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Przeciążenia stawu kolanowego w strzelectwie sportowym 
 
 
Wstęp 

Wysiłek fizyczny w strzelectwie sportowym charakteryzuje się małą intensywnością, 
jest statyczny, ukierunkowany na utrzymanie ciężaru i stabilnej pozycji ciała. 

Na każdym treningu strzelec wykonuje nawet do kilkuset jednakowo wyglądających 
złożeń do strzału. Ze względu na bardzo wysokie wymagania stawiane zawodnikom tej 
dyscyplinie sportu, zwłaszcza w aspekcie kontroli sensomotorycznej, której wysoki 
poziom decyduje o uzyskaniu jak największej ilości punktów podczas strzelania 
i wynikach sportowych, należy zwrócić uwagę na aspekt przeciążeń układu ruchu, 
będący często efektem błędów treningowych. Urazy wynikające z przeciążenia narządu 
ruchu rozwijają się stopniowo, z charakterystycznymi narastającymi symptomami 
bólowymi. Reagowanie na wczesnym etapie pozwala na całkowite i szybkie 
zredukowanie dolegliwości. 

Jednym z najczęściej stwierdzanych następstw przeciążeń układu ruchu 
w strzelectwie sportowym jest chondromalacja rzepki, do czego predysponuje statyczny 
przeprost kolana w pozycji strzeleckiej. Jest to choroba prowadząca do destrukcji tkanki 
chrzęstnej. Zmiany chorobowe dotyczą chrząstki rzepki oraz przeciwległych kłykci uda, 
poprzez rozwłóknienie, powstawanie erozji i szczelin w chrząstce, które w konsekwencji 
prowadza do zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo–udowego. 

 
Rola chrząstki stawowej w biomechanice stawu kolanowego 

Staw kolanowy jest jednym z bardziej złożonych stawów w organizmie człowieka. 
Powierzchnie stawowe są utworzone przez kłykcie kości udowej i piszczelowej oraz 
rzepkę. 

Rzepka to trójkątna płaska trzeszczka, umiejscowiona z przodu stawu kolanowego, 
łącząc się z kością udową, tworzy staw rzepkowo-udowy, który odpowiada za mechanizm 
wyprostny stawu kolanowego. Rzepka połączona jest ze ścięgnem mięśnia 
czworogłowego uda, co sprawia, iż każde napięcie mięśnia wywołuje jej ruch. Rzepka 
zwiększa ramię siły mięśnia czworogłowego – przy kącie zgięcia 45⁰ bez rzepki mięsień 
czworogłowy uda traci około 30% siły mięśniowej (ciąg na rzepkę max. nawet do 300 kg) 
. Ta ochronna  „czapką kolana” zabezpiecza przedni przedział kolana, zarówno w zgięciu 
jak i wyproście Pełni rolę amortyzatora, przenoszącego obciążenia dynamiczne 

W związku z pełnionymi funkcjami rzepka pokryta jest bardzo grubą 6 mm warstwą 
chrząstki stawowej (najgrubsza warstwa chrząstki, która występuje w ciele człowieka) 
Jednak nawet gruba warstwa chrząstki nie zabezpiecza rzepki przed nadmiernymi 
obciążeniami, co związane jest z brakiem własnego unaczynienia i unerwienia oraz 
brakiem zdolności regeneracji.  Odżywianie chrząstki zachodzi przede wszystkim przez 
płyn stawowy, a brak unerwienia sprawia, że dopiero poważne uszkodzenie struktury 
chrząstki sygnalizowane są dolegliwościami bólowymi. Chrząstka nie posiada zdolności 
regeneracyjnych, więc zachodzący proces degeneracji jest samoistnie nieodwracalny. 
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Klasyfikacja uszkodzeń chrząstki rzepki 
W klasyfikacji uszkodzeń chrząstki rzepki wg Outerbridge`a wyróżnia się 4 stopnie. 

I⁰ - powierzchowne zmiany – w obrębie chrząstki stwierdza się zmiękczenie 
i spluszowacenie. 

