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Bibliografię przygotowano na podstawie Polskiej Bibliografii Lekarskiej, elektronicznych 
katalogów i baz danych bibliotek w Polsce, w tym baz Biblioteki Narodowej i katalogu 
NUKAT, sugerując się hasłem przedmiotowym. Podano lokalizację dokumentów. W spisie 
uwzględniono także pozycje, w których nie udało się ustalić wieku pacjentów. 
 

1. Analiza artrotomii stawów kolanowych wykonanych na przestrzeni 14-letniej 
działalności Oddziału / Wieczorek Marek, Pizio Zdzisław, Lach Jerzy, Olejnik 
Zbigniew, Michali Korneliusz. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. – 
1993, nr 4, s. 273-276, tab., bibliogr. 19 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Przeprowadzono ogólną analizę 1075 artrotomii stawów kolanowych, 
 wykonanych u 1037 osób w okresie 14-letniej działalności Oddziału. Największą urazowość 
 stwierdzono u młodych aktywnych ruchowo mężczyzn, u których wykonano 39 proc. 
 powyższych zabiegów. W 20 proc. przypadków przyczyną dysfunkcji stawu było uszkodzenie 
 innych niż łąkotka struktur kolana. Ciężkie uszkodzenie powierzchni stawowych stwierdzono 
 w 24 proc. przypadków. W 17 proc. towarzyszyły uszkodzeniom łąkotek, a w 6 proc. 
 przerośniętemu ciału tłuszczowemu Hoffy. 
 Biblioteka Główna Lekarska sygn. 301.360 
 Biblioteka Narodowa 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

2. Analiza wpływu różnych metod aplikacji promieniowania laserowego na dolegliwości 
bólowe i wydolność czynnościową stawu kolanowego w przebiegu choroby 
zwyrodnieniowej / Gworys Kamila, Gasztych Jowita, Puzder Anna, Gworys 
Przemysław, Kujawa Jolanta. W: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. – 2012, nr 3, 
s. 269-277, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang. 

 Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności różnych metod 
 aplikacji promieniowania laserowego na dolegliwości bólowe i wydolność czynnościową 
 stawu kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Materiał i metody. Badaniem 
 objęto 125 osób losowo przydzielonych do 4 grup. W grupie I stosowano jednofalowe 
 promieniowanie laserowe o długości fali 810 nm, w dawce 8 J/pkt, w grupie II stosowano 
 dwufalowe promieniowanie laserowe MLS o mocy 1100 mW, częstotliwości 2000 Hz,  w 
 dawce 12,4J/punkt, w grupie III stosowano podobne dwufalowe promieniowanie laserowe 
 MLS w dawce 6,6J/punkt. Grupa IV stanowiła  grupę placebo, w której symulowano 
 naświetlanie bez użycia promieniowania laserowego. Do oceny efektów terapii 
 wykorzystano: skalę Lequesne'a, zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena i analogową 
 skalę bólu (VAS). Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem testów 
 nieparametrycznych Wilcoxona i Manna-Whitneya. Obliczenia wykonano za pomocą 
 programu MedCalc v. 11.6.1.0.  Wyniki. We wszystkich badanych grupach (I, II i III) 
 uzyskano istotną statystycznie poprawę wydolności funkcjonalnej oraz zmniejszenie 
 dolegliwości bólowych. Analizując stopień poprawy pomiędzy grupami I, II i III 



 zaobserwowano największą poprawę w grupie II (laser MLS w dawce 12,4J/punkt). 
 Stopnie poprawy uzyskane w grupach I i III nie różniły się istotnie. Wnioski.1. 
 Promieniowanie jednofalowe w dawce 8J/punkt, jaki i promieniowanie dwufalowe w dawce 
 12,4J/punkt i w dawce  6,6J/punkt istotnie wpływa na poprawę wydolności funkcjonalnej i 
 zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów kolanowych. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.531 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 

3. Białoszewski Dariusz, Chajęcka Maria, Ściński Tadeusz : Chondromalacja rzepki jako 
przyczyna bólów stawu kolanowego w sporcie wyczynowym. W: Materiały naukowe 
XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (z 
udziałem gości zagranicznych), Szczecin 20-22 września 1990 r. T. 2 - Szczecin, 
[1991] s.54-57, tab., bibliogr. 22 poz. - 28 Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Ortopedycznego i Traumatologicznego Szczecin 20-22.09. 1990 

 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 

4. Biernat-Kałuża Edyta, Śmigielski Robert, Adamczyk Grzegorz : Atypowy przebieg po 
artroskopii kolana a reaktywne zapalenia stawów. W: Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja – R. 2 (2000), nr 4 s. 54-57, tab., bibliogr. 21 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Cel: ocena przyczyn atypowego przebiegu po artroskopii kolana. 
 Materiał: Grupa 11 chorych (6 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku od 17 do 56 lat (średnio 33,4 lat) 
 została skierowana na konsultację reumatologiczną z powodu utrzymującego się wysięku i/lub 
 bólu operowanego stawu. Zostały wykluczone takie choroby, jak infekcyjne zapalenie 
 stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów i dna moczanowa. U 
 wszystkich chorych została przeprowadzona diagnostyka immunologiczna na obecność 
 przeciwciał anti-Chlamydia trachomatis, anti-Yersinia enterocolitica, anti-Salmonella 
 enteritidis i typhimurium. Wyniki: U 10/11 chorych stwierdzono obecność różnych 
 przeciwciał (przy czym najczęściej były obecne przeciwciała p-Chlamydia trachomatis). Inne 
 przyczyny atypowego przebiegu po artroskopii kolana to: synovitis villonodularis pigmentosa 
 i chondrokalcynoza. W  dyskusji przedstawiono objawy  chorobowe i odchylenia w badaniu 
 ortopedycznym, które są wskazaniem do konsultacji reumatol. Wniosek: Najczęstszą 
 przyczyną atypowego przebiegu po artroskopii stawu kolanowego jest reaktywne zapalenie 
 stawów wywołane infekcja Chlamydia trachomatis i G(-) bakteriami jelitowymi. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.531 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka AWFiS w Gdańsku 
 

5. Ból w przednim przedziale stawu kolanowego - diagnostyka, zasady leczenia. W: 
Frankowski Stanisław, Sosnowski Stanisław, Hagner Wojciech. W: Kwartalnik 



Ortopedyczny. – 1997, nr 1, s.15-21, il., bibliogr. 16 poz., sum., Zsfg, rez. 
Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o przegląd piśmiennictwa i własne przemyślenia 
podają najczęstsze schorzenia powodujące dolegliwości bólowe w przednim przedziale stawu 
kolanowego. Uzupełniają je o ogólnie przyjęte zasady leczenia tych chorób. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.547 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Jagiellońska 
 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 

6. Bóle przyśrodkowej strony stawu kolanowego w przebiegu gonartrozy / Jan Gietka, 
Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz, Ryszard Roszczyk. W: Lekarz Wojskowy. – 
1983, nr 5/6, s. 264-270, tab., bibliogr., rez., sum. 

 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka PAU i PAN w Krakowie 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
 

7. Całkowite zablokowanie stawu kolanowego przez fałd błony maziowej w przedziale 
przyśrodkowym u 12-letniej dziewczynki - opis przypadku / Śmigielski Robert, 
Zdanowicz Urszula, Matuszewski Stefan, Drwięga Michał. W: Acta Clinica. – 2003, 
nr 3, s. 262-264, il., bibliogr. 5 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Fałdy błony maziowej w stanie kolanowym są prawidłowymi 
 strukturami będącymi pozostałością błon powstających w trakcie rozwoju 
 embrionalnego człowieka. Większość z nich pozostaje całe życie asymptomatyczną, 
 jednakże w pewnych sutuacjach fałdy odpowiedzialne są za zespół objawów, nazwany z 
 angielskiego "plica syndrome". Najczęściej objawy wtedy są związane z fałdem błony 
 maziowej w przedziale przyśrodkowym. Przedstawiamy poniżej przypadek 12-letniej 
 dziewczynki, u której w wyniku urazu stawu kolanowego doszło do całkowitego 
 zablokowania kolana przez fałd błony maziowej w przedziale przyśrodkowym. U dziewczynki 
 wykonano artroskopię stawu i usunięto fałd, co całkowicie uwolniło ją z dolegliwości. Fałd 
 błony maziowej w przedziale przyśrodkowym powinien być zawsze brany pod uwagę jako 
 możliwa przyczyna dolegliwości u dzieci po urazie stawu kolanowego z objawami 
 zablokowania stawu. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn.  313.595 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
 

8. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa : oficjalne czasopismo Sekcji 
Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego 
i Traumatologicznego / [red. nacz. Jerzy Widuchowski]. - Adres wydawniczy   

 Katowice : "Sport & Med", 2004-2013 
 Biblioteka Narodowa 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 



 
9. Chrapusta Anna, Bartoszewicz Marzenna : Leczenie zakażonych ran oparzeniowych 

kończyn dolnych w ciężkich oparzeniach u dzieci w aspekcie profilaktyki 
przykurczów stawów kolanowych - doświadczenia własne. W: Forum Zakażeń. – 
2013, nr 1, s. 7-11, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Statyczne szynowanie kończyn stosowane w zapobieganiu 
 przykurczom we wczesnej fazie gojenia jest powszechnie akceptowane, ale jednocześnie 
 budzi kontrowersje. Efektywne leczenie głębokich ran oparzeniowych zapewnia szybka 
 interwencja chirurgiczna: wycięcie martwicy do powięzi i pokrycie ran przeszczepami  skóry 
 własnej. W przypadkach oparzeń przekraczających 40 proc. całkowitej powierzchni ciała 
 (CPC), ilość skóry dawczej jest ograniczona. Brak możliwości szybkiego pokrycia ran 
 siatkowanymi przeszczepami skóry pośredniej grubości wydłuża czas ich gojenia. Zakażenie 
 rany jest jednym z częstszych powikłań pooparzeniowych. Zakażenie miejscowe grozi 
 zakażeniem uogólnionym, konwersją głębokości rany oparzeniowej oraz brakiem wgojenia 
 przeszczepów skóry lub keratynocytów z hodowli autologicznej. Ciężkie oparzenie kończyn 
 dolnych u dzieci i przedłużone gojenie ran wiąże się z ryzykiem powstania wczesnych 
 przykurczów. Oparzenia te wymagają zastosowania profilaktyki przykurczów w formie 
 rehabilitacji czynnej i biernej, która w szczególnie ciężkich przypadkach wspomagana jest 
 szynowaniem statycznym. Stosowanie tradycyjnego szynowania (gipsowej łuski) nie 
 ułatwia gojenia ran zakażonych z powodu kształtu szyny i jej okrężnego mocowania. 
 Zastosowana przez Autorów modyfikacja kształtu szyny pozwala na pozostawienie ran 
 kończyny dolnej w otwarciu (bez przykrycia opatrunkiem lub szyną). Zapobieganie rozwojowi 
 przykurczów stawów przy użyciu zmodyfikowanej szyny może ułatwić - w porównaniu z 
 metodą tradycyjną - leczenie ran zakażonych. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.915 
 Biblioteka Medyczna Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
 Toruniu 
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
 

10. Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne na DVD : praktyczne zastosowanie 
nowoczesnych metod i technik. Cykl 2, DVD 1, Dysfunkcje stawu kolanowego [Film] 
/ [realizacja] Marcin Rosiński. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2012. - 1 dysk 
optyczny (63 min) : dźw., kolor. ; 12 cm 

 Staw kolanowy - fizjoterapia - film. 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 

11. Dutton, Mark : Ortopedia Duttona. T. 3, Staw biodrowy, staw kolanowy, stopa, stawy 
stopy / Mark Dutton ; tłumaczenie z języka angielskiego Bogusław Solecki. - Wyd. 1 
pol., 1 dodr. / red. nauk. Tadeusz Gaździk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, 2015. - S. [7], 518-785, [1], IX : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. 

 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach magazyn parter 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp zwarte 1 p. 
 

12. Dziak Artur, Gawroński Wojciech, Trzaska Tadeusz : Rehabilitacja w uszkodzeniach 
więzadeł krzyżowych kolana. - Warszawa : Medicina Sportiva, 2002. - 96 s. : il. ; 25 
cm. - (Seria Medicina Sportiva, Supplement ; Vol. 6 (2002), suppl. no 2). - Bibliogr. 
przy art. 

 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach  wolny dostęp czasopisma 2 p. 
 



13. Frankowski Stanisław, Sosnowski Stanisław, Hagner Wojciech : Ból przedniego 
przedziału stawu kolanowego u sportowców. W: Kwartalnik Ortopedyczny. – 1997, nr 
1, s. 45-49, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum., Zsfg, rez. 
Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w diagnostyce i leczeniu 
568 sportowców wyczynowych, u których stwierdzono ból w przednim przedziale stawu 
kolanowego. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn.  313.547 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 Biblioteka Jagiellońska 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
 

14. Gasik, Robert : Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na stawy 
kolanowe. - Warszawski Uniwersytet Medyczny. Oficyna Wydawnicza. Wydawca. - 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011. - 
115 s. : il. ; 21 cm 

 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

15. Górecki, Andrzej : Przewlekłe przednie niestabilności stawu kolanowego / 
Warszawska Akademia Medyczna. - Warszawa :  Dział Wydawnictw Akademii 
Medycznej, 1988. - [2], 300 s. : il. ; 20 cm 

 Więzadła stawowe - patofizjologia 
 Staw kolanowy - chirurgia 
 Więzadła stawowe - chirurgia 
 Więzadła stawowe - urazy 
 Urazy kolana 
 Choroby stawów - diagnostyka 
 Choroby stawów - leczenie 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

16. Ibuprofen i paracetamol w monoterapii i w skojarzeniu u osób z przewlekłym bólem 
kolana. Opracowanie edytorskie: Kołcz Małgorzata (oprac.), Bała Małgorzata (oprac.), 
Jaeschke Roman (oprac.), Zimmermann-Górska Irena (koment.). W: Medycyna 
Praktyczna. - 2012, nr 7/8, s.81-84, tab., bibliogr. 13 poz. - Oprac. na podst. artyk. z 
czas. Annals of the Rheumatic Diseases 2011; 70 : 1534 1541 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 312.921 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp czasopisma 2 p. 
 

17. Janicka-Szczepaniak Marta, Świdrowska Joanna, Smolewska Elżbieta : Manifestacje 
stawowe u dzieci w przebiegu zakażenia glistą ludzką i psią - doświadczenia własne. 



W: Pediatria i  Medycyna Rodzinna. – 2016, nr 2, s. 194-200, il., tab., bibliogr. 25 poz. 
- Tekst równol. w jęz. ang. 

 Streszczenie polskie: Dolegliwości stawowe u dzieci są częstym powodem niepokoju 
 rodziców oraz zgłaszania się do lekarzy rodzinnych i reumatologów. W poszukiwaniu 
 właściwego rozpoznania należy przeprowadzić szeroką diagnostykę różnicową,  uwzględniając 
 m.in. zakażenia bakteryjne, pasożytnicze, ale również proces reumatoidalny czy rozrostowy. 
 Większość zgłaszanych przez dzieci dolegliwości ma jednak charakter odczynowy. 
 Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań 
 serologicznych. Zakażenie glistą ludzką lub psią w zależności od okresu choroby może 
 manifestować się nie tylko objawami z przewodu pokarmowego, lecz także z układu kostno-
 stawowego. Celem pracy jest ocena częstości dolegliwości ze strony narządu ruchu u dzieci z 
 obecnością przeciwciał  przeciwko Ascaris lumbricoides i/lub Toxocara canis w surowicy oraz 
 analiza ich związku z wybranymi badaniami laboratoryjnymi (eozynofilia) i ostatecznym 
 rozpoznaniem. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji 
 medycznej 86 dzieci hospitalizowanych w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej 
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2013-2015 z powodu dolegliwości kostno-
 stawowych, ze stwierdzonym dodatnim mianem przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides 
 i/lub Toxocara canis.Wyniki: Wśród zgłaszanych przez zakażonych pacjentów dolegliwości ze 
 strony narządu ruchu dominowały bóle stawów kolanowych (51 proc.) oraz nadgarstków (19 
 proc.). 
 Dostęp także online 
 http://www.pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2016-vol-12-no-2 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.792 
 Biblioteka Jagiellońska 
 Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 

18. Karski Jacek, Karski Tomasz : Deformacje neuromięśniowe stóp, kolan, bioder, 
miednicy u dzieci. Wtórne zespoły bólowe u dorosłych. Przyczyny, zapobieganie i 
leczenie. W: Neurologia Praktyczna. - 2016, nr 1, s. 9-17, il., bibliogr. 18 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Autorzy, na podstawie obserwacji z lat 1995-2015 955 dzieci i 
 młodzieży w wieku od 2 do 18 lat, przedstawiają obraz kliniczny deformacji narządu ruchu na 
 tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego (minimal brain dysfunction - MBD). Są to 
 deformacje stóp, przeprosty i koślawość kolan oraz przodopochylenie miednicy z hiperlordozą 
 lędźwiową. W pracy zawarto sposoby postępowania leczniczego w odniesieniu do deformacji 
 stóp i kolan u dzieci, co jest bardzo ważne, bowiem niewyleczone deformacje w okresie 
 dziecięcym są przyczyną zespołów bólowych u dorosłych. Problemy przodopochylenia 
 miednicy i hiperlordozy lędźwiowej u dzieci oraz następowych bólów krzyża u dorosłych 
 będą przedmiotem osobnej publikacji. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.634 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp czasopisma 2 p. 
 

19. Kinezyterapia dzieci z hemofilią A po radiosynowektomii stawów kolanowych, 
skokowych i łokciowych : praca doktorska / Scipio Del Campo Karol W., Łaguna 
Paweł (promot.).; Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie. - 2016, dysk 
optyczny (CD-ROM) : bibliogr. 173 poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. D/ME/760 
 

20. Klukowska, Anna : Badania diagnostyczne w ocenie stopnia zaawansowania artropatii 
hemofilowej oraz wskazań i skuteczności synowektomii izotopowej u dzieci / 
Akademia Medyczna w Warszawie. - Warszawa : AM, 2002. - 95 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. 

 [Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna w Warszawie] 



 Biblioteka Narodowa 
 

21. Kotela Ireneusz : Osiowa tomografia komputerowa stawu rzepkowo-udowego u 
pacjentów z przednim bólem kolana. W: Kolano. – 1997, nr 8, s. 43-50, il., bibliogr. 
25 poz. - Sympozjum naukowe pt. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego 
Straszęcin 14.06. 1997 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.423 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

22. Krześniak Anna, Płomiński Janusz, Anielski Robert : Wpływ osocza 
bogatopłytkowego na wczesne objawy choroby zwyrodnieniowej stawów 
kolanowych. W: International Reviev of Allergology and Clinical Immunology. – 
2015, nr 3, s. 115-121, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest częstą  przyczyną 
 upośledzenia ich czynności. Jej pierwszym objawem jest uszkodzenie chrząstki stawowej. W 
 ostatnich latach wiele uwagi poświęcono badaniom nad możliwościami biologicznej naprawy 
 chrząstki. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest leczenie osoczem bogatopłytkowym 
 (PRP), gdzie wysoka zawartość czynników wzrostu i cytokin przeciwzapalnych determinuje 
 jego regeneracyjne i przeciwbólowe działanie. Celem pracy jest ocena skuteczności 
 działania osocza bogatopłytkowego u chorych z objawami choroby zwyrodnieniowej stawów 
 kolanowych oraz scharakteryzowanie grup chorych, u których jest największe 
 prawdopodobieństwo uzyskania poprawy po leczeniu. Materiał i metody. Do badania 
 włączono 40 chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych w wieku 18-81 lat. 
 Badaniem klinicznym potwierdzono u nich dolegliwości bólowe stawu kolanowego. 
 Wykonano również klasyczne radiogramy, na podstawie których oceniano stopień nasilenia 
 zmian zwyrodnieniowych wg skali Kellgrena-Lawrence'a. Chorym jednorazowo podano PRP 
 o wystandaryzowanym składzie do stawu kolanowego. Ocenę wyników przeprowadzono za 
 pomocą kwestionariusza subiektywnej oceny kolana przed iniekcją oraz po 6 tygodniach. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.209 
 

23. Kuś Wojciech Maria, Salamon Zdzisław : Artroskopia stawu kolanowego. W: 
Wiadomości Lekarskie. – t. 33 (1980), Z. 3, S. 195-199, il. - Bibliogr. res., sum.  

