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Zdrowie

Jak unikać kontuzji (2)
Kolano
1.

STAW KOLANOWY ŁĄCZĄCY
DWIE NAJWIĘKSZE KOŚCI
(UDOWĄ I PISZCZELOWĄ)
JEST NAJWIĘKSZYM STAWEM CZŁOWIEKA. Uznawany
jest również za staw o najbardziej
mgr TOMASZ SOŁOWIŃSKI
skomplikowanej budowie anatomicz- fizjoterapeuta w Centrum Renej ze względu na dużą ilość struktur habilitacji Sportowej; absolwent
zewnątrz- i wewnątrzstawowych
Wydziału Rehabilitacji AWF
doskonale współgrających ze sobą
w Warszawie; uczestnik podyplozapewniając prawidłowe jego funkmowych szkoleń nowoczesnych
cjonowanie. Budowa kolana powinna
metod fizjoterapii; zajmuje się
być rozpatrywana jako kompleks
usprawnianiem aktywnych
połączeń, z których dwa główne to
sportowo osób z zespołami bóstaw udowo-piszczelowy oraz staw
lowymi, po urazach i operacjach
rzepkowo-udowy (połączenie rzepki
ortopedycznych; doświadczenia
z kością udową). Ze względu na
własne w XC oraz MTB Marathon;
mechaniczną doskonałość, gdzie zawww.solowinski.pl
pewniona jest optymalna ruchomość
przy optymalnej stabilności, kolano bywa
nazywane „koszmarem inżyniera”.
2.

Pozycja wyjściowa: klęk jednonóż wykroczny, chwyt ręką kończyny po tej samej
stronie, biodro tej strony wypchnięte w przód, brzuch wciągnięty; - przyciągnij
ręką piętę w kierunku pośladka do pierwszego uczucia wyraźnego ciągnięcia
z przodu uda tej kończyny, utrzymaj tę pozycję 20 sek., następnie rozluźnij
nogę na kilka sekund; powtórz 5 razy dla prawego i lewego mięśnia

W czasie jazdy na rowerze kolano ma z pozoru łatwą rolę do
spełnienia - wykonywanie jednopłaszczyznowego ruchu zgięcia
i wyprostu przeciw oporowi korb w zakresie ok. 30-110o. Jest
to przyjazny dla stawu zakres, bez skrajnych pozycji. Ponadto
to praca w warunkach tzw. zamkniętego łańcucha kinematycznego (końcowe ogniwo - stopa - jest ustabilizowana na pedale,
ruch jednego ogniwa powoduje określony ruch innych ogniw
- podudzie, udo,...), jest bardzo bezpieczna dla stawu. Brak jest
mocno dynamicznych, złożonych ruchów, jak np. w grach zespołowych przy zmianie kierunku biegu. Potencjalne zagrożenie
tkwi jednak w wysokiej powtarzalności tego prostego ruchu, która
może sięgać ponad 7000 obrotów korby w czasie godziny jazdy,
przez co nawet subtelne zaburzenie biomechaniczne powtarzane
przez kilka godzin pedałowania, parę treningów w tygodniu, itd.
może doprowadzić do przeciążenia stawu.
Istnieje szereg okoliczności, w których kolarz będzie bardziej
narażony na problemy bólowe kolana. Asymetrie posturalne, jak
np. różnica długości kończyn lub asymetria ustawienia miednicy będą niekorzystnie rzutować na pracę kolana na rowerze.
Również osoba po przebytym urazie (np. skręcenie kolana
z uszkodzeniem więzadłowym) lub operacji stawu, jeżeli nie była
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Pozycja wyjściowa: stanie, nogi
skrzyżowane - przednia ugięta,
tylna prosta; wykonaj skrętoskłon tułowia w kierunku stopy
kończyny tylnej (wyprostowanej) do uczucia pierwszego
wyraźnego ciągnięcia z boku
uda tej kończyny, utrzymaj tę
pozycję 20 sek., potem powróć
do pozycji wyjściowej na kilka
sekund; powtórz po 5 razy dla
prawej i lewej strony

