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Ze wzglêdu na umiejscowienie i specyficzn¹ budowê anatomiczn¹ z³amania podudzia
stanowi¹ jedn¹ z najczêstszych lokalizacji
z³amañ, szczególnie u osób m³odych, w okresie du¿ej aktywnoci zawodowej oraz sportowej. Z³amania te, ze wzglêdu na swoj¹ powszechnoæ na dy¿urze urazowym oraz z powodu swojej ró¿norodnoci i licznych trudnoci w leczeniu wymagaj¹ znacznego dowiadczenia i wiedzy a tak¿e znacznych umiejêtnoci oraz wyposa¿enia w ró¿noraki sprzêt
umo¿liwiaj¹cy swobodny wybór odpowiedniej metody postêpowania. Zastosowanie uniwersalnych klasyfikacji obra¿eñ oraz ustalenia pewnych algorytmów postêpowania
umo¿liwiaj¹cych korzystanie z wypracowanych dowiadczeñ mog¹ w istotny sposób
poprawiæ wyniki leczenia z³amañ podudzi.

Fractures of the lower leg are among the
most common fractures in adults due to anatomy and its location. They are typical for young
people involved in both professional and sport
activities. As they are common they are a daily
routine in the emergency. The term "lower leg
fracture" encompasses a variation of different
fractures that require different treatment methods. Knowledge and experience are essential
but a complete set of different instrumentations
and implants giving a choice of operation technique is equally important for obtaining good
post operative results. Use of the standard classification of the fractures and algorithms for procedures should allow easy access to the internationally based knowledge and experience and
therefore improve long-term results of treatment.

Ze wzglêdu na umiejscowienie i specyficzn¹ budowê anatomiczn¹ z³amania
podudzia stanowi¹ jedn¹ z najczêstszych
lokalizacji z³amañ, szczególnie u osób
m³odych, w okresie du¿ej aktywnoci
zawodowej oraz sportowej. Ze wzglêdu
na mnogoæ tego typu obra¿eñ jak równie¿ ich ró¿norodny charakter istnieje
wiele podzia³ów tych z³amañ: ze wzglêdu na typ z³amania, lokalizacjê z³amania,
towarzysz¹ce obra¿enia, w tym uszkodzenie tkanek miêkkich. Do z³amañ tej okolicy koñczyny dolnej dochodzi w bardzo
wielu okolicznociach. Te najciê¿sze powstaj¹ zwykle podczas wypadków komunikacyjnych (g³ównie osoby potracone
przez samochód oraz kierowcy i pasa¿erowie motocykli) oraz w nastêpstwie
upadków ze znacznej wysokoci; pozosta³e przy upadkach z w³asnej wysokoci, uderzeniach lub uprawianiu sportu.
W celu ujednolicenia opisów i mo¿liwoci lepszego porównywania wyników i
korzystania z dowiadczeñ innych orodków zaproponowano ró¿ne kwalifikacje
z³amañ goleni. Jedn¹ z czêciej stosowanych jest ogólna klasyfikacja AO w precyzyjny sposób okrelaj¹ca rodzaj i
umiejscowienie z³amania. Kodowanie za
pomoc¹ systemu cyfr i liter pozwala na
dok³adne okrelenie zarówno lokalizacji
z³amania (jaka koæ i która jej czêæ) jak
i morfologii z³amania (z³amania poprzeczne, skone, spiralne, wielood³amo-

