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Rola ruchu w usprawnianiu kończyny, po zerwaniu  
ścięgna Achillesa – opis przypadku

słowa kluczowe : metoda SSR, 
rehabilitacja , ścięgno Achillesa

1. Wprowadzenie

Stosowanie ruchu w lecznictwie nie jest niczym nowym. O jego ważności wy-
powiadało się dziesiątki uczonych, wśród których nie zabrakło Polaków. Za ojca 
współczesnej ortopedii w okresie międzywojennym uważa się Ireneusza Wierze-
jewskiego, założyciela Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego (1923). W okresie 
powojennym wspomnieć należy: prof. Wiktora Degę z Poznania, który w 1948 r. 
utworzył Oddział  Rehabilitacji przy Katedrze i Klinice Ortopedii Uniwersytetu Po-
znańskiego, jak również profesorów M. Weisa, A. Grucę, St. Łukasika, F. Raszeję,  
J. Tomaszewską, L. Wierusza, J. Wolszczana, J. Zarębę i 31 innych ortopedów zajmu-
jących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. [1, s. 4-6; 2, s. 8] Wymienieni Au-
torzy podkreślają znaczącą rolę ćwiczeń fizycznych oddziaływujących  na organizm 
w zakresie układu mięśniowego, kostno-stawowego, układu krążenia, oddechowe-
go i nerwowego. Niektórzy stwierdzają, że brak ruchu prowadzi do tzw. hipokinezji, 
czyli zaburzenia we wszystkich układach człowieka, a więc zmniejszenia objętości 
minutowej serca o 7%, zmniejszenia maksymalnego zużycia tlenu o 27% (już po 
20 dniach spoczynku), a także zmniejszenia objętości wyrzutowej serca i ciśnienia 
krwi. [3, s. 47–50, 4; s. 115]

Z dostępnej literatury wynika, że efektywność rehabilitacji ruchowej zależy 
w dużej mierze od współpracy z pacjentem i rodzaju zastosowanych ćwiczeń, ich 
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powtórzeń, czasu trwania, intensywności ich stosowania, motywacji rehabilitowa-
nego i doświadczenia rehabilitanta. [ 5, s. 34; 6, s. 113; 7, s. 20] Wymienieni autorzy  
i inni badacze leczenia ruchem nie określają wielkości wysiłku fizycznego, który po-
winien włożyć pacjent, by uzyskać zadowalające rezultaty w zależności od rodzaju 
kontuzji, wieku, częstotliwości ćwiczeń w wymiarze dziennym, tygodniowym i mie-
sięcznym. 

W opracowaniu tym starano się pokazać na przykładzie osoby 50-letniej jej 
wysiłek i determinację włożoną w dojściu do pełnej sprawności fizycznej apara-
tu ruchu, po całkowitym zerwaniu ścięgna Achillesa. Kontuzja ta jest dość czę-
sta u sportowców, dlatego autorzy postanowili przybliżyć czytelnikowi działania 
usprawniające, możliwe do realizacji we własnym zakresie.

2. Metodologia postępowania

Celem pracy jest ukazanie drogi, jaką musi pokonać osoba po zerwaniu ścię-
gna Achillesa. W tym celu sformułowano kilka pytań, na które starano się odpowie-
dzieć. 
– Czy jest możliwa pełna rehabilitacja kończyny po całkowitym zerwaniu ścię-

gna Achillesa u osoby 50-letniej? Powodem tak postawionego pytania jest 
stwierdzenie lekarza prowadzącego, że po tym zabiegu nie będzie żadnego 
problemu otrzymania renty inwalidzkiej, tym bardziej, że operowany jest na-
uczycielem, który nie będzie mógł prowadzić zajęć praktycznych, związanych  
z demonstrowaniem ćwiczeń gimnastycznych.

– Jak długo będzie trwał proces usprawnienia kończyny? Dane z bogatej literatu-
ry przedmiotu świadczą o tym, że w tym wieku (50 lat) gojenie ran jest powol-
ne, a więc im starsza osoba, tym proces ten jest dłuższy.