usprawniana rehabilitacyjnie pod kątem powrotu do kolarstwa, jest bardziej narażona
na ból. Błędy treningowe, takie jak gwałtowne zwiększanie dystansów, nieumiarkowany
trening podjazdów lub jazda na wysokich przełożeniach z niską kadencją łatwo mogą
doprowadzić do przeciążenia najbardziej narażonych na to struktur w kolanie.
Najczęstszą kolarską dolegliwością, pojawiającą w obrębie kolana
bez doznania urazu, jest ból w jego przedniej części, odczuwany
za lub dookoła rzepki w czasie jazdy na rowerze, chodzenia po
schodach (zwłaszcza w dół), biegania, skakania, ale również długiego siedzenia (tzw. „syndrom kinomana”), ponadto może występować wyczuwalne lub słyszalne chrupanie pod rzepką. Objawy
te zazwyczaj będą związane z problemem w stawie rzepkowo-udowym. Rzepka jest rodzajem bloczka, którego funkcją jest poprawa
warunków pracy mięśnia czworogłowego poprzez wydłużenie ramienia siły, na którym działa. Poprzez cały zakres ruchu, w jakim
pracuje kolano na rowerze, prawie cała powierzchnia chrzęstna
rzepki będzie miała kontakt z chrząstką kości udowej (w różnych
kątach zgięcia różne strefy kontaktu). Rzepka ma swój optymalny tor ruchu, po którym, aby mogła się poruszać, siły działające
na nią (ustawienie kości, działanie mięśni, stabilizacja przez
więzadła) muszą być odpowiednio zrównoważone. Dysbalans tych sił będzie zwiększał
ciśnienie w pewnych partiach stawu rzepkowo-udowego prowadząc do jego przeciążenia.
Pierwotna przyczyna problemu bólowego przedniego przedziału kolana u cyklisty może
leżeć poza stawem,
3.
a nawet poza nim
samym. Zawsze
najpierw warto
sprawdzić sprzęt, bo
tutaj źródła problemu są najłatwiejsze
do wyeliminowania.
Szukając problemu od
samego dołu należy
spojrzeć na korby.
Jazda na zbyt długich
ramionach korb
będzie pretendować
do przeciążania tego
stawu (jak właściwie dobrać długość
korby pisaliśmy w
bB#6/2009 przyp.
Pozycja wyjściowa: stanie jednonóż na krawędzi stopnia
red.). Po pierwsze wydłużenie korby
(najlepiej przed lustrem), hantle w rękach; powoli wykonaj
wymaga większego zgięcia w kolanie,
półprzysiad sięgając piętą wyprostowanej, nieobciążonej końa kompresja w stawie rzepkowoczyny do podłoża i powoli powróć do pozycji wyjściowej (cały
udowym rośnie wraz z kątem zgięcia
czas utrzymuj kolano nad stopą - nie może „składać się” do
(w warunkach zamkniętego łańcucha
środka!; staraj się, aby kolano nie wychodziło w przód przed
kinematycznego), po drugie to jakpalce stopy, zachowaj proste plecy); wykonaj 15 powtórzeń,
byśmy cały czas jechali na wyższym
zmień kończynę, zrób po 3 serie na stronę
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biegu. Optymalna długość ramion korb zależy od wymiarów jeżdżącego, rozmiaru roweru i stylu jazdy. Kolejny element to pedały
i odpowiednia ilość luzu bloków. Zbyt skrępowane stopy mogą
ustawiać podudzie w rotacji na poziome stawu kolanowego zwiększając przez to obciążenie rzepki (szczególnie rotacja zewnętrzna
- pięty skierowane do wewnątrz, będzie wpływać niekorzystnie).
Ilość luzu roboczego na pedale jest zależna od producenta. Bloki
w butach powinny być ustawione tak, aby oś pedału pokrywała się
z głową pierwszej kości śródstopia (zgrubienie przed paluchem)
- jest to fizjologiczne miejsce obciążania stopy (O tym jak ustawić
bloki pedałów radziliśmy w bB#4/2009 przyp. red.). Zbyt niskie
ustawienie siodła będzie wpływać podobnie jak za długa korba.
Siodło powinno być ustawione tak, aby w dolnym martwym punkcie kolano było zgięte 30o. Ważna jest również pozycja siodełka
4.

