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Abstrakt
W artykule omówiono ćwiczenia i ich zastosowanie w rehabilitacji stawu barkowo-obojczykowego u osoby 78-letniej. Z dostępnej literatury wynika, że terapia osób
starszych jest powolna i nie jest pewne, czy zastosowanie odpowiednich ćwiczeń jest
w stanie przywrócić kończynę górną do stanu sprzed kontuzji. Postawiono następującą hipotezę: przy odpowiednio dużej liczbie powtórzeń ćwiczeń, osiągnięta zostanie
znacząca poprawa zdolności ruchowej w uszkodzonym stawie w stosunkowo krótkim
czasie. Uzyskane rezultaty potwierdziły hipotezę, że dzięki intensywnym ćwiczeniom
wspartym zabiegami fizykoterapeutycznymi można osiągnąć znaczącą poprawę funkcjonowania tej kończyny.
Słowa kluczowe: rehabilitacja, kończyna górna, staw barkowo-obojczykowy

Abstract

The paper discusses exercises and their application in rehabilitation of acromioclavicular joint in
a 78-year old person. The available literature suggests that therapy of elderly people is slow and it
is not certain if the application of exercises would restore the arm to the state from before the accident. A hypothesis was formulated: after the application of a large number of repeated exercises,
the joint with contusions will achieve significant motion ability in a relatively short time. The obtained results confirmed the hypothesis - after intensive exercises and physiotherapy, a significant
progress in limb mobility can be achieved.
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Uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego ze złamaniem kości ramiennej stanowią 5% wszystkich złamań spotykanych u ludzi i 10% złamań w grupie wiekowej powyżej
65 lat. Jak podaje M. Falis (2010, s. 5): „85%
złamań bliższego końca kości ramiennej to
złamania bez przemieszczenia (…) wymagają
one krótkotrwałego, dwu-, trzytygodniowego
unieruchomienia, a następnie prowadzenia
usprawnienia”. Ten sam autor stwierdza, że
ze względu na systematyczne starzenie się społeczeństw liczba złamań i uszkodzeń bliższego
końca kości ramiennej do 2030 r. ulegnie potrojeniu, w związku z czym stanie się znaczącym problemem społecznym. Podstawowym
przedsięwzięciem w leczeniu tych kontuzji,
aktualnie i w przyszłości, będzie ruch oddziałujący na organizm, m.in. układ mięśniowy, krążenia, kostno-stawowy, oddechowy i nerwowy.
Brak ruchu powoduje zaburzenia we wszystkich układach człowieka (Szot 2013, s. 16).
W 2017 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Towarzystwa Ortopedycznego, na
którym stwierdzono, że przyczyną tych dolegliwości bólowych w stawach barkowych są:
wiek chorego, przeciążenia sportowe, zmiany
zwyrodnieniowe, brak aktywności ruchowej
i subiektywne odczuwanie bólu.

DIAGNOZA OPISYWANEJ KONTUZJI
Na opisany przypadek składają się trzy rodzaje kontuzji: złamanie guzka większego
kości ramiennej, uszkodzenie (naderwanie)
więzozrostu barkowo-obojczykowego i zerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego.
Wzajemne usytuowanie kości pokazano na
rysunku 1.
Przedstawiony schemat układu kostno-stawowego jest ważny ze względu na pełnienie
przez kości wchodzące w jego skład funkcji
biernej, współdziałając z układem czynnym,
jakim są mięśnie powodujące wysuwanie ramienia do przodu (zginanie), cofanie ramienia do tyłu (prostowanie), odwodzenie ramienia do poziomu i przywodzenie do klatki
piersiowej. Dookoła osi podłużnej kości ramiennej następują ruchy obrotowe, skręty do

wewnątrz i na zewnątrz. Jak podsumowuje
S. Borowiec (1960, s. 102): „ruchy obwodzenia w stawie barkowym stanowią syntezę ruchów zginania, prostowania, przywodzenia,
odwodzenia i ruchów obrotowych”.
Rysunek 1. Schemat kości barku: I – głowa kości ramiennej, II – fragment przedni guzka większego, III – fragment tylny
guzka większego, IV – guzek mniejszy,
V – trzon kości ramiennej