 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
 Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 

24. Kwiatkowski Krzysztof, Siwek Wiesław : Ból kolana w rozpoznawaniu chorób i 
zmian pourazowych. W: Postępy Rehabilitacji. - 1998, nr 1, s. 167-172, bibliogr. 15 
poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 306.312 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka UMCS w Lublinie 
 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Biblioteka Jagiellońska 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Warszawskiego 
 

25. Kwiatkowski Krzysztof, Siwek Wiesław : Bóle kolana. W: Nowa Klinika. - 1995, nr 
(11), s. 19-21, bibliogr. 13 poz., sum. 



 Streszczenie polskie: Przedstawiono źródła bólu w stawie kolanowym. Określono 
 znaczenie oceny rodzaju i umiejscowienia bólu oraz badanie bolesności uciskowej w 
 rozpoznawaniu chorób i urazów stawu kolanowego. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.015 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Jagiellońska 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
 Biblioteka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
 

26. Kwiatkowski, Krzysztof : Ostre uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, 
rozpoznawanie i wyniki leczenia / Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. 
Bolesława Szareckiego. - Warszawa ; Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. 
dyw. Bolesława Szareckiego, 1995. - 209 s. : il. ; 25 cm 

 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 

27. Leczenie chirurgiczne w zapaleniach kości i stawów / [ed.] Reinhard Schnettler, Hans-
Ulrich Steinau ; współaut. Stefan Adams [et al. ; przekł.: Andrzej Boszczyk]. - Wyd. 
pol. / red. nauk. Wojciech J. Marczyński. - Warszawa : Med-Media, cop. 2011. - XI, 
[1], 313 s. : il. ; 31 cm 

 M.in. staw kolanowy. 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

28. Lyme disease with effusion either in hip or knee in children from Podlaskie Region 
treated in clinic in 2004-2010. Tytuł polski: Borelioza z lyme z wysiękiem w stawie 
biodrowym lub kolanowym u dzieci z terenu województwa podlaskiego leczonych w 
klinice w latach 2004-2010 / Moniuszko Anna, Popko Janusz, Guszczyn Tomasz, 
Waliński Tomasz, Żukiewicz-Sobczak Wioletta, Pancewicz Sławomir. W: Przegląd 
Epidemiologiczny. – 2014, nr 3, s. 425-428, 535-537, tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst 
również w jęz. pol. 

 Streszczenie polskie: CEL Borelioza z Lyme (LB) stosunkowo często powoduje 
 zapalenie stawów, zwłaszcza u chorych z terenu endemicznego. Celem pracy była ocena 
 częstości występowania LB u dzieci z wysiękiem w stawie biodrowym i kolanowym w 
 regionie północno-wschodniej Polski. Wnioski z podjętego badania mają uzasadnić 
 konieczność uwzględniania LB w procesie diagnostycznym wysięku w stawie biodrowym, lub 
 kolanowym u dzieci. MATERIAŁ I METODY Analizowano dokumentację medyczną 321 
 dzieci, w wieku 2-18 lat, z zapaleniem błony maziowej stawu biodrowego lub kolanowego. 
 WYNIKI Spośród 273 dzieci z  wysiękiem w stawie biodrowym u 32 (11,72 proc.) 
 rozpoznano LB, u 233 (85,74 proc.) chorych rozpoznano przemijające zapalenie stawów, u 6 
 (2,19 proc.) ropne zapalenie stawów, a u 2 (0,73 proc.) młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
 stawów. Wśród 48 dzieci z wysiękiem w stawie kolanowym u 12 (25 proc.) osób rozpoznano 
 LB, u 24 (50 proc.) przemijające zapalenie stawów, u 5 (10,42 proc.) reaktywne 
 zapalenie stawów, u 4 (8,33 proc.) młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, a u 3 (6,25 
 proc.) ropne zapalenie stawów. WNIOSKI Wysoka częstość LB u dzieci z wysiękiem w 



 stawie biodrowym lub kolanowym, mieszkających na obszarach endemicznych wskazuje na 
 konieczność prowadzenia badań diagnostycznych również w kierunku boreliozy wśród 
 wszystkich pacjentów z ostrym zapaleniem stawów. Antybiotykoterapia jest skuteczna. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.250 
 Biblioteka Narodowa 
 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego w Krakowie 
 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
 

29. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Chirurgii Kolana : Arłamów 14-16 
wrzesień 1995 Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Kolana (1995 ; Arłamów). - 
[Poznań : s.n.], 1995. 124 s., [4] k. tabl. : fot., rys., wykr. ; 21 cm. – (Seria Kolano ; 6). 
- Bibliogr. przy ref. 

 Biblioteka Narodowa 
 

30. Mazur-Zielińska Henryka : Zapalenie stawów kolanowych i skokowych w przebiegu 
Yersiniozy u 5-letniej dziewczynki. W: Annales Academiale Medicae Silesiensis. - 
1997, t. 32, supl. 24, s. 100-102, bibliogr. 8 poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.709 
 

31. McKenzie, Robin : Wylecz swoje kolano / Robin McKenzie, we współpracy z 
Grantem Watsonem oraz Robertem Lindsayem ; [przekład Aleksandra Berkan-
Kawińska]. - Wyd. polskie / redaktor naukowy polskiego wydania Andrzej Sadowski. 
- Warszawa : Medipage, cop. 2012. - XI, 109 s. : il. kolor. ; 17x24 cm 

 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Tarnów - Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

32. Minta Przemysław, Bugajski Andrzej, Tomaszewski Wiesław : Jakość życia osób po 
rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w ocenie nowym testem "M". W: Medycyna 
Sportowa. -  2015, nr 1, s. 43-52, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang. 

 Streszczenie polskie: Wstęp. Stały postęp w zakresie technik artroskopowych, jak 
 również precyzyjne, dostosowane do konkretnej techniki operacji metody i środki 
 rehabilitacji pooperacyjnej sprawiają, że końcowe wyniki leczenia uszkodzonych 
 więzadeł w badaniach funkcjonalnych są ocenianie nader pozytywnie. Jednak obserwacje 
 wykazują, że pozytywne oceny wyników terapii oparte wyłącznie na badaniach klinicznych, 
 nie zawsze są zgodne z preferencjami i oczekiwaniami pacjentów. Coraz większego znaczenia 
 w ocenie skuteczności terapii nabiera więc postrzegana przez pacjenta samoocena komfortu i 
 jakości życia. Celem pracy jest propozycja i prezentacja w praktyce nowego testu autorskiego 
 "M" do oceny jakości  życia osób po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich. Materiał 
 i metody. Badaniami objęto grupę 93 osób po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych 
 przednich leczonych w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej w uzdrowisku lądeckim. 
 Badani, po zakończeniu kuracji, wypełnili test, w którym w skali numerycznej od 0-10 
 określali aktualny wymiar jakości swojego życia. Sumowanie wyników pozwoliło 
 określić komfort życia badanych w ocenie cyfrowej oraz opisowej. Wyniki. Wysoka 
 średnia  wartość cyfrowa oceny jakości życia w całej badanej grupie pozwala przyjąć, że w 
 badaniu z wykorzystaniem testu "M", osoby po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych 
 przednich uznała swoją jakość życia za satysfakcjonującą. Wniosek. Prosta i zrozumiała 
 konstrukcja testu "M", w pełni akceptowana przez wszystkich badanych, warunkuje 
 wiarygodność odpowiedzi oraz obiektywny wynik badań. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.155 
 Biblioteka UMCS w Lublinie 



 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego 
 Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
 Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
 

33. Mnogie dziedziczne wyrośla kostne / Świtalik Gerard, Sikora Jadwiga, Głowacka 
Maria, Skowroński Leszek. W: Reumatologia. – 1993, nr 3, s. 327-331, il., bibliogr. 
10 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Mnogie dziedziczne wyrośla kostne są jednostką chorobową 
 opisywaną szczególnie w ortopedii. Autorzy opisują 24-letniego pacjenta, który z 
 powodu narastających bólów w okolicy stawów kolanowych, skokowych oraz  nieznacznych 
 pogrubień powyższych stawów i okresowego drętwienia stóp, został skierowany na oddział 
 reumatologiczny. Po pełnej diagnostyce stwierdzono u pacjenta  chorobę Keitha i wole 
 guzkowe. Pacjenta wypisano do ewentualnego leczenia  operacyjnego wyrośli kostnych. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 304.900 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
 

34. Mykoplazmowe zapalenie stawów kolanowych - opis przypadku / Żuber Zbigniew, 
Garlicka Alicja, Zych-Litwin Cecylia. W: Reumatologia. – 1998, nr 3, s. 326-329, 
bibliogr. 6 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Opisano przypadek zapalenia stawów kolanowych u 16-letniej 
 dziewczynki, u której stwierdzono w płynie stawowym obecność Mycoplasma pneumoniae. 
 Leczenie tetracykliną i erytromycyną spowodowało całkowite ustąpienie obrzęków 
 stawowych i dolegliwości bólowych. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 304.900 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku 
 

35. Neyret, Philippe : Chirurgia kolana / Philippe Neyret [oraz] Peter Verdonk, Tarik Aït 
Si Selmi ; red. wyd. 1. pol. Tadeusz Szymon Gaździk ; [tł. z jęz. ang. Marcin 
Drygalski ; tł. z jęz. fr. Alicja Kinga Guszkiewicz-Fras, Laura Wiśniewska. - Wrocław 
: Elsevier Urban & Partner, cop. 2010. - XII, [4], 180 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm 

