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Z³amania chrzêstokostne bloczka koci
skokowej nie s¹ rozpoznawane zbyt czêsto
choæ mo¿na przypuszczaæ ¿e ich liczba jest
wiêksza. Najczêciej dochodzi do nich w wyniku urazów skrêtnych stawu skokowo-goleniowego. Diagnostyka na podstawie zdjêcia
radiologicznego bywa trudna przy z³amaniach bez przemieszczenia, a uszkodzenie
mo¿na przeoczyæ w czasie zaopatrzenia w
ramach pomocy doranej w poradni ortopedycznej, czy szpitalnym oddziale ratunkowym. Badanie USG jest pomocne przy diagnostyce, a badanie KT, czy RMI rozstrzyga
w przypadkach w¹tpliwych. Leczenie zachowawcze mo¿na stosowaæ w przypadku z³amañ bez przemieszczenia od³amów kostnych.
W przypadku przemieszczeñ wymagane jest
leczenie operacyjne z mo¿liwym wykorzystaniem technik ma³oinwazyjnych. W pracy
autorzy przedstawili w³asne wyniki leczenia
z³amañ chrzêstno-kostnych koci skokowej z
zastosowaniem ró¿nych metod operacyjnych.
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Z³amania chrzêstnokostne bloczka
koci skokowej nale¿¹ do rzadkich obra¿eñ narz¹du ruchu. Wystêpuj¹ znacznie
czêciej u m³odzie¿y i m³odych doros³ych, ni¿ w innych grupach wiekowych.
Powstaj¹ zwykle w trakcie urazu skrêtnego stawu skokowego. Niestety zdarza
siê, ¿e nie s¹ rozpoznawane przy pierwotnym zaopatrzeniu w szpitalnych oddzia³ach ratunkowych, a konsekwencj¹ nieprawid³owego leczenia s¹ przewlek³e zespo³y bólowe stawu skokowego, przedwczesne zmiany zwyrodnieniowe oraz
niestabilnoæ stawu [1-6].
W leczeniu stosowane s¹ metody nieoperacyjne i operacyjne w zale¿noci od
wielkoci samych od³amów, przemieszczenia i kongruencji powierzchni stawowych oraz obra¿eñ wiêzad³owych wspó³istniej¹cych [4,7-13]. Nie mniej jednak
nader czêsto wyniki leczenia tych z³amañ
zw³aszcza odleg³e s¹ niezadowalaj¹ce
[7,12,14,15].
W pracy przedstawiono sposoby i
wyniki leczenia z³amañ chrzêstno-kostnych koci skokowej.

Osteochondral fracture of the talus dome
do not be recognize so often it though was
can suppose that their number is larger. Most
often comes to them as a result of sprain
injuries of ankle joint. Diagnostics on basis
of radiological picture is difficult particularly in case of fractures without dislocation.
They can be miss in diagnostic and medical
treatment of sprains during visit in orthopaedic outpatient clinic or in emergency department. The ultra-sound examination is helpful in diagnostics, and CT procedure, or RMI
procedure decides in doubtful cases. Conservative treatment can apply in case of fractures without dislocation. Operating treatment is require in dislocated fractures with
possibility of using mini invasive surgery procedures. In this study the authors presented
the own results of treatment of talus dome
fractures with use of different operating methods.

Materia³ i metody
W latach 2007-2010 w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala im. w.
£ukasza w Tarnowie leczono 12 chorych
z powodu z³amania koci skokowej w tym
u 7 chorych by³y to z³amania chrzêstno
kostne. W grupie tej by³o 3 kobiety i 4
mê¿czyzn. rednia wieku wynios³a 22,3.
Rozpiêtoæ wieku wynios³a od 14 do 35
lat. W 5 przypadkach chorzy byli leczeni
z powodu wie¿ych obra¿eñ, w 2 przypadkach leczono z³amania zastarza³e. W
materiale znalaz³y siê 4 z³amania tylnobocznej powierzchni bloczka, 1 z³amanie przednio-przyrodkowej powierzchni bloczka, 1 z³amanie ciany przyrodkowej bloczka, 1 z³amanie tylno-przyrodkowej krawêdzi bloczka z powierzchni¹ stawow¹ dla stawu skokowego dolnego. Wszyscy chorzy przed urazem byli
zdrowi i ca³kowicie sprawni, obra¿enia
dotyczy³y w 4 przypadkach prawej koñczyny dolnej, w pozosta³ych lewej. Tylko u jednego chorego z³amanie chrzêstno kostne bloczka koci skokowej wspó³istnia³o ze zwichniêciem w stawie Lisfranka tej samej stopy. Czas obserwacji
wyniós³ od 9 miesiêcy do 3 lat.
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Rycina 1
Pacjent A.K lat14: Z³amanie chrzêstno-kostne bloczka koci skokowej z obróceniem od³amu.

