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STRESZCZENIE 

 

Osteoartroza stanowi poważny problem u osób starszych i jest zaliczana do chorób 

cywilizacyjnych. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych i objawy 

związane z nimi takie jak ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości, wpływają na zmniejszenie 

aktywności fizycznej i ograniczenie lokomocji, a co za tym idzie brak uczestnictwa w życiu 

codziennym. 

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego jest to leczenie z wyboru mające na celu 

eliminację dolegliwości bólowych oraz szybki powrót do sprawności fizycznej. Dobry efekt 

pooperacyjny oraz sprawność nowego stawu kolanowego zależy od techniki operacyjnej  

i umiejętności operatora, ale również od szybkiej i skutecznej fizjoterapii pooperacyjnej 

opierającej się na działaniach przeciwbólowych, przeciwobrzękowych, wczesnym 

uruchamianiu pacjenta oraz nauce chodu. 

Głównym celem pracy jest ocena wpływu stosowania aplikacji limfatycznej plastra 

dynamicznego KT na proces wchłaniania się obrzęku tkanki podskórnej po całkowitej, 

pierwotnej protezoplastyce stawu kolanowego. Celem szczegółowym jest określenie wpływu 

zmniejszenia się obrzęku tkanki podskórnej na zmniejszenie się dolegliwości bólowych  

i poprawę zakresu ruchu w stawie operowanym. Dodatkowo określenie wpływu wskaźnika 

masy ciała BMI oraz wpływu wielochorobowości (więcej niż trzy chorób współistniejące) na 

stopień zmian zwyrodnieniowych w stawie kolanowym. 

Do badania włączono 82 pacjentów zakwalifikowanych do pierwotnej protezoplastyki 

stawu kolanowego i hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii oraz  

w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym nr 4 w Lublinie, w okresie od października 2018 do marca 2020 roku. 

Grupę pacjentów zakwalifikowaną do badania podzielono na dwie podgrupy: grupę 

eksperymentalną 42 osoby, u której po zabiegu operacyjnym w trzeciej dobie wdrożono 

leczenie obrzęku pooperacyjnego za pomocą aplikacji limfatycznej taśmami Kinesio Taping. 

W grupie kontrolnej- 40 pacjentów nie aplikowano plastrów dynamicznych. Ponadto wszyscy 

pacjenci uczestniczyli w fizjoterapii pooperacyjnej obejmującej leczenie przeciwobrzękowe w 

postaci okładów zimnem oraz kinezyterapię i naukę lokomocji. 

Do oceny stopnia zaawansowania choroby zwyrodnieniowej na podstawie obrazu RTG 

użyto skali Kellgrena- Lawrence’a. W celu oceny obrzęku wykonano badanie USG tkanki 

podskórnej i przeprowadzono pomiar grubości tkanki podskórnej u wszystkich pacjentów  



w obu grupach w trzeciej i ósmej dobie po operacji okolicy stawu kolanowego ponad kością 

strzałkową aparatem USG Simens ACUSON S2000 HELX EVOLUTION z użyciem głowicy 

liniowej 18L6 HD. Pomiary wykonywano na wysokości szczytu głowy strzałki, 25 mm poniżej 

szyjki kości strzałkowej oraz 50 mm poniżej szyjki kości strzałkowej w osi podłużnej kończyny 

Dodatkowo w trzeciej i ósmej dobie w operowanym stawie mierzono odczucia bólowe 

przy pomocy skali VAS, zakres ruchu zgięcia w stawie kolanowym przy pomocy goniometru 

oraz obwody tkanek miękkich na wysokości szczytu głowy strzałki, 2,5 cm oraz 5 cm poniżej 

szyjki kości strzałkowej. Ponadto oceniano wskaźnik masy ciała (BMI) oraz zbierano 

informację dotyczącą występowania chorób współistniejących. 

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica v.13.0 (StatSoft). Do 

zbierania danych oraz wspomagania analiz statystycznych zastosowano program MS Excel 

2010 (Microsoft). 

Wykazano istotną statystycznie różnicę w wartości pomiaru podłużnego oraz różnicę 

obwodów w okolicy stawu kolanowego we wszystkich punktach pomiarowych w grupie 

pacjentów, u których zastosowano KT w porównaniu do grupy pacjentów. 

Badanie potwierdza, że Kinesio Taping ma wpływ na zmniejszenie się obrzęku tkanki 

podskórnej oraz zmniejszenie się obwodów w okolicy stawu kolanowego w porównaniu do 

grupy pacjentów, u których nie zastosowano KT. 

Ponadto nie wykazano różnicy zmniejszenia odczuć bólowych w obydwu grupach. 

Można zatem stwierdzić, że aplikacja limfatyczna KT nie ma wpływu zmniejszeniem się bólu 

w operowanym stawie. 

Nie wykazano również istotnych statystycznie korelacji pomiędzy zmianą zakresu 

ruchu w stawie kolanowym w badanych grupach, a zmniejszeniem się obrzęku, co daje 

podstawę do twierdzenia, że aplikacja limfatyczna KT nie wpływa na poprawę zakresu ruchu 

w stawie. 

Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy BMI oraz 

wielochorobowością, a stopniem zmian zwyrodnieniowych w stawie kolanowym u wszystkich 

badanych. Można zatem stwierdzić, że BMI oraz choroby współistniejące (więcej niż trzy) nie 

mają wpływu na zmiany zwyrodnieniowe w stawie kolanowym. 