W skład tych mięśni z więzadłami wchodzą:
mięsień nadgrzebieniowy (musculus supraspinatus), podgrzebieniowy (musculus infraspinatus) i obły mniejszy (musculus teres minor). Mięsień nadgrzebieniowy rozpoczyna
się na całej powierzchni dołu nadgrzebieniowego i powięzi nadgrzebieniowej, po czym
przyczepia się do guzka większego kości ramiennej. Odwodzi ramię do poziomu razem
z częścią środkową mieśnia naramiennego
i skręca je na zewnątrz, napinając torebkę
stawu barkowego. Mięsień podgrzebieniowy
również kończy się na guzku większym kości
ramiennej i wspomaga odwiedzenie ramienia, współdziałając jedynie przy skręcaniu
(obracaniu) ramienia na zewnątrz (Borowiec 1960, s. 211; Sylwanowicz i in. 1985,
s. 152).
Te trzy elementy (guzek większy kości ramiennej, więzozrost barkowo-obojczykowy
i ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego) zostały tak uszkodzone, że skutkowały brakiem
poruszania się kończyną. Informacja ta jest
o tyle ważna, że do guzka przyczepia się mięsień nadgrzebieniowy i przy rehabilitacji
należy uważać na kolejność postępowania:
najpierw zrost guzka z kością ramienną,
a później leczenie mięśnia nadgrzebieniowego i współdziałających z nimi mięśni.

Ważne jest podkreślenie współdziałania
wymienionego układu kostno-stawowego
i mięśniowego z obręczą barkową, której
składnikiem jest więzozrost, służący do oparcia wolnej kończyny. Tworzą ją dwie parzyste
kości: obojczyk (clavicula) i łopatka (scapula). Obojczyk łączy się jednym końcem
z wyrostkiem barkowym łopatki, a drugim – z rękojeścią mostka, tworząc staw
barkowo-obojczykowy (articulatio acromioclavicularis). Torebkę stawową od góry
wzmacnia więzadło barkowo-obojczykowe, a nasadę barkową obojczyka łączy
z wyrostkiem kruczym łopatki więzadło
kruczo-obojczykowe (ligamentum coracoclaviculare), składające się z więzadła czworobocznego (ligamentum trapezoideum)
i więzadła stożkowego (ligamentum conaideum). Pełniejsze informacje o kontuzji
dostarczyło badanie USG (rysunek 2).
Diagnostyka obrazowa wykazała zerwanie
ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, patologiczną ruchomość w stawie, zmiany zwyrodnieniowe i wysięk w kaletce podbarkowo-podnaramiennej. W tej sytuacji należało
się zdecydować co do dalszego trybu postępowania. Konsultacje w tej sprawie nie były
optymistyczne, ponieważ operacja w tym wieku i tej okolicy należy do ryzykownych. Pisze
o tym także M. Falis (2010, s. 71), że le-

czenie operacyjne bliskiego końca kości
ramiennej stanowi istotny problem leczniczy, obarczone jest bowiem wystąpieniem
większej liczby powikłań aniżeli leczenie
nieoperacyjne.
W wyniku opisywanej kontuzji nie było
możliwości swobodnego poruszania ramieniem (rotacja, odwodzenie, przywodzenie, ruch okrężny ramieniem). W tym
przypadku zostały częściowo uszkodzone nerwy splotu ramiennego (lexus brachialis), odgrywające najważniejszą rolę
w funkcjonowaniu całej kończyny górnej
oraz obręczy barkowej, gdyż unerwiają
one wszystkie mięśnie, kości, stawy i skórę kończyny górnej. Te wyznaczniki powodują wiele trudności diagnostycznych
i leczniczych, a niektórzy autorzy twierdzą
nawet, że leczenie splotu jest problemem
nierozwiązywalnym (Mikuła i in. 2000,
s. 15–16).
W skład splotu ramiennego wchodzą: nerw
pośrodkowy (n. medianus), nerw łokciowy
(n. ulnaris), nerw promieniowy (n. radialis),
a także nerw skórny tylny (n. cutaneus brachii posterior). Nerwy tego splotu skutkowały również porażeniem trzech mięśni:
kruczo-ramiennego (m. coracobrachialis),

