
STRESZCZENIE 

 

Zależności między oceną funkcji stawu kolanowego a czynnikami 

psychologicznymi u osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego - 

protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego 

 z powodu choroby zwyrodnieniowej 

 

Choroba zwyrodnieniowa w Polsce dotyka ok 2mln osób co stanowi niemal 

18% społeczeństwa (Stanisławska-Biernat, Filipowicz-Sosnowska 2004). Choroba 

zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest schorzeniem, które wywołuje trwałe 

kalectwo. Częstość jej występowania wzrasta z wiekiem i dotyczy 25-30% chorych w 

wieku 45-64 lat, ok. 60% osób powyżej 65 lat oraz ponad 80% pacjentów powyżej 75 

lat. Objawy tej choroby występują u ok. 10% mężczyzn i ok. 18% kobiet (Yelin 2003). 

Większość badań dotyczących choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego 

koncentruje się na jej etiopatogenezie oraz leczeniu . Nieliczni autorzy  

(Sierakowska i wsp. 2011) podkreślają, że jednym z istotnych zadań zespołu 

terapeutycznego w opiece nad pacjentem z chorobą zwyrodnieniową stawów jest 

wsparcie emocjonalne, pomoc w zmaganiu się z przewlekłą, postępującą chorobą, 

niepełnosprawnością oraz edukacja zdrowotna. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest 

najczęstszą chorobą układu ruchu, w jej przebiegu dochodzi do upośledzenia funkcji 

biologicznych organizmu, niesprawności fizycznej, kalectwa, a także zmian  

w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym u pacjenta (Gburek, Goździk 2004; 

Szczepański 2000). Przewlekły i postępujący przebieg choroby wpływa na poczucie 

izolacji oraz ogranicza pełnione dotąd role społeczne (Sierakowska i wsp. 2011).  

Celem przeprowadzonych badań była analiza zależności między oceną funkcji 

stawu kolanowego a czynnikami psychologicznymi (objawami zaburzeń 

nerwicowych, obrazem własnej choroby, sposobami radzenia sobie ze stresem  

i obrazem siebie) u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego - 

protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu choroby zwyrodnieniowej.  

W pracy sformułowano następujące problemy badawcze: 

1. Czy i jakie zależności występują między nasilonymi objawami zaburzeń 



nerwicowych a oceną funkcji stawu kolanowego u badanych pacjentów? 

2. Czy i jakie zależności występują między postawami wobec choroby a oceną funkcji 

stawu kolanowego u badanych pacjentów? 

3. Czy i jakie zależności występują między strategiami radzenia sobie ze stresem   

a oceną funkcji stawu kolanowego u badanych pacjentów? 

4. Czy i jakie zależności występują między cechami obrazu siebie a oceną funkcji 

stawu kolanowego u badanych pacjentów? 

 W pracy zastosowano nastepujące metody badawcze: Ankietę własnej 

konstrukcji, Kwestionariusz Objawowy „O” Aleksandrowicza, Kwestionariusz Postaw 

Wobec Choroby Pawłowskiej i Potembskiej, Test Przymiotnikowy ACL Gougha  

i Heilbruna w wersji „jaki/a jesteś”, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia 

Sobie ze Stresem (COPE) oraz skale służące do oceny funkcji stawu kolanowego: 

Skalę Oceny Stawu Rzepkowo-Udowego Kujala, Skalę IKDC 2000  

i Kwestionariusz KSS. 

Wymienionymi metodami przebadano grupę 102 pacjentów zakwalifikowanych 

do zabiegu operacyjnego - protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu 

choroby zwyrodnieniowej: 44 (43,14%) mężczyzn i 58 (56,86%) kobiet. Średni wiek 

badanych osób wynosił 66,35 lat.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych uzyskano nastepujące wnioski: 

1. Gorsza ocena funkcji stawu kolanowego u pacjentów zakwalifikowanych do 

zabiegu operacyjnego - protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu 

choroby zwyrodnieniowej łączy się z nasilonymi objawami nerwicowymi: lękowymi, 

depresyjnymi, konwersyjnymi, somatyzacjnymi, obsesyjno-kompulsyjnymi, 

autonomicznymi z zakresu serca i układu sercowo-naczyniowego, somatyzacyjnymi, 

neurastenii, zespołu derealizacji-depersonalizacji oraz nieorganicznych zaburzeń snu.  

2. Nasilone objawy zaburzeń nerwicowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowa 

kolana łączą się z większą liczbą injekcji dostawowych z użyciem kortykosteroidów 

oraz dłuższym czasem trwania choroby zwyrodnieniowej kolan (w grupie kobiet). 

3. Gorsza ocena czynności stawu kolanowego przez badanych pacjentów łączy się  

z oceną choroby jako słabości lub korzyści, sprzyjającej ukrywaniu objawów 

choroby lub ich wyolbrzymianiu.  



