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1. USZKODZENIA ŁĄKOTEK 
 
 Łąkotki stawu kolanowego są jego kluczowymi strukturami, zapewniającymi poprawną 
współpracę powierzchni stawowych. Ich aktywne uczestnictwo w wykonywaniu ruchów 
powoduje wysokie ryzyko uszkodzenia [1]. Nieleczone rozdarcie łąkotki prowadzi do dalszej 
jej degeneracji (Rys. 1) [2]. 
 

 
Rys.1. Uszkodzenia łąkotek: (a) rozwój prostego podłużnego rozdarcia do złożonego, (b) próbka łąkotki z 

rozdarciem typu rączka od wiadra [2] 
 

 Skutkiem uszkodzonej łąkotki jest nieprawidłowa współpraca chrzęstnych powierzchni 
stawowych [2]. 
 

 
2. LECZENIE ZACHOWAWCZE 

 
 Potencjał łąkotek do samoregeneracji jest niewielki z uwagi na ograniczenie ich 
unaczynienia jedynie do obszaru brzegu zewnętrznego [3]. Rehabilitacja daje pożądane skutki 
jedynie przy niewielkich rozdarciach [4]. 
 

 
3. ZSZYCIE JAKO PROCEDURA NAPRAWCZA  

 
 Do zszycia klasyfikowane są rozdarcia w obszarze, który charakteryzuje się potencjałem do 
regeneracji, możliwością zapewnienia ciągłości tkanki po zszyciu oraz przywróceniem 
biomechanicznych funkcji łąkotki po zabiegu [5], co wyklucza złożone uszkodzenia. 
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4. METODY REGENERACJI W OPARCIU O SKAFOLDY 
 

W przypadku złożonych rozwiązaniem jest zastosowanie skafoldu. Ta matryca 
charakteryzująca się wysoką porowatością i biokompatybilnością, wspomaga migrację 
komórek i wzrost tkanki [6,7]. Głównym ograniczeniem dla tego zabiegu jest nienaruszony 
zewnętrzny brzeg łąkotki. 
 
 
5. PRZESZCZEPY ALOGENICZNE  

 
 Przeszczep alogeniczny jest zamiennikiem usuniętej lub silnie uszkodzonej łąkotki. 
Powszechnym ograniczeniem jest brak dostępności tkanki o właściwym rozmiarze, a ryzyko 
związane z odrzuceniem przeszczepu i przeniesieniem chorób [8]. Interesującą alternatywą 
byłby implant, który jest w stanie całkowicie zastąpić anatomiczną łąkotkę. 
 
 
6. OMÓWIENIE  

 
Rolę łąkotek w przenoszeniu obciążeń wewnątrz stawu potwierdzają badania 

przeprowadzone przez A.M. Ryniewicz [9] wykazujące, że największe naprężenia w stawie 
kolanowym występują w łąkotkach, które ochraniają tkankę chrzęstną na powierzchniach 
stawowych. Jej uszkodzenie skutkuje rozwojem choroby zwyrodnieniowej, a w konsekwencji 
deformacją tkanki kostnej. 
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