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Streszczenia według kolejności wygłaszania
Abstracts in order of presentation

Streszczenia opublikowano w wersji nadesłanej przez autorów

Abstracts were published in original version

Symptomatic hypertrophy of the peroneal muscle belly treated by arthroscopy. Case presentation

Bogusław Sadlik
Klinika Św. Łukasza, Bielsko-Biała

Zdrowy, 18-letni piłkarz zgłosił z kilkumiesięcznymi objawa-
mi przeskakiwania w okolicy prawej kostki bocznej podczas
forsownego zgięcia podeszwowego stopy, dającymi dolegli-
wości bólowe po forsownym treningu oraz wieczorem po
bardziej aktywnym dniu. W wywiadzie uraz skrętny prawego
stawu skokowo-goleniowego sprzed 3,5 roku bez nawrotów.
W badaniu fizykalnym stwierdzono prawidłowy zakres rucho-
mości czynnej i biernej oraz prawidłową stabilność prawego
stawu skokowo-goleniowego, bez obrzęku w okolicy kostki
bocznej. W trakcie stawania na palcach stwierdzono przeska-
kiwanie ścięgien strzałkowych w okolicy tylnego brzegu
kostki bocznej, szczególnie podczas supinacji stopy. Badanie
USG: W obrębie ścięgien mięśni strzałkowych przebiegają-
cych do przodu od kostki bocznej widoczny niewielki obrzęk
z pogrubieniem pochewek – zmiany zapalne. Postawiono
rozpoznanie: Przewlekłe zapalenie ścięgien strzałkowych
prawego podudzia o podłożu przeciążeniowym. Zastosowano
leczenie fizykalne przeciwzapalne: jonoforeza z niesterydo-
wym lekiem przeciw zapalnym oraz streaching mięśni strzał-
kowych, które nie przyniosło poprawy. Pacjenta zakwalifiko-

Symptomatyczna hipertrofia brzuśca mięśnia strzałkowego krótkiego leczona tenosko-
powo. Opis przypadku

22-04-2010 CZWARTEK / THURSDAY

POPOŁUDNIOWA SESJA NAUKOWA  / AFTRENOON SCIENTIFIC SESSION

CIEKAWE PRZYPADKI / CASES PRESENTATION

Arthroscopic treatment of the focal chondronecrosis of the posterior-medial part of the talar dome.
Case presentation

Bogusław Sadlik
Klinika Św. Łukasza, Bielsko-Biała

Pacjentka lat 28, zgłosiła się z powodu dolegliwości bólowych
w obrębie prawego stawu skokowo-goleniowego, pojawiają-
cymi się podczas chodzenia w butach na wysokim obcasie. Ból
nasilał się po dłuższym chodzeniu, występuje okresowo, ma
charakter nagły i kłujący, odczuwalny wyraźnie wewnątrz sta-
wu. W wywiadzie oraz skrętny prawego stawu skokowego
o charakterze supinacyjno-ewersyjnym ok. 6 miesięcy wcze-
śniej. Badanie fizykalne: Trudności w staniu na palcach, ogra-
niczona czynna rotacja zewnętrzna i wewnętrzna oraz zgię-
cie podeszwowe stopy, obrzęk wokół kostki bocznej i przy-
środkowej. Ruchomość bierna prawidłowa. Wyczuwalne de-

Artroskopowe leczenie ogniskowej chondronekrozy tylno-przyśrodkowej powierzchni
bloczka kości skokowej z dojścia tylnego. Opis przypadku

wano do tenoskopii diagnostycznej. W trakcie tenoskopii
z dojść standardowych wg Van Dijk’a stwierdzono zbyt ni-
sko schodzący brzusiec mięśnia strzałkowego krótkiego utrud-
niający przesuwanie ścięgna w kanale kostki bocznej. Częścio-
wo resekowano troczek górny kostki bocznej nie uszkadza-
jąc go całkowicie oraz wykonano elektroresekcję brzuśćca
mięśniowego wchodzącego do tunelu kostki bocznej, innych
patologii nie stwierdzono. Dyskusja: Wśród nieurazowych pa-
tologii ścięgien strzałkowych w pierwszej kolejności wymie-
nić należy zapalenia ścięgna lub jego pochewki na tle prze-
ciążeniowym. Zapalenia ścięgien strzałkowych przebiegające
w wyniku zaburzeń metabolicznych dotyczą zwykle ludzi star-
szych. Pacjenci, u których stwierdzić można zespół zwężenia
kanału kostki bocznej na tle jej odmian anatomicznych lub
nawykowe podwichanie ścięgien na tle wrodzonej wiotkości
troczka górnego kostki bocznej stanowią bardzo nieliczną
grupę. Jeszcze rzadziej spotkać można przypadki konfliktu
w kanale kostki bocznej na tle przerostu brzuśca mięśnia
strzałkowego krótkiego, które w literaturze anglojęzycznej
określa się jako low-lying peroneus brevis muscle.

likatne krepitacje w stawie podczas forsownego zgięcia po-
deszwowego. Badanie MRI stawu skokowo-goleniowego
prawego wykazało ogniskową martwicę chrzęstno-kostną
w części tylno-przyśrodkowej bloczka kości skokowej o wym.
8x8mm. Rozpoznanie: Ogniskowa martwica chrzęstno-kost-
na bloczka kości skokowej prawej kończyny dolnej. Zaplano-
wano leczenie artroskopowe z dojścia tylnego, w ułożeniu
pacjentki na prawym boku z zastosowaniem wyciągu pośred-
niego za pomocą ramienia wyciągowego, blokowanego pneu-
matycznie typu „Spider”. Oczyszczenie ubytku i jego nawier-
cenie powinno być wykonane podczas forsownego zgięcia.
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Wykonano port tylno-boczny i tylno-przyśrodkowy górny pod
kontrolą RTG, aby osiągnąć powierzchnię bloczka kości sko-
kowej możliwie prostopadle do jej powierzchni. Porty wyko-
nano bardziej proksymalnie niż standardowo wg Van Dijka.
Wykonano resekcję i shaving torebki stawowej tylnej, dotar-
to do stawu skokowego górnego, oczyszczono okolicę zmia-
ny. Miejsce zmiany okazało się nieosiągalne z dojścia tylne-
go ani przedniego, wykonano nawiercanie zmiany przez
kostkę przyśrodkową prętem Kirchnera φ 1,4mm czterokrot-
nie pod kontrolą artroskopu. W 6 miesiącu po operacji pacjent-
ka nie odczuwa żadnych dolegliwości bólowych, zakres ru-

chomości stawu skokowego powrócił do normy. Dyskusja: Ar-
troskopowe nawiercanie lub mikrofrakturacja podchrzęstnej
w ogniskowych uszkodzenia chrząstki stawowej daje dobre
wyniki u większości pacjentów, co opisuje wiele prac publi-
kowanych ostatnio. W większości przypadków udaje się
wykonać tę procedurę w stawie skokowym z dojścia przed-
niego, jednak tylna lokalizacja zmiany jest nieosiągalna stan-
dardowymi narzędziami. W badaniu MRI stwierdzono poło-
żenie zmiany tuż za tylną krawędzią piszczeli, a zgięcie
grzbietowe stopy powinno wytoczyć bloczek kości skokowej
ku tyłowi wystarczająco, aby wykonać nawiercenie.