4. Gorsza ocena funkcji stawu kolanowego u pacjentów łączy się ze stosowaniem  

w sytuacji stresu strategii skoncentrowanej na unikaniu: odwracaniem uwagi od 

trudności, zaprzeczaniem problemom, zaprzestaniem działania oraz stosowaniem 

środków psychoaktywnych. 

5. Stosowanie sposobów radzenia sobie ze stresem należących do strategii 

zorientowanej na unikanie przez badanych pacjentów łączy się z dłuższym czasem 

trwania choroby, częściej otrzymywanymi iniekcjami dostawowymi z użyciem 

kortykosteroidów oraz mniejszą poprawą w zakresie jakości życia po podaniu leku 

sterydowego. 

6. Gorsza ocena czynności kolana łączy się z cechami obrazu siebie: negatywną 

samooceną, wrogą postawą w stosunku do siebie i innych, brakiem zaufania do siebie, 

nasilonym poczuciem niesprawiedliwości, nasiloną pasywnością, pesymizmem, 

trudnościami przystosowawczymi, obronnym nastawieniem wobec ludzi, lękiem przed 

relacjami interpersonalnymi, trudnościami w formułowaniu i realizacji życiowych 

celów oraz poczuciem pokonania przez życie. 

7. Dłuższy czas trwania choroby zwyrodnieniowej kolana łączy się z nasiloną 

zależnością, całkowie ustąpienie dolegliwości bólowych po podaniu leku sterydowego 

współwystępuje z dążeniem do współpracy, a oczekiwanie powrotu do pełnej 

sprawności po operacji protezoplastyki stawu kolanowego współwystepuje  

z zaufaniem do siebie, pozytywną samooceną i dążeniem do nawiązywania więzi 

międzyludzkich. 

8. Nasilony ból kolana łączy się z nasilonymi objawami nerwicowymi, oceną choroby 

jako zagrożenia lub korzyści, reagowaniem w sytuacji stresu pasywnością  

i poszukiwaniem wsparcia społecznego oraz cechami obrazu siebie: lękiem przed 

relacjami interpersonalnymi, niską odpornością na stres i presję społeczną, nasiloną 

zależnością, dążeniem do przyjmowania podporządkowanych ról dziecięcych, niskim 

zaufaniem do siebie i swoich możliwości, potrzebą zwrócenia na siebie uwagi oraz 

manipulowania innymi. 

*** 

 Sformulowane wnioski o charakterze teoretycznym implikują postawienie 

kolejnych wniosków o charakterze praktycznym. 



9. Identyfikacja przed operacją pacjentów z nasilonymi objawami zaburzeń 

nerwicowych, oceniających chorobę jako zagrożenie, słabość lub korzyść, unikowymi 

strategiami radzenia sobie ze stresem i negatywną samooceną umożliwiłoby 

wdrożenie wielokierunkowej, zindywidualizowanej i bardziej skutecznej terapii 

przeciwbólowej, zmianę postaw wobec choroby na sprzyjające współpracy w procesie 

leczenia i rehabilitacji po operacji oraz wypracowanie przez pacjentów aktywnych 

sposobów radzenia sobie ze stresem. Adaptacyjne sposoby radzenia sobie z bólem, 

zadaniowa postawa wobec choroby będzie sprzyjała odzyskiwaniu sprawności przez 

pacjenta po operacji, a tym samym budowaniu poczucia kompetencji, własnej wartości 

i autonomii. 

10. Wyniki badań sugerują potrzebę udzielania pacjentom z chorobą zwyrodnieniową 

kolana pomocy psychologicznej. Przedoperacyjne badania przesiewowe w kierunku 

zaburzeń nerwicowych, postaw wobec choroby, sposobów radzenia sobie ze stresem i 

obrazu siebie powinny stać się częścią postępowania przedoperacyjnego w praktyce 

ortopedycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Relationships between patient-reported knee joint function and psychological 

factors in patients eligible for total knee arthroplasty due to osteoarthritis 

 

In Poland, osteoarthritis affects about 2 million people, which accounts for 

almost 18% of the population (Stanisławska-Biernat 2004). Knee osteoarthritis is a 

condition that causes permanent disability. Its incidence increases with age, with 25–

30% of patients aged 45 to 64 years, approx. 60% aged over 65 years, and over 80% 

aged over 75 years. Symptoms of this disease occur in about 10% of men and about 

18% of women (Yelin 2003). 

Most of the research on knee osteoarthritis focuses on its etiopathogenesis and 

treatment. Only a few authors (Sierakowska et al. 2011) emphasize that in caring for 

an osteoarthritis patient, the therapeutic team should provide emotional support and 

health education to help the patient cope with the chronic, progressive disease and 

disability. Osteoarthritis is the most common disease of the musculoskeletal system. It 

leads to an impairment of the body's biological functions, motor dysfunction, 

disability, as well as changes in the patient's mental and social functioning (Gburek 

and Goździk 2004; Szczepański 2000). The chronic and progressive course of the 

disease induces a sense of isolation and limits the social roles the patient has fulfilled 

so far (Sierakowska et al. 2011).  

