
 

9 

 

 

ADVANCES IN APPLIED BIOMECHANICS 
& 

„MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” 
IM. PROF. DAGMARY TEJSZERSKIEJ 

18-20.05.2018 

 

 
 

WKRĘTY INTERFERENCYJNE JAKO PRZYCZYNA 
POOPERACYJNYCH DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH STAWU 

KOLANOWEGO – BADANIE PILOTAŻOWE 
 

 

PAULINA CYGANIK
1
, JOLANTA RAJCA

1
, KRZYSZTOF FICEK

1,2
 

 

1: Galen-Ortopedia Sp. z o.o., 
2
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

e-mail: paulina.cyganik@galen.pl, jolanta.rajca@galen.pl, krzysztof.ficek@galen.pl 

 

  

    Streszczenie. Aktywność fizyczna, oprócz wielu niezaprzeczalnych korzyści, wiąże się 
także ze zwiększonym ryzykiem urazów i następczych uszkodzeń w obrębie narządu ruchu. 
Na bazie danych epidemiologicznych stawem, który cechuje się największą liczbą 
występujących urazów, a więc i uszkodzeń struktur jest staw kolanowy, a w jego obrębie – 

więzadło krzyżowe przednie (WKP).   

    Raz przerwane więzadło krzyżowe nigdy nie podlega odbudowie. Powtórne połączenie 
pomiędzy kością piszczelową, a udową może być uzyskane jedynie operacyjnie, poprzez 
wytworzenie zastępczego więzadła. Zabieg jego rekonstrukcji jest jedną z najczęściej 
przeprowadzanych procedur zabiegowych stawu kolanowego, wykonywanych metodą 
małoinwazyjną - za pomocą artroskopu. 
    Pomimo rozwoju technik operacyjnych, jak również mimo postępów w dziedzinie 
inżynierskiego wspomagania medycyny – w postaci coraz to nowszych konstrukcji m.in. 

implantów wykorzystywanych do mocowania przeszczepów więzadła – w dalszym ciągu 
występuje szereg powikłań po zabiegu rekonstrukcyjnym. Wśród nich wyróżnić można: 
odczyny zapalne, zespół cyklopa, obluzowanie/migrację implantu, poszerzenie tunelu 

kostnego, czy wreszcie zerwanie przeszczepu związane z ponownym urazem mechanicznym. 

    O ile problemom dotyczącym reakcji zapalnej, zespołu cyklopa, czy poszerzenia 

tunelowego poświęcono już w literaturze dużo uwagi, kwestia zespołu dolegliwości 
bólowych, w połączeniu z ograniczeniem ruchomości pozostaje traktowana marginalnie. 
    Celem niniejszej pracy jest wstępna analiza przyczyn występujących u pacjentów, 

poddanych zabiegowi rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, pooperacyjnych 
dolegliwości bólowych w okolicy zastosowanego mocowania piszczelowego graftu więzadła. 
    Analizie poddano grupę 30 pacjentów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet w przedziale 

wiekowym 19-60 lat, którzy po zabiegu rekonstrukcji WKP ze wskazań medycznych, zostali 
poddani również artroskopii stawu w celu usunięcia mocowania piszczelowego. 
    Bazując na analizie rezultatów można przypuszczać, iż uwzględnienie przy planowaniu 
zabiegu rekonstrukcyjnego własności otaczającej kości, czy stylu życia pacjenta mogłoby się 
przyczynić do lepszego dopasowania materiałów i postaci konstrukcyjnej implantu,  

a w konsekwencji do zmniejszenia odsetka występujących powikłań pozabiegowych. 
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