
 

STRESZCZENIE 

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych dotyczy przed wszystkim osób 

starszych, stała się ona zjawiskiem społecznym. Częściej dotyczy kobiet aniżeli 

mężczyzn, częściej występuje u osób otyłych. W Polsce choruje ok 7-8 milionów osób, 

u 25% dotyczy stawów kolanowych. Początkowo leczenie opiera się na stosowaniu 

farmakoterapii w celu złagodzenia dolegliwości bólowych, jednak jedynym skutecznym 

sposobem leczenia zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych kolana stała się 

protezoplastyka, uważana obecnie za standard postępowania w tych przypadkach. 

W Polsce wykonuje się ok. 25 tys. protezoplastyk rocznie. Na dobry wynik zabiegu 

alloplastyki mają wpływ czynniki przed i śródoperacyjne a także pooperacyjne, do 

których należy rehabilitacja. Zajmuje ona bardzo ważne miejsce w kompleksowym 

postępowaniu terapeutycznym.  

ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 

Wyniki badań i spostrzeżenia przedstawione w piśmiennictwie oraz 

doświadczenia Oddziału Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie i Kliniki 

Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie przekonują, że leczenie usprawniające 

przeprowadzone bezpośrednio po operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego ma 

wpływ na ostateczny wynik czynnościowy. Nie do końca poznany jest jednak wpływ 

czynników demograficznych, ogólnoustrojowych i miejscowych na wynik rehabilitacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki ustaliłam następujące cele pracy: 

1. Ocena zmian: odczucia nasilenia bólu wyrażonego w skali VAS na początku i pod 

koniec okresu usprawniania; zakresu ruchomości kolana, obwodu kończyny na 

poziomie uda i goleni, siły mięśniowej mięśnia czworogłowego uda na początku, 

pod koniec okresu usprawniania oraz po 6 i 12 miesiącach po operacji 

2. Ocena zmian czynności usprawnianych kolan wyrażona wynikami skali WOMAC 

i KKS na początku, pod koniec okresu usprawniania oraz po 6 i 12 miesiącach po 

operacji 
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3. Ocena wpływu wybranych parametrów antropometrycznych leczonych (wieku, 

wagi, wzrostu, BMI) na efekty usprawniania 

4. Ocena wpływu przedoperacyjnej osi operowanej kończyny, protezy drugiego 

kolana i stanu przeciwnego kolana na wyniki usprawniania 

5. Ocena wpływu czasu rozpoczętej rehabilitacji oraz przedoperacyjnej 

ruchomości kolana na wyniki usprawniania 

6. Ocena wpływu siły mięśniowej pooperacyjnej na wyniki usprawniania 

7. Ocena wpływu wybranych cech społecznych oraz miejsca zamieszkania na 

efekty usprawniania 

8. Ocena wpływu chorób współistniejących na wyniki usprawniania 

MATERIAŁ I METODY 

Do badania włączono 52 kobiety, które w latach 2012-2014 przebyły 

3 tygodniową hospitalizację na Oddziale Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi (IMW) 

w Lublinie. Oceniane chore były w wieku od 56 do 86 lat; średnia masa ciała w badanej 

grupie wynosiła 81,4 kg, średni wzrost 158,6 cm; zaś średnie BMI 32,4 kg/m2. 29 kobiet 

(55,8%) mieszkało w mieście, zaś na wsi pozostałe 23 pacjentki (44,2%). 32 chore 

(61,5%) podczas okresu objętego badaniem pozostawały w związku małżeńskim, zaś 

pozostałe 20 (38,5%) żyły samotnie. 45 (86,5%) pacjentek miało dolegliwości układu 

kostno-stawowego związane z artrozą kręgosłupa. 11 (21,2%) pacjentek przebyło 

wcześniej protezoplastykę przeciwnego kolana z dobrym wynikiem. U pozostałych 19 

(36,5%) pacjentek drugie kolano miało zmiany zwyrodnieniowe z kwalifikacją do 

protezoplastyki u 3, u 22 (42,3%) nie stwierdzono artrozy drugiego kolana. 

Wskazaniem do operacji były zawansowane zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kolan, 

przy czym u 44 chorych (84,6%) współistniała deformacja szpotawa stawu w zakresie 

od 5 st. do 25 st. (śr. 12,7 st.). U pozostałych 8 chorych operację wykonano z powodu 

artrozy kolana z współistniejącą deformacją koślawą w zakresie od 10 st. do 20 st. (śr. 