The aim of the study was to analyze the relationship between patient-reported 

knee joint function and psychological factors (neurotic symptoms, image of the 

disease, coping strategies and self-image) in patients eligible for total knee arthroplasty 

due to osteoarthritis.  

The following research problems were formulated in this study: 

1. Do there exist relationships between increased neurotic symptoms and patient-

reported knee joint function in the patients studied, and if so, what are they? 

2. Is there any correlation between the patients' attitudes towards their disease and 

their self-reported knee joint function? 

3. Are there any relationships between coping strategies  and self-reported knee joint 



function in the patients studied? 

4. Are there any relationships between self-image characteristics and patient-reported 

knee joint function in the patients studied? 

 The following instruments were used in this study: An Inquiry Form designed 

by the present author, Aleksandrowicz's Kwestionariusz Objawowy „O” ["O" 

Symptom Checklist], Pawłowska and Potembska's Kwestionariusz Postaw Wobec 

Choroby [Attitudes Towards Illness Questionnaire], the "What Are You Like?" version 

of Gough and Heilbrun's Adjective Check List (ACL), Carven's Multidimensional 

Coping Inventory (COPE), and the following knee joint function scoring scales: The 

Kujala Palletofemoral Score, IKDC Questionnaire 2000 and the KSS. 

 The instruments were administered to a group of 102 osteoarthritis patients 

eligible for total knee arthroplasty: 44 (43.14%) men and 58 (56.86%) women. Mean 

age of the participants was 66.35 years.  

Statistical analyses were performed, which led to the following conclusions: 

1. Poorer self-reported knee joint function in osteoarthritis patients eligible for total 

knee arthroplasty was associated with severe neurotic symptoms: anxiety, depressive, 

conversion, somatoform and obsessive-compulsive symptoms, autonomic dysfunctions 

of the heart and the cardiovascular system, neurasthenia, the depersonalization-

derealization syndrome, and inorganic sleep disorders.  

2. Increased symptoms of neurotic disorders in patients with knee osteoarthritis were 

associated with a greater number of intra-articular corticosteroid injections and a 

longer duration of knee osteoarthritis (in the group of women). 

3. Patients who assessed their knee joint function as poor were likely to perceive 

their disease as a weakness or a benefit, and conceal or overstate the symptoms, 

accordingly.  

4. Poorer assessment of the knee joint function in the osteoarthritis patients was 

associated with the use of avoidance coping strategies: self-distraction, denial, 

disengagement, and substance use. 

5. The patients' use of avoidance coping strategies was associated with a longer 

duration of the disease, more frequent intra-articular corticosteroid injections, and a 

lower improvement in quality of life after administration of a steroid drug. 



6. Poorer assessment of the knee joint function in the osteoarthritis patients was 

associated with the following self-image characteristics: negative self-esteem, hostile 

attitude towards oneself and others, lack of self-trust, increased sense of injustice, 

increased passivity, pessimism, adaptation difficulties, defensive attitude towards 

others, fear of social interactions, difficulty setting and achieving life goals and a sense 

of having been defeated by life. 

7. A longer duration of knee osteoarthritis was associated with increased dependence; 

complete relief of pain after administration of a steroid drug correlated with 

cooperativeness; and the expectation of full recovery after knee arthroplasty was 

related to self-trust, positive self-esteem and striving to establish social bonds. 

8. Increased knee pain was associated with severe neurotic symptoms, assessment of 

the disease as a threat or benefit, responding to stress with passivity and seeking social 

support, as well as the following self-image characteristics: fear of social interactions, 

low resistance to stress and social pressure, increased dependence, tendency to adopt 

subordinate child-like roles, low self-trust and low trust in one's own abilities, and the 

need to attract attention and manipulate others. 

*** 

The theoretical conclusions formulated in this study have practical implications. 

9. Pre-operative identification of patients with severe neurotic symptoms, who 

perceive their disease as a threat, weakness or benefit, use avoidance coping strategies 

and have a negative self-esteem, would allow medical staff to implement multi-

directional, individualized and more effective analgesic therapy and change the 

patient's attitudes towards the disease to ones that would promote their cooperation in 

post-operative treatment and rehabilitation and help them develop active coping 

strategies. Adaptive coping with pain and problem-focused attitudes towards the 

disease would help the patient recover after surgery, and thus build a sense of 

competence, self-esteem and independence. 

10. The results of the study suggest that there is a need for providing psychological 

assistance to knee osteoarthritis patients. Standardized pre-operative screening for 

neurotic disorders, attitudes towards the disease, coping strategies and self-image 

should become part of pre-operative management in orthopedic practice. 



 