Interposition in the calcaneo-cuboid joint as reason of the chronic pain after fracture
of the anterior part of calcaneus

Andrzej Mioduszewski, Mikołaj Wróbel, Robert Świerczyński
Ortopedika, Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

24 letnia pacjentka-tancerka zgłosiła się z powodu dolegliwo-
ści stopy lewej, rok wcześniej uderzyła grzbietem stopy w kant
wanny. Leczona unieruchomieniem gipsowym przez 2 tygo-
dnie a nastepnie fizjoterapią bez poprawy. Wykonano diagno-
stykę CT, MRI i RTG. Zgłaszała dolegliwości bólowe oko-
licy grzbietu stopy i stawu Lisfranca przy chodzeniu szcze-
gólnie na wyższym obcasie. Uporczywy ból promieniujący do
całej kończyny dolnej wymagający stosowania NLPZ.
W badaniu klinicznym stwierdzono prawidłowe wysklepienie
stopy, ból w okolicy stawu piętowo-sześciennego nasilający
się przy ruchach rotacyjnych stopy.
W badaniu USG stwierdzono: „Stan po złamaniu wyrostka
przedniego kości piętowej lewej w miejscu przyczepu więza-
dła rozdwojonego. Zarys kostny w miejscu złamania nierów-
ny/”wygórowany”. Część piętowo-sześcienna więzadła roz-
dwojonego wygojona w postaci wydłużonej blizny na całej
długości. W miejscu dystalnego przyczepu nierówny/wysta-
jący zarys kości sześciennej na długości około 3,7 mm

Zespół wklinowania w stawie piętowo-sześciennym jako przewlekła przyczyna
bólu po złamaniu wyrostka przedniego kości piętowej lewej z niewydolnością
więzadła rozdwojonego

(w odległości około 6 mm od odcinka proksymalnego). Bli-
zna niewydolna, w badaniu dynamicznym widoczne poszerza-
nie przestrzeni stawu piętowo-sześciennego. Pod więzadłem
widoczny jest zwłókniały obszar tkanki tłuszczowej/po prze-
bytym uszkodzeniu/krwawieniu, pod uciskiem głowicy wpu-
klający się do przestrzeni stawu”. Badanie CT potwierdziło
zniekształcenie kości piętowej i sześciennej.
Chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego: rewizji
stawu piętowo-sześciennego i plastyki więzadła rozdwojone-
go. W trakcie zabiegu stwierdzono obecność niewielkiej
gałązki nerwu  skórnego grzbietowego-przyśrodkowego, kon-
fliktującej z wygórowaniem kostnym, obecność „meniscoidu”
w szparze stawu piętowo-sześciennego. Usunięto wygórowa-
nie kostne, meniscoid, wykonano plastykę więzadła rozdwo-
jonego. Kończynę unieruchomiono w tylnej łusce zdejmowa-
nej do ćwiczeń. Na pełne obciążenie zezwolono po 6 tygo-
dniach po zabiegu. 12 tygodni po operacji chora wróciła do
pełnej aktywności sprzed urazu bez dolegliwości bólowych.

Advanced forefoot deformity combined with hallux valgus. One-staged operative reconstruction
– case prresentation

Andrzej Mioduszewski, Robert Świerczyński, Mikołaj Wróbel
Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

63-letni mężczyzna ze skrajnie zaawansowana deformacja
przodostopia w przebiegu koślawości paluchów uskarżający
się od wielu lat na dolegliwości bólowe przodostopia, trud-
ności w poruszaniu się i konflikt z obuwiem. W badaniu kli-
nicznym poszerzenie zarysów przodostopia, koślawość palu-
chów z inkongruencją MTP oraz zwichnięciem trzeszczek,
odwrócenie sklepienia poprzecznego, modzele pod głowami
II i III kości śródstopia, przykurcz prostowników palców z
młoteczkowatością. Keratoza okolicy głowy I i V kości śród-
stopia. Unerwienie i krążenie prawidłowe. Zdjęcia rtg wyka-
zały obustronnie HVA powyżej 65 stopni. Zwichnięcie stawów

Zaawansowana deformacja przodostopia w przebiegu koślawości paluchów, jednocza-
sowa operacyjna rekonstrukcja przodostopia – opis przypadku

MTP II i III z metatarsalgią i młoteczkowatością palców.
Pacjenta zakwalifikowano do jednoczasowej korekcji defor-
macji obu stop. Wykonano rekonstrukcję przodostopia-ko-
rekcję I promieni metodą Scarf ze skróceniem ok 1,5 cm
I osteotomią paliczka wg Akina. Osteotomia Weila II-V pro-
mieni stóp ze skróceniem i wydłużeniem prostowników
długich II-V. Doleczanie bezgipsowe w bucie odciążającym
przodostopie. Nie odnotowano zaburzeń w procesie gojenia
i rekonwalescencji. Uzyskano prawidłowy kształt stopy,
normalizację parametrów radiologicznych stopy i wyraźną
poprawę funkcji.
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Developmental defect of triceps surae muscle – a reason of ankle pain. Case presentation

Marek Napiontek (1), Marcin Dzianach (2)
(1) Ortop Poliklinika, Poznań (2) Rehasport Clinic, Poznań

Dwunastoletni chłopiec podczas treningów piłki nożnej odczu-
wał dolegliwości tuż powyżej guzów piętowych. W obrazie
USG zidentyfikowano wariant rozwojowy mięśnia trójgłowe-

Wariant rozwojowy mięśnia trójgłowego łydki powodem dolegliwości bólowych
w okolicy stawów skokowo-goleniowych – opis przypadku

go łydki w postaci oddzielnego ścięgna mięśnia brzuchatego
przyczepiającego się do guza piętowego. Operacyjne przecię-
cie ścięgna w obu mięśniach spowodowało zniesienie bólu.

Persitent complete disruption of the trapezoid ligament with displacement of the ankle. Case report

Krzysztof Bryłka, Paweł Kołodziejski, Jarosław Deszczyński
Oddział Ortopedii i Rehabilitacji – Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

23 letni pacjent doznał urazu stawu skokowego lewego pod-
czas gry w piłkę nożną (wślizg). Pacjent doznał uszkodzenia
stawu skokowego lewego typu Danis-Weber C z tym, że na
RTG stawu skokowego nie było widoczne żadne złamanie.
U pacjenta doszło do wysokiego złamania k. strzałkowej typu
Maisonneuve, całkowitego rozerwania więzadła piszczelowo-
strzałkowego, oraz całkowitego uszkodzenia więzadła trójgra-
niastego z podwichnięciem w stawie skokowym. Pacjent tra-
fił na ostry dyżur w innym ośrodku gdzie rozpoznano jedy-
nie skręcenie stawu skokowego z podwichnięciem w stawie
skokowym i założono pacjentowi gips podudziowy na 3 ty-
godnie. Pacjent trafił do Poradni Ortopedycznej w naszym
szpitalu po 2-óch miesiącach od urazu, stwierdzono utrzymy-
wanie się podwichnięcia bloczka k. skokowej w stawie sko-
kowym, poszerzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Zakres ruchu w stawie wynosił 0 st. zgięcia grzbietowego i
ok. 20 st zgięcia podeszwowego. Podjęto decyzję o leczeniu

Zastarzałe całkowite rozerwanie więzadła trójgraniastego z podwichnięciem
w stawie skokowym – opis przypadku

operacyjnym pacjenta, operacja odbyła się około 2,5 miesią-
ca po urazie. Wykonano operację – zrekonstruowano więza-
dło trójgraniaste, wykonano osteotomię k. strzałkowej (zrost
w nieprawidłowej rotacji), zespolono więzozrost piszczelo-
wo-strzałkowy. Po okresie 6 tygodni rozpoczęto ćwiczenia
czynne i bierne stawu skokowego wciąż utrzymując zakaz
obciążania kończyny. Obciążanie kończyny wprowadzono po
kolejnych 2 tygodniach. Rehabilitacja trwała około 3 mie-
sięcy, po okresie około 5 miesięcy od operacji usunięto
wkręty więzozrostowe, po czym pacjent przeszedł jeszcze
jedną serię rehabilitacji. Obecnie pacjent jest około 1,5 roku
po operacji, uzyskano zadziwiająco dobry wynik – pacjent
nie odczuwa dolegliwości bólowych, powrócił do rekreacyj-
nego uprawiania sportu. Nie występują cechy niestabilności
stawu. Jak na razie po 1,5 roku od operacji na kontrolnych
prześwietleniach nie stwierdzono obecności zmian zwyrod-
nieniowych.