– Ile powtórzeń ćwiczeń i obciążeń należy wykonać, by doprowadzić kończynę 
do normalnego stanu ruchowego? Aby odpowiedzieć na to pytanie dokonano 
przeglądu dorobku naukowego zaprezentowanego w „Postępach Rehabilitacji” i 
„Rehabilitacji w praktyce”, a także innych zwartych wydawnictwach dotyczących 
ruchu i jego zastosowania w rehabilitacji, nie znajdując w nich odpowiedzi. [8]

Postawiono hipotezę: przy zastosowaniu dużej liczby powtórzeń ćwiczeń  
i znaczących obciążeń treningowych kończyna zostanie doprowadzona do pełnej 
sprawności w stosunkowo krótkim czasie. Teza ta ma swoje uzasadnienie w prak-
tyce lekarskiej, która dowodzi, że ćwiczenia fizyczne przyspieszają gojenie ran, ale 
nie wiadomo w jakim okresie czasu dla poszczególnych kategorii wiekowych i czy 
w ogóle możliwe jest całkowite wyleczenie takiej kontuzji u osoby w zaawansowa-
nym wieku.

Materiałem badawczym była analiza indywidualnego przypadku osoby 50-let-
niej, u której zerwane zostało całkowicie ścięgno lewej nogi. Jest ono największym 
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ścięgnem w naszym organizmie i po jego całkowitym zerwaniu wymaga operacji. 
Została ona przeprowadzona 27.02.1987 r. W trakcie wywiadu stwierdzono: pacjent 
w wieku 50 lat, sportowiec, bez nałogów (papierosy, narkotyki) i bez przyjmowa-
nia lekarstw. Przywieziony do szpitala 2 dni po wypadku – pozytywnie nastawiony 
do podjęcia operacji. Lekarz prowadzący stwierdził jednoznacznie, że po operacji 
należy przejść na rentę ze względu na niewydolność kończyny i ograniczenie moż-
liwości wykonywania zawodu. Była to dla pacjenta traumatyczna wiadomość. 

Cały proces rehabilitacji kończyny podzielono na 4 etapy, zaplanowane na 
okres ok. 6 miesięcy i konsekwentnie realizowane. Pierwszy etap to pobyt w szpita-
lu, drugi – wykonywanie ćwiczeń przy unieruchomieniu kończyny (opatrunek gip-
sowy w dwóch ustawieniach stopy), trzeci – ćwiczenia po usunięciu opatrunku do 
momentu pierwszych samodzielnych kroków, czwarty – przywracanie normalnej 
funkcji nogi poprzez zastosowanie różnych form ćwiczeń terenowych. W rehabili-
tacji wykorzystano metodę stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń. [9, s. 8]

3. rezultaty usprawnienia zerwanego ścięgna

3.1. pierwszy etap rehabilitacji – pobyt w szpitalu (7 dni)
Okres ten charakteryzował się małą liczbą powtórzeń ćwiczeń. Polegał on na 

pracy dynamicznej rąk i nogi prawej (wznosy i opusty z obciążeniem 4 kg). Ćwicze-
nia te miały na celu doprowadzenie odpowiednich bodźców do kory mózgowej  
i wzmacnianie mięśni rąk i prawej nogi (rycina  1). 

Rycina 1. Liczba wznosów ramion i nogi prawej w górę z obciążeniem 4 kg po operacji 
w szpitalu w okresie pierwszych 7 dni rehabilitacji.

Źródło: opracowanie własne.
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Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że w okresie 7 dni ćwiczący  
w leżeniu tyłem wykonał 892 wznosy ramion z obciążeniem 4 kg (ciężar łączny 
3568 kg). Równolegle liczba wznosów prawej nogi, z tym samym obciążeniem, wy-
niosła 262 (1048 kg). Ważną determinantą usprawniania ścięgna Achillesa w szpita-
lu było izometryczne napinanie mięśni łydki lewej. W następnym dniu po operacji 
wykonano 8 napięć, każde do granicy bólu z wytrzymaniem od 6 do 10 sekund,  
a w piątym dniu – 250 napięć. W sumie w okresie 7 dniu pobytu w szpitalu: wyko-
nano 623 napięcia mięśni podudzia oraz chodzono przy pomocy kul wzdłuż sali, 
licząc pokonane odcinki siedmiometrowe (194 razy). Podsumowując ten okres 
rehabilitacji ćwiczeniami fizycznymi należy podkreślić, że ich celem było lepsze 
ukrwienie kończyny lewej, przyspieszając jej gojenie bez naruszenia zszytej rany. 

