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Wydawnictwa ciągłe 

1. Bac, Aneta : Krioterapia miejscowa we wczesnym okresie rehabilitacji po całkowitej 
alloplastyce stawu kolanowego / Aneta Bac, Paweł Sosin, Ela Ciszek, Dorota 
Czechowska, Julian Dutka // „Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”. 
– 2007, nr 4 (4), s. 19-25 
Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy jest próba określenia rodzaju oraz stopnia 
zależności pomiędzy zabiegami krioterapeutycznymi, a: 1/ pooperacyjną utratą krwi, 2/ 
pooperacyjnymi dolegliwościami bólowymi, 3/ zużyciem leków p/bólowych, 4/ obrzękiem 
operowanego stawu, 5/ przyspieszeniem powrót pełnego zakresu ruchu w operowanym 
stawie. Materiał i metody badawcze: W badaniu wzięły udział 2 grupy pacjentów jednorodne 
pod względem wieku, płci, etiologii choroby oraz zaawansowania zmian zwyrodnieniowych. 
Grupa badana, w której pacjenci będą poddani zabiegom kiroterapeutycznym i grupa 
kontrolna - bez zabiegów krioterapeutycznych. Liczebność obu grup była taka sama i wynosiła 
14 osób. Ocena: stawu kolanowego była dokonywana w skali KSS, stopień dolegliwości 
bólowych przy pomocy skali VAPS, wielkości obrzęku przy pomocy pomiaru obwodu stawu 
kolanowego. Po zabiegu dodatkowo była oceniana wielkość zużycia, dawki, rodzaj leków 
przeciwbólowych przyjmowanych przez pacjenta oraz ilość utraconej krwi. Wyniki: Nie 
stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie ilości 
utraconej krwi, funkcji stawu kolanowego i zużyciu leków p/bólowych. Stwierdzono natomiast 
statystycznie, istotne różnice w kontroli obrzęku pooperacyjnego kończyny oraz nasileniu 
dolegliwości bólowych. Wnioski: 1/ Krioterapia miejscowa u pacjentów po całkowitej 
alloplastyce stawu kolanowego w okresie wczesnej rehabilitacji pozwala na zmniejszenie 
poziomu dolegliwości bólowych odczuwanych przez pacjentów oraz pozwala lepiej 
kontrolować pooperacyjny obrzęk stawu kolanowego. 2/ Krioterapia miejscowa u pacjentów 
po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego w okresie wczesnej rehabilitacji nie zmniejsza 
okołooperacyjnej utraty krwi, nie poprawia funkcji stawu kolanowego oraz nie zmniejsza 
zużycia leków p/bólowych. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum  

2. Białkowska, Joanna : Usprawnianie po endoprotezoplastyce stawu kolanowego / 
Joanna Bałkowska, Aleksandra Kaniak // „Rocznik Medyczny”. – 2005, nr 13 (1), s. 
47-50 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

3. Błaszczak, Edward : Ocena wpływu czasu rozpoczęcia usprawniania na skuteczność 
kinezyterapii u chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego - 
porównanie wyników wczesnej i późnej rehabilitacji ruchowej / Edward Błaszczak, 
Andrzej Franek, Jerzy Klimczak , Jakub Taradaj // „Annales Academiae Medicae 
Silesiensis”. – 2007, nr 61 (1), s. 28-34 



Streszczenie polskie: Wstęp: Badano wpływ czasu upływającego od operacji do rozpoczęcia 
rehabilitacji na proces usprawniania chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawów 
kolanowych.Materiał i metody: Spośród 30 chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego utworzono losowo 2 grupy porównawcze. Do grupy A zakwalifikowano 17 
chorych, u których średni czas upływający od momentu przeprowadzenia operacji do 
rozpoczęcia rehabilitacji ruchowej wynosił 6 tygodni. Pacjentów z tej grupy poddano 
usprawnianiu kinezyterapeutycznemu przez okres 4 tygodni. Natomiast do grupy B 
zakwalifikowano 13 chorych, u których średni czas upływający od momentu przeprowadzenia 
operacji do rozpoczęcia rehabilitacji ruchowej wynosił 8,5 miesiąca. U pacjentów tych 
zastosowano identyczne usprawnianie kinezyterapeutyczne jak w grupie A. Wyniki: Oceniając 
postępy rehabilitacji, oszacowano stan chorych w dniu przyjęcia do ośrodka rehabilitacyjnego 
oraz po zakończeniu usprawniania za pomocą: goniometru, zmodyfikowanej skali Lysholma, 
subiektywnego kwestionariusza kolana - VAS i pomiaru goniometrycznym testem wahadła. 
Wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że czas upływający od operacji do 
rozpoczęcia rehabilitacji nie wpływa na proces usprawniania chorych po endoprotezoplastyce 
stawów kolanowych. Rezultaty otrzymane  
w obu grupach okazały się porównywalne. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

4. Boerner, Ewa : Badanie jednoczesnego wpływu promieniowania laserowego i prądów 
interferencyjnych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych / Ewa 
Boerner, B. Kulczycka, A. Konieczna // „Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 
Inżynieria Biomedyczna”. – 2006, nr 12 (1), s. 13-14 
Streszczenie polskie: Celem badań była ocena skuteczności równoczesnej terapii światłem 
laserowym i prądami interferencyjnymi. Na podstawie wyników stwierdzono, że zastosowana 
terapia skutecznie obniża poziom bólu i wpływa na zwiększenie zakresu ruchu w stawach i 
może być stosowana jako metoda z wyboru. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

5. Boerner, Ewa : Ocena skuteczności krioterapii i magnetoterapii u chorych ze 
zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych / Ewa Boerner, Barbara Ratajczak, 
Małgorzta Chmiel, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Arleta Hawrylak // „Acta Bio-Optica 
et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna”. – 2010, nr 16 (4), s. 310-313 
Streszczenie polskie: Badaniem objęto grupę 25 osób, u których stwierdzono chorobę 
zwyrodnieniową stawów kolanowych. Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów 
fizykoterapeutycznych - magnetoterapii i krioterapii. Badano czynny zakres ruchu zgięcia w 
stawach kolanowych oraz oceniono ból według wizualnej skali analogowej (VAS - Visual 
Analogue Scale). Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowane zabiegi 
fizykoterapeutyczne wpływają na zwiększenie zakresu ruchu w stawach kolanowych i istotnie 
statystycznie zmniejszają poziom dolegliwości bólowych. Zaobserwowano istotną 
statystycznie korelację między poziomem bólu a zakresem ruchu w stawach. 
Dostęp online: http://www.inzynieria-biomedyczna.com/index.php/archiwum-
wydan/75-2010-4 

6. Bonikowska-Zgaińska, Mirosława : Zastosowanie masażu klasycznego z elementami 
masażu głębokiego oraz ultradźwięków w chorobie zwyrodnieniowej stawów 
kolanowych (badania pilotowe) / Mirosława Bonikowska-Zgaińska, Marzena Stróżyk, 
Magdalena Bandurska, Lucyna Krzyżańska, Ignacy Frajher, Mieczysława Koperska, 
Irena Zimmermann-Górska // „Zeszyty Promocji Rehabilitacji IRONS”. – 2013, nr (2), 



s. 17-22 
Streszczenie polskie: Wstęp. Najczęstszym umiejscowieniem zmian zwyrodnieniowych są 
stawy kolanowe. Główne objawy choroby to ból, ograniczenie funkcji stawu i pogorszenie 
jakości życia. Cel. Celem pracy była ocena skuteczności masażu i ultradźwięków 
stosowanych na okolicę stawów kolanowych u chorych wykazujących 3 stopień zmian 
zwyrodnieniowych według skali Kellgrena i Lawrencea. Badani chorzy i metody. Badaniami 
objęto 30 chorych (9 mężczyzn i 21 kobiet) w wieku średnio 67 lat (+/- 7,9), średnią BMI 30,09 
i czasem trwania choroby przeważnie w zakresie mniej niż 5 i od 5 do 10 lat. Zastosowano 
masaż klasyczny z elementami masażu głębokiego okolicy stawów kolanowych oraz zabiegi 
ultradźwiękami. Przed i po zabiegach oceniano nasilenie bólu w stawach i uczucie sztywności 
oraz jakość życia chorych (skale VAS i WOMAC). Wyniki. Wstępne wyniki świadczą o dużej 
skuteczności zastosowanych zabiegów - ich działanie pozwoliło na zmniejszenie bólu i 
sztywności oraz poprawę sprawności fizycznej. Różnice ich pomiarów przed i po zabiegach 
okazały się istotne statystycznie. Wnioski. Masaż klasyczny z elementami masażu głębokiego 
tkanek okołostawowych u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach kolanowych, w 
połączeniu z zastosowaniem zabiegów ultradźwiękami, jest skuteczną metodą zwalczania 
bólu i przywracania funkcji tych stawów. 
Dostęp online: http://www.irons.com.pl/wp-content/uploads/2013/11/Bonikowska-
Zgai%C5%84ska-i-wsp.-PL.pdf 

7. Borowski, Marcin : Wyniki leczenia zakażeń okołoprotezowych metodą dwuetapowej 
endoprotezoplastyki rewizyjnej z zastosowaniem spacera zawierającego antybiotyk / 
Marcin Borowski, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Łukasz Cieliński // „Ortopedia 
Traumatolgia Rehabilitacja”. – 2012, nr 14 (1), s. 41-54 
Streszczenie polskie: Wstęp. W związku ze wzrastającą liczbą wykonywanych alloplastyk 
zwiększa się również ilość powikłań, wśród których do najcięższych należą infekcje 
okołoprotezowe (IOP). Mimo, że występują stosunkowo rzadko ( 1 proc.) niweczą one 
rezultaty nawet najlepiej wykonanych endoprotezoplastyk, powodując znaczne uszkodzenia 
oraz ubytki kości i tkanek miękkich, które utrudniają wtórne operacje naprawcze. Obecnie 
najlepszym rozwiązaniem dla chorych z IOP wydaje się być dwuetapowa reimplantacja 
sztucznego stawu. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia zakażeń okołoprotezowych 
metodą dwuetapowej endoprotezoplastyki rewizyjnej. W okresie od stycznia 2007 do marca 
2010 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach leczeniu poddano 41 pacjentów z rozpoznaniem IOP. U 12 osób 
powikłanie wystąpiło po endoprotezoplastyce kolana (29 proc.), a u 29 osób po 
endoprotezoplastyce biodra (71 proc.). Podczas 1.etapu leczenia odnotowaliśmy: 17 
posiewów jałowych (41 proc) i 24 posiewy niejałowe (59 proc.) pobrane śródoperacyjnie. W 
przypadkach, gdy doszło do ponownej infekcji po implantacji endoprotezy rewizyjnej (po 2. 
etapie leczenia), stwierdzono następujące wyniki wymazów: posiew jałowy(1), MSSA(2),E. 
faecalis (1),A baumani z MSSA i MRSE(1). W następstwie 1. etapu leczenia (po implantacji 
spacera) nie uzyskaliśmy wyleczenia infekcji u 1 chorej (2,5 proc.), a u 4 chorych (10 proc) 
doszło do wznowy infekcji po implantacji ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 

8. Boszczyk, Andrzej : Pierwotna endoprotezoplastyka rotacyjno-zawiasowa stawu 
kolanowego po przebytej chorobie Heinego-Medina - opis przypadku / Andrzej 
Boszczyk, Jacek B. Kowalczewski , Dariusz Marczak, Tomasz Okoń // „Chirurgia 
Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”. – 2010, nr 7 (3), s. 23-27 
Streszczenie polskie: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego u chorych z 
niedowładem mięśnia czworogłowego po przebytym poliomyelitis stanowi trudny problem 



kliniczny. Przestawiamy przypadek zastosowania endoprotezoplastyki rotacyjno-zawiasowej u 
chorego ze znacznym bolesnym przeprostem stawu kolanowego i osłabieniem siły mięśnia 
czworogłowego. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

9. Bugała-Szpak, Justyna : Wczesna ocena jakości życia i wybranych parametrów 
klinicznych u chorych po endoprotezoplastyce kolana / Justyna Bugała-Szpak, 
Damian Kusz, Irena Dyner-Jama // „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2010, 
nr 12 (1), s. 41-49 
Streszczenie polskie: Wstęp: Gonartroza stanowi najczęstsze wskazanie do wykonania 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Celem badania było sprawdzenie wpływu wybranych 
czynników na ocenę jakości życia chorych z wszczepioną endoprotezą stawu kolanowego 
przy istniejącej wcześniej gonartrozie. Materiał i metody: Badaniem objęto 40 chorych w wieku 
od 40 do 85 lat (średnia wieku to 71,2) poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki kolana. Do 
oceny jakości życia użyto dwóch kwestionariuszy: Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 
Score (KOOS) oraz Short Form- 36 (SF-36), które zostały przedłożone pacjentom dwukrotnie: 
1-3 dni przed zabiegiem oraz 6 tygodni po operacji. Następujące czynniki zostały poddane 
analizie: wiek, płeć, BMI, zakres ruchu i oś kolana przed operacją, obecność innych 
wszczepów, obecność przykurczu stawu kolanowego przed operacją. Wyniki: 
Przeprowadzona analiza wykazała, że płeć, wiek, obecność dodatkowej endoprotezy, oś, jak i 
przykurcz kończyny przed operacją nie wpływały istotnie na wyniki przeprowadzonych ankiet. 
Biorąc pod uwagę zakres ruchu zgięcia kolana, pacjenci z zakresem nie przekraczającym 90o 
przed operacją wykazywali istotnie korzystniejsze wyniki pooperacyjne, w porównaniu z grupą 
badanych o zakresie większym niż 90o. Wykazano, że BMI miało istotny wpływ na wyniki 
ankiet. Wnioski: Wartość BMI oraz zakres zgięcia w stawie kolanowym przed operacją miały 
istotny wpływ na jakość życia. Nie obserwowano związku między jakością życia a wiekiem i 
płcią, obecnością lub ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 

10. Cieliński, Łukasz : Zastosowanie pooperacyjnej retransfuzji krwi z drenów w 
całkowitej endoprotezoplastyce kolana / Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Grzegorz 
Hajduk, Piotr Wojciechowski, Michał Igielski, Mateusz Gębuś, Błażej Kusz // 
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2010, nr 12 (2), s. 144-154 
Streszczenie polskie: Wstęp. Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego wiąże się z 
okołooperacyjną utratą krwi, a jej niedobory uzupełnia się najczęściej podaniem krwi 
allogenicznej. Zagrożeniem są możliwość przeniesienia zakażeń wirusowych, powikłania 
immunologiczne oraz niedobory krwi w stacjach krwiodawstwa. Skutecznym sposobem 
leczenia stała się retransfuzja krwi odzyskanej z pola operacyjnego lub z drenów. Celem 
pracy jest ocena użyteczności klinicznej przetoczeń krwi odzyskanej z drenów, określenie 
ewentualnych działań niepożądanych oraz ustalenie czy sama retransfuzja wystarcza do 
wyrównania utraty krwi. Materiał i metody. Ocenie retrospektywnej poddano 214 chorych (240 
kolan). Standardowy drenaż ssący kolana założono w 127 przypadkach, a w 113 przypadkach 
zestaw HandyVact do retransfuzji. Analiza porównawcza obejmowała poziom hemoglobiny 
przed operacją, czas zabiegu, długość pobytu w szpitalu po operacji, występowanie gorączki 
oraz zapotrzebowanie na przetoczenie krwi allogenicznej. Wyniki. Zastosowanie retransfuzji 
zmniejszyło ryzyko przetoczenia krwi allogenicznej z 69,3 proc. do 43,4 proc. 
Zapotrzebowanie na preparaty krwi allogenicznej spadło o 42 proc. Użycie zestawów do 
retransfuzji nie spowodowało wydłużenia czasu zabiegu. Pacjenci po retransfuzji dłużej i 
częściej gorączkowali. Wnioski. Retransfuzja krwi odzyskanej z drenów zmniejsza 



zapotrzebowanie na krew allogeniczną, jakkolwiek nie eliminuje całkowicie potrzeby 
przetoczeń. Metoda jest technicznie prosta i nie ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 

11. Cieślar, Grzegorz : Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji 
skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic and Light Therapy w 
leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kolanowych / Grzegorz 
Cieślar, Irena Rozmus-Kuczia, Urszula Łatka, Beata Matyszkiewicz, Teresa 
Krzeszkowiak, Janina Mrowiec, Karolina Sieroń-Stołtny, Aleksander Sieroń // 
„Balneologia Polska”. – 2004, nr 46 (3/4), s. 42-58 
Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna ocena przydatności zestawu do 
magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic and Light 
Therapy stosowanego jako monoterapia u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi i 
zapalnymi stawów kończyn, a także porównanie efektywności leczniczej poszczególnych 
aplikatorów magnetyczno-świetlnych wykorzystujących światło emitowane przez diody LED w 
zakresie odpowiednio podczerwieni (długość fali 840-860 mm) i czerwieni (długość fali 625-
635 mm) w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniu poddano 32 pacjentów 
obojga płci z zespołem bólowym w przebiegu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych 
(16 chorych i kolanowych (8 chorych) oraz zmian zapalnych stawów nadgarstkowych w 
przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (8 chorych). W terapii wykorzystywano 
eliptyczne aplikatory magnetyczno-świetlne generujące zmienne pole magnetyczne o 
przebiegu piłokszatłtnym i średniej wartości indukcji 53.4 ćT oraz promieniowania świetlne o 
gęstości energii odpowiednio: 8,18 i 1,64 J/cmý. Cykl zabiegów obejmował 10 codziennych 
ekspozycji trwających 12 min (program - P2, sposób aplikacji - M2, intensywność - 6). W 
wyniku zastosowanej terapii we wszystkich grupach schorzeń uzyskano wyraźne 
zmniejszenia nasilenia bólu oceniane są pomocą skali wizualno-analogowej Husskinsona, 
utrzymujące się w przypadku stawów zlokalizowanych powierzchownie także w 5. dobie po 
zakończeniu leczenia. Najsilniejszy i najtrwalszy efekt przeciwbólowy uzyskano, ... 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

12. Czechowska, Dorota : Ocena wyników wczesnych endoprotezoplastyki 
trójprzedziałowej stawu kolanowego / Dorota Czechowska, Karolina Szydłowska, 
Aneta Bac , Paweł Sosin, Joanna Golec, Elżbieta Ciszek, Edward Golec // „Kwartalnik 
Ortopedyczny”. – 2010, nr (3), s. 342-360 
Streszczenie polskie: Materiał badawczy stanowiło 40 chorych w wieku od 62 do 80 roku 
życia, w tym 27 kobiet i 13 mężczyzn, u których wykonano alloplastykę trójprzedziałową stawu 
kolanowego endoprotezą typu Columbus. W ocenie uzyskanych wyników we wczesnym 
okresie obserwacyjnym wykorzystano pomiary wybranych parametrów klinicznych, dokonano 
oceny dolegliwości bólowych oraz zastosowano formularz zawierający zmodyfikowaną skalę 
Lysholma oraz skalę WOMAC. Oceny dokonano przed planowanym zabiegiem operacyjnym, 
w dniu wypisu ze szpitala oraz po 3 miesiącach od dnia wykonania zabiegu. Chorych 
włączonych do badania podzielono na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowili chorych, którzy 
zostali poddani planowym zabiegom rehabilitacyjnym, a drugą chorzy, którzy z zabiegów tych 
zrezygnowali. Uzyskane wyniki były zdecydowanie lepsze u chorych grupy pierwszej, a 
dominowało w nich zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa stanu funkcjonalnego 
operowanej kończyny oraz poprawa jakości ich życia. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 