Total arthroplasty of the ankle – indications and complications. Own experiences

J. Nazar, P. Michalski, T. Jaszczak
Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii UM im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego
(CESG) cieszy się rosnącym zainteresowaniem i związana jest
z dużymi oczekiwaniami chorych. Obecnie znacznie ulepszo-
no technologię endoprotez przez co uzyskano bardziej anato-
miczne implanty. Prezentujemy własne doświadczenia zdoby-
tych w ciągu ostatnich 2 lat.
Od 2008 roku u 12 chorych wykonaliśmy zabieg CESG.
Zasadniczym wskazaniem było pourazowe zwyrodnienie sta-
wu, przeważnie po złamaniu trójkostkowym goleni. Wiek
chorych wahał się między 30, a 50 rokiem życia – czyli
w okresie największej aktywności życiowej.
Ocenialiśmy u chorych dolegliwości bólowe stawu skokowo-
goleniowego w skali VAS, oraz zakres ruchu w okresie przed-

Endoprotezoplastyka całkowita stawu skokowo-goleniowego – wskazania i powikłania.
Doświadczenia własne

i pooperacyjnym. U wszystkich chorych uzyskaliśmy znacz-
ne zmniejszenie dolegliwości bólowych, a w 60 % przypad-
ków udało nam się uzyskać poprawę zakresu ruchu w stawie
skokowo-goleniowym.
U 3 chorych powikłania pooperacyjne dotyczyły utrudnione-
go gojenia się rany. Poza tym u 2 chorych pojawiły się po-
wikłania późne związane z przykurczem ścięgna Achillesa
i okresowymi bólami zmęczeniowymi.
Naszym zdaniem całkowita endoprotezoplastyka stawu sko-
kowo-goleniowego jest lepszą alternatywa w porównaniu
z artrodezą stawu skokowo-goleniowego. CESG może być
wykonana u ludzi młodych o dużych wymaganiach w zakre-
sie dalszej aktywności fizycznej.
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PST – TERAPIA SYGNAŁEM PULSACYJNYM
PST – PULSED SIGNAL THERAPY

Midtarsal joint – an underestimated cause of painful ankle in multimodality diagnostic imaging

Marcin Dzianach
Rehasport Clinic, Poznań
Zakład Radiologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Staw Choparta – niedoceniana przyczyna dolegliwości „stawu skokowego”
w badaniach diagnostyki obrazowej

23-04-2010 PIĄTEK / FRIDAY

SESJA NAUKOWA ZAPROSZONYCH WYKŁADOWCÓW
 SCIENTIFIC SESSION OF INVITED GUEST SPEAKERS

Ultrasonographic and histological appearence of  the heel entezopathy

Zbigniew Czyrny
Praktyka prywatna, Michałów Grabina

Obraz USG i histologiczny entezopatii w obrębie pięty, czyli co to są „ostrogi
piętowe” i co z tego wynika

Praca wydrukowana w numerze 02/2010 Journal of Orthopaedic Trauma Surgery and Related Research
Article published in No 02/2010 Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Praca wydrukowana w numerze 02/2010 Journal of Orthopaedic Trauma Surgery and Related Research
Article published in No 02/2010 Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Scarf osteotomy and forefoot surgery planning

Michel Maestro, Bruno Ferre, Julien Cazal
Institute of Sports Medicine and Surgery, IM2S
11bis Avenue d’Ostende, 98000 Monaco

Praca wydrukowana w numerze 02/2010 Journal of Orthopaedic Trauma Surgery and Related Research
Article published in No 02/2010 Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Flexor digitorum brevis (FDB) transfer (Pisani technique) in correcting metatarso-phalangeal joint
(MtPj) instability of the second toe

Michel Maestro, Bruno Ferre, Julien Cazal
Institute of Sports Medicine and Surgery, IM2S
11bis Avenue d’Ostende, 98000 Monaco

Praca wydrukowana w numerze 02/2010 Journal of Orthopaedic Trauma Surgery and Related Research
Article published in No 02/2010 Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Is it still possible to use a Scarf osteotomy to treat an hallux valgus in 2010?
Peut-on faire encore un scarf en 2010?

Christopher Piat
Hôpital Henri Mondor 94010 Creteil
Hôpital Lariboisière Centre Viggo Petersen 75010 Paris
Clinique Victor Hugo 75116 – Paris, France

Praca wydrukowana w numerze 02/2010 Journal of Orthopaedic Trauma Surgery and Related Research
Article published in No 02/2010 Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research
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Proprioception in the rehabilitation of patients with foot and ankle joint dysfunction

Witold Dudziński
Rehasport Clinic, Poznań

Propriocepcja w procesie rehabilitacji chorych z dysfunkcją stopy i stawu skokowo-
goleniowego
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Selected anatomical features of the foot and hallux valgus deformity

Wiktor Orzechowski, Andrzej Wall
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM we Wrocławiu

Koślawe zniekształcenie stanowi nadal otwarty problem za-
wierający wiele niewyjaśnionych pytań dotyczących nie tyl-
ko etiopatogenezy i biomechaniki tego zniekształcenia lecz
także jego leczenia. Celem pracy było określenie czynników
predysponujących do powstania zniekształcenia, określenie
cech anatomicznych stopy w oparciu o badanie ortopedyczne
oraz wyodrębnienie nieprawidłowości występujących w szkie-
lecie stopy na podstawie badania rentgenometrycznego i plan-
tokonturograficznego u chorych z koślawym zniekształceniem
palucha. Materiał badań stanowiło 350 stóp u 180 chorych
leczonych operacyjnie z powodu koślawości palucha w Ka-

Wybrane cechy anatomiczne stopy a koślawe zniekształcenie palucha

tedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu w latach 1980-1994, według metody Degi, Kellera
i McBride’a. Wszystkich chorych, przed podjęciem leczenia
operacyjnego, poddano badaniu ortopedycznemu, rentgeno-
graficznemu i plantokonturograficznemu. Za predysponujące
do rozwoju zniekształcenia uznano czynniki takie jak: dzie-
dziczność, kształt egipski stopy i wskaźnik śródstopia „plus”.
Większość cech ocenianych w badaniu ortopedycznym, rentge-
nometrycznym i plantokonturograficznym prezentowała warto-
ści wskazujące na nieprawidłowości występujące w obrębie
stopy u chorych ze zniekształceniem koślawym palucha.

Early results of operative treatment of hallux valgus with scarf osteotomy

Wiktor Orzechowski, Szymon Dragan
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM we Wrocławiu

W pracy przedstawiono wstępną ocenę wczesnych wyników
operacyjnego leczenia palucha koślawego przy użyciu meto-

Wczesne wyniki operacyjnego leczenia koślawego zniekształcenia palucha metodą scarf

dy SCARF, u 20 chorych. W ocenie posłużono się czynno-
ściową metodą oceny Orzechowskiego.
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Comparison of the two osteotomies – proximal part of the 1st metatarsal and scarf in the treatment
of the mild and severe halullux valgus

Łukasz Kołodziej (1), Barbara Jasiewicz (2)
(1) Klinika Ortopedii i traumatologii PAM Szczecin; (2) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji CMUJ Zakopane

Wstęp: Osteotomia podstawy I kości śródstopia jest uznaną
metodą leczenia operacyjnego, która znacząco zmniejsza
szpotawe ustawienie I kości śródstopia. W przypadkach
z współistniejącym patologicznym nachyleniem powierzch-
ni stawowej dalszej I kości śródstopia (wyrażoną kątem
DMMA) powinna być ona uzupełniona dodatkową osteoto-
mią podgłowową. Osteotomia trzonu I kości śródstopia typu
SCARF pozwala jednoczasowo zmniejszyć kąt międzyśród-
stopny i kąt DMMA. Celem pracy jest porównanie wyników
leczenia operacyjnego umiarkowanych i zaawansowanych
postaci paluchów koślawych za pomocą tych dwóch technik.
Materiał i metody: W badaniu dokonano porównania dwóch
grup pacjentów leczonych w dwóch ośrodkach. Grupę
I stanowiło 17 chorych leczonych operacyjnie za pomocą
osteotomii podstawy I kości śródstopia, uzupełnioną w 4 przy-
padkach o osteotomię podgłowową celem korekcji kąta

Porównanie osteotomii podstawy I kości śródstopia i osteotomii trzonu typu scarf
w leczeniu umiarkowanych i zaawansowanych postaci paluchów koślawych

DMMA i w 7 przypadkach o osteotomię paliczka podstaw-
nego typu Akina. Do Grupy II należało 17 chorych leczo-
nych operacyjnie za pomocą osteotomii typu SCARF i Akin.
Średnia wartość kąta koślawości palucha w Grupie I wyno-
siła a 38,5 stopni a w Grupie II 39 stopni (p<0,05). Okres
obserwacji wyniósł średnio 2 lata i był zbliżony w obu
grupach. Wyniki: Średnia wartość kąta koślawości palucha
po leczeniu operacyjnym wyniosła: w Grupie I 15,25 stopni
a w Grupie II 14,35 stopnia (p<0,05). W Grupie I 2 pacjen-
tów zgłasza chęć reoperacji z powodu nawrotu deformacji
koślawej palucha natomiast w grupie II nawrót deformacji
wymagający dalszego leczenia wystąpił u 1 chorej natomiast
u kolejnej utrzymują się przetrwałe dolegliwości bólowe
i sztywność stawu śródstopno palcowego I. Wnioski: Obie
przedstawione metody są równie skuteczne w leczeniu
umiarkowanych i ciężkich postaci paluchów koślawych.