II⁰ - zmiany sięgające do połowy grubości chrząstki stawowej, stwierdza się pęknięcia i 
niepełną fragmentację chrząstki (szczeliny nie większe niż 1,25 mm). 

III⁰ - zmiany sięgające powyżej połowy grubości chrząstki, stwierdza się pęknięcia pełnej 
grubości (szczeliny większe niż 1,25 mm), które sięgają do kości podchrzęstnej – bez 
odsłonięcia chrząstki. 

IV ⁰ - ubytek chrząstki stawowej prowadzący do odsłonięcia kości podchrzęstnej. 
 
Diagnostyka chondromalacji rzepki 

Rozpoznanie choroby ustalamy na podstawie wywiadu lekarskiego, badania 
klinicznego oraz badań dodatkowych. 

 
1 Objawy kliniczne chondromalacji - wywiad lekarski 

Chondromalacja rzepki jest jedną z najczęstszych powodów tzw. bolesnego kolana, 
zwłaszcza u dorastających, sportowców, w tym również uprawiających strzelectwo 
sportowe. Typowym objawem chondromalacji rzepki jest ból kolana, nasilający się po 
dłuższym chodzeniu, przy chodzeniu po schodach (wchodzeniu lub rzadziej schodzeniu), 
po dłuższym siedzeniu z zgiętymi stawami kolanowymi „ objaw kinomana’, w spoczynku, 
czasem z nasileniem w nocy. Dolegliwości bólowe lokalizują się w przednim przedziale 
kolana lub są rozlane z promieniowaniem do różnych okolic kolana. 

Choroba może objawiać się obrzękiem lub wysiękiem do stawu kolanowego, który 
występuje np. po dłuższej aktywności fizycznej i przeciążeniu stawu kolanowego. 
Towarzyszyć mogą również uczucie sztywności i braku stabilności stawu, 
spowodowane bólem, chrupanie" i "trzeszczenie" przy ruchach stawu kolanowego. 

 
2 Badanie kliniczne 

W badaniu klinicznym zwracamy uwagę na wzorzec chodu, zaburzenia osi kończyn, 
obrysy stawu kolanowego, stan skóry – ewentualne blizny pooperacyjne i pourazowe, 
ucieplenie, tkliwość palpacyjną – lokalizajcja bólu, obecność obrzęku lub wysięku w 
stawie. Ważne jest badanie porównawcze stawów, pozwalające na wychwycenie nawet 
niewielkich, ale istotnych różnic. Określamy zakresy ruchomości stawów, porównujemy 
obwody uda na określonej wysokości ponad szczeliną stawową i wykonujemy testy 
kliniczne pozwalające na ocenę struktur wewnątrzstawowych. Są to m.in. testy 
łąkotkowe, oraz testy pozwalające na diagnostykę kliniczną uszkodzeń więzadeł 
pobocznych i krzyżowych.  

W badaniu stawu rzepkowo-udowego oceniamy: 
 ruchomość - przesuwalność rzepki na boki w wyproście, we wszystkich czterech 

kierunkach - minimum 1.5–2 cm ruchu w każda stronę   
 tor przesuwu rzepki podczas zginania i prostowania kolana,  
 oceniamy towarzyszącą bolesność i tarcie rzepki przy ruchach (objaw Trillata 

I Ficata) 
 określamy kąt Q– norma 15 stopni.  
 inne: objaw obronny Fairbanka (apprehension sign), test biernej rotacji rzepki, 

próba Helfeta. 
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3 Badania dodatkowe 
 RTG 

Rutynowo wykonywane badanie RTG, w standardowej projekcji ap i bocznej nie 
jest badaniem specyficznym dla omawianego schorzenia, ale pozwala na 
orientacyjną ocenę anatomiczną ustawienia rzepki w stosunku do innych struktur 
stawu kolanowego i wynikającą z tego predyspozycję do wystąpienia i rozwoju 
chondromalacji rzepki. 

