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Ścięgno Achillesa jest nie tylko naj-
większym ścięgnem ludzkiego cia-
ła, ale także strukturą niezbędną 

do prawidłowej lokomocji. Przerwanie 
ciągłości ścięgna Achillesa najczęściej 
związane jest z aktywnością sportową. 
Większość osób zgłasza, że uraz wystą-
pił u nich przy próbie odepchnięcia się 
i przyspieszenia do biegu (1).

Częstość występowania zerwa-
nia ścięgna Achillesa waha się 
od 6 do 37 przypadków na 100 000 
osób w ciągu roku. Większość urazów 
występuje 3-6 centymetrów proksy-
malnie od guza piętowego. Jest to tak-
że najczęstsze miejsce występowania 
zgrubienia ścięgna Achillesa przy jego 
tendinopatii. Jednakże w większości 
przypadków do zerwania ścięgna do-
chodzi u osób, które nie odczuwają 
przewlekłych dolegliwości bólowych 
w tym rejonie (1).

Do głównych czynników ryzyka nale-
żą: zmniejszony rozmiar włókien kola-
genowych, zwiększony wskaźnik BMI 
oraz przyjmowanie doustnych leków 
sterydowych (1).

Leczenie zerwanego ścięgna Achille-
sa może być prowadzone zachowawczo 
(unieruchomienie stawu skokowego 
w ustawieniu końsko-szpotawym) lub 
operacyjnie. Do głównych technik ope-
racyjnych należą: metoda przezskórna 
(fot. 1), standardowa metoda otwarta 
oraz metoda małoinwazyjna. Nie został 
do tej pory utworzony jeden, uniwersal-
ny, przebadany protokół rehabilitacji 
po zszyciu ścięgna Achillesa. Jednakże 
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doniesienia naukowe oraz doświadcze-
nie rehabilitantów i lekarzy, dające pew-
ne wskazówki, pozwalają na stworzenie 
ogólnego protokołu postępowania (2).

Aby protokół rehabilitacji po rekon-
strukcji ścięgna Achillesa był bardziej 
przejrzysty (zarówno dla rehabilitanta, 
jak i dla pacjenta), warto go podzielić 
na etapy. Każdy etap zawiera pewien 
przedział czasowy wyrażony w tygo-
dniach lub miesiącach od momentu 
operacji.

I etap (0.-2. tydzień) 
Po rekonstrukcji ścięgna Achillesa staw 
skokowy powinien zostać unierucho-
miony. Nowoczesne trendy w medycy-
nie zachęcają lekarzy do ortezowania 
kończyny operowanej, odchodzi się 
natomiast od używania usztywnień 
gipsowych, które utrudniają wczesną 
rehabilitację. Orteza powinna być usta-
wiona w zgięciu podeszwowym. Stosuje 
się także wkładki pod piętę w ortezie 
ustawionej pod kątem prostym (czyli 
0° wyprostu) (fot. 2) (3, 4).

W pierwszych dwóch tygodniach 
pacjent powinien unikać obciążania 
operowanej kończyny dolnej. W tym 
okresie zaleca się, aby aktywność 
ruchowa (w tym także zawodowa) 
pacjenta była istotnie ograniczona. 
Należy stosować profilaktykę przeciw-
zakrzepową i przeciwobrzękową, czyli 
między innymi dbać o nawodnienie 
organizmu oraz utrzymywać kończynę 
operowaną jak najczęściej w elewacji. 
Ćwiczenia czynne w tym okresie po-

Rehabilitacja pacjenta 
po rekonstrukcji ścięgna Achillesa 
trwa na ogół od 6 do 12 miesięcy. 
W procesie usprawniania bardzo 
ważna jest wiedza terapeuty 
z zakresu treningu motorycznego.

Praca recenzowana



/ /  6 / 2 0 1 5

15

winny obejmować: stawy śródstopno-
-paliczkowe, stawy kolanowe i stawy 
biodrowe. Nie wykonuje się ruchów 
w stawie skokowym ze względu na ry-
zyko rozciągnięcia tworzącej się blizny 
ścięgna Achillesa. Mimo że stopnio-
we obciążanie w ortezie następuje już 
od 2. tygodnia, to pacjent powinien 
poruszać się o kulach nawet do 6. ty-
godnia po operacji (3, 4).