Rysunek 2. Diagnoza na podstawie USG stawu barkowego
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ramiennego (m. brachialis), i dwugłowego
ramienia (m. biceps brachii) (Sylwanowicz
i in. 1985, s. 452).
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Symptomem uszkodzenia nerwu splotu ramiennego w opisywanym przypadku był również brak czucia mięśni nadgarstków i palców.
Fakt ten opisuje S. Grochmal (1970, s. 442)
w pracy Rehabilitacja osób ze schorzeniami
i zaburzeniami neuronu obwodowego.
Jako uzupełnienie diagnozy wymienić należy, że opisywany przypadek dotyczy osoby 78-letniej, o prawidłowym odżywianiu,
w przeszłości trenującej 8 lat zawodniczo
gimnastykę sportową, w której wielokrotnie
przekraczano obciążenia treningowe, co spowodowało patologiczną ruchomość i zmiany
zwyrodnieniowe w stawie barkowym. Osoba
bez nałogów, bez nadwagi, sprawna fizycznie
przed urazem, niepaląca, o dużej determinacji
realizacji ćwiczeń i motywacji w postępowaniu rehabilitacyjnym w warunkach domowych. Informacje te są ważne ze względu na
dwu-, trzykrotnie dłuższy proces gojenia kości stawów i ścięgien mięśni w tym wieku niż
u dzieci.
Z diagnostyki kontuzji wynika, że rehabilitacja ta jest skomplikowana ze względu na
wielość funkcji, jaką spełnia obręcz barkowa,
trudności z doborem odpowiednich ćwiczeń i kolejność postępowania usprawniającego. W. Mikuła i współpracownicy (2000,
s. 17–20) przedstawili schemat postępowania
w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego, wymieniając ćwiczenia czynne i oporowe
w kończynie operowanej, napięcia izometryczne mięśni tułowia i mięśni brzucha,
grzbietu i marsze. Stwierdzają również, że
leczenie splotu ramiennego jest procesem
długotrwałym i czasochłonnym. Autorzy
nie podają jednak konkretnych ćwiczeń
i ich dozowania (liczba powtórzeń), aby móc
w warunkach domowych samodzielnie rehabilitować kończynę.

METODYKA POSTĘPOWANIA
Celem rehabilitacji było przywrócenie kończyny górnej do pełnej sprawności ruchowej
u osoby zaawansowanej wiekowo, po uszkodzeniu więzozrostu barkowo-obojczykowego,
złamaniu guzka większego kości ramiennej
i zerwaniu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowe-

go. Starano się odpowiedzieć na trzy pytania:
(1) Czy jest możliwość pełnej rehabilitacji
ramienia po tak poważnym urazie u osoby zaawansowanej wiekowo? (2) Jak długo będzie
trwało usprawnianie kończyny w warunkach
domowych? (3) Ile powtórzeń odpowiednio
dobranych ćwiczeń należy wykonać, by doprowadzić kończynę do naturalnego stanu?
Założono, że przy zastosowaniu dużej liczby
powtórzeń ćwiczeń proces gojenia więzozrostu powinien trwać stosunkowo (możliwie)
krótko.
W postępowaniu rehabilitacyjnym zastosowano zabiegi fizykoterapeutyczne (Kasprzak
i Mańkowska 2011, s. 3–167; Wrzosek i Konieczny 2011, s. 416) i metodę powtórzeniową dla ćwiczeń usprawniających i oddziaływania miejscowego, stosowanych najczęściej
w treningu sportowym (Sozański i in. 1995,
s. 7–10; Donatelli 2011, s. 231), jak również
metodę stymulowanych seryjnych powtórzeń
ćwiczeń, wykorzystywaną w leczeniu osób
o rzadkich zaburzeniach rozwojowych – autyzm, zespół Retta (Szot 1997, s. 337–338,
2009, s. 476–502].

Zabiegi fizykoterapeutyczne
Terapuls (diatermia krótkofalowa) – przegrzewał tkanki, minimalizując efekt cieplny
poprzez zastosowanie impulsów o bardzo dużej mocy. Mechanizm działania tego zabiegu
sprowadzał się do wpływu potencjału elektrycznego błon komórkowych, usprawniając
czynności komórek. Celem tego zabiegu było
m.in.: zwiększenie przepływu krwi tętniczej
i żylnej, działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe w miękkich
tkankach, przyspieszenie regeneracji uszkodzonych włókien nerwowych, zmniejszenie
odczynu zapalnego stawów, skóry, tkanki
podskórnej i przyspieszenie komórkowej
przemiany materii.
Prądy diadynamiczne (DDM) – zmniejszały i obniżały napięcie mięśniowe, zwiększały
ukrwienie i wchłanianie wysięków i krwiaków w stanie pourazowym, stymulowały również skurcz mięśni szkieletowych.
Magnetoterapia – wywierała wpływ na okolicę ciała przez pulsujące pole magnetyczne
o niskiej częstotliwości, działając przeciwbólowo, odżywczo, przeciwzapalnie, zwiększała
procesy oddychania tkankowego i przyspieszała proces gojenia złamania.