 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA  
Jest badaniem rentgenowskim, nie pozwala na uwidocznienie chrząstki stawowej 
kolana, ale dokładne obrazuje stawy rzepkowo-udowe. 

 USG 
Badanie to pozwala w głównej mierze na ocenę powierzchownych tkanek 
miękkich.  

 MRI  
MRI jest najdokładniejszym, nieinwazyjnym badaniem pozwalającym dokładnie 
zdiagnozować patologię i ocenić stopień uszkodzenia chrząstki stawowej. 

 Artroskopia 
Artroskopia jest badaniem o niewielkim stopniu inwazyjności, które pozwala z dużą 
dokładnością zlokalizować zmiany chorobowe i określić ich stopień ich 
zaawansowania. 

 
Leczenie zachowawcze i profilaktyka chondromalacji rzepki  

Celem leczenia jest  
 zmniejszenie lub eliminacja dolegliwości bólowych, 
 zmniejszenie wysięków stawowych,  
 przywrócenie prawidłowej biomechaniki stawu rzepkowo-udowego przez poprawę 

pracy mięśnia czerwonogłowego uda, 
 poprawa zakresu ruchomości stawu kolanowego, 
 poprawa wzajemnej pracy i położenia stawu biodrowego, kolanowego i stopy 

podczas chodu, 
 poprawa równowagi i czucia głębokiego. 
Leczenie ma na celu również zapobieganie postępowi choroby.  

 
Leczenie farmakologiczne  

Stosowane na każdym etapie rozwoju choroby jako leczenie wspomagające lub 
główne. Są niesterydowe  

 leki przeciwzapalne 
 leki sterydowe 
 preparaty poprawiające metabolizm chrząstki stawowej (kwas hialuronowy, 

terapia osoczem bogatopłytkowym, terapia czynnikami wzrostu, terapia 
komórkami macierzystymi)  

 
Fizykoterapia  

W zakresie fizykoterapii stosuje się krioterapię, laseroterapię, elektroterapię, 
ultradźwięki, diatermię krótkofalową, pole magnetyczne.  

Leczenie zaawansowanych etapów choroby (głębokie uszkodzenia (III i IV stopnia) 
są nieodwracalne, prowadzą do degradacji stawu i może wymagać leczenia 
operacyjnego. Ostatnie lata przyniosły rozwój nowych technik chirurgicznych. Wykonuje 
się wyrównywanie uszkodzeń shaverem lub laserem, przeszczepy kostno-chrząstne, 
technikę mikrozłamań  
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Kinezyterapia 
Największe znaczenie na wczesnym etapie choroby oraz w dalszej profilaktyce 

postępu ma kinezyterapia indywidualna, której celem jest:  
 nauka symetrycznego obciążania kończyn, 
 ewentualna poprawa wzorca zaburzonego chodu, 
 wzmocnienie osłabionych i rozciągnięcie przykurczonych mięśni, 
 zwiększenie zakresu ruchu stawów kończyny dolnej. 
Silne mięśnie czworogłowe i dwugłowe uda oraz odwodziciele są warunkiem 

w utrzymywania równowagi i stabilizacji kolana podczas aktywności fizycznej. 
 
Kinezjotaping  

Kinezjotaping - plastrowanie dynamiczne to wspomagająca metoda terapeutyczna, 
która polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi, elastycznymi plastrami.  
Plastry są rozciągliwe, przepuszczają powietrze i są wodoodporne. Oklejanie dynamiczne 
wspomaga kontrolę pracy rzepki, zmniejsza dolegliwości bólowe kolana, reguluje napięcie 
mięśnia, usprawnia pracę układu limfatycznego i poprawia mikrokrążenie, co skutkuje 
zmniejszeniem obrzęku i stanu zapalnego. 

Kinesiotaping łączy się najczęściej z rehabilitacja ruchową - z metodą PNF, terapią 
manualną, terapią tkanek miękkich. 
 
