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Operacyjne leczenie nierówności kończyn dolnych 
metodą Ilizarowa – rehabilitacja 

Metody operacyjnego leczenia deformacji i  nierównej długości kończyn, 
szczególnie kończyn dolnych stosuje na całym świecie, gdy istnieją ku temu 
przesłanki medyczne; metoda Ilizarowa znajduje szerokie zastosowanie w lecze-
niu tych schorzeń. Wskazaniem do leczenia są wrodzone i  nabyte zaburzenia 
osiowe kończyn oraz asymetria długości kończyn dolnych, czyli anisomelia. Za-
bieg wydłużenia kości nazywany osteosyntezą dystrakcyjną opracowany w  la-
tach 50-tych XX wieku przez prof. Gawriła Ilizarowa w  Kurganie na Syberii, 
następnie rozwinięty przez ośrodki we Włoszech i USA, stosowany jest do dnia 
dzisiejszego. Świadczy to o jego świetnej skuteczności w przypadkach przymusu 
korekcji i wydłużenia kończyny [1, 3,  5,  6].           

Nierówność kończyn dolnych ma negatywny wpływ na prawie cały narząd 
ruchu. Skrócenia kończyny dolnej powodują złe obciążanie stawów, prowadzą 
do skośnego ustawienia miednicy i kompensacyjnego tworzenia skoliozy w od-
cinku lędźwiowym, które wywołują wtórne zmiany w  postaci deformacji krę-
gów oraz zmiany zwyrodnieniowe będące przyczyną dolegliwości bólowych. 
Chód, w  związku z  naprzemiennym przenoszeniem ciężaru ciała na krótszą 
i dłuższą kończynę, staje się nie tylko mało estetyczny, ale również związany jest 
z większym wydatkiem energetycznym. Wieloletnie utykania powodują poważne 
konsekwencje zaburzające biomechanikę stawów, zwłaszcza stawów biodrowych 
i kolanowych, prowadząc do rozwoju ich wczesnych zmian zwyrodnieniowych. 
Oczywiście za pomocą odpowiedniego obuwia ortopedycznego można wyrów-
nać długości kończyn, jednak dla młodych ludzi jest to wyjątkowo niekomfortowe 
i nieestetyczne, dlatego często z tego rezygnują. Radykalnym rozwiązaniem tego 
problemu jest operacyjne wydłużenie krótszej kończyny lub skrócenie dłuższej. 
Przy nierówności powyżej 3 cm, należy rozważyć leczenie operacyjne [9, 10, 13].

Dobór odpowiedniej metody leczenia nierówności kończyn jest zależny 
od jej etiologii. Mogą to być wady genetyczne, przebyte zwichnięcia stawu bio-
drowego, powstałe urazy podczas wypadków komunikacyjnych, istotne są tak-
że wielkość skrócenia spodziewanego po zakończeniu wzrostu chorego oraz 
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wiek pacjenta i jego indywidualne oczekiwania. W nierównościach związanych 
z przerostem kończyny preferowane jest skrócenie kończyny dłuższej, a z nie-
dorozwojem lub zahamowaniem wzrostu, co jest znacznie częstsze, wydłużenie 
kończyny krótszej. Leczenie nierówności kończyn poprzez skrócenie kończyny 
dłuższej jest dobrą metodą dla niewielkich nierówności występujących w okre-
sie wzrostu dziecka, jednak wadą tej metody jest zmniejszenie wzrostu chorego, 
co jest szczególnie istotne u osób, u których przewiduje się lub stwierdza niski 
wzrost. Obecnie najczęściej stosowane techniki wydłużeń kończyn opierają się 
na zasadach opracowanej przez Ilizarowa osteogenezy dystrakcyjnej [2, 3, 7, 13].