13. Ćwiek, Renata : Ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania pregabaliny u 
chorych poddanych aloplastykom stawów kolanowych wykonanych w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym bupiwakainą z morfiną / Renata Ćwiek, Barbara Lisowska, 
Paweł Małdyk // „Anestezjologia i Ratownictwo”. – 2012, nr 6 (2), s. 151-161 
Streszczenie polskie: Cele pracy. 1. Ocena skuteczności analgezji multimodalnej z 
pregabaliną i dokanałowo podaną morfiną. 2. Ocena wpływu pregabaliny na częstość 
przyjmowania analgetyków opioidowych. 3. Ocena wpływu pregabaliny na wczesną 
pooperacyjną rehabilitację. 4. Ocena bezpieczeństwa zastosowanej metody analgezji. 
Materiał i metody. Zbadano 20 chorych znieczulonych do operacji podpajęczynówkowo 
bupiwakainą z morfiną. 10-osobowej grupie badanej podawano przez 3 doby doustnie 
pregabalinę. W analgezji pooperacyjnej stosowano systematycznie ketoprofen i acetaminofen 
dożylnie oraz na żądanie leki opioidowe podskórnie, gdy natężenie bólu w skali VAS wynosiło 
4 lub niż 4 pkt. Monitorowano: parametry układu krążenia i oddychania, czas działania 
znieczulenia, czas działania analgezji śródoperacyjnej w okresie pooperacyjnym, natężenie 
bólu w skali VAS, zapotrzebowanie na opioidy, częstość występowania efektów 
niepożądanych, kąt zgięcia operowanego stawu kolanowego. Wyniki. Dane opracowano 
statystycznie metodą analizy wariancji - ANOVA 2 lub testem Kruskala-Wallisa. Wykazano 
występowanie istotnie mniejszych wartości średniego ciśnienia tętniczego w 1 i 2 dobie oraz 
statystycznie istotnie większy kąt zgięcia operowanego kolana u chorych przyjmujących 
pregabalinę. U chorych z RZS stwierdzono istotnie większe wartości minimalne częstości 
tętna niż u chorych z CHZS w 1 dobie. Ponadto w grupie badanej wykazano istotnie większe 
maksymalne wartości saturacji hemoglobiny tlenem w 1 dobie, mniejsze wartości natę-żenia 
bólu w 1 i 3 dobie, jak również mniejszą liczbę przyjętych iniekcji z opioidów ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum Biblioteka Narodowa 

14. Ćwiek, Renata : Złożona farmakoterapia w połączeniu z analgezją nasiękową 
zastosowana po alloplastykach stawów kolanowych - za i przeciw. Opis przypadków/ 
Renata Ćwiek, Paweł Małdyk, Katarzyna Woszuk, Barbara Małdyk // „Anestezjolgia i 
Ratownictwo”. – 2011, nr 5 (2), s.192-202 
Streszczenie polskie: Opis przypadków. Opisano pięciu chorych zakwalifikowanych do 
zastosowania analgezji multimodalnej po alloplastykach stawów kolanowych według 
następującego schematu: / "ochronna premedykacja" (protective premedication) - 
pregabalina, steroidy; / analgezja z wyprzedzeniem (pre-emptive analgesia) - acetaminophen; 
/ analgezja śródoperacyjna (intraoperative analgesia) - znieczulenie podpajęczynówkowe (p-
p), ketamina, siarczan magnezu, analgezja nasiękowa; / analgezja pooperacyjna 
(postoperative analgesia) - ketoprofen, acetaminophen, ketamina, opioidy, steroidy, 
pregabalina. Porównano zaproponowane leczenie bólu ostrego ze złożoną farmako-terapią 
prowadzoną u chorych z podobnym ryzykiem znieczulenia wg ASA oraz z takim samym 
schorzeniem dotyczącym narządu ruchu i stwierdzono: 1) Występowanie mniejszych wartości 
natężenia bólu u ocenionych chorych niż u chorych, u których zastosowano jedynie złożoną 
farmakoterapię. 2) Analgezja nasiękowa prawdopo-dobnie poprawiała, ale nie wydłużała 
czasu analgezji śródoperacyjnej na okres pooperacyjny. 3) Zaprezentowana metoda analgezji 
miała bezpośredni wpływ na poprawę wyników wczesnej pooperacyjnej rehabilitacji. 4) Wlew 
ciągły dożylny z opioidów stanowił nadal istotny element protective analgesia. 5) 
Zastosowanie metody miało wpływ na zredukowanie zapotrzebowania na leki opioidowe w 
drugiej i trzeciej dobie po operacji. 6) Czynnik psychologiczny dotyczący udziału chorych w 
badaniach klinicznych miał wpływ na częstość przyjmowania ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 



15. Dec, Juliusz : Artroskopowa diagnostyka i leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu 
kolanowego / Juliusz Dec, Andrzej Tokarowski, Damian Kusz // „Chirurgia Narządów 
Ruchu i Ortopedia Polska”. – 1998, nr 63 supl. 1: Leczenie zachowawcze i 
operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, s. 377-382 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum Biblioteka Narodowa 

16. Denys, Paweł : Molekularne aspekty jałowego obluzowania endoprotezy stawu 
biodrowego i kolanowego. Wiadomości ogólne / Paweł Denys, Mariusz Trzciński // 
„Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2008, nr (2), s. 138-143 
Streszczenie polskie: Choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy najczęściej ludzi w wieku 
podeszłym. Najbardziej efektywną formą postępowania terapeutycznego jest implantowanie 
endoprotezy. Odległe wyniki leczenia są jednak często, w 15-20 proc. powikłane aseptycznym 
jej obluzowaniem, będące skutkiem osteolizy jako następstwa zmienionej odpowiedzi 
immunologicznej organizmu na produkty korozji z wszczepu. Dochodzi do wzmożonej 
fagocytozy produktów - cementu kostnego, uwalniania wolnych rodników, aktywacji 
metaloproteinaz przez cytokiny, TNF - alfa i interleukiny IL-1. Istotny postęp w badaniach nad 
zjawiskami towarzyszącymi tym reakcjom wiązać należy z zastosowaniem technik 
molekularnych odnoszących się do reakcji wokół przeszczepu, jak również do reakcji 
ogólnoustrojowej. Spektrum preparatów farmakologicznych, które mogłyby ten proces 
zahamować lub osłabić jest dość szeroki, obejmuje, między innymi antybiotyki, na przykład 
makrolidy, które w swoim mechanizmie wpływu na organizm mają wyraźny efekt 
immunomodulujący. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

17. Dobosz, Bartłomiej : Znaczenie kliniczne i ekonomiczne retransfuzji krwi w 
alloplastykach stawu biodrowego i kolanowego / Bartłomiej Dobosz, Julian Dutka, 
Łukasz Dutka, Paweł Maleta // „Ortopedia Traumatologia. Rehabilitacja”. – 2012, nr 
14 (5), s. b.s. 
Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastające zapotrzebowanie na preparaty krwi zmusza do 
racjonalnej gospodarki i oszczędzania krwi w dużych operacjach ortopedycznych. Celem 
badania jest ocena możliwości oszczędzania krwi poprzez zastosowanie retransfuzji w 
endoprotezo-plastykach stawu biodrowego i kolanowego i wynikających z tego korzyści 
ekonomicznych. Materiał i metody. Badanie miało charakter prospektywny, kohortowy i było 
oparte na dwóch grupach pacjentów. Grupę I stanowiło 50 pacjentów, u których wykonano 
retransfuzję krwi oraz dodatkowo, w niektórych przypadkach uzupełniano ubytek allogennym 
KKCz. Grupę II - kontrolną, stanowiło 50 pacjentów, którym przeta-czano wyłącznie allogenne 
KKCz. Wyniki. Zastosowanie retransfuzji pozwoliło odzyskać w grupie I po alloplastyce biodra 
średnio 364,5 ml (ą 52,7) krwi, a po alloplastyce kolana 403,8 ml (ą 110,7) krwi. Wykazano że 
w grupie I w porównaniu do grupy II zapotrzebowanie na dodatkowe przetoczenia KKCz w 
przypadku alloplastyki biodra było mniejsze o 45 proc., a w alloplastyce kolana było mniejsze 
o 42 proc.. Krew od-zyskana do retransfuzji posiada dużą wartość biologiczną ze względu na 
istotną zawartość elementów morfotycznych, hemoglobiny oraz obecność własnego osocza. 
W ocenie ekonomicznej oszczędność w grupie I stanowiła około 5000 PLN. Wniosek Metoda 
retransfuzji krwi z drenażu pooperacyjnego jest prosta, bezpieczna i daje istotne korzyści 
kliniczne i ekonomiczne. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 



18. Garczyński, Wojciech : Zwyrodnienie stawów kolanowych - etiopatogeneza i 
rehabilitacja / Wojciech Garczyński, Magdalena Krupińska, Magdalena Kuc, Anna 
Lubkowska // „Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki”. - 
Nr 6 (2009), s. 97-104 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

19. Gaweł, Joanna : Wczesna ocena funkcji stawu kolanowego i jakości życia u 
pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego / Joanna Gaweł, 
Wojciech Fibiger, Anna Starowicz, Wojciech Szwarczyk // „Ortopedia Traumatologia. 
Rehabilitacja”. – 2010, nr 12 (4), s. 329-337 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania była ocena funkcji stawu kolanowego oraz zmian 
w postrzeganej przez pacjentów jakości życia przed operacją endoprotezoplastki stawu 
kolanowego oraz po czterotygodniowym okresie rehabilitacji pooperacyjnej. Materiał i metody. 
W badaniu udział wzięło 200 osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego w 
stopniu III/IV w skali Kellgrena, którym wszczepiono endoprotezę całkowitą cementową stawu 
kolanowego, a następnie przez okres czterech tygodni prowadzono kompleksową 
rehabilitację. Posłużono się skalą Lysholma-Gilquista do oceny stanu klinicznego pacjentów 
oraz kwestionariuszem SF-36 do oceny jakości życia. Badanie wykonano przed zabiegiem 
endoprotezoplastyki i po 4-tygodniowym leczeniu rehabilitacyjnym. Wyniki. U pacjentów po 4 
tygodniach rehabilitacji po zabiegu operacyjnym w porównaniu z badaniem przed operacją 
uzyskano znaczącą poprawę w ocenie następujących funkcji kolana: chodzenie oraz po 
schodach, stabilność, obrót, zmniejszyło się utykanie, obrzęk i ból. Badanie jakości życia 
pacjentów po 4 tygodniach od operacji wszczepienia endprotezy stawu kolanowego, w 
porównaniu z okresem przed operacją, pokazało znacząca poprawę w zakresie 
funkcjonowania fizycznego i emocjonalnego. Wnioski. Już po 4 tygodniach od operacji 
wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego obserwuje się pozytywne efekty leczenia 
operacyjno-rehabilitacyjnego zarówno pod względem poprawy stanu funkcjonalnego stawu 
kolanowego jak i jakości życia pacjentów. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

20. Golec, Edward : Nietypowe alloplastyki stawu kolanowego endoprotezami 
cementowanymi - doniesienie wstępne / Edward Golec, Antoni Widawski, Jan 
Sosnowski, Sebastian Nowak // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2004, nr (2), s. 107-110 
Streszczenie polskie: Autorzy prezentują "nietypowe" alloplastyki stawu kolanowego 
endoprotezami cementowanymi z wykorzystaniem przeszczepów homogennej kości 
zamrożonej do uzupełniania ubytków w obrębie kłykci kości piszczelowej. Prezentowany 
materiał ma charakter doniesienia wstępnego. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

21. Golec, Edward : Zatorowo-zakrzepowe i zapalne powikłania alloplastyk stawów 
kolanowych endoprotezami cementowymi / Edward Golec, Sebastian Nowak, 
Jarosław Wiśniowski, Maciej  Piątkowski // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia 
Polska”. – 2004, nr 69 (5), s. 315-319 
Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy autorzy dokonują oceny odległych wyników 
leczenia powikłanych zapaleniem i zmianami zatorowo-zakrzepowymi alloplastyk stawów 
kolanowych endoprotezami cementowymi. Materiał kliniczny obejmujący lata 1998-2003 
stanowi 15 chorych, u których wystąpiły analizowane powikłania, co stanowi 9 proc. ogółu 
operowanych. Oceny uzyskanych wyników dokonali w oparciu o kryteria wydolności stawu 



kolanowego HSS w modyfikacji własnej. Ich zdaniem wykonanie badania USG lub 
flebograficznego jest podstawowym warunkiem prawidłowej opieki nad chorymi po 
alloplastykach stawów kolanowych, u których istnieje podejrzenie głębokiej zakrzepicy żylnej. 
Równie zdecydowanego postępowania wymaga podejrzenie rozwijającej się infekcji w okresie 
pooperacyjnym oraz w tzw. infekcjach późnych. Stosowanie zatem antybiotykoterapii, szybka i 
wielokrotna kontrola bakteriologiczna nad gojeniem się rany operacyjnej stanowi warunek 
powodzenia prowadzonego leczenia. Uzyskane wyniki skłaniają do stwierdzenia, że 
powikłania zatorowo-zakrzepowe oraz infekcyjne skutkują u większości operowanych 
przewlekłą niewydolnością żylną, ograniczeniem ruchomości operowanego stawu oraz 
upośledzeniem wydolności chodu. 
Biblioteka Główna AWF w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Biblioteka Narodowa 

22. Goździk, Joanna : Jałowe obluzowanie stawowych endoprotez z przyczyn 
ogólnoustrojowych / Joanna Goździk,  Zbigniew Gburek, Jacek Durmała, Krystyna 
Dobosiewicz // „Reumatologia”. – 2003, nr 41 (4) s. 436-442 
Streszczenie polskie: Przedstawiamy własne doświadczenia występowania obluzowania 
stawowych endoprotez u osób z różnymi chorobami układu kostno-stawowego pod kątem 
możliwości jego przewidywania i profilaktyki przed operacją, rozpoznawania i leczenia po 
ujawnieniu. Wśród chorób powodujących częste obluzowanie protezy należy wymienić 
uogólnioną i miejscową (algodystroficzną) osteoporozę, pierwotną i trzeciorzędową (u osób 
hemodializowanych) nadczynność przytarczyc, chorobę Pageta kości, układowe zapalenie 
naczyń (vasculitis). Jałowe obluzowanie endoprotezy charakteryzuje zespół objawów: ból 
operowanego stawu, utykanie, powstanie lub rozwijanie się, stwierdzane na radiogramach, 
obwódki odwapnienia (przejaśnienia) na granicy kość/endoproteza, obecność "uruchomienia" 
endoprotezy (brak pełnego zespolenia endoprotezy z kością) i czasem osteolizy. Patologiczne 
"uruchomienie" endoprotezy bezspornie można potwierdzić używając rentgenograficznej 
stereo analizy (RAS). Badania scyntygraficzne strontem 85 lub technetem 99m ma pewne 
wartości diagnostyczne, ale bardziej nadaje się do śledzenia postępu choroby lub rezultatów 
leczenia. Przedstawiono również diagnostyczny screening poszczególnych chorób narządów 
ruchu, w przebiegu których najczęściej dochodzi do jałowego obluzowania stawowej 
endoprotezy. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

23. Gworys, Kamila : Analiza wpływu różnych metod aplikacji promieniowania 
laserowego na dolegliwości bólowe i wydolność czynnościową stawu kolanowego w 
przebiegu choroby zwyrodnieniowej / Kamila Gworys / Kamila Gworys, Jowita 
Gasztych, Anna Puzder, Przemysław Gworys, Jolanta Kujawa // „Ortopedia 
Traumatologia Rehabilitacja”. – 2012, nr 14 (3), s. 269-277 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności różnych metod aplikacji 
promieniowania laserowego na dolegliwości bólowe i wydolność czynnościową stawu 
kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Materiał i metody. Badaniem objęto 125 
osób losowo przydzielonych do 4 grup. W grupie I stosowano jednofalowe promieniowanie 
laserowe o długości fali 810 nm, w dawce 8 J/pkt, w grupie II stosowano dwufalowe 
promieniowanie laserowe MLS o mocy 1100 mW, częstotliwości 2000 Hz, w dawce 
12,4J/punkt, w grupie III stosowano podobne dwufalowe promieniowanie laserowe MLS w 
dawce 6,6J/punkt. Grupa IV stanowiła grupę placebo, w której symulowano naświetlanie bez 
użycia promieniowania laserowego. Do oceny efektów terapii wykorzystano: skalę 
Lequesne'a, zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena i analogową skalę bólu (VAS). Analizę 
statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem testów nieparametrycznych Wilcoxona i 
Manna-Whitneya. Obliczenia wykonano za pomocą programu MedCalc v. 11.6.1.0. Wyniki. 



We wszystkich badanych grupach (I, II i III) uzyskano istotną statystycznie poprawę 
wydolności funkcjonalnej oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Analizując stopień 
poprawy pomiędzy grupami I, II i III zaobserwowano największą poprawę w grupie II (laser 
MLS w dawce 12,4J/punkt). Stopnie poprawy uzyskane w grupach I i III nie różniły się istotnie. 
Wnioski.1. Promieniowanie jednofalowe w dawce 8J/punkt, jaki i promieniowanie dwufalowe w 
dawce 12,4J/punkt i w dawce 6,6J/punkt istotnie wpływa na poprawę wydolności funkcjonalnej 
i zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów kolanowych... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

24. Istrati, Julita : Zespoły bólowe narządu ruchu. Choroba zwyrodnieniowa stawów: 
leczenie - stan wiedzy na rok 2012 / Julita Istrati, Maciej Tęsiorowski, Jan 
Dobrogowski // „Terapia”. – 2012, nr 20 (10), s. 43-44, 47-49 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp - czasopisma – 2p. 