Rycina 2
Pacjent A.K lat14: Z³amanie chrzêstno-kostne bloczka koci skokowej z obróceniem od³amu - obraz
ródoperacyjny.

tym czasie u chorego rozpoczêto rehabilitacjê, g³ównie kinezyterapiê i hydroterapiê bez obci¹¿ania koñczyny dolnej do
koñca 6 tyg. od urazu, a nastêpnie czêciowym zwiêkszaniem jej obci¹¿ania do
pe³nego po 3 miesi¹cach od urazu.
W przypadku obra¿eñ zastarza³ych 2 przypadki - wykonano artrotomiê przedni¹ stawu skokowo - goleniowego, usuniêto martwy fragment chrz¹stki i po
oczyszczeniu lo¿y nawiercono j¹. Nastêpnie po wygojeniu ran rozpoczynano
usprawnianie i kinezyterapiê.
W 3 przypadkach wie¿ych z³amañ
chrzêstno-kostnych bloczka koci skokowej wykonano repozycjê i zespolenie
od³amów za pomoc¹ rub w dwóch przypadkach metalowych w jednym rub¹
biowch³anialn¹ (rycina 1, 2, 3). Zabiegi
wykonano z dostêpu przedniego. U jednego chorego dodatkowo nastawiono i
ustabilizowano grotami Kirschnera
zwichniêcie stawu Lisfranka.
U jednego chorego ze z³amaniem wielood³amowym krawêdzi koci skokowej
(rycina 4) zarówno tylno-przyrodkowej
i przednio bocznej dla stawu skokowopiêtowego z powodu istotnego przemieszczenia du¿ego od³amu w czêci tylno
przyrodkowej konfliktuj¹cego z przebiegiem pêczka naczyniowo-nerwowego
przyrodkowego wykonano repozycjê i
zespolenie z³amania rub¹ kostkow¹ z
dostêpu ³ukowatego przyrodkowego pod
kostk¹ przyrodkow¹ goleni. Dalsze postêpowanie jak w powy¿szych przypadkach.
Wynik kliniczny oceniono przynajmniej po roku od z³amania i zastosowano do oceny skalê AOFAS Clinical Rating System (American Orthopaedic Foot
and Ankle Society), w której brano pod
uwagê funkcjê stawu, obecnoæ dolegliwoci bólowych, obrysy stawu [16].
Wyniki

Rycina 3
Pacjent A.K lat14: Z³amanie chrzêstno-kostne bloczka koci skokowej
- zespolenie rub¹ biowch³anialn¹.

W jednym przypadku z³amania krawêdzi przyrodkowej bloczka z niewielkim fragmentem powierzchni stawowej i
praktycznie bez przemieszczenia po we-
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ryfikacji obrazu rtg w badaniu tomografii komputerowej zastosowano leczenie
nieoperacyjne unieruchomieniem w opatrunku gipsowym na okres 4 tygodni. Po

Na wydolny chód z dobr¹ stabilnoci¹
i zadowalaj¹ca ruchomoci¹ stawu skokowo-goleniowego oraz okresowymi dolegliwociami bólowymi i dobr¹ subiektywn¹ ocen¹ wyniku leczenia niezbêdne
jest osi¹gniêcie min. 75 pkt w skali
AOFAS.
Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki wg
czynnociowej skali AOFAS:
90-100 pkt - 1 chory
80-89 pkt - 4 chorych
70-79 pkt - 2 chorych
W trakcie leczenia u trzech chorych
usuniêto materia³ zespalaj¹cy, w tym u
dwóch potwierdzono równie¿ ródopera-
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cyjnie prawid³owe wygojenie z³amania,
u trzeciego stwierdzono martwicê fragmentu chrzêstnego. W jednym przypadku dosz³o do stanu zapalnego stawu, jako
odczyn na implant. Wysiêk w stawie i
obrzêk tkanek miêkkich ust¹pi³ po usuniêciu implantu zespalaj¹cego. Nie obserwowano trudnoci z odzyskaniem ruchomoci stawu skokowo- goleniowego.
Natomiast w trzech przypadkach utrzymuj¹ siê przewlek³e dolegliwoci bólowe stawu nasilaj¹ce siê przy wysi³ku.
Dotyczy to dwóch chorych z rozpoznan¹
martwic¹ od³amu chrzêstno-kostnego, a
w trzecim przypadku przyczyny dolegliwoci bólowych nie wyjaniono. Chory
pozostaje w obserwacji.
Omówienie
Z³amania przezchrzêstne koci skokowej zosta³y po raz pierwszy opisane
przez Kappisa w 1922 roku i oznaczaj¹
z³amanie chrz¹stki stawowej oraz zgniecenie podchrzêstnych beleczek kostnych.
Od³amany fragment chrzêstno-kostny
ulega najczêciej martwicy ja³owej [17].
Berndt'a i Harty'e w 1959 roku opublikowali podzia³ radiologiczny z³amañ
przezchrzêstnych koci skokowej [18],
który uleg³ nieznacznej modyfikacji za
spraw¹ Andersona w 1989 roku [5].
Do uszkodzenia dochodzi na skutek
osiowego obci¹¿ania odwróconej stopy
zgiêtej grzbietowo lub podeszwowo.
Wiêkszoæ z³amañ dotyczy tylno-bocznej
lub przednio-przyrodkowej powierzchni bloczka. Do rozpoznania z regu³y wystarczaj¹ce jest wykonanie projekcji AP i bocznej stawu skokowego, jednak
wskazane jest uzupe³nienie diagnostyki
o badanie TK lub NMR celem oceny rozleg³oci uszkodzenia i planowania dalszego leczenia [5,19,20,21].
Rozró¿nia siê cztery stopnie uszkodzenia:
1. niewielkie wgniecenie krawêdzi
koci skokowej bez uszkodzenia wiêzad³a sto¿kowatego;
2. nad³amanie brzegu koci skokowej
z uszkodzeniem wiêzad³a sto¿kowatego;
3. od³amanie i przemieszczenie brzegu koci skokowej;
4. znaczne przemieszczenie lub odwrócenie od³amanego fragmentu koci
skokowej
Z³amania g³owy koci skokowej bez
przemieszczenia zw³aszcza u m³odych
pacjentów s¹ leczone zachowawczo unieruchomieniem w opatrunku gipsowym
goleniowym z bezwzglêdnym zakazem
obci¹¿ania koñczyny dolnej [11].
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Leczenie operacyjne uzale¿nione jest
w oczywisty sposób od wieku, stopnia
aktywnoci, wielkoci uszkodzenia i jego
lokalizacji oraz jakoci chrz¹stki stawowej. Obowi¹zuje zasada oszczêdzania
chrz¹stki u dzieci i próba jej przytwierdzania za pomoc¹ drutów Kirschnera lub
materia³ów biowch³anialnych. W pierwszym stopniu uszkodzenia gdy brak jest
radiologicznych objawów gojenia po 8
tyg. zalecane jest artroskopowe nawiercanie cienkim drutem Kirchnera w odstêpach co 3 mm na g³êbokoæ 7mm. W drugim i trzecim stopniu zalecane jest podjêcie próby przytwierdzenia chrz¹stki stawowej zw³aszcza u dzieci i m³odocianych.
Miejsce przytwierdzenia powinno byæ
odwie¿one. Je¿eli jakoæ chrz¹stki budzi w¹tpliwoci powinno siê j¹ usun¹æ, a
lo¿ê okrwawiæ poprzez nawiercanie lub
technikê mikroz³amañ. W czwartym typie z regu³y usuwa siê oderwany fragment
chrz¹stki. Opracowanie lo¿y jest typowe.
Po zabiegu obowi¹zuje zakaz obci¹¿ania
stawu skokowego. Nie tylko z powodu
z³amania, ale tak¿e do wygojenia uszkodzonych struktur wiêzad³owych stawu
skokowego. W sytuacji przytwierdzania
chrz¹stki nawet do 6-8 tyg. Wykorzystywane s¹ tak¿e techniki auto i alloprzeszczepów mozaikowych chrz¹stki stawowej, mocowanie uszkodzonych fragmentów chrz¹stki w pod³o¿u za pomoc¹ fragmentów w³asnej koci g¹bczastej chorego, czy przeszczepu z hodowli w³asnej
chondrocytów [4,7,12,22-26]. Wyniki opisywanych sposobów leczenia s¹ ró¿ne.
Autorzy doniesieñ na temat leczenia
tego typu obra¿eñ wskazuj¹ na szczególn¹ wartoæ metod ma³oinwazyjnych - artroskopii [15,21,23,26,27].
W przedstawionym materiale stosowano podobne postêpowanie jak opisane
w literaturze, za wyj¹tkiem artroskopii,
której nie wykonywano. Uzyskane wyniki nie s¹ bardzo dobre, ale pozwalaj¹ chorym funkcjonowaæ i pracowaæ zawodowo. W materiale potwierdzono, ¿e w czêci przypadków pomimo leczenia dochodzi do martwicy od³amu oraz ¿e mo¿e byæ
to przyczyn¹ póniejszego zespo³u bólowego. Podobnie zwykle do martwicy
od³amu z³amania równie¿ dochodzi w
przypadkach nie leczonych, zastarza³ych.
Wydaje siê, ¿e wczesne rozpoznanie
i w wybranych przypadkach niezw³oczna interwencja chirurgiczna daje szansê
chorym na odzyskanie przedurazowej
sprawnoci motorycznej.

Wnioski
1. Brze¿ne z³amania koci skokowej
nale¿¹ do rzadkich obra¿eñ okolicy stawu skokowego.
2. W wybranych przypadkach potwierdzonych badaniem TK leczenie operacyjne jest nieuniknione.
3. Pomimo wczesnego rozpoznania i
prawid³owego leczenia w czêci przypadków dochodzi do martwicy od³amu
chrzêstno-kostnego.
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