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Ocena wybranych markerów odpowiedzialnych za regulację składu macierzy 
pozakomórkowej i metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz ich związku z efektem 
leczenia u kobiet poddanych protezoplastyce całkowitej z powodu choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego.  

 

STRESZCZENIE  

Choroba zwyrodnieniowa stawów to choroba o złożonej etiologii. Stopniowa 

degeneracja chrząstki stawowej i postępująca deformacja stawów powodują ból i ograniczenie 

funkcjonalności stawów. Dokładne mechanizmy patogenetyczne choroby zwyrodnieniowej 

stawów nie zostały w pełni poznane. Stale trwają badania nad odpowiednim schematem 

leczenia i profilaktyki choroby zwyrodnieniowej stawów.  

Celem pracy była ocena stężenia wybranych białek odpowiedzialnych za regulację 

składu macierzy pozakomórkowej, metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz ich związku z efektem 

leczenia u kobiet poddanych protezoplastyce całkowitej z powodu choroby zwyrodnieniowej 

stawu kolanowego.  

Badania zostały przeprowadzone na próbkach surowicy i płynu stawowego pobranych 

od 100 pacjentów poddanych pierwotnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego z powodu 

zmian zwyrodnieniowych. Po spełnieniu kryteriów do badania uwzględniono wyniki 39 

pacjentek z zaawansowaną jedno- lub obustronną gonartrozą. Grupę badaną stanowiły kobiety 

po ukończeniu 50 roku życia. Dzień przed zabiegiem każda pacjentka miała pobraną krew żylną 

celem wykonania badań laboratoryjnych obejmujących: morfologię, CRP, elektrolity, układ 

krzepnięcia, glukozę, HbsAg, mocznik, kreatyninę. Po przyjęciu pacjentek do Oddziału, 

przeprowadzono u nich dokładne badanie przedmiotowe i podmiotowe z użyciem skal 

WOMAC, KSS, VAS, K-L i Ahlbäck’a.  

Na podstawie wyników zaobserwowano, że istnieje związek pomiędzy BMI, 

a stężeniem leptyny w surowicy i płynie stawowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową 

stawów. Stwierdzono silną dodatnią korelację pomiędzy leptyną oznaczoną w płynie 

stawowym i surowicy krwi, co świadczy o jej wydzielaniu ogólnoustrojowym oraz 



dostawowym przez różne rodzaje tkanki tłuszczowej. Nie odnotowano istotnego wpływu 

TIMP1 na stężenie MMP-1 i MMP-9 w płynie stawowym i surowicy krwi. Istnieje związek 

pomiędzy stężeniem adiponektyny w płynie stawowym, a występowaniem chorób 

współistniejących u pacjentów z gonartrozą. Zaobserwowano, że niższe stężenia adiponektyny 

występują u chorych na cukrzycę oraz arytmię, natomiast wyższe stężenia są u pacjentów  

z nadciśnieniem tętniczym. Wyższe stężenia adiponektyny są związane z występowaniem 

znacznej poprawy ruchomości operowanych stawów u chorych z gonartrozą. Wyższe stężenie 

tej adipokiny (>5711,62 ng/ml) jest czułym i umiarkowanie specyficznym markerem procesów 

prowadzących do poprawy ruchomości stawu kolanowego u chorych operowanych z powodu 

gonartrozy. Niższe wartości adiponektyny (<=5166,22 ng/ml) są czułym i bardzo specyficznym 

markerem związanym z uzyskaniem gorszych wyników w zakresie funkcjonalnej oceny KSS 

przed zabiegiem operacyjnym. Powyższy marker może posłużyć w przyszłości do oceny 

stopnia rozwoju osteoartrozy oraz przewidywania wyników leczenia. W leczeniu choroby 

zwyrodnieniowej stawów ważna jest diagnostyka chorób współistniejących, dbanie  

o prawidłową masę ciała oraz prawidłowy poziom hormonów. 