25. Jaczewska, Joanna : Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej 
endoprotezoplastyce stawu kolanowego / Joanna Jaczewska, Jarosław Deszczyński, 
Artur Stolarczyk, Łukasz Nagraba, Tomasz Mitek, Katarzyna Gosek // „Artroskopia i 
Chirurgia Stawów”. – 2011, nr 7 (3/4), s. 38-49 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

26. Jałbrzykowski, Marek : Wpływ rodzaju medium smarowego na właściwości 
tribologiczne polietylenu UHWMPE stosowanego w endoprotezach stawu 
kolanowego / Marek Jałbrzykowski, Aleksander Iwaniak, Piotr Wojciechowski, 
Damian Kusz // „Inżynieria Biomateriałów”. – 2006, nr 9 (58/60), s. 117-120 
Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych próbek 
wykonanych z polietylenu stosowanego na wkładki endoprotez stawu kolanowego. Badania 
prowadzono celem porównania wielkości tarcia oraz zużycia polietylenu w różnych 
środowiskach. Testy tarciowe wykonano na testerze typu trzpień/tarcza, a przeprowadzono je 
w warunkach tarcia suchego oraz w środowisku modelowej cieczy smarownej, jakim był 
rozwój karboksymetylocelulozy. Dodatkowo wykonano też kompozycję zawierającą ciecz 
smarowną oraz drobiny cementu kostnego. Otrzymane wyniki badań wskazują na 
zróżnicowane tarcie i zużywanie się badanych próbek. Największe ubytki masowe 
zaobserwowano w środowisku cieczy zawierającej drobiny cementu kostnego. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

27. Jasiński, Ryszard : Czynność stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej o 
różnej etiologii / Ryszard Jasiński, Anna Skrzek, Marek Woźniewski // „Zastosowania 
Ergonomii”. - 2001, nr 3/4, s. 51-58 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 

28. Jaskólska-Piesiewicz, Magdalena : Zasady postępowania usprawniającego po 
operacji całkowitej artroplastyki stawu kolanowego, z uwzględnieniem profilaktyki 
wczesnych i późnych powikłań / Magdalena Jaskólska-Piesiewicz, Alicja Sikorska // 
„Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2007, nr (2), s.119-127 
Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady postępowania usprawniającego u 
pacjentów po całkowitej artroplastyce stawu kolanowego opracowane na podstawie 
dostępnego piśmiennictwa. Trwały i dobry wynik zabiegu jest uwarunkowany wieloma 
czynnikami przed-, śród- i pooperacyjnymi. Bardzo ważne miejsce w kompleksowym 



postępowaniu terapeutycznym zajmuje leczenie usprawniające. Jego naczelnym celem jest 
odzyskanie funkcji operowanego stawu kolanowego. Dla osiągnięcia optymalnego wyniku 
usprawniania niezmiernie istotne jest właściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz 
profilaktyka wczesnych i późnych powikłań. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

29. Jaźwa, Paweł : Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce 
stawu i usprawnianiu pooperacyjnym / Paweł Jaźwa, Sławomir Snela, Anna Kwolek, 
Arkadiusz Bielecki // „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”. – 2007, nr 5 
(2), s. 142-146 
Streszczenie polskie: Wstęp. W stanach zaawansowanej gonartrozy leczeniem z wyboru jest 
endoprotezoplastyka stawu kolanowego. Istotną rolę w leczeniu pooperacyjnym odgrywa 
fizjoterapia. Celem pracy była ocena wyników usprawniania pacjentów po 
endoprotezoplastyce całkowitej kolana po 5 tygodniach od operacji na podstawie analizy 
stanu funkcjonalnego chorego oraz dolegliwości bólowych. Materiał i metoda. Badaniem 
objęto 17 pacjentów, u których dokonano endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego. U 
operowanych przeprowadzono dwukrotne badanie przed operacją i po 5 tygodniach po niej. 
Ocenę wyników funkcji pacjentów dokonano na podstawie skali KSS, intensywność bólu 
badano skalą VAS, natomiast długość marszu testem 6-minutowym. Wyniki i wnioski. 
Stwierdzono istotną statystycznie poprawę sprawności funkcjonalnej pacjentów oraz 
zmniejszenie dolegliwości bólowych. 
Dostęp online: http://www.pmurz.rzeszow.pl/PDF/2007/2/04_z2_2007.pdf 

30. Jung, Leszek : Stosowanie ogólne steroidów we wczesnym okresie po operacjach 
stawu kolanowego w wybranych stanach chorobowych narządu ruchu / Leszek Jung 
// „Reumatologia”. – 1991, nr 29 (1), s. 23-27 
Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono oryginalną metodę steroidoterapii, która została 
wykorzystana w kompleksowym leczeniu szczególnie trudnych stanów patologicznych kolana, 
powstałych w przebiegu ł.z.s. i r.z.s. Opracowaną w Klinice Reumoortopedii I.R. w Warszawie 
metodę steroidoterapii, skojarzoną z leczeniem chirurgiczno-rehabilitacyjnym, zastosowano u 
8 chorych. Łącznie operowano 10 stawów kolanowych, wykonując w 3 przypadkach totalną 
endoprotezoplastykę typu zawiasowego (endoproteza St. Georga) a w 7 - artrolizę. 
Podawanie steroidów wg omówionego w pracy schematu rozpoczynano każdorazowo w 2 lub 
najdalej w 3 dobie pooperacyjnej. Zastosowanie enkortonu w początkowej dawce 30 mg/dobę, 
zmniejszającej się stopniowo w ciągu 1 miesiąca, wykazało u wszystkich chorych wpływ na 
wynik funkcjonalny operacji. W konkluzji autor stwierdza, że chociaż metoda steroidoterapii 
ułatwia pooperacyjne postępowanie usprawniające, to jednak nie może ona być traktowana 
jako panaceum zastępujące działanie chirurga i specjalisty w dziedzinie rehabilitacji 
leczniczej. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

31. Jurkojć, Jacek : Wpływ stopnia zaawansowania szpotawości i koślawości stawu 
kolanowego na rozkład naprężeń w kości piszczelowej po zabiegu alloplastyki / Jacek 
Jurkojć , Damian Gąsiorek, Aleksander Iwaniak, Piotr Wojciechowski, Damian Kusz // 
„Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”. – 2007, nr 4 (3), s.9-18 
Streszczenie polskie: Praca opisuje model matematyczny kości udowej człowieka z 
wszczepioną endoprotezą. Celem prowadzonych badań było określenie rozkładu 
przemieszczeń i naprężeń jakie występują w kości i endoprotezie podczas chodu przy 
prawidłowym umieszczeniu endoprotezy jaki i przy różnym stopniu zaawansowania 
szpotawości i koślawości. Obliczenia wykonano w programie ANSYS metodą elementów 



skończonych. Wartości sił kontaktu pomiędzy kością udową i piszczelową wyznaczono za 
pomocą modelu matematycznego kończyny dolnej człowieka. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

32. Kęska, Rafał : Pierwotna całkowita alloplastyka stawu kolanowego z rekonstrukcją 
ubytku przyśrodkowego kłykcia kości piszczelowej autogennym przeszczepem 
kostnym u pacjentów w wieku podeszłym - doniesienie wstępne / Rafał Kęska, 
Mirosław Bira, Dariusz Witoński // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 
2009, nr 74 (4), s. 214-219 
Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena wczesnych wyników pierwotnej 
alloplastyki stawu kolanowego, u pacjentów w podeszłym wieku, z rekonstrukcją ubytku 
przyśrodkowego kłykcia kości piszczelowej autogennym przeszczepem kostnym. Materiał i 
metody. Badaniami objęto 8 chorych (8 kolan) w wieku 63-82 lata (średnia 73 lata), leczonych 
operacyjnie z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, ze szpotowatością 
operowanego kolana wynoszącą średnio 18ř, którym wykonano rekonstrukcję ubytku 
przyśrodkowego kłykcia kości piszczelowej. Użyto lite autogenne przeszczepy kostne, 
pochodzące ze zresekowanych kłykci kości udowej lub plateau kości piszczelowej ze 
stabilizacją śrubami "kostkowymi". Przeprowadzono ocenę kliniczną i radiologiczną w 3, 6 i 12 
miesięcy po operacji. Wykorzystano kwestionariusz KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Study) oraz kwestionariusz oceny jakości życia. SF-36 werska 2 (Short-Form 36 v. 
2). Wyniki: U wszystkich operowanych stwierdzono poprawę zakresu ruchów (średnio z 99 do 
124ř) i zmniejszenie bólu we wczesnym okresie pooperacyjnym. Ocena kwestionariuszem 
KOOS wykazała największą poprawę w podskalach aktywności codziennej, bólu oraz jakości 
życia. Ocena kwestionariuszem SF-36 wykazała największą poprawę w podskalach bólu oraz 
funkcjonowania fizycznego. W obrazie radiologicznym obserwowano przebudowę 
przeszczepów kostnych. Wnioski: Uzyskane wczesne wyniki pozwalają twierdzić, że 
autogenne przeszczepy kostne są wartościowym materiałem do ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

33. Kiełbasa, Joanna : Ocena jakości życia i funkcjonowania pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawów kolanowych w zależności od wskaźnika BMI / Joanna 
Kiełbasa, Malwina Pawlik, Arkadiusz Kabat // „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - 
R. 12, nr 4 (2012), s. 63-73 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach- Czytelnia 

34. Kokoszka, Paweł : Co farmaceuta powinien wiedzieć na temat endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i kolanowego? / Paweł Kokoszka, Jacek Markuszewski, Anna 
Jabłecka, Anna Skołuda // „Farmacja Współczesna”. – 2010, nr 3 (3), s. 147-152 
Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki choroby 
zwyrodnieniowej stawów oraz możliwości przywracania pacjentom sprawności za pomocą 
endoprotezoplastyki na przykładzie aktualnie stosowanych typów endoprotez stawu 
biodrowego i kolanowego. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

35. Kosel, Juliusz : Zastosowanie technik znieczulenia regionalnego w leczeniu bólu 
pooperacyjnego u pacjentów poddawanych zabiegom endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego / Juliusz Kosel , Piotr Bobik, Andrzej Siemiątkowski // „Ortopedia 
Traumatologia Rehabilitacja”. – 2012, nr 14 (4), s. 315-328 



Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich 30 lat bardzo dynamicznie rozwijała się chirurgia 
ortopedyczna, a szczególnie chirurgia stawowa. Dziś w wielu ośrodkach wykonuje się zabiegi 
plastyki stawów biodrowych i kolanowych, a ilość tych zabiegów jest liczona w setkach 
rocznie. Chirurdzy mogą wybierać wśród wielu oferowanych metod i systemów operacyjnych. 
Tego typu operacje wiążą się jednak niezmiennie ze znacznymi dolegliwościami bólowymi w 
bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Dlatego celem niniejszej pracy było przedstawienie 
współczesnego poglądu na leczenie bólu pooperacyjnego po dużych zabiegach w obrębie 
kolana, a w szczególności po operacji całkowitej plastyki stawu kolanowego. Omówiono 2 
główne techniki analgezji regionalnej: znieczulenie zewnątrzoponowe (epidural analgesia - 
EA) i blokady nerwów obwodowych (peripheral nerve blockade - PNB), jako bezpośrednio 
związane z anestezjologią. Jak się wydaje, są one najbardziej perspektywiczne, dają też 
możliwość szybkiego uruchomienie pacjenta i skuteczniejszą rehabilitację pooperacyjną. To z 
kolei przekłada się na bezpośredni efekt terapeutyczny i satysfakcję pacjenta. 
Upowszechnienie ultrasonografii w technikach blokad nerwów obwodowych zwiększyło ich 
skuteczność i bezpieczeństwo, stąd możliwe jest ich szersze zastosowanie. W artykule 
zawarto korzyści płynące z ich zastosowania, jak również możliwe działania uboczne i 
powikłania. Przy poszczególnych metodach omówiono aspekty praktyczne, zawiłości 
techniczne oraz ich miejsce w terapii bólu pooperacyjnego... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

36. Kotela, Andrzej : Endoprotezoplastyka stawów kolanowych u pacjenta z ochronozą / 
Andrzej Kotela, Łukasz Nazarewski, Łukasz Nagraba, Ireneusz Kotela // 
„Artroskopowa Chirurgia Stawów”. – 2009, nr  5 (1), s. 17-23 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

37. Kotela, Ireneusz : Leczenie powikłań infekcyjnych po pierwotnej endoprotezoplastyce 
stawu kolanowego z uwzględnieniem przydatności Spacer'a-K / Ireneusz Kotela, 
Andrzej Kotela, Tomasz Witek, Marcin Bednarenko // „Przegląd Lekarski”. – 2010, nr 
67 (53), s. 365-367 
Streszczenie polskie: W pracy omówiono postępowanie w septycznych powikłaniach po 
pierwotnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego ze szczególnym uwzględnieniem 
przydatności klinicznej Spacer'a-K. Wybór metody leczenia zależy od czasu, jaki upłynął od 
operacji pierwotnej do chwili wystąpienia objawów infekcji. Złotym standardem leczenia w 
przypadku infekcji późnych jest postępowanie dwuetapowe z zastosowaniem Spacer'a tj. 
tymczasowego implantu uwalniającego antybiotyk. Podkreślono znaczenie diagnostyki oraz 
szybkiego rozpoczęcia leczenia. Dokonano analizy zastosowanego postępowania oraz 
uzyskanych wyników. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

38. Kotela, Andrzej : Ochronoza - opis przypadku / Andrzej Kotela, Ireneusz Kotela, 
Łukasz Nagraba // „Artroskopia i Chirurgia Stawów”. – 2008, nr 4 (4), s. 11-17 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

39. Kowalczewski, Jacek : Wartość i dokładność komputerowego planowania 
przedoperacyjnego pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego / Jacek 
Kowalczewski, Tomasz Okoń, Aleksander Wielopolski, Marcin Milecki, Dariusz 
Marczak // „Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”. – 2010, nr  7 (2), 



s. 33-37 
Streszczenie polskie: Wprowadzenie do praktyki klinicznej cyfrowego obrazu radiologicznego 
spowodowało konieczność zastąpienia planowania przedoperacyjnego za pomocą folii, 
odpowiednim programem komputerowym. Autorzy podjęli próbę oceny dokładności i wartości 
planowania przedoperacyjnego totalnej plastyki stawu kolanowego za pomocą programu 
OrthoView 5.1 DV (Build 850.3). Analizie poddano radiogramy cyfrowe 30 chorych. Dwóch 
ortopedów niezależnie od siebie zaplanowało wielkość i ustawienie implantów na 
radiogramach w projekcji A-P bocznej. U wszystkich chorych zastosowano endoprotezę 
Triathlon (Stryker). Po leczeniu operacyjnym porównano zaplanowany komputerowo zabieg z 
faktycznie zużytym elementem udowym i piszczelowym. W pięciu na 30 (16.6 p.c.) 
ocenionych radiogramów wystąpiły różnice w zaplanowanych wielkościach implantów. 
Planowanie przedoperacyjne za pomocą programu OrthoView jest dobrą metodą planowania 
przedoperacyjnego z dużą dokładnością wyboru implantu i pozwalającą na prawidłowe 
zaplanowanie umiejscowienia implantu. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

40. Kowalczewski, Jacek : Zastosowanie endoprotezy Scorpio TS w zniekształceniach 
dużego stopnia oraz operacjach rewizyjnych stawu kolanowego - doniesienie 
wstępne / Jacek Kowalczewski, Dariusz Marczak, Aleksander Wielopolski, Marcin 
Milecki, Tomasz Okoń // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 2009, nr 
74 (6), s. 329-333 
Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki pooperacyjne, uzyskane po 
endoprotezoplastyce stawu kolanowego z zastosowaniem endoprotezy Scorpio TS. Materiał 
obejmuje 25 chorych (26 stawów), operowanych w okresie od listopada 2006 do grudnia 2008 
roku. W tej liczbie było 19 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 37 do 80 lat (średni 68 lat i 4 
miesiące). 11 chorych operowano z powodu septycznego obluzowania endoprotezy. Średni 
okres obserwacji wynosił 11 miesięcy (od 2 do 22 miesięcy). Wyniki oceniano według 
kryteriów Clinical Rating System of The Knee Society. Uzyskano następujące wyniki: w 19 
stawach wynik dobry i bardzo dobry (73 proc.), w tym trzy pierwotne alloplastyki, wynik 
zadowalający w 1 przypadku (4 proc.), zły w 6 przypadkach (23 proc.). Wyniki zadowalające i 
złe stwierdzono u 7 chorych z septycznym obluzowaniem endoprotezy, którzy byli już co 
najmniej czterokrotnie wcześniej operowani z tego powodu. U 4 z nich doszło do 
niestabilności stawu i konieczna była wymiana endoprotezy Scorpio TS na endoprotezę 
rotacyjno-zawiasową MRH. U jednego chorego z powodu nawrotu infekcji i sepsy konieczna 
była amputacja kończyny. W jednym przypadku doszło po 6 miesiącach do złamania piszczeli 
poniżej trzpienia i obluzowania elementu piszczelowego. Po zespoleniu płytką uzyskano zrost 
po 8 miesiącach i wymieniono endoprotezę na MRH. U dwóch chorych nastąpiły trudności w 
gojeniu się rany. W pozostałych przypadkach nie zanotowaliśmy nawrotu infekcji ani 
aseptycznego obluzowania elementów endoprotezy. Nie odnotowano powikłań zakrzepowych. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

41. Kowalczewski, Jacek : Zastosowanie HA+á-TCP w uzupełnianiu ubytków kostnych w 
realloplastykach stawu biodrowego i kolanowego / Jacek B. Kowalczewski, Marcin 
Milecki, Aleksander Wielopolski , Anna Ślósarczyk, Dariusz Marczak, Tomasz Okoń // 
„Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 2010, nr 75 (6), s. 348-352 
Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Ubytki kostne, powstałe przy obluzowaniach endoprotez 
stawu biodrowego i kolanowego, stanowią duży problem chirurgiczny. Z uwagi na ograniczony 
dostęp do przeszczepów kostnych, a także możliwość transmisji chorób zakaźnych, należy 
poszukiwać innych biologicznie obojętnych materiałów - substytutów tkanki kostnej. Autorzy 
przedstawiają wyniki stosowania dwufazowej ceramiki (HA+á-TCP) w realloplastykach stawu 



biodrowego i kolanowego. Materiał i metody. Materiał obejmuje 20 chorych poddanych 
realloplastyce stawu biodrowego (RSB) i 10 realloplastyce stawu kolanowego (RSK), podczas 
których uzupełniano ubytki kostne przeszczepami kostnymi i HA+á-TCP. U wszystkich 
chorych prowadzona była dokumentacja radiologiczna i fotograficzna oraz badanie TK. Średni 
okres obserwacji dla RSB wyniósł 21 miesięcy (11-48 miesięcy), a dla RSK 22 miesiące (10-
46 miesięcy). Wyniki. W jednym przypadku doszło do obluzowania panewki (była to trzecia 
próba reimplantacji panewki) i konieczna była reoperacja. W drugim przypadku z powodu 
znacznych ubytków ścian panewki zdecydowano o całkowitym usunięciu endoprotezy i 
pozostawieniu biodra wiszącego. U pozostałych chorych zaobserwowano pełne wgojenie z 
przebudową kostną ceramiki dwufazowej i przeszczepów kostnych. W stawach kolanowych w 
żadnym przypadku nie stwierdzono przypadku migracji elementów endoprotezy. Ocena 
kliniczna chorych po RSB opierała się na Harris Hip Score (HSS) i uległa poprawie od średniej 
45,3 do 71,5 punktów w okresie obserwacji. Chorych po RSK oceniano zgodnie z Clinical 
Rating System (CRS). ... 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Główna AWF w Krakowie 

42. Kreczko, Romuald : Plastyka stawu kolanowego endoprotezą IBPS. Dalsze 
spostrzeżenia kliniczne / Romuald Kreczko, Mirosłw Śmiłowicz, Paweł Małdyk, 
Leszek Jung // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 1994, nr  59 supl. 
3, s. 621-625 
Streszczenie polskie: W pracy przestawiono wczesne wyniki totalnej alloplastyki 36 stawów 
kolanowych endoprotezą IBPS. Materiał kliniczny obejmował 30 chorych (26 kobiet i 4 
mężczyzn). Najdłuższy okres obserwacji pooperacyjnej wynosił 16 miesięcy, najkrótszy 3 
miesiące (średnio 8 miesięcy). W 16 przypadkach wskazanie do operacji stanowiło 
reumatoidalne zapalenie stawów, a w 12 choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Na 
podstawie poczynionych obserwacji klinicznych oraz stosunkowo wysokiego odsetka 
pomyślnych wyników alloplastyki autorzy wyrażają pogląd, że endoproteza kłykciowa stawu 
kolanowego typu IBPS stanowi pełnowartościowy staw sztuczny. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

43. Kubacki, Janusz : Endoproteza jednoprzedziałowa kolana / Janusz Kubacki // 
„Kolano”. – 1997, nr (8), s. 23-30 
Biblioteka Narodowa 

44. Kubacki, Janusz : Endoproteza zawiasowa w leczeniu zmian reumatoidalnych i 
zwyrodnieniowych stawu kolanowego / Janusz Kubacki, Jerzy Podżorski, Zbigniew 
Wasilewski, Marek Marzec // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 1990, 
nr 55 (4/6), s. 401-409 
Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki operacyjne 52 kolan po artroplastyce endoprotezą 
guepar i rotating-hinge. 
Biblioteka Główna AWF w Krakowie 