Possibilities and restrictions of the scarf osteotomy in operative treatment of hallux valgus

P. Czuma, J. Semenowicz, R. Walo, W. Rygałło, K. Jasiński
Samodzielny Publiczny Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba, Piekary

Metoda operacyjnej korekcji palucha koślawego „Scarf” jest sto-
sowana na Oddziale III Samodzielnego Publicznego Szpitala
Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich od 2002 roku. Od tego
czasu wykorzystano ją w leczeniu u ponad 400 chorych. Praca
ta ma na celu krytyczną analizę osteotomii “Scarf” na podstawie
aktualnego piśmiennictwa oraz zdobytego doświadczenia
z uwzględnieniem kontrowersji dotyczących metody. W oparciu
o konkretne przypadki podjęto próbę określenia możliwości, jakie
oferuje osteotomia „Scarf” oraz ograniczeń, jakie ze sobą niesie,
biorąc pod uwagę między innymi wiek, poziom aktywności oraz

Możliwości i ograniczenia osteotomii „Scarf” w operacyjnym leczeniu palucha
koślawego

oczekiwania pacjentki, wyjściowy stopień koślawości palucha,
stopień pochylenia powierzchni stawowej głowy I kości śródsto-
pia, obecność metatarsalgii. Analizując technikę operacyjną krok
po kroku przedstawiono najczęstsze problemy, na jakie napoty-
ka operator oraz możliwości ich rozwiązań, a także niektóre
z modyfikacji metody dotyczące miejsca i zakresu osteotomii,
sposobów stabilizacji, towarzyszących zabiegów na tkankach
miękkich. W pracy uwzględniono również powikłania oraz inne
niepożądane efekty leczenia operacyjnego, które wystąpiły
w okresie około i pooperacyjnym.

Long term results evaluation of McBride procedure in the operative treatment of hallux valgus
deformity

W. Orzechowski, P. Romaszkiewicz, Sz. Dragan
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM we Wrocławiu

Wstęp. Koślawy paluch stanowi nadal aktualnym problemem
w chirurgii ortopedycznej, o czym chociażby świadczy fakt
opracowania do chwili obecnej około stu kilkudziesięciu
metod operacyjnego leczenia. Cel pracy Celem pracy jest
ocena wyników operacyjnego leczenia koślawego zniekształ-
cenia palucha wg metody McBride’a z zastosowaniem punk-
towej anatomiczno-czynnościowej skali oceny stanu stopy
oraz oceny rentgenometrycznej. Materiał i metoda Analizie
poddano materiał 121 stóp u 65 kobiet leczonych operacyjnie

Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego koślawego zniekształcenia palucha
metodą McBride’a

sposobem McBride’a, w latach 1995-2001, z powodu kośla-
wości palucha. Czas jaki upłynął od momentu operacji do
chwili badania kontrolnego, wahał się od 4 do 11 lat, średnio
6,5±4,2 lat. Do oceny funkcji stopy zastosowano punktowy
system oceny wg metody autora. W ocenie rentgenometrycz-
nej uwzględniono: kąt koślawości palucha, kąt intermetatar-
salny 1-2, kąt szpotawości I kości śródstopia, zakres prze-
mieszczenia trzeszczki przyśrodkowej. Wyniki W wyniku
przeprowadzonego leczenia operacyjnego zmniejszyła się licz-
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ba chorych odczuwających dolegliwości bólowe stóp oraz
zwiększyła się wydolność chodu operowanych chorych.
W sposób istotny statystycznie zmniejszyła się liczba stóp
z przerostem i stanem zapalnym kaletki przyśrodkowej gło-
wy I kości śródstopia. Zmniejszyła się również liczba bole-
snych modzeli na podeszwie stopy. Średnia wartość kąta ko-
ślawości palucha w badaniu fizykalnym zmniejszyła się
o 17,2o. Średnia wartość ogólnej oceny punktowej zwiększy-
ła się o 42,9 pkt. z 31,2 do 74,1 pkt., tj. zmieniła się o 2 ka-

tegorie ze złej do dobrej. W ocenie subiektywnej chore w 38
przypadkach (32,3%) oceniły wynik zabiegu jako bardzo
dobry, w 54 przypadkach (44,6%) jako dobry. W 5 przypad-
kach doszła do hiperkorekcji. Nawrót zniekształcenia dotyczył
14,0% przypadków z ocenianej grupy 121 stóp. Wnioski Za-
bieg korekcji koślawego zniekształcenia palucha wg McBride’a
jest nadal aktualną i dającą dobre wyniki procedurą operacyj-
ną, jednakże pod warunkiem, iż w sposób rygorystyczny prze-
strzegane są kryteria kwalifikacji chorych do zabiegu.

Mini-invasive method of Mitchell-Kramer in operative treatment of hallux valgus – preliminary report

Artur Gądek (1), Henryk Liszka (2)
(1) NZOZ Ortopedicum, Kraków;  (2) Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpital ZOZ MSWiA w Krakowie

W pracy przedstawiono wstępne wyniki korekcji deformacji
koślawej palucha małoinwazyjną metodą Mitchell-Kramera.
METODA: Analizie poddano 5 pacjentów, u których wyko-
nano małoinwazyjną osteotomię podgłowową I kości śródsto-
pia z zachowaniem klina kostnego od strony bocznej. Repo-
zycję i korekcję stabilizowano przy pomocy przezskórnie
wprowadzonego do I kości śródstopia drutu Kirschnera. Nie
stosowano opatrunku gipsowego i zezwolono na chodzenie z
odciążaniem przodostopia. Stosowano ocenę radiologiczną
(zdjęcia stopy na stojąco w projekcji AP i bocznej) oraz
kliniczną (skala AOFAS i VAS). WYNIKI: Uzyskano śred-
nią korekcję koślawości palucha o 17,7 stopnia (średni HVA

Małoinwazyjna metoda Mitchell-Kramer w leczeniu operacyjnym deformacji koślawej
palucha – doniesienia wstępne

przed zabiegiem wynosił 32,4 stopnia, a po zabiegu 14,7
stopnia), średnią korekcję kąta intermetatarsalnego o 5,2 stop-
nia (średni IM przed zabiegiem wynosił 14,3 stopnia, po
zabiegu 9,1 stopnia). W skali VAS uzyskano poprawę o 6,3
pkt. Średnia wartość AOFAS wynosiła przed zabiegiem 40,2/
100 a po zabiegu 91,2/100. WNIOSKI: Małoinwazyjna me-
toda Mitchell-Kramera jest dobrą metodą korekcji łagodnych
i średnio nasilonych deformacji koślawych palucha. Zapew-
nia dobrą stabilność rotacyjną odłamów, nie wymaga unie-
ruchomienia gipsowego, daje dobre efekty kliniczne i kosme-
tyczne. Użycie mini piły oscylacyjnej zmniejsza dostęp ope-
racyjny i zapewnia wykonanie zabiegu metodą przezskórną.

Forefoot reconstruction for hallux valgus

E. Mikhnovitch
Department of Traumatology and Orthopaedics, Belarussian State Medical University, Minsk, Belarus

Introduction: Hallux valgus is one of the most common foot de-
formities in women. Various types of surgical correction have
been described, including distal soft-tissue procedures and me-
tatarsal osteotomies. We report the method of forefoot soft-tissue
reconstruction using a transfer of the long extensor tendon of
the fifth toe. Methods: The technique is used for correction of
flexible pes planus transversus and hallux valgus. This proce-
dure includes the adductor hallucis tendon transfer and forma-
tion of a new ligament between distal parts of the first and fifth
metatarsals. The adductor hallucis tendon is transferred on the
dorsum of the first metatarsal head. The lateral sesamoid is not
removed, and the contracted fibular sesamoidal ligament is
transected. The mobilization of the sesamoid bones and their
recentralization under the first metatarsal head are performed.
The portion of the fifth extensor tendon is brought across the
foot beneath the necks of the second, third and fourth metatar-
sals and then around the fifth metatarsal neck. After that, this
tendinous graft is fixed in a tunnel drilled in the first metatar-
sal neck. The inclination of the tunnel from 10 to 30 degrees
to the horizontal plane is used for derotation of the first me-
tatarsal. From 1998 till 2009 we performed 100 operations in
77 patients with flexible flatfoot and hallux valgus aged 17-54
years. Additionally, an Akin medial closing wedge osteotomy
of the proximal phalanx was done in 3 cases. Results: Sixty four
patients (84 feet) were evaluated at a mean of 4,8 years (range,
1-10 years) after surgery. The results were appreciated functio-

nally (pain, range of motion, easiness for putting on shoes) and
anatomically (radiological correction of the deformity). Excel-
lent results were achieved in 21 (25,0 %) cases, good – in 49
(58,3 %), satisfactory – in 11 (13,1 %), poor – in 3 (3,6 %)
cases. Conclusions: Analysis of radiographic correction and
clinical outcomes of the surgical treatment of forefoot defor-
mities in patients with hallux valgus indicates high efficacy of
the forefoot myotendoplasty using a transfer of the fifth exten-
sor tendon. This procedure is indicated for the treatment of
moderate hallux valgus with flexible forefoot deformity.
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Comparison of two modifications of Mitchell techniques in hallux valgus operative treatment
– bone suture versus internal stabilisation

Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Tęsiorowski
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Osteotomia podgłowowa I kości śródstopia wg Mitchella jest
uznaną metodą leczenia paluchów koślawych. Celem pracy
jest porównanie wyników leczenia tą techniką z zastosowa-
niem dwóch metod stabilizacji odłamów kostnych: z użyciem
nici i unieruchomienia zewnętrznego (grupa A;16 paluchów)
lub z użyciem stabilizacji wewnętrznej (śruba gąbczasta)
(grupa B;15 paluchów). Materiał to 22 chorych, u których
zoperowano 31 paluchów. Wiek w chwili operacji w grupie
A wyniósł średnio 43,5lat (17,4-63,1), zaś w grupie B 54,5lat
(22,9-69,2).Oceniano dane radiologiczne (kąt palucha kośla-
wego,HVA) przed i po leczeniu oraz dane kliniczne na pod-
stawie zmodyfikowanej skali AOFAS. Pytania dotyczyły:
dolegliwości bólowych (40-0pkt.), ograniczenia aktywności,
noszonego obuwia, ruchomości w stawie międzypaliczkowym
bliższym (PIPJ), ruchomości w stawie międzypaliczkowym
dalszym (DIPJ) oraz oceny ustawienia palucha. Okres obser-
wacji po leczeniu operacyjnym wyniósł średnio 3,6lat (1-9 lat).
Wyniki: w gr. A kąt HV wynosił przed operacją średnio
33,9°(23°-55°), w gr. B zaś 37,5°(26°-54°). W okresie obser-
wacji kąty te wyniosły odpowiednio 11,5°(2°-29°) i 17,8°(2°-
32°). Uzyskana korekcja była większa w gr. A {52,8%(11,5%-
93,5%) vs. 67,2%(38,7%-93,3%)}. W obu grupach zanotowa-

Porównanie wyników leczenia operacyjnego paluchów koślawych techniką Mitchella
z użyciem szwu kostnego lub stabilizacji wewnętrznej

no zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych: w gr. A
przedoperacyjnie chorzy uzyskali średnio 22,1pkt (0-30), po
operacji zaś 31,4 (0-40). W gr. B odpowiednio uzyskano 18pkt
(0-30) i 32,7 (0-40). W gr. A 87,5% chorych nie miało żad-
nych ograniczeń aktywności z powodu bólu i deformacji
palucha, w gr. B zaś – 80%. W gr. A jedynie w 37,5% przy-
padków niezbędne było stosowanie wkładek do butów, w gr.
B - w 80%. Zakres ruchomości w PIPJ mniejszy niż 30°
w gr. A zanotowano w 12,5% przypadkach, w gr.B – w 33,3%.
Brak ruchu w DIPJ stwierdzono w 1 przypadku w gr. A(6,3%)
i 2 w gr. B(13,3%). Ustawienie palucha prawidłowe określiło
aż 87,5% chorych w gr.A i jedynie 40% w gr.B. Nie zano-
towano p rzypadku nawrotu deformacji wymagającego reope-
racji. U chorych z gr.A w 3 przypadkach (18,8%) przedłużo-
no stosowanie unieruchomienia zewnętrznego, zaś w gr.B
w 3 przypadkach (20%)usunięto śrubę zespalającą. Wnioski:
stosując taką samą technikę operacyjną z różnymi metodami
stabilizacji uzyskano radiologicznie zbliżony wynik, jednak
funkcjonalny wynik był lepszy w gr. A. Wynikać to może
z większej inwazyjności procedury z użyciem śruby. Z dru-
giej strony wiek w gr. A oraz wyjściowa wielkość deformacji
były mniejsze, co wpłynąć mogło na wynik.

Application of hemiarthroplasty in the treatment of the arthrosis of the MTP-1 joint – use of
AnaToemic system

Bogdan Koczy, Jan Pająk, Michał Mielnik, Jacek Hermanson, Maciej Dugiełło, Wojciech Kusak,
Karol Głogowski, Michał Pyda
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

System AnaToemic firmy Arthrex stanowi obecnie alternaty-
wę dla artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego
(MTP1)oraz technik operacyjnych zachowujących staw (oste-
otomia). Hemialloplastyka stawu MTP1 ma zastosowanie w
leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową, która powodu-
je silne dolegliwości bólowe przodostopia, dysfunkcję chodu,
pogorszenie jakości życia oraz często niezdolność do pracy
zawodowej. Wyżej wymienione metody w dalszym ciągu są
doskonałym sposobem leczenia zmian zwyrodnieniowych w
początkowym stadium choroby (techniki oszczędzające staw)
lub w jej bardzo zaawansowanej fazie (artrodeza). Hemiallo-
plastyka stanowi „złoty środek” wśród możliwości zaopatrze-
nia chirurgicznego pacjentów ze średnim stopniem zaawanso-
wania choroby zwyrodnieniowej stawu MTP1, zachowując
jednocześnie możliwość zgięcia grzbietowego palucha, co ma
ogromne znaczenie w zachowaniu prawidłowego chodu. Powrót
do pełnej sprawności po zabiegu jest szybki i ogranicza się do
ustąpienia obrzęku i dolegliwości bólowych operowanej oko-
licy – metoda nie wymaga specjalnego protokołu rehabilitacyj-
nego. Technika operacyjna jest bardzo przyjazna dla chirurga

Zastosowanie hemialloplastyki w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu śródstop-
no-paliczkowego pierwszego (MTP 1) – wykorzystanie systemu AnaToemic

– w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach
Śląskich zoperowanych zostało 9 pacjentów. Kilkumiesięczna
obserwacja pokazuje, iż metoda ta stanowi doskonałą alterna-
tywę dla znanych i powszechnie stosowanych technik opera-
cyjnych w leczeniu artrozy stawu MTP1. Prospektywna, dłu-
goterminowa analiza wyników leczenia jest obecnie w toku.
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Metatarsal heads resection in surgical treatment of metatarsalgia

E. Mikhnovitch, A. Martinovich, A. Krivtchenia
Department of Traumatology and Orthopaedics, Belarussian State Medi cal University, Minsk, Belarus

Introduction: Plantar displacement of the II-IV metatarsal he-
ads is an important component of forefoot deformation for pes
planus transversus and hallux valgus, accompanying with the
painful syndrome in a forefoot – metatarsalgia. Traditional
operations used for correction of hallux valgus deformity (the
first metatarsal osteotomies), not always eliminate metatarsal-
gia. Methods: With the purpose of complete central metatarsal-
gia elimination in patients over 50 years, and also in cases of
lesser toes deformities with dorsal dislocation in metatarsopha-
langeal joints, techniques of partial and total resection of the
second, third and fourth metatarsal heads are used in our cli-
nic. From 1998 till 2009 we performed 80 operations of me-
tatarsal heads resection in 63 patients with pes planus transver-
sus and hallux valgus aged 45-76 years. Resection of the se-
cond metatarsal head was performed in 29 cases, the second and
third – in 33, and the second, third and fourth – in 18 cases.
This operation was used as the basic surgical procedure alone

on 12 feet. In 15 cases of flexible forefoot deformity it was
performed in addition to modified McBride procedure. In 53
cases of «rigid» forefoot this procedure was used with combi-
ned technique, including the first metatarsal base osteotomy and
the adductor hallucis transfer. Resection of the base of hallux
was additionally used in 14 cases, the hallux proximal phalanx
osteotomy – in 1 case. Results: Fifty patients (65 feet) were
evaluated at a mean of 4,2 years (range, 1-10 years) after
surgery. Excellent results were achieved in 16 cases (24,6 %),
good – in 40 (61,5 %), satisfactory – in 7 (10,8 %), poor – in
2 ( 3,1 %) cases. Conclusions: The technique of partial or total
resection of the second, third and fourth metatarsal heads is a
simple procedure with good functional and aesthetic effects.
This operation may be the method of choice in correction of
central metatarsalgia in patients over 45-50 years, and correc-
tion of lesser toes deformities with dorsal dislocation in meta-
tarsophalangeal joints.