 Biblioteka Narodowa 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Lublin - Miejska Biblioteka Publiczna 
 Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

http://gbl.home.pl/cgi-bin/expertus501a.cgi


 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

36. Obraz artroskopowy uszkodzeń i patologii chrząstki stawu kolanowego u dzieci / 
Śmigielski Robert, Pawłowski Maciej, Matuszewski Stefan. W: Medycyna Sportowa. 
– 1999, nr 1, s. 15-18, il., bibliogr. 8 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: W okresie od 6.07.07 do 1.07.98 udzielono w ambulatorium 
 urazowym Szpitala Dzięcięcego "Omega" 2931 konsultacji związanych z uszkodzeniem 
 narządu ruchu, w tym 129 (4,4 proc.) dotyczyło kolan. Od lutego bieżącego roku 
 wprowadziliśmy program leczenia ostrych i przewlekłych urazów stawu kolanowego z 
 użyciem artroskopii. Od tego czasu wykonaliśmy 42 zabiegi, co stanowi 32,5 proc. wszystkich 
 urazów kolan, z czego w trybie ostrodyżurowym 7. Średnia wieku operowanych pacjentów 
 wyniosła 13,5 roku (max. 17, min. 9 lat). Wszyscy pacjenci, kwalifikowani do artroskopii 
 ostrodyżurowej, mieli w wywiadzie uraz o charakterze bezpośrednim lub skrętnym. U 
 wszystkich stwierdzono krwiak w stawie kolanowym. Spośród uwidocznionych przez nas 
 patologii zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się patologia chrząstki stawowej, którą 
 stwierdziliśmy u 40,5 proc. operowanych pacjentów, z czego chondromalacja rzepki stanowiła 
 35,7 procf. Niezwykle często, bo w 54,8 proc. stwierdziliśmy nieprawidłowe, boczne 
 ustawienie rzepki. Uszkodzenie łakotki przyśrodkowej obserwowano w 19 proc. przypadków. 
 Inne patologie struktur wewnątrzstawowych, które stwierdzaliśmy podczas artroskopii  to: 
 zapalenie błony maziowej (23,8 proc. przypadków), uszkodzenie łąkotki bocznej (9,5 proc.), 
 uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) (16,6 proc.), złamanie wyniosłości 
 międzykłykciowej (2,38 proc.), anomalie rozwojowe (4,76 proc.). U wszystkich pacjentów 
 zastosowaliśmy leczenie w zależności od stwierdzonej patologii. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.155 
 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi 
 Biblioteka AWF w Krakowie 
 Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Gdańsku 
 Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
 Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
 

37. Ocena skuteczności zabiegów fizykalnych w redukcji bólu u pacjentów ze zmianami 
zwyrodnieniowymi w stawie kolanowym / Studnicki Rafał, Góral Anita, Dymek 
Katarzyna, Krzemińska Katarzyna, Bytner Aneta. W: Rehabilitacja w Praktyce. – 
2014, nr 1, s. 39-42, il., bibliogr. 14 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Zwyrodnienie stawów zostało określone przez Światową Organizację 
 Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna. Schorzenie to jest najczęstszą chorobą stawów, 
 których pierwszym charakterystycznym objawem jest ból. Propozycja badania 
 zaprezentowana w artykule opierała się na wykorzystaniu zabiegów z zakresu fizjoterapii do 
 redukcji bólu. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.770 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp czasopisma 2 p.   
 



38. Ocena wpływu dostawowych iniekcji kwasu hialuronowego na zmniejszenie 
dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji stawu kolanowego u chorych z 
objawową artrozą i objawowymi uszkodzeniami chrząstki stawowej / Widuchowski 
Jerzy, Widuchowski Wojciech, Łukasik Piotr, Kwiatkowski Grzegorz, Faltus Ryszard, 
Szczęśniak Maciej. W: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. – 2009, nr 1, s. 81-85, 
tab., bibliogr. 27 poz. 

 Streszczenie polskie: Wstęp. Wiskosuplementacja, czyli dostawowa suplementacja 
 hialuronianu jest formą farmakoterapii stosowaną w leczeniu artrozy i schorzeń  chrząstki 
 stawowej. Celem pracy była ocena wpływu dostawowego stosowania kwasu hialuronowego 
 na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę funkcji stawu kolanowego u chorych z 
 objawową artroza i objawowymi uszkodzeniami chrząstki stawowej. Materiał i metody. 
 30 chorym: 20 z objawowymi uszkodzeniami chrząstki stawowej 1 lub 2 stopień wg ICRS 
 potwierdzone artroskopowo oraz 10 z objawową osteoartrozą, stawów kolanowych I lub II 
 stopień wg skali Kellgrena-Lawrenca podano 3 iniekcje preparatu kwasu hialuronowego 
 (synocrom forte). Ocenę kliniczną dokonywano przed podaniem leku i po 3-6 miesiącach 
 (średnio 4,8 miesiąca) od ostatniej iniekcji. W ocenie wykorzystano m.in. VAS, kryteria 
 ICRS. Prowadzone są badania kliniczne, które wstępnie pozwalają sugerować utrzymywanie 
 się efektu terapeutycznego do 9 miesięcy (lub dłużej). Wyniki. Odnotowano istotną 
 statystycznie poprawę wyników w zakresie skali VAS w obrębie obu grup. Stwierdzono 
 ogólnie pozytywną ocenę skuteczność leczenia zarówno w ocenie lekarskiej oraz 
 chorego w obrębie obu grup. Zaobserwowane działania niepożądane miały głównie charakter 
 obrzęku okołostawowego i wysięku i były szybko ustępujące. Wnioski. Większość 
 chorych z objawową, artrozą I lub II st. wg skali Kellgrena-Lawrencea oraz objawowymi 
 schorzeniami chrząstki o charakterze chondromalacji niewielkiego stopnia (I, II st.) odczuwała 
 stosunkowo długotrwałą poprawę (średnio 4,8 miesiąca) w zakresie dolegliwości bólowych 
 oraz funkcji kolana po iniekcjach z kwasu hialuronowego. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.531 
 Wrocław - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 mazurskie   
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 

39. Ocena wpływu radiosynowektomii 186Re na wybrane parametry kliniczne i 
ultrasonograficzne stawów kolanowych u dzieci z krwawieniami dostawowymi w 
przebiegu ciężkich postaci wrodzonych osoczowych zaburzeń hemostazy : praca 
doktorska. Autorzy: Żbikowski Piotr, Matysiak Michał (promot.).; Warszawski 
Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i 
Onkologii w  Warszawie. Źródło: 2013, 190 k. : il., tab., bibliogr. 113 poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 45/31181 
 

40. Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna po sulfasalazynie - zespół DRESS w przebiegu 
młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów / Żydak Joanna, Buda Piotr, Gietka 
Piotr, Wieteska-Klimczak Anna, Smorczewska-Kiljan Anna, Książyk Janusz. W: 
Reumatologia. – 2012, nr 1, s. 66-71, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum. 
Streszczenie polskie: Zespół DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic syndrome - 
DRESS), czyli osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi, jest rodzajem ciężkiej 
reakcji nadwrażliwości na leki. Charakteryzuje się wysypką plamisto-grudkową, zaburzeniami 
hematologicznymi (eozynofilia lub atypowe limfocyty) oraz zajęciem narządów 



wewnętrznych (najczęściej wątroby, nerek, płuc, serca) (tab. I, II, ryc. 1-3). W obrazie 
klinicznym często występuje gorączka, limfadenopatia oraz obrzęk twarzy. Śmiertelność w 
tym zespole wynosi 10-38 proc.. Patogeneza nie jest w pełni poznana, zespół ma 
najprawdopodobniej podłoże wieloczynnikowe (zakażenia wirusowe, zwłaszcza HHV-6, 
EBV, działanie immunomodulujące niektórych leków, zaburzenia metaboliczne, choroby 
autoimmunizacyjne). W rozpoznaniu kluczową rolę odgrywa szczegółowy wywiad lekarski. 
Leczenie polega na odstawieniu leku wywołującego reakcję alergiczną, w cięższych 
przypadkach stosuje się glikokortykosteroidy i immunoglobuliny. W artykule opisano 
przypadek 5-letniej dziewczynki, u której po 7-tygodniowym leczeniu sulfasalazyną z powodu 
izolowanych bólów stawu kolanowego stwierdzono objawy zespołu DRESS z dominującą w 
obrazie klinicznym dysfunkcją wątroby. Przedstawiono trudności diagnostyczno-
terapeutyczne w rozpoznaniu zespołu oraz przebieg kliniczny wymagający przeprowadzenia 
obszernej diagnostyki różnicowej. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn.  304.900 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medium 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 

41. Patologia stawu rzepkowo-udowego jako przyczyna bólów kolana / T. Ściński, M. 
Chajęcka, T. Światłowski, J. Garlicki. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia. - 
1988, nr 6, s. 484. Streszcz. ref. 26 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i 
Traumatologicznego, Poznań, wrzesień 1986 r. 