II etap (2.-6./8. tydzień) 
Na tym etapie pacjent zaczyna stopnio-
wo obciążać kończynę dolną w ortezie. 
Bardzo istotne jest, żeby podczas cho-
dzenia czuł on nacisk w obrębie pięty, 
a nie przodostopia (fot. 3). W tym okre-
sie należy także stopniowo zwiększać 
zakres zgięcia grzbietowego w ortezie. 
Powinno być to wykonane w taki spo-
sób, żeby pacjent nie czuł ciągnięcia 
ani dyskomfortu w obrębie ścięgna 
Achillesa (5). 

Bardzo ważnym elementem jest 
stosowanie terapii manualnej, która 
powinna zawierać mobilizacje stawu 
skokowego oraz tkanek miękkich pod-
udzia i stopy. Bez względu na technikę 
operacyjną, która została zastosowa-
na, bardzo ważne jest mobilizowanie 
blizny. Wszystkie te techniki mają 
odtwarzać ślizg pomiędzy ścięgnem 
Achillesa, jego pochewką oraz tkanką 
podskórną i skórą. Warto także wpły-
wać na zmniejszenie napięcia w ob-
rębie mięśni strzałkowych, mięśnia 
piszczelowego tylnego oraz mięśnia 
trójgłowego łydki. 

Kolejnymi środkami postępowania 
rehabilitacyjnego są techniki rozciąga-
nia (lub detonizacji) mięśnia trójgłowe-
go łydki (fot. 4 i 5). Najczęściej stosuje 
się poizometryczną relaksację, która 
polega na naprzemiennym występo-
waniu po sobie dwóch faz: 
• Fazy napięcia mięśnia, który chcemy 

rozluźnić/rozciągnąć. Trwa ona oko-
ło 10-15 sekund, a siła wykorzystywa-
na w tej fazie nie powinna przekra-
czać 20% siły maksymalnej mięśnia. 
W II etapie rehabilitacji maksymalna 
siła pacjenta jest bardzo mała, z tego 
powodu siła wykorzystywana pod-
czas fazy napięcia powinna być na-
prawdę minimalna.

• Fazy rozluźnienia – tutaj pacjent 
ma za zadanie maksymalnie się 
rozluźnić, a terapeuta lub sam cho-
ry zwiększa rozciągnięcie mięśnia 
aż do momentu, w którym fizjotera-
peuta poczuje zwiększony opór lub 
pacjent poczuje dyskomfort w rozcią-
ganej tkance.
Po trzy- lub czterokrotnym wykona-

niu obu faz można zakończyć poizo-
metryczną relaksację napięciem grupy 
antagonistycznej. Wykonuje się to jed-
norazowo przez około 10 sekund. 

Poizometryczna relaksacja czy inne 
metody rozciągania powinny być sto-
sowane z bardzo dużą ostrożnością. 
Dla bezpieczeństwa warto zacząć 
je stosować dopiero od 4./5. tygodnia 
po operacji.

II etap rehabilitacji powinien także 
zawierać ćwiczenia czynne i oporowe, 
które mają na celu poprawę krążenia 
w obrębie kończyny operowanej, zwięk-
szenie ruchomości stawu skokowego 
oraz aktywowanie mięśni podudzia 
i stopy, w tym przede wszystkim mię-
śnia trójgłowego łydki. Jego napięcie 
jest bardzo słabo kontrolowane przez 
pacjentów w pierwszych tygodniach 
po operacji. Ćwiczenia oporowe zgi-
naczy stawu skokowego początkowo 
wykonuje się w otwartym łańcuchu 
biokinematycznym, na przykład przy 
użyciu elastycznej taśmy (fot. 6), lub 
w zamkniętym łańcuchu biokinema-
tycznym w pozycji siedzącej (lub in-
nej, w której kolano pozostaje zgięte, 
i jednocześnie unikamy zbyt dużego 
obciążenia ciężarem ciała).

Fizykoterapia zarówno w pierwszym, 
jak i w drugim etapie rehabilitacji po-
winna obejmować takie zabiegi, jak:
• krioterapia (fot. 7),
• laseroterapia, stosowana na powierz-

chowną bliznę pooperacyjną,
• elektrostymulacja mięśnia trójgłowe-

go łydki.