we, itp.) (tabela I).
Ze wzglêdu na bardzo niewielk¹ iloæ
tkanek miêkkich jakie pokrywaj¹ koæ
piszczelow¹ od strony przednio-przyrodkowej znacznie czêciej ni¿ w przypadku innej lokalizacji dochodzi tu do z³amañ otwartych. W celu zobrazowania
stopnia uszkodzenia tkanek miêkkich
korzystne jest zastosowanie klasyfikacji
Gustilo-Andersona, wed³ug której zalicza
siê uszkodzenia do trzech stopni, a w stopniu najwy¿szym jeszcze do trzech typów
(tabela II).
Równie¿ metody leczenia z³amañ
podudzia s¹ bardzo zró¿nicowane i
uwzglêdniaj¹ oprócz wy¿ej wymienionych aspektów równie¿ stopieñ przemieszczenia od³amów, o w jakiej te od³amy siê ustawiaj¹ a tak¿e ogólny stan pacjenta, w szczególnoci towarzysz¹ce z³amaniom podudzia inne obra¿enia cia³a
oraz wspó³istniej¹ce schorzenia, w szczególnoci te zagra¿aj¹ce ¿yciu i wymagaj¹ce doranego, intensywnego leczenia.
Bardzo istotny w p³yw na dobór metody
leczenia ma lokalizacja z³amania [1]. Powszechnie wyró¿nia siê trzy lokalizacje:
a wiêc z³amania w obrêbie bli¿szej nasady podudzia, z³amania trzonu i z³amania
dalszej nasady. Druga z wymienionych
lokalizacji, bêd¹ca jednoczenie najczêstsz¹ wymaga od lecz¹cego przede wszystkim zapewnieniem kontaktu miedzy od³amami z³amania przy zachowaniu osi koñ-
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czyny. W przypadku pozosta³ych dwóch
typów ze wzglêdu na s¹siedztwo stawów
niezwykle istotne jest anatomiczne odtworzenie powierzchni stawowych. Niezale¿nie od lokalizacji uszkodzenia, je¿eli metodami leczenia zachowawczego
jestemy w stanie spe³niæ wy¿ej przedstawione wymagania to jest to leczenie
bezoperacyjne jest postêpowaniem z wyboru. Prawid³owa repozycja mo¿liwa do
utrzymania w opatrunku gipsowym pozwala unikn¹æ wszelkich zagro¿eñ zwi¹zanych z zabiegiem operacyjnym 
przede wszystkim powik³añ gojenia, a w
tym infekcji. Pozwala równie¿ pacjentowi unikn¹æ ponownego zabiegu zwi¹zanego z usuwaniem zespolenia po uzyskaniu zrostu kostnego. Dlatego te¿ w ka¿dym przypadku, który pozwala przypuszczaæ, ¿e istnieje mo¿liwoæ uzyskania
dobrego wyniku po leczeniu zachowawczym, powinna byæ podjêta próba takiego sposobu leczenia. W przypadku najczêciej wystêpuj¹cych z³amañ, a wiêc
z³amañ trzonu koci piszczelowej d¹¿ymy do uzyskania w³aciwej osi koñczyny
i korekcji ustawienie od³amów w taki sposób, aby ich przemieszczenie by³o jak najmniejsze, oczywicie idea³em jest repozycja anatomiczna. Jednak w tym przypadku niewielka dyslokacja od³amów z
kontaktem ponad po³owy przekroju trzonu i przy zachowaniu prawid³owej osi
koñczyny jest mo¿liwa do zaakceptowania. Unieruchomienie w opatrunku gipsowym obejmuj¹cym staw skokowy i
kolanowy s¹ oczywistym warunkiem
utrzymania repozycji. Czêsto w celu ³atwiejszego nastawienia i zwiêkszenia
szansy utrzymania repozycji, wskazane
jest za³o¿enie wyci¹gu za koci piêtow¹,
a nastêpnie wgipsowanie klamry wyci¹gowej. Podejmuj¹c decyzjê o leczeniu
zachowawczym zawsze musimy
uwzglêdniæ stan tkanek miêkkich, a
przede wszystkim stopieñ ukrwienia stopy. W zdecydowanej wiêkszoci przypadków pacjenci po repozycji i za³o¿eniu
opatrunku gipsowego powinni pozostaæ
w obserwacji szpitalnej w celu oceny
ukrwienia koñczyny. Zawsze nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoci narastania obrzêku
i powstaniu zespo³u ciasnoty przedzia³ów
powiêziowych. W sytuacjach kiedy ryzyko obrzêku i powstania zmian skórnych
(pêcherze) lub wczeniej wspomnianej
ciasnoty jest du¿e we wstêpnej fazie leczenia korzystne jest zastosowanie wyci¹gu bezporedniego za koæ piêtow¹
u³o¿enie koñczyny w elewacji (np. szyna
Browna) bez zak³adania gipsu pe³nego.
W przypadkach, w których postêpowa-
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Tabela I
Przyk³ad zastosowania klasyfikacji AO (Muller).