45. Kuciel-Lewandowska, Jadwiga : Ocena funkcjonalna pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawów kolanowych / Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Paulina Rygał, 
Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski  // „Balneologia 
Polska”. – 2009, nr 51 (4), s. 300-305 
Streszczenie polskie: Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych niesie za sobą 
ogromne koszty społeczne. Ból, brak sprawności i utrata przychodów wynikająca z rezygnacji 
chorych z pracy oraz koszty rozpoznania, leczenia i rehabilitacji stanowią duży problem 
społeczno-ekonomiczny. Dlatego ogromne znaczenie ma wczesne wykrycie choroby, 
zwiększanie świadomości społeczeństwa mające na celu zmniejszenie czynników ryzyka oraz 



skuteczna walka z niepełnosprawnością i bólem. Cel pracy. Celem pracy jest ocena 
funkcjonowania pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego oraz ocena 
możliwości radzenia sobie z bólem, sztywnością i wykonywaniem czynności dnia codziennego 
w zależności od wieku pacjentów. Materiał i metody. W okresie od marca do kwietnia 2009 r. 
zmodyfikowany kwestionariusz WOMAC wypełniło 30 pacjentów Przychodni przy ul. 
Łowieckiej we Wrocławiu, leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. 
Przeprowadzono również wywiad chorobowy, gdzie ocenie poddano czynniki ryzyka choroby 
zwyrodnieniowej stawów kolanowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny współczynnika 
BMI. Wiek chorych uczestniczących w badaniu wynosił od 38 do 89 lat. Średnia wieku - 63 
lata. Wśród badanych było 5 mężczyzn i 25 kobiet. Grupa badana została podzielona ze 
względu na wiek na dwie grupy: 1. grupa poniżej 60 rż., 2. grupa powyżej 60 rż. Wyniki badań. 
Z wywiadu przeprowadzonego z pacjentami stwierdzono, że zarówno w grupie przed 60 rż. 
(grupa A) i w grupie po 60 rż. (Grupa B) wskaźnik masy ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

46. Kujawa, Jolanta : Ocena skuteczności przeciwbólowej laseroterapii u chorych z 
chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego / Jolanta Kujawa, Jan Talar, Kamila 
Gworys, Przemysław Gworys, Ireneusz Pieszyński, Mirosław Janiszewski // 
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2004, nr 6 (3), s. 356-366 
Streszczenie polskie: Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów (chzs) jest jedną z 
najczęstszych chorób narządu ruchu. Występujące w jej przebiegu dolegliwości bólowe, 
znacznie upośledzające komfort życia pacjenta i ograniczające aktywność ruchową, są 
powodem stosowania przeciwbólowych zabiegów fizykalnych. Jedną z metod terapii fizykalnej 
jest laseroterapia. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 32 pacjentów (26 kobiet i 6 
mężczyzn) z dolegliwościami bólowymi jednego stawu kolanowego i potwierdzonymi 
radiologicznie zmianami zwyrodnieniowymi. Średnia wieku badanych wynosiła 57,3 ń 12,1 lat. 
Grupę porównawczą stanowiło 32 chorych (60,1 ń 10,8 lat) oczekujących na zabiegi z powodu 
zespołu bólowego stawu kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Zabiegi 
biostymulacji laserowej wykonywano laserem półprzewodnikowym emitującym 
promieniowanie o mocy 400 mW, i długości fali gamma = 810 nm. Zastosowano naświetlania 
kontaktowe (punktowe), promieniowaniem laserowym o gęstości powierzchniowej energii 12,7 
J/cmý. Wykonano jedną serię - 10 zabiegów, która obejmowała naświetlanie jednego stawu 
kolanowego, przez pięć dni w tygodniu. Intensywność dolegliwości bólowych oceniano na 
podstawie Wizualnej Analogowej Skali (Visual Analogue Scale - VAS) oraz zmodyfikowanego 
kwestionariusza Laitinena. Wyniki. U 29 (91 proc.) pacjentów stwierdzono istotne 
statystycznie zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych stawu kolanowego, określanych 
w skali VAS i poprawę u 19 (59 proc.) chorych wg zmodyfikowanego ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

47. Kujawa, Jolanta : Wpływ wybranych zabiegów hydroterapeutycznych oraz 
kinezyterapii na wydolność czynnościową i dolegliwości bólowe stawów kolanowych u 
osób z chorobą zwyrodnieniową / Jolanta Kujawa, Joanna Szmagaj-Piotrowska, 
Kamila Gworys, Agnieszka Leszczyńska, Katarzyna Dudek, Marta Chrzanowska, 
Ireneusz Pieszyński, Przemysław Gworys, Zbigniew Maziarz, Mariusz Gadzicki, 
Wiesław Tryniszewski // „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inst. 
Leków 2011: 9 (1) s.40-52 
Streszczenie polskie: Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest jedną z 
najczęstszych chorób narządu ruchu. Leczenie usprawniające pacjentów ma na celu 
spowolnienie choroby jak i zmniejszenie jej skutków. Ozonoterapia może być alternatywą 
leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową w przypadkach, gdy rutynowe leczenie nie daje 



oczekiwanych rezultatów. Cel: Celem pracy była ocena wpływu kąpieli wirowych z ozonem i 
bez ozonu skojarzonych z kinezyterapią na wydolność czynnościową i dolegliwości bólowe 
stawów kolanowych u osób z chorobą zwyrodnieniową. Materiał i metody: Badania zostały 
przeprowadzone w populacji 30 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, którą 
podzielono na 3 grupy. W grupie A - stosowano kąpiele wirowe z ozonem, w grupie B - 
kąpiele wirowe bez ozonu, w grupie C nie stosowano kąpieli wirowych. Wszyscy pacjenci 
realizowali przez 10 dni jednakowy program kinezyterapii. W celu oceny wydolności 
czynnościowej stawów kolanowych i dolegliwości bólowych wykorzystano skalę Lequesne'a i 
skalę Laitinena oraz skalę VAS.Wyniki: Analiza wydolności czynnościowej oraz dolegliwości 
bólowych stawów kolanowych w oparciu o skalę Lequesne'a, Laitinena i VAS wykazała istotną 
statystycznie poprawę we wszystkich badanych grupach. Wnioski. Przeprowadzone badania 
wykazały pozytywny wpływ hydroterapii z ozonem, hydroterapii bez ozonu jak i kinezyterapii 
na wydolność czynnościową kończyn dolnych oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych 
stawów kolanowych u osób z przewlekłym bólem w ... 
Dostęp online: http://www.pmurz.rzeszow.pl/PDF/2011/1/04-2011-z1.pdf 

48. Kulej, Mirosław : Ocena ubytków krwi i znaczenie pooperacyjnej autotransfuzji w 
aloplastykach stawu kolanowego / Mirosław Kulej, Szymon Dragan, Katarzyna 
Płocieniak, Artur Krawczyk, Szymon Łukasz Dragon, Piotr Baryła-Urban // 
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2012, nr 14 (1), s. 31-40 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena okołooperacyjnych ubytków krwi w 
całkowitej, cementowanej aloplastyce stawu kolanowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
indywidualnych czynników na nie wpływających. Ocenie poddano również znaczenie 
autotransfuzji pooperacyjnej w omawianych zabiegach. Materiał i metody. Ocenie poddano 85 
chorych (61 kobiet i 24 mężczyzn), w 32 przypadkach stosowano system do autotransfuzji 
pooperacyjnej (CBCII ConstaVac, Stryker). Uwzględniono przed- i pooperacyjne wartości Hb, 
utratę krwi w drenach, ilość przetoczonej krwi obcej oraz przyczyny transfuzji z 
uwzględnieniem obciążeń internistycznych. Wyniki. Konieczność przetoczenia krwi 
allogenicznej wystąpiła u 54,72 proc. chorych bez autotransfuzji i u 34,38 proc. chorych z 
autotransfuzją. Średnia ilość krwi w drenach po operacji wyniosła 882 ml, a przetoczonej 
zwrotnie 524,2 ml. Utrata pooperacyjna była większa u chorych z nadciśnieniem. Spadek 
wartości Hb wyniósł średnio 3,6 g/dl i był o 0,6 g/dl mniejszy u chorych z autotransfuzją. 
Najniższe wartości przedoperacyjne Hb wystąpiły u chorych, którzy wymagali przetoczenia 
krwi obcej pomimo zastosowania autotransfuzji. Przetoczenie krwi obcej wykonano przy 
poziomie Hb 8,4 g/dl; u chorych z towarzyszącą chorobą niedokrwienną serca przy poziomie 
9,6 g/dl. Wnioski. 1. Przeciętny spadek Hb w aloplastyce kolana wynosi 3,5 g/dl, ilość 
odzyskanej krwi w autotransfuzji pooperacyjnej to ok. 500 ml. 2. Najistotniejszy czynnik ryzyka 
przetoczenia krwi obcej to ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

49. Kuś, Wojciech Maria : Endoproteza kolana Callea-Motta u chorego na hemofilię / 
Wojciech Maria Kuś, Grzegorz Ortonowski // „Kolano”. – 1993, nr (3), s. 93-94 
Biblioteka Narodowa 

50. Kwiatkowski, Grzegorz : Wyniki całkowitej alloplastyki stawu kolanowego w ocenie 
subiektywnej pacjentów / Grzegorz Kwiatkowski, Ryszard Faltus, Wojciech 
Widuchowski, Piotr Łukasik, Jerzy Widuchowski  // „Chirurgia Kolana Artroskopia 
Traumatologia Sportowa”. – 2007, nr 4 (1), s. 13-22 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 



51. Kwiatkowski, Krzysztof : Etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie zachowawcze 
choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego / Krzysztof Kwiatkowski // „Chirurgia 
Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 1998, nr 63, supl. 1: Leczenie zachowawcze 
i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, s. 29-46 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum, Biblioteka Narodowa 

52. Lisiński, Przemysław : Metody fizykalne w leczeniu bólu u chorych ze zwyrodnieniem 
stawów kolanowych / Przemysław Lisiński , Wiesław Zapalski, Wanda Stryła // 
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2005, nr 7 (3), s. 317-321 
Streszczenie polskie: Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów staje się coraz 
powszechniejszym problemem przełomu wieków. W literaturze poświęconej zwyrodnieniom 
znajduje się stosunkowo mało doniesień poświęconych metodom leczenia zachowawczego 
wspomnianych zmian. Celem pracy jest określenie skuteczności działania wybranych metod 
fizykalnych (prądów diadynamicznych, pola magnetycznego, ultradźwięków) w zmniejszaniu 
dolegliwości bólowych towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Materiał 
i metoda. Grupę badaną stanowiło 106 osób ze stwierdzonymi zmianami zwyrodnieniowymi 
stawów kolanowych. Oceny poziomu bólu dokonano w oparciu o skalę VAS przed 
rozpoczęciem leczenia oraz w 3, 5 i ostatnim dniu terapii. Wyniki. Wszystkie trzy metody 
leczenia cechują się ponad 80 proc. skutecznością. Złagodzenie doznań bólowych 
najwcześniej występuje w przypadku terapii diadynamikiem. Wnioski. Przeprowadzone 
badania wskazują na wysoką skuteczność wszystkich zastosowanych metod. Pomiędzy 
analizowanymi metodami leczenia występuje różnica w zakresie dynamiki ich działania. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

53. Łukowicz, Małgorzata : Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej 
diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gon artrozy / 
Małgorzata Łukowicz,  Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, 
Paweł Zalewski, Kamila Ziętek // „Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria 
Biomedyczna”. – 2011, nr 17 (1), s. 28-33 
Streszczenie polskie: Wstęp: Staw kolanowy jest jednym z największych stawów w 
organizmie człowieka oraz trzecim po kręgosłupie i stawie biodrowym, najczęściej dotkniętym 
stawem przez chorobę zwyrodnieniową. Poszukuje się optymalnych metod leczenia tego 
schorzenia. W pracy podjęto próbę oceny porównawczej skuteczności krioterapii i impulsowej 
diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy. Materiał i 
metody: Do badań zakwalifikowano 40 wybranych losowo pacjentów, których podzielono na 2 
grupy. Grupa I była poddana zabiegom krioterapii miejscowej i kinezyterapii, grupa II poddana 
była zabiegom impulsowej diatermii krótkofalowej i kinezyterapii. Przed rozpoczęciem 
zabiegów oraz po ich zakończeniu dokonano: oceny natężenia dolegliwości bólowych, 
wykorzystując zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena oraz wzrokowo-analogową skalę bólu 
VAS (Visual Analogue Scale - VAS), test oceniający poziom mobilności pacjenta oraz ryzyko 
upadku "Timed Up and Go" Test (TUG), badania zakresu ruchu czynnego w stawie 
kolanowym oraz pomiar obwodów stawów kolanowych. Pacjenci z grupy I zostali poddani 10 
zabiegom krioterapeutycznym. Pacjenci z grupy II zostali poddani 10 zabiegom impulsowej 
diatermii krótkofalowej. Do terapii został użyty aparat do terapii impulsowym polem 
magnetycznym wysokiej częstotliwości TERAPULS GS 200. Krioterapię miejscową oparami 
ciekłego azotu przeprowadzono za pomocą aparatu KRIOPOL-R. Pacjenci z obu grup 
badawczych po zabiegach fizykoterapeutycznych wykonywali także ćwiczenia czynne w 
odciążeniu przez 30 minut... 



Dostęp online: http://www.inzynieria-biomedyczna.com/index.php/archiwum-
wydan/76-2011-1 

54. Markuszewski, Jacek : Endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze znaczną 
szpotawością i deficytem kostnym / Jacek Markuszewski, Łukasz Łapaj, Paweł 
Kokoszka, Małgorzata Wierusz-Kozłowska // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia 
Polska”. – 2010, nr 75 (6), s. 375-379 
Streszczenie polskie: Wstęp. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego z zaburzeniem osi i 
ubytkami kostnymi związana jest z większym ryzykiem powikłań niż w przypadku stawów o 
zachowanej prawidłowej osi. Materiał i metodyka. Do badania zakwalifikowano 10 pacjentów 
(11 kolan) z dużą szpotawością i współistniejącymi zaawansowanymi ubytkami kłykcia 
przyśrodkowego kości piszczelowej, u których wykonano endoprotezoplastykę całkowitą 
cementową stawu kolanowego. W 8 przypadkach ubytki uzupełniano przeszczepami 
kostnymi, a w 3 przypadkach za pomocą wszczepów uzupełniających metalowych. Średni 
okres obserwacji wynosił 37 miesięcy (od 26 miesięcy do 4 lat). Ocenę kliniczną wykonano 
według skali Knee Society Score, a aktywność pacjentów oceniano na podstawie skali UCLA. 
Badanie radiologiczne oparto na ocenie radiogramów przedoperacyjnych, pooperacyjnych 
oraz wykonanych podczas badania kontrolnego. Wyniki. U wszystkich pacjentów uzyskano 
poprawę kliniczną, średni wynik KSS wzrósł z 25,3 przed leczeniem do 87 podczas badania 
kontrolnego, a stopień aktywności wzrósł z 3,4 do 5,4. W badaniu radiologicznym nie 
stwierdzono cech obluzowania komponentów. Wyniki. Endoprotezoplastyka stawów 
kolanowych z dużą szpotawością i ubytkami kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej 
związana jest z koniecznością rekonstrukcji ubytków kostnych. Mniej rozległe ubytki mogą być 
uzupełnione przeszczepami kostnymi autogennymi, w przypadkach bardziej zaawansowanych 
za pomocą wszczepów uzupełniających metalowych. Obie metody przy zachowaniu 
odpowiednich wskazań umożliwiają uzyskanie dobrego wyniku klinicznego. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

55. Mika, Anna : Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dolegliwości 
związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego / Anna Mika, Ewa Dąbal, 
Łukasz Mika // „Rehabilitacja Medyczna”. – 2006, nr 10 (1), s. 49-54 
Streszczenie polskie: Cel. Celem niniejszej pracy było ustalenie czy zastosowanie okładów 
borowinowych jako elementu uzupełniającego kinezyterapię i fizykoterapię pozwoli uzyskają 
lepszy efekt terapeutyczny u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych niż 
zastosowanie leczenia opartego tylko na kinezyterapii i fizykoterapii. Materiał i metoda. 
Badaniami objęto 20 kobiet w wieku 49-70 lat, u których stwierdzono IIř i IIIř (wg klasyfikacji 
Seyfrieda) choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Wszystkich badanych losowo 
podzielono na dwie grupy: badaną (n = 10) i kontrolną (n = 10). W grupie badanej 
zastosowano: okłady borowinowe, kinezyterapię i fizykoterapię, a w kontrolnej tylko 
kinezyterapię i fizykoterapię. Pacjentów badano dwukrotnie: bezpośrednio przed 
rozpoczęciem leczenia i po 2 tygodniach w ostatnim dniu zabiegów. U każdego z badanych 
przeprowadzono pomiar: zakresu ruchomości w stawie kolanowym i obwodu kończyny, ocenę 
stopnia dolegliwości wynikających z choroby zwyrodnieniowej przy użyciu kwestionariusza 
WOMAC, oraz pomiar stopnia intensywności odczuwania bólu za pomocą skali VAS. Wyniki. 
Stwierdzono, iż odczuwana przez pacjentów sztywność w stawie (badana przy pomocy 
kwestionariusza WOMAC) statystycznie istotnie zmniejszyła się tylko w grupie badanej (p 
0.05). Zauważono, iż w obu grupach po zastosowanej terapii nastąpiło statystycznie istotne 
zmniejszenie poziomu bólu (p 0.05), ocenianego za pomocą skali VAS. Po 2 tygodniach 
terapii statystycznie istotny przyrost w zakresie zgięcia ((p 0.05) zaobserwowano tylko w 
grupie kontrolnej. Wnioski. Zarówno leczenie oparte tylko na kinezyterapii i fizykoterapii jak i 
model uzupełniony o okłady borowinowe wykazuje zbliżone działanie przeciwbólowe. 



Obserwowane po 2 tygodniach zabiegów obniżenie sztywności stawowej pozwala sugerować, 
że borowina może być włączona jako element uzupełniający terapię choroby zwyrodnieniowej 
stawów. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-czasopisma-2 p. 