 Biblioteka Narodowa 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 

42. Pediatric and adolescent knee surgery / editors Frank A. Cordasco, Daniel W. Green. - 
Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, cop. 2015. - XXIV, 347 s. : il. kolor. ; 28 cm 

 Więzadło krzyżowe przednie - chirurgia 
 Urazy kolana - chirurgia 
 Staw kolanowy - chirurgia 
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego - metody 
 Dzieci. Młodzież 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

43. Pełka Robert Paweł : Zastosowanie oksykodonu w leczeniu bólu pooperacyjnego u 
pacjentów poddanych wysokiej dewaryzującej osteotomii podkolanowej w przebiegu 
kolana szpotawego. W: Ból. – 2014, nr 4, s. 6-9, il., bibliogr. 11 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Leczenie bólu pooperacyjnego jest niezmiernie istotnym elementem 
 leczenia chirurgicznego i może przekładać się na uzyskane efekty. W przypadku wysokiej 
 dewaryzującej osteotomii podkolanowej farmakoterapia bólu u  pacjentów jest we wczesnym 
 okresie pooperacyjnym równie istotna jak zakładany i uzyskany operacyjnie stopień korekcji 
 osi. Wykorzystanie skutecznego i dobrze tolerowanego opioidu jakim jest chlorowodorek 
 oksykodonu w postępowaniu przeciwbólowym przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z 



 leczenia i szybkiego uruchomienia pacjenta, co z kolei zmniejsza liczbę powikłań związanych 
 z tego typu procedurą. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.574 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

44. Profilaktyka i leczenie dolegliwości bólowych stawów kolanowych przez osoby 
uprawiające turystykę górską / Rogowska Magdalena, Iwaniak Karol, Polski Andrzej, 
Sobótka-Polska Karolina, Poleszak Ewa. W: Farmacja Polska. - 2015, nr 1, s. 16-20, 
il., bibliogr. 12 poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 310.851 
 Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Politechniki Łódzkiej 
 Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

45. Próba zastosowania diklofenaku (Voltaren) pozajelitowo do leczenia bólu 
pooperacyjnego w chirurgii stawu kolanowego, doniesienie wstępne / Chomicki 
Andrzej, Szymańska-Kowalska Maria, Gajdosz Ryszard, Świątkowski Andrzej. W: 
Anestezjologia, Intensywna Terapia. -  1991, nr 4, s. 226-229, bibliogr. 20 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: U 29 pacjentów należących do I - II grupy ryzyka wg ASA w wieku od 
 20 do 40 lat poddanych operacjom stawu kolanowego, zastosowano w analgezji pooperacyjnej 
 diklofenak (Voltaren) - niesteroidowy żrodek przeciwzapalny - w iniekcjach domięśniowych. 
 Uzyskano wynik bardzo dobry u 27 pacjentów (93,1) po podaniu pojedynczej dawki 75 mg, 
 niedostateczny u 2 chorych (6,9). Nie obserwowano powikłań. Stwierdzono, że diklofenak 
 może mieć zastosowanie w analgezji pooperacyjnej po operacjach stawu kolanowego przy 
 uwzględnieniu  przeciwwskazań dla jego stosowania. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 305.376 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

46. Przydatność ultrasonografii w diagnostyce dolegliwości bólowych aparatu 
wyprostnego stawów kolanowych / Chmielińska Justyna, Gaździk Tadeusz, 
Sidorowicz Janusz, Kalita Zbigniew. W: Wiadomości Lekarskie. – 2000, nr (1/2), s. 
39-42, tab., bibliogr. 9 poz., sum. 



 Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono własne doświadczenia w wykorzystaniu 
 ultrasonografii w diagnostyce zespołów bólowych stawów kolanoeych. Pomimo 
 znacznych ograniczeń, jakie niesie metoda, można ją z powodzeniem stosować w celu 
 precyzyjniejszego postawienia rozpoznania, zwłaszcza w uszkodzeniach aparatu 
 torebkowo-więzadłowego. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.774 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 

47. Piotrowski Jakub, Baryła Agata, Baryła Aleksandra, Drozdek Anna : Przeciążenie 
pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS). Przyczyny, diagnostyka, leczenie. W: 
Rehabilitacja w Praktyce. – 2016, nr (1), s. 36-42, il., bibliogr. 8 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Przeciążenie pasma biodrowopiszczelowego jest częstym  problemem 
 pojawiającym się u biegaczy. Charakterystycznymi objawami są obrzęk i ból po zewnętrznej 
 stronie kolana lub w dowolnej części ITB. Wydaje się, że przyczyna dolegliwości tkwi w 
 stawie kolanowym, jednakże wywiad i wnikliwa diagnostyka wykluczają jednoznacznie takie 
 źródło problemu. W większości przypadków leczenie i okres rekonwalescencji nie trwają 
 długo, a późniejsza profilaktyka polega na stretchingu odpowiednich grup mięśniowych. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.770 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp-czasopisma-2 p.  
  

48. Przygotowanie pacjenta do rekontrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) - 
opis przypadku / Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Dylewska Monika, Zieliński 
Marek, Zukow Walery, Hagner wojciech / Journal of Health Sciences. – 2014, nr 8, s. 
173-180, il., bibliogr. 9 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Urazy stawu kolanowego stanowią około 70 proc. wszystkich 
 urazów w sporcie. Strukturą anatomiczną w obrębie stawu kolanowego, która najczęściej 
 ulega uszkodzeniu jest więzadło krzyżowe przednie (ACL). Autorzy na  przykładzie 
 opisywanego przypadku przedstawili przygotowanie pacjenta do rekonstrukcji więzadła 
 krzyżowego przedniego. Opisano założenia oraz rolę rehabilitacji przedoperacyjnej. 
 Zaprezentowano schemat postępowania diagnostycznego oraz program postępowania 
 fizjoterapeutycznego przed rekonstrukcją ACL. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.964 
 

49. Pupek-Musialik Danuta, Musialik Katarzyna, Hen Katarzyna : Otyłość jako wyzwanie 
dla współczesnej ortopedii. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. - 2010, 
nr 4, s. 236-241, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Otyłość została uznana w 1997 roku przez Światową Organizację 
 Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. Zwiększona wartość wskaźnika masy ciała (BMI) powyżej 
 wartości 30 kg/mý zwiększa ryzyko uszkodzeń narządu ruchu. Narastające dolegliwości 
 bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, ograniczenie funkcji stawów prowadzi do inwalidztwa. 
 Badania wielu autorów wykazały, iż wartość BMI 30 kg/mý zwiększa 4-5-krotnie ryzyko 
 uszkodzeń stawowych. Najczęstszą przyczyną  zespołów bólowych kręgosłupa oraz stawów 
 kolanowych u otyłych chorych jest choroba zwyrodnieniowa. Badania fińskie wykazały 
 istnienie zależności pomiędzy  wskaźnikiem otyłości brzusznej (wskaźnik talia/biodra) a 
 częstością bólów w dolnym odcinku kręgosłupa, które częściej dotyczyły (kobiet 39,5 proc.) w 
 porównaniu z grupą płci męskiej (31,2 proc.). Wśród przyczyn zmian zwyrodnieniowych 
 kręgosłupa dotychczas rozważano głównie "mechanizm przeciążenia", obecnie jednak podnosi 



 się rolę subklinicznego procesu zapalnego w przebiegu otyłości. Adipocytokiny, produkty 
 tkanki tłuszczowej, takie jak leptyna, rezystyna, adiponektyna, a także cytokiny prozapalne, 
 takie jak IL-6, IL-1, IL-8, TNF-alfa, IL-18, białko hsCRP modyfikują  proces zapalny i 
 prowadzą do uszkodzenia chrząstki stawowej. Szeroko dyskutuje się znaczenie 
 osteoprotegryny, wywierającej działanie osteoprotekcyjne. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.360 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Kraków - Biblioteka Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
 

50. Radło Wojciech, Lorkowski Jacek : Wrodzone zwichnięcia rzepki u dzieci i 
młodzieży. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska – 1997, nr 4, s. 331-
335, bibliogr. 18 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: W latach 1988-1995 leczono na Oddziale Ortopedii Kliniki 
 Chirurgii Dziecięcej 11 chorych z powodu wrodzonego zwichnięcia rzepki. U 4 dzieci wada 
 wystąpiła obustronnie. Średni czas obserwacji wynosił 3 lata i 7 miesięcy. Chorzy byli leczeni 
 operacyjnie metodą Ali-Krogius-Roux-Goldwaith lub Ali-Krogius-Hausera. Uzyskano 6 
 wyników bardzo dobrych, 4 dobre, 3 zadowalające i 2 niezadowalające wg klasyfikacji Halla i 
 Micheli. Uzyskano również ustąpienie przykurczu zgięciowego stawów kolanowych, 
 występującego przed leczeniem operacyjnym u 11 dzieci. Zastosowany sposób leczenia 
 operacyjnego okazał się skuteczny w leczeniu wrodzonego zwichnięcia rzepki. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.360 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 

51. Siwiński, Dariusz : Zwalczanie bólu po artroskopii stawu kolanowego. W: Polski 
Przegląd Chirurgiczny. - 1995, nr 11, s. 1151-1155, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Przedmiotem doniesienia jest analiza skuteczności dostawowego 
 wlewu bupiwakainy i bupiwakainy w połączeniu z morfiną w zwalczaniu bólu po 
 artroskopii stawu kolanowego. W ocenie wyników uwzględniono zmiany w wielkości 
 odczuwanego bólu kolana oraz ilość dodatkowo użytych środków przeciwbólowych. 
 Stwierdzono, że skuteczność działania bupiwakainy w połączeniu z morfiną jest 
 większa niż samej bupiwakainy. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.570 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 



 
52. Słowińska Iwona, Rutkowska-Sak Lidia : Benign joint hypermobility syndrome. Tytuł 

polski: Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów /. W: Reumatologia. – 2014, 
nr 6, s. 398-401, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz. 

 Streszczenie polskie: Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów (BJHS), zwany 
 potocznie zespołem nadmiernej wiotkości więzadeł, jest zaliczany do niezapalnych 
 chorób reumatycznych. Charakteryzuje się przekraczającą prawidłowy zakres amplitudą ruchu 
 w stawach kończyn i kręgosłupa. W wieku przedszkolnym częstość występowania tego 
 zespołu szacuje się na 2-30 proc., zależnie od przynależności etnicznej (częściej jest 
 stwierdzany wśród Azjatów i Afrykańczyków), najczęściej w rodzinach obciążonych tą 
 chorobą i częściej u dziewczynek. W pracy opisano przypadek 12-letniej dziewczynki, u 
 której szeroka diagnostyka różnicowa nawracających objawów zapalenia stawów 
 kolanowych z wysiękami i bólami tych  stawów pozwoliła na rozpoznanie BJHS. 
 Dziewczynka spełniała kryteria BRIGHTON, w tym 7 z 9 punktów w skali Beinghton. W 
 leczeniu tego zespołu kluczową rolę odgrywa edukacja chorego mająca na celu 
 wyeliminowanie nieprawidłowych ruchów oraz właściwie prowadzona rehabilitacja. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 304.900 
 Dostęp także online 
 https://www.termedia.pl/Lagodny-zespol-nadmiernej-ruchomosci-
 stawow,18,24062,1,0.html 
 

53. Szkutnik Patrycja, Domżalski Marcin : Charakterystyka więzadła przedniobocznego 
stawu kolanowego oraz jego korelacja z urazami więzadła krzyżowego przedniego u 
sportowców. W: Fizjoterapia Polska. - 2015, nr (4), s. 74-81, il., bibliogr. 41 poz.  