III etap rehabilitacji 
(od 6./8. tygodnia 
do 12./16. tygodnia) 
Na tym etapie rehabilitacji powinna za-
cząć dominować czynna komponenta 
pracy z pacjentem. Pomimo tego fizjote-
rapeuta wciąż powinien sięgać po środ-
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ki z zakresu terapii manualnej czy fizy-
koterapii, aby kontynuować pracę nad 
poprawą elastyczności tkanek miękkich 
czy zwiększaniem zakresu ruchomości 
stawu skokowego. 

Występują dwa główne kryteria 
kwalifikacji pacjenta do rozpoczęcia 
III etapu:
• stwierdzenie przez lekarza (na pod-

stawie badania ultrasonograficznego), 
iż zrost w obrębie ścięgna Achillesa 
jest prawidłowy,

• zezwolenie lekarza prowadzącego 
na odstawienie ortezy.
Rehabilitacja po drugim miesiącu 

od zszycia ścięgna Achillesa powinna 
mieć raczej charakter treningu. Należy 
kształtować u pacjenta takie zdolności 
motoryczne, jak: siła i wytrzymałość 
siłowa (szczególnie mięśni podudzia 
i stopy) oraz koordynacja (w tym zdol-
ność równowagi).

W III etapie rehabilitacji kształtowanie 
siły maksymalnej mięśnia trójgłowego 
łydki jest problematyczne ze względu 
na to, iż samo ścięgno wciąż nie jest 
w stanie przenosić dużych obciążeń. 
Dodatkowo pacjent często odczuwa 
ból przy ćwiczeniach, w których mię-
sień ten jest mocno zaangażowany(6). 
Stąd, ze względów bezpieczeństwa, tre-
ning siłowy zginaczy stawu skokowego 
powinien mieć raczej charakter trenin-
gu wytrzymałościowego, czyli takiego, 
w którym stosuje się małą liczbę serii 
(1-3), przy dużej liczbie powtórzeń (po-
wyżej 12). Poza tym jest kilka innych za-
sad, którymi powinien kierować się fizjo-
terapeuta, stosując ćwiczenia oporowe:
1) Należy uzyskać zgodę lekarza prowa-

dzącego na wprowadzenie ćwiczeń 
oporowych o większej intensywności.

2) Najlepiej zaczynać od ćwiczeń przy 
zgiętym stawie kolanowym, gdyż 

są one mniej obciążające dla ścięgna 
Achillesa.

3) Pacjent podczas ćwiczeń oporowych 
nie powinien odczuwać bólu ścięgna 
Achillesa.

4) Należy zaczynać od niewielkich ob-
ciążeń i łatwych ćwiczeń, stopniowo 
przechodząc do ćwiczeń trudniej-
szych, o większym oporze.

Przykład 
Ćwiczenie: wspięcie na palce obunóż 
w pozycji siedzącej.

I progresja: wspięcie na palce jedno-
nóż w pozycji siedzącej z kilkukilogra-
mowym ciężarkiem na kolanie pacjenta.

II progresja: wspięcie na palce obu-
nóż w pozycji stojącej z ugiętymi ko-
lanami.

III progresja: wspięcie na palce obu-
nóż w pozycji stojącej z kolanami pro-
stymi.

Fot. 1. Ścięgno Achillesa 5 tygodni po operacji szycia przezskórnego; Fot. 2. But ortopedyczny (zamiast unieruchomienia gipsowego); Fot. 3. Wczesne obciążanie ope-
rowanej kończyny dolnej; Fot. 4. Rozciąganie mięśnia trójgłowego łydki przy wyprostowanym stawie kolanowym; Fot. 5. Rozciąganie mięśnia trójgłowego łydki przy 
zgiętym stawie kolanowym
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IV progresja: wspięcie na palce jed-
nonóż w pozycji stojącej z ugiętym 
kolanem.

V progresja: wspięcie na palce jedno-
nóż z prostym kolanem.

VI progresja: wspięcie na palce obu-
nóż na krawędzi stopnia.

VII progresja: wspięcie na palce jed-
nonóż na krawędzi stopnia (7, 8).