56. Miszczyk, Leszek : Radioterapia bolesnych zwyrodnień stawów kolanowych / Leszek 
Miszczyk // „Onkologia Info”. - 2009, nr 6 (1), s. 4-9 
Streszczenie polskie: Wstęp: Leczenie promieniami bolesnych zwyrodnień stawów 
kolanowych może być prowadzone jako izotopowe leczenie dostawowe, napromienianie 
układu chłonnego lub jako lokalna radioterapia wiązkami zewnętrznymi. Tej ostatniej metodzie 
poświęcona jest praca oparta częściowo na materiale własnym, a częściowo na danych 
uprzednio publikowanych. Materiał i metody: Materiał obejmuje 31 przypadków (27 K, 4 M) 
napromienianych pomiędzy majem 1972 roku a październikiem 2008. Wiek chorych zawierał 
się w przedziale od 47 do 84 lat (średnia 66). Czas trwania dolegliwości wynosił od 1 do 180 
miesięcy (średnia 52). W 20 przypadkach zastosowano promieniowanie rentgenowskie, w 2 
gamma 60Co, a w 9 fotony X 6 MV. Chorych leczono techniką 2 pól naprzeciwległych, przy 
użyciu dawki frakcyjnej 1-2 Gy do dawki całkowitej 1,5 - 20 Gy (średnia 9,5) w czasie 1-60 dni 
(średnia 16). Okres obserwacji wynosił 1-30 miesięcy (średnia 11,1). Oceniono odsetek 
ustąpienia bólu w dniu zakończenia radioterapii, jeden i sześć miesięcy później oraz podczas 
ostatniej kontroli. Wyniki: Nie odnotowano efektów ubocznych. Zmniejszenie bólu w dniu 
zakończenia leczenia wynosiło 0-60 proc. (średnia 40), miesiąc poźniej 25-50 proc. (średnia 
42), pół roku po radioterapii 50 proc., a podczas ostatniej kontroli 0-70 poc. (średnia 25). 
Wnioski: Uzyskane wyniki, wcześniej opublikowane dane oraz propozycje zaleceń ESTRO 
pozwalają na sformułowanie wniosku, że radioterapia bolesnych zwyrodnień stawów 
kolanowych nie powinna być/i ... 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

57. Modrzewski, Krzysztof : Wskazania i cele uzdrowiskowego leczenia choroby 
zwyrodnieniowej stawów kolanowych / Krzysztof Modrzewski, Krzysztof Gawęda, 
Jacek Patoła // „Balneolgia Polska”. – 2004, nr 46 (3/4), s. 14-18 
Streszczenie polskie: Autorzy wyodrębnili trzy postacie kliniczne choroby zwyrodnieniowej 
stawów kolanowych. Postać pierwsza przebiega z narastającym zniekształceniem osi 
kończyny w płaszczyźnie czołowej, która jest wynikiem niesymetrycznego rozwoju zmian 
zwyrodnieniowych w obu przedziałach kolana. Postać druga występuje rzadziej i polega na 
równomiernym postępie procesu zwyrodnieniowego w obu przedziałach kolana, nie 
powodując zniekształcenia osi. Najczęściej dominuje powiększający się z upływem czasu 
przykurcz zgięciowy. Odmiana trzecia dotyczy izolowanych zmian artrotycznych stawu 
rzepkowo-udowego o rozmaitym podłożu etiologicznym. Pokazano możliwości oraz rolę 
skutecznego leczenia uzdrowiskowego na różnych etapach zaawansowania wymienionych 
postaci choroby zwyrodnieniowej. Podkreślono użyteczność tej formy terapii, zwłaszcza we 
wczesnych fazach usprawniania po interwencjach operacyjnych artrotycznych kolan. 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Narodowa 

58. Mrozowska, Agnieszka : Postępowanie rehabilitacyjne w przypadku bólu przedniego 
przedziału kolana / Agnieszka Mrozowska, Urszula Biernat, Ryszard Biernat, Jacek 
Aptowicz, Grzegorz Lemiesz, Paweł Ciesiun // „Szkice Humanistyczne”. - T. 10, nr 4 
(2010), s. 287-307 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp czasopisma – 2p. 

59. Okoń, Tomasz : Grzybicze zapalenie stawu kolanowego po endoprotezoplastyce u 
chorej na reumatoidalne zapalenie stawów / Tomasz Okoń, Aleksander Wielopolski, 



Jacek Kowalczewski, Marcin Milecki, Dariusz Marczak // „Reumatologia”. – 2008, nr 
46 (4), s. 252-256 
Streszczenie polskie: Zapalenie z destabilizacją endoprotezy stawu kolanowego jest jednym z 
najcięższych i najtrudniej poddających się leczeniu powikłań endoprotezoplastyki. Grzybicze 
zapalenia po endoplastyce stawów występują bardzo rzadko. Najczęściej spotykane w 
piśmiennictwie postępowanie lecznicze to leczenie dwuetapowe - usunięcie tkanek zapalnych 
i endoprotezy oraz wszczepienie protezy typu Spacer, a w drugim etapie reimplantacja. W 
artykule opisano przypadek grzybiczego zapalenia stawu kolanowego, które wystąpiło 9 lat po 
endoprotezoplastyce u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów. Zastosowano leczenie 
dwuetapowe. Ze względu na utrzymujący się stan zapalny dwukrotnie wykonywano 
debridement stawu, pozostawiając endoprotezę rewizyjną. Stosowano ketokonazol i 
flukonazol przez 6 mies. Uzyskano ustąpienie objawów zapalnych stawu kolanowego. Z uwagi 
na chorobę podstawową ryzyko nawrotu zapalenia jest znaczne. 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

60. Olszewska, Małgorzata : Ocena skuteczności zastosowania mieszaniny złożonej z 
opioidu i niesteroidowego leku przeciwzapalnego podawanej śródoperacyjnie do rany 
w leczeniu bólu pooperacyjnego u pacjentów po operacjach aloplastyki stawu 
kolanowego / Małgorzata Olszewska, Barbara Małdyk, Barbara Lisowska, Paweł 
Małdyk // „Reumatologia”. – 2011, nr 49 (3), s.173-179 
Streszczenie polskie: Ból pooperacyjny należy do bólu ostrego, który towarzyszy każdej 
operacji. Totalna aloplastyka stawu kolanowego jest przykładem naprawczej operacji, która 
może uwolnić pacjenta od przewlekłego bólu związanego z nieodwracalnym uszkodzeniem 
stawu kolanowego. Prowadzona dotychczas multimodalna analgezja u pacjentów po 
operacjach reumoortopedycznych polegała na zastosowaniu różnych leków i metod ich 
podania, ale żaden z leków nie był podawany bezpośrednio w okolicę rany pooperacyjnej. 
Celem badań była ocena skuteczności mieszaniny analgetycznej złożonej z niesteroidowego 
leku przeciwzapalnego (NLPZ) i opioidu podawanej bezpośrednio do rany operacyjnej. 
Badaniem objęto 40 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i chorobą 
zwyrodnieniową stawów (ChZS), u których w trybie planowym wykonano wszczepienie 
endoprotezy stawu kolanowego w znieczuleniu podpajęczynówkowym (tab. I). Do 
znieczulenia podpajęczynówkowego zastosowano bupiwakainę Spinal Heavy 0,5 proc. w 
dawce 20 mg podawaną na poziomie L3-L4. Grupę kontrolną stanowili pacjenci, którzy 
otrzymali do przestrzeni podpajęczynówkowej morfinę w dawce 0,4 mg; nie brali oni udziału w 
opisywanym badaniu. Na sali pooperacyjnej oprócz parametrów podstawowych oceniano ból 
w skali VAS (ryc. 2 i 3), drenaż (ryc. 5) oraz proces gojenia rany przez 7 dni od operacji - 
ocena kliniczna. Uzyskane wyniki opisujące czas analgezji w poszczególnych grupach 
wykazały, że najdłuższy czas analgezji zapewniło zastosowanie podpajęczynówkowe ... 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

61. Paczkowski, Bogdan : Kinesio Taping - nowe skuteczne narzędzie terapeutyczne w 
leczeniu blizn pooperacyjnych / Bogdan Paczkowski // „Rehabilitacja w Praktyce”. – 
2012, nr (1), s. 28-31 
Streszczenie polskie: Jednym z problemów rehabilitacji po wszczepieniu endoprotezy stawu 
kolanowego jest patologia rany pooperacyjnej. Popularną, nową metodą wspomagającą jest 
Kinesio Taping. Terapia uwzględnia zależności strukturalno-funkcjonalne układu ruchu, 
pozwalając ocenić stan pacjenta przed i po terapii. Pozytywne zmiany są trwałe i zapewniają 
pacjentowi komfort funkcjonalny. Celem pracy jest przedstawienie przypadku leczenia blizny 
pooperacyjnej poprzez aplikację taśmy elastycznej Kinesio Tex. Jest to narzędzie 
terapeutyczne tanie, ale bardzo skuteczne i pomocne w leczeniu i rehabilitacji pacjenta po 



endoprotezoplastyce stawu kolanowego. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp czasopism – 2p. 

62. Panasiuk, Michał : Zmęczeniowe złamanie kości udowej jako powikłanie alloplastyki 
kolana z użyciem nawigacji / Michał Panasiuk, Oktawiusz Bończak // „Ortopedia 
Traumatologia Rehabilitacja”. – 2009, nr  11 (1), s. 72-77 
Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek zmęczeniowego złamania kości udowej u 60 
letniej pacjentki, u której uprzednio wykonano całkowitą alloplastykę stawu kolanowego z 
użyciem systemu nawigacji Orthopilot. Pacjentka z osteoporozą (T-score - 3,1), cierpiąca z 
powodu reumatoidalnego zapalenia stawów zgłaszała narastający ból od 8 tygodnia po 
operacji. Rozpoznano złamanie zmęczeniowe kości udowej w miejscu otworu po uprzednim 
umocowaniu czujnika do nawigacji. Złamanie zespolono gwoździem śródszpikowym i 
uzyskano zrost oraz dobry wynik czynnościowy. Analiza piśmiennictwa wykazała, że jest to 
pierwszy przypadek takiego złamania po operacji z użyciem nawigacji Orthopilot i wkrętów o 
średnicy 4,5 mm. do stabilizacji czujnika. Uważamy, że takie złamania występują częściej, ale 
nie są publikowane. Pacjenci z osteoporozą powinni być informowani o możliwości 
wystąpienia takiego powikłania, jeżeli ma być u nich wykonana operacja z użyciem nawigacji. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

63. Paradowski, Przemysław : Skale oceny stawu kolanowego. Podstawowe pojęcia. 
Przegląd metod badawczych. Adaptacja językowa i kulturowa / Przemysław 
Paradowski, Ewa M. Roos Ewa M. // „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 
2004, nr 6 (4), s. 393-405 
Streszczenie polskie: Ocena stanu zdrowia widziana z perspektywy chorego a nie lekarza 
zajmuje w ostatnich latach coraz ważniejsze miejsce w praktyce klinicznej. Podczas gdy 
tradycyjne metody badań: badanie przedmiotowe i badania obrazowe stawu kolanowego 
uzupełniają się wzajemnie, ocena subiektywna zdaje się spełniać rolę szczególną i jest 
niezastąpiona w procesie określania skuteczności stosowanego leczenia. Istnieje więc realna 
potrzeba zaznajomienia się lekarzy różnych specjalności, szczególnie ortopedów, z 
nowoczesnymi metodami oceny subiektywnej oraz z ich mocnymi i słabymi stronami. 
Dostępne obecnie kwestionariusze służą zarówno do oceny ludzi młodych po urazach stawu 
kolanowego jak i osób starszych z chorobą zwyrodnieniową stawu. Praca ta omawia istniejące 
metody oceny stawu kolanowego, skale oceny subiektywnej oraz skale rodzajowe, które 
znajdują swoje zastosowanie u chorych ze zwyrodnieniem stawu rozwijającym się po 
wcześniejszych urazach kolana. Metody badawcze oraz korzyści płynące z ich zastosowania 
poddano szczegółowemu omówieniu. Praca przybliża także kluczowe dla zrozumienia istoty 
działania subiektywnych metod oceny klinicznej pojęcia: powtarzalności (rzetelności) metody 
badawczej (reliability), zdolności tej metody do spełniania założonej funkcji (validity) i do 
uchwycenia zmian klinicznych (responsiveness). Wraz ze wzrostem liczby projektów 
badawczych o zasięgu międzynarodowym a także wielokulturowym, prowadzonych w różnych 
językach, istnieje potrzeba przystosowania ... 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

64. Pasek, Jarosław : Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych 
stawów kolanowych / Jarosław Pasek, Romualda Mucha, Aleksander Sieroń // „Acta 
Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna”. – 2006, nr 12 (3), s. 189-
191 
Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie skuteczności przeciwbólowej i 
przeciwzapalnej w grupie pacjentów poddanych zabiegom magnetoledoterapii ze zmianami 
zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Badaniami objęto 40 chorych, w tym 19 mężczyzn i 
21 kobiet, w wieku 44-78 lat. Dolegliwości bólowe pacjentów utrzymywały się z przerwami od 



kilku lat. Wszystkim badanym włączono do leczenia podstawowego terapię polem 
magnetycznym o niskiej częstotliwości (ELF-MF), zsynchronizowanym z promieniowaniem 
optycznym (nielaserowym), emitowanym przez wysokoenergetyczne diody LED. Pacjenci 
podczas trwania terapii nie przerwali przyjmowania środków farmakologicznych. Leczenie 
przeprowadzono w Klinice Chorób Wewnętrznych i Angiologii i Medycyny Fizykalnej w 
Bytomiu. Dolegliwości bólowe oceniano przed i po zastosowaniu terapii, według 
zmodyfikowanej 4-stopniowej skali VAS oraz skali procentowej. Dokonano również pomiaru 
zakresu ruchomości badanych stawów. Po 30-dniowym leczeniu uzyskano wyskoką 
skuteczność terapeutyczną w leczeniu gonarhrosis. Średnia wartość częstości występowania 
bólu uległa zmniejszeniu - z bardzo silnego do łagodnego. Istotnemu statystycznie 
zmniejszeniu uległ również stopień ograniczenia ruchomości. Praca prezentuje metodę 
terapeutyczną (nieinwazyjną), skutecznie pomagając zmniejszyć występujący ból i obrzęk, a 
zwiększając zakres ruchomości badanych stawów. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

65. Pąchalski, Adam : Rozwój wczesnych biologicznych koncepcji, technik i metod 
operacji wytwórczych stawów / Adam Pąchalski, Bogusław Frańczuk // „Ortopedia 
Traumatologia Rehabilitacja”. – 2004, nr 6 (4),  s. 406-415 
Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają w artykule rozwój technik chirurgicznego 
uruchamiania zesztywniałych stawów, a w szczególności problematykę stosowania tzw. 
materiałów interpozycyjnych, które stanowiąc substytut zniszczonej chrząstki stawowej, miały 
zapobiegać postępującym ograniczeniom ruchów. W XIX i XX wieku eksperymentowano z 
różnymi materiałami organicznymi i nieorganicznymi. Najdłużej stosowano tkanki powięziowe, 
które jednak nie spełniały swojej roli z uwagi na bardzo słabą wytrzymałość mechaniczną. 
Rozpoczęto wtedy badania nad stosowaniem skóry, biorąc pod uwagę jej odporność na 
nacisk, lepsze unaczynienie oraz większą aktywność metaboliczną. W pracy przytaczany jest 
jeden z pionierskich eksperymentów oparty na spostrzeżeniach pierwszego z autorów, że w 
pewnych warunkach obserwuje się metaplazję komórek tkanki łącznej w komórki chrzęstne. 
Metoda stosująca skórę w miejsce zniszczonych powierzchni stawowych była, w swoim 
czasie, z powodzeniem stosowana w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Krakowie 
kierowanej przez Profesora Juliusza Zarębę i jego zespół. Opisywane badania prowadzone na 
świecie równolegle przez wielu naukowców stworzyły podwaliny pod, wciąż tworzoną, wiedzę 
o komórkach multipotencjalnych człowieka. Warto zauważyć, że po początkowych 
"zachłyśnięciach się" endoprotezami stawów obserwujemy powrót do metod biologicznych, 
opartych obecnie o inżynierię genetyczną. 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

66. Pietrzak, Krzysztof  : Totalna endoprotezoplastyka kondylarna stawu kolanowego - 
wyniki odległe / Krzysztof Pietrzak, Wojciech Strzyżewski, Wiesław Kaczmarek, 
Błażej Ciesielczyk // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 2010, nr  75 
(3), s. 154-158 
Streszczenie polskie: Wstęp. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego dotyczy chorych z 
dużym upośledzeniem funkcji tego stawu. Najpowszechniej obecnie stosowaną endoprotezą 
tego stawu jest endoproteza całkowita kondylarna niezwiązana. Materiał i metodyka. W latach 
1987-1997 endoprotezoplastyce stawu kolanowego poddanych było 25 chorych. 12 chorych 
operowanych było z powodu RZS, 13 osób z powodu choroby zwyrodnieniowej. Średni wiek 
pacjentów w czasie operacji wynosił 60 lat (27-78 lat). Średni okres obserwacji wynosi 13 lat. 
Ocenę wyników oparliśmy o badanie kliniczne (WOMAC, KSS) i badanie radiologiczne. 
Wyniki. Średnia punktacja przed-operacyjna według KSS wyniosła 40, Womac 95. Po 13 
letniej obserwacji wyniki operacji stawu kolanowego ocenione zostały przez wszystkich 
chorych jako bardzo dobre. Średni wynik według skali KSS wyniósł 98, według skali WOMAC 



30. U wszystkich pacjentów stwierdzono poprawę funkcji i ustąpienie dolegliwości bólowych 
stawu. Wykonane radiogramy wykazują prawidłowe ustawienie elementów endoprotezy stawu 
kolanowego. Nie stwierdzono cech obluzowania endoprotezy stawu kolanowego w badaniu 
ostatnim. Wnioski. Ocena kliniczna i radiologiczna naszego materiału wykazała, że totalna 
endoprotezoplastyka stawów kolanowych pozwala na wieloletnie odzyskanie funkcji kończyn 
dolnych, co uniezależnia chorych od otoczenia. Dzieje się tak niezależnie od pierwotnego 
rozpoznania stanowiącego wskazanie do operacji. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

67. Pop, Teresa : Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych z chorobą 
zwyrodnieniową stawów kolanowych / Teresa Pop, Katarzyna Hamerla, Grzegorz 
Przysada // „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”. – 2007, nr 5 (4), s. 
335-345 
Streszczenie polskie: Wstęp. Zwyrodnienie stawów kolanowych to przewlekła, niezapalna 
choroba stawów o wieloczynnikowej etiologii, przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji. 
Polega ona na przedwczesnym zwyrodnieniu i zużyciu tkanek tworzących staw. Cel pracy. 
Celem pracy jest analiza efektów stosowanej rehabilitacji u pacjentów leczonych 
zachowawczo i po zabiegu endoprotezoplastyki stawów kolanowych, wybranych czynników, 
takich jak: płeć, wiek, masa ciała na częstość występowania gonartrozy oraz zbadanie 
zależności pomiędzy masą ciała określoną wskaźnikiem BMI a efektami rehabilitacji w 
chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Materiał i metoda. Badaniem objęto 60 osób 
(46 kobiet i 14 mężczyzn), których podzielono na grupę chorych leczonych zachowawczo (31 
osób) i chorych po zabiegu alloplastyki stawu kolanowego (29 osób), którzy w okresie od 
października 2006 do marca 2007 roku byli leczeni w Oddziale Ortopedii Dorosłych oraz 
rehabilitowani w Pracowni Fizjoterapii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Do 
opracowania wyników wykorzystano program STATISTICA 6.0 PL. Wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego techniką ankietową własnego pomysłu. Do oceny zmienności 
subiektywnego odczuwania bólu wykorzystano dziesięciostopniową wizualno-analogową 
skalę VAS. W celu zbadania częstości występowania nadwagi bądź otyłości w badanej grupie 
zastosowano przelicznik nazywany wskaźnikiem BMI. Wyniki i wnioski. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że stosowanie kompleksowego leczenia ... 
Dostęp online: http://www.pmurz.rzeszow.pl/PDF/2007/4/04_z2_2007.pdf 

68. Prusinowska, Agnieszka : Program leczniczego usprawniania pacjentów 
reumatycznych po implantacji endoprotezy stawu kolanowego / Agnieszka 
Prusinowska, Piotr Turski, Michał Bogucki // „Nowa Klinika”. – 2009, nr 16 (1/2), s. 38-
41 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum  