Osteogeneza dystrakcyjna to sposób chirurgicznego wydłużania kości, po-
legający na  zamocowaniu na kości długiej (udowej, piszczelowej) stabilizatora 
zewnętrznego, jej przecięciu (lub złamaniu) bez naruszenia ciągłości okostnej, 
a następnie na stopniowym odsuwaniu od siebie powstałych fragmentów kości. 
Założenie aparatu Ilizarowa – dystraktora dokonuje się poprzez wprowadzenia 
w kość prętów Kirschnera lub grotów Schanza, które na zewnątrz są połączone 
pierścieniami (czasem półpierścieniami). Pierścienie są połączone prętami tele-
skopowymi umożliwiającymi rozsunięcie odłamów i wydłużenie kości (ryc. 1). 
Osteosynteza dystrakcyjna jest metodą wykorzystującą naturalne reakcje na-
prawcze organizmu, polegające na generowaniu nowej kości pomiędzy dwoma 
segmentami kostnymi powstałymi na skutek osteotomii. Kontrolowane odsuwa-
nie od siebie segmentów kostnych powoduje powstawanie w szczelinie przeciętej 
kości regeneratu kostnego, który z czasem przebudowywany jest w dojrzałą kość 
(ryc. 1) [3, 8, 12, 14]. 

Ryc. 1. Aparat Ilizarowa. Tworzenie i przebudowa regeneratu kostnego pomiędzy rozsu-
wanymi segmentami kostnymi

Źródło: https://www.fizjologika.pl/wydluzanie-kosci/ [06.06.2021]
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Tkanka kostna, dla której dystrakcja jest bodźcem do regeneracji, mogłaby 
być wydłużana na dowolną długość, teoretycznie nie ma górnej granicy w wy-
dłużaniu samej kości. Można ją wydłużyć nawet o  kilkadziesiąt centymetrów. 
Jednak bezpiecznie, jednorazowo można wydłużyć do maksymalnie 5-6 cm, 
co stanowi około 15% wyjściowej długości wydłużanego segmentu. Powyżej tej 
granicy dużym problemem stają się przykurcze stawów łącznie z ich podwich-
nięciami. Jest to spowodowane zbytnim naciąganiem więzadeł, ścięgien i mię-
śni. Takie masywne wydłużanie prowadzi do zniszczenia stawów, powstawania 
trwałych przykurczów i zwłóknienia mięśni. Jest  jeden wyjątek w bezpiecznym 
wydłużaniu nawet o 100% długości segmentu, mianowicie stosuje się go w przy-
padku karłowatości. U tych pacjentów ze względu na nadmiar tkanek miękkich 
jest to możliwe. Wydłużając jednoczenie obie kończyny dolne u pacjentów z kar-
łowatością na tle achondroplazji, można uzyskać zwiększenie wzrostu, przez co 
poprawiają się proporcje ciała, które u tych chorych są zaburzone z powodu re-
latywnego skrócenia kończyn w stosunku do tułowia (ryc. 2) [4, 10, 12, 15, 18]. 

Ryc. 2. Wydłużenie kończyn górnych i dolnych u pacjentki z achondroplazją
Źródło: https://pacjentka-z-achondroplazja-(karlowatoscia)-przed-i-po-zabiegu [07.06.2021]
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Wobec ciągłego wzrostu liczby zabiegów operacyjnych dotyczących wydłu-
żania kończyn dolnych metodą Ilizarowa, problem postępowania usprawniają-
cego u  tych pacjentów nabiera coraz większego znaczenia. Biorąc pod uwagę 
chorobę podstawową, ogólny stan zdrowia, powikłania pooperacyjne oraz ko-
nieczną indywidualizację postępowania, rehabilitacja tych pacjentów stanowi 
trudny i  złożony problem. Stosowane postępowanie fizjoterapeutyczne ma na 
celu zwiększenie stopnia uwapnienia kośćca, uzyskanie przyrostu siły i wytrzy-
małości mięśni wydłużanej kończyny, zwiększenie zakresu ruchomości w  sta-
wach oraz zapobieganie przykurczom. Poza przykurczami oraz zespołami bólo-
wymi istotnym problemem utrudniającym skuteczne leczenie rehabilitacyjne są 
również obrzęki kończyn dolnych, głównie pochodzenia limfatycznego i niepra-
widłowy wzorzec ruchu.