Jeżeli zakres ruchomości stawu sko-
kowego i elastyczność ścięgna Achillesa 
pozwolą pacjentowi na stanie jedno-
nóż, to może to być pierwsze ćwiczenie, 
którym można posłużyć się w kształto-
waniu zdolności równowagi. Ćwiczenia 
równoważne można utrudnić, wykorzy-
stując niestabilne podłoże (fot. 8) lub 
ograniczając kontrolę wzrokową po-
przez zamknięcie oczu. Do treningu 
równowagi możemy wykorzystać rów-
nież ćwiczenia o charakterze siłowym, 
takie jak przysiad czy wejście na step.

Niemniej ważnym elementem rehabi-
litacji pacjenta na III etapie jest reedu-
kacja chodu, która przede wszystkim 
powinna kształtować nawyk prawidło-
wego przetaczania stopy (propulsja). 
Najczęstszym błędem popełnianym 
przez pacjentów podczas chodzenia 
jest ustawienie stopy na zewnątrz, po-
przez nadmierną rotację zewnętrzną 
w stawie biodrowym. Początkowo pa-
cjent powinien chodzić wolno, gdyż 
zbyt szybkie tempo poruszania się nie 
sprzyja kształtowaniu prawidłowych 
nawyków (9).

W celu poprawy elastyczności ścię-
gna Achillesa oraz sąsiadujących tka-
nek miękkich można zastosować tera-
pię falą uderzeniową (fot. 9). Zaleca się 
wprowadzenie tego zabiegu najwcze-
śniej w 8. tygodniu po operacji. Począt-
kowo stosuje się niską intensywność, 
zaczynając od 1 bara. Zabieg należy 

wykonywać do dwóch razy w tygodniu, 
stopniowo zwiększając intensywność 
(w zależności od odpowiedzi tkankowej 
oraz doświadczenia terapeuty).

IV etap 
(od 3./4. do 6.-12. miesiąca) 
Kryteria przejścia do tej fazy rehabili-
tacji stanowią:
1. umiejętność wykonania prawidłowe-

go wspięcia na palce obunóż;
2. uzyskanie ruchomości stawu skoko-

wego umożliwiającej swobodny chód.
Ten etap powinien przygotować 

pacjenta ostatecznie do aktywności 
ruchowej i wykonywania zadań, które 
będą mu potrzebne w pracy czy w wy-
konywaniu codziennych czynności. 
Z tego powodu rehabilitacja na tym 
etapie będzie się znacząco różnić 
u sportowca i u pacjenta o małych wy-
maganiach fizycznych. Z drugiej jednak 

6

8

7

9

Fot. 6. Ćwiczenie oporowe dla mięśnia trójgłowego łydki w łańcuchu otwartym; Fot. 7. Krioterapia miejscowa w postaci przyłożonego woreczka z żelem silikonowym 
(cold pack); Fot. 8. Przykładowe ćwiczenie równoważne na niestabilnym podłożu; Fot. 9. Zastosowanie fali uderzeniowej na ścięgno Achillesa
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strony, powinno się przywrócić pełną 
funkcję operowanej kończynie dolnej, 
więc jeżeli przykładowo pacjent mało 
aktywny ruchowo potrafi wykonać 
skok jednonóż na kończynie zdrowej, 
to rehabilitacja także powinna pomóc 
przywrócić tę zdolność kończynie ope-
rowanej (8).

Jeżeli na tym etapie wciąż występuje 
deficyt ruchomości stawu skokowego, 
to, podobnie jak w poprzednich eta-
pach, należy kontynuować stosowanie 
wszystkich wykonywanych technik, któ-
re mają za zadanie przywrócenie pełnej 
ruchomości w obrębie tego stawu.

To, co będzie różniło tę fazę od po-
przednich, to bardzo duży nacisk 
kładziony na poprawę zdolności mo-
torycznych pacjenta, takich jak: siła, 
moc, szybkość i wytrzymałość. Bardzo 
ważne jest, aby na tym etapie pacjent 
odzyskał maksymalną siłę mięśnia 
trójgłowego łydki i był w stanie swo-
bodnie wykonać wspięcie na palce 
jednonóż. Jak pokazują badania, jest 
to najważniejsza funkcja, jaką powinien 
odzyskać pacjent w trakcie rehabilitacji 
po zszyciu ścięgna Achillesa.