13,7 st.). Zakres ruchomości przedoperacyjnej kolana wynosił zgięcie od 80 st. do 130 

st. (śr. 104,6 st.), wyprost od -50 st. do 0 st. (śr.-5,8 st.). Operacje endoprotezoplastyki 

kolan były wykonane w Klinice Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie w latach 2012-
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2014 u wszystkich chorych. Podczas operacji założono endoprotezę Genesis II CR 

(Smith&Nephew) u wszystkich kobiet. Wstępne usprawnianie operowanych kolan 

odbywało się w Klinice Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie. W razie 

niezadawalającego jego efektu chore były kierowane do dalszego leczenia w Oddziale 

Rehabilitacji IMW w Lublinie. Średni czas rozpoczęcia leczenia usprawniającego od 

operacji wyniósł 32,2 dnia. Po przyjęciu do Oddziału Rehabilitacji pacjentki 

rozpoczynały 21-dniowy, indywidualny cykl kompleksowej rehabilitacji. Zakres 

usprawniania był indywidualnie określany dla każdej chorej w zależności od: 

przeprowadzonego wywiadu, badania ogólnego i miejscowego stanu operowanej 

kończyny. Badano zakres ruchomości operowanego kolana w stopniach za pomocą 

goniometru. Pomiar siły mięśniowej mięśnia czworogłowego uda w Nm oceniano za 

pomocą fotela bytomskiego wyposażonego w dynamometr. Pomiar obwodów goleni 

(w najszerszym miejscu) oraz uda (15 cm od podstawy rzepki) przeprowadzono przy 

pomocy centymetra krawieckiego. Wagę chorych w kg i wzrost w cm oceniono przy 

pomocy wagi lekarskiej wyposażonej w wysięgnik do pomiaru wzrostu. Dokonano 

oceny nasilenia bólu za pomocą skali VAS. Oceniano wydolność czynnościową 

usprawnianych kolan przy pomocy: skali WOMAC i KSS. Od drugiego dnia pobytu w 

Oddziale pacjentki rozpoczynały cykl usprawniania, który obejmował zabiegi fizyko- i 

kinezyterapii. Do usprawniania chorych wykorzystywano: pole magnetyczne o niskiej 

częstotliwości, laseroterapię, krioterapię ciekłym azotem, ćwiczenia w odciążeniu 

operowanej kończyny, ćwiczenia samo-wspomagane operowanej kończyny, ćwiczenia 

izometryczne mięśnia czworogłowego, mobilizację rzepki w przypadku ograniczenia jej 

ruchomości, naukę chodu po schodach po uzyskaniu dobrej sprawności. Leczenie 

usprawniające było powadzone 2x dziennie w godzinach przed i popołudniowych. 

Podczas hospitalizacji codziennie oceniano zakres ruchomości operowanego kolana, 

stopień nasilenia bólu na skali VAS. W przeddzień wypisu dokonano pomiaru obwodów 

kończyny, pomiaru siły mięśniowej oraz samooceny za pomocą skali WOMAC i KSS. 

Taki sam zakres oceny miał miejsce po 6 i 12 miesiącach od wypisu z oddziału.  
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WYNIKI 

Stwierdzono wysoce istotną statystycznie zmianę w odczuwaniu bólu 

wyrażonego w skali VAS w czasie 3 tygodni usprawniania (p<0,000001). Ocena przy 

pomocy testu post hoc ujawniła, że istotna różnica w odczuwaniu bólu wystąpiła 

dopiero od 6 dnia usprawniania i utrzymywała się przez cały czas procesu rehabilitacji 

aż do ostatniego jej dnia. Stwierdzono istotne statystycznie (p<0,000001) zmiany 

zakresu ruchu operowanego kolana przez cały okres badania, w zakresie zgięcia, gdzie 

odnotowano wzrost ze średnio 92,5 st. podczas pierwszego dnia usprawniania do 

średnio 112,8 st. po upływie 12 miesięcy po operacji. Odnotowano istotne 

statystycznie (p<0,000001) zmiany w zakresie wyprostu operowanych kolan od 

niewielkiego przykurczu zgięciowego +3,6 st. podczas pierwszego dnia usprawniania do 

niemal pełnego wyprostu średnio 0,3 st. po upływie 12 miesięcy po operacji. 

Stwierdzono istotnie statystyczne zmiany obwodu goleni w okresie prowadzonej 

obserwacji- początkowo odnotowano istotne statystycznie zmniejszenie obwodu 

goleni (p<0,000009) w okresie usprawniania, a następnie istotne statystycznie 

zwiększenie obwodu goleni (p<0,04) w okresie miedzy 6 i 12 miesiącem. Nie 

odnotowano istotnej statystycznie zmiany w obwodzie ud przez cały okres obserwacji. 