Pozycja wyjściowa: leżenie bokiem, kolana i biodra zgięte, gumowa taśma zawiązana wokół ud nad kolanami; powoli rozciągnij taśmę nogą górną nie zmieniając
pozycji miednicy i tułowia oraz nie tracąc kontaktu stóp ze sobą, powoli powróć do
pozycji wyjściowej; wykonaj 15 powtórzeń, zmień stronę, zrób po 3 serie na stronę

w ustawieniu przód-tył. Prawidłowo, w pozycji korby na godzinie
3.00 pion spuszczony z przodu rzepki powinien pokryć się niżej
z osią pedału. Siodełko ustawione zbytnio z przodu będzie wpływać na wzrost sił przypierających rzepkę do kości udowej podczas
jazdy. Teraz o kilku trudniejszych do zlokalizowania zaburzeniach
i wymagających pomocy specjalisty (lekarz, fizjoterapeuta)… Fizjologicznie w kolanie istnieje przewaga sił działających na rzepkę
w kierunku bocznym. Przy niezachowanym odpowiednim balansie
napięcia mięśniowego dochodzi do nasilenia tej dysproporcji,
co niekorzystnie wpłynie na tor ruchu rzepki. Niesprzyjającym
układem jest skrócenie mięśni i innych struktur leżących z boku
kolana (m.in. pasmo biodrowo-piszczlowe) oraz osłabienie mięśni
z przyśrodkowej strony (m.in. mięsień obszerny przyśrodkowy,
a w szczególności jego najbardziej skośnie przebiegające włókna).
Ponadto skrócenie mięśni łydki, tylnej grupy mięśni uda oraz
dysbalans napięcia mięśniowego w stawie biodrowym, również
może być przyczyną przeciążenia stawu rzepkowo-udowego. Osoby z zaburzeniami w obrębie stóp, jak np. płaskostopie, powinny
używać indywidualnie wykonanych przez specjalistę wkładek,
aby nieprawidłowości w mechanice stopy zostały zniwelowane na
jej poziomie i nie wpływały na pracę kolana. Z punktu widzenia
fizjoterapii/prewencji urazów wielkim błędem popełnianym przez
rzeszę rowerzystów jest kierowanie kolan do wewnątrz w czasie
pedałowania (najbardziej zauważalne w początkowej fazie prostowania). Jest to ruch absolutnie niezdrowy, bardzo zaburzający
prawidłową mechanikę stawu rzepkowo-udowego. W prawidłowym
stereotypie ruchowym kolano powinno znajdować się cały czas nad
stopą (ideałem osi kończyny jest środek rzepki rzutujący na drugi
palec stopy). Błąd ten może być spowodowany m.in. słabymi mięśniami okolicy biodra, wadami stopy, złym nawykiem ruchowym
oraz w niektórych przypadkach chęcią zachowania jak najbardziej
aerodynamicznej pozycji.
„Kolano biegacza” to prostsza nazwa zespołu tarcia pasma
biodrowo-piszczelowego, który dotyczy nie tylko joggerów, lecz
bikerów również. Pasmo biodrowo-piszczelowe jest łącznotkankową strukturą rozciągającą się wzdłuż boku uda, związaną
z mięśniami obręczy biodrowej, jej przyczep końcowy znajduje
się na kości piszczelowej. W czasie prostowania/zginania kolana,
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w kącie ok. 30o pasmo przechodzi nad wysuniętym w bok elementem kostnym (nadkłykieć boczny kości udowej). Prostowanie kolana w czasie jazdy ponad pozycję 30o (wielokrotne przekraczanie punktu największego tarcia) oraz nadmierne napięcie tej struktury
sprzyjają rozwojowi tego syndromu, objawiającego się bólem z boku kolana lub z boku