69. Rechcińska-Roślak, Beata : Wpływ dostępu operacyjnego na przebieg usprawniania 
chorych po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego/ Beata Rechcińska-Roślak, 
Justyna Gołębiowska, Marcin Sibiński, Marek Synder // „Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja”. – 2010, nr 12 (2), s. 136-143 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest ocena rodzaju dostępu operacyjnego do stawu 
kolanowego (dostęp przednio-przyśrodkowy (midvastus) oraz przednio-przyśrodkowy 
(przyrzepkowy) i jego wpływa na uzyskiwany zakres ruchów, siłę mięśniową, natężenie 
dolegliwości bólowych oraz szybkość usprawniania pacjenta i uzyskiwany stopień wydolności 
czynnościowej stawów kolanowych. Materiał i metody. Retrospektywnej ocenie poddano 
dokumentację medyczną 62 pacjentów leczonych operacyjnie całkowitą alloplastyką stawu 
kolanowego. Zostali oni podzieleni na dwie grupy po 31 pacjentów w każdej, w zależności od 



zastosowanego dostępu operacyjnego do stawu. Badania kontrolne przeprowadzono w 
okresie 2-3 lat od zabiegu operacyjnego. Wyniki. Pacjenci, którzy mięli implantowaną 
endoprotezę kolana z dostępu midvastus wymagali stosowania mniejszych ilości leków 
przeciwbólowych i lepiej usprawniali operowany staw w porównaniu do tych leczonych 
dostępem przyrzepkowym. Podczas ostatniej wizyty kontrolnej zakres ruchów, wynik 
czynnościowy (według skali WOMAC, Merle D`Aubigne`a w modyfikacji Postela oraz Harrisa), 
siła mięśniowa (przy zastosowaniu skali Lovetta) oraz intensywność dolegliwości bólowych 
(według skali VAS i zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena) nie różniły się statystycznie 
w obu grupach. Wnioski. Korzyści wynikające z dostępu midvastus w pierwszym okresie 
pooperacyjnym (mniejsze dolegliwości bólowe, szybsze usprawnianie stawu kolanowego) nie 
wpływają w sposób istotny statystycznie na wynik ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

70. Ruszkowski, Krzysztof : Wyniki artroskopowego oczyszczenia stawu w zmianach 
zwyrodnieniowych kolana / Krzysztof Ruszkowski, Jacek Kruczyński, Tomasz 
Piontek, Wojciech Strzyżewski // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 
1998, nr 63 supl. 1: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej 
stawu kolanowego, s. 486-491 
Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono miejsce artroskopii w leczeniu choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W oparciu o skonstruowaną na zasadzie wizualnej skali 
analogowej ankietę przeanalizowano wyniki 35 zabiegów artroskopowych u 32 chorych (19 
kobiet i 13 mężczyzn) w wieku od 38 do 71 lat (średnio 56 lat). Wyraźną poprawę uzysano u 
80 proc. chorych, co jest wynikiem zbliżonym do publikowanych w innych doniesieniach. 
Artroskopowe oczyszczenie stawu w zmianach zwyrodnieniowych kolana należy uznać za 
wartościową metodę leczenia. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

71. Ruszkowski, Krzysztof : Zależność wyników klinicznych totalnej kondylarnej 
alloplastyki stawu kolanowego w zmianach zwyrodnieniowych od wyników 
radiologicznych u chorych leczonych tą metodą w ocenie średnioterminowej / 
Krzysztof Ruszkowski, Tomasz Trzeciak, Wojciech Strzyżewski, Andrzej Pucher, 
Bartłomiej Molisak, Paweł Sokołowicz // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia 
Polska”. – 2010, nr 75 (5), s. 296-299 
Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie średnioterminowych wyników klinicznych i 
radiologicznych leczenia zmian zwyrodnieniowych całkowitą alloplastyką kondylarną stawu 
kolanowego, a także identyfikacja najczęściej występujących odchyleń od implantacji 
optymalnej i określenie związku wyniku klinicznego z radiologicznym. Analizie poddano 
wszystkich 133 chorych, u których wykonano totalną alloplastykę stawu kolanowego od 1998 
do 2001 roku włącznie. Materiał stanowiło ostatecznie 101 stawów kolanowych u 68 chorych. 
Stan wszystkich chorych oceniano stosując skalę WOMAC, którą uzupełniono o ocenę 
kliniczną według kryteriów Knee Society Score (KSS). Oceny radiologicznej dokonano 
analizując radiogramy a-p kończyn dolnych w pozycji stojącej z ujęciem stawu biodrowego i 
skokowo-goleniowego oraz a-p i boczne stawów kolanowych zgodnie z zasadami KSS. Suma 
wyników bardzo dobrych i dobrych (KSS) stanowiła 89 proc. wszystkich wyników. Ocena 
obiektywna w większości przypadków przewyższała ocenę subiektywną. Oceniając implant 
piszczelowy (połączenie implant-kość) na radiogramie a-p, strefy przejaśnień zauważono w 16 
stawach kolanowych (22 proc.) i dotyczyły one głównie strefy 1 (piszczelowej). W optymalnym 
przedziale odchylenia od osi mechanicznej kończyny dolnej (kąt udowo-piszczelowy Omega 
3-9ř) znajdowało się 30 stawów kolanowych (68 proc.). Obiektywna ocena wyników 
klinicznych przewyższa ocenę subiektywną, natomiast wyniki kliniczne przewyższają wyniki 



radiologiczne. Najczęstszym błędem był brak precyzji osadzenia implantu piszczelowego 
zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i strzałkowej. W naszym materiale suboptymalna 
implantacja endoprotezy w ocenie średnioterminowej nie doprowadziła do obluzowania 
implantów. 
Biblioteka Główna AWF w Krakowie 

72. Rojek, Anna : Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów 
kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej / Anna Rojek, Sławomir Snela, 
Paweł Jaźwa // „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”. – 2010, nr 8 (3), 
s. 271-276 
Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy było porównanie wyników leczenia choroby 
zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej u pacjentów z 
otyłością i bez po półrocznej obserwacji. Materiał i metoda: W ramach prowadzonych badań 
oceniono stan funkcjonalny i kliniczny 73 pacjentów po całkowitej alloplastyce stawu 
kolanowego wykonanej z powodu choroby zwyrodnieniowej. Grupę badaną stanowiło 39 
pacjentów z otyłością (BMI 30), a grupę kontrolną 34 pacjentów, u których otyłości nie 
stwierdzono (BMI 30). Oceny funkcji pacjenta i funkcji operowanego stawu kolanowego 
dokonano przy użyciu skali KSS oraz skali bólu VAS. Badanie wykonano dwukrotnie: 
bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym oraz 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki: U 
wszystkich badanych pacjentów, stwierdzono istotny wzrost liczby punktów przyznawanych w 
skali KSS po zabiegu całkowitej alloplastyki kolana. Pól roku po zabiegu średni wzrost liczby 
punktów przyznawanych w skali KSS wynosił; w grupie badanej 79 pkt, a w grupie kontrolnej 
90 pkt. Różnica ta nie była istotna statystycznie. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami 
badanych zarówno w części skali oceniającej funkcję kolana, jak i funkcję pacjenta. Średni 
wzrost liczby punktów określających funkcję kolana wyniósł w grupie badanej 51,6pkt, w 
grupie kontrolnej 53,2pkt (p=0,7373). Średnie zwiększenie liczby punktów w badaniu 
funkcjonalnym wyniosło w grupie badanej 27,5 pkt, w grupie kontrolnej 35,0 pkt (p=0,0968). 
Średni spadek poziomu odczuwania bólu mierzony skałą VAS sześć miesięcy po zabiegu w 
grupie badanej wynosił 5,4 pkt, a w grupie kontrolnej 5,6. Różnica nie była istotna 
statystycznie. Wnioski: W badanej grupie pacjentów nie stwierdzono zależności pomiędzy 
otyłością a efektami leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą całkowitej 
alloplastyki. 
Dostęp online: http://www.pmurz.rzeszow.pl/PDF/2010/3/02z32010.pdf 

73. Schmidt, Joanna : Ocena skuteczności usprawniania pacjentów ze zwyrodnieniem 
stawów kolanowych przy zastosowaniu krioterapii i ćwiczeń w odciążeniu / Joanna 
Schmidt [et al.] // „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. - R. 12, nr 4 (2012), s. 74-81 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Czytelnia 

74. Sieliwończyk, Piotr : Doświadczenia własne w artroskopowym leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawu kolanowego / Piotr Sieliwończyk, Stanisław Mazurkiewicz, 
Piotr Łuczkiewicz // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 1998, nr 63 
supl. 1: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego, s. 339-344 
Streszczenie polskie: Na materiale 280 pacjentów, u których wykonano 312 operacji, 
przedstawiono przydatność różnych zabiegów artroskopowych w leczeniu wczesnych postaci 
zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Na podstawie analizy dokumentacji, badania 
klinicznego, radiologicznego i materiału uzyskanego z ankiety rozesłanej pocztą, badano 
ewolucję dolegliwości bólowych i sprawność kolana w okresie bezpośrednio przed i do pół 
roku po zabiegu. Wyraźną poprawę zaobserwowano u większości chorych z niewielkimi bądź 
średnimi zmianami w obrazie radiologicznym. W przypadku chorych o znacznym stopniu 
nasilenia zmian, poprawa była wątpliwa. 



Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

75. Słupik, Anna : Aloplastyka stawu kolanowego a jego sprawność sensomotoryczna / 
Anna Słupik, Marcin Kowalski, Dariusz Białoszewski // „Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja”. – 2013, nr 15 (6), s. 555-565 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu uszkodzeń związanych z 
zaawansowaną gonartrozą oraz zabiegu endoprotezoplastyki na zmianę czucia głębokiego i 
kontroli sensomotorycznej stawu kolanowego. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 62 
osoby w średnim wieku 68,8 lata, u których przeprowadzono zabieg endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego z powodu gonartrozy. Grupa kontrolna składała się z 74 osób zdrowych, o 
średniej wieku 67,5 lat. Przeprowadzono test czucia pozycji stawu kolanowego (JPS) w 45° 
zgięcia oraz autorski Test Kontroli Sensomotorycznej (TKS, oceniający sprawność 
sensomotoryczną w skali od 0 do 5). W grupie badanej oceny dokonano trzykrotnie: przed 
zabiegiem oraz 8 dni i 100 dni po operacji. Badanie grupy kontrolnej przeprowadzono 
jednokrotnie. Wyniki. Grupa kontrolna uzyskała w TKS wynik średni 4,9, a w JPS średni wynik 
3,9 st.. W grupie badanej uzyskiwano w kolejnych badaniach TKS wyniki średnie: 3,1; 2,9 i 4,5 
pkt. W teście JPS grupa ta uzyskała wyniki średnie: 10,5°, 9,5° oraz 3,9°, a w kończynie 
zdrowej 8,1°. Wnioski. 1. Duże deficyty propriocepcji i sprawności sensomotorycznej 
obserwowane w grupie badanej mogą przyczyniać się do szybszego rozwoju zmian 
zwyrodnieniowych i zwiększać ryzyko upadku. 2. Własny test oceniający sprawność 
sensomotoryczną stawu kolanowego wydaje się być obiektywnym i kompleksowym sposobem 
oceny sprawności kontroli sensomotorycznej stawu kolanowego w tej grupie chorych. 3. 
Ocena dokonywana za pomocą testu własnego jest oceną jakościową i może mieć 
zastosowanie w klinicznej pracy z pacjentem. 
Biblioteka Główna AWF w Krakowie 

76. Słupik, Anna : Analiza porównawcza przydatności klinicznej skal Staffelstein-Score i 
Hospital for Special Surgery Knee Score (HSS) w monitorowaniu procesu fizjoterapii 
po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego - doniesienie wstępne / Anna 
Słupik, Dariusz Białoszewski // „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2009, nr 
11 (1), s. 37-45 
Streszczenie polskie: Ocena skuteczności leczenia jest podstawą rozwoju wiedzy medycznej 
opartej na dowodach naukowych (EBM). W ostatnich latach tworzone są specjalistyczne skale 
oceny, które w szybki i przystępny dla lekarza lub fizjoterapeuty sposobów mają zobrazować 
stan funkcjonalny pacjenta i umożliwić skuteczne monitorowanie skuteczności procesu 
leczenia. Celem niniejszej pracy była ocena czułości oraz przydatności skal Staffelstein-Score 
i HSS Knee Score w kontroli postępów usprawniania pacjenta po zabegu endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego. Materiał i metody Badania przeprowadzono na grupie 24 pacjentów po 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego, wszczepionej z powodu choroby 
zwyrodnieniowej. Badania przeprowadzono za pomocą skali HSS Knee Score i Staffelstein-
Score. Pacjenci byli badani dwukrotnie - przed rozpoczęciem i po zakończeniu etapu 
rehabilitacji poszpitalnej.Wyniki W przeprowadzonych badaniach uzyskano średnie wyniki 
przy przyjęciu pacjenta 50,1 pkt według skali HSS i 70,8 pkt wg skali Staffelstein-Score oraz 
odpowiednio 74,4 pkt i 99,5 pkt przy wypisie. Wykazano znaczną poprawę wyników, zarówno 
według HSS Knee Score, jak i ST-Score (p 0,005), zarówno w punktacji całej skali, jak i w 
poszczególnych ich parametrach. Wnioski 1. Skale HSS Knee Score oraz Staffelstein-Score 
charakteryzują się dużą czułością w ocenie dolegliwości bólowych, trudności w wykonywaniu 
czynności życia codziennego i badaniu przedmiotowym stawu u pacjentów po 
endoprotezoplastyce stawu kolanowego. ... 



Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

77. Sroczyński, Juliusz : Artroskopia po alloplastyce całkowitej stawu kolanowego / 
Juliusz Sroczyński, Marek Tramś  // „Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatolgia 
Sportowa”. – 2010, nr 7 (3),  s. 19-22 
Streszczenie polskie: Artroskopia stawu kolanowego po alloplastyce całkowitej kolana w 
polskich warunkach jest wykonywana stosunkowo rzadko. Istnieje pewien odsetek problemów 
czy powikłań po alloplastyce kolana, które można z powodzeniem leczyć artroskopowo, bez 
konieczności artrotomii. Celem pracy jest przedstawienie materiału Kliniki dotyczącego 
artroskopowego leczenia problemów po alloplastyce całkowitej stawu kolanowego. Analizie 
retrospektywnej poddano 17 pacjentów, 14 kobiet i 3 mężczyzn. leczonych w Klinice od maja 
2005 do marca 2009. Średni okres od operacji alloplastyki do artroskopii wynosił 15 miesięcy, 
a średni okres obserwacji po artroskopii wynosił 32 miesiące. Poza badaniem 
przedmiotowym, pacjentów oceniano dodatkowo według skali oceny funkcjonalnej HSS i 
Oxford (kwestionariusz Dawsona). 47 proc. badanych pacjentów stwierdziło, że dolegliwości 
ustąpiły całkowicie, 13 proc. zgłosiło zdecydowaną poprawę, 20 proc. niewielką poprawę, a 20 
proc. brak jakiejkolwiek poprawy. W skali oceny HSS uzyskano 33 proc. wyników bardzo 
dobrych, 40 proc. dobrych, 13,5 proc. dostatecznych i 13,5 proc. niedostatecznych. Średni 
odsetek pełnej sprawności stawu u wszystkich badanych według skali Oxford wynosił około 
69,8 proc. Nie zanotowano powikłań związanych z leczeniem artroskopowym, u 2 pacjentów 
wystąpiła konieczność późniejszej rewizji z wymianą endoprotezy z powodu stwierdzonego 
obluzowania czy destrukcji endoprotezy. Artroskopia może być łatwą i skuteczną metodą 
leczenia problemów po alloplastyce całkowitej stawu kolanowego w przypadku stwierdzenia 
bocznego przyparcia rzepki, ograniczenia ruchomości stawu przy podejrzeniu artrofibrozy, 
przy podejrzeniu interponowania przerośniętej błony maziowej czy przy niezidentyfikowanych 
bólach kolana po alloplastyce bez cech infekcji stawu. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

78. Srokowski, Grzegorz : Badanie testem Berga i ocena jakościowa chodu pacjentów 
zakwalifikowanych do endoprotezoplastyki stawu kolanowego / Grzegorz Srokowski, 
Irena Bułatowicz, Urszula Kaźmierczak, Maciej Szaryński, Agnieszka Radzimińska, 
Katarzyna Strojek, Marcin Struensee, Anna  Srokowska Anna // „Nowiny Lekarskie”. – 
2010, nr  79 (3), s. 173-182 
Streszczenie polskie: Wstęp. Upadki występujące u osób starszych są zaliczane do tak 
zwanych "wielkich problemów geriatrycznych". Wśród przyczyn upadków wyróżnia się 
czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem pacjenta oraz czynniki wewnętrzne wynikające z 
procesu starzenia się organizmu. Chód jest podstawową formą lokomocji człowieka. W wyniku 
choroby zwyrodnieniowej, która może rozwinąć się w późniejszym okresie życia, 
poszczególne jego fazy ulegają zaburzeniu. Jeśli doda się do tego zaawansowany wiek i 
problemy z równowagą, otrzyma się jeden z poważniejszych problemów, z jakim zmagają się 
starsi ludzie. Cel pracy. Celem pracy była ocena funkcjonalna osób zakwalifikowanych do 
leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego metodą 
endoprotezoplastyki. Materiał i metoda. Badanie na grupie 16 pacjentów zakwalifikowanych 
do leczenia metodą endoprotezoplastyki, zostały wykonane na Oddziale Ortopedii i 
Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy. 
Czynności badawcze obejmowały test Berga, ocenę jakościową chodu na podstawie 
materiału DVD, ocenę symptomów bólowych i testy funkcjonalne. Wyniki. Zaobserwowano, że 
zbadane osoby, zakwalifikowane do endoprotezoplastyki stawu kolanowego nie były 
zagrożeni upadkiem. Poprawny wzorzec chodu występował u osób, u których nie stwierdzono 
przykurczu zgięciowego kolana. Wniosek. Zastosowana metodyka badania okazała się 



skuteczna i potwierdziła dobre przygotowanie chorych do leczenia operacyjnego. Pacjenci z 
grupy badawczej, zakwalifikowani do endoprotezoplastyki stawu kolanowego nie byli 
zagrożeni upadkiem... 
Dostęp online: 
http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2010/3/173_3_79_2010.pdf 

79. Stempin, Radosław : Alloplastyka stawu kolanowego Vanguard Signature - pierwsze 
doświadczenia / Radosław Stempin, Andrzej Kotela, Monika Ostrowska, Ireneusz 
Kotela // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 2011, nr 76 (6), s. 350-
352 
Streszczenie polskie: 15 maja 2010 roku wykonano pierwszą w Polsce planowaną 
komputerowo alloplastykę stawu kolanowego Vanguard Signature, a do dzisiaj w Klinice 
Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie oraz w Oddziale Chirurgii 
Ortopedycznej Kliniki Promienistej w Poznaniu zoperowano łącznie 65 przypadków. Nowy 
system obejmuje programowanie parametrów technicznych operacji na podstawie 
diagnostycznej analizy kończyny dolnej bazującej na badaniach RM lub TK. Dane zostają 
przeniesione na pozycjonery bloków resekcyjnych spełniających funkcję nawigacji. Minimalna 
resekcja kostna z odtworzeniem osi mechanicznej kończyny zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie stawu kolanowego i zmniejsza ryzyko obluzowania implantów. Dodatkowe 
korzyści to redukcja instrumentarium, mniejszy stopień traumatyzacji kości udowej i obniżenie 
średniej objętości transfuzji pooperacyjnej. Dla zastosowania technologii Signature wymagana 
jest od operatora zaawansowana znajomość metody konwencjonalnej i średniego stopnia 
umiejętność obsługi komputera. Dostęp do materiałów i programu oraz łączność online z 
zespołem Signature w USA umożliwia chirurgowi modyfikowanie parametrów operacji i 
niezbędne konsultacje. Szybki wzrost liczby zarejestrowanych w systemie Signature 
chirurgów wskazuje na znaczne zainteresowanie tą technologią. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