W osteosyntezie dystrakcyjnej wg metody Ilizarowa usprawnianie rehabilita-
cyjne dzielimy na pięć etapów.

Etap pierwszy – przedoperacyjny

•	 poprawa stanu uwapnienia kośćca:  
 − zabiegi zmiennego prądu FES (functional electrical stimulation),
 − pole magnetyczne o zmiennej częstotliwości,

•	 nauka poprawnego chodu z wykorzystaniem ortezy wyrównawczej dającej 
pełne obciążenie skróconej kończyny,

•	 ćwiczenia ukierunkowane na  naciski osiowe kończyny krótszej,
•	 poprawa trofiki mięśni i tkanki łącznej – należy stosować zabiegi ciepłolecz-

nicze, np. solux, hydroterapia,
•	 przeciwdziałanie przykurczom stawowym poprzez: 

 − ćwiczenia bierne z elementami autoredresji – szyna do ćwiczeń biernych 
lub czynno-biernych, np. szyna CPM Continuous Passive Motion,

 − poizometryczna relaksacja mięśni,
 − streatching, 

•	 wzmacnianie mięśni
 − ćwiczenia czynne,
 − ćwiczenia oporowe,
 − ćwiczenia w systemie ciężarkowo-bloczkowym UGUL.
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Etap drugi – wczesny pooperacyjny: 

•	 działanie przeciwprzykurczowe stosowane w łóżku pacjenta
– pozycje ułożeniowe,
– ćwiczenia z wykorzystaniem szyny bałkańskiej,

•	 ćwiczenia wzmacniające mięśnie
– ćwiczenia izometryczne i synergistyczne,
– ćwiczenia dynamiczne mające na celu również zwiększenie zakresu ruchu,
– ćwiczenia samowspomagane, 

•	 pionizacja i nauka chodzenia 
– pionizacja w 2 dobie po zabiegu,
– nauka chodu o kulach łokciowych,
– częściowe, osiowe obciążanie operowanej kończyny.

Etap trzeci – dystrakcja (wydłużania): 

Etap dystrakcji rozpoczyna się od 5-7 doby po zabiegu. Optymalne tempo 
dystrakcji to 1 mm na dobę w czterech cyklach wynoszących 0,25 mm. Pozwala 
to maksymalnie wykorzystać możliwości regeneracji tkanki kostnej bez uszko-
dzenia naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni czy stawów. Tempo wydłużania 
uzależnione jest od wielkości strefy wzrostu regeneratu kostnego. Wydłużanie 
kości długich kończyn dolnych wymaga od pacjenta dużej cierpliwości, syste-
matyczności w ćwiczeniach i zachowania zasad sterylności przy zmianach opa-
trunku wokół grotów (co 3-4 dni). Należy pamiętać, że w  trakcie wydłużania 
kończyny dolnej zmniejsza się ruchomość w stawach, wtedy należy zastosować: 
•	 ćwiczenia poprawiające  zakres ruchomości 

– poizometryczną relaksację mięśni,
– autoredresje,
– streatching,
– wyciągi pośrednie,

•	 ćwiczenia wzmacniające  mięśnie podlegające wydłużaniu
– ćwiczenia w UGULU – czynne w odciążeniu z oporem,
– ćwiczenia oporowe na trenażerach,

•	 zabiegi fizykalne o charakterze przeciwbólowym
– lampa Bioptron,
– lampa solux,
– stymulacja punktów bólowych laserem punktowym,

•	 w  celu rozluźnienia napiętych mięśni oraz wywołania efektu przeciwbólo-
wego można zastosować krioterapię,
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•	 jeśli zdjęcie RTG wykaże słaby stopień uwapnienia regeneratu kostnego, ko-
niecznie należy zastosować pole magnetyczne.
   

Ryc. 3. Aparat Ilizarowa założony w obrębie bliższej przynasady lewej kości piszczelowej 
i strzałkowej. Zdjęcie RTG wykonano 15 dni po zabiegu

Źródło: Otfi nowska i wsp.

Etap czwarty – konsolidacja (stabilizacja)

To etap przebudowy regeneratu kostnego. Okres ten jest nawet do czterech 
razy dłuższy niż etap dystrakcji. Okres przebudowy jest różnie długi w zależno-
ści od wielkości wydłużenia danego segmentu, może trwać od kilku miesięcy 
do nawet roku. W okresie tym tkanka kostna i tkanki miękkie nie podlegają już 
siłom rozciągowym. Zmniejsza się poziom bólu, czemu towarzyszy zwiększenie 
zakresu ruchomości w stawach oraz przyrost siły mięśniowej. Pacjent poddawa-
ny jest intensywnej rehabilitacji, na którą składa się:
•	 chodzenie o kulach z pełnym obciążeniem operowanej kończyny, 
•	 ćwiczenia indywidualne wzmacniające mięśnie operowanej kończyny, stosu-

jemy  ćwiczenia  izometryczne i ćwiczenia izokinetyczne, 
•	 ćwiczenia wzmacniające kończyny górne a  także ćwiczenia wzmacniające 

zdrową kończynę dolną oraz mięśnie tułowia,
•	 leczenie kinezyterapeutyczne należy uzupełnić zabiegami fi zykalnymi 

(masaż, FES, magnetotronic i zabiegi ciepłolecznicze).
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Ryc. 4. Stan po 6 miesiącach od przeprowadzonej operacji, widoczny przebudowujący 
się regenerat kostny. Zdjęcie RTG poprzedzające usunięcie aparatu

Źródło: Otfi nowska i wsp.

Etap piąty – zdjęcie stabilizatora

Usunięcie  aparatu jest uwarunkowane zdjęciem RTG (ryc. 4), po ściągnięciu 
stabilizatora obowiązuje okres jednomiesięcznego całkowitego odciążenia ope-
rowanej kończyny. Jest to związane z niską wytrzymałością na obciążenia nowo 
powstałego regeneratu kostnego. Żeby przebudowany regenerat był w pełni peł-
nowartościową mikroskopowo i makroskopowo kością i równie wytrzymałą na 
urazy, należy postępować zgodnie ze wskazanymi poniżej wytycznymi: 

•	 w pierwszym miesiącu po ściągnięciu stabilizatora
– poruszanie się za pomocą kul łokciowych odciążając operowaną kończynę, 
– jedyne dopuszczalne ćwiczenia w tym okresie to ćwiczenia:

 − izometryczne,
 − synergistyczne,
 − czynne w odciążeniu, 
 − czynne wolne, 

– dla poprawy trofi ki tkanek miękkich i układu kostnego należy stosować
 − jonoforezę,
 − masaże wirowe oraz ręczne. 
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•	 w drugim miesiącu po ściągnięciu stabilizatora
–  poruszanie się za pomocą kul łokciowych,  dopuszcza się częściowe, osio-

we obciążenie podczas chodzenia. Należy zastosować  ćwiczenia ogólno-
kondycyjne oraz ćwiczenia równoważne,

–  w drugim miesiącu kładziemy nacisk na  naukę prawidłowego chodu z sy-
metrycznym obciążaniem obydwu kończyn. 

