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Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie człowieka, a jednocześnie jednym z 

najbardziej podatnych na urazy oraz na wystąpienie wtórnych zmian zwyrodnieniowych na podłożu 

nieleczonego urazu. Poprzez swoje położenie, które umożliwia płynny ruch pomiędzy kością udową a 

kością piszczelową, staw ten odgrywa ogromną rolę w życiu codziennym człowieka, będąc 

niezbędnym do wykonywania codziennych czynności takich jak bieganie, chodzenie, schylanie się czy 

nawet siadanie i wstawanie z krzesła. Dlatego też każde upośledzenie funkcji stawu kolanowego 

skutkuje znacznym ograniczeniem funkcjonowania pacjenta. Co więcej, uszkodzenia niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania stawu struktur takich jak łąkotki, więzadła czy chrząstka stawowa w 

konsekwencji prowadzą do rozwoju zmian zwyrodnieniowych i postępującej niewydolności zajętego 

stawu. Z tych powodów niezbędna jest prawidłowa profilaktyka uszkodzeń struktur stawowych a w 

przypadku ich wystąpienia adekwatna, szybka i pewna diagnostyka umożliwiająca podjęcie 

prawidłowych decyzji terapeutycznych. Lekarze ortopedzi mają do dyspozycji wiele metod 

diagnostycznych stawu kolanowego wliczając w to zebranie wywiadu, badanie kliniczne oraz 

dodatkowe badania w tym obrazowe takie jak rezonans magnetyczny.  

 Z uwagi na potencjalne następstwa niedokładnej diagnostyki takie jak przedłużenie okresu 

leczenia a tym samym wyłączenie pacjenta z życia społecznego czy pracy podjęto badania własne 

mające na celu ocenę skuteczności diagnostycznej najczęściej stosowanych testów klinicznych oraz 

obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego w przypadku patologii stawu kolanowego.  

 Badaniem objęto grupę 96 pacjentów zakwalifikowanych do endoskopowego leczenia zmian 

pourazowych oraz chorobowych stawów kolanowych hospitalizowanych w Oddziale Urazowo-

Ortopedycznym SPZOZ w Łęcznej od lutego 2014 do czerwca 2017. Od każdego pacjenta 

zakwalifikowanego do leczenia operacyjnego pobierano i archiwizowano badania obrazowe do 

późniejszej oceny statystycznej, jak również zapisywano obrazy z artroskopowe. W trakcie badania 

klinicznego pacjentów stosowano testy łąkotkowe: Thesaly, McMurray, Apley oraz palpację szczeliny 



stawu kolanowego. Do oceny wydolności więzadła krzyżowego przedniego stosowano powszechnie 

znane i stosowane testy pivot shift, Lachmana, szuflady przedniej oraz nowy objaw opisany w 2014 

przez A. Lelliego. Zarówno łąkotki jak i więzadło krzyżowe przednie było także oceniane na podstawie 

badania rezonansu magnetycznego. Z uwagi na brak dedykowanego testu klinicznego do izolowanej 

oceny chrząstki stawowej, w przypadku tej struktury opierano się jedynie na ocenie badania 

rezonansu magnetycznego. Wyniki badania klinicznego oraz rezonansu magnetycznego następnie 

porównywano z obrazem artroskopowym uzyskanym w trakcie leczenia endoskopowego stawu 

kolanowego. Artroskopia była traktowana jako punkt odniesienia do oceny skuteczności 

diagnostycznej zarówno badania klinicznego jak i rezonansu magnetycznego.  

 W badanej grupie oceniono 96 pacjentów z patologią stawu kolanowego z czego 49 stanowiły  

kobiety a 47 pacjentów było płci męskiej. Nieznacznie częściej (52%) patologia dotyczyła stawu 

kolanowego kończyny dominującej. Staw kolanowy prawy jak i lewy objęte były procesem 

patologicznym w takim samym stopniu. Średnia wartość skali VAS w momencie leczenia 

operacyjnego u pacjentów wynosiła 5,4. Najczęstszą patologią stwierdzaną w grupie badanej było 

uszkodzenie chrząstki stawowej i dotyczyło 69 pacjentów. W badanym materiale uszkodzenia łąkotek 

zdiagnozowano u 65 pacjentów z czego 45 dotyczyło uszkodzeń łąkotki przyśrodkowej, 17 dotyczyło 

uszkodzeń łąkotki bocznej a u 3 pacjentów obecne były uszkodzenia zarówno łąkotki bocznej oraz 

przyśrodkowej. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego rozpoznano u 32 pacjentów, a częściowe 

uszkodzenie więzadła bez pełnego przerwania ciągłości oceniono u kolejnych 10 pacjentów.  