Zaopatrzenie ortopedyczne 

Ortezy mają na celu odciążenie stawu rzepkowo-udowego. Stabilizacja i podparcie 
rzepki zmienia tor jej przesuwu i zmniejsza przyparcie w stawie rzepkowo–udowym, co 
wpływa korzystnie na regenerację powierzchni chrzęstnej.  
 

Leczenie chondromalacji rzepki zwykle jest długotrwałe i stanowi kombinację kilku z 
powyższych sposobów. Decyzję o leczeniu operacyjnym podejmuje się dopiero w razie 
niepowodzenia i braku poprawy po leczeniu zachowawczym. 

 
Zapobieganie przeciążeniom stawu kolanowego w strzelectwie 

W zapobieganiu wtórnym zmianom przeciążeniowym i zwyrodnieniowym stawów 
kolanowych w szczególności występowaniu chondromalacji rzepki podstawowe 
znaczenie ma fizyczne przygotowanie zawodnika. Obszary, w których najczęściej 
pojawiają się błędy treningowe to nieodpowiednie przygotowanie fizyczne zawodnikaꞏ–
brak pracy nad ogólnym rozwojem zawodnika, czyli treningu ogólnorozwojowego, który 
stanowi fundament przygotowania zawodnika-brak zajęć wyrównawczych – 
korekcyjnych, zabezpieczających zawodnika przed pogłębianiem wad postawy 
i jednostronnym i wybiórczym przeciążeniem układu ruchu, które występują pod 
wpływem długotrwałego treningu. 

 
Znaczenie treningu ogólnorozwojowego i wydolności układu krążeniowo-
oddechowego 

Trening ogólnorozwojowy zawodnika podnosi sprawność funkcjonalną układu 
krążeniowo-oddechowego, co w dużym stopniu determinuje zaspokojenie potrzeb 
energetycznych pracującego psychicznie i fizycznie organizmu. Stanowi także jeden 
z warunków niezbędnych do osiągnięcia odpowiedniej wydolności. 

Poprawa wydolności układu krążenia wpływa na lepsze ukrwienie narządów 
wewnętrznych, w tym dostateczne dotlenienie statycznie przeciążonej tkanki 
mięśniowej i układu ruchu, poprawę siły mięśniowej i wytrzymałości, regulację napięcia 
mięśniowego. Wpływa to prawidłowe utrzymanie prawidłowej postawy strzeleckiej – 
poprzez zmniejszenie tremoru mięśniowego i zwiększenie możliwości przetrzymania 
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oddania strzału, – wydłużenia czasu pracy bez utraty substratów energetycznych w długo 
trwających konkurencjach. 

 
Zalecenia 

Każda aktywność musi być poprzedzona właściwą rozgrzewką, przygotowującą 
organizm do intensywnego wysiłku fizycznego także długotrwałego wysiłku statycznego, 
przeważającego w strzelectwie. Intensywności wysiłku musi być stopniowana 
i dostosowana do aktualnych możliwości sportowca. 

W treningu ogólnorozwojowym zaleca się wykorzystywanie różnorodnych form 
ruchu oraz stosowanie treningu uzupełniającego z wykorzystaniem ćwiczeń 
funkcjonalnych, równoważnych i propriocepcji. Zróżnicowana aktywność sprawia, że 
pobudza się różne grupy mięśniowe, co zapobiega przeciążeniom. Po zakończonej 
aktywności fizycznej zaleca się stosowanie ćwiczeń rozciągających, które zwiększają 
elastyczność mięśni. 
 
Zakończenie 

Racjonalny trening sportowy strzelca stanowi o osiągnięciach sportowych, poprzez 
lepszą kondycję fizyczną, psychiczną oraz dbałość o układ ruchu i zmniejszenie ryzyka 
urazów ostrych i przewlekłych. Nieprawidłowości aparatu ruchu predysponują do rozwoju 
kontuzji. 

W przypadku wystąpienia zaburzeń narządu ruchu zaleca się konsultację 
specjalistyczną. Utrzymujące się dłużej dolegliwości pomimo zaprzestania aktywności 
fizycznej, są wskazaniem do przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki. 
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