•	 w trzecim miesiącu od usunięcia stabilizatora
– dalsze usprawnianie, wprowadzamy pełne obciążenie operowanej koń-

czyny,
–  całkowitą jej wydolność można osiągnąć po trzech miesiącach od usunię-

cia stabilizatora [3, 8, 9, 11, 16, 17].
Metody operacyjnego leczenia nierównej długości kończyn  stosuje się u dzie-

ci oraz w okresie dorastania. Wydłużania nie powinno się przeprowadzać po 30. 
roku życia. Spowodowane jest to możliwością wystąpienia licznych powikłań, 
wynikających z dużych ograniczeń tkanek miękkich w procesie egalizacji. Po-
wikłania to zawsze trochę kwestia szczęścia i predyspozycji danego organizmu, 
w metodzie Ilizarowa rany są cały czas otwarte. Bolesne skurcze, zapalenia tka-
nek, problemy zrostu kości a nawet zakażenie, problemy ze ścięgnem i mięśnia-
mi to możliwe powikłania przy tej metodzie. Może wystąpić reakcja alergiczna 
na użyty metal. Wydłużenie do 15% należnej długości w odniesieniu do zdrowej 
kończyny nie nastręczają większych problemów. Sytuacja zmienia się przy więk-
szych skróceniach kończyny dolnej, które w  różnym stopniu dotyczą uda, jak 
i podudzia oraz przebiegają najczęściej ze zniekształceniem osi kończyny. Samo 
założenie aparatu to tylko początek. Dalsza część leczenia polega w dużej mierze 
na rehabilitacji, dzięki której pacjent może utrzymać możliwie wysoką spraw-
ność fizyczną i doprowadzić do pełnego obciążania kończyny. Należy pamiętać, 
że warunkiem powodzenia leczenia jest pełna współpraca pacjenta z lekarzem 
i fizjoterapeutą, musi ściśle wypełniać zalecenia rehabilitacyjne, prowadząc nor-
malny tryb życia [9, 16, 1]. 
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Streszczenie

Operacyjne leczenie nierówności kończyn, głównie kończyn dolnych stosuje się tylko 
wtedy, gdy są ku temu przesłanki medyczne. W  ten sposób pomaga się osobom do-
tkniętym karłowatością lub osobom o nierównej długości kończyn. Zabieg wydłużenia 
kończyn nazwany „osteozą dystrakcyjną”, jest metodą wykorzystującą naturalne reakcje 
naprawcze organizmu. Podczas dystrakcji pomiędzy dwoma segmentami kostnymi po-
wstałymi na skutek osteotomii (przecięcia kości), generuje się nowa kość. Założenie na 
wydłużany segment dystraktora oraz kontrolowane odsuwanie od siebie segmentów ko-
stnych powoduje powstawanie w szczelinie cięcia nowej tkanki kostnej. Zaletą tej metody 
jest fakt, że nowo powstała kość jest histologicznie zgodna z otaczającą tkanką kostną. 
Kolejną zaletą jest równoczesne rozciągnięcie otaczających tkanek miękkich, co z kolei 
zmniejsza ryzyko powstania przykurczów stawowych i  ich zmian zwyrodnieniowych. 
Szczególne miejsce w leczeniu tych deformacji ma operacyjna metoda Ilizarowa oraz po-
prawnie prowadzona rehabilitacja w poszczególnych etapach dystrakcji.
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Summary

Surgical treatment of limb irregularities, mainly of the lower limbs, is used only if there 
are medical reasons for it. In this way, people suffering from dwarfism or people with 
unequal limb lengths are helped. The limb lengthening treatment called “distraction oste-
osis” is a method that uses the body’s natural repair reactions. When distracting between 
two bone segments resulting from an osteotomy, new bone is generated. Placing on the 
elongated segment of the distractor and the controlled movement of the bone segments 
apart results in the formation of new bone tissue in the cutting gap. The advantage of this 
method is that the newly formed bone is histologically compatible with the surrounding 
bone tissue. Another advantage is the simultaneous stretching of the surrounding soft 
tissues, which in turn reduces the risk of joint contractures and their degenerative chan-
ges. A special place in the treatment of these deformities is the surgical Ilizarov method 
and correctly conducted rehabilitation at individual stages of distraction.
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