80. Stolarczyk, Artur : Algorytm postępowania z pacjentem ze sztucznym stawem 
biodrowym lub kolanowym w aspekcie powrotu do pełnienia ról społecznych i 
zawodowych (adaptacji społecznej i zawodowej) - kontekst psychologiczno-
psychoterapeutyczny / Artur Stolarczyk, Jarosław Deszczyński, Karolina Barczyk, 
Jarosław Bugaj, Łukasz Nagaba, Tomasz Mitek // „Artroskopia i Chirurgia Stawów” 
. – 2011, nr 7 (3/4), s. 62-73 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

81. Stolarczyk, Artur : Rola artroskopii w endoplastyce całkowitej stawu kolanowego / 
Artur Stolarczyk, Karolina Krysiu, Tomasz Mitek, Michał Jarosław Deszczyński // 
„Artroskopia i Chirurgia Stawów”. – 2010, nr 6 (1), s.29-33 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

82. Straburzyńska-Lupa, Anna : Badania porównawcze leczniczego działania 
promiennika podczerwieni z filtrem wodnym (Hydrosun) i bez (Sollux) u pacjentów z 
chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych / Anna Straburzyńska-Lupa, Alojzy 
Orlicki, Zbigniew Świetlik // „Fizjoterapia Polska”. – 2004, nr 4 (4), s. 345-348 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy było zbadanie skuteczności działania 
promieniowania podczerwonego emitowanego przez lampą wyposażoną w filtr wodny 
(Hydrosun), w porównaniu z konwencjonalnym promieniowaniem podczerwieni (Sollux), w 



leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Materiał i metoda. 
Badaniami objęto 30 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, u 20 z nich 
wykonywano zabiegi promieniowaniem podczerwonym z filtrem wodnym (Hydrosun), u 10 
stosowano tradycyjne promieniowanie podczerwone (Sollux). Przed i po leczeniu 
wykonywano pomiar ruchomości stawu kolanowego, tensometryczny pomiar siły w zgięciu i 
wyproście oraz subiektywne odczucie bólu (skalą VAS). Wyniki. W obydwu badanych grupach 
odnotowano po zabiegach znamienne statystycznie zmniejszenie subiektywnego odczucia 
bólu, poprawę ruchomości stawów kolanowych (istotną statystycznie w grupie leczonej 
Hydrosunem) oraz tendencję wzrostu siły podczas zgięcia i wyprostu stawu kolanowego. 
Wnioski. Wyniki wskazują na pozytywne efekty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów 
promieniowaniem podczerwonym - lepsze wyniki obserwowano u pacjentów leczonych 
Hydrosunem. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 

83. Strzyżewski, Wojciech : Obustronna totalna endoprotezoplastyka stawów biodrowych 
i kolanowych / Wojciech Strzyżewski, Krzysztof Pietrzak, Maciej Głowacki // 
„Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 2009, nr 74 (4), s. 238-243 
Streszczenie polskie: Wstęp. Endoprotezoplastyka czterech dużych stawów dotyczy chorych 
ze skrajnym upośledzeniem funkcji narządu ruchu. Najczęściej są to pacjenci leczeni z 
powodu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), a także chorzy leczeni w dzieciństwie 
operacyjnie z rozpoznaniem rozwojowego zwichnięcia stawów biodrowych oraz chorzy z 
idiopatycznymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych. Materiał i 
metodyka. W latach 1986-2006 endoprotezoplastyce obydwu bioder i obydwu kolan 
poddanych było 8 pacjentów. 6 chorych operowanych było z powodu RZS, 1 chora z powodu 
następstw rozwojowego zwichnięcia stawów biodrowych i 1 z powodu idiopatycznych zmian 
zwyrodnieniowych bioder i kolan. Leczenie operacyjne było wieloetapowe (w czasie jednej 
operacji dokonywano wymiany jednego stawu). Średni wiek pacjentów w czasie ostatniej 
operacji wyniósł 51 lat (36-70 lat). Średni okres obserwacji wynosi 6 lat. Ocenę wyników 
oparliśmy o badanie kliniczne (HHS, KSS, WOMAC) i badanie radiologiczne. Wyniki: Średnia 
punktacja przedoperacyjna według HHS wynosi 35,3 WOMAC - 79,5 KSS - 38,1. Po 6-letniej 
obserwacji wyniki operacji stawu biodrowego i kolanowego we wszystkich przypadkach 
ocenione zostały przez chorych jako bardzo dobre. Średnia skala HSS wyniosła 99,4 średnia 
WOMAC - 4,5, średnia KSS - 98,3. U wszystkich pacjentów stwierdzono poprawę funkcji i 
ustąpienie dolegliwości bólowych. Wykonane radiogramy wykazują prawidłowe ustawienie 
panewki i trzpienia stawów biodrowych oraz prawidłowe ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

84. Synder, Marek : Postępowanie pooperacyjne i usprawniające po alloplastyce 
całkowitej stawu kolanowego / Marek Synder, Marek Drobniewski  // „Chirurgia 
Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”. – 2005, nr 2 (4), s. 47-53 
Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono schemat postępowania w okresie 
pooperacyjnym u chorych po alloplastyce stawu kolanowego na podstawie doświadczeń 
zdobytych podczas wykonywania tego typu zabiegu w Klinice Ortopedii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz danych z piśmiennictwa. Materiał obejmuje 286 chorych w średnim 
wieku 69,6 lat, u których wykonano alloplastykę stawu kolanowego. Na podstawie materiału 
własnego oraz danych z piśmiennictwa ustalono program postępowania z chorymi po 
alloplastyce stawu kolanowego. Stwierdzono konieczność wprowadzenia jednolitego sposobu 
postępowania u chorych po tego typu zabiegach. 



Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
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85. Synder, Marek : Znaczenie zastosowania szyny CPM w usprawnianiu po całkowitych 
alloplastykach stawów kolanowych / Marek Synder, Piotr Kozłowski, Marek 
Drobniewski , Andrzej Grzegorzewski, Anna Głowacka // „Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja”. – 2004, nr 6 (3), s. 336-341 
Streszczenie polskie: Wstęp. Całkowita alloplastyka stawu kolanowego jest standardowym 
leczeniem zaawansowanych postaci jego choroby zwyrodnieniowej. Do uzyskania właściwego 
wyniku czynnościowego konieczne jest odpowiednie usprawnianie operowanego stawu i 
pacjenta. Celem pracy jest porównanie sposobów usprawniania chorych po całkowitych 
allloplastykach stawu kolanowego stosowanych w Klinice Ortopedii Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Materiał i metoda. Materiał badawczy obejmuje 186 chorych z zaawansowanymi 
zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego w wieku 29-80 lat (średnio 65,8 lat), którym 
wszczepiono 197 endoprotez. W latach 1986-1989 w leczeniu usprawniającym stosowano 
program obejmujący izometryczne ćwiczenia mięśni operowanej kończyny, ćwiczenia ogólnie 
usprawniające w łóżku oraz bierne ćwiczenia stawu kolanowego prowadzone przez 
rehabilitanta lub fizjoterapeutę. Tak usprawniani pacjenci przebywali w Klinice od 3 do 4 
tygodni (średnio 19,7 ń 2,5 dnia). Od roku 1989 do programu usprawniania chorych 
wprowadzono ciągły ruch bierny stawu kolanowego uzyskiwany za pomocą elektrycznej szyny 
do ćwiczeń. Wyniki. Dzięki wcześniejszemu, dodatkowemu uelastycznianiu operowanego 
stawu przyspieszano wdrożenie ćwiczeń czynnych i obciążanie operowanej kończyny. 
Pacjenci opuszczali Klinikę po 2 tygodniach (13,6 ń 2,5 dnia) od operacji. Zmiana sposobu 
usprawniania pozwoliła uzyskać istotny statystycznie wzrost średniego zakresu ruchu zgięcia 
w operowanym stawie (p = 0,000001) w istotnie statystycznie ... 
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86. Szczepański, Leszek  : Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoartroza) / Leszek 
Szczepański // „Reumatologia”. – 2004, nr 42 supl. 1: Standardy diagnostyczno-
terapeutyczne w najczęstszych chorobach reumatycznych, s. 121-132 
Streszczenie polskie: Przedstawiono uznane metody leczenia choroby zwyrodnieniowej 
stawów. Opracowania oparto na zaleceniach Amerykańskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego (ACR), Amerykańskiego Stowarzyszenia do Walki z Bólem i aktualnym 
piśmiennictwie. Zwrócono uwagę na istotną rolę metod niefarmakologicznych w leczeniu tej 
choroby. Z uwagi na wysokie ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego zamiast 
stosowania klasycznych niesteroidowych leków przeciwzapalnych poleca się podawanie 
koksybów lub analgetyków. U chorych z zaawansowanym procesem zwyrodnieniowym, u 
których bólu nie można opanować innymi środkami farmakologicznymi and chirurgicznymi 
uzasadnione i zwykle bezpieczne jest zastosowanie leków z grupy opioidów, także o silnym 
działaniu. W przypadkach przebiegających z wysiękami stawowymi uzasadnione jest podanie 
dostawowe kortykosteroidów. Udowodniona jest również pewna, ograniczona skuteczność 
terapeutyczna miejscowego podawania preparatów kwasu hialuronowego. Istnieją liczne 
kliniczne przesłanki, które przemawiają za wartością leczniczą środków uznawanych za 
działające chondroprotekcyjnie, ale ich skuteczność nie została dotychczas jednoznacznie 
udowodniona. Postęp w leczeniu przyniosło endoprotezowanie stawów biodrowych i 
kolanowych; operacyjne metody rekonstrukcji chrząstki są obiecujące, ale należy traktować je 
jako eksperymentalne. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 



87. Szechiński, Jacek : Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-
524**TM z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego 
przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych / 
Jacek Szechiński, Marek Zawadzki // „Reumatologia”. – 2011, nr 49 (4), s. 244-252 
Streszczenie polskie: Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego 
CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus (PCSO-524**TM) oraz oleju 
z ryb [zawierającego standaryzowaną mieszaninę kwasu eikozapentaenowego 
(eicosapentaenoic acid - EPA) - 18 proc., i kwasu dokozaheksaenowego ( docosahexaenoic 
acid - DHA) - 12 proc.] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikach jakości życia i 
bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych. 
Materiał i metody: U 50 pacjentów w wieku powyżej 50 lat, którzy podpisali świadomą zgodę 
na udział w powyższym badaniu, leczonych w Poradni Reumatologicznej Akademickiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, stosowano kapsułki Lyprinol**R zawierające PCSO-
524**TM lub kapsułki z olejem z ryb. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej 
próby. U wszystkich uczestników badania rozpoznano chorobę zwyrodnieniową dużych 
stawów obwodowych. Charakterystykę grup przedstawiono w tabelach I i II. Tuż przed 
rozpoczęciem badania oraz w 4., 8. i 12. tygodniu jego trwania od pacjentów zbierano 
informacje dotyczące intensywności odczuwanego bólu za pomocą wizualnej skali analogowej 
(VAS); oceny stanu zdrowia z zastosowaniem kwestionariusza oceny stanu zdrowia; ogólnego 
stanu zdrowia i subiektywnej oceny przebiegu choroby. Aby określić bezpieczeństwo 
stosowania suplementów, przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniu 
przeprowadzono analizę parametrów morfologii krwi, OB, poziomu AlAT oraz badania moczu. 
... 
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88. Szlachta, Marta : Badanie skuteczności ultradźwięków i elektrofonoforezy we 
wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego / Marta Szlachta, 
Anna Polak, Beata Błaszczyk, Agnieszka Kluszczyńska-Galas, Janusz Kubacki, Piotr 
Król // „Fizjoterapia Polska”. – 2009, nr 9 (3), s. 211-222 
Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności działania ultradźwięków i 
elektrofonoforezy z ketonalem we wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 46 osób podzielonych losowo do 
dwóch grup porównawczych. Grupę A stanowiły 23 osoby w wieku od 53 do 72 lat. Grupę B 
stanowiło 23 pacjentów w wieku od 54 do 60 lat. U wszystkich chorych oceniano zakresy 
ruchomości stawu kolanowego i siłę mięśni. Badania przeprowadzane były bezpośrednio 
przed rozpoczęciem leczenia oraz po zakończeniu serii zabiegów fizykalnych. W grupie A 
wykonywano zabiegi nadźwiękawiania (1 MHz; 0,5-1.0 W/cmý; 20 proc.; 1-3 min/cmý). W 
grupie B wykonywano zabiegi elektrofonoforezy (0,1 mA/cmý; 1 MHz; 0,5-1.0 W/cmý; 20 
proc.; 1-3 min/cmý; 2 proc. Ketonal). U wszystkich pacjentów wykonano po 10 zabiegów 
fizykalnych w ciągu dwóch tygodni. Wyniki. W obu grupach po leczeniu w stosunku do stanu 
sprzed leczenia stwierdzono znamienne statystycznie zwiększenie zakresów ruchomości 
stawu kolanowego oraz sity mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego. Nie 
stwierdzono znamiennego statystycznie przyrostu sity mięśni rotatorów stawu kolanowego. 
Porównanie wyników leczenia pomiędzy grupami wykazało, że w grupie B zakresy zgięcia 
czynnego i biernego, wyprostu biernego i siły mięśni zginaczy i prostowników stawu 
kolanowego zwiększyły się w stopniu znamiennie statystycznie większym niż w grupie A. 
Wnioski. Leczenie zastosowane w obu grupach porównawczych ... 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – wolny dostęp – czasopisma – 2p. 
Dostęp online płatny. 



89. Szypuła, Jan : Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego Oxford. 
(Doświadczenia własne) / Jan Szypuła, Marek Gojło, Zbigniew Żęgota // „Kwartalnik 
Ortopedyczny”. – 2010, nr (1), s. 124-129 
Streszczenie polskie: W poniższym artykule prezentujemy wczesne wyniki zastosowania 
protez jednoprzedziałowych Oxford u pacjentów z artrozą przednio-przyśrodkową leczonych w 
Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala MSWiA z WMCO w Olsztynie. W pracy 
skoncentrowano się na procesie kwalifikacji pacjentów do zabiegu protezoplastyki 
jednoprzedziałowej, istocie techniki operacyjnej jak i efektach procesu leczenia. 
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90. Śmiłowicz, Mirosław : Endoprotezoplastyka kolana w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów w przypadkach dużych zniekształceń / Mirosław Śmiłowicz, Leszek Jung // 
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2005, nr 7 (6), s. 673-679 
Streszczenie polskie: W reumatoidalnym zapaleniu stawów i w znacznej aktywności choroby 
zmiany w stawach kolanowych w późniejszych okresach choroby mogą występować nawet w 
90 proc. przypadków. Często współistnieją one z dużego stopnia zniekształceniami o 
charakterze przykurczu zgięciowego, koślawości, rzadziej szpotawości. Zniszczenie stawu z 
jednoczesną dużą deformacją aby zapewnić zrównoważenie napięcia tkanek miękkich 
wymaga zastosowania dodatkowych technik chirurgicznych zanim zostanie wszczepiona 
endoproteza. W pracy przedstawiono metody postępowania w przypadkach znacznych 
przykurczów zgięciowych (tenokapsulotomia tylna), koślawości (uwolnienie boczne w 
etapach) oraz w szpotawości (najczęściej wszczepienie endoprotezy półzwiązanej. Omówiono 
w skrócie metody uzupełniania ubytków w kości udowej i piszczelowej podczas wszczepiania 
endoprotezy oraz problem zmian w rzepce. 
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Collegium Medicum 

91. Śmiłowicz, Mirosław : Endoprotezoplastyka kolana w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów w przypadkach dużych zniekształceń / Mirosław Śmiłowicz, Leszek Leszek // 
„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. – 2006, nr 8 (2), s. 219-225 
Streszczenie polskie: W reumatoidalnym zapaleniu stawów i w znacznej aktywności choroby, 
zmiany w stawach kolanowych w późniejszych okresach choroby mogą występować nawet w 
90 proc. przypadków. Często współistnieją one z dużego stopnia zniekształceniami o 
charakterze przykurczu zgięciowego, koślawości, rzadziej szpotawości. Zniszczenie stawu, z 
jednoczesną dużą deformacją, aby zapewnić zrównoważenie napięcia tkanek miękkich 
wymaga zastosowania dodatkowych technik chirurgicznych zanim zostanie wszczepiona 
endoproteza. W pracy przedstawiono metody postępowania w przypadkach znaczących 
przykurczów zgięciowych (tenokapsulotomia tylna), koślawości (uwolnienie boczne w 
etapach) oraz w szpotawości (najczęściej wszczepienie endoprotezy półzwiązanej). 
Omówiono w skrócie metody uzupełniania ubytków w kości udowej i piszczelowej podczas 
wszczepiania endoprotezy oraz problem zmian w rzepce. 
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92. Trybulec, Bartosz : Terapia manualna w zmianach zwyrodnieniowych stawów 
kolanowych - przegląd technik / Bartosz Trybulec, Marta Barłowska-Trybulec, 
Grzegorz Mańko // „Rehabilitacja w Praktyce” 
. – 2011, nr (4), s. 42-44 
Streszczenie polskie: Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego - gonartroza - jest jednym 
z najczęściej występujących schorzeń narządu ruchu u dorosłych. Objawami klinicznymi tej 



choroby są bóle stawu, sztywność oraz ograniczenie jego funkcji ruchowej. Pod względem 
radiologicznym choroba objawia się powstawaniem osteofitów na krawędziach brzeżnych 
powierzchni stawowych, zwężeniem szpar stawowych oraz sklerotyzację podchrzęstną. 
Celem leczenia manualnego w gonartrozie jest zmniejszenie bólu, zwiększenie bądź 
utrzymanie zakresów ruchomości, niwelowanie przykurczów oraz poprawa funkcji chodu. 
Według najnowszych zaleceń (Bronfort i wsp., 2010) terapia manualna 
(manipulacje/mobilizacje) jest jedną z najbardziej skutecznych i efektywnych form 
usprawniania leczniczego pacjentów z ChZS. W niniejszej pracy przedstawiono dwie wybrane 
metody terapii manualnej: wg Kaltenborna-Evientha oraz terapię manualną wg Mulligana. 
Metody te wykorzystują bierne mobilizacje stawu (metoda wg Kaltenborna-Evientha) oraz 
mobilizacje połączone z ruchem czynnym wykonywanym równocześnie przez pacjenta (MWM 
- mobilization with movement). Według najnowszych doniesień metody terapii manualnej 
wymagają mniejszej dyscypliny niż klasyczna kinezyterapia oraz obarczone są stosunkowo 
niewielkim ryzykiem. Wywierają natychmiastowy efekt przeciwbólowy, co znacznie usprawnia 
funkcje ruchowe. Manualne mobilizacje są zalecaną formę leczenia alternatywnego, są 
metodą skuteczną, o niskich kosztach stosowania oraz dobrze tolerowaną przez pacjentów z 
dolegliwościami kostno-stawowymi. 
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93. Trzeciak, Tomasz : Efektywność ciągłego biernego ruchu po zabiegu pierwotnej 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego / Tomasz Trzeciak, Magdalena Richter, 
Krzysztof Ruszkowski  // „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. – 2011, nr 
76 (6), s. 345-349 
Streszczenie polskie: Ciągły bierny ruch (continuous passive motion, CPM) jest jedną z metod 
stosowanych we wczesnym usprawnianiu pacjentów po leczeniu operacyjnym w obrębie 
stawu kolanowego. Celem pracy była ocena efektywności CPM stosowanego po całkowitej 
pierwotnej endoprotezoplastyce. W badaniu posłużono się parametrami oceny klinicznej oraz 
funkcjonalnej. Badaniu poddano 93 pacjentów (101 stawów kolanowych). W pierwszej grupie 
znaleźli się chorzy, u których w usprawnianiu pooperacyjnym zastosowano CPM razem ze 
standardowym postępowaniem fizjoterapeutycznym. W grupie kontrolnej podczas pobytu w 
Klinice nie stosowano ciągłego biernego ruchu. Grupa ta wykonywała ćwiczenia prowadzone 
przez fizjoterapeutę. CPM stosowano w grupie badanej od pierwszej doby po zabiegu, przez 
120 minut dziennie, zaczynając od zakresu 0-40ř zgięcia, zwiększając średnio o 10-15ř w 
każdej kolejnej dobie (do granicy bólowej chorego). Do oceny klinicznej pacjentów służyła 
skala Knee Society Score (KSS). Badanie przeprowadzano przed zabiegiem oraz w dziesiątej 
dobie po zabiegu operacyjnym. Ocenę subiektywną uzyskano przy użyciu ankiety WOMAC. 
Średni wynik części klinicznej KSS w dziesiątej dobie po leczeniu operacyjnym i zastosowanej 
rehabilitacji w grupie badanej wyniósł 70ń15 punktów, w grupie kontrolnej 74ń12. Pod 
względem parametrów oceny klinicznej nie stwierdzono istotnej różnicy statystycznej. Średni 
zakres ruchu w grupie poddanej CPM wynosił 83řń14ř, natomiast w grupie nie stosującej 
ciągłego biernego ruchu... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

