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Staw kolanowy jest największym stawem w którym zachodzą ruchy zgięcia, prostowania a także 

ruchy rotacyjne i toczenia przy zginaniu kolana. Zwyrodnienie stawów kolanowych dotyka co piątego 

Europejczyka. Specjaliści szacują, że tylko ok. 40 procent zwyrodnień stawów kolanowych jest  

następstwem starzenia się organizmu. Pozostałe 60 procent to skutek przeciążenia, kontuzji i różnego 

rodzaju urazów. Choroba zwyrodnieniowa jest najpowszechniejszą formą zapalenia stawów a 

zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest jedną  z najczęściej występujących. Zwyrodnienie stawów 

kolanowych może być skutkiem nadmiernej masy ciała,  podeszłego wieku,  nieleczonych urazów 

wiązadeł, łąkotek a także może  się pojawiać jako następstwo wielu schorzeń.  Najczęściej są to 

schorzenia reumatyczne i choroby tarczycy. U kobiet choroba ta występuje częściej natomiast nasila 

się po menopauzie.                                                                                                               

Patogeneza tej choroby nie została do końca poznana. Jedną z możliwych hipotez jest udział 

reaktywnych form tlenu.  Terapia polega głównie na podawaniu środków przeciwbólowych i 

przeciwzapalnych, które jednak mogą wykazywać szereg skutków ubocznych. Dlatego prowadzone są 

badania mające na celu znalezienie innych potencjalnych leków z wykorzystaniem naturalnych 

substancji o właściwościach antyoksydacyjnych.  

Prowadzone były różnorodne badania dotyczące stresu oksydacyjnego i bariery oksydacyjnej w 

przypadkach występowania choroby zwyrodnieniowej stawów, zarówno na modelu zwierzęcym jak i 

ludzkim.  



Reaktywne formy tlenu (RFT)  biorą udział w wielu procesach biologicznych zachodzących w 

organizmie ludzkim, zarówno w stanie fizjologicznym jak i patologicznym. Reaktywne formy tlenu są 

bardzo niebezpieczne dla organizmu ze względu na ich dużą reaktywność. RFT mogą mieć postać 

wolnorodnikowych (WRT) i nierodnikowych metabolitów tlenu. Aktywność wolnorodnikową 

wykazuje anionorodnik ponadtlenkowy (O2.), rodnik hydroksylowy (·OH) i wodoronadtlenkowy 

(HO2·). W warunkach fizjologicznych RFT są niezbędne do funkcjonowania  komórek gdyż uczestniczą 

w regulacji sygnalizacji komórkowej i ekspresji genetycznej. Mogą reagować z każdą makrocząsteczką 

żywego organizmu, jak białka, węglowodany, lipidy oraz DNA. 

W organizmie zwiększenie produkcji reaktywnych form tlenu nosi nazwę stresu oksydacyjnego.  

Funkcje obronne organizmu przed szeregiem różnych procesów utleniania stanowi tzw. bariera 

antyoksydacyjna jest to zespół wielu drobno i makrocząsteczkowych związków mających zdolność 

reagowania z RFT i przekształcania ich w substancje o niższej toksyczności. Do najważniejszych 

makrocząsteczkowych antyoksydantów należą enzymy: katalaza (CAT), dysmutaza ponadtlenkowa 

(SOD) i peroksydaza glutationowa (GPx). Do najważniejszych mikrocząsteczkowych antyoksydantów 

należą kwas askorbinowy (witamina C) i zredukowany glutation (GSH). 

Do oceny potencjału antyoksydacyjnego organizmu służą ustalone metody analityczne. Często 

oznacza się stężenia lub aktywność poszczególnych antyoksydantów. Parametrem określającym 

całościowo status antyoksydacyjny organizmu jest całkowity potencjał antyoksydacyjny CPA (ang. 

TAS - total antioxidant status).  

Celem pracy było określenie wartości całkowitego statusu antyoksydacyjnego, aktywności wybranych 

enzymów antyoksydacyjnych katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej oraz 

stężenia zredukowanego glutationu w osoczu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów 

kolanowych zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, protezoplastyki całkowitej, 

dwuprzedziałowej stawu kolanowego. 

Badaniem objęto 76 pacjentów (51 kobiet i 25 mężczyzn) średnia wieku 56,4 ±19,1 lat (zakres wieku 

31-89) hospitalizowanych na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Powiatowego Szpitala w Łęcznej z 

powodu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Grupę kontrolną stanowiły 24 osoby (12 

kobiet i 12 mężczyzn),  średnia wieku 69,7 ± 8,5 lat (zakres wieku 31 - 89) bez schorzeń 

degeneracyjnych stawów.  

Chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego stwierdzano na podstawie wywiadu, badania 

fizykalnego  oraz badań obrazowych: RTG, USG, TK stawu kolanowego:  

Kryteria włączenia do badania: 

1. Stan ogólny umożliwiający wykonanie zabiegu w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub   ogólnym. 

2. Ograniczenie aktywności chorego wynikające z objawów artrozy stawu. 

3. Zmiany zwyrodnieniowe potwierdzone w badaniu obrazowym. 

4. Podpisanie świadomej zgody. 

 

Kryteria wyłączenia z badania: 

        Żylaki powikłane zakrzepowym zapaleniem. 