3.2. drugi etap rehabilitacji – po unieruchomieniu kończyny (48 dni)
Po pierwszym etapie nastąpiła 8 dniowa przerwa od rehabilitacji. Następnie 

wykonywano dużą liczbę powtórzeń ćwiczeń gimnastycznych, stosując zasadę 
stopniowania trudności. Etap ten charakteryzował się dwukrotnym założeniem 
gipsu: w ułożeniu końskim i dogrzbietowym. Określono szacunkowy ciężar, jaki na-
leży pokonać w realizacji jednego powtórzenia1. W ten sposób starano się skwan-
tyfikować wykonaną pracę podczas gimnastyki usprawniającej aparat ruchowy. 
(rycina  2).

Rycina 2. Obciążenie organizmu dziewięcioma ćwiczeniami gimnastycznymi ścięgna Achil-
lesa w okresie 19 dni rehabilitacji (kg, ∑=64655, średnia jednego dnia 3402 kg).

Źródło: opracowanie własne.

1 Np. każde wykonanie jednego napięcia i wyprostu ramion w podporze przodem („pompka”) osza-
cowano na 40 kg, to oznacza, że przy rehabilitacji 10 „pompek” ćwiczący wykonał pracę 400 kg. 
Określono następujące szacunkowe dane dla poszczególnych ćwiczeń: leżenie przewrotne 10, od-
wodzenie nogi lewej z gipsem – 15, „pompki” – 40, wznosy tułowia – 30, przysiady na jednej nodze 
– 60, krążenie nogi lewej w gipsie – 15, ugięcia ramion w oparciu o krzesło – 15, podciąganie na 
drążku nachwytem i podchwytem – po 40 kg.

3250

5700
7030

5860

8050
7670 7780

10755

6050

4000

6000

8000

10000

12000

o b
ci

ąż
en

ia
 [k

g]

2500

0

2000

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26

o

dni rehabilitacji



29

Zbigniew Szot, Tomasz Szot – Rola ruchu w usprawnianiu kończyny, po zerwaniu ścięgna Achillesa – opis przypadku

Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że obciążenie ćwiczeniami 
gimnastycznymi ciągle wzrastało, by w dwóch ostatnich dniach osiągnąć 10755 kg.  
Sumując wykonaną pracę przez 19 dni ćwiczeń stwierdzono, że rehabilitowany 
obciążył swój organizm 64655 kilogramami, co daje 3.4 T na dwa dni ćwiczeń.  Po 
wykonaniu takiego obciążenia sprawność ogólna była lepsza niż na początku re-
habilitacji.

Następnie skoncentrowano się na napinaniu mięśnia trójgłowego łydki. Po 
założeniu opatrunku gipsowego sukcesywnie przez 21 dni napinano mięśnie pod-
udzia w dwóch pozycjach: leżeniu tyłem i bokiem. W sumie w tym okresie wyko-
nano 18735 napięć, co pokazuje, że średnia napięć w każdym dniu wynosiła 892. 
Liczbę tych napięć zintensyfikowano w kolejnych 20 dniach rehabilitacji (rycina 3).

Rycina 3. Liczba napięć mięśni podudzia (triceps soure) pod opatrunkiem gipsowym 
w okresie 20 dni rehabilitacji (∑=54370)

Źródło: opracowanie własne.

Z danych tych wynika, że suma napięć mięśnia podudzia w okresie 20 dni 
rehabilitacji wyniosła 54370 powtórzeń. Podczas kontynuowania tak licznych na-
pięć w 33 dniu ćwiczeń (4200 powtórzeń) zanotowano pierwsze bóle, a drugie 
– w 42 dniu ćwiczeń (8200 powtórzeń), dlatego w następnych dniach radykalnie 
zmniejszono ich liczbę. Należy zaznaczyć, że osiągnięcie tak wysokiej objętości 
ćwiczeń osiągnięto dzięki licznym napięciom mięśni w poprzednich okresach.   