 Streszczenie polskie: Urazy więzadła krzyżowego przedniego (ACL) są najczęstszymi 
 urazami stawu kolanowego u sportowców. Diagnozujemy je specyficznymi testami 
 klinicznymi - test Lachmana, szuflady przedniej, pivot-shift oraz dodatkowymi  badaniami 
 obrazowymi. Formą leczenia jest rekonstrukcja więzadła z pobranego przeszczepu 
 mięśniowego. Po leczeniu wciąż pojawia się problem z niestabilnością rotacyjną. Tylko 60 
 proc. sportowców wraca do formy sprzed urazu. Ma to związek z więzadłem 
 przedniobocznym stawu kolanowego (ALL). Jest to więzadło występujące u ok. 95 proc. 
 populacji. Znajduje się na przedniobocznej stronie stawu kolanowego łącząc kość udową z 
 kością piszczelową. Odpowiada za stabilność rotacyjną kolana,  szczególnie przy zgiętym 
 kolanie (30-90o), wspomaga funkcję więzadła ACL. Uszkodzenia ALL, które mogą być 
 bezobjawowe, mogą prognozować następowe zerwanie ACL. Natomiast przy zerwaniach 
 więzadła ACL prawie zawsze jest uszkodzone więzadło ALL. Zerwania i uszkodzenia 
 więzadła ALL wykazują związek ze złamaniami Segonda. Niewykryte uszkodzenia ALL 
 powodują niepowodzenia leczenia urazów więzadła krzyżowego przedniego. Należy 
 zastanowić się czy przy współistniejących urazach ACL i ALL wystarczyłoby leczenie 
 zachowawcze uszkodzonego więzadła ALL, aby leczenie i rehabilitacja zakończyły się 
 sukcesem, czy konieczna jest również rekonstrukcja więzadła ALL. Celem publikacji jest 
 zwrócenie uwagi na powszechny problem urazów stawu kolanowego u sportowców i 
 sposób ich leczenia, które doprowadzą do pełnego wyzdrowienia zawodnika oraz jego 
 szybszy powrót do gry. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.649 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp czasopisma 2 p.   
 

54. Szymańska-Jagiełło Wanda : Synowiorteza stawów kolanowych w młodzieńczym 
przewlekłym zapaleniu stawów. W: Terapia i Leki. – 2002, nr 2, s. 22-25, il., bibliogr. 
13 poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.514 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

https://www.termedia.pl/Lagodny-zespol-nadmiernej-ruchomosci-


 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

55. Szymańska-Jagiełło Wanda : Zastosowanie chemicznej synowektomii w leczeniu 
dzieci chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: Reumatologia. – 1997, nr 4, s. 
414-422, il., bibliogr. 20 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: W latach 1964-1996 u 200 dzieci chorych na r.z.s., leczonych w 
 Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologicznego w Warszawie, 
 wykonano synowektomie 284 kolan; chemiczną wyłącznie w 192 kolanach, chirurgiczną w 41 
 oraz leczenie skojarzone (synowektomia chemiczna i chirurgiczna) w różnych wariantach w 
 51 kolanach. Do chemicznej synowektomii (synowiortezy) początkowo stosowano, kwas 
 osmowy, następnie Varicocid (od roku 1975), Aethoxysklerol (od 1993 roku), ponadto 
 Peroxinorm (od 1986 roku). W pracy szczegółowo omówiono wskazania do synowiortezy, 
 metody wykonywania i kryteria oceny wyników. Wykazano porównywalną skuteczność 
 terapeutyczną kwasu osmowego oraz preparatów: Varicocid, Aethoxysklerol czy Peroxinorm - 
 u 70-80 proc. chorych wyniki bardzo dobre lub dobre. Stwierdzono istotną zależność wyników 
 chemicznej synowektomii od postaci klinicznej r.z.s. oraz od czasu trwania wysięku w kolanie 
 do synowiortezy. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: chemiczna 
 synowektomia stawów kolanowych jest skuteczną formą leczenia u dzieci chorych na r.z.s.; 
 synowiorteza jest alternatywą chirurgicznej synowektomii, zwłaszcza w nielicznostawowych 
 (pauciarticular type of JRA) postaciach choroby i we wczesnych okresach zapalenia stawu; 
 chirurgiczną synowektomię należy wykonywać przy niezadowalających wynikach chemicznej 
 synowektomii; czasami wskazane jest leczenie  skojarzone (synowektomia chemiczna i 
 chirurgiczna). 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 304.900 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Łódź - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

56. Śmigielski Robert, Zdanowicz Urszula : Artroza stawu kolanowego jako powikłanie 
złamania kości udowej u dziecka - prezentacja przypadku. W: Acta Clinica. – 2004, nr 
2, s. 191-195, il., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang. 

 Streszczenie polskie: Chociaż możliwości przebudowy deformacji kątowych po 
 złamaniach kości udowych u dzieci są szeroko opisywane w literaturze, to jednak nie są 
 nieograniczone, i samoistna korekcja możliwa jest tylko w określonym procencie i w 
 określonych płaszczyznach. Celem leczenia jest przywrócenie anatomicznej osi  kończyny i 
 pod tym kątem powinna być dobierana metoda leczenia, gdyż zaburzenia osi mają 
 zawsze negatywny wpływ na staw kolanowy. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.595 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 



 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 

57. Śródstawowa wyrośl chrzęstno-kostna stawu kolanowego u dziecka – kazuistyka / 
Krauze Krzysztof, Marczyński Wojciech, Stępień Krystyna, Pepłoński Artur. W: 
Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa. – 2005, nr 2, s. 99-102, il., 
bibliogr. 4 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Wyrośla chrzęstno-kostne u dzieci są rozpoznawane dość często. Zwykle 
 umiejscowienie ich dotyczy przynasad stawu kolanowego. Śródstawowe położenie wyrośli w 
 stawie kolanowym należy do rzadkości. Celem doniesienia jest prezentacja objawów, metod 
 diagnostyki obrazowej, sposobu leczenia i postępowania pooperacyjnego w leczeniu 
 śródstawowej wyrośli chrzęstno-kostnej kłykcia przyśrodkowego kości udowej u 14-to 
 letniego chłopca. 
 Sygnatura GBL: 313.692 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Szczecin - Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

58. Trzaska, Tadeusz : Transpozycja chrzęstno-kostna w leczeniu ubytków chrząstki 
stawu kolanowego / Wielospecjalistyczny Szpital w Puszczykowie. - Poznań : 
Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego, 1999. - 157 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 
cm. - Bibliogr. 

 [Rozprawa na stopień doktora habilitowanego.] 
 Biblioteka Narodowa 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

59. Uszkodzenia chrząstki kolana / pod red. Andrzeja Góreckiego, Wojciecha M. Kusia ; 
[współaut. Maciej Ambroziak et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "Adam", 2010. - 344 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 
cm. - Bibliogr. przy pracach. 

 Biblioteka Narodowa 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Szczecin - Książnica Pomorska 
 



60. Uszkodzenia stawu kolanowego / pod red. Andrzeja Góreckiego ; współaut. Andrzej 
Górecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2002. - 356, [1] s. 
: il. ; 21 cm. - (Seria Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 0137-4974 41). - Bibliogr. 
przy rozdz. Indeks. 

 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 Wydanie z 1997 r. dostępne w: 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Bydgoszcz - Biblioteka Medyczna Collegium Medicum 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
 Mazowieckiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 Gdańsk - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 

61. Wallis, Claudia : Rewolucja w naprawie kolan. W: Świat Nauki. - 2015, nr 4, s. 22-23 
 Kolano – chirurgia. Medycyna regeneracyjna. Ortopedia. 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia 
 

62. Widuchowski, Jerzy : Kolano : artroskopia diagnostyczna i operacyjna. - Katowice : 
"Sport & Med", 2002. - 255 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. 

 Biblioteka Narodowa 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 

63. Widuchowski Jerzy : Kolano : urazy i obrażenia sportowe. - Katowice : "G-Kwadrat", 
1997. -222, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm 

 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 Olsztyn - Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 

64. Wilczyński Jacek, Szaraniec Katarzyna : The impact of medical gymnastics on load on 
the lower limb after knee twisting, on the basis of selected tests. 

 Tytuł polski: Wpływ gimnastyki leczniczej na obciążanie kończyny dolnej po 
 skręceniu stawu kolanowego na podstawie wybranych testów. W: Studia Medyczne. - 
 2014, nr 1, s. 27-34, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz. 
 Streszczenie polskie: Wstęp: Problematyka skręcenia stawu kolanowego to coraz 
 powszechniej poruszany temat w związku z liczną grupą osób, która odwiedza punkty 
 rehabilitacyjne w celu odzyskania sprawności i eliminacji doznań bólowych w 
 kontuzjowanym stawie. Cel pracy: Określenie przydatności gimnastyki leczniczej - 
 kinezyterapii, w procesie obciążania kończyny usprawnianej oraz niwelowania dyskomfortu 
 bólowego. Materiał i metody: Na Oddziale Rehabilitacji Dziennej Szpitala Powiatowego w 



 Staszowie poddano usprawnianiu 50 pacjentów borykających się z problemami stawu 
 kolanowego po przebytym skręceniu. Badanych wyłoniono spośród 327 pacjentów przyjętych 
 na oddział rehabilitacyjny w ciągu 3 miesięcy. Ustanowiono dwie grupy badanych (po 25 
 osób). Ocena dotyczyła parametrów związanych z obciążaniem kończyny usprawnianej, z 
 szybkością występowania odczuć bólowych w trakcie stania i chodzenia, a także z 
 ustępowaniem dolegliwości w bezruchu podczas odpoczynku. Chorzy tworzyli grupę w 
 przedziale wiekowym 20-64 lata, a średni wiek badanych wynosił 42 lata. Pacjenci pochodzili 
 ze wsi i miast powiatu staszowskiego, a znaczny ich odsetek był czynny zawodowo. Wyniki: 
 Zastosowana fizjoterapia wpłynęła korzystnie na zwiększenie obciążenia chorej kończyny 
 (test dwóch wag i test stania jednonóż) i zwiększenie komfortu życia dzięki uśmierzeniu bólu 
 w stopniu znacznym lub całkowitym. Wnioski: Fizjoterapia wzbogacona o ćwiczenia fizyczne 
 umożliwia szybszy powrót kontuzjowanej kończyny do sprawności. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.929 
 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach wolny dostęp czasopisma 2 p. 
 