Stwierdzono wysoce istotny statystycznie wzrost siły mięśniowej mięśnia 

czworogłowego uda operowanych kończyn, która wzrastała sukcesywnie przez cały 

okres objęty badaniem tj. od 1 dnia do 12 miesiąca (p<0,00001). Mniejsza siła 

wyjściowa kolana po protezoplastyce wpływała na lepszy końcowy wynik siły. Analiza 

statystyczna zależności między średnimi wartościami stanu czynnościowego 

operowanych kolan wyrażonego w skali WOMAC i KSS wraz z ich podskalami w 

kolejnych etapach oceny ujawniła wysoce istotne statystycznie zmiany w wartościach 

podskal WOMAC i sumarycznej skali WOMAC (p<0,000001) oraz podsakli FKS i TKS 

(p<0,000001). Wyższy wynik wiąże się z lepszą czynnością. W zakresie różnych 

negatywnych objawów wyrażonych w podskali WOMAC I odnotowano systematyczną 

statystycznie istotną (p<0,000001) poprawę od średniej 9,1 punktów w pierwszej dobie 

rehabilitacji do 17,3 punków po upływie 12 miesięcy po operacji (max. 20 punktów). 

Odczuwana sztywność stawu wyrażona podskalą WOMAC II uległa zmniejszeniu od 

średniej wartości 5,1 punktów w pierwszym dniu usprawniania do średnio 7,1 punktów 
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(p<0,000001) w badaniu kontrolnym w 12 miesiącu od operacji (max. 8 punktów). W 

zakresie odczuwanego bólu podczas wykonywania różnych czynności (WOMAC III) 

odnotowano statystycznie istotne (p<0,000001) zmniejszenie dolegliwości bólowych ze 

średnio 23,9 punktów w pierwszej dobie rehabilitacji do 32,1 punktów podczas 

badania przeprowadzonego po upływie 12 miesięcy po operacji (max. 40 punktów). W 

podskali WOMAC IV (różne czynności dnia codziennego) zaobserwowano istotną 

statystycznie poprawę (p<0,000001) wyrażoną zwiększeniem średniej punktacji z 33 

punktów podczas badania w pierwszej dobie usprawniania do 51,6 punktów po 

upływie 12 miesięcy po operacji (max. 64 punkty). Na podstawie tych danych możemy 

stwierdzić, że średnie wartości podskal i sumarycznej skali WOMAC wzrastały w sposób 

istotny w okresie między 1 dniem a 6 miesiącem, natomiast pomiędzy 6 a 12 

miesiącem nie odnotowywano już istotnego wzrostu. Przeprowadzono analizę 

statystyczną zależności zmian między średnimi wartościami skali KSS z podskalami w 

kolejnych etapach oceny, która wykazała wysoce istotną statystycznie (p<0,000001) 

zmianę średnich wartości skali KSS w obydwu podskalach (FKS i TKS). Wyższa wartość 

punktowa skali odznacza lepszą czynność stawu. W podskali FKS związanej z oceną 

przebytego dystansu oraz oceną chodu po schodach oraz koniecznością używania 

zaopatrzenia ortopedycznego (laski, chodzik) odnotowano istotną statystycznie 

poprawę (p< 0,00001) ze średnio 38,7 punktów podczas pierwszego dnia usprawniania 

do średnio 86,1 punktów podczas oceny wykonanej 12 miesięcy po operacji (max. 

100). W zakresie cech odnoszących się do stawu kolanowego (TKS) odnotowano 

istotną statystycznie poprawę (p<0,000001) ze średniej 60 punktów w pierwszym dniu 

usprawniania do średnio 85,8 punktów podczas oceny wykonanej 12 miesięcy po 

operacji (max. 100). Analiza ww danych pozwoliła na stwierdzenie, że średnie wartości 

podskal KSS wzrastały istotnie statystycznie w przedziale czasowym od 1 dnia do 6 

miesiąca obserwacji (wynik bardzo dobry), natomiast między 6 a 12 miesiącem zmiany 

czynności kolan nie były już istotne. 