3.3. Trzeci etap rehabilitacji (20 dni)
W tym etapie w dalszym ciągu kontynuowano dużą liczbę obciążeń  

i wspięć na palce z oparciem o blat stołu. Dodatkowo wykonano 12 masaży 
wodnych, 15 ręcznych i 12 zabiegów jontoforezy jodowej. Intensywność wyko-
nywanych ćwiczeń w okresie od 47-go do 66-go dnia rehabilitacji przedstawio-
no na rycinie 4. 
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Rycina 4. Obciążenia organizmu ćwiczeniami gimnastycznymi lewej nogi podczas rehabi-
litacji ścięgna Achillesa ciągu 20 dni rehabilitacji (∑=65510)

Źródło: opracowanie własne.

Z danych tych wynika, że suma obciążeń w gimnastyce wyniosła 65510 kg, 
a średnia obciążenia organizmu w jednym dniu – 3275 kg. Zauważyć należy, że po 
10 dniach ćwiczeń, intensywność w następnych dniach wzrosła od 8090 do 8905. 
Obciążenia te są podobne do tych zastosowanych w poprzednim okresie rehabili-
tacji. Na tym etapie zakończono usprawnianie organizmu, ale ze względu na znacz-
ne zmniejszenie się obwodu mięśni układu udowego (duże zaniki mięśni grupy 
przedniej – prostowniki stawu kolanowego, grupa tylna – zginacze podudzia, gru-
py przyśrodkowej – przywodzenie uda), zaistniała potrzeba rehabilitacji tych mię-
śni, bowiem część z nich np. czworogłowy uda (quadriceps femoris) przyczepiając 
się do guzowatości kości piszczelowej jest silnym prostownikiem stawu kolanowe-
go, a za pośrednictwem mięśnia prostego uda (rectus femoris) zgina staw biodro-
wy umożliwiając tym samym poruszanie się. Dlatego zastosowano ćwiczenia spe-
cjalne by móc doprowadzić do odbudowania tkanki mięśniowej układu udowego.

W  celu wywołania odpowiedniego skutku na mięśniu czworogłowym, jako 
głównym aktywatorze prostującym staw kolanowy, stopę obciążano 4 kg ciężar-
kiem. W  ten sposób zwiększyło się obciążenie na staw kolanowy i  jednocześnie 
grupę mięśni współdziałających z czworogłowym, w wyniku czego w okresie 20 
dni wykonano 8655 wyprostów, co oznacza wykonanie dużego wysiłku w odbudo-
wie mięśnia czworogłowego. Sumę obciążeń mięśnia czworogłowego zaprezento-
wano na rycinie 5. 

Dane te uzyskano mnożąc liczbę wyprostów podudzia (8655) razy 4 kg. W ten 
sposób w trzecim etapie rehabilitacji mięsień czworogłowy wykonał pracę rzędu 
34620 kg, co oznacza, że średnia wysiłku ćwiczeń w każdym dniu wyniosła 1731 
kg. Było to znaczące obciążenie włókien mięśniowych, powodujące przyrost masy 
mięśniowej, równoznaczne ze wzrostem siły mięśni.
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Rycina 5. Suma obciążeń wyprostów i opustów podudzia lewej nogi w okresie od 47-66 
dnia rehabilitacji (∑=34620) 

Źródło: opracowanie własne.

W celu przywrócenia należytej siły ścięgna Achillesa w spełnieniu jego funk-
cji przy poruszaniu się, już na początku trzeciego etapu rehabilitacji (w 59. dniu) 
rozpoczęto specjalne ćwiczenia imitujące jego napięcie, tak, by móc przyspieszyć 
samodzielne wykonanie pierwszego kroku, a w konsekwencji – chodu. Zastosowa-
no prosty sposób ćwiczenia, polegający na wspięciach na palce z oparciem o stół. 
W  tym ćwiczeniu znaczna część ciężaru ciała została przeniesiona na ramiona, 
a z biegiem czasu – stopniowo więcej ciężaru przenoszono na ścięgno Achillesa. 
Rehabilitacja ta trwała 39 dni. Dzienne wspięcia na palce i opusty pięt w dół, przy 
znaczącym „ochranianiu” ścięgna poprzez przenoszenie ciężaru ciała na ramiona, 
przebiegały bez zakłóceń i wahały się od 250 do 1325 wspięć dziennie. 