Diagnosis of Morton’s neuralgia in ultrasound examination

Zbigniew Czyrny
Praktyka prywatna, Michałów Grabina

Thomas G. Morton opublikował swoją pracę: „Peculiar and
Painful Affection of the fourth Metatarso-Phalangeal Articu-
lation”(“Osobliwa i bolesna tkliwość IV stawu śródstopno-pa-
liczkowego”) w styczniu 1876 roku.
Morton opisał w swojej pracy 15 przypadków neuralgii oko-
licy przodostopia. W 8 przypadkach ból był spowodowany
urazem stawu MTP IV i/lub palca IV. W 4 przypadkach autor
stwierdził związek pomiędzy dolegliwościami i ciasnym obu-
wiem. W pozostałych trzech przyczyny dolegliwości nie
wykryto. W przypadkach używania ciasnego obuwia, Morton
wiązał dolegliwości z napieraniem palca V na głowę IV
k. śródstopia i staw MTP IV, co mogło pośrednio lub bezpo-
średnio powodować drażnienie nerwów własnych palców
przestrzeni pomiędzy IV i V promieniem (nie jak się po-
wszechnie uważa - pomiędzy III i IV).
W trzech przypadkach leczonych operacyjnie (wycięcie stawu MTP
IV z okolicznymi tkankami miękkimi i nerwami) nie obserwowano
żadnych zmian patologicznych w obrębie nerwów. W kon-
tekście treści pracy Mortona dziwić może współczesna interpre-
tacja zarówno tytułu jak i treści pracy, a co za tym idzie nazwa-
nia nerwiaka III przestrzeni międzyśródstopnej imieniem Mor-
tona właśnie. Szczególne, że sformułowanie „nerw własny pal-
ców” lub „nerw wspólny palców” nie pada ani jeden raz w jego
publikacji. Pomijając efekt przemiany neuralgii, spowodowanej
patologią IV stawu MTP w nerwiak III przestrzeni międzyśród-
stopnej (co zawdzięczamy staremu mechanizmowi o nazwie
“głuchy telefon”) należy zastanowić się nad rzeczywistymi
możliwymi przyczynami dolegliwości okolicy przodostopia.
W doświadczeniu autora generatorem dolegliwości bólowych
tej okolicy są:
· patologie zapalne stawów MTP i pochewek ścięgnistych

ścięgien m. zginacza palców
· klinowanie się obrzękniętych/zbliznowaconych (zmiana

objętości/elastyczności) fałdów tkanki tłuszczowej pode-

Diagnostyka USG stopy w neuralgii Mortona

szwy pomiędzy głowami kości śródstopia w przebiegu
najpewniej rozluźnienia aparatu więzadłowego

· obrzęki i uszkodzenia poduszek tkanki tłuszczowej pode-
szwy pod głowami kk. śródstopia

· złamania zmęczeniowe kości śródstopia
· rozgniatanie nerwów wspólnych palców mogące prowa-

dzić do zmian nerwiakowatych w przebiegu trudnych do
ustalenia czynników czynnościowych i strukturalnych,
których podłożem może być np. rozpłaszczenie łuku
poprzecznego przodostopia

Najrzadziej z tej grupy autor widywał patologie nerwów
(dokładnie – trzy razy). Wykrycie jakiejkolwiek patologii
nerwu wymaga bezwzględnie uwidocznienia gałązki tego
nerwu. Przy zastosowaniu aparatu wyposażonego w głowicę
<13MHz, pozbawionego opcji obrazowania drugą harmonicz-
ną uwidocznienie gałązek nerwów wspólnych palców w przy-
padku zupełnie zdrowej osoby o idealnym dla obrazowania
USG przewodnictwie tkanek jest zdaniem autora mało praw-
dopodobne. Z reguły uwidocznić można jedynie nerwy pode-
szwowe przyśrodkowy i boczny do okolicy rozwidlenia na
gałązki nerwów wspólnych palców. W przypadku tkanek
mniej przyjaznych w diagnostyce (gruba skóra podeszwy,
obrzęk tkanki tłuszczowej podeszwowej) uwidocznienie
zdrowego czy chorego nerwu wspólnego palców jest niesły-
chanie trudne nawet przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Nie
dziwi frustracja diagnostów przy próbach odnalezienia tych
nerwów. Wydaje się, że wysiłek diagnostów skierowany
wyłącznie na wykrycie patologii nerwu jest wysiłkiem
w większości przypadków bezowocnym, co więcej bezsen-
sownym. Należy zdaniem autora przede wszystkim skupić
się na ocenie strukturalnej i dynamicznej tkanek, których pa-
tologie mogą drażnić przebiegające w tej okolicy nerwy,
wcale nie powodując przy tym zmiany ich struktury, na
przykład nerwiakowatej.
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Histology and anatomy of the triceps surae muscle – diagnostic and therapeutic implications

Zbigniew Czyrny
Praktyka prywatna, Michałów Grabina

Wszystkie znane autorowi podręczniki anatomii i histologii
w rozdziałach dotyczących mięśni zawierają wprost lub w
przybliżeniu zdanie; „kończy się ścięgno, zaczyna mięsień”.
Sformułowanie takie wprost definiuje podział jednostki mię-
śniowo-ścięgnistej na część ścięgnistą oddzieloną tzw. złączem
mięśniowo-ścięgnistym od części mięśniowej (komórki/włók-
na mięśniowe).
W świetle badań autora dotyczących zarówno struktury mię-
śnia trójgłowego szczura jak i struktury widzianej oczami
aparatu USG definicja ta jest fałszywa.
Jednostka mięśniowo-ścięgnista w schematycznym ujęciu
składa się z elementów ścięgnistych obecnych na całej dłu-
gości jednostki, które na poziomie brzuśca ulegają rozwar-
stwieniu na cienkie pasma opłaszczające każde włókno mię-
śniowe na całej jego długości (endomysium) oraz na grubsze
pasma (perimysium) wzmacniające strukturę brzuśca oraz
stwarzające bezpieczne warunki dla funkcjonowania nerwów
i naczyń. Komórki (włókna) mięśniowe przyczepiają się do
opłaszczających je pasm ścięgien (znanych pod nazwą błony
podstawnej) na poziomie błony granicznej Z każdego sarko-
meru, nie, jak opisują to podręczniki do tzw. złącza mięśnio-
wo-ścięgnistego zlokalizowanego na poziomie kilku sarkome-
rów na początku i końcu włókna, będącego w istocie wyłącz-
nie drobnym elementem systemu połączenia włókna mię-
śniowego ze ścięgnem. Dane histologiczne, anatomiczne i
diagnostyczne opracowane przez autora zmieniają zupełnie
koncepcję budowy jednostki mięśniowo-ścięgnistej z wydzie-
lonego brzuśca mięśniowego połączonego ze ścięgnami bliż-
szym i dalszym, na ciągłe ścięgno rozpięte pomiędzy przycze-
pami i rozwarstwione na poziomie brzuśca w celu upakowa-
nia komórek mięśniowych. W celu jednoznaczności terminów
opisujących jednostkę mięśniowo-ścięgnistą autor wprowadził
w roku 2004 termin „rdzeń ścięgnisty”, który zdefiniowany
jest w skrócie następująco: „bezpośrednia kontynuacja ścię-
gna na poziomie brzuśca mięśniowego. Jedyny dystrybutor
pasm endomysium i perimysium”. Konsekwencją takiej kon-