Poprzez odpowiednie kształtowanie 
ruchowe powinno się także przygo-
tować pacjenta do poruszania wielo-
kierunkowego, to znaczy: do przodu, 
do tyłu, do boku, a także po skosie. 
Zadanie to początkowo powinno być 
wykonywane w marszu, stopniowo 
przechodząc do truchtu i kończąc się 
na poruszaniu się w biegu, z możliwie 
maksymalną prędkością. Ponadto pa-
cjent pod koniec procesu rehabilitacji 
powinien umieć wykonać prawidłowo 
wyskok oraz lądowanie jednonóż. 

Podsumowanie 
Kształtowanie prawidłowych wzorców 
oraz zdolności motorycznych było 
do niedawna domeną trenerów przy-
gotowania fizycznego. Niemniej jednak 
przeprowadzenie pełnego procesu re-
habilitacji u pacjenta po rekonstrukcji 
ścięgna Achillesa wymaga od terapeu-
ty umiejętności także z tego zakresu 
lub ścisłej współpracy z osobą mającą 
wspomniane umiejętności.

Podsumowując, rehabilitacja pacjenta 
po rekonstrukcji ścięgna Achillesa trwa 

od 6 do 12 miesięcy, chociaż z różnych 
względów proces ten może się znacz-
nie wydłużyć. Bardzo ważna jest wiedza 
rehabilitanta z zakresu treningu moto-
rycznego, gdyż te umiejętności będą 
kluczowe, aby pacjent mógł powrócić 
do aktywności sprzed urazu, w tym tak-
że do uprawiania sportu (10). q
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P O D S U M O W A N I E
Grupa pacjentów, u której można 
stosować metody opisane w artykule
Pacjenci, u których wystąpiło zerwanie ścięgna 
Achillesa.

Proponowany program rehabilitacji
I ETAP: zakaz obciążania operowanej kończyny 
i zakaz wykonywania ruchu w stawie skokowym; 
ćwiczenia czynne zginaczy i prostowników 
kolana oraz biodra – 4 razy dziennie, 2 serie 
po 10 powtórzeń w każdej płaszczyźnie; krio-
terapia (coldpack) – kilkukrotnie w ciągu dnia, 
do 5 minut. 
II ETAP: stopniowe obciążanie operowanej 
kończyny w bucie ortopedycznym; rozluźnianie 
mięśniowo-powięziowe (także jako autote-
rapia); ćwiczenia czynne stawu skokowego 
wykonywane bardzo często w ciągu dnia 
(co najmniej 100 powtórzeń), ćwiczenia 
oporowe mięśni podudzia – 3 razy dziennie, 
3 serie po 10 powtórzeń; wprowadzenie jazdy 
na rowerze stacjonarnym.
III ETAP: reedukacja prawidłowego chodu; 
wspięcie na palce obunóż – 2 razy dziennie, 
2 serie po 10 powtórzeń, kształtowanie prawidło-
wego wzorca przysiadu; ćwiczenia równoważne 
(niski poziom trudności) oraz rozciąganie mięśni 
kończyn dolnych – 2 razy dziennie, 5 minut.
IV ETAP: kształtowanie trudniejszych wzorców 
motorycznych, m.in.: przysiad w wykroku, 
przysiad jednonóż, wyskok; kształtowanie 
poruszania się wielokierunkowego; bieganie; 
ćwiczenie wspięcia na palce jednonóż – 2 serie 
po 10 powtórzeń, 2 razy dziennie. 

Współpraca z innymi specjalistami
Regularna konsultacja ortopedyczna; angiolog 
(w przypadku objawów choroby zakrzepowej); 
psychoterapeuta (u pacjentów, którzy mają 
problemy z akceptacją niepełnosprawności).

Wskazania i porady
Najczęstszym powikłaniem po szyciu ścięgna 
Achillesa jest deficyt zgięcia grzbietowego 
stawu skokowego. Aby skutecznie temu 
zapobiegać, należy przez cały czas trwania 
rehabilitacji przykładać szczególną uwagę 
do mobilizacji ścięgna Achillesa oraz powstałych 
wokół niego zrostów, a także do rozciągania 
mięśnia trójgłowego łydki.

Zastosowanie metody
Przedstawiony  program rehabilitacji można 
także stosować w częściowych uszkodzeniach 
ścięgna Achillesa.