 W diagnostyce łąkotki przyśrodkowej najczulszym testem diagnostycznym był test McMuraya 

cechujący się czułością 87,5%. Najmniej czułym badaniem w diagnostyce uszkodzeń łąkotki 

przyśrodkowej była palpacja szpary stawowej, która cechowała się czułością na poziomie 58%. 

Badanie kliniczne łąkotki bocznej odznaczało się mniejszą czułością niż w przypadku łąkotki 

przyśrodkowej. Największą czułością w rozpoznawaniu zmian w zakresie łąkotki bocznej cechował się  

objaw Thesaly, a wynosiła ona 70%. Także w przypadku łąkotki bocznej palpacja szczeliny stawu była 

najmniej czułym badaniem (40%).  Współwystępowanie zmian chondromalacyjnych podnosiło 

czułość testów klinicznych w ocenie patologii łąkotkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

swoistości badania klinicznego. Najczulszym badaniem w diagnostyce więzadła krzyżowego okazał się 

objaw Lachmana, cechując się czułością 84,5 %. Objaw pivot shift okazał się najmniej czułym 

badaniem klinicznym(43%) przy czym cechował się zdecydowanie największą swoistością wynoszącą 

98,5%.  

 Rezonans magnetyczny cechował się wysoką czułością w diagnostyce uszkodzeń łąkotki 

przyśrodkowej(96%). Swoistość badania jednakże wynosiła zaledwie 52%. Analogicznie jak w 

przypadku badania klinicznego czułość rezonansu magnetycznego spadała w odniesieniu do patologii 

łąkotki bocznej wynosząc 70%, jednakże w tym wypadku swoistość badania wynosiła 85,5%. W 

przeprowadzonym badaniu rezonans magnetyczny cechował się wyższą czułością oraz swoistością w 

diagnostyce patologii zarówno łąkotki bocznej jak i przyśrodkowej, jednakże nie była to zależność 

istotna statystycznie. W ocenie więzadła krzyżowego przedniego rezonans magnetyczny cechował się 

czułością na poziomie 75% oraz swoistością 92%. W odróżnieniu od patologii łąkotkowych 

skuteczność diagnostyczna rezonansu magnetycznego w sposób istotny statystycznie odbiegała od 

skuteczności diagnostycznej badania klinicznego. Uszkodzenia chrząstki stawowej, które były 

najczęstszą patologią obserwowaną w grupie badanej była oceniana na podstawie badania rezonansu 

magnetycznego. Oceniano chrząstkę zarówno pod kątem lokalizacji uszkodzeń, zaawansowania 

zmian chondromalacyjnych jak i skuteczności diagnostycznej celem ewentualnej kwalifikacji 

operacyjnej. Rezonans magnetyczny cechował się czułością na poziomie 71%-90% w zależności od 

lokalizacji anatomicznej w przypadku zmian chondromalacyjnych III i IV stopnia. Najdokładniej 



oceniana w obrazie MRI była zdrowa chrząstka stawowa. W przypadku występowania zmian 

chondromalacyjnych rezonans magnetyczny cechował się wzrastającą trafnością rozpoznania w 

zależności od nasilenia zmian degeneracyjnych chrząstki stawowej. W zależności od lokalizacji 

anatomicznej rezonans magnetyczny cechował się trafnością rozpoznania w granicach 49%-54%.  

 Przeprowadzone badanie wskazuje na wyższą czułość oraz swoistość badania rezonansu 

mangnetycznego przy rozpoznawaniu patologii łąkotowych. W przeciwieństwie do patologii 

łąkotkowych zerwanie więzadła krzyżowego przedniego podlegało dokładniejszej ocenie w przypadku 

badania klinicznego. Chrząstka stawowa była prawidłowo oceniana w około 50% przypadków, przy 

czym zdolność do diagnozowania uszkodzeń chrzęstnych wymagających leczenia operacyjnego 

wahała się w granicach 71%-90%. Badanie kliniczne pozostaje podstawą diagnostyki ortopedycznej. 

Obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego wydaje się być wskazane w przypadku podejrzenia 

patologii łąkotkowych jak i chrzęstnych. Wykonanie rezonansu magnetycznego w przypadku 

izolowanego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego nie wpływa korzystnie na diagnostykę ani 

nie zmienia postępowania operacyjnego.  