Lo kal i zac ja

Mo rfo l o gi a z³ amani a

Ko  æ

Se gme nt

Typ

Grupa

2 - prze drami ê
3 - k. udo w a
4 - podudz ie

1 - nas ada bl i ¿s za
2 - t r z on
3 - nas ada dal s za

A - dwufr a gme nt owe
B - z o d³ ame m po  re dni m
C - w i e l o o d³ amo w e

1 - spir a lne
2 - s ko  ne
3 - po prze c zne

4 (podudz ie )

2 ( trzo n)

A (dwufr a gme nt owe )

1 (spir a lne )

42

A1
42 - A1
Spi ral ne z³ amani e trzo nu po dudzi a

Tabela II
Klasyfikacja z³amañ otwartych wed³ug Gustilo-Andersona:
I s t o pie ñ rana d³ugoci 1 cm bez wiêkszych uszkodzeñ tkanek
II s t o pie ñ rana d³ugoci ponad 1 cm z umiarkowanym obra¿eniem tkanek
III s t o pie ñ rozleg³a zniszczenie tkanek miêkkich uraz powodowany dzia³aniem
czynnika bezporedniego o du¿ej sile
typ A - rozleg³e zniszczenie tkanek bez ods³oniêcia koci
typ B - rozleg³e zniszczenie tkanek z ods³oniêciem koci
typ C - rozleg³e zniszczenie tkanek z ods³oniêciem koci z uszkodzeniem naczyñ
wymagaj¹cym rekonstrukcji

niem zachowawczym nie udaje siê uzyskaæ w³aciwego ustawienie od³amów (ze
wzglêdu na morfologiê z³amania czy interpozycjê tkanek miêkkich) lub te¿ po
uzyskaniu prawid³owej repozycje ³atwo
dochodzi do ponownego przemieszczania fragmentów kostnych ewentualnie
zaginania osi koñczyny, nale¿y rozwa¿yæ
zastosowanie leczenia operacyjnego.
W ostatnich kilkudziesiêciu latach
pogl¹dy na leczenie operacyjne z³amañ
goleni uleg³y znacznym przeobra¿eniom.
W latach 50-tych XX wieku, ze wzglêdu
na traumatyczn¹ technikê operacyjn¹ oraz
niedoskona³e materia³y u¿ywane do zespoleñ, leczeniu operacyjnemu z³amañ
trzonu podudzia towarzyszy³a znaczna
liczba powik³añ gojenia pow³ok oraz zaka¿eñ, co w efekcie doprowadza³o do niepowodzeñ w uzyskiwaniu zrostu kostnego. Z tego powodu przez d³ugi czas stosowano zasadê tzw. osteosyntezy minimalnej lub tzw. szwu kostnego  wprowadzania jak najmniejszej iloci i objêtoci materia³u zespalaj¹cego. W miarê
doskonalenia techniki operacyjnej nauczono siê atraumatycznego postêpowania z tkankami miêkkimi goleni co pozwoli³o na stosowanie zespoleñ stabilnych, np. szeroko rozpowszechnionej
metody p³ytki AO. Obecnie, je¿eli stan
tkanek miêkkich nie budzi zastrze¿eñ,
preferowan¹ metod¹ leczenia jest stosowanie gwodzi ródszpikowych. Metoda
ta wymaga mo¿liwoci wykorzystywania
w czasie zabiegu toru wizyjnego RTG,

