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Uraz stawu kolanowego jest jednym z najczęstszych urazów
w układzie mięśniowo-szkieletowym człowieka. Ryzyko pojawienia się urazu występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn,
szczególnie w trakcie uprawiania aktywności fizycznej. Obecnie uważa się, że oprócz widocznych różnic w budowie anatomicznej, istotne dla zwiększonej urazowości wydają się fazy
cyklu miesiączkowego. Badania nad stabilnością stawu dowodzą, że płeć determinuje stosowanie odmiennych strategii
stabilizacji stawu kolanowego, w szczególności dotyczy to
aktywności mięśnia czworogłowego oraz grupy mięśni kulszowo-goleniowych. W więzadle krzyżowym przednim występują
receptory estradiolu i progesteronu, co przyczynia się do
zmiany jego parametrów w cyklu miesięcznym. Zmiana poziomu hormonów płciowych w trakcie faz cyklu wpływa na
pobudliwość układu nerwowego oraz zmianę w kontroli
nerwowo-mięśniowej stawu kolanowego. Wahania stężenia
estrogenów w cyklu miesiączkowym przyczyniają się do zwiększonego ryzyka uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego.
U kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną ryzyko urazu jest mniejsze. Celem pracy jest przedstawienie oraz analiza literatury, w kierunku oceny ryzyka urazu stawu kolanowego w cyklu miesięcznym.
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WSTĘP
Uraz stawu kolanowego jest jedną z najczęstszych kontuzji układu mięśniowo-szkieletowego. Dyscypliny sportowe takie jak, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna charakteryzują się
dynamiczną zmianą kierunku poruszania się,
gwałtownym przyśpieszeniem oraz wyhamowaniem. Szacuje się, że 70% urazów stawu kolanowego stanowią uszkodzenia powstałe na
skutek nieprawidłowego skrętu, lądowania bądź
wyhamowania [1]. W przypadku kobiet uraz
powstaje 4-6 razy częściej niż u mężczyzn [2],
w szczególności więzadła krzyżowego przedniego (ACL) [3]. Statystycznie średni wiek kobiet
podających się zabiegom rekonstrukcji ACL
mieści się w przedziale wiekowym 14–17 lat
oraz 18-21 lat, podczas gdy w grupie mężczyzn
średnia wieku wynosi od 18 do 34 lat [4]. ACL
stabilizuje 85% statycznego oporu ślizgu przedniego kości piszczelowej, przyczyniając się do
prawidłowej artokinematyki stawu, pełni funkcję proprioceptywną; posiada 4 typy mechanoreceptorów oraz wolne zakończenia nerwowe,
które inicjują ochronne napięcie mięśniowe
[5,6]. Źródła naukowe dowodzą, że 80% wszystkich urazów stawu kolanowego stanowią urazy bezkontaktowe. Analiza dotycząca przypadków uszkodzeń więzadła ACL wykazała, że w
zespołach piłkarek ręcznych 95%, w zespołach
koszykarek 65% urazów w kilkunastu sezonach
stanowią uszkodzenia bezkontaktowe. Skutki
uszkodzenia ACL u 31% badanych w sposób
umiarkowany powodują trudności w samodzielnym poruszaniu się, 44% pacjentów ma problem w codziennych aktywnościach, natomiast
77% zawodników nie powraca do sportu na
takim samym poziomie jak przed urazem [7].
Uszkodzenie ACL podaje się jako jedną z głównych przyczyn ryzyka wystąpienia wczesnych
zmian zwyrodnieniowych porównując do osób
nie doznających tego typu urazu [8].
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Jedną z głównych przyczyn urazu więzadła
ACL jest odmienna budowa anatomiczna kobiet
i mężczyzn. Większa podatność na uraz ACL
u kobiet może wiązać się z większą elastycznością i mniejszą sztywnością stawową [9], różnicach w budowie miednicy, ustawienia stawów
biodrowych (mniejszego kąta szyjkowo- trzonowego) [10], większego kąta Q [2], nachyleniu
kości piszczelowej w kierunku tylnym [11].