Samodzielny chód (bez kul) nastąpił 11 czerwca, tj. w 104. dniu rehabilita-
cji, po wykonaniu 3650 wspięć z podparciem. Nie był to jeszcze pewny chód, ale 
pierwsze powolne, bardzo kontrolowane kroki. Po tym czasie, od 105 do 118 dnia 
rehabilitacji, w dalszym ciągu ćwiczono wspięcia na palce. Po tych ćwiczeniach za-
istniała konieczność zmniejszenia liczby powtórzeń wspięć ze względu na ból, któ-
ry wystąpił w guzie piętowym. Był to sygnał, aby przenieść większość ciężaru ciała 
na ramiona. W ostatnich pięciu dniach rehabilitacji ścięgna Achillesa (119-123) wy-
konano jeszcze 500 wspięć.

W  sumie w  usprawnianiu czworogłowego uda wykonano 7800 wspięć, co 
przyczyniło się do przyrostu jego obwodu do stanu przed operacją. Na tych ćwi-
czeniach zakończono zasadnicze przywracanie sprawności fizycznej zerwanego 
ścięgna Achillesa. Aby zerwane ścięgno doprowadzić całkowicie do jego pier-
wotnego stanu, zastosowano dodatkowo ćwiczenia w  terenie, by w  ten sposób 
wszechstronnie w wielu płaszczyznach i osiach przygotować ścięgno do pełnienia 
swojej funkcji bez obawy powtórnego zerwania.
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3.4. czwarty etap usprawnienia nogi (10 dni)
Ponieważ rehabilitacją przeprowadzoną w poprzednich etapach doprowa-

dzono do przywrócenia funkcji lokomocyjnej nogi, w dalszej części należało się 
skupić na usprawnieniu prowadzącym do sprawnej realizacji funkcji zawodowych 
pełnionych przez rehabilitowanego – nauczyciela akademickiego (pokazy na 
sali gimnastycznej, jazda na nartach w  różnych warunkach terenowych). W tym 
celu wybrano 10-dniowy pobyt w górach jako formę doskonalenia funkcji stopy 
we wszystkich możliwych płaszczyznach i osiach (zginanie, prostowanie, rotacje, 
wspięcia, skoki, przeskoki, wypady, zeskoki, wykroki, przenosy, itp.). Zadecydowa-
no, że odpowiednim terenem spełnienia tych zadań będą stosunkowo niskie góry 
Karkonosze, w których jest możliwość gradacji różnych form terenowych.

Na początku leczenia rekonwalescencyjnego zastosowano chody w urozma-
iconym terenie, tak, by móc przystosować nogę do stawiania stopy „z wyłączeniem” 
procesu myślowego. W tym przypadku wybrano tereny w Szklarskiej Porębie, wokół 
dolnej stacji wyciągu narciarskiego na Szrenicę. Trasy: do pośredniej stacji kolejki 
linowej, do wodospadu Szkarka, ze stacji PKP do Zakrętu Śmierci i ścieżki rozmiesz-
czone wokół Jakuszyc.

Po takim przygotowaniu fizycznym wybrano trudniejsze trasy, w sąsiednim tere-
nie górskim z bazą w Karpaczu. Podzielono je ze względu na zróżnicowane formy tere-
nowe od łatwych do trudnych. Trasy łatwe: 1) od Świątyni Wang w Karpaczu Górnym 
do schroniska Samotnia wejście w górę do Strzechy Akademickiej i zejście do Karpa-
cza; 2) wyciągiem na Kopę (1375 m n.p.m.) trasą w kierunku Śnieżki i dalej trawersem 
pod Śnieżką do Czerwonego Grzbietu i Sowiej Przełęczy, dalej czarnym szlakiem w dół 
do Wilczej Poręby w Karpaczu; 3) z Karpacza Górnego do Borowic i dalej do źródła Św. 
Anny i powrót do Karpacza Górnego. Trasy trudne: 1) z Wilczej Poręby w Karpaczu, do-
liną do schroniska Nad Łomniczką i dalej do Domu Śląskiego na szczyt Śnieżki (1602 
m n.p.m.), zejście w dół do wyciągu na Kopę (1375 m n.p.m.) lub czarnym szlakiem do 
Białego Jaru i Karpacza, 2) z Jagniątkowa, Koralową Ścieżką na Czarną Przełęcz (1350 
m n.p.m.) i dalej do Przełęczy pod Śmielcem, zejście w dół do Rozdroża pod Wielkim 
Szyszakiem i schroniska pod Łabskim Szczytem, stamtąd w dół do Jagniątkowa.