        Zaburzenia krzepliwości krwi. 



        Niedokrwienie kończyny. 

        Znaczna otyłość (BMI powyżej 30,0 kg/m2). 

        Palenie tytoniu. 

        Infekcja stawu lub jego okolicy. 

        Przyjmowanie suplementów o charakterze antyoksydacyjnym (witamina A, witamina E, 

preparaty selenowe). 

Pacjenci przed zabiegiem przyjmowali następujące leki: niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki 

wspomagające: kolagen, glukozamina, chondroityna, siarczan magnezu oraz preparaty kwasu 

hialuronowego i steroidów. 

Materiałem do badań była pełna krew żylna pobrana na czczo od pacjentów i osób z grupy kontrolnej 

do probówek z antykoagulantem (w przypadku SOD) oraz osocze uzyskane  przez odwirowanie pełnej 

krwi przy szybkości 3000 obrotów/min. przez okres 10 minut (w przypadku oznaczania wartości TAS, 

aktywności GPx i CAT oraz stężenia GSH).  

W uzyskanym materiale oznaczane były: 

        wartość TAS (całkowitego statusu antyoksydacyjnego) metodą spektrofotometryczną wg Miller i 

wsp. przy użyciu zestawu Total Antioxidant Status firmy Randox Laboratories Ltd. 

        aktywność SOD (dysmutazy ponadtlenkowej) metodą spektrofotometryczną wg Arthur i Boyne 

przy użyciu zestawu RANSOD firmy Randox Laboratories Ltd.  

        aktywność GPx (peroksydazy glutationowej) metodą spektrofotometryczną wg Paglia i 

Valentine’a przy użyciu zestawu RANSOD firmy Randox Laboratories Ltd.  

        aktywność CAT (katalazy) metodą spektrofotometryczną opisaną przez Aebi. 

        stężenie GSH metodą spektrofotometryczną przy użyciu zestawu BIOXYTECH® GSH-400TM firmy 

OxisResearchTM. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu 

kolanowego nastąpiło uszkodzenie obrony antyoksydacyjnej organizmu, przy czym nasilenie tego 

zaburzenia wykazało ścisłą zależność od płci. Wartość całkowitego statusu antyoksydacyjnego, 

obejmującego wszystkie elementy bariery antyoksydacyjnej była obniżona u wszystkich chorych, ale 

jedynie u kobiet ten efekt był istotny statystycznie. Analiza poszczególnych enzymatycznych 

składników bariery antyoksydacyjnej wykazała, iż proces chorobowy zaburzał ich aktywność w bardzo 

różnym stopniu. SOD i CAT nie ulegały zmianom u osób chorych, natomiast aktywność GPx była 

drastycznie obniżona w porównaniu do grupy kontrolnej. Także stężenie GSH – nieenzymatycznego 

antyoksydanta, którego obecność jest niezbędna do prawidłowego działania GPx, była bardzo 

znacząco obniżona w grupie osób chorych. Uwzględnienie podziału na płeć pozwala zauważyć, że 

SOD u kobiet została jednak nieznacznie obniżona, natomiast spadek aktywności GPx nie był w tym 

przypadku tak duży  jak u mężczyzn.  

Z kolei aktywność CAT była znacząco obniżona w przypadku mężczyzn natomiast stężenie GSH, 

obniżone u obu płci, jednak bardziej obniżone w przypadku mężczyzn. 



Na podstawie uzyskanych wyników własnych można stwierdzić, że niniejsza rozprawa doktorska 

potwierdza słuszność badania bariery antyoksydacyjnej u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów 

kolanowych. W wielu przypadkach może korzystnym okazałoby się podawanie substancji o 

właściwościach antyoksydacyjnych np.: witamin antyoksydacyjnych (witamina A, E, C preparatów 

selenowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SUMMARY 

 

The knee joint is the greatest joint in which flexion and extension movements as well as rotational 

and rolling motions during bending occur. Every fifth European suffers from the knee osteoarthritis. 

According to the scientists, only about 40 per cent cases of the knee osteoarthritis result from the 

process of ageing. The other 60 per cent are consequences of overloading, contusions and diverse 

traumas. The osteoarthritis is the most common form of joint inflammation with the knee 

osteoarthritis showing the greatest incidence. The knee osteoarthritis can result from excessive body 

mass, advanced age, untreated injury of meniscus or ligaments. It can also be connected with 

occurrence of other illnesses, most often rheumatic and thyroid disorders. In women the incidence of 

the knee osteoarthritis is greater and intensification of the disease is observed after menopause.  

The pathogenesis of this disease has not been clarified yet. One of the existing hypothesis assumes 

the participation of the reactive oxygen species. The therapy consists of analgesics’ administration, 

but such a cure can cause numerous side effects. For this reason the studies aiming at finding other 

potential drugs, with using natural substances of antioxidant properties, have been undertaken.  