Należy podkreślić, że wyniki badań prowadzonych w tym obszarze nie są jednoznaczne.
Badania przeprowadzone w ostatnich latach,
wskazują na brak zależności pomiędzy odmienną budową anatomiczną a uszkodzeniem
ACL stawu kolanowego.
Druga hipoteza poddana analizie na przestrzeni ostatnich lat łączy większą u kobiet
podatność na uraz ACL z odmienną strategią
kontroli nerwowo-mięśniowej. Badania dowodzą, że w przypadku kobiet dochodzi do
odmiennej aktywacji struktur mięśniowych stawu kolanowego w porównaniu do mężczyzn.
W trakcie aktywności fizycznej stabilizacja stawu kolanowego głównie odbywa się poprzez
odpowiednie napięcie mięśnia czworogłowego
uda. Prawidłowa aktywacja tego mięśnia stanowi podstawową strategię stabilizacji stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej u kobiet.
Wiąże się to z słabszą siłą mięśni kulszowogoleniowych oraz większą elastycznością więzadłową. W przypadku mężczyzn badania z wykorzystaniem sEMG dowodzą, że w pierwszej
kolejności dochodzi do aktywizacji grupy kulszowo-goleniowej, a następnie mięsnia czworogłowego uda, daje to lepszą kontrolę szuflady
przedniej. Funkcja mięśnia czworogłowego uda
do 45 stopni zgięcia powoduje pracę antagonistyczną w stosunku do ACL, przyczyniając się
do wzrostu napięcia na więzadle krzyżowym
przednim [3]. U kobiet strategia stabilizacji stawu kolanowego w głównej mierze opiera się na
większej dominacji aparatu więzadłowego, natomiast u mężczyzn na aktywacji tkanki mięśniowej głównie z grupy kulszowo-goleniowej
i mięśnia brzuchatego łydki. Badania dowodzą
również, że wzrost aktywności fizycznej u kobiety nie wpływa na zmianę strategii stabilizacji stawu kolanowego. Większy stosunek napięcia mięśnia czworogłowego w relacji z mięśniami kulszowo-goleniowymi jest opisywany przez
badaczy jako główny czynnik ryzyka uszkodzenia ACL [3,6].
Trzecia hipoteza łączy podatność na urazy
ACL z wpływem hormonów płciowych na elastyczność więzadłową oraz kontrolę nerwowomięśniową [12]. Zmiany hormonów płciowych

66

w cyklu menstracyjnym ma znaczny wpływ na
układ mięśniowo-szkieletowy – powoduje zmianę w tkankach miękkich, sile mięśniowej i tworzeniu włókien kolagenowych [22].

CYKL MENSTRUACYJNY
Cykl miesiączkowy jest cyklicznym zjawiskiem,
zależnym od wielu czynników obejmujących
funkcje układu ośrodkowego, układu endokrynnego, oraz od wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych [7,14]. Dzieli się na 2 fazy:
folikularną oraz lutealną. Bardziej szczegółowy
podział uwzględnia różnice w stężeniu hormonów [15]. Ścisła zależność pomiędzy hormonami podwzgórza, hormonami przysadki oraz
steroidami prawidłowych cyklicznych zmian
w układzie rozrodczym, funkcji osi podwzgórze – przysadka – jajnik odgrywają nadrzędną
rolę w regulacji cyklu miesiączkowego od okresu dojrzewania aż do menopauzy.
W fazie krwawienia miesiączkowego (1-5
dni ) obserwuje się zmniejszone wartości estrogenów i progesteronu, jak również FSH (folikulotropowego) i LH (luteinizującego) [13].