Zaprezentowane trasy są przykładami, przy pomocy których zrealizowany zo-
stał główny cel przywracania kończyny dolnej do pełnej sprawności.

Najczęściej rekonwalescenci i ich rehabilitanci zadowalają się etapem, w któ-
rym wydaje się, że odniesiona kontuzja jest w  pełni wyleczona, bowiem można 
już chodzić. Nic bardziej mylnego, bowiem tylko wszechstronna ruchomość w sta-
wach gwarantuje pełną sprawność fizyczną.

Finalnym efektem czterech etapów rehabilitacji było doprowadzenie do wy-
konania przeskoku kucznego przez 5 części skrzyni gimnastycznej wszerz, prowa-
dzenie zajęć narciarskich dla studentów w  Borowicach (11 m-cy po kontuzji) i  4 
kolejne unifikacje instruktorskie.
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Rekapitulując opisane fakty i uwagi dotyczące realizacji rehabilitacji kończyny 
dolnej lewej po zerwaniu ścięgna Achillesa należy stwierdzić, że proces ten trwał 
stosunkowo krótko, jak na osobę, która ukończyła 50 rok życia. Zazwyczaj jest tak, 
jak powiedział to pacjentowi lekarz (profesor operujący), że osobie w tym wieku 
przysługuje renta inwalidzka z uwagi na brak możliwości pełnienia funkcji nauczy-
ciela-praktyka. W świetle intensywnej rehabilitacji proces usprawniania nogi prze-
biegł szybko i bez zakłóceń, ale z dużym nakładem pracy.

4. Podsumowanie

Ustosunkowując się do opisanego powyżej przypadku rehabilitacji zerwane-
go ścięgna Achillesa należy podkreślić kilka bardzo ważnych działań, które sprawi-
ły, że pacjent doszedł do pełnej sprawności fizycznej w wieku 50 lat.

Pierwszą czynnością jaką podjęto było uświadomienie rehabilitowanego  
o konieczności wykonania olbrzymiej pracy fizycznej, w celu usprawnienia kończy-
ny. Ta świadomość była siłą sprawczą do wykonania dziesiątek tysięcy napięć mię-
śni pod opatrunkiem gipsowym i obciążeniami, co spowodowało lepsze ukrwienie 
całej kończyny, a tym samym jej odżywienie skutkujące szybszym zrostem rany. 
Były to ćwiczenia izometryczne, o których ważności pisze M. Pieniążek i wsp., jednak  
w swojej pracy nie podają oni ani liczby powtórzeń, ani czasu trwania tych napięć. 
[10, s. 37-38] W naszym przypadku liczba napięć, które uskuteczniano była bardzo 
duża, np. w trakcie pobytu w szpitalu wykonano 623 napięcia mięśni podudzia,  
a po wyjściu ze szpitala, pod opatrunkiem gipsowym, w okresie 20 dni trwania 
rehabilitacji – 18735 i w dalszych 21 dniach – 54380 powtórzeń ćwiczeń. Łącznie  
w czasie pierwszych dwóch etapów usprawnienia nogi wykonano 73728 napięć 
mięśni. Dla poparcia determinacji przeprowadzenia tak dużej liczby napięć po-
damy, że na drugi dzień po wykonaniu operacji, pacjent w szpitalu wykonał tylko  
7 napięć mięśnia trójgłowego łydki, a każde z nich do granicy bólu z wytrzymaniem 
od 6 do 10 sekund. Zwiększając sukcesywnie w każdym dniu liczbę napięć dopro-
wadzono do sytuacji, w której 19 kwietnia 1987 r. (42 dzień ćwiczeń) wykonano 
8200 skurczów pod gipsem. Był to bardzo duży wysiłek, skutkiem czego obwód 
mięśnia trójgłowego łydki lewej nogi był mniejszy jedynie o 1.5 cm, niż prawej 
(zdrowej). Należy tutaj podkreślić, że w usprawnieniu tej kończyny znaczącą rolę 
odegrały również obciążenia, które zaaplikowano przede wszystkim w etapach I, II 
i III leczenia (199401 kg). Na przykład suma obciążeń lewej nogi dla odbudowania 
mięśnia czworogłowego uda wyniosła 34620 kg. 