65. Widuchowski Jerzy, Łukasik Piotr, Semenowicz Jacek : Zastosowanie artroskopii w 
leczeniu uszkodzeń i schorzeń stawu kolanowego u dzieci i młodzieży (w materiale 
własnym). W: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. - 2002, nr 4, s. 477-483, tab., 
bibliogr. 34 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Wstęp. Staw kolanowy u dzieci i młodzieży, podobnie jak u dorosłych, 
 jest stawem najbardziej narażonym na występowanie uszkodzeń urazowych i schorzeń o 
 różnej etiologii. Schorzenia, a szczególnie uszkodzenia urazowe stawu kolanowego u dzieci i 
 młodzieży cechują się pewną odrębnością i specyficznością oraz stwarzają wiele trudności 
 diagnostycznych i leczniczych nawet doświadczonym chirurgom. Materiał i metody. Praca 
 jest retrospektywną analizą wykonanych w latach 1986-2001, 1552 artroskopii stawu 
 kolanowego u dzieci i młodzieży. Artroskopie te stanowiły 14,4 proc. wszystkich 10770 
 artroskopii. Wnioski. Artroskopia w wielu przypadkach schorzeń o niejasnej etiologii oraz 
 szczególnie w ostrych uszkodzeniach urazowych, jest rozstrzygającym badaniem 
 diagnostycznym pozwalającym określić dalszy sposób leczenia. W tych przypadkach 
 stosowana jest również artroskopia operacyjna. Granica stosowania artroskopii u dzieci nie 
 leży w anatomicznej wielkości stawu, gdyż jest on bardzo elastyczny, lecz w umiejętnościach 
 operatora. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 313.531 
 Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
 

66. Witoński Dariusz : Badania nad etiopatogenezą zespołu bólu przedniego przedziału 
kolana : rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii w 
Łodzi. – Łódź : Akademia Medyczna, 1999 [8], 126 s. : il., tab., bibliogr. [przy 
rozdz.], 25 cm 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 731.881 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 

67. Witoński Dariusz : Ocena ultrasonograficzna aparatu wyprostnego u chorych z 
zespołem bólu przedniego kolana. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 
- 1998, nr 6, s. 555-561, tab., bibliogr. 29 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Autor przedstawił ocenę aparatu wyprostnego u chorych z zespołem bólu 
 przedniego kolana oraz grupy kontrolnej bez dolegliwości bólowych lub zaburzenia funkcji 
 stawu kolanowego. Obie grupy były zbliżone pod względem płci i wieku. Ocenę 
 przeprowadzono z wykorzystaniem ultrasonografii według metody opisanej przez Heckmatta. 



 W ocenie autor uwzględnił procentową różnicę wymiaru poprzecznego mięśnia prostego i 
 pośredniego, obszernego bocznego oraz obszernego przyśrodkowego mięśnia czworogłowego 
 uda w fazie skurczu izotonicznego wtórnie obciążonego w stosunku do położenia 
 spoczynkowego. W ocenie statystycznej posłużył się testem Manna-Whitneya. Uzyskane 
 wyniki wskazują na statystycznie istotne różnice napięcia mięśnia prostego i pośredniego (p 
 0,00001) oraz obszernego przyśrodkowego (p 0,01) chorych z zespołem bólu przedniego 
 kolana, które mogą powodować stwierdzaną w tej grupie chorych niestabilność rzepkowo-
 udową. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.360 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 

68. Witoński Dariusz : Wykorzystanie artroskopii w dynamicznej ocenie stawu rzepkowo-
udowego u chorych z zespołem bólów przedniej części kolana. W: Chirurgia 
Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. - 1999, nr (5), s. 505-509, il., tab., bibliogr. 14 
poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Autor przedstawił ocenę stabilności stawu rzepkowo-udowego u 20 
 chorych płci żeńskiej, w wieku 15-23 lat, z zespołem bólów przedniej części kolana z 
 wykorzystaniem artroskopii według oceny stabilności rzepki opisanej przez Lindberga. 
 Wyniki porównano z oceną przprowadzoną za pomocą rezonansu magnetycznego. Uzyskane 
 wyniki wskazują na przydatność artrokopii w ocenie stabilności stawu rzepkowo-udowego 
 chorych z zespołem bólów przedniej czesci kolana, informują bowiem o rodzaju niestabilności 
 rzepkowo-udowej oraz pozwalają wykluczyć inne, wewnątrzstawowe przyczyny bólu 
 umożliwiając zarazem jednoczasowe ich zaopatrzenie. 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.360 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 

69. Witoński Dariusz : Zespół bólu przedniego przedziału stawu kolanowego - przegląd 
piśmiennictwa. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. – 1998, nr 4, s. 
379-385, bibliogr. 63 poz., sum. 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn.  301.360 
 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.360 
 Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego 
 Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
 Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
 Jagiellońskiego 
 Kraków - Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego 
 

70. Witoński Dariusz, Karlińska Iwona, Musiał Aleksandra : Profil psychologiczny 
pacjentów z zespołem bólu przedniego kolana. W: Chirurgia Narządów Ruchu i 
Ortopedia Polska. – 1998, t. 63 supl. 3 s. 531-533 - 32 Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Ortopedycznego i Traumatologicznego Łódź 24-26.09. 1998 

 Główna Biblioteka Lekarska sygn. 301.360 
 



71. Wpływ oceny tensometrycznej wartości progu bólowego w schorzeniach stawu 
kolanowego na charakter treningu oporowego / Topór Marcin, Kowalski Ireneusz M., 
Tomaszewski Wiesław. W: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. – 2005, nr 5, s. 
521-527, il., bibliogr. 38 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono badanie tensometryczne mięśnia 
 czworogłowego uda, jako ocenę progu bólowego (wrażliwości bólowej) warstwy 
 podchrzęstnej stawu rzepkowo-udowego i stawu kolanowego. Materiał i metody. Badania 
 porównywano z analogicznym badaniem stawów zdrowych drugiej kończyny dolnej i 
 powtarzano je w przedziałach czasowych od badania zerowego: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 
 miesięcy. W próbie zerowej i po każdym badaniu następnym, określano nowy poziom 
 obciążeń treningowych, zawsze poniżej progu bólowego. Badania prowadzono w latach 2000-
 2003. Obejmowały one 131 pacjentów, w tym 77 mężczyzn i 54 kobiet, w przedziale 
 wiekowym 12-52 lata. Wyniki. Wyznaczony poziom progu bólowego, w większości 
 przypadków, wykluczył obciążenia siłowe w zakresie trzech wartości kątowych stawu 
 kolanowego, to jest 90ř, 45ř, 0ř. Pułap obciążeń dostosowany do progu wrażliwości bólowej 
 był treningiem o charakterze wytrzymałościowym i powinien być traktowany jako forma 
 hartowania chrząstki stawowej do obciążeń. Odpowiednie dobieranie obciążeń do wyników 
 badania wartości wrażliwości bólowej, owocowało wzrostem odporności chrząstki stawowej 
 na nacisk. Pozwalało to na osiągnięcie, w przeciągu 6-12 miesięcy, 80 proc.-90 proc. wartości 
 siły mięśnia czworogłowego uda w stosunku do kończyny zdrowej, bez efektu bólowego.  
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72. Wpływ palenia papierosów na występowanie bólu i zmian radiologicznych w stawach 
kolanowych / Fliciński Jacek, Brzosko Marek, Cyryłowski Lech, Kordowski Janusz, 
Przepiera-Będzak Hanna, Prajs Krzysztof. W: Polski Przegląd Radiologii : 
radiodiagnostyka, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, 
termografia. – 2001, nr 4, s. 28-31, tab., bibliogr. 20 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu palenia papierosów na występowanie 
 bólu oraz zmian zwyrodnieniowych w badaniu radiologicznym stawów kolanowych. U 164 
 osób z bólem stawów kolanowych lub z odchyleniami w ich badaniu przedmiotowym 
 wykonano zdjęcia radiologiczne tych stawów, które oceniono pod kątem zaawansowania 
 zmian zwyrodnieniowych. Na podstawie ankiety zebrano dane dotyczące palenia papierosów 
 przez osoby z badanej grupy, wieku, wagi, płci, charakteru pracy. Wykazano zwiększone 
 ryzyko występowania bólu stawów kolanowych u osób palących, które rosło wraz z liczbą 
 wypalanych papierosów, natomiast palenie oraz liczba wypalanych papierosów nie miały 
 wpływu na rozwój zmian zwyrodnieniowych. 
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73. Wpływ uprawiania akrobatyki sportowej na zakresy ruchomości stawów kręgosłupa, 
kończyn górnych i dolnych / Anwajler Joanna, Wojna Dorota, Stępak Anita, 
Skolimowski Tadeusz. W: Fizjoterapia Polska. – 2005, nr 1, s. 57-64, il., bibliogr. 10 
poz., sum. 