Wnioski 

1. Uzyskane wyniki wskazują, że rozprzestrzenianie się obrzęku tkanki podskórnej po 

zastosowaniu KT znacząco zostało ograniczone, zatem należy rozważyć rozszerzenie 

fizjoterapii pooperacyjnej o zastosowanie aplikacji limfatycznej KT. 



2. Przeprowadzone analizy wyników wskazują na brak wpływu zmniejszenia się obrzęku 

na redukcję odczuć bólowych oraz poprawę ruchomości w stawie operowanym, zatem 

konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad skutecznością KT w powyższym 

temacie. 

3. Wyniki badań wskazują na brak wpływu podwyższonego wskaźnika masy ciała na 

stopień zmian zwyrodnieniowych w stawie kolanowym, zatem zasadne jest 

prowadzenie dalszych badań na większej grupie osób nad korelacją podwyższonego 

BMI, a zaawansowaniem gonartrozy. 

4. Ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały wpływu chorób współistniejących 

(więcej niż 3) na chorobę zwyrodnieniową stawów, należy prowadzić kolejne badania, 

zwiększając liczbę pacjentów z poszczególnymi jednostkami chorobowymi. 

 

 



SUMMARY 

 

Osteoarthritis is a severe problem by elderly people and is classified as civilisation 

disease. Advanced degenerative lesions of knee joint and their symptoms such as pain, swelling, 

or limited mobility result in decreased level of physical activity and limited locomotion, which 

excludes the elderly from everyday life. 

Total knee replacement is a treatment of choice aiming at elimination of pain and prompt 

regaining of physical fitness. Good postoperative effect and efficiency of a new knee joint 

depend not only on operating technique and skill of the operator, but also on prompt and 

effective postoperative physiotherapy based on analgesic, swell reducing actions, early 

mobilising of a patient and gait training. 

The main aim of the thesis is to assess the impact of dynamic application of lymphatic 

Kinesio Tape on the process of absorption of hypodermic swelling after primary total knee 

replacement. The specific objective is to determine the influence of reduction of hypodermic 

swelling on decrease of pain and improvement of range of motion in the operated joint.  

In addition, the thesis aims at defining the impact of Body Mass Index and multimorbidity 

(more than one co-existing disease) on the level of degenerative lesions of a knee. 

The study embraced 82 patients qualified for primary knee arthroplasty and hospitalized 

in the Chair and Department of Rehabilitation and Orthopaedics and in the Chair and 

Department of Orthopaedics and Traumatology in the Independent Public Teaching Hospital 

No 4 in Lublin between October 2018 and March 2020. 

The patients qualified for the trial were divided into two subgroups: the experimental 

group of 42 patients, who were submitted on the third day after the surgery to the treatment  

of post operational swelling by application of lymphatic Kinesio Tapes, and the control group 

of 40 patients, who were not treated with the tapes. All patients took part in the post operational 

physiotherapy consisting of swell reducing treatment by cold compresses, kinesiotherapy  

and locomotion training.  

Kellgren-Lawrence scale was used to assess the level of degenerative disease based  

on X-ray photos. In order to evaluate the swelling, ultrasound examination and measurement  

of hypodermic tissue were performed over fibula with 18L6 HD linear transducer of Siemens 

ACUSON S2000 HELX EVOLUTION, in both groups on the third and eighth day after  

the surgery. The measurement was done at the level of apex of a head of fibula, 25 mm below 

neck of fibula and 50 mm below neck of fibula along the longitudinal axis of the limb. 



Additionally, on third and eighth day the perception of pain was measured in the 

operated joint with VAS scale, range of motion was measured with goniometer and girth of soft 

tissues was measured at the level of apex of a head of fibula, 25 mm and 50 mm below neck of 

fibula. Information on Body Mass Index and co-existing diseases were also collected. 

Statistical analysis was performed with Statistica v.13.0 (StatSoft) software. MS Excel 

2010 (Microsoft) was used to collect data and support statistical analysis.  

There was statistically significant difference in values of longitudinal measurement 

 and difference in girths by the knee at all measure points, in the group of patients which were 

treated with KT, in comparison to the patients in control group. 

The study confirms, that application of Kinesio Taping reduces hypodermic swelling 

and girths by the knee joint in comparison to the patients in control group. 

Furthermore, no difference in knee bending angle or diminishing of perception of pain 

in both groups. One can come to the conclusion that lymphatic application of KT does not 

influence increase of knee bending angle or diminishing of perception of pain in operated joint.  

One did not observe statistically significant correlations concerning ROM in examined 

groups, which allows to conclude that lymphatic application of KT does not improve the range 

of movement in knee joint.  

No statistically significant relationship between BMI, multimorbidity and a degree  

of degenerative lesions in knee joint by all patients was observed. One can draw a conclusion, 

that BMI or multimorbidity (more than three diseases) do not influence degenerative lesions  

in knee joint. 

Conclusions 

1. The obtained results indicate that the spread of subcutaneous tissue edema after the use 

of KT has been significantly reduced, therefore the extension of postoperative 

physiotherapy with the use of KT lymphatic application should be considered. 

2. The analyzes of the results show that the reduction of swelling does not have any effect 

on the reduction of pain sensations and the improvement of mobility in the operated 

joint, therefore it is necessary to conduct further research on the effectiveness of KT  

in the above-mentioned topic. 

3. The results of the research show that an increased body mass index does not influence 

the degree of degenerative changes in the knee joint, therefore it is justified to conduct 

further research on a larger group of people on the correlation between increased BMI 

and the advancement of gonarthrosis. 



4. Since the conducted studies did not show the influence of comorbidities (more than 3) 

on osteoarthritis, further studies should be carried out, increasing the number of patients 

with particular diseases 

 