który w wielu przypadkach pozwala na
wprowadzenie gwodzia po repozycji zamkniêtej, bez koniecznoci ods³aniania
samego miejsca z³amania. W sytuacjach
w których nie jest to mo¿liwe dokonujemy repozycji otwartej a nastêpnie wprowadzamy gwód. Alternatywnymi chocia¿ obecnie znaczniej rzadziej stosowanymi metodami s¹ nadal p³ytki AO lub
zak³adanej ponad skór¹ ZESPOL, która
jest szczególnie preferowana przy z³amaniach otwartych. W sytuacjach z³amañ
wielood³amowych lub/i otwartych z du¿ymi uszkodzeniami w obrêbie tkanek
miêkkich jako sposób ustabilizowania
od³amów z³amania stosowane s¹ ró¿nego typu stabilizatory zewnêtrzne. S¹ one
g³ównie stosowane jako wstêpna forma
unieruchomienia, chocia¿ w niektórych
przypadkach mog¹ stanowiæ ostateczne
rozwi¹zanie operacyjne. W innych przypadkach, po wygojeniu tkanek miêkkich
mo¿liwa jest konwersja na inny sposób
zespolenia, w tym zespolenie ródszpikowe.
Rozleg³e obra¿enia tkanek miêkkich
s¹ odrêbnym ale niezwykle wa¿nym i
trudnym aspektem w leczeniu obra¿eñ
podudzia. Czêsto w bardzo istotny sposób przed³u¿aj¹ one proces leczenia,
przez d³ugi czas uniemo¿liwiaj¹c w³aciwe zaopatrzenie samego z³amania. Wielokrotnie konieczne jest stosowanie technik rekonstrukcyjnych, powtarzanych nekrektomii, oraz pokrywania ubytkiem z
zastosowaniem przeszczepów skóry czy
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p³atów tkankowych. Leczenie takie poprzez swoj¹ wieloetapowoæ bardzo wyd³u¿a czas hospitalizacji, zwiêkszaj¹c
jednoczenie koszty leczenia. W tego
typu obra¿eniach najwiêkszy jest tez odsetek powik³añ, od trudnych do opanowania infekcji w tkankach miêkkich poczynaj¹c, poprzez opónienia zrostu kostnego, na zaka¿eniu koci koñcz¹c. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rozleg³e uszkodzenia tkanek miêkkich podudzia mog¹ doprowadziæ do ostrego niedokrwienia koñczyny
w mechanizmie bezporedniego uszkodzenia naczyñ lub w sposób poredni
poprzez niedokrwienie wtórne na skutek
wzrostu cinienia w tkankach w zespole
ciasnoty przedzia³ów powiêziowych. W
tych przypadkach leczenie musi byæ
wdro¿one bardzo szybko i odpowiednie
zespolenie od³amów z³amania, odbarczenie lub operacyjna naprawa uszkodzonych
naczyñ lub dekompresja ciasnoty w przedzia³ach powiêziowych poprzez rozleg³¹
fasciotomiê mo¿e doprowadziæ do uratowania koñczyny przed amputacj¹ [2].
Mniej wiêcej 1/6 przypadków z³amañ
podudzia stanowi¹ z³amania nasady bli¿szej. Równie¿ w przypadku tej lokalizacji istnieje olbrzymia ró¿norodnoæ rodzajów z³amañ. Priorytetem w leczeniu
jest uzyskanie anatomicznego ustawienia
powierzchni stawowych. Najkorzystniej
jest jeli uda siê to uzyskaæ metodami
zachowawczymi. Czêsto pomocne we
w³aciwej ocenie morfologii z³amania i
faktycznych przemieszczeñ w strukturach
stawu jest stosowanie w diagnostyce badania tomografi¹ komputerow¹. Zastosowanie metody operacyjnej oczywicie
zale¿y od stopnia przemieszczenia od³amów i mo¿liwoci ich nastawienia. Niekiedy udaje siê repozycja zamkniêta i
wymagana jest jedynie stabilizacja rub¹