Laseroterapia – dostarczała do wybranego
miejsca (więzozrostu barkowo-obojczykowego) energii w postaci światła. Do biostymulacji użyto promieniowania laserowego z zakresu podczerwieni i czerwieni, które najgłębiej
przenikają do tkanek. Promieniowanie to
miało na celu likwidację stanów zapalnych,
działanie przeciwbólowe i usprawnianie przemiany materii.

Zabiegi usprawnienia ruchowego
Metoda powtórzeniowa i stymulowanych
seryjnych powtórzeń ćwiczeń opierała się na
odpowiednim doborze ćwiczeń, liczbie serii
i powtórzeń, a także na długości przerw pomiędzy seriami. Zestaw ćwiczeń i dozowanie
było notowane w miesięcznej karcie usprawnienia ruchowego.

Przebieg rehabilitacji
Usprawnienie kończyny podzielono na trzy
etapy (tabela 1). Podział ten ułatwił prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych,
jak bowiem twierdzi A. Kwolek (2003, s. 26),
osoba niepełnosprawna najlepiej realizuje
swoje aspiracje życiowe we własnym środowisku rodzinnym i miejscu zamieszkania.
Określono natężenie poszczególnych rodzajów ćwiczeń usprawniających i oddziaływania miejscowego, a także proporcje pomię-

dzy nimi w wymienionych etapach. Zabiegi
fizykoterapeutyczne realizowano w ośrodku
rehabilitacyjnym.

Etap 1 (28.02–31.03, ćwiczono 28 dni)
W tym etapie zastosowano laseroterapię
i magnetoterapię, znaczące natężenie ćwiczeń
usprawniających (9111 powtórzeń) i śladowy
udział ćwiczeń oddziaływania miejscowego,
z uwagi na duży ból w stawie w dzień i w nocy.
Występowały również nerwobóle ręki podczas chodów, od nasady stawu barkowego aż
do nadgarstka. Pod koniec marca poprawiła
się ruchomość w stawie barkowym: rotacja
wzdłuż osi podłużnej ramienia, możliwość
chwytu łyżki i uniesienie jej do ust, a także
powolne odwodzenie ramienia w bok do kąta
ok. 30 stopni. W tym etapie w sumie wykonano 9301 powtórzeń ćwiczeń.

Etap 2 (1.04–30.06, ćwiczono 52 dni)
Kontynuowano zabiegi fizykoterapeutyczne
aż do 15 kwietnia. Był to intensywny okres
rehabilitacji ze względu na ustąpienie bólu
w więzozroście, a tym samym rozpoczęcie ćwiczeń oddziaływania miejscowego. Utrzymano
w nim natężenie ćwiczeń usprawniających
organizm (9035 powtórzeń), jak również
zwiększono natężenie ćwiczeń oddziaływania
miejscowego, w porównaniu z pierwszym etapem. Postępowanie to wynikało z możliwości

Tabela 1. Zabiegi fizykoterapeutyczne, ćwiczenia usprawniające i oddziaływania miejscowego zastosowane w rehabilitacji więzozrostu barkowo-obojczykowego
ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

28.02-31.03

1.04-30.06

1.07-31.10

Zabiegi
fizyko-terapeutyczne

Laseroterapia,
magnetoterapia

Prądy diadynamiczne,
terapuls (do 15.04)

Ćwiczenia
usprawniające

Znaczące natężenie
ćwiczeń
(9111 powtórzeń)

Ćwiczenia
oddziaływania
miejscowego x

Śladowe natężenie
ćwiczeń
(190 powtórzeń)
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Utrzymanie natężenia
ćwiczeń
(9035 powtórzeń)

Utrzymanie natężenia
ćwiczeń
(8862 powtórzeń)

Duży przyrost natężenia Obniżenie liczby powtóćwiczeń
rzeń ćwiczeń
(7920 powtórzeń)
(5125 powtórzeń)

x) Objaśnienie: terminologia zaczerpnięta z opracowania K. Milanowskiej „Podstawy leczenia usprawniającego”,
Rehabilitacja medyczna, W. Dega, K. Milanowska, PZWL Warszawa, 1983, s. 30.
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wykonania większej liczby powtórzeń w dłuższym czasie. Po tak intensywnej rehabilitacji
w obu etapach, za pomocą ćwiczeń usprawniających i oddziaływania miejscowego (łącznie 16 955 powtórzeń) polepszył się sen,
zmniejszył się ból podczas chodów, nie było
problemu z podnoszeniem dłoni na wysokość
goleniem, sięganiem dłonią potylicy głowy
i swobodnym pisaniem.

