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Nowoczesne zespolenia w leczeniu operacyjnym złamań stawowych kości piętowej
Modern connection in the surgical treatment of the intra-articular calcaneal fractures
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Złamania stawowe kości piętowej stanowią jeden z najtrudniejszych problemów
współczesnej traumatologii, co wynika
między innymi z ich morfologii, trudności
w uzyskaniu anatomicznej repozycji odłamów kostnych i skutecznej ich stabilizacji,
ale także z rodzących w czasie ich leczenia zagrożeń powikłaniami miejscowymi i
ogólnoustrojowymi. Dotychczas stosowane
zespolenia wydają się być mało zadowalające zarówno dla lekarzy, ale także dla leczonych, zwłaszcza w złamaniach zmiażdżeniowych według podziału Essex-Lopresti oraz
w złamaniach typu III i IV wg podziału Sandersa. Celem przedmiotowego opracowania jest prezentacja ryglowanego gwoździa
śródszpikowego typu calcanail oraz c-nail
w leczeniu operacyjnym złamań stawowych
kości piętowej, jako nowego typu zespolenia
odłamów kostnych. Opracowanie posiada
charakterystykę przeglądu piśmiennictwa
z lat od 1998 do 2018 roku dokonanego w
oparciu o dostępne publikacje krajowe oraz
zagraniczne. Prezentowana w pracy rycina
1 obejmuje okres pełnienia etatowych obowiązków Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 WSK w Krakowie przez
prof. dr hab. n. med. Edwarda Golec.

Wstęp
Złamania stawowe kości piętowej
stanowią jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej traumatologii,
co wynika między innymi z ich morfologii, trudności w uzyskaniu anatomicznej repozycji odłamów kostnych
i skutecznej ich stabilizacji, ale także
z rodzących się w czasie ich leczenia
zagrożeń powikłaniami miejscowymi i
ogólnoustrojowymi [1,2,3,4,5,6,7,8,9].
Dotychczas stosowane zespolenia wydają się być mało zadowalające zarówno dla lekarzy oczekujących przede
wszystkim skutecznego odtworzenia
anatomicznego kształtu kości piętowej,
zwłaszcza w złamaniach zmiażdżeniowych według (wg) podziału Essex-Lopresti i w złamaniach typu III i IV wg
podziału Sandersa [10,11,12,13,14],
ale także dla leczonych, dla których
powrót do utraconej sprawności fizycznej i satysfakcjonująca jakość życia ma
znaczenie kluczowe [15,16]. Z pewnością kolejną generacją stosowanych w

Intraarticular fractures of the calcaneus
are one of the most difficult problems of modern traumatology, what is determined by
their morphology, difficulties in obtaining
anatomical reposition of bone fragments and
effective stabilization, but also by emerging
threats of local and systemic complications
during the treatment. Modern techniques
seem to be not satisfactory for both, doctors
and patients, especially in comminuted fractures according to the Essex-Lopresti and
in types III and IV fractures ofaccording to
Sanders. The aim of this study is to present
a intramedullary nail - Calcanail and C-nail- in the surgical treatment of intraarticular
calcaneal fractures, as a new type of reduction and stabilization of bone fragments.
The study has the characteristics of a literature review from 1998 to 2018 based on
available national and foreign publications
and web portals. The Figure 1 presented in
the article comes from the period of fulfilling full-time duties of the Head of the Clinic
of Traumatology and Orthopedics at the 5th
Military Hospital in Krakow by professor
Edward Golec.

złamaniach stawowych kości piętowej
jest śródszpikowy gwóźdź typu calcanail oraz c-nail, których krótką charakterystykę przedstawiamy na podstawie
dostępnego piśmiennictwa krajowego
i zagranicznego z ostatniego dziesięciolecia.

Ryc.1.
Zespolenie złamania kości piętowej lewej
gwoździem ryglowanym typu Calcanail;
a/ rentgenogram w projekcji bocznej (L),
b/rentgenogram w projekcji osiowej (rycina
własna).
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uszkodzonych powierzchni stawowych.
Są zespoleniami „małoinwazyjnymi”
zmniejszającymi ryzyko wystąpienia
powikłań, w tym przede wszystkim
miejscowych. Wydaje się także, że zastosowanie gwoździa typu calcanail
oraz c-nail otwiera nową erę w leczeniu
operacyjnym złamań stawowych kości
piętowej.

Ryc.2.
Gwóźdź śródszpikowy c-nail [17]

Cel pracy
Celem pracy była prezentacja gwoździa typu calcanail oraz c-nail stosowanego w leczeniu operacyjnym złamań
stawowych kości piętowej, jako nowych zespoleń i stabilizacji odłamów
kostnych.
Materiał i metody
Opracowanie posiada charakterystykę
przeglądu piśmiennictwa z lat od 1998
do 2018 roku dokonanego w oparciu o
dostępne publikacje krajowe oraz zagraniczne pozyskane z dostępnych baz
informacyjnych.
Wyniki
Do prezentowanego opracowania
włączono 49 publikacji tematycznych,
w tym 3 krajowe i 45 zagranicznych
oraz 1 pozyskaną z portalu internetowego (Rycina 2). W grupie tych doniesień znajduje się pięć opracowań
prezentujących przedmiotowe zespolenia złamań stawowych kości piętowej
(35,36,37,38,39) oraz 1 pozyskana z
portalu internetowego (17). Pozostałe
doniesienia przybliżają rzeczową problematykę w oparciu o krótką charakterystykę różnych metod zespolenia
i stabilizacji odłamów kostnych w
złamaniach stawowych kości piętowej, w tym od przezskórnych zespoleń małoinwazyjnych, poprzez metody
z dostępów artroskopowych i innych,
zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych oraz zespoleń z wykorzystaniem
gwoździ i płyt do artrodez podskokowych włącznie. Przywołane publikacje poruszają zagadnienia związane
z morfologią, sposobami leczenia i powikłaniami złamań stawowych kości
piętowej, z wykorzystaniem w stabilizacji odłamów kostnych różnego typu
materiałów zespalających, ze szczególnym uwzględnieniem gwoździ śródszpikowych typu calcanail oraz c-nail.
Uwagę zwraca możliwość skutecznego
zastosowania wymienionych gwoździ w leczeniu operacyjnym złamań
zmiażdżeniowych wg podziału Essex-Lopresti oraz w złamaniach typu III i
IV wg podziału Sandersa. Zwłaszcza
gwóźdź typu c-nail pozwala na wielopłaszczyznową stabilizację odłamów
kostnych z jednoczesnym unoszeniem
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Dyskusja
Odpowiedni dobór metody leczenia
złamań stawowych kości piętowej jest
nieustannie i szeroko dyskutowany na
łamach krajowej i światowej literatury
fachowej. Do najczęściej stosowanych
zespoleń w operacyjnym leczeniu złamań stawowych kości piętowej należą
między innymi przezskórna stabilizacja
sposobem Westhuesa [18], w tym w
modyfikacji Rąpały [19], wielokształtne płytki przykostne [20,21], wielopłaszczyznowe stabilizatory zewnętrzne [22,23], przezskórne zespolenia
małoinwazyjne, w tym wykorzystujące
metodę artroskopową [24,25,26,27,28],
czy też gwoździe śródszpikowe [29].
Stosowany jest także cement ortopedyczny [30,31], pierwotne artrodezy
podskokowe [32,33] oraz augmenty
wapniowo-fosforanowe [34]. W ostatnich latach w leczeniu operacyjnym
złamań stawowych kości piętowej wykorzystywany jest również śródszpikowy gwóźdź blokowany typu calcanail
[35,36,37,38,39] oraz c-nail [17]. Ważnym elementem leczenia operacyjnego
omawianych złamań jest także wybór
odpowiedniego dostępu operacyjnego. Najczęściej jest nim dostęp boczny
[40,41,42], w tym małoinwazyjny [43],
także dostępy artoskopowe [11,26] oraz
przez zatokę stępu [44,45,46]. Rozwój
metod operacyjnego zespalania odłamów kostnych w złamaniach stawowych kości piętowej był z pewnością
związany z rozwojem technik radiologicznego ich obrazowania i komputerowej nawigacji [47,48,49]. Zastosowanie śródszpikowego gwoździa typu
calcanail i c-nail niewątpliwie wymaga
wykonania zabiegu operacyjnego pod
kontrolą toru wizyjnego, co pozwala
na skuteczną i kontrolowaną repozycję
odłamów kostnych oraz wymaganą ich
stabilizację. Falis i Pyszel [33] prezentują grupę 17 chorych (18 złamań) leczonych operacyjnie w trybie odroczonym, średnio o 6 dni, z zastosowaniem
gwoździa śródszpikowego blokowanego metodą zamkniętą (Calcanail). W 3
miesięcznej obserwacji u wszystkich
chorych uzyskali zrost kostny, a w obserwacji 12 miesięcy nie odnotowali
żadnych powikłań. Autorzy ci uważają
przedmiotowe zespolenie za szczególnie efektywne w leczeniu operacyjnym
złamań stawowych kości piętowej, jako
małoinwazyjne i skuteczne. Podobne
obserwacje są udziałem Goldzak i wsp.
[34] oraz Simon i wsp. [35], którzy stosując taką samą technikę operacyjną
wykazują szczególną przydatność tego
zespolenia w leczeniu operacyjnym

omawianych złamań, nie odnotowując
żadnych powikłań. Zgromadzenie jedynie nielicznych publikacji prezentujących śródszpikowy blokowany typu
calcanail w leczeniu operacyjnym złamań stawowych kości piętowej sugeruje, że jest to zespolenie jeszcze mało
znane i rzadko wykorzystywane w praktyce klinicznej, co odnosi się również
do gwoździa typu c-nail. Publikowane
jednak wyniki, prosta technika operacyjna, skuteczna repozycja odłamów
kostnych i trwała ich stabilizacja budzą
nadzieję, że znajdzie ono stałe miejsce
w codziennej praktyce operacyjnej.
Wnioski
Analiza zgromadzonego materiału w
cytowanych publikacjach prezentujących śródszpikowy blokowany gwóźdź
typu calcanail oraz c-nail sugeruje
szczególną ich przydatność w leczeniu
operacyjnym złamań stawowych kości
piętowej.
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