Abstract 

 Knee joint is the largest joint in human body, moreover it is one of the most subjected to 

injuries and subsequent degenerative changes. Due to its location, which permits motion between 

femur and tibia, the joint plays a vital role in human life. It is necessary for daily activities such as 

running, walking, bending, sitting or lifting from a chair. Therefore, every disturbance in knee joint 

function results in restriction of daily activities. Moreover, injuries to menisci or ligaments lead to 

ongoing degenerative changes, which will result in joint finction impairment. As a result of 

mentioned above, appropriate and quick diagnosis enabling targeted treatment is crucial for 

patients. Orthopaedic surgeons have a wide range of available modalities for establishing a proper 

diagnosis of a knee joint pathology including, collecting medical history, physical examination or 

imaging modalities including magnetic resonance imaging. Due to potential negative effect of 

misdiagnosis of the knee joint pathologies such as prolonging of the treatment which cause 

elongated social and occupational exclusion,  a study was conducted in order to evaluate most 

common knee examination maneuvers utilized in physical examination as well as to evaluate 

diagnostic accuracy of MRI examination.  96 patients, who had arthroscopic procedures performed 

on knee joint in Orthopaedic Department of District Hospital in Łęczna between February 2014 and 

June 2017 were included in the study. MRI examination was collected from each patients for later 

evaluation. The arthroscopic images of the knee joint were also digitalized. Upon admission to the 

Department through clinical examination was performed. The menisci were evaluated with joint line 

palpation, Thesaly, Apley and McMurray tests. Anterior cruciate ligament was evaluated with pivot 

shift, Lachman, anterior drawer and published in 2014 by Lelli lever sing. Additionally, menisci and 

ACL were evaluated with MRI. Due to lack of specific clinical test for articular cartilage, the tissue was 

only evaluated on MRI scans. Physical examination and MRI scans were then compared with 

arthroscopy findings. Arthroscopy was considered as a proper diagnosis of the knee joint pathology.  

 96 patients were included in the study, 47 males and 49 females. Surgery was performed on 

dominating extremity in 52% of patients.  There was no divergence between left and right extremity, 

however dominant knee was affected slightly more often (52%). Upon treatment average VAS score 

reached 5,4. The most common findings were chondral lesions, found in 69 patients. Meniscal lesions 

were diagnosed in 65 patients out of which 45 affected medial meniscus and 17 lateral meniscus. 3 

patients were diagnosed with medial and lateral meniscus pathology. Complete ACL rapture was 

diagnosed in 32 patients. In 10 patients partial ACL tears were encountered.  



 The most sensitive diagnostic test for detecting medial meniscal lesions in the study was 

McMuray test with sensitivity 87,5%. Joint line palpation was the least sensitive test with sensitivity 

of 58%. Sensitivity of physical examination of lateral meniscus was lower than medial meniscus. In 

regard to lateral meniscus Thesaly test was found to be the most sensitive (70%). Analogous to 

medial meniscus joint line palpation was found to be the least sensitive sign for detecting meniscal 

lesions (40%). Coexistence of chondral and meniscal lesions lead to increase of sensitivity of clinical 

meniscal examination. However, with coexistence of chondral and meniscal lesions the decrease of  

specificity was observed.  The most sensitive test for detecting ACL rapture was Lachman sign 

(84,5%). The pivot shift sign was most specific among ACL tests (98,5%), however its sensitivity 

reached only 43%, and was the lowest observed.  

 Magnetic resonance imaging was highly sensitive for medial meniscus lesions (96%). 

However, the specificity reached only 52%. As in clinical examination, the accuracy of MRI was lower 

in regard to lateral meniscus. The sensitivity for lateral meniscus was 70%. What is worth mentioning 

the specificity of MRI in diagnosing lateral meniscus lesions was 85,5%. The study showed that MRI 

was highly specific and sensitive in detection of meniscal lesions, however, no statistical difference 

was found in favor of MRI examination of menisci over physical examination. The specificity of MRI 

for detection of ACL rupture was 92%, but the sensitivity was only 75%. The clinical examination was 

statistically more accurate in detection of ACL lesions then MRI evaluation. Chondral lesions, which 

were the most common finding during arthroscopy were evaluated only by MRI prior to the surgery. 

Chondral lesions were classified by anatomical location, grading of chondral lesions and the ability of 

MRI to detect lesions requiring operative management. In regard to grade III and IV chondral lesions 

MRI showed accuracy of 71-90%. Healthy articular cartilage was evaluated with the highest accuracy. 

The accuracy of chondral lesions detection was increasing with higher grades of chondral lesions. In 

various locations of the knee joint, MRI examination showed accuracy ranging 49-54%.  

 The study shows that MRI has higher sensitivity and specificity in detecting meniscal lesions 

over physical examination. However, MRI showed lower diagnostic accuracy in detecting ACL 

ruptures than physical examination. Articular cartilage was accurately represented in about 50% of 

cases. The ability to detect lesions requiring surgical management ranged 71-90%. Physical 

examination remains gold standard in orthopaedic examination. MRI might be helpful in case of 

suspected meniscal and chondral lesions. The utility of MRI in isolated ACL rupture is limited and 

does not change the course of the treatment. 