Niniejszy przypadek ma potwierdzenie w danych zaprezentowanych w Klini-
ce Śląskiej Akademii Medycznej w Reptach, w której dozowano obciążenia po za-
niku mięśnia czworogłowego. Autorzy piszą o tzw. setach (jeden set = 10 powtó-
rzeń, czas trwania skurczu = 5 sekund, rozluźnienie 7 sekund, wypoczynek między 
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setami 2 min), których efektem łącznie z elektrogimnastyką było uzyskanie w krót-
kim czasie przyrostu siły zbliżonej do kończyny zdrowej. W pierwszym tygodniu 
stosowano 75%, w drugim i trzecim – 85% i czwartym – 100% obciążenia. [11,  
s. 64-67] 

Podobną metodykę postępowania w rehabilitacji meniscektomii kolana 
podali Górecki i wsp., którzy wskazali na kolejność czynności, które należy za-
chować w trakcie usprawniania: założenie miękkiego opatrunku uciskającego, 
stosowanie elektrostymulacji i masażu od 1 do 15 dnia po operacji, ćwiczenia 
izometryczne od 6 dnia, ćwiczenia czynno-bierne zginania i prostowania od 8 
dnia, chodzenie o kulach i rozpoczęcie ćwiczeń w sali gimnastycznej od 11 dnia, 
a wypis ze szpitala po 20-21 dniach i kontynuacja ćwiczeń w poradni rehabilita-
cyjnej. [12, s. 17-19]

W opisanym przypadku zerwania ścięgna Achillesa całkowity czas rehabilitacji 
trwał 162 dni. W tym czasie efektywnie ćwiczono 106 dni, w którym stosowano ob-
ciążenia, wspięcia, napięcia i chody. Nie ćwiczono 15 dni w etapie II i 10 w etapie III 
ze względu na ogólne osłabienie ustroju. Pozostałe dni, szczególnie po wykonaniu 
pierwszego samodzielnego kroku, wykorzystano na normalną lokomocję (98-128). 
Dzięki konsekwentnej realizacji założonego programu nastąpiła pełna sprawność 
kończyny lewej. Potwierdzono zatem hipotezę o znaczącym wpływie ćwiczeń fi-
zycznych na usprawnienie organizmu. Bardzo ważnym działaniem w tej rehabili-
tacji było notowanie w miesięcznej karcie liczby powtórzeń ćwiczeń i obciążeń, co 
pozwoliło na weryfikację dozowania tych obciążeń w zależności od stanu fizyczne-
go pacjenta.

5. Wnioski

1. Potwierdzono bardzo ważną rolę świadomości pacjenta o konieczności podję-
cia dużego wysiłku w długim okresie leczenia.

2. Istotą utrzymania sprawności mięśni pod opatrunkiem gipsowym jest ich napi-
nanie do granicy bólu. 

3. Ważną czynnością w usprawnieniu jest notowanie liczby powtórzeń ćwiczeń.
4. Istotą skutecznej rehabilitacji jest konsekwentna realizacja założonego progra-

mu ruchowego. 
5. Efektem przeprowadzonego leczenia było normalne funkcjonowanie w społe-

czeństwie przez dalsze 26 lat działalności zawodowej. 
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Role oF moTioN iN RehabiliTaTioN oF a limb aFTeR  
The achilles TeNdoN RupTuRe – case sTudy

Summary

Keywords: SSR method, rehabilitation, Achilles tendon

Available bibliography shows that efficiency of motion rehabilitation depends to a large 
extent on cooperation with a patient, type of exercises applied, their repetition, duration, 
intensity of application, motivation of the rehabilitee and experience of the rehabilitator. 
The authors, however, do not determine the daily, weekly, and monthly volume of physical 
effort the patient should take in rehabilitation process to obtain satisfactory results. The 
article discusses an individual case of the Achilles tendon rupture with a 50-year-old patient 
and his rehabilitation based on a significant number of repetitive exercises and diversified 
training loads. A method of stimulated serial repetitions (SSR) was applied. The period of 
tendon’s full rehabilitation was about six months. The result of the rehabilitation was the 
patient’s normal functioning in the society throughout 26 years of his job activity.