Przeprowadzona analiza statystyczna zależności pomiędzy parametrami 

antropometrycznymi (wiek, BMI) a efektami usprawniania tj. odczuwanym bólem, 

zakresem ruchomości, obwodami kończyny oraz stanem czynnościowym wyrażonym 

w skali VOMAC i KSS nie wykazała zależności na poziomie istotności 
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statystycznej  z wyjątkiem zależności między wzrostem chorych i wynikami skali TKS 

(p<0,03) oraz między wzrostem chorych i wyprostem kolan (p<0,016) oraz wagą i 

obwodami goleni (p<0,03); pacjentki z niższym wzrostem uzyskiwały lepsze wyniki 

wyrażone w skali TKS; wysokie chore uzyskiwały lepszy wyprost operowanego stawu 

kolanowego; u kobiet z większą masą ciała odnotowywano szybsze ustępowanie 

obrzęku goleni operowanej kończyny w miarę postępu rehabilitacji. Również analiza 

wpływu obecności drugiej protezy, artrozy drugiego kolana, osi przedoperacyjnej 

kolana, przedoperacyjnego zakresu ruchu oraz czasu rozpoczęcia rehabilitacji na ww 

parametry usprawniania nie wykazała zależności na poziomie istotności statystycznej. 

Ocena zależności między wyjściową siłą mięśnia czworogłowego uda operowanej 

kończyny ocenianej w pierwszym dniu usprawniania a odległymi parametrami 

czynności operowanej kończyny takimi jak: zgięcie i wyprost kolana, obwód uda i 

goleni nie wykazała zależności na poziomie istotności statystycznej. Wykazano istotną 

statystycznie zależność (p<0,044) pomiędzy wyjściową siłą mięśnia czworogłowego 

operowanego kolana a wynikiem końcowym siły tego mięśnia- osoby z mniejszą siłą 

pooperacyjną uzyskiwały ostatecznie większy przyrost siły podczas badania w 12 

miesiącu po operacji. Badanie wpływu siły mięśnia czworogłowego uda w pierwszym 

dniu usprawniania na poziom odczuwania bólu wyrażony w skali VAS i wyniki 

funkcjonalne operowanych kolan nie wykazała zależności na poziomie istotności 

statystycznej z wyjątkiem związku między siłą mięśnia czworogłowego a wynikami 

czynnościowymi w podskali TKS- osoby z mniejszą siłą uzyskiwały ostatecznie lepsze 

wyniki w podskali TKS. Analiza statystyczna wybranych cech społecznych takich jak stan 

cywilny (zamężna - samotna) i miejsca zamieszkania (wieś- miasto) na wyniki 

usprawniania tj. odczuwany ból, zakres ruchomości, obwody kończyny oraz stan 

czynnościowy wyrażony w skali VOMAC i KSS nie wykazała istotności statystycznej. 

Współistnienie schorzeń internistycznych nie wpłynęło w sposób istotnie statystyczny 

na w/w parametry usprawniania. 
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WNIOSKI 

1. 21-dniowy program leczenia usprawniającego wpływa w istotny sposób na 

zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie zakresu ruchu zgięcia 

i wyprostu operowanego stawu, zwiększenie siły mięśnia czworogłowego uda, 

zmniejszenie obwodu goleni oraz poprawę stanu funkcjonalnego wyrażonego 

skalami VOMAC i KSS. 

2. Największe zmiany w zakresie ruchomości stawu, odczuwanego bólu, obwodu 

goleni oraz sprawności funkcjonalnej wyrażonej testami VOMAC i KSS dokonują 

się w przeciągu 6 miesięcy od protezoplastyki a następnie ulegają spowolnieniu. 

3. Siła mięśniowa mięśnia czworogłowego uda wzrasta w sposób istotny od 

początku usprawniania do 12 miesiąca i jej przyrost jest tym większy im 

mniejsza jest siła wyjściowa.  

4. Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zależności wpływu wieku i BMI na 

wybrane parametry tj. odczuwany ból, zakres ruchomości kolana, siłę 

mięśniową i obwody operowanej kończyny oraz wyniki funkcjonalne wyrażone 

skalami VOMAC i KSS.  

5. Nie wykazano wpływu osi kończyny oraz przedoperacyjnej ruchomości stawu 

kolanowego na końcowe wyniki usprawniania zarówno parametrów 

operowanej kończyny i kolana jak i testów funkcjonalnych. Również czas jaki 

upłynął od zabiegu do rozpoczętej rehabilitacji, obecność drugiej protezy oraz 

współistnienie nadciśnienia czy choroby niedokrwiennej serca nie miały 

istotnego wpływu na w/w wyniki.  

6. Wybrane cechy społeczne dotyczące miejsce zamieszkania i stanu cywilnego nie 

wykazały w sposób istotny korelacji w odniesieniu do uzyskanych wyników po 

protezoplastyce kolan. 

 


