Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., není naší lékařské veřejnosti neznám - a to nejen revmatologům. Je autorem řady monografií, jejichž společným rysem byla vždy aktuálnost a vysoká kvalita. O jejich úspěšnosti u čtenářů svědčí skutečnost, že patřily k těm knihám, které se »na pultě knihkupectví příliš dlouho neohřály«.
Prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc., bývalý přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a VFN, náleží mezi průkopníky chirurgické léčby onemocnění kolenního kloubu. Napsal první monografii o tomto chirurgickém přístupu, Korekce deformit kolenního kloubu osteotomiemi a aloplastikou (Avicenum, 1984).

Oba se nyní sešli jako hlavní autoři a pořadatelé další monografie ze série »bolestivé klouby«,  a sice u Syndromu bolestivého kolena. To následuje po Syndromu bolestivého ramene, které vyšlo před 4 roky (Galén, 2002). Oba hlavní autoři a pořadatelé přizvali ke spolupráci ještě dalších sedm spolupracovníků, pět ortopedů a dva radiology. Tato pracovní skupina nyní předkládá více než 200stránkovou monografii založenou nejen na aktuálních literárních informacích, ale především na velké osobní zkušenosti a mnohaleté praxi.

Kniha je rozdělena do 15 samostatných kapitol. První část postihuje předkládanou problematiku od anatomie, přes klinické vyšetřovací metody, rentgenové vyšetření, ultrasonografii, magnetickou rezonanci, artroskopii až k vyšetření synoviální tekutiny. Druhá část je věnována klinickým stavům, které vedou k postižení kolenního kloubu: systémová revmatická onemocnění, infekční artritidy, traumatické postižení měkkého kolena včetně sportovních úrazů, nebyly pominuty ani nádory v oblasti kolena. V třetí části se čtenáři seznámí s možnostmi léčby konzervativní i chirurgické (náhrady, osteotomie) i s rehabilitačními postupy a léčebnou tělesnou výchovou.

Publikace je psána velmi dobrou češtinou, text je úsporný, ale všude srozumitelný. Literatura, uváděná za každou kapitolou, je moderní a rozsahem přiměřená, rejstřík odpovídající rozsahem umožní rychlou orientaci v knize. Velkým kladem knihy je obrovské množství ilustrací (černobílých i barevných) - napočítal jsem jich plných 173(!), což odpovídá poměru strana : ilustrace téměř 1 : 1. Jen málo knih se může pochlubit takovým ilustračním rozsahem. Všechny obrázky jsou velmi dobré kvality. Za výbornou výpravu celé knihy je nutno pochválit nakladatelství Galén, protože její zpracování bylo, zvláště při tak velkém počtu obrázků, mimořádně náročné.

Komu knihu doporučit? Samozřejmě, že je především určena ortopedům, chirurgům a revmatologům, ale přispěje k lepší informovanosti o současném řešení problému »syndromu bolestivého kolena« i praktickým lékařům.