Budowa histologiczna i anatomiczna mięśnia trójgłowego łydki oraz jej implikacje
diagnostyczno-kliniczne

cepcji budowy mięśnia jest obalenie kolejnego mitu dotyczą-
cego mięśni – różnej elastyczności (podatności na rozciąga-
nie) brzuśca mięśniowego (40%) i wolnych odcinków ścięgien
(4%). Ponieważ mięsień jest przede wszystkim ścięgnem,
którego podatność na rozciągnięcie bez zerwania wynosi ok.
4%, również taka jest elastyczność brzuśca mięśniowego.
Dziesięciokrotna różnica w elastyczności jednostki mięśnio-
wo-ścięgnistej na poziomie brzuśca i poza nim byłaby trudna
do zniesienia przez mało elastyczne naczynia i nerwy. Ścię-
gno na poziomie brzuśca mięśniowego spełnia dwie podsta-
wowe funkcje – przeniesienia siły wygenerowanej przez
skurcz włókien mięśniowych oraz ochrony naczyń i nerwów.
Miesień trójgłowy łydki jest, jak wskazuje na to nazwa, struk-
turą złożoną z trzech brzuśców. O ile uszkodzenia tych mię-
śni na poziomie bliższym są niezwykłą rzadkością, to pato-
logie takie na poziomie dystalnym są jednymi z częściej
obserwowanych pośród wszystkich mięśni człowieka. Trzy
brzuśce oznaczają trzy dystalne ścięgna, które po połączeniu
się na poziomie dystalnym m. płaszczkowatego tworzą pozor-
nie jednorodny twór ścięgnisty o nazwie ścięgno Achillesa.
Patologie urazowe w mechanizmie rozciągania powstałe
w obrębie tej olbrzymiej jednostki mięśniowo-ścięgnistej są
przede wszystkim zerwaniami części ścięgnistej jednostki i to
zarówno na poziomie wolnych odcinków ścięgien jak i ich
pasm na poziomie brzuśców (rdzeni ścięgnistych, endomysium
i perimysium). Ponieważ ścięgno Achillesa powstaje na dro-
dze fuzji trzech odrębnych elementów, diagnostyka USG
potrafi, dzięki możliwości prześledzenia poszczególnych
pasm, odpowiedzieć na pytanie: pasmo którego mięśnia ule-
gło uszkodzeniu? Implikacją kliniczną budowy mięśni jest to,
że przy zerwaniach mięśni chirurg musi odszukać i zrekon-
struować pasma ścięgniste, w szczególności rdzenie ścięgni-
ste. Po odtworzeniu ich ciągłości fundament strukturalny
jednostki mięśniowo-ścięgnistej zostaje odtworzony stwarza-
jąc doskonałe warunki do wygojenia się uszkodzeń włókien
mięśniowych, naczyń i nerwów.

Pres-fit ceramic arthroplasty (Molana) for the treatment of hallux rigidus (presentation and movie)

Ramon Handro (1), Reiko Mortag (2)
Orthopädische Fachpraxis und Praxisklinki, Gera (2) Klinikum Frankfurt/Oder, Germany 

Objective. Evaluate the outcomes of press-fit ceramic implant
arthroplasty (MOLANA ) of the metatarsophalangeal first joint
Methods. 60 patients got an implant arthroplasty of the me-
tatarsophalangeal first joint were randomly reviewed. Subjec-
tive and clinical assessments were achieved by employing the
VAS FA Score. Standard anteroposterior and lateral weight-
bearing radiographs were used primarily to assess implant
alignment and osteolysis. Results. Subjective and clinical
results are forward looking to restore a normal foot biome-

canics. But there is a difference between radiografic and cli-
nical  results. Radiology revealed osteolysis do not correlate
with the good clinical outcome. Conclusions. It questions the
suitability of radiographs alone in predicting clinical and
subjective outcomes. Ceramic implant arthroplasty is one of
a surgical option for the treatment of metatarsophalangeal first
joint pathology to restore normal foot biomechanics.
MOVIE of operative technique.
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A triad: foot-knee-spine

Kazimierz Kowalski
Dębicze, Grabów nad Prosną

Chirurg stopy badając pacjenta nie może poprzestać tylko na
stopie. Musi zainteresować się zniekształceniami w wyższych
poziomach: kolanie i kręgosłupie. Zespoły najczęściej związa-
ne ze zniekształceniami stóp to: bóle rzepki i bóle stawów
lędźwiowych międzywyrostkowych. Patogeneza Występuje ona
najczęściej u pacjentów (zwłaszcza kobiet), którzy przychodzą
na konsultacje z bólem stopy związanym z przykurczem mię-
śnia brzuchatego, w szczególności z bólem przodostopia. Skut-
kiem przykurczu mięśni brzuchatych jest valgus tyłostopia,
który powoduje wewnętrzną rotację kończyn dolnych, a więc
strabizm rzepek i zewnętrzne przeciążenie rzepki Rotacja do
wewnątrz kończyn dolnych powiększa lordozę lędźwiową, co
może powodować tylne bóle lędźwiowe. Leczenie polega na
ćwiczeniach wykonywanych na skośnej powierzchni pod kon-
trolą dobrze poinformowanego fizjoterapeuty i mającego na celu
wydłużenie mięśni brzuchatych. Statystyki Na 120 kobiety,

Triada stopa-kolano-kręgosłup

które odczuwały bóle na trzech opisanych poziomach, było: -
98 bólów przodostopia, - 33 bóle rzepkowe, - 35 zespołów
lędźwiowych. Triada wystąpiła 13 razy, a wiec mniej więcej
jeden raz na 10. Była niekompletna 18 razy, a więc 1.5 raza
na 10. Połączenie bólów stopy, kolana i kręgosłupa wystąpiło
31 razy, to znaczy w 25% przypadków. Zespół lędźwiowy
wystąpił przede wszystkim wtedy, gdy przykurcz mięśnia brzu-
chatego wystąpił tylko po jednej stronie, lub gdy był niesyme-
tryczny (większy po jednej stronie). Co można było spostrzec
w 83% przypadków? Leczenie ćwiczeniami na powierzchni
skośnej przyniosło całkowitą ulgę na trzech poziomach u 50%
pacjentów. Częściowo polepszyło ono sytuacje w 30% przypad-
ków na trzech poziomach lub tylko na jednym lub dwóch
poziomach. Sytuacja została bez zmiany w 20% przypadków.
Wnioski Nie można leczyć stopy nie zwracając uwagi na to,
co dzieje się na poziomie kolana lub kręgosłupa.

Evaluation of the safety level on the basis of adverse events monitoring in the treatment
of plantar fasciae and Achilles tendon injury

Zbigniew Pilecki (1,2,3), Grzegorz Pilecki (2), Jacek Ciekawski (2), Halina Wąsikowska-Kutaj (3),
Barbara Kutryba (3), Józef Dzilicki (2)
(1) Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach; (2) Centrum Medyczne Św. Łukasza w Częstochowie; (3) Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia w Krakowie

Wstęp: Bezpieczeństwo pacjenta jest obecnie rosnącym pro-
blemem ogólnoświatowym ujętym w Rezolucji 55.18 (2002)
WHO na temat: „Jakość opieki: Bezpieczeństwo pacjenta’’.
W pracy przedstawiono ocenę ryzyka wystąpienia zdarzenia
niepożądanego podczas wykonywania procedur sonochirur-
gicznych struktur ścięgnistych. Sonochirurgia jest zbiorem
małoinwazyjnych technik chirurgicznych z użyciem obrazo-
wania ultrasonograficznego wysokiej rozdzielczości. Omó-
wiono podstawowe techniki sonochirurgiczne wykorzystywa-
ne w trakcie zabiegów operacyjnych na ścięgnie Achillesa
i rozcięgnie podeszwowym. Cel pracy: Rozpoznanie zagro-
żeń i ryzyka wystąpienia zdarzenia niepożądanego u pacjen-
tów leczonych z powodu częściowego uszkodzenia rozcię-
gna podeszwowego i ścięgna Achillesa techniką małoinwa-
zyjną. Opracowanie i wdrożenie programu bezpieczeństwa
podczas wykonywania zabiegów sonochirurgicznych. Meto-
dyka: Badaniem objęto 12 pacjentów z uszkodzeniem ścię-
gna Achillesa i 5 pacjentów z uszkodzeniem rozcięgna
podeszwowego. Pacjenci obu grup byli kierowani do lecze-
nia operacyjnego w trybie jednodniowym z powodu nieza-
dawalających wyników leczenia zachowawczego. Średni
wiek badanych pacjentów wyniósł 42,3 lat. Każdy kwalifi-
kowany do leczenia pacjent miał wielokrotnie wykonywane