On the other hand, research on oxidative stress and antioxidant defence in cases of osteoarthritis 

have been carried on, both on human and animal model.  

Reactive oxygen species (ROS) take part in many biological processes occurring in human organisms, 

both in physiological and pathological states. Because of their high reactivity, ROS make a great 

threat for alive organisms. They can occur as free radicals and non-radical oxygen metabolites. The 

former forms include superoxide (O2.), hydroxyl (·OH) and hydroperoxide (HO2·) radicals. Under 

physiological conditions ROS are necessary for the proper functioning of cells due to their 

participation in regulation of cellular signalling as well as gene expression. They can react with all 

macromolecules, occurring in organisms, like proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids.  

The overproduction  of ROS in organisms is referred to as oxidative stress. The defence against 

oxidative processes is so-called antioxidant barrier. It is a set or micro and macromolecules capable 

of reacting with ROS and transforming them into less toxic substances. The most important 

macromolecular antioxidants are the following enzymes: catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) 

and glutathione peroxidase (GPx).  

The most important micromolecular ones include: ascorbic acid (vitamin C) and reduced glutathione 

(GSH). 

Analytical methods allow to estimate the antioxidant potential. Concentrations or activity of 

particular antioxidants are often measured. TAS - total antioxidant status is a parameter which 

enables to evaluate the overall antioxidant potential.  

The aim of the work was to determine the TAS values, activity of CAT, GPx and SOD as well as 

concentration of reduced glutathione in plasma of patients with the knee osteoarthritis, qualified for 

total prosthesis two-compartment knee joint. 

The study included 76 subjects (51 female and 25 male) of mean age 56,4 ±19,1 years (range 31-89), 

admitted to Trauma and Orthopaedic Ward of Independent Public Health Care Centre in Łęczna due 

to the knee osteoarthritis. 

The control group consisted of 24 persons (12 female and 12 male),  mean age 69,7 ± 8,5 years 

(range 31 - 89)  without osteoarthritis.  

The knee osteoarthritis was diagnosed basing on medical history, physical examination as well as 

RTG, USG, TK examinations of knee joint.  

Including criteria were:         

1. The overall condition which enabled the surgery in extrameningal or general anaesthesia.  

        Delimitation of physical activity resulting from joint ostheroarthritis.  

        Degeneration changes confirmed by image examination. 

        Signifying the conscious consent. 

Excluding criteria were: 

        Varicose veins with complication caused by thrombotic inflammation.  

        Disturbances of blood clotting. 

        Ischaemia of  the limb. 



        Considerable obesity  (BMI >30,0 kg/m2). 

        Smoking. 

        Infection of the joint or its region. 

        Administration of supplements of antioxidant properties (e.g.: vitamin A, E  

or selenium preparations).  

The patients included into the study were treated by the following drugs: nonsteroidal anti-

inflammatory drugs as well as adjuvants: collagen, glucosamine, chondroitin, magnesium sulphate, 

preparations of hialuronic acid and steroids.  

The material for the study was the fasting whole venous blood taken from patients and control 

subjects to the anticoagulant test-tubes. In the whole blood SOD activity was determined.  TAS value, 

GPx and CAT activities as well as GSH concentration were measured in plasma obtained by 

centrifugation of the whole blood (3000 rotations/min., 10 min.). 

The following methods were used: 

        TAS value was determined by spectrophotometric method according to Miller et al., with using 

Total Antioxidant Status kit (Randox Laboratories Ltd). 

        SOD activity was determined by spectrophotometric method according to Arthur and Boyne with 

using RANSOD kit (Randox Laboratories Ltd).  

        GPx activity was determined by spectrophotometric method according to Paglia and Valentine 

with using RANSEL kit (Randox Laboratories Ltd).  

        CAT activity was determined by spectrophotometric method according to Aebi. 

        GSH concentration was determined using BIOXYTECH® GSH-400TM kit produced by 

OxisResearchTM. 

The obtained results revealed that in patients with knee ostheoarthritis the deterioration of 

antioxidant barrier occurred, and this phenomenon was dependent on the sex of the subjects. TAS 

value, reflecting the whole antioxidant defence was decreased in all patients, but this effect was 

statistically significant only in females. The analysis of the particular elements of antioxidant barrier 

showed, that the disease process disturbed them in different ways. SOD and CAT were not changed 

in patients, whereas GPx was markedly decreased compared to control. The concentration of GSH  - a 

non-enzymatic antioxidant, which  

is necessary for the proper functioning of GPx, was also very considerably diminished  

in osteoarthritis patients. The analysis performed considering the sex of patients showed that in 

females SOD activity was slightly decreased, whereas GPx was not so markedly depressed as in 

males. CAT activity, in turn, was significantly decreased in males. GSH concentration was depressed 

in both sexes, but this effect was more significant in males.  

Taking into account the results of this study it seems to be well-grounded that the current thesis 

confirms the usefulness of research on antioxidant barrier in patients suffering from the knee 

ostheoarthritis. In many cases the additional treatment with antioxidants, e.g. vitamins of 

antioxidant properties (A, E, C) or selenium preparations could show beneficial effect.   


