzadło krzyżowe tylne zostaje 

zachowane. Implanty z zachowaniem więzadła krzyżowego nie mają wbudowanego 

mimośrodu. Te endoprotezy mogą być odpowiednie dla pacjentów, u których 

więzadło krzyżowe tylne jest wystarczająco zdrowe, by stabilizować staw kolanowy. 

 
 
 
 
 
 
Protezy rewizyjne (Rycina 7) 

Żywotność i skuteczność endoprotez stawu kolanowego zależy od kilku czynników, 

takich jak poziom aktywności, masa ciała i ogólny stan zdrowia.  

Podobnie jak zużycie naturalnego stawu doprowadza do konieczności wymiany 

stawu kolanowego, tak zużycie endoprotezy może doprowadzić do konieczności 

ponownej operacji (zwanej rewizją stawu). 

  

Operacja rewizyjna może wymagać specjalnych elementów. Zazwyczaj mają one 

dłuższe trzony, które dopasowuje się do kości udowej i piszczelowej.  

Mogą mieć także przymocowane metalowe elementy nazywane augmentami 

rewizyjnymi, które wypełniają ubytki kostne.       

Elementy rewizyjne często zawierają w centrum kolana mimośród, podobnie jak 

elementy ze stabilizacją tylną. Jednakże w elementach rewizyjnych mimośród jest 

większy, by zapewniać większą stabilność kolana. 

W przypadkach, gdy kolano jest bardzo niestabilne i brakuje dużej ilości kości, może być konieczne 

połączenie kości udowej i piszczelowej za pomocą umieszczonego centralnie zawiasu. 
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Opis standardowego zabiegu endoprotezoplastyki kolana 

Podczas zabiegu wykonuje się cięcie skóry i tkanki podskórnej w okolicy pośrodkowej kolana. 

Otwiera się staw kolanowy przecinając jego torebkę. Po zwichnięciu rzepki, wycięciu łąkotek i 

więzadła krzyżowego na specjalnych przymiarach oceniany jest rozmiar implantu i wykonane 

odpowiednie cięcia kości udowej i piszczelowej. Za pomocą cementu kostnego implantuje się 

element udowy i piszczelowy endoprotezy oraz wkład polietylenowy. Zakładany jest drenaż 

(najczęściej 2 dreny Redona) i zszywa warstwowo tkanki. Założenie opatrunku  kończy zabieg 

operacyjny. Czasami przy dużej destrukcji kości niezbędnym staje się uzupełnienie ubytków 

przeszczepami kości własnej lub alogenicznej z banku tkanek. 

 

Cel zabiegu: 

1. uwolnienie chorego od uciążliwych dolegliwości stawu kolanowego 

2. korekcja zaburzonej osi stawu i poprawa jego stabilności 

3. przywrócenie w jak największym stopniu prawidłowego zakresu ruchu 

4. przywrócenie prawidłowej funkcji statycznej i dynamicznej kończyny dolnej 

5. poprawienie jakości życia chorego 

 

 Najczęściej spotykane powikłania edoprotezoplastyki kolana 

Należy wiedzieć, że endoprotezoplastyka kolana jest zabiegiem trudnym, długotrwałym, 

połączonym z utratą znacznej ilości krwi i obciążającym zdrowie operowanego. Operacja pomimo 

zachowania przez lekarzy należytej staranności i ostrożności podczas wykonywania tej procedury i 

oczywistych korzyści, jakie niesie dla chorego, obarczona jest ryzykiem powikłań, które mogą mieć 

istotny wpływ na dalsze zdrowie i życie pacjenta. 

 

Powikłania, które mogą towarzyszyć zabiegowi: 

1. Powikłania związane z procesem znieczulenia ogólnego lub częściej stosowanego 

podpajęczynówkowego do zgonu okołooperacyjnego włącznie. Szczegółowych informacji może 

udzielić anestezjolog kwalifikujący do zabiegu. 