Ocena poziomu bezpieczeństwa w oparciu o monitorowanie zdarzeń niepożądanych
w leczeniu uszkodzeń rozcięgna podeszwowego i ścięgna Achillesa z użyciem
technik sonochirurgicznych

badanie ultrasonograficzne. Zdarzenia niepożądane ocenia-
no w myśl Rekomendacji Rec2006(7) Komitetu Ministrów
dla państw członkowskich na temat zarządzania bezpieczeń-
stwem pacjenta i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
(ZN) w opiece zdrowotnej. Ocena poziomu szkody w opar-
ciu zalecenia systemowe NPSA z podziałem na stopnie.
Wyniki: Oceniono następujące typy zdarzeń niepożądanych:
Infekcja miejscowa i ogólna, Niewłaściwe miejsce operowa-
ne, Zaburzenia neurologiczne lub naczyniowe, Uszkodzenia
sprzętu, Powikłania anestezjologiczne, Odruchowa dystrofia
współczulna, Wykonanie klasycznego dostępu, Krwiak lub
wysięk, Uszkodzenia jatrogenne, Reoperacje, Śmiertelność.
Wystąpiły następujące zdarzenia niepożądane: skrzywienie
elektrody Topaz w jednym przypadku, oraz przeczulica skóry
w miejscu wprowadzenia elektrody w jednym przypadku.
Oceniając poziom szkody stwierdzamy, że zdarzenia niepo-
żądane nie spowodowały szkody u pacjentów. Wnioski:
Ocena ryzyka wystąpienia zdarzenia niepożądanego podczas
leczenia technikami sonochirurgicznymi pozwala szczegóło-
wo ocenić występujące zagrożenia i korzystnie wpłynąć na
poprawę jakości usług medycznych. System ten powinien się
rozwijać w celu opracowania i opublikowania właściwych
algorytmów postępowania.
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Surgical treatment of forefoot deformities in rheumatoid arthritis

S. Alekseichik, E. Mikhnovitch
Department of Traumatology and Orthopaedics, Belarussian State Medical University, Minsk, Belarus

From 1995 till 2008 years surgery has been performed on 76
feet in 52 patients (49 women and 3 men) with rheumatoid
arthritis. Age of patients varied from 15 to 66 years (average,
43 years). Patients were divided into two clinical groups. The
first group included 15 patients without evident signs of pes
planus transversus and hallux valgus. The second group con-
sisted of 37 patients with severe forefoot deformity. Patients in
the first clinical group (17 feet) underwent synovectomy and
arthroplasty of the II-III and sometimes IV metatarsophalange-
al joints with the resection of the heads of metatarsal bones. We
performed resection of the heads via longitudinal dorsal appro-
ach, the bases of the proximal phalanxes were left. Toes were
fixed in the corrected position with the Kirschner’s wires ,
keeping 0,5-0,6 cm diastasis between the base of the proximal
phalanx and the end of the resected metatarsal bone, or we
performed traction of the nail plates of the appropriate fingers.
Patients in the second clinical group (59 feet) also underwent
resection arthroplasty of the II-V metatarsophalangeal joints,
using method described above. Simultaneously, in 28 cases we
eliminated hallux valgus deformity with Schede or Schede-

Brandes techniques. In 31 cases of severe medial deviation of
the first metatarsal its pathological position was corrected. In
case of flexible forefoot deformity (6 feet) we performed fo-
refoot soft-tissue reconstruction using a transfer of the long
extensor tendon of the fifth toe. In 25 cases of fixed deformity
(«rigid» forefoot) we performed spherical osteotomy of the base
of the first metatarsal. In 21 out of 25 cases correcting osteoto-
my was supplemented with the adductor hallucis transfer (com-
bined technique). Taking into account the volume of reconstruc-
tive surgery, in 8 patients (14 feet) it was divided into two
stages. Results of the surgical treatment were assessed in 26
patients on 34 feet during period from 6 months to 11 years
(average, 4 years 7 months). Good results were obtained in 22
cases, satisfactory – in 8, unsatisfactory – in 4 cases. Analysis
of the results of the surgical treatment of forefoot deformities
in patients with rheumatoid arthritis indicates high efficacy of
the resection arthroplasty of the metatarsophalangeal joints
combined with correcting osteotomy of the first metatarsal or
combined technique (in cases of «rigid» forefoot) and myoten-
doplasty of the transverse arch (for flexible forefoot).

Temporary corrective lateral arthrorisis of subtalar joint in children with flat-foot

V.S. Anosov,  M.S. Mikhovich, L.Z. Sycheusky, G.A. Koshman
Grodno Medical University, Belarus

Purpose: application of simultaneous minimum invasive pro-
cedure for flatfoot treatment among children. Materials and
the methods:  the known procedure of “calcaneo-stop” tech-
nique was modernized and received a new biomechanical
background for management of flatfoot  deformity. Being
based beyond our data, after analyzing of anatomical and
biomechanical features of subtalar joint we improved known
procedure. In 2009y. correcting lateral artrorisis of subtalar
joint was performed in 8 children with mobile flat-foot (16
procedures). For results evaluation we estimate patient’s sa-
tisfaction wit procedure, dynamic fotoplantography, pedoba-
rography, x-ray examination. The principle of operation relies

on temporary locking of the hyperpronation of subtalar joint
by screw. Operation took 20-30 minutes; spongy screw was
settled in the lateral process of talus through 8mm skin inci-
sion under image intensifier with special guide. Immobiliza-
tion was not used, 3 days after operation the course of con-
servative treatment is conducted with fool weightbearing.
Results: during early postoperative period in patients correc-
tion of deformity was achieved, the level of the physical
activity before and after of operation did not change, patients
and parents were contented by the effect of surgery. Conclu-
sions: The high efficiency of this procedure makes it possible
to reach good results of treatment.

Foot proprioception measurement

Witold Dudziński
Rehasport Clinic, Poznań

Proprioception is nowadays understood as sensomotor integra-
tion of stimulations received by proprioceptors and processed
at the spinal, subcortical and cortical level which generate
neuronal population stimulation which in turn facilitate respec-
tive motor patterns and are responsible for neuromuscular
control on the conscious and unconscious level. Foot proprio-
ception measurement is divided into neuromuscular control
measurement related to the unconscious component of deep
sensation, spinocerebellar tract conduction and the component
of conscious movements in a joint, ability to reproduce joint
positions and testing posterior column conduction related to
the fasciculus gracilis. The measurement of kinaesthetic sen-

Pomiar propriocepcji stopy

Propriocepcja współcześnie rozumiana jest jako  integracja
sensomotoryczna pobudzeń  odbieranych przez  propriorecep-
tory i przetwarzanych na poziomach rdzeniowym, podkoro-
wym i korowym, tworzących pobudzenia populacji neuronal-
nych, które torują odpowiednie wzorce ruchowe i odpowia-
dają za kontrolę nerwowo-mięśniową na poziomie uświado-
mionym i nieuświadomionym. Pomiar propriocepcji stopy
podzielony jest na pomiar kontroli nerwowo-mięśniowej,
z zakresu komponenty nieświadomej czucia głębokiego, prze-
wodnictwa dróg rdzeniowo-móżdżkowych i komponenty
uświadomionego ruchu w stawie, zdolności do odtwarzania
pozycji stawu, badania przewodnictwa dróg sznura tylnego
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sation, an ability to perceive and reproduce movements in
a joint, is carried out using electronic goniometers and used
at the first stages of foot rehabilitation. The measurement of
the unconscious component (spinocerebellar tract conduction)
is performed using a specialised Delos system based on the
Delos Riva Test protocol. Owing to the system, the proprio-
ceptive examination of neuromuscular control can be objec-
tively conducted in the peroneal, frontal and diagonal planes.
The precise foot proprioception measurement enables accurate
determination of criteria for rehabilitation protocols used in
foot and talocrural joint rehabilitation. Foot proprioception
measurement is one of the efficient tools for the assessment
of the professional preparation of athletes for competitive
sports.

z zakresu pęczka smukłego. Pomiar czucia kinestetycznego,
zdolności do poczucia ruchu i odtwarzania ruchu w stawie pro-
wadzona  jest przy wykorzystaniu elektronicznych goniome-
trów i wykorzystywana w pierwszych etapach rehabilitacji
stopy. Pomiar komponenty nieświadomej, przewodnictwa dróg
rdzeniowo-móżdżkowych odbywa się przy wykorzystaniu
specjalistycznego urządzenia Delos, przy wykorzystaniu pro-
tokołu Delos Riva Test. Urządzenie to pozