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Co wiemy o złamaniach stawowych kości piętowej?
What do we know about intra-articular calcaneal fractures?

Praca przedstawia aktualny stan wiedzy
dotyczący złamań stawowych kości piętowej
w oparciu o doniesienia naukowe krajowe i
zagraniczne, a pochodzące z lat od 1995 do
2018 roku.

Wstęp
Złamania stawowe kości piętowej stanowią z pewnością jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej traumatologii. Mimo upływu kolejnych lat i
doskonalenia techniki ich diagnostycznego obrazowania, a także wprowadzania do praktyki operacyjnej nowych
metod zespalania odłamów kostnych,
nadal budzą szereg kontrowersji i żywą
polemikę [1,2,3,4,5,6,7,8]. Jak się wydaje zainteresowanie to wynika przede
wszystkim z trudności w ich leczeniu,
ale także w zapobieganiu i przeciwdziałaniu licznym i groźnym jego powikłaniom, często skutkującymi niekorzystnymi wynikami czynnościowymi
i radiologicznymi zarówno w okresie
wczesnej jak i odleglej obserwacji klinicznej [9,10,11,12]. U części chorych
są złamaniami niskoenergetycznymi
występującymi w okresie inwolucyjnych zmian hormonalnych charakterystycznych dla starszej populacji.
Opieka nad tymi chorymi rodząc często
nieprzewidywalne wyzwania wymaga
szczególnej troski i zainteresowania.
Na te uwarunkowania zwracają uwagę
między innymi Gaskill i wsp. [13] oraz
Herscovici i wsp. [14]. Taki stan rzeczy,
zdaniem między innymi Lamers i wsp.
[15] oraz Westphal i wsp. [16] niewątpliwie sprzyja zróżnicowanym zmianom w jakości życia poszkodowanych.
Uwarunkowania anatomiczne
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Z czego wobec tego wynikają obawy o efektywność leczenia złamań
stawowych kości piętowej i z jakich
przesłanek wyrastają? Jedną z nich jest
z pewnością budowa anatomiczna kości
piętowej, jej sąsiedztwo z kością skokową i łódkowatą, wynikająca z tego
stanu rzeczy złożona biomechanika
stawu skokowo-piętowego i skokowo-piętowo-łódkowatego czyniąca ewen-

This paper presents the current state of
knowledge regarding intraarticular calcaneus fractures based on national and foreign
scientific reports, ranged from 1995 to 2018.

tualne jej uszkodzenia urazowe często
rozległymi, a także o ciężkiej i złożonej morfologii [17,18]. Nie są to więc
uszkodzenia izolowane dotyczące samej kości piętowej, ale także obejmujące kości z nią sąsiadujące, a zwłaszcza
funkcjonujące w złożonym mechanizmie stawów stóp [19]. W tym kontekście stłuczenie lub przerwanie ciągłości chrząstki stawowej i warstwy
podchrzęstnej tych kości, ale także
uszkodzenia torebki stawowej i aparatu
więzadłowego są nierozerwalną składową całokształtu ich obrazu klinicznego
[17,20,21,22].
Również elementem anatomicznym
mającym znaczący wpływ na efektywność leczenia operacyjnego złamań
stawowych kości piętowej ma skąpość
tkanki podskórnej, w tym poduszki
tłuszczowej pięty, a nade wszystko biologiczna jakość skóry, zwłaszcza po
stronie bocznej, co może u części operowanych z tego dostępu generować
groźne powikłania i rodzić uzasadniony
niepokój. Takie stanowisko jest udziałem między innymi Harvey i wsp. [23],
Schepers i wsp. [24,25] oraz innych
[12,26,27,28].
Niewątpliwie kluczowe znaczenie w
leczeniu złamań stawowych kości piętowej ma dobór odpowiedniej metody.
Zawsze w tej sytuacji pojawia się pytanie - czy morfologia złamania, jego obraz radiologiczny i kliniczny pozwalają
na podjęcie leczenia nieoperacyjnego,
czy też konieczna staje się interwencja
operacyjna? Pytanie to zadają między
innymi Nouraei i wsp. [29], Robb i
wsp. [30], Brauer i wsp. [31] Howard i
wsp. [32] oraz inni autorzy [33,34,35].
Wydaje się także, że nabiera ono szczególnego znaczenia w odniesieniu do
złamań otwartych i postrzałowych, czemu dają wyraz między innymi Heier i
wsp. [36], Gololobov [37] czy też Balazas i wsp. [38].
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Dodatkowe uszkodzenia tkanek miękkich jakie towarzyszą tym złamaniom
i ich złożona morfologia, zmusza najczęściej do odroczenia lub odstąpienia
od wymaganej repozycji i skutecznej
stabilizacji odłamów kostnych, kierując
główną uwagę i wysiłek na zapobieganie rozwojowi zmian martwiczych tych
tkanek, zagrożeniom zapalnym, w tym
tkanki kostnej oraz powikłaniom naczyniowym [12,39].
Leczenie złamań kości piętowej
Podobnie, wybór metody leczenia złamań zmiażdżeniowych wg klasyfikacji
Essex-Lopresti przebiegających z rozległą, często nieodwracalną destrukcją
powierzchni stawowych oraz w złamaniach Sandersa typu III i IV, staje się
zdecydowanie trudny i problematyczny, a skutki podjętych działań nieprzewidywalne. Leczenie nieoperacyjne
złamań stawowych kości piętowej dedykowane jest przede wszystkim złamaniom nieprzemieszczonym, złamaniom
typu I wg klasyfikacji Sandersa lub
chorym, u których istnieją bezwzględne
przeciwwskazania miejscowe lub ogólnoustrojowe do jakiejkolwiek interwencji operacyjnej. Całkowita destrukcja
powierzchni stawowych stawu skokowo-piętowego i skokowo-piętowo-łódkowatego charakterystyczna dla złamań
zmiażdżeniowych, przy bezwzględnych przeciwwskazaniach do wykonania operacyjnej otwartej lub zamkniętej repozycji odłamów kostnych i ich
stabilizacji, jest także wskazaniem do
zastosowania metody czynnościowej.
Wydaje się być ona swoistego rodzaju
wyrazem bezsilności i wręcz „krzykiem
rozpaczy” w konfrontacji z całkowitym
zmiażdżeniem powierzchni stawowych
kości piętowej i utratą ich kongruencji,
czemu towarzyszą zwykle o wyraźnej
ekspresji klinicznej skórne znamiona
urazu pod postacią masywnego krwiaka
tyło – i śródstopia, zasinienie i nadmierne napięcie skóry tej okolicy lub ogniska
jej mechanicznego uszkodzenia. Skupia
ona jednak w sobie poprzez wprowadzenie w stawie skokowo-goleniowym
w płaszczyźnie strzałkowej początkowo
biernego, a następnie czynnego ruchu,
szereg korzystnych w tym stanie rzeczy
mechanizmów. Jest to z pewnością uruchomienie pompy mięśniowej wzmagającej przepływ żylny w obszarze
uszkodzenia, a tym samym kreującej
profilaktykę powikłań zatorowo-zakrzepowych. Jest to także powolne modelowanie uszkodzonych powierzchni
stawowych, przyśpieszone wchłanianie
się urazowego krwiaka śródstawowego,
zapobieganie procesom demineralizacyjnym tkanki kostnej oraz protekcja
odtwórczej osteogenezy [39]. Najczęściej jednak w leczeniu złamań stawowych kości piętowej stosowana jest
metoda operacyjna [40], oparta na stabilizacji odłamów kostnych różnego rodzaju materiałami zespalającymi. Są to
między innymi profilowane płyty przyOSTRY DYŻUR 2017 . tom 10 . numer 2

kostne [27,28,41,42,43], zespolenia
przezskórne [44,45,46,47,48,49,50,51],
implantowane z dostępu małoinwazyjnego [52,53,54,55,56], śruby [57,58],
zespolenia wykorzystujące metodę
artroskopową [59,60] i fluoroskopię
[61], czy też stabilizatory zewnętrzne
[62,63]. Na wykorzystanie cementu
chirurgicznego w stabilizacji odłamów
kostnych zwracają uwagę między innymi Yeo i Kwek [64] oraz Wee i Wong
[65]. Miejscową substytucję związkami
wapniowo-fosforanowymi stosują natomiast, między innymi Vittore i wsp.
[66] oraz Chen i wsp. [67]. Jest ona ich
zdaniem szczególnie przydatna w uzupełnianiu ubytków zmiażdżonej tkanki
kostnej, a tym sposobem w odtworzeniu uszkodzonych powierzchni stawowych i odzyskaniu przez nie utraconej
kongruencji.
Ryc.2.
A/ Kąt Bőhlera – rentgenogram stopy lewej w
projekcji bocznej,
B/ Kąt Gissene’a – rentgenogram stopy lewej w
projekcji bocznej - rycina własna.

Ryc.1.
Zespolenie złamania stawowego kości piętowej
lewej sposobem Rąpały;
A/ rentgenogram w projekcji bocznej,
B/rentgenogram w projekcji osiowej - rycina
własna.

Na konieczność wykonania w przebiegu analizowanych złamań pierwotnej artrodezy podskokowej zwracają uwagę między innymi Potenza i
wsp. [68], Schepers [69], López-Oliva
i wsp. [70], Holm i wsp. [71] czy też
Huefner i wsp. [72]. Każda z wymienionych metod leczenia operacyjnego złamań stawowych kości piętowej
dąży do przywrócenia prawidłowego
jej kształtu, a tym samym do odtworzenia prawidłowych wartości między
innymi kąta Böhlera i Gissene’a oraz
nadania uszkodzonym powierzchniom
stawowym pierwotnej ich lokalizacji
i kształtu. Skupiają się także na stabilnym zespoleniu odłamów kostnych.
Na te uwarunkowania zwracają uwagę
między innymi Su i wsp. [73], Isaacs i
wsp. [74] Persson i wsp. [75] oraz Tantavisut i wsp [76]. Kluczowe znaczenie
odtworzenia tych zmiennych w leczeniu złamań stawowych kości piętowej
znajduje potwierdzenie także w doniesieniach Golca P. i wsp [77]. Zwrócono
w nich uwagę nie tylko na znaczenie
przywrócenia prawidłowych wartości
kąta Böhlera i Gissene’a w odzyskaniu
utraconej sprawności motorycznej stopy i związanych z tym oczekiwanych
wyników czynnościowych, ale również
na uwidocznione w projekcji osiowej
badania radiologicznego przemieszczenia odłamów kostnych [12,39,77].

Z tych obserwacji wynika modyfikacja Golca P. i wsp. [77] kryteriów
Harnoongroja i wsp. dokonująca oceny kąta szpotawości kości piętowej.
W opinii tych autorów przemieszczenia
odłamów kostnych obrazowane zmianami kąta Harnroongroja i wsp. nie
stanowią większego problemu z łatwością poddając się skutecznej repozycji
i stabilizacji. Zdecydowanie większym
natomiast, jawi się problem repozycji i
stabilizacji odłamów kostnych decydujących o odtworzeniu, a następnie utrzymaniu prawidłowych lub zbliżonych do
prawidłowych wartości kąta Böhlera, a
zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach od podjętej decyzji operacyjnej.
Z pewnością taki stan rzeczy ma swoje odzwierciedlenie w odnotowanych
wynikach czynnościowych. Trudno
bowiem nie zgodzić się z tezą, że prawidłowa repozycja odłamów kostnych
i stabilne ich zespolenie oraz wolny
od powikłań przebieg pooperacyjny
zarówno we wczesnym jak i odległym
okresie obserwacji, sprzyja odzyskaniu
sprawności funkcjonalnej przez tych
chorych. Analiza także innych zmiennych kątowych mających miejsce w
złamaniach stawowych kości piętowej
staje się przedmiotem zainteresowania
między innymi Tantavisut i wsp. [76].
Autorzy ci zwracają uwagę na ich zmiany występujące od 3 do 12 miesiąca po
wykonanej procedurze przezskórnego
zespolenia odłamów kostnych dokonując oceny jej skuteczności badaniem
tomograficznym (CT).
Podobne okresy obserwacji w analizie wybranych zmiennych kątowych
przyjęli Golec P. i wsp. [77]. Niestety
leczenie złamań stawowych kości piętowej obarczone jest występowaniem
rożnego rodzaju powikłań miejscowych
i ogólnoustrojowych.
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Taki stan rzeczy wynika z różnych
przesłanek i okoliczności, w tym z
morfologii samego złamania, zastosowanej metody ich leczenia, przeszłości
chorobowej poszkodowanych, ich aktualnej wydolności krążeniowo-oddechowej, czy też przyjmowanych leków
i używek. Powszechnie relacjonuje się,
że powikłaniami i niekorzystnymi następstwami złamań stawowych kości
piętowej i ich leczenia, najczęściej są
infekcje powierzchowne i głębokie, powikłania zatorowo-zakrzepowe, miejscowa martwica skóry, zmiany demineralizacyjne tkanki kostnej do zespołu
dystroficznego włącznie oraz pourazowe zwyrodnienie stawów stóp.
Na ich występowanie i rodzące się
w ich przebiegu zagrożenia zwracają uwagę między innymi Bernischke
i wsp. [9], Fleischer i wsp. [10], Pelet i wsp. [78], Ding i wsp. [11], Backes i wsp. [26] oraz Golec P. i wsp.
[12,39,77]. Z obserwacji tych wynika,
że najczęściej występującymi powikłaniami leczenia złamań stawowych
kości piętowej we wczesnym okresie
obserwacji są zmiany zatorowo-zakrzepowe oraz miejscowe odczyny zapalne
lokalizujące się w miejscu wprowadzenia przez skórę materiału zespalającego. Potwierdzają także, że powikłania
zapalne prowokują powikłania zatorowo-zakrzepowe, co rodzi w oczywisty sposób szczególne zagrożenia nie
tylko dla powodzenia podjętego leczenia, ale także dla zdrowia chorego.
W obserwacji odległej natomiast, najczęściej rejestrowanymi powikłaniami
leczenia operacyjnego omawianych
złamań z zastosowaniem przezskórnych zespoleń małoinwazyjnych jest
zespół pozakrzepowy i zaburzenia dystroficzne. Częściej powikłania te są odnotowywane u chorych ze złamaniami
zmiażdżeniowymi, a czynnikami im
sprzyjającymi jest morfologia złamania oraz zespolenie odłamów kostnych
dużą liczbą elementów metalowych.
Zdaniem Golca P. i wsp. [12,39] w tym
kontekście rodzi się ambiwalentne stanowisko, że taki charakter materiału
zespalającego i jego liczebność, mimo
tego, że był wprowadzany przezskórnie
w pewnym stopniu zaprzecza idei zespoleń małoinwazyjnych. To pozornie
mało inwazyjne zespolenie odłamów
kostnych upośledza miejscowo przepływ naczyniowy, osłabia tym samym
rewaskularyzację obszaru uszkodzenia
tkanek miękkich i kości oraz prowokuje jej procesy demineralizacyjne, co
w skojarzeniu z powikłaniami zapalnymi i zatorowo-zakrzepowymi skutkuje
niekorzystnym obrazem czynnościowym. Z drugiej natomiast strony, biorąc
pod uwagę rozległość innych dostępów
operacyjnych stosowanych w leczeniu
operacyjnym złamań stawowych kości
piętowej, zespolenia przezskórne niosą
ze sobą nadzieję na zminimalizowanie
dodatkowego traumatyzowania operowanych tkanek [50,51,52,79]. Zdaniem
między innymi Tantavisut i wsp. [76]
przezskórne zespolenia małoinwazyjne
48

Ryc.3.
Zniekształcenie i zwyrodnienie stawów tyłostopia prawego po stawowym złamaniu zmiażdżeniowym
kości piętowej;
A/ rentgenogram w projekcji bocznej,
B/rentgenogram w projekcji osiowej - rycina własna.

generują jedynie od 09 do 1% powikłań
pod postacią infekcji powierzchownych
i głębokich, a zmienne kątowe utrzymują się w okresie obserwacji rocznej na
oczekiwanym poziomie. Zdecydowanie
częstsze występowanie powikłań infekcyjnych u operowanych z powodu złamań stawowych kości piętowej metodą
przezskórnych zespoleń małoinwazyjnych, a klasyfikowanych wg podziału
Sandersa relacjonuje van Hoevy i wsp.
[79]. Autorzy ci ustalają ich występowanie na poziomie 33%, a wartości kąta
Böhlera w obserwacji odleglej w granicach 350. Dane te są wyraźnie zbliżone
do uzyskanych w badaniach Golca P. im
wsp. [12,39,77]. Zdaniem także między
innymi Backes i wsp. [80]. Zhang i
wsp. [81] w leczeniu operacyjnym złamań stawowych kości piętowej istnieje
cały szereg różnego rodzaju zagrożeń,
a zwłaszcza u chorych, u których zastosowano otwartą repozycję odłamów
kostnych. Między innymi są to powikłania infekcyjne powierzchowne i głębokie, które powodowane są najczęściej drobnoustrojami z grupy pałeczek
jelitowych (enterobacteriaceae) lub
gronkowców (staphylococcus aureus)
oraz martwica skóry. Takie okoliczności zmusiły autorów tych doniesień do
stosowania celowanej dożylnej antybiotykoterapii oraz do usunięcia implantowanego materiału zespalającego
połączonego z chirurgicznym oczyszczeniem powierzchni zakażonych (debridement). U 6% operowanych natomiast, u których zastosowali otwartą
repozycję i wewnętrzną stabilizację
odłamów kostnych stwierdzili martwicę
skóry, jednak bez obecności patogenów
bakteryjnych. Na szczególne zagrożenie wystąpienia martwicy skóry w obszarze operacyjnym po zastosowaniu
dostępu bocznego, zwraca uwagę między innymi Schepers [25], a zdaniem
Assous i Bhamra [82] ma ono miejsce
przede wszystkim u palaczy tytoniu.
Jun i Xuecheng [83] zarejestrowali powikłania zapalne u 5,3% operowanych
z powodu złamań stawowych kości pię-

towej przyjmując palenie tytoniu oraz
otyłość za czynniki im sprzyjające. Li
i wsp. [84] w obserwacji sześcioletniej
odnotowali powikłania zapalne u 4%
operowanych, a martwicę skóry u 7%
z nich. Przedmiotem zainteresowania
tych autorów jest także zrost odłamów
kości piętowej w nieprawidłowym
ustawieniu, co stwierdzili u 3% chorych oraz jego brak, co miało miejsce
u 1,2% z nich. Destabilizacja materiału
zespalającego była natomiast, udziałem
2,3% operowanych. Najgroźniejszą
konsekwencją zakażeń powierzchownych i głębokich w leczeniu operacyjnym złamań stawowych kości piętowej
jest z pewnością jej zapalenie. Na taki
stan rzeczy zwracają uwagę między innymi Merlet i wsp. [85]. W tych okolicznościach Walsh i Yates [86] rozważają ewentualność wykonania resekcji
tej kości. W materiale Golca P. i wsp.
[12,39,77] powikłania leczenia operacyjnego złamań stawowych kości piętowej z zastosowaniem przezskórnych
zespoleń małoinwazyjnych zostały rejestrowane zarówno w obserwacji wczesnej jak i odległej. W zależności od płci,
morfologii złamania, czasu obserwacji
operowanych oraz zastosowanego materiału przezskórnie stabilizującego reponowane odłamy kostne, powikłania
zatorowo-zakrzepowe autorzy ci rozpoznali u od 3 do 21,4% z nich, powikłania infekcyjne u od 10,3 do 42,8%,
a destabilizację zespolenia odnotowali
u 1,4%. Liczba tych powikłań była wyraźnie związana z morfologią samego
złamania oraz rodzajem i liczbą użytego materiału zespalającego. Autorzy ci
stwierdzili także związek między występującymi powikłaniami zapalnymi
i zatorowo-zakrzepowymi. Niezależnie
od przyjętego sposobu leczenia złamań
stawowych kości piętowej, ważnym jej
uzupełnieniem jest indywidualizowane
i konsekwentnie realizowane postępowanie fizjoterapeutyczne. W opinii Golec P. i wsp. [12,39] powinno ono być
zunifikowane na stawiane cele usprawniania chorych i oczekiwane jego efekOSTRY DYŻUR 2017 . tom 10 . numer 2

ty, a indywidualizowane w zależności
od morfologii złamania, zastosowanej
metody zespalania odłamów kostnych,
występujących powikłań, a także ogólnej kondycji psycho-fizycznej operowanych. Trudno sobie wyobrazić skuteczne leczenie przedmiotowych złamań
bez zaplanowanej fizjoterapii, a zwłaszcza w postępowaniu ukierunkowanym
na odzyskanie sprawności motorycznej
leczonych oraz wydolności i estetyki
ich chodu. W literaturze fachowej problematyka ta w odniesieniu do złamań
stawowych kości piętowej nie znajduje
wyczerpującej i przekonywującej ekspozycji. Świadectwem takiego stanu
rzeczy są doniesienia Follak i Merk
[87], czy też Yip-Kan i Yuen-Fong [47].
Wobec tego w badaniach Golec P. i
wsp. [12,39] autorzy ci opracowali autorski program usprawniania operowanych z zastosowaniem przezskórnych
zespoleń małoinwazyjnych. Oparty
był on na całym szeregu indywidualnie
dobieranych zabiegach fizykalnych i
ćwiczeniach, w tym wykorzystujących
mechanizm ciągłego ruchu biernego.
Ich częstotliwość ustalali zgodnie z aktualnymi możliwościami operowanych,
pooperacyjnym obrazem klinicznym,
ekspresją występujących powikłań
miejscowych i ogólnoustrojowych oraz
akceptacją i gotowością usprawnianych do realizacji podjętych działań
leczniczych. Połączenie wyników radiologicznych leczenia operacyjnego
złamań stawowych kości piętowej z
zastosowaniem przezskórnych zespoleń
małoinwazyjnych uzyskanych w badaniach Golca P. i wsp. [12,39,77] z
wynikami czynnościowymi w znacznej
mierze wynikającymi z prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego
[39] pozwala tym autorom na przyjęcie
stanowiska, że metoda ta u większości
operowanych skutkuje korzystnym obrazem klinicznym. Wyniki uzyskane
u chorych, którzy doznali złamań „typu
języka” były zdecydowanie lepsze, a
dedykowaną metodą ich leczenia jest
sposób Westhuesa. Stosowanie tej metody repozycji i stabilizacji odłamów
kostnych w złamaniach zmiażdżeniowych wg klasyfikacji Essex-Lopresti, w
tym także wzbogacenie jej dodatkowo
drutami Kirschnera lub zastosowanie jedynie tych drutów, nie zawsze prowadzi
do dobrych wyników radiologicznych
i czynnościowych. Problem ten staje
się udziałem rozważań między innymi
Qi i wsp. [49] oraz Walde i wsp. [51].
Z obserwacji Golec P. i wsp. [12,39]
wynika również, że taki typ zespolenia
odłamów kostnych prowokuje powikłania zapalne, a te zatorowo-zakrzepowe,
co skutkuje gorszymi wynikami leczenia. Metoda przezskórnej, małoinwazyjnej stabilizacji odłamów kostnych w
analizowanych złamaniach wydaje się
być jednak zdecydowanie preferowaną.
Hołdują jej między innymi Tomersen
i wsp. [44], De Wall i wsp. [45], Ciao
i wsp. [54], czy też van Hoeve i wsp.
[79]. Wyniki radiologiczne i czynnościowe leczenia operacyjnego złamań
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stawowych kości piętowej przekładają
się w oczywisty sposób na jakość życia
operowanych. Na te zależności zwracają uwagę między innymi Alexandridis
i wsp. [88,89], Gonnelli i wsp. [90] oraz
Backes i wsp. [91]. Zależność jakości
życia kobiet w okresie pomenopauzalnym, które doznały złamań stawowych
kości piętowej od ich wieku i biologicznej wartości tkanki kostnej, relacjonują
Gonnelli i wsp. [90]. Alexandridis i wsp.
[88] analizując doniesienia naukowe
poruszające te zagadnienia sugeruje, że
jakość życia u chorych operowanych
z powodu przedmiotowych złamań
przyjmuje zróżnicowaną charakterystykę w zależności od oceny określonych
domen. Backes i wsp. [91] natomiast,
uznają jakość życia tych chorych za
satysfakcjonującą, mimo odnotowanych w trakcie ich leczenia powikłań
infekcyjnych. Być może problematyka
leczenia operacyjnego złamań stawowych kości piętowej nabierze innego,
bardziej korzystnego charakteru przy
zastosowaniu śródszpikowego blokowanego gwoździa typu calcanail, czego
wyrazem są doniesienia miedzy innymi
Falis i Pyszel [92], Goldziak i wsp. [93]
oraz Simon i wsp. [94].
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