W fazie folikularnej (6-13 dzień), zwiększeniu
ulega wydzielanie estrogenów, natomiast wartości progesteronu pozostają małe. Zwiększeniu
ulega wydzielanie relaksyny. Wartości FSH są
niskie, chociaż ich wydzielanie ma charakter
pulsacyjny aż do szczytu wydzielania LH. W fazie owulacyjnej wyraźnie zwiększa się wydzielanie FSH. Po owulacji spada gwałtownie ilość
estrogenów, natomiast zwiększa się poziom
progesteronu. Faza lutealna jest ostatnią fazą
cyklu miesiączkowego, w której obserwuje się
wysoki poziom progesteronu oraz zmniejszone
wydzielanie estrogenów [13]. Ostatnie 3 dni
cyklu przypadają na fazę przedmiesiączkową,
w której zmniejsza się wydzielanie estrogenów,
natomiast poziom progesteronu utrzymuje się
wysoki, a następnie pod koniec fazy zmniejsza
się. Zmniejszeniu ulega także wydzielanie w tej
fazie FSH i LH.

WPŁYW HORMONÓW
NA ELASTYCZNOŚĆ WIĘZADŁOWĄ
Estrogeny stanowią grupę hormonów płciowych o budowie sterydowej, do których zalicza
się estradiol, estron i estriol. Estradiol (17ßestradiol) jest podstawowym naturalnym estrogenem, wydzielanym przez komórki warstwy
ziarnistej dominującego pęcherzyka jajnikowego. Hormon ten kontroluje rozwój oocytu,
odpowiedzialny jest ponadto za utrzymanie
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odpowiedniej struktury żeńskich narządów
płciowych. Estron jest steroidowym estrogenem
o działaniu zbliżonym do działania estradiolu,
choć znacznie słabszym. Estriol jest steroidowym estrogenem, wywołującym krótszą odpowiedź fizjologiczną w porównaniu do pozostałych dwóch estrogenów [16].
Badania nad wpływem hormonów płciowych na elastyczność więzadłową wskazują na
istniejącą zależność pomiędzy zmieniającym się
stężeniem hormonów a fizycznymi właściwościami więzadła ACL. Prowadzone w tym obszarze badania skupiają się przede wszystkim na
wpływie estradiolu oraz progesteronu na właściwości więzadła ACL, pomijając wpływ innych
hormonów. ACL oprócz wspomnianych mechanoreceptorów, posiada również receptory estradiolu i progesteronu [17]. W trakcie cyklu miesiączkowego dochodzi do zmiany stężenia estrogenu i progesteronu, co przyczynia się do zmiany sieci kolagenowej [12] [5]. Wzrost stężenia
estradiolu głównie w fazie przedowulacyjnej,
w której występuje najwyższe stężenie estrogenów we krwi, wpływa ograniczając proliferację
fibroblastów oraz redukując ilość połączeń kolagenowych w strukturze ACL, natomiast
zwiększone stężenie progesteronu współwystępuje ze zwiększoną proliferacją fibroblastów
oraz tworzeniem się włókien kolagenu [12].
Zwiększona ilość estradiolu w bezpośredni sposób wpływa na zmniejszoną ilość IGF-I (a mediator of collagen production) i ICTP (marker of
type I collagen degradation) [5]. Fizjologicznie
IGF-1 wykazuje aktywność analogiczną do insuliny, pobudza wzrost tkanki chrzęstnej,
wzmacnia syntezę kolagenu i proteoglikanów
oraz utrzymuje homeostazę wapnia, magnezu
i potasu.
Romani wraz z zespołem uwzględnił w badaniu kilka estrogenów (estradiol, estron i estriol) oraz białko SHBG (białko wiążące hormony płciowe). Badano korelację pomiędzy hormonami oraz białkiem wiążącym te hormony,
a sztywnością więzadła ACL podczas trzech faz
cyklu miesięcznego u zdrowych kobiet z prawidłowym cyklem miesiączkowym. Wyniki badań
wykazały negatywną korelację pomiędzy stężeniem estradiolu we krwi a sztywnością więzadła ACL w fazie przedowulacyjnej oraz pozytywną korelacją pomiędzy stężeniem estriolu we
krwi a sztywnością więzadła ACL w fazie przedowulacyjnej [12]. Wpływ hormonów płciowych
na docelowe tkanki może być modulowany przez
interakcje zachodzące między hormonami płciowymi. Badacze, kontrolując wpływ innych hormonów płciowych oraz białka SHBG, wykazali

pozytywną częściową korelację między estriolem i progesteronem a sztywnością więzadła
ACL w fazie przedowulacyjnej [5]. Eiling wraz
z zespołem wykazał w badaniu, że zwiększona
ilość estradiolu powoduje wzrost elastyczności
więzadłowej ACL o 0,5 mm w fazie owulacyjnej przy wzroście o 0,2 mm w fazie folikularnej i lutealnej [18], zwiększa tym samym ryzyko uszkodzenia więzadła ACL.