 Streszczenie polskie: Wstęp. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży może być modyfikowany 
 przez trening sportowy. Ukierunkowany i racjonalny ruch, prowadzony przez 
 wykwalifikowanego trenera, działa bodźcowo na organizm, przyspieszając przyrost masy 
 mięśniowej, wzrastanie układu kostnego i doskonalenie innych układów. Często jednak słyszy 
 się opinie o negatywnym wpływie uprawiania sportu wyczynowego na ludzki organizm, w 
 tym na jego cechy morfologiczne. Celem pracy była ocena wpływu uprawiania akrobatyki 
 sportowej na ruchomość stawów kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych zawodniczek czynnie 
 uprawiających tę dyscyplinę, a także ocena skutków uprawiania akrobatyki dokonana z 
 perspektywy czasu przez byłe zawodniczki. Materiał i metody. Badaniami objęto 35 dziewcząt 
 aktualnie uprawiających akrobatykę sportową, 15 byłych zawodniczek oraz 30 dziewcząt nie 
 uprawiających sportu, stanowiących grupę porównawczą - łącznie 80 osób. Badania 
 obejmowały: testy na hipermobilność, według metod podanych przez Sachsego oraz 
 Beightona, ankietę przeprowadzoną wśród byłych zawodniczek. Wyniki. Wyniki badań 
 wykazały, iż dziewczęta trenujące akrobatykę sportową cechują się znaczną hipermobilnością, 
 szczególnie w obrębie stawów barkowych i biodrowych, a także stawów odcinka 
 lędźwiowego kręgosłupa. Ankieta przeprowadzona wśród byłych zawodniczek akrobatyki 
 sportowej wykazała, że ponad 50 proc. pań odczuwa dolegliwości bólowe, wynikające ze 
 zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, kolanowych i stawów kręgosłupa. Wnioski. 
 Specjalistyczny trening akrobatyczny wpływa na zwiększenie zakresów ruchów badanych 
 stawów. Znaczna hipermobilność stawów może w konsekwencji być przyczyną powstawania 
 zmian zwyrodnieniowych w ich obrębie. 
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74. Wrzosek Z., Stępniewski Z. : Ocena przydatności miejscowej kriorehabilitacji w 
leczeniu zespołu przedniego bólu kolana. W: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia 
Polska. – 1998, t. 63, supl. 1: Leczenie zachowawcze i operacyjne choroby 
zwyrodnieniowej stawu kolanowego s. 409-414, il., tab. - 32 Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Łódź 23-26.09. 1998 

 Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki stosowania kriorehabilitacji u 19 chorych 
 z zespołem przedniego bólu kolana w 22 stawach kolanowych. Podstawę do oceny 
 przydatności stanowią wyniki testów: statycznego, dynamicznego i opukiwania, rozmiar 
 obrzęku w pomiarach obwodów oraz stopień natężenia bólu w czasie chodzenia po terenie 
 płaskim i schodach. Analiza wyników wskazuje na przydatność kriorehabilitacji w leczeniu 
 omawianej patologii. 
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75. Wyniki dwuetapowego leczenia operacyjnego chorych z niestabilnością przednio-
przyśrodkową stawu kolanowego / Autorzy: Piątkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, 
Sowiński Tomasz, Piekarczyk Piotr, Kwiatkowski Krzysztof, Gołos Justyna. W: 
Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja. -  2014, nr 1, s. 33-45, il., tab., bibliogr. 37 
poz. - Tekst równol. w jęz. ang. 

 Streszczenie polskie: Wstęp. Prawidłowe leczenie obrażeń stawu kolanowego wciąż stanowi 
 duże wyzwanie dla klinicystów. Najczęściej w wyniku urazu skrętnego stawu kolanowego 
 dochodzi do obrażeń więzadła pobocznego piszczelowego oraz więzadła krzyżowego 
 przedniego. Nadal brak jest konsensusu czy całkowite uszkodzenie więzadła pobocznego 



 piszczelowego (III stopnia) wymaga leczenia operacyjnego, natomiast standardem leczenia 
 chorych po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego jest operacyjna rekonstrukcja. Materiał 
 i metody. Do badania zakwalifikowano 27 chorych leczonych operacyjnie dwuetapowo 
 (szycie więzadła pobocznego piszczelowego a następnie rekonstrukcja więzadła krzyżowego 
 przedniego). Ocenę wyników leczenia przeprowadzono w oparciu o skalę funkcjonalną IKDC 
 oraz skalę Lysholma. W badaniu klinicznym oceniano zakres ruchomości stawu kolanowego 
 oraz stabilność przyśrodkową. Na podstawie badań radiologicznych oceniano posadowienie i
 implantów oraz obecność zmian zwyrodnieniowych. Wykonano badanie ultrasonograficzne, 
 oceniając morfologię i wydolność więzadła pobocznego piszczelowego po leczeniu 
 operacyjnym. Wyniki. Chorzy operowani z powodu złożonej niestabilności przednio - 
 przyśrodkowej w 63 proc. (17 z 27) przypadków uzyskali wynik dobry lub bardzo dobry wg 
 skali IKDC oraz w 74 proc. (20 z 27) przypadków w skali Lysholma. Niezadowalające wyniki 
 obserwowano częściej u starszych chorych. U części chorych dochodziło do powikłań, które 
 znacząco pogarszały wynik leczenia.  
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76. Zabiegi usprawniające u dzieci z dysfunkcją stawów biodrowych i kolanowych w 
przebiegu młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów / Księżopolska-Pietrzak 
Krystyna, Szymańska-Jagiełło Wanda, Bendowski Piotr, Kwiatkowska Małgorzata, 
Lesiak Andrzej. W: Reumatologia. – 1997, nr 4, s. 439-445, tab., bibliogr. 21 poz., 
sum. 
Streszczenie polskie: Do badań zakwalifikowano 40 dzieci w wieku od 7 do 18 lat z 
dysfunkcją stawów biodrowych i/lub kolanowych w przebiegu mpzs. leczonych w Klinice 
Reumatologii Wieku Rozwojowego IR. W czasie przeprowadzonych badań nie zmieniano 
dotychczasowego leczenia farmakologicznego, a w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed jego 
rozpoczęciem nie stosowano fizykoterapii. U wszystkich dzieci w obrębie stawów poddanych 
fizykoterapii (krioterapia i terapuls) stosowano jednocześnie kinezyterapię. Fizykoterapia u 26 
dzieci dotyczyła wyłącznie stawów biodrowych (13 dzieci - 26 bioder) lub kolanowych (13 
dzieci - 26 kolan), natomiast u 14 dzieci - bioder i kolan. Fizykoterapię stosowano w formie: 
krioterapii - 26 bioder i 40 kolan lub terapulsu - 28 bioder i 14 kolan. Przed leczeniem i po 2 
tygodniach stosowanego leczenia oceniano następujące parametry: w stawach biodrowych - 
ból, zakres ruchów i chód, w stawach kolanowych - ból obwodowy kolan, zakres ruchów, 
stabilność boczną stawu, a także siłę aktywną oraz pasywną mięśni zginających i prostujących 
staw kolanowy. Porównanie skuteczności terapeutycznej obu form leczenia przemawia na 
korzyść krioterapii. 
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77. Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae - ilustracja 
kliniczna / Sopolińska Emilia, Kalicki Bolesław, Grad Anna, Lichosik Marianna. W: 
Pediatria i Medycyna Rodzinna. – 2007, nr 2, s.128-132, il., bibliogr. 20 poz., sum. 

 Streszczenie polskie: Mycoplasma pneumoniae (MP) jest częstą przyczyną zakażeń górnych i 
 dolnych dróg oddechowych u dzieci i osób dorosłych. Śródmiąższowe zapalenie płuc jest 
 najczęstszą manifestacją kliniczną zakażenia MP i stanowi ok. 80 proc. zakażeń 
 mikoplazmowych u dzieci. Mikoplazmoza ma zwykle przebieg łagodny, chociaż czasami 
 może przebiegać z licznymi powikłaniami pozapłucnymi. Wśród pacjentów z serologicznie 
 potwierdzoną infekcją MP u 0,9 proc. występują objawy odczynowego zapalenia stawów. 
 Przypuszcza się, że w grupie chorych z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów 
 zakażenie tym drobnoustrojem może odgrywać znaczącą rolę w patogenezie tej choroby. 



 Odczyny serologiczne są głównym narzędziem diagnostycznym w zakażeniach. MP jest 
 wrażliwa in vitro na antybiotyki makrolidowe, tetracykliny i fluorochinolony. W pracy 
 przedstawiono przypadek 15-letniej dziewczynki przyjętej do Kliniki z powodu zmiennych 
 bólów stawów skokowych i lewego kolanowego oraz gorączki, utrzymujących się od kilku 
 dni. W badaniu przedmiotowym stwierdzono zaczerwienione gardło z nalotem na lewym 
 migdałku podniebiennym, powiększone drobne węzły chłonne szyjne, niewielki obrzęk oraz 
 wzmożone ucieplenie obu stawów skokowych. Wykonano USG stawów skokowych i 
 kolanowych, które wykazało zwiększoną ilość płynu w jamach obu stawów kolanowych. Nie 
 stwierdzono odchyleń w badaniu EKG, natomiast echo serca wykazało dyskretny zespół 
 wypadania obu płatków zastawki mitralnej. 
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79. Zduński Sebastian : Ocena wpływu fizjoterapii przedoperacyjnej na wyniki 
rehabilitacji pacjentów po artroskopowej jednopęczkowej rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego przedniego w wybranym modelu usprawniania : praca doktorska / 
Rongies Witold (promot.).; Warszawski uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski, 
Zakład Rehabilitacji, Oddział Fizjoterapii w Warszawie. - 2016, dysk optyczny (CD - 
ROM) : bibliogr. 136 poz., sum. 
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81. Zmiany w stawie kolanowym w młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów na 
podstawie badania ultrasonograficznego : praca doktorska / Autorzy: Rzepecka-Wejs 
Ludomira, Jakubowski Wiesław (promot.).; [Akademia Medyczna Zakład Diagnostyki 
Obrazowej w Warszawie], Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie. Źródło: 
1999, [1], 99 k. : il., tab., bibliogr. 87 poz., streszcz., sum., maszyn. 
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