czy drutami Kirschnera (mo¿liwa przezskórna), w innych sytuacjach konieczne jest rozleg³e otwarcie i zastosowanie
odpowiednich p³yt, domodelowanych do
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koci. Wa¿ne jest jak najkrótsze utrzymywanie sztywnego unieruchomienia i jak
najwczeniejsze rozpoczêcie æwiczeñ stawu kolanowego. G³ównym powik³aniem
leczenia z³amañ bli¿szej nasady piszczeli jest póniejsza artroza i nastêpowe ograniczenie ruchomoci stawu kolanowego.
Niekiedy skomplikowane z³amania tej
okolicy wymagaj¹ leczenia czynnociowego, na odpowiednio zbalansowanym
wyci¹gu szkieletowym, umo¿liwiaj¹cym
modelowanie z³amañ ródstawowych
piszczeli na k³ykciach koci udowej w
czasie ruchu koñczyny, poniewa¿ jedynie
w ten sposób jestemy w stanie uzyskaæ
zadowalaj¹c¹ funkcjê stawu. W tej lokalizacji odsetek z³amañ otwartych jest ni¿szy ni¿ w przypadku trzonu podudzia, jednak czêciej wystêpuj¹ powik³ania naczyniowe  uszkodzenie naczyñ na poziomie
dalszego odcinka têtnicy podkolanowej i
okolicy jej trójpodzia³u. Przy z³amaniach
w tej czêci podudzia zdarzaj¹ siê równie¿ powik³ania neurologiczne pod postaci¹ pora¿enia nerwu strza³kowego [3-6].
Z³amania dalszej nasady piszczeli ³¹cz¹ ze sob¹ problemy z³amañ trzonu i
nasady bli¿szej. Z jednej strony w z³amanie w³¹czone s¹ struktury stawowe, z drugiej za z³amaniom czêsto towarzysz¹
obra¿enia tkanek miêkkich, uniemo¿liwiaj¹ce wczesne wdro¿enie ostatecznych
rozwi¹zañ operacyjnych. Ze wzglêdu na
specyficzn¹ budowê stawu skokowego
z³amaniom tej okolicy czêsto towarzysz¹
podwichniêcia lub zwichniêcia na skutek
uszkodzenia wiêzozrostu piszczelowostrza³kowego oraz wiêzade³ stawu skokowego. Leczenie zachowawcze z u¿yciem
unieruchomienia gipsowego mo¿emy stosowaæ w przypadkach z niewielkim przemieszczeniem od³amów, najczêciej w
przypadku izolowanego z³amania kostki
bocznej. Wybór metody operacyjnej zale¿y równie¿ od stanu tkanek miêkkich i
stopnia przemieszczenia fragmentów
kostnych. W zale¿noci od wy¿ej wymie-

nionych czynników znajduj¹ zastosowanie stabilizacja wewnêtrzna drutami Kirschnera czy rubami systemu AO, stabilizatory zewnêtrzne. Zawsze podstawowym celem leczenia jest przywrócenie
w³aciwego ustawienie powierzchni stawowych. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o prawid³owym odtworzeniu wiêzozrostu piszczelowo strza³kowego oraz wiêzade³ w
celu zapewnienia stabilnoci stawu.
Reasumuj¹c z³amania podudzia stanowi¹ce ze wzglêdu na swoj¹ powszechnoæ chleb powszedni na dy¿urze urazowym z powodu swojej ró¿norodnoci i
licznych trudnoci w leczeniu wymagaj¹
znacznego dowiadczenia i wiedzy a tak¿e znacznych umiejêtnoci oraz wyposa¿enia w ró¿noraki sprzêt umo¿liwiaj¹cy
swobodny wybór odpowiedniej metody
postêpowania.
Zastosowanie uniwersalnych klasyfikacji obra¿eñ oraz ustalenia pewnych algorytmów postêpowania umo¿liwiaj¹cych korzystanie z wypracowanych dowiadczeñ mog¹ w istotny sposób poprawiæ wyniki leczenia z³amañ podudzi.
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