Badania kliniczne potwierdzają powyższe
wyniki, wskazując, że u kobiet rekreacyjnie
jeżdżących na nartach dwukrotnie częściej dochodziło do uszkodzenia ACL w fazie przedowulacyjnej, gdzie poziom estradiolu jest największy w porównaniu do pozostałych faz cyklu miesięcznego. Natomiast Beynnon z zespołem nie uzyskał wyników wskazujących na
zmianę elastyczności więzadłowej w fazach
cyklu miesięcznego [19].

KONTROLA NERWOWO-MIĘŚNIOWA
W RELACJI Z HORMONAMI
PŁCIOWYMI
Literatura nie podaje zbyt wielu przykładów
wpływu estrogenów na kontrolę nerwowomięśniową. Większość doniesień naukowych
skupia się na wyniku ruchu niż na samym procesie wykonywania danej czynności. Kontrola
nerwowa można być zdefiniowana, jako wzajemna relacja pomiędzy układem nerwowym
i mięśniowo-szkieletowym w odpowiedzi na
bodźcie afferentne pochodzące z receptorów
czucia głębokiego. Priopriocepcja rozumiana,
jako indywidulana świadomość pozycji i ruchu
kończyn w przestrzeni, oraz prawidłowa aktywacja mięśni i układu więzadłowego [20].
Nadrzędną funkcję w kontroli nerwowo-mięśniowej posiada centralny układ nerwowy,
odpowiadający za odbiór bodźców z układu
obwodowego, przedsionkowego i wizualnego
a następnie przetworzenie informacji na odpowiedni poziom kontroli motorycznej [21]. Dotychczasowe badania dotyczące wpływu hormonów płciowych na propriocepcję są niejednoznaczne. Aydog z zespołem [22] wykazał, że
propriocepcja stawu kolanowego jest słabsza
w fazie menstruacji w porównaniu do fazy folikularnej oraz wczesnej fazy lutealnej, powodem tego może być zmiana dystalnej latencji
(czasu potrzebnego do wywołania skurczu mięśni) lub pobudliwości mechanoreceptorów.
W fazie tej monitoruje się niski poziom zarówno estrogenu, jak i progesteronu. Badacze uważają, że działanie estrogenu i progesteronu
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odbywa się na drodze synergii. W badaniu przeprowadzonym przez Fouladi mierzono czucie
pozycji stawu kolanowego. Największy błąd
uzyskano w fazie menstruacji, natomiast najmniejszy w fazie lutealnej [21,29]. Odmienną
tezę głosi Hertel i wsp. [22], który na podstawie własnych badań stwierdził, że nie istnieje
żadna statystyczna zależność pomiędzy propriocepcją a cyklem miesiączkowym. Badania nad
wpływem hormonów płciowych na OUN,
w szczególności estrogenów, wykazują, że na
różnym etapie cyklu miesiączkowego dochodzi
do obniżenia zdolności motorycznych u kobiet
ćwiczących [23].