uda. Oprócz za wysokiego ustawienia siodła (poniżej 30o zgięcia kolana w dolnym martwym punkcie), zbytnie jego wysunięcie w tył oraz ustawianie pięt na zewnątrz w czasie
jazdy będzie działać prowokacyjnie na tę dolegliwość.
Wiele innych struktur może być powodem bólu okolicy kolana, np. przeciążone ścięgna
mięśni - ich zmiany degeneracyjne lub stany zapalne w kaletkach maziowych (pęcherzyki z płynem stawowym leżące między ścięgnami zmniejszają tarcie między nimi). Ból
może również świadczyć o uszkodzeniach struktur stabilizujących kolano - więzadła,
łąkotki i in. Żadna dolegliwość pojawiająca się w czasie treningu lub po nie powinna
być bagatelizowana i należy pojawiający się problem jak najszybciej skonsultować
z lekarzem lub fizjoterapeutą
w celu dokładnej diagnozy
- lokalizacji źródła problemu
oraz podjęcia indywidualnie
zaprogramowanej terapii.
W ramach treningu uzupełniającego - nacelowanego
na profilaktykę problemów
kolanowych - rowerzysta
powinien dbać o elastyczność
struktur z tendencją do
skracania się oraz wzmacniać
mięśnie skłonne do „lenistwa”. Czterema kluczowymi
ćwiczeniami będą: stretching pasma biodrowo-piszczelowego (zdjęcie 1), stretching
mięśnia prostego uda (zdjęcie 2), ćwiczenie wzmacniające przyśrodkową część mięśnia
czworogłowego uda (zdjęcie 3), ćwiczenie wzmacniające mięśnie pośladkowe (zdjęcie
4). Ćwiczenia powinny być wykonywane 2-3 razy w tygodniu, nigdy bezpośrednio przed
lub po treningu. Jednoznacznym sygnałem do przerwania ćwiczeń jest ból w trakcie lub
po ich wykonaniu. „Noga” to nie tylko kolano. W następnym odcinku o tym, co może
boleć trochę niżej lub trochę wyżej.
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Podczas Tour de Flandres Giro zaprezentowało nowego członka rodziny. Jest to krzyżówka Ionosa, po którym
odziedziczył 24 otwory wentylacyjne (Wind Tunnel™) i modelu Prolight, który przekazał w genach tendencję
do małej wagi. Nowy kask będzie występował w trzech rozmiarach i ośmiu kolorach, w tym w barwach grup
zawodowych Garmin Cervélo i Rabobank. Według Grega Shapleigha z EBS, nie było łatwe po 25 latach ciągłego dostarczania nowości, wyjść naprzeciw coraz wyższym wymaganiom rynku. Z czymś nowym, innowacyjnym i zaskakującym. Jeszcze raz udało się. Wyznacznikiem były najlepsze parametry poszczególnych modeli,
na które nałożono najnowsze technologie produkcji, co w efekcie dało np. nie tylko wspomnianą wentylację
na poziomie Ionosa, ale sam kask o 34% lżejszy od poprzedników. Jak to się robi? Najlepiej zapytać mamę
i tatę…, ale minimalizując ilość punktów kontaktu z czaszką i stosując gąbkę EPS o mniejszej gęstości
- już zyskujemy 15% na wadze w porównaniu do poprzedniego rozwiązania. Dodajmy do tego najnowszą
i najlżejszą technologię wzmocnienia wewnętrznego konstrukcji Thermoformed SL Roll Cage™ z 24 otworami
wentylacyjnymi, bez uszczerbku na wytrzymałości i już mamy kolejne 49% mniej wagi w porównaniu do
poprzednich skorup. Kask może założyć na głowę 98% populacji, a to dzięki systemowi dopasowania Roc
Loc® 5. Na koniec informacja dla PIH-u: kask posiada certyfikat normy europejskiej CE. (DB)