94. Widuchowski, Wojciech : Leczenie usprawniające po endoprotezoplastyce całkowitej 
stawu kolanowego - ważny element w kompleksowym postępowaniu leczniczym / 
Wojciech Widuchowski, Karol Szyluk, Grzegorz Kwiatkowski, Jerzy Widuchowski, 
Andrzej Czamara // „Fizjoterapia Polska”. – 2004, nr 4 (4), s. 396-402 
Streszczenie polskie: O dobrym wyniku endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego 
decyduje właściwe określenie wskazań do zabiegu, prawidłowa technika operacyjna 
wykonanego zabiegu oraz odpowiednie postępowanie pooperacyjne i prawidłowe leczenie 
usprawniające. Celem leczenia usprawniającego jest przywrócenie w operowanym stawie 



kolanowym ruchomości w jak największym zakresie oraz pełnej nad nim kontroli mięśniowej, 
czyli odtworzenie prawidłowej funkcji statycznej i dynamicznej stawu i całej kończyny dolnej. 
W pracy przedstawiono schemat postępowania usprawniającego po zabiegu całkowitej 
endoprotezoplastyki opracowany w oparciu o własne doświadczenie kliniczne 753 
wykonanych zabiegów alloplastyki całkowitej u 665 pacjentów w latach 1996-2003 oraz 
aktualnych danych z piśmiennictwa. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny 

95. Widuchowski, Wojciech : Postępowanie pooperacyjne i leczenie usprawniające po 
artroplastyce całkowitej stawu kolanowego / Wojciech Widuchowski, Jerzy 
Widuchowski, Przemysław Reszka // „Ortopeda Traumatologia Rehabilitacja”. – 2002, 
nr 4 (6), s. 766-772 
Streszczenie polskie: Artroplastyka całkowita jest podstawowym zabiegiem operacyjnym u 
chorych z rozległymi zniekształceniami stawu kolanowego w przebiegu choroby 
zwyrodnieniowej czy reumatoidalnego zapalenia stawów. O dobrym wyniku artroplastyki 
decyduje właściwe określenie wskazań do zabiegu, prawidłowa technika operacyjna 
wykonanego zabiegu oraz odpowiednie postępowanie pooperacyjne i prawidłowe leczenie 
usprawniające. W postępowaniu pooperacyjnym należy zapewnić odpowiednie warunki do 
wygojenia się uszkodzonych tkanek i nie dopuścić do wystąpienia wczesnych i późnych 
powikłań. Celem leczenia usprawniającego jest przywrócenie w operowanym stawie 
kolanowym ruchomości w jak największym zakresie oraz pełnej nad nim kontroli mięśniowej, 
czyli odtworzenie prawidłowej funkcji statycznej i dynamicznej stawu i całej kończyny dolnej. 
W pracy przedstawiono schemat postępowania pooperacyjnego i leczenia usprawniającego 
po zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki, opracowany w oparciu o własne doświadczenie 
kliniczne 597 wykonanych zabiegów artroplastyki całkowitej u 530 pacjentów w latach 1995-
2002 oraz aktualnych danych z piśmiennictwa. 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

96. Wilk, Magdalena : Wstępne wyniki wczesnej rehabilitacji pacjentów ze zmianami 
zwyrodnieniowymi po artroplastyce kolana z zastosowaniem ciągłego ruchu biernego 
/ Magdalena Wilk, Bogusław Frańczuk, Rafał Trąbka, Wojciech Szwarczyk // 
„Fizjoterapia Polska”. – 2004, nr 4 (2), s. 163-166 
Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrost liczby wykonywanych artroplastyk powoduje ciągłe 
poszukiwania nowych rozwiązań chirurgicznych i rehabilitacyjnych. Postępowanie 
rehabilitacyjne ukierunkowane jest przede wszystkim na jak najszybsze umożliwienie 
pacjentów powrotu do wykonywania czynności życia codziennego i uzyskanie pełnej 
samodzielności. Wśród sposobów postępowania rehabilitacyjnego po artroplastykach kolana. 
Zastosowanie znajduje ciągły ruch bierny. Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 60 
pacjentów, u których założono całkowite endoprotezy z powodu zmian zwyrodnieniowych 
stawu kolanowego. Wszystkich pacjentów podzielono losowo na dwie grupy. Obie grupy 
objęte były takim samym programem rehabilitacji, za wyjątkiem aparatu szynowego CPM, 
który zastosowano dodatkowo w grupie I. U wszystkich pacjentów wykonano dwukrotnie 
(przed i po operacji) następujące pomocnicze badania: masy ciała, zakresu ruchów w stawach 
kolanowych za pomocą inklinometru cyfrowego Sandersa oraz testowanie siły mięśnia 
czworogłowego uda. Wyniki. Uzyskane wyniki leczenia są korzystniejsze w grupie I, gdzie 
zastosowano ciągły ruch bierny, zarówno w ocenie średniego zakresu ruchów stawu 
kolanowego jak i przy użyciu skali VAS oraz w ocenie subiektywnej przeprowadzonej przez 
pacjentów. Ciągły ruch bierny zastosowany we wczesnej rehabiliatcji pacjentów po 
artroplastykach kolana na przyspieszenie procesu usprawniania. Wnioski. Wprowadzenie we 
wczesnym okresie pooperacyjnym ciągłego ruchu biernego wspomaga skrócenie ... 



Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 

97. Wilk, Magdalena : Zastosowanie krioterapii miejscowej u pacjentów po artroplastyce 
kolana przy użyciu endoprotezy totalnej / Magdalena Wilk, Bogusław Frańczuk // 
„Fizjoterapia Polska”. – 2005, nr 5 (3), s. 329-333 
Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono badania nad wpływem krioterapii 
miejscowej na dolegliwości bólowe, siłę mięśni, zakres ruchów w stawie kolanowym i 
występowanie obrzęku kończyny dolnej u pacjentów po artroplastyce kolana przy użyciu 
endoprotezy całkowitej. Krioterapia, czyli miejscowe lub ogólnoustrojowe leczenie zimnem, 
jest coraz szerzej stosowaną metodą wykorzystującą fizjologiczne mechanizmy adaptacyjne 
organizmu. Wielu autorów wykazało w swoich badaniach jej pozytywny wpływ na 
zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe oraz 
zmniejszające napięcie mięśni. Niskie temperatury, dzięki wpływowi na organizm, umożliwiają 
również intensyfikację kinezyterapii. Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 25 pacjentów 
leczonych w Oddziale Rehabilitacji Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w roku 2004. 
Pacjentów kwalifikowano na podstawie przyjętych kryteriów: przebyta operacja artroplastyki 
kolana w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, obrzęk operowanej kończyny dolnej, 
dolegliwości bólowe operowanego stawu. Zakwalifikowanych do badań pacjentów 
usprawniano według opracowanego programu kinezyterapii oraz fizykoterapii: magnetoterapii 
i dodatkowo zabiegów krioterapii przy użyciu aparatu wykorzystującego zimne pary dwutlenku 
węgla (CO2). Wyniki. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono zwiększenie zakresu 
ruchu zginania stawu kolanowego oraz zmniejszenie deficytu ruchu prostowania. 
Zaobserwowano również wzrost siły mięśni działających na staw kolanowy ... 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 
Dostęp online płatny. 

98. Woldańska-Okońska, Marta : Ocena skuteczności magnetoforezy (nowa metoda 
stosowania leku przezskórnie) w podwójnie ślepej próbie, przy zastosowaniu 2.5 
proc. żelu ketoprofenu, u pacjentów z gon artrozą / Marta Woldańska-Okońska, Adam 
Miecznik, Jan Czernicki, Helena Pawlak, Mariusz Pingot // „Postępy Rehabilitacji”. – 
2006, nr 20 (3), s. 11-16 
Streszczenie polskie: Wstęp: Znaczenie metod fizykalnych w terapii stale wzrasta ze względu 
na ich skuteczność, niskie koszty i wysoki stopień akceptacji tej formy leczenia przez 
pacjentów. Magnetoforeza to nowa metoda dotycząca wspomagania przenikania leku przez 
bariery biologiczne. Cel: Ocena terapeutycznej przydatności Ketoprofenu Żel (Fastum 
wyprodukowany przez Berlin Chemie Company) w magnetoforezie stosowanej w zmianach 
degeneracyjnych stawów, a zwłaszcza w zmianach w stawach kolanowych. Materiał i metody: 
Żel stosowany był na skórze stawów kolanowych, a magnetostymulacja stosowana była 
(aparat Viofor JPS, programy M1P2, kodowane jako programy aktywne i pasywne - placebo, 
dekodowanie po zakończeniu badania przez producenta) 10 razy dziennie dla każdego stawu 
z przerwą na weekendy. 40 osób brało udział w podwójnie ślepej próbie. Dla umożliwienia 
dokonania oceny naszych wyników zastosowano dwie skale bólowe: wzrokową skalę 
analogową (VAS) [skala liniowa] i skalę Laitinena [skala punktowa]. Pacjentów przebadano 
cztery razy: przed zastosowaniem pól magnetycznych, po 5 zastosowaniach, po 10 
zastosowaniach oraz po 30 dniach po magnetoterapii. Otrzymane dane zostały przedstawione 
w formie średniej arytmetycznej, standardowego odchylenia (XńSD), i mediany. Dane zostały 
przeanalizowane statystycznie przy zastosowaniu parowanych i nieparowanych testów 
Studenta i niektórych przypadkach testu Manna-Whitneya. Wyniki: Statystycznie istotny wynik 



został uzyskany w dwóch skalach pomiędzy wynikami ... 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – czasopisma – 2p. 

99. Zbiewski, Wojciech : Ocena skuteczności profilaktyki przeciwzakrzepowej u 
pacjentów z wczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego leczonych 
metodą artroskopowego czyszczenia stawu / Wojciech Zbiewski, Dariusz 
Białoszewski, Tomasz Derwinis, Robert Surowiecki // „Chirurgia Narządów Ruchu i 
Ortopedia Polska”. – 1998, nr 63, supl. 1: Leczenie zachowawcze i operacyjne 
choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, s. 327-330 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

100. Ziąber, Zdzisława : Ocena skuteczności jonoforezy z przeciwreumatycznego 
żelu borowinowego w objawowym leczeniu zespołu bolesnego barku i choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego / Zdzisława Ziąber, Roman Duda // „Balneologia 
Polska”. – 2003, nr 45 (3/4), s. 63-67 
Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena, czy przeciwreumatyczny żel borowinowy 
opracowany przez dr. R. Dudę zastosowany w postaci jonoforezy spod ujemnej elektrody 
wywiera korzystne działanie lecznicze u chorych z zespołem bolesnego barku (zbb) i chorobą 
zwyrodnieniową stawu kolanowego. Przeciwreumatyczny żel borowinowy (pżb) zastosowano 
u 46 chorych z zbb i 42 chorych z gonartrozą. U wszystkich badanych chorych w obu grupach 
wykonano 12 zabiegów jonoforezy z pżb. Czas trwania zabiegu wynosił 12 min przy natężeniu 
12 mA/cmý. Po leczeniu uzyskano w grupie chorych z zbb istotne statystycznie zmniejszenie 
dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcjonowania stawów, co objawiało się zwiększeniem 
ruchomości stawu barkowego. U chorych z gonartrozą również istotnie zmniejszyło się 
natężenie bólu w stawach kolanowych oraz obrzęk, zwiększył się także zakres ruchomości. 
Ponadto leczenie wpłynęło pomyślnie na poprawę zdolności lokomocyjnych chorych. Preparat 
nie wywołuje objawów alergicznych skóry, nie zaostrza objawów klinicznych leczonych 
stawów oraz nie zanieczyszcza skóry i bielizny chorego. 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 

101. Zimmermann-Górska, Irena : Reumatologia. 62-letnia kobieta z 
dolegliwościami bólowymi i obrzękiem stawów kolanowych / Irena Zimmermann-
Górska, Aleksandra Tuchocka-Piotrowska // „Medycyna Praktyczna”. – 2004, nr (9), 
s. 158-159, 161, 163-164 
Dostęp online: http://www.mp.pl/artykuly/25074 

Wydawnictwa zwarte  

102. Bendinger, Tomasz : Znieczulenie do zabiegu całkowitej artroplastyki stawu 
kolanowego - porównanie metod postępowania polskiego i angielskiego zespołu 
anestezjologicznego : [praca doktorska] / Tomasz Bendinger. - Łódź : [b.n.], dr. 2011. 
- 90 k. : il. ; 30 cm + 2 rec. 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

103. Błaszczak, Edward : Wpływ czasu i pola magnetycznego o wybranych 
parametrach na wyniki rehabilitacji leczniczej chorych po całkowitej 
endoprotezoplastyce stawu kolanowego / Edward Błaszczak. - Katowice : Śląska 
Akademia Medyczna, 2006. - 189 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Rozprawa 
Habilitacyjna - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach ; 2006, nr 34). - Bibliogr. s. 
164-175 



Biblioteka Narodowa, Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka Jagiellońska i 
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Biblioteka 
Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

104. Błaszczyk-Suszyńska, Joanna : Ocena wydolności stawów kolanowych po 
całkowitych alloplastykach cementowych u pacjentów leczonych z powodu choroby 
zwyrodnieniowej : [praca doktorska] / Joanna Błaszczyk-Suszyńska. - [s.l. : s.n.], dr. 
2003. - 105 k. : il. ; 31 cm + 2 rec. 
Promotor: prof. dr hab. n. med. Krystian Żołyński. 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

105. Bończak, Oktawiusz : Ocena przydatności endoprotezoplastyki całkowitej 
stawu kolanowego w leczeniu zmian zniekształcająco-destrukcyjnych u chorych z 
reumatoidalnym zapaleniem stawów i idiopatycznymi zmianami zwyrodnieniowymi 
stawu kolanowego : [praca doktorska] / Oktawiusz Bończak Oktawiusz ; Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi. – Łódź : UM, 2008. - [1], 79 k. : tab. – Bibliogr. 100 poz. 
Promotor: Marek Synder. 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

106. Borejko, Maria : Badanie kolana / pod red. W.M. Kusia ; [aut. Maria Borejko, 
Andrzej Górecki, Wojciech Maria Kuś] ; Warszawska Akademia Medyczna. - 
Warszawa : AM, 1989. - [4], 152 s. : rys., wykr. ; 20 cm 
Biblioteka Narodowa 

107. Borowicz, Adrainna Maria : Choroba zwyrodnieniowa stawów // W: 
Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, 
Adrianna Maria Borowicz ; [aut. Adrianna Maria Borowicz et al.]. - Warszawa : 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. – S. 138-153  
Dotyczy m.in. postępowania fizjoterapeutycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów. 
Sygn. 249598, 250550 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach 
Sygn. 250549 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

108. „Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego" : materiały z sympozjum 
naukowego z okazji XV lecia istnienia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w 
Dąbrowie Tarnowskiej, Straszęcin 14.06.1997 r. / [Sekcja Chirurgii Kolana Polskiego 
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego]. - Straszęcin Dąbrowa 
Tarnowska : [s.n.], 1997. - 80 s. : fot. (w tym kolor.), rys., wykr., err. ; 21 cm. – 
(Kolano ; 8) 
Biblioteka Narodowa 

109. Czarnecka, Krystyna Katarzyna : Porównanie skuteczności zabiegów 
jonoforezy i fonoforezy na przykładzie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego 
wykonanych w gabinecie fizjoterapii SP ZOZ w Rypinie : [praca magisterska] / 
Krystyna Katarzyna Czarnecka. - Bydgoszcz : [b.w.], 2005. - [1], 93, [3] k. : fot. kolor, 
rys. (w tym kolor.), wykr. kolor. ; 30 cm 
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika -  Collegium Medicum w Bydgoszczy 



110. Erdanowska, Magdalena : Endoprotezoplastyka w gonartrozie u kobiet : 
jakość życia przed i po operacji : [praca magisterska] / Magdalena Erdanowska. - 
Bydgoszcz : [b.w.], 2005. - 90, [1] k. : fot. kolor., rys. (w tym kolor.), wykr. kolor. ; 30 
cm 
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika -  Collegium Medicum w Bydgoszczy 

111. Fizjoterapia kliniczna / red. nauk. Wojciech Kasprzak ; [aut. Zygmunt Adamski 
et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2011. – S. 420-421 : Postępowanie 
usprawniające pacjenta po pierwotnej implantacji endoprotezy stawu kolanowego ; S. 
458-459 : Choroba zwyrodnieniowa stawów 
Sygn. 249753 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 249754 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

112. Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny : kompendium / red. nauk. 
Jurek Olszewski ; [aut. Jan Czernicki et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, cop. 2011. – S. 320-322 : Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego 
(gonarthrosis) 
Sygn. 250551 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach  
Sygn. 250552 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach  

113. Gajkowska-Wójcik, Barbara : Wybrane determinanty jakości życia w chorobie 
zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych / Barbara Gajkowska-Wójcik ; 
Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. – Kraków : UJ, 2007. 
- 117 k. : il. kolor. ; 31 cm 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

114. Gasik, Robert : Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na stawy 
kolanowe / Robert Gasik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 2011. - 115 s. : il. ; 21 cm 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 

115. Gasztych, Jowita : Ocena porównawcza skuteczności przeciwbólowej 
wybranych metod aplikacji promieniowania laserowego u osób z chorobą 
zwyrodnieniową stawu kolanowego : [rozprawa doktorska] / Jowita Gasztyn. - Łódź : 
[b.w.] ; 2012. - 114 k. : il. ; 30 cm + 2 rec. 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

116. Głowacka, Anna : Analiza wzorca lokomocji u pacjentów po 
endoprotezoplastyce stawu kolanowego w oparciu o kompleksową analizę ruchu 
:[rozprawa doktorska] / Anna Głowacka. - Łódź : [b.w.], dr. 2010. - 68 k. : il. ; 30 cm + 
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