URAZOWOŚĆ
Urazowość w sporcie kobiet w stosunku do
mężczyzn w urazach bezkontaktowych ACL jest
trzy razy większa w przypadku gry w koszykówkę oraz cztery razy większa w przypadku gry
w piłkę nożną [25]. Liczne badania wykazują,
że zwiększona ilość bezkontaktowych urazów
ACL odbywa się w fazie przedowulacyjnej, charakteryzującej się wysokim stężeniem estrogenu
we krwi [28]. Innego zdania jest Slauterbeck
[26], który dowodzi, że stopień urazowości
ACL jest większy w pierwszych 2 dniach cyklu,
co wiąże się z faktem zmian ilości enzymów
estrogenu i progesteronu, które posiadają wpływ
na ekspresję genów kodujących enzymy i proteiny remodelujące tkanki. Sytuacja ta jest powodem zwiększonej destrukcji lub odbudowy
tkanki w zależności od fazy cyklu. U kobiet zażywających środki hormonalne zaobserwowano
mniejsze obciążenie stawu kolanowego w trakcie lądowania po zeskoku oraz wychylenie
w płaszczyźnie czołowej w kierunku koślawienia bądź szpotawienia, zaobserwowano również
wzrost aktywności grupy mięśni kulszowo-goleniowych w stosunku do mięśnia czworogłowego. W grupie tej uzyskano lepszą stabilność
oraz mniejszą elastyczność stawu kolanowego
w stosunku do grupy nie stosującej terapii hormonalnej [27].

PODSUMOWANIE
Różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną w budowie anatomicznej, w sferze psychofizycznej,
w podejściu do sportu oraz zaangażowaniu
w aktywność fizyczną są obiektem licznych badań. Większość doniesień naukowych potwierdza tezę o istniejącej zasadniczej odmienności
płciowej. Nieodłącznym zjawiskiem towarzy-
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szącym w sporcie, jak i w codziennej aktywności jest uraz [1]. Staw kolanowy jest jednym
z lepiej opisanych stawów w układzie anatomicznym człowieka. Urazowość tego stawu,
a w szczególności więzadła krzyżowego przedniego, występuje 4 do 6 razy częściej u kobiet
niż u mężczyzn [2]. Część badań wskazuje na
różnice anatomiczne, jako istotne czynniki w procesie powstawania urazu. Wielu badaczy uważa jednak, że odmienność w budowie nie jest
bezpośrednią przyczyną urazu powstałego w stawie kolanowym, a jedynie czynnikiem pośrednim, predysponującym do tego urazu.
Dyscypliny sportu takie, jak piłka nożna,
koszykówka, siatkówka wymagają od stawu
prawidłowej kontroli motorycznej na siły, jakie
generują dane dyscypliny sportu predysponujących do bezkontaktowego urazu ACL [20,21].
Badania dotyczące wpływu kontroli mięśniowej
w cyklu miesiączkowym są niejednoznaczne
z powodu złożonego odziaływania hormonów
płciowych na organizm kobiety. Wydaje się, że
hormony płciowe w znaczny sposób wpływają
na kontrolę nerwowo-mięśniową. Wzrost estrogenu w fazie folikularnej zwiększa elastyczność
więzadłową przy spadku sztywności, co część
badaczy utożsamia ze zwiększonym ryzykiem
uszkodzenia ACL. Efekt zwiększonej elastyczności stawu potęgowany jest przez odmienną strategię stabilizacji mięśniowej przedniego wysunięcia kości piszczelowej obciążającego ACL
[21,22]. Niski poziom estrogenów i progesteronu w fazie menstruacji przyczynia się do
pogorszenia propriocepcji, co przypuszczalnie
zmienia czas reakcji układu nerwowego, zwiększając ryzyko uszkodzenia ACL. Prowadzone
badania na kobietach poddanych terapii hormonalnej potwierdzają fakt zmniejszenia ryzyka
urazu ACL w stosunku do kobiet nie stosujących antykoncepcji [27]. Zmiany poziomu hormonów płciowych mają wpływ zarówno na
kontrolę nerwowo-mięśniową, jak i wystąpienie
urazu, natomiast ze względu na niejednorodność wyników badań nie można określić fazy,
która w sposób zdecydowany predysponowała
by do większej urazowości. Nie wszystkie badania potwierdzają wpływ zmiany stężenia estrogenów na kontrolę mięśniową, dlatego należy
prowadzić dalsze badania w tym zakresie.
Oddziaływanie hormonów płciowych, kontrola nerwowo-mięśniowa oraz budowa anatomiczna są od siebie zależne i przyczyniają się do
większego ryzyka wystąpienia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego.
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