Etap 3 (1.07–31.10, ćwiczono 52 dni)
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Charakteryzował się utrzymaniem natężenia ćwiczeń usprawniających (8862 powtórzenia) i nieznacznym obniżeniem
liczby powtórzeń ćwiczeń oddziaływania
miejscowego (5125). Podczas ćwiczeń okazało się, że w dalszym ciągu były trudności
w swobodnym wykonaniu krążenia ramieniem. Nie było zdecydowanej poprawy
w odwiedzeniu ramienia do poziomu razem
z częścią środkową mięśnia naramiennego.
W przebiegu tej rehabilitacji należy zwrócić
uwagę na rodzaj ćwiczeń usprawniających
organizm (tabela 2). Z danych tych wynika,
że najwięcej ruchów wykonano w stawie biodrowym (wznosy, opusty i krążenia – 16 613)
i pokonywanie schodów (4342), które najbardziej angażowały aparat ruchowy w warunkach domowych.
Tabela 2. Ćwiczenia usprawniające i liczba powtórzeń zastosowana w rehabilitacji
w okresie 28.02–31.10.2016
Lp
1
2
3
4

Rodzaje ćwiczeń
W leżeniu tyłem naprzemianstronne wznosy i opusty nóg, a także
krążenia prawą i lewą nogą
W leżeniu tyłem naprzemianstronne odwodzenie nóg na zewnątrz
W leżeniu tyłem wznosy i opusty
zdrowego ramienia
Zgięcia i wyprosty dłoni zdrowej
ręki (łokieć oparty o blat stołu)

Z postawy zasadniczej, ramiona sple5 cione na karku, skłon tułowia w przód
z dotknięciem łokciami kolan
Rotacja zdrowym ramieniem
(supinacja i pronacja)
7 Pokonywanie schodów
Razem
6

Źródło: badania własne.

Liczba
16613

Drugą grupą aktów ruchowych, zastosowanych w rehabilitacji, były ćwiczenia oddziaływania miejscowego, mające na celu doprowadzenie kończyny górnej do pełnej sprawności
fizycznej (tabela 3). Najwięcej powtórzeń
wykonano: ściskając piłeczkę (4320, poz. 3),
rotując chorym ramieniem (3635, poz. 2)
i wznosząc chorą rękę w górę z obciążeniem
2 kg (1190 razy, poz. 1). Oprócz ćwiczeń
opisanych w tabelach 2 i 3 chodzono oraz
maszerowano (wykres 1).
Tabela 3. Ćwiczenia oddziaływania miejscowego zastosowane w rehabilitacji
w okresie 1.04-31.10.2016
Lp

Rodzaje ćwiczeń

Liczba

Z postawy zasadniczej wznosy
1 i opusty ręki chorej w górę z obciążeniem 2 kg

1190

2 Rotacja chorym ramieniem

3635

3 Ściskanie piłeczki

4320

W pochyleniu w przód i oparciu
ręką zdrową o blat stołu, krążenia
4
ramieniem chorym (małe koła),
z nieznacznym obciążeniem

1105

Z postawy zasadniczej tyłem do
ściany, w odległości ok. 10–15 cm,
5
skręty tułowia z dotknięciem
dłońmi ściany

760

6

Ugięcia i wyprosty przedramienia
chorego z obciążeniem 2 kg

690

2498
930
1920
220
485
4342
27008

Oplatanie chorym ramieniem
tułowia; naciski na ścianę;
z postawy zasadniczej, ramiona
splecione na karku, skłon
w przód, ze skrętem tułowia
7
i naprzemiennym dotknięciem
łokciami kolan; obszerne krążenia
ramieniem chorym; wznosy
i opusty ramienia chorego
w przód z obciążeniem (4 kg)
Razem
Źródło: badania własne.

1535

13235

Wykres 1. Czas spędzony na chodach
i marszach w rehabilitacji w okresie
27.02–31.10.2016

18

17,0

16
13,7

12
10

10,5

9,9
7,6

8

8,3

7,0

6
4
2
październik

wrzesień

lipiec

Sierpień

czerwiec

maj

0,0
kwiecień

0

Luty/marzec

Czas (godz.)

14

Legenda: 0 (zero) – we wrześniu nie Ćwiczono
Źródło: badania własne.

Jak można zauważyć na diagramie, na tego rodzaju aktywność fizyczną przeznaczono miesięcznie od 7 do 17 godzin, przy czym najwyższą wartość zanotowano w ostatnim miesiącu
wspomnianego okresu.