 

2. Powikłania związane z przebiegiem zabiegu: 

 Utrata krwi, która wymaga przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych lub osocza od 

niespokrewnionego dawcy (krew przetaczana jako tkanka obca dla biorcy może dać różnego 

typu odczyny; od wzrostu temperatury, poprzez zakażenia wirusowe, odczyn anafilaktyczny 

aż po odczyn hemolityczny, mogący kończyć się zgonem).  
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 Nieprawidłowe osadzenie elementów endoprotezy.  

 Zmiana proponowanego przed zabiegiem typu endoprotezy.  

 Złamanie kości udowej lub piszczelowej wymagające dodatkowego zespolenia.  

 Wydłużenie lub skrócenie operowanej kończyny.  

 Powikłania neurologiczne łącznie z uszkodzeniem i porażeniem nerwu strzałkowego oraz 

nerwów skórnych, odpowiadających za prawidłową funkcję ruchową i czuciową kończyny 

dolnej.  

 Uszkodzenia dużych naczyń tętniczych i żylnych prowadzące do masywnego krwawienia 

(konieczność poszerzenia zabiegu i wykonanie operacji z rekonstrukcją naczyniową).  

 Zatorowość płucna, niewydoloność krążeniowo-oddechowa, zawał serca, zaburzenia rytmu 

serca, wstrząs kardiogenny lub pokrwotoczny, udar mózgu mogące wymagać leczenia w 

Oddziale Intensywnej Terapii i stosowania procedur podtrzymujących życie a nawet 

doprowadzić do zgonu pacjenta.  

 Oparzenie wywołane przez polimetakrylan metylu (cement kostny).  

 Zwichnięcie endoprotezy.  

 

3. Powikłania okresu pooperacyjnego: 

 Związane z typem znieczulenia (nudności, wymioty, spadki ciśnienia, zaburzenia pracy serca).  

 Nieprawidłowe gojenie rany pooperacyjnej lub zakażenie rany.  

 Nasilone krwawienie z rany, krwiak w okolicy operowanej.  

 Martwica tkanek w okolicy rany.  

 Zakażenie głębokie kości wokół implantu wymagające powtórnej operacji i usunięcia protezy 

oraz długotrwałego leczenia farmakologicznego.  

 Zakrzepica żylna najczęściej obejmująca żyły kończyn dolnych objawiająca się bólem, 

obrzękiem i przekrwieniem oraz owrzodzeniami kończyny trwającymi od kilku dni do kilku 

tygodni, a czasami do końca życia i wymagającymi długotrwałego leczenia 

farmakologicznego, a nawet amputacji kończyny zwłaszcza u pacjentów z towarzyszącą 

otyłością, cukrzycą lub miażdżycą.  

 Przedłużony okres unieruchomienia w łóżku po zabiegu operacyjnym z zastosowaniem 

różnego typu opatrunków gipsowych lub ortez.  

 Aseptyczne obluzowanie implantu na skutek zużywania się materiału lub reakcji organizmu 

na zastosowaną endoprotezę.  

 Skostnienia okołostawowe utrudniające ruchomość w operowanym stawie.  

 Powikłania nefrologiczno-urologiczne (niewydolność nerek, zatrzymanie moczu i 

konieczność dializoterapii).  

 Odczyny uczuleniowe na składniki, z których wykonane są elementy endoprotezy 

(konieczność usunięcia implantów).  

 Dolegliwości bólowe stawu rzepkowo-udowego wymagające implantacji endoprotezy rzepki.  

 Utrzymywanie się dolegliwości bólowych.  
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   Przygotowanie do zabiegu operacyjnego 

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego należy do planowych interwencji chirurgicznych i wymaga 

odpowiedniego postępowania przedoperacyjnego. 

1. Wskazane jest aby chory w tym okresie utrzymywał swoją aktywność ruchową i fizyczną korzystając 

z porad fizjoterapeuty. Ćwiczenia mające na celu wzmocnienie siły mięśni górnych partii ciała 

pozwolą łatwiej przystosować się do używania balkonika i kul po operacji, a trening mięśni nóg 

pomoże skrócić czas powrotu do zdrowia po operacji. 

2. Badania dodatkowe 

Oprócz zaleconych wskazane jest zdjęcie rentgenowskie, morfologia, badanie krwi na poziom cukru 

oraz w zależności od chorób przewlekłych występujących u pacjenta wymagane badania to; EKG, 

TSH, Spirometria i inne 

3. Sanacja jamy ustnej- wizyta u dentysty 

4. Zaprzestanie przyjmowania niektórych leków: informacja dla pacjenta udzielana przez lekarza w 

trakcie konsultacji przed planowaną operacją. 

5. Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko powikłań i przyspiesza proces zdrowienia. 

6. Organizacja opieki w domu po operacji: w pierwszych tygodniach po operacji pacjent będzie 

najprawdopodobniej wymagał pomocy w przygotowaniu posiłków i transporcie. 

 

 Pacjencie pamiętaj !!!  

1. O odpowiednim obuwiu, które będzie trzymało całą stopę 

    i będzie miało około centymetrową podeszwę.  

    Mogą to być adidasy czy sandały. 

    Kapcie lub klapki na ortopedii są niewskazane. 

2. Konieczna będzie łyżka do butów - długa ok. 80-100 cm i 

    sztywna na tyle, by ułatwiała założenie obuwia. 

3. Aby ułatwić opatrunek, spodnie (piżama bądź sportowe) 

    powinny być do kolana i mieć odpowiednio szerokie 

    nogawki, by nie uciskały operowanej kończyny. 
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Etapy rehabilitacji po alloplastyce stawu kolanowego 

1. Wczesny okres pooperacyjny - szpitalny - 10 dni do 3 tygodni po operacji 

2. Okres rehabilitacji poszpitalnej - od 3 do 6-8 tygodnia po operacji 

3. Okres późny - do końca życia 

 
 
 

Wczesna faza usprawniania 
 

Cel 
 zakres ruchu: uzyskanie zgięcia min. 90° i deficytu wyprostu maks. 5° w ruchu biernym, 

 poprawa siły mięśniowej: samodzielne izometryczne napinanie mięśnia czworogłowego, 

prostowanie kolana w niepełnym zakresie, podnoszenie wyprostowanej kończyny, 

 zdolność poruszania się: chód z dwoma kulami łokciowymi, ew. poruszanie się po niewielkiej 

pochyłości lub niskich schodach, 

 samodzielne wykonywanie czynności: wchodzenie i wychodzenie z łóżka, zmiana pozycji w 

leżeniu, siadanie i wstawanie z wysokiego krzesła, korzystanie z toalety 

 

 

Należy pamiętać, że wszczepienie totalnej endoprotezy stawu kolanowego to rozległy zabieg i musi 

minąć jakiś czas, zanim nastąpi poprawa stanu zdrowia. 

Nierzadko pierwszym dniom po operacji towarzyszą duże dolegliwości bólowe. 

Ważnym elementem jest uczenie chorego prawidłowych technik wykonywania ćwiczeń, gdyż 

powinien regularnie powtarzać je w domu samodzielnie.  

 

1. W pierwszych dobach po zabiegu bardzo ważne jest ułożenie operowanej 

    kończyny: 

 powinna być całkowicie wyprostowana, aby zabezpieczyć przed przykurczem zgięciowym 

 ułożona wyżej 

 nie wolno podkładać pod staw kolanowy poduszek, koców czy zrolowanych ręczników 

 należy stosować zimne okłady w postaci żelu schłodzonego w zamrażarce- przykładać na 

okolicę operowaną zabezpieczoną izolującą tkaniną bawełnianą co 2 godziny na 15 min 

 

2. Pionizacja pacjenta 

 siadanie w poprzek łóżka ze spuszczonymi nogami- w tej pozycji powinno się przebywać jak 

najdłużej w ciągu dnia 

 wstawanie 

 chodzenie o balkoniku 

 chodzenie o kulach 

 chodzenie po schodach 
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3. Ćwiczenia usprawniające 

 Bezpośrednio po zabiegu stosuje się szynę CPM (Continious Passive Motion) 

 W siadzie - zegnij grzbietowo stopę (palce do siebie); napnij mięsień czworogłowy i 

przytrzymaj 6 sekund – powtarzaj 20 x 

 W leżeniu na stabilnym i twardym podłożu – zegnij stopę grzbietowo; między udami umieść 

wałek (zrolowany ręcznik lub małą piłkę- napnij jak najmocniej mięsień czworogłowy i 

jednocześnie ściskaj  wałek przez 6 sek- powtórz 20 x 

 W leżeniu na stabilnym podłożu, zawiąż pasek wokół ud, zegnij stopę grzbietowo- napnij m. 

czworogłowy i jednocześnie rozciągnij pasek- wytrzymaj 6 sek., powtórz 20 x 

 W siadzie na stabilnym podłożu, zegnij stopę grzbietowo i unieś całą kończynę ok 40 cm nad 

podłoże; wykonaj 4-5 zatrzymań podczas opuszczania kończyny. Powtórz 10 x 

 Leżąc wygodnie na wznak, spróbuj zgiąć operowane kolano, przyciągając piętę jak najbliżej 

pośladka. Przytrzymaj 6 sekund, następnie wyprostuj kolano i zrób 6 sekund przerwy. 

Powtórz 20 razy. Możesz pod piętę podłożyć materiał który ułatwi ruch. 

 Usiądź wygodnie na stabilnym i twardym podłożu. Zegnij stopę grzbietowo (pociągnij palce 

do siebie). Z tej pozycji unieś całą kończynę prostą w kolanie, około 40 cm nad podłoże. 

Opuszczaj skokowo z wyhamowaniem ruchu. Przed opuszczeniem stopy na podłoże należy 

wykonać 4-5 zatrzymań. Odpocznij 10 sekund, powtórz 10 razy. 

 W okresie wczesnego usprawniania podczas chodzenia nie powinno się przekraczać 

dystansu 200 metrów 

 
 
 
 
 
Przykłady ćwiczeń 
                                                                                                

 
 

 

Zegnij kolano tak mocno jak to możliwe, przesuwając stopę po powierzchni łóżka. Utrzymaj kolano 

w maksymalnym zgięciu przez 5-10 sekund, następnie wyprostuj. Powtarzaj kilka razy, aż poczujesz 

zmęczenie w nodze lub będziesz w stanie całkowicie zgiąć kolano.(Rycina 8) 
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   Rycina 9. 
     Prawidłowe chodzenie jest najlepszym sposobem na umożliwienie wyzdrowienia Twojego kolana. 
Najpierw będziesz się poruszał przy pomocy balkonika lub kul ortopedycznych. Twój fizjoterapeuta 
powie Ci, w jakim stopniu możesz obciążać swoją nogę.  
Stań wygodnie, w wyprostowanej pozycji, z z ciężarem ciała równomiernie rozłożonym na Twój 
balkonik lub kule ortopedyczne. Przesuwaj balkonik lub kule na krótkie odcinki, następnie wysuń do 
przodu operowaną nogę, utrzymując kolano wyprostowane, tak by pięta dotknęła podłogi jako 
pierwsza.  
W miarę jak poruszysz się naprzód, Twój staw kolanowy i skokowy będą zgięte i cała stopa będzie 
równomiernie spoczywać na podłodze. Gdy ukończysz krok, Twoje palce u stop będą się unosiły nad 
podłogę, a Twoje kolano i staw biodrowy będą zgięte, żebyś mógł rozpocząć następny krok. 
Pamiętaj, najpierw dotknij podłogi piętą, następnie połóż stopę płasko, potem unieś palce nad 
podłogę. 
 

Pośrednia poszpitalna faza usprawniania 

W tym okresie celem jest zwiększenie zakresu ruchu i siły mięśniowej oraz rozpoczęcie treningu 

czucia kinestetycznego. 

Rozpoczyna się wtedy, gdy zmniejszające się dolegliwości bólowe pozwalają na zwiększenie 

repertuaru ćwiczeń i zabiegów fizykalnych. 

Ma to zazwyczaj miejsce po 2-4 tygodni po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego. 

 
Cele okresu poszpitalnego 

 powrót do aktywności fizycznej co najmniej do poziomu sprzed operacji, 

 zmniejszenie dolegliwości bólowych, 

 uzyskanie zgięcia powyżej 100° i pełnego wyprostu, 

 uzyskanie siły mięśniowej na poziomie 4-5 w skali Lovetta w obrębie mięśni: kulszowo-

goleniowych, czworogłowego uda i pośladkowych, 

 wykształcenie priopriocepcji w mięśniach stawu kolanowego – wzmocnienie stabilizacji 

mięśniowej sztucznego stawu, 

 swobodne chodzenie po terenie płaskim, pochyłym i po schodach, ew. po terenie 

nierównym lub niestabilnym 
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Kontynuuj ćwiczenia  

1. Napnij mięśnie uda, utrzymując kolano w pełni wyprostowane 

na łóżku, jak podczas ćwiczeń mięśnia czworogłowego. Unieś 

operowaną nogę na kilka centymetrów. Utrzymaj pozycję przez 

5-10 minut. Powoli opuszczaj. 

Powtarzaj ćwiczenie, dopóki nie poczujesz zmęczenia w obrębie 

uda.(Rycina 10) 

Możesz także unosić nogi podczas siedzenia. Napnij mięśnie uda i utrzymuj nogę w pełni 

wyprostowaną w kolanie, bez podparcia. Powtarzaj ćwiczenie analogicznie do poprzedniego. 

Powtarzaj ćwiczenia cyklicznie, dopóki nie powróci pełna siła w Twoim udzie 

 
2. Umieść niewielki zwinięty ręcznik tuż nad 

piętą, tak by nie dotykała ona łóżka. Napnij 

mięśnie uda. Spróbuj całkowicie wyprostować 

kolano i dotknąć tylną częścią      

 kolana do łóżka. Utrzymuj nogę w pełni 

wyprostowaną przez 5-10 sekund. 

Powtarzaj, dopóki nie poczujesz zmęczenia w 

udzie.(Rycina 11) 

 

3. Poruszaj rytmicznie stopą w górę i w dół, poprzez 

kurczenie się mięśni łydki i goleni.(Rycina 12) 

Wykonuj to ćwiczenie cyklicznie przez 2-3 minuty,  

2-3 razy w ciągu godziny, w sali pooperacyjnej. 

Wykonuj to ćwiczenie do momentu, gdy powrócisz do 

zdrowia, a obrzęk w obrębie kostek i podudzi całkowicie 

ustąpi. 

4. Zginanie kolana bez podparcia, w pozycji siedzącej (Rycina 13) 
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Podczas siedzenia na brzegu łóżka lub na krześle, z podpartym udem, zegnij kolano tak mocno, jak 

to możliwe, aż dosięgniesz stopą do podłogi. Lekko opierając stopę na podłodze, przechyl górną 

część ciała w przód, żeby zwiększyć zgięcie kolana. Utrzymaj pozycję przez 5-10 sekund. Wyprostuj 

kolano całkowicie. 

Powtarzaj kilka razy, aż poczujesz zmęczenie w nodze lub uda Ci się całkowicie zgiąć kolano. 

 

5. Zginanie kolana w pozycji stojącej 

Rycina 14 

 

Stój wyprostowany, opierając się o balkonik lub kule ortopedyczne, unieś udo i zegnij kolano tak 

mocno, jak dasz radę. Utrzymaj pozycję przez 5-10 sekund. Następnie wyprostuj kolano, najpierw 

dotykając podłogi piętą. Powtarzaj kilka razy, dopóki nie poczujesz zmęczenia 

 

6. Zginanie kolana z asystą 

Rycina 15 

Połóż się na plecach, umieść zwinięty ręcznik wokół operowanego kolana i zsuń go nad stopę. Zegnij 

kolano i wywieraj łagodny nacisk poprzez ręcznik, żeby zwiększyć zgięcie kolana. 

Utrzymaj pozycję przez 5-10 sekund, aż poczujesz zmęczenie. 
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Wchodzenie i schodzenie po schodach 

Zdolność do wchodzenia i schodzenia po schodach wymaga siły i elastyczności. Na początku 

będziesz potrzebować poręczy dla podparcia i będziesz wchodzić tylko po jednym stopni 

Podczas wchodzenia po schodach najpierw stawiaj nogę ze zdrowym kolanem, dostaw kule i nogę 

operowaną 

Rycina 16 

Podczas schodzenia ze schodów najpierw postaw kule stopień niżej potem nogę operowaną i 

dostaw zdrową nogę. 

Możesz potrzebować pomocy innej osoby, dopóki nie odzyskasz swojej siły i ruchomości. 

Wchodzenie po schodach jest świetnym ćwiczeniem wzmacniającym siłę i wytrzymałość.  

Nie próbuj wchodzić po schodach o stopniach wyższych niż standardowe (18 cm) i zawsze korzystaj 

z kul lub/i poręczy dla równowagi.  

W miarę jak staniesz się silniejszy i bardziej mobilny, możesz rozpocząć wchodzenie po schodach 

stopa za stopą. 

 

Ćwiczenie na rowerze 

Rycina 17 
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Ćwiczenie na rowerze jest świetnym sposobem na odzyskanie siły mięśniowej i ruchomości kolana. 

Po pierwsze, dostosuj wysokość siedzenia tak, by spód Twojej stopy dotykał pedału, przy prawie 

całkowicie wyprostowanym kolanie. Na początku pedałuj do tyłu. Zacznij pedałować do przodu 

dopiero, gdy bez przeszkód będziesz mógł wykonywać ruch pedałowania do tyłu. 

W miarę jak odzyskasz siłę (po około 4-6 tygodniach), powoli zwiększaj biegi w rowerze. Ćwicz przez 

10-15 minut, 2 razy dziennie, stopniowo zwiększając czas do 20-30 minut, 3 lub 4 razy w tygodniu. 

 

 

 

Chodzenie 

 

Nie spiesz się. Chodź rytmicznie i równo jak tylko możesz, obciążając jednakowo raz zdrową, raz 

chorą kończynę. 

Dostosuj długość kroku i prędkość na tyle, na ile jest to konieczne dla miarowego poruszania się.  

W miarę jak poprawia się siła mięśni i ich wytrzymałość, możesz chodzić przez dłuższe okresy czasu.  

Stopniowo będziesz mógł coraz bardziej obciążać swoją nogę.  

Możesz chodzić o lasce, trzymając ją w ręce przeciwległej do operowanej strony, aż będziesz w 

stanie chodzić bez pomocy. 

Kiedy możesz chodzić i stać przez ponad 10 minut i Twoje kolano jest na tyle silne, że nie przenosisz 

ciężaru ciała na balkonik lub kule ortopedyczne (zazwyczaj około 2-3 tygodnie po operacji), możesz 

zacząć używać tylko jednej kuli lub laski. Trzymaj je w dłoni po przeciwległej stronie do 

operowanego miejsca. Nie powinieneś kuleć lub opierać się na operowanej nodze. 

Rycina 18 

 

Endoproteza stawu kolanowego – zalecenia ogólne 
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Siedzenie 

1. W początkowym okresie pooperacyjnym zabronione jest zakładanie nogi na nogę oraz 

    krzyżowanie nóg.  

2. Zalecane jest siedzenie na wysokich krzesłach (aby nadmiernie nie zginać operowanego stawu 

    kolanowego).  

3. Wstając z krzesła, należy przesunąć się na brzeg siedziska, następnie cały ciężar ciała przenieść 

    na nogę nieoperowaną, można pomóc sobie poprzez wypychanie się rękami opartymi na 

   podłokietnikach.  

 

Spanie, odpoczynek, wstawanie z pozycji leżącej 
 

1. Najkorzystniejszą pozycją podczas spania i odpoczynku w pozycji leżącej jest leżenie na 

    plecach lub na zdrowym boku.  

2. Podczas leżenia na plecach nie należy wkładać poduszki pod operowane kolano (na przykład po 

    to, żeby było wygodniej).  

3. Ustawienie kolana w zgięciu sprzyja tworzeniu się przykurczu zgięciowego.  

4. Z łóżka należy wstawać po stronie nogi operowanej. Wstawanie z pozycji leżącej powinno się 

    odbywać w następujący sposób:  

  - przesuń się na brzeg łóżka.  

  - przesuń operowaną nogę poza łóżko, w tym samym czasie obracając tułów.  

  - opuść nogę zdrową, podpierając się rękami o łóżko podnieś tułów i przejdź do pozycji 

   siedzącej  

  - następnie postaw obie nogi na podłożu i wstań.  

5. Jeśli do poruszania się używany jest balkonik, nie wolno podnosić się poprzez przyciąganie się 

    do niego. 

 

Ubieranie się 

 

1. We wczesnym okresie po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego dobrze jest używać 

    sprzętu wspomagającego.   

2. Bieliznę i spodnie powinno się zakładać w pozycji siedzącej, zawsze zaczynając od nogi 

    operowanej.  

3. Aby nałożyć skarpety czy pończochy, należy używać specjalnego pomocnika do zakładania 

    skarpet 

4. Podczas ubierania się, powinno się unikać przyciągania kolana do tułowia oraz pochylania się do 

    stóp. 

5. Najwygodniej jest używać butów wsuwanych ( z piętą) zapinanych na rzepy lub z elastycznymi 

    sznurówkami, poza tym zalecane jest też używanie łyżki do butów z długą rączką.  

 



20 

 

Mycie się 

 

            1. Wskazane jest używanie prysznica zamiast wanny.  

            2. W łazience na podłodze i w brodziku powinny być rozłożone maty antypoślizgowe. 

            3. Najodpowiedniejszą pozycją do mycia się jest pozycja stojąca, można też usiąść na 

                odpowiednio wysokim krześle.  

            4. Do brodzika należy zawsze wchodzić zdrową nogą, a następnie dostawić nogę operowaną.  

            5. Podczas kąpieli w wannie niedopuszczalne jest siadanie na jej dnie (zgięcie stawu 

                kolanowego powyżej 900), do siadu może być natomiast wykorzystany stołek, krzesło lub 

               specjalna ławka montowana do brzegów wanny.    

 

Czynności domowe 

            1. Nie należy wykonywać ciężkich prac domowych w okresie od 8 do 12 tygodni od 

                przeprowadzonego zabiegu operacyjnego.  

2. Do bezpiecznego przenoszenia drobnych przedmiotów po mieszkaniu można używać torby na 

    ramię.  

3. Niedopuszczalne jest noszenie ciężkich toreb z zakupami w okresie pierwszych 8 do 12 tygodni.  

4. Jedzenie najlepiej przygotowywać w pozycji siedzącej (unikać długotrwałego stania).  

5. Dźwiganie ciężkich przedmiotów jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu zgody lekarza 

    prowadzącego lub fizjoterapeuty. 

 

Jazda samochodem 

1. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu drzwi powinny być maksymalnie otworzone.  

2. We wczesnym okresie pooperacyjnym najwygodniejszym miejscem do siedzenia jest przedni 

    fotel pasażera (możliwość regulacji odległości od deski rozdzielczej – fotel maksymalnie 

    odsunięty do tyłu).  

3. W samochodach o niskim podłożu lub niskich siedzeniach dobrze jest na siedzenie położyć 

    poduszkę lub koc.  

4. Wsiadając do samochodu, do siedzenia należy zbliżać się tyłem (siadając bezpiecznie jest 

     asekurować się jedną ręką położoną na desce rozdzielczej, drugą trzymając się uchwytu nad 

    drzwiami i powoli opuszczać tułów na fotel).  

5. Zdarzają się sytuacje, że podczas wsiadania do samochodu potrzebna jest pomoc drugiej osoby w 

    celu włożenia nogi pacjenta do samochodu.  

6. Podczas dłuższych podróży powinno się robić krótkie przerwy.  
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Pacjent posiadający samochód z automatyczną skrzynią biegów może prowadzić już po 4 do 8 
tygodni po operacji, prowadzenie samochodu z manualną skrzynią biegów wymaga dłuższego czasu 
rekonwalescencji i uzależnione jest zazwyczaj od szybkości powrotu pacjenta do pełnej formy.  
 
 
Powrót do aktywności sportowej 
 
1. Nie należy uprawiać sportów generujących duże obciążenia dla stawów kolanowych i nie tylko 

    (na przykład: koszykówki, siatkówki, hokeja, podnoszenia ciężarów) oraz sportów zwiększonym 

    ryzyku upadku (na przykład rower, jazda na nartach). 

2. Wskazane są następujące aktywności sportowe: chodzenie, nordic walking, golf, taniec, narty 

    biegowe, bieżnia, rower stacjonarny, ćwiczenia grupowe. 

3. Nie powinno się przekraczać jednorazowego dystansu chodu 4,5 kilometra. 

4. Pływanie jest wskazane dla pacjentów z endoprotezą stawu kolanowego, ale dopiero po 

    całkowitym wygojeniu się ran pooperacyjnych.  

 

 

  

 

 

 

W materiale wykorzystano: 

1. Podstawy rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Polskie Towarzystwo Chirurgii 

Artroskopowej. Warszawa 2012 

2.  dla rycin 1-7 stronę internetową 

 https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sport-
med.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fendo1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sport-
med.pl%2Fleczenie%2Fendoproteza-kolana&docid=IZ6kJyaURjzkEM&tbnid=TU-
Ek5DKrkn2XM%3A&vet=1&w=285&h=377&client=firefox-b-
ab&bih=747&biw=1440&q=endoprotezoplastyka%20stawu%20kolanowego%20grafika&ved
=0ahUKEwjCvcbCx9rRAhWrZpoKHdNeBpAQMwhIKCIwIg&iact=mrc&uact=8 

3. dla rycin 8-18 stronę internetową 

http://www.sport-med.pl/sites/default/files/rehabilitacja002.jpg 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sport-med.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fendo1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sport-med.pl%2Fleczenie%2Fendoproteza-kolana&docid=IZ6kJyaURjzkEM&tbnid=TU-Ek5DKrkn2XM%3A&vet=1&w=285&h=377&client=firefox-b-ab&bih=747&biw=1440&q=endoprotezoplastyka%20stawu%20kolanowego%20grafika&ved=0ahUKEwjCvcbCx9rRAhWrZpoKHdNeBpAQMwhIKCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sport-med.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fendo1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sport-med.pl%2Fleczenie%2Fendoproteza-kolana&docid=IZ6kJyaURjzkEM&tbnid=TU-Ek5DKrkn2XM%3A&vet=1&w=285&h=377&client=firefox-b-ab&bih=747&biw=1440&q=endoprotezoplastyka%20stawu%20kolanowego%20grafika&ved=0ahUKEwjCvcbCx9rRAhWrZpoKHdNeBpAQMwhIKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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