WYNIKI
Podsumowaniem ośmiomiesięcznej rehabilitacji są wybrane efekty usprawnienia ruchowego więzozrostu barkowo-obojczykowego, które oceniono w skali czterostopniowej
(0–3), gdzie: 0 – silny i długotrwały ból pourazowy, brak zmian; 1 – nieznaczna poprawa funkcji ruchowej, 2 – wyraźna poprawa
funkcji ruchowej, 3 – całkowita poprawa
funkcji ruchowej (tabela 4).
Z danych tabelarycznych wynika, że postęp
w usprawnieniu kończyny górnej następował bardzo wolno. W pierwszym etapie
rehabilitacji, w którym wykonano prawie
9,3 tys. powtórzeń, nie zanotowano znaczących pozytywnych zmian. W etapie drugim
liczba powtórzeń wzrosła prawie dwukrotnie, przy czym zauważono w niektórych funkcjach ruchowych wyraźną poprawę (tabela 4,
etap II). Całkowitą poprawę funkcji ruchowych odnotowano w trzecim etapie leczenia,
tj. po 8 miesiącach od odniesienia kontuzji.
Na 10 funkcji ruchowych,przedstawionych
w tabeli 4, w 6 odnotowano pełne przywrócenie funkcji. Było to wynikiem zastosowania
zabiegów fizykoterapeutycznych, ale przede
wszystkim dopasowanych ćwiczeń i odpowiednio dużej liczby powtórzeń.

Tabela 4. Wybrane efekty rehabilitacji i ich ocena
Ocena efektu
dokonywana pod koniec miesiąca
w skali 0-3
Etap I
Etap II
Etap III
(28.02-31.03) (1.04-31.06) (1.07-31.10)

Lp

Efekt
(funkcja ruchowa ramienia chorego)

1

Wznos ramienia w przód (ok. 30 st.)

0

1

3

2

Wznos ramienia w bok (ok. 30 st.)

0

2

3

3

Rotacja ramienia na zewnątrz i do wewnątrz

0

1

2

4

Wznos ramienia w przód do poziomu

0

2

3

5

Wznos ramienia przodem w górę do pionu

0

1

2

6

0

1

2

0

2

2

0

2

3

9

Wznos ramienia bokiem w górę do pionu
Zataczanie kół ramieniem
w stawie barkowo-obojczykowym (360 st.)
Obsługa prostych czynności domowych
(golenie, posiłki, pisanie itp.)
Dźwiganie ciężarów (do 15 kg)

0

2

3

10

Prowadzenie samochodu (zmiana biegów, kierowanie)

0

2

3

7
8

Źródło: badania własne.
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Opisana rehabilitacja ręki należy do trudnych
przypadków leczenia uszkodzeń kończyny
górnej. Trudność wynika z kilku przyczyn:
1) w opisanym przypadku pacjentem była
osoba zaawansowana wiekowo;
2) na kontuzję tę złożył się również trening
gimnastyczny w okresie młodości (8 lat), na
skutek czego stwierdzono patologiczną ruchomość w stawie, zmiany zwyrodnieniowe
i nierówne zarysy krawędzi guzka większego
kości ramiennej;
3) został złamany guzek większy kości ramiennej;
4) zerwano ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego.
Wymienione uwarunkowania pourazowe
spowodowały, że ruchy w tym więzozroście
były utrudnione i powodowały ból uniemożliwiający ćwiczenia w początkowej fazie rehabilitacji. Należy domniemywać, że przyczyną
bólu wpływającą na zakres ruchu w stawie
barkowym było m.in. pierwotne zwyrodnienie barku (Falis 2010, s. 35). Za tak postawioną tezą przemawia to, że w omawianym
przypadku długotrwałego treningu gimnastycznego nastąpiły nieodwracalne zmiany
w obrębie stawów i kości. Fakt ten stwierdzono również w oparciu o badania kariery
sportowej gimnastyków, u których zmiany
w obrębie stawów barkowym występowały
u 59,8% zawodników. W tej samej grupie
bóle zanotowano u 41,5% trenujących (Szot
i in. 1985, s. 36–40). Przyczyną występujących bólów i zmian były ćwiczenia na kółkach, w których ruch jest najbardziej obszerny (wykręty, kołowroty i wspierania,
charakteryzujące się dużymi przyspieszeniami w zamachach), szczególnie w początkowym etapie procesu szkoleniowego, w którym zawodnik uczy się dopiero poprawnej
techniki wykonania ćwiczeń. Trwałe zmiany kostne zaobserwowano aż u 58,5 % ćwiczących o dużym stażu (12–14 lat). Pewną
poprawę w tej kwestii uzyskano dopiero po
udoskonaleniu sprzętu sportowego w latach
90. (montowanie sprężyn do linek, na których zamocowane są kółka), co spowodowało
zmniejszenie przeciążeń.
Ból w lecznictwie jest znany i opisywany. Jest
obroną, zjawiskiem pozytywnym, dobrodziej-

stwem natury (Ozga i in. 2016, s. 10; Kasperczyk 2010, s. 51). U każdego pacjenta ból
i jego skala mają inny próg wrażliwości. W zależności od tego powinno się określać objętość
i intensywność powtarzanych ćwiczeń, będących ważnym środkiem leczniczym (Hum
2013, s. 70; Falis 2010, s. 62; Nowotny i wsp.
2002, s. 47–50; Przychodzki 1996, s. 369;
Nowotny 1997, s. 234–238; Nowotny i wsp.
2002, s. 250; Żuk i Dziak 1970, s. 34, 171).
O konieczności ćwiczeń do granicy bólu pisze również P. Żbikowski (2013, s. 79), twierdząc, że błędne jest myślenie, iż jak „przestanie mnie boleć, to będę ćwiczył”, to jest
niewłaściwe myślenie. Rehabilitacja bowiem,
jeśli ma być skuteczna, to nie zawsze jest łatwa
i przyjemna. U większości osób rehabilitacja
ma specyfikę leczenia funkcjonalnego, a więc
stosowanie ćwiczeń we wszystkich ich odmianach, których celem jest poprawienie funkcji
niesprawnego narządu ruchu (Dega i Milanowska 1983, s. 9).
W usprawnieniu stawu barkowego w pierwszej kolejności zastosowano ćwiczenia
usprawniające, których zadaniem było pobudzenie organizmu do wysiłku, a tym samym przyspieszenie krążenia krwi i procesów gojenia. Pisze o nich także S. Grochmal
(1983, s. 443): „leczenie usprawniające splotu barkowego polega na stosowaniu ćwiczeń
wzmacniających ogólnie mięśnie obręczy barkowej”.
W tej grupie ćwiczeń należy zwrócić uwagę
na naprzemianstronne wznosy i opusty nóg,
angażujące mięśnie proste brzucha i międzyżebrowe, skośne i poprzeczne, powodując
lepsze ukrwienie mięśni współdziałających
z obręczą barkową, takich jak: mięsień naramienny, mięsień piersiowy większy i mięsień
dwugłowy ramienia. Mięsień naramienny –
dlatego iż jego przyczep początkowy zlokalizowany jest na końcu barkowym obojczyka, wyrostka barkowego i grzebienia łopatki,
a przyczep końcowy – na guzowatości naramiennej kości ramiennej. Jego funkcją jest obrót ramienia do wewnątrz i przywodzenie do
przodu. Mięsień piersiowy większy – dlatego
że przyczepia się do obojczyka i mostka, końcowym jego przyczepem jest grzebień guzka
większego, działa, przywodząc i obracając ramię do wewnątrz. Mięsień dwugłowy ramienia przyczepia się do guzka nadpanewkowego,
a kończy na guzowatości kości promieniowej.

Jego głowa długa odwodzi ramię i obraca do
wewnątrz, głowa krótka – przywodzi ramię.
Wzmocnienie tych mięśni miało sens funkcjonalny, pozytywnie oddziałujący na staw
barkowo-obojczykowy.
Spośród innych rodzajów ćwiczeń wskazać
należy na pokonywanie schodów, jako bardzo
intensywne ćwiczenie dla pacjenta 78-letniego, a także chody i marsze (łącznie 74 godz.).
Na temat zalet chodu wypowiedział się L. Dudek-Dutkowski (1988, s. 157–158), twierdząc, że najlepszym ćwiczeniem czynnym
jest trening marszowy (częstotliwość kroków
i dystans) oraz że chodzenie przewyższa inne
sposoby ćwiczeń ruchowych. Potwierdzają
to również badania społeczeństwa amerykańskiego dotyczące udziału różnych form
aktywności fizycznej, w których marsz (jako
ćwiczenie) został sklasyfikowany na 1. miejscu (wskazany przez 44,1% osób aktywnych
fizycznie), a wchodzenie po schodach – na
miejscu 6. (10,8%) (Kłosowski 1999, s. 11).
O systematycznym treningu, intensywności
obciążeń, czasu ich trwania, pisze wielu autorów, m.in. P. Targosiński i in. (2000, s. 80)
oraz A. Ronikier (1988, s. 35), stwierdzając,
że „taki tok postępowania wpływa korzystnie
na narząd ruchu i uzyskanie pożądanych skutków terapeutycznych”.
W etapie II i III wprowadzono ćwiczenia oddziaływania miejscowego, których celem było
uruchomienie stawów i mięśni biorących
bezpośredni udział w sprawnym funkcjonowaniu więzozrostu barkowo-obojczykowego.
W sumie w tych etapach łączna liczba wykonanych powtórzeń ćwiczeń wyniosła 13 045.
Reasumując, proces usprawnienia kończyny
trwał osiem miesięcy i nie do końca udało się
przywrócić jej pełną funkcję. Przyczyną, która
uniemożliwiła całkowitą sprawność tego stawu, było zerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, którego przyczepem końcowym
był guzek większy, powierzchnia górna, a jego
główną funkcją – odwodzenie ramienia. Jak
pisze R. Watson-Jones (1958, s. 468–470):
„wskutek rozległego przerwania ścięgien mięśni nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego
pojawia się typowe osłabienie siły mięśniowej:
odwiedzenie czynne jest bardziej ograniczone
od biernego, pomimo silnego skurczu mięśnia
naramiennego (…) mięsień nadgrzebieniowy
jest czynnościowo głównym synergistą mięśnia naramiennego (…) przymocowuje on

głowę kości ramiennej do powierzchni stawowej, stwarzając w ten sposób punkt oparcia
dla mięśnia naramiennego”.
W omawianym przypadku zerwania ścięgna
mięśnia nadgrzebieniowego kości ramiennej,
podczas odwodzenia ramienia przez mięsień
naramienny możliwe było tylko nieznaczne
odwiedzenie do kąta 60 stopni wraz z łopatką.
W tej sytuacji dalsze ćwiczenia przywracające
funkcjonalność mięśnia nadgrzebieniowego
stały się bezcelowe. Jedynym wyjściem była
operacja, jednak – według wielu znawców
problematyki – u pacjenta w tym wieku jest
ona obarczona powikłaniami ze względu na
zmienioną osteoporotycznie tkankę kostną
(Falis 2010, s. 71–72). Z tego powodu z operacji zrezygnowano.
Podsumowaniem objętości wykonanych aktów ruchowych jest stwierdzenie, że liczba
powtórzeń ćwiczeń, tzn. 40 243, nie była tak
duża jak u osoby młodszej, jednak wziąwszy
pod uwagę wiek oraz skomplikowane układy kostno-stawowe i mięśniowe, ćwiczenia
te wystarczyły do osiągnięcia zadowalającego
rezultatu.
Na tym etapie zakończono rehabilitację
z myślą o doborze ćwiczeń wzmacniających
mięsień naramienny, mogący przejąć część
funkcji mięśnia nadgrzebieniowego. Biorąc
ten stan pod uwagę, czyli przywrócenie kończyny górnej do pełnej sprawności, cel został
w dużej części osiągnięty, pomimo niespełnienia swojej funkcji przez mięsień nadgrzebieniowy (odwodzenie ramienia). Potwierdziło
się założenie, że przy tej wielkości powtórzeń
ćwiczeń jest możliwy szybszy proces rehabilitacji osoby zaawansowanej wiekowo. Ważną
czynnością w usprawnieniu była konsekwencja w działaniu, czyli systematyczność ćwiczeń
wykonywanych w warunkach domowych,
w czym pomogło proste narzędzie – miesięczna karta przebiegu rehabilitacji, w której
określono nazwę ćwiczenia, liczbę powtórzeń
i serię ćwiczeń, umożliwiając w ten sposób ich
dozowanie.

Wnioski
	Wykazano, że przy zastosowaniu zabiegów
fizykoterapeutycznych i usprawnienia ruchowego jest możliwe uzyskanie większości podstawowych funkcji ruchowych
w stawie barkowym.
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	Stwierdzono, że w pierwszym etapie leczenia istotną rolę odegrały zabiegi fizykoterapeutyczne, powodujące m.in. zmniejszenie
bólu, umożliwiając i przyspieszając wprowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających
i oddziaływania miejscowego.
	Pokazano, że zarówno 8 miesięcy rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych, jak i liczba wykonanych powtórzeń

ćwiczeń (40 243) wystarczyły do znaczącego usprawnienia kończyny górnej u osoby
78-letniej.
	Nie udało się uzyskać pełnej sprawności ruchowej kończyny górnej ze względu na zerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, którego operacja w tym wieku, ze
względów medycznych, była wysoce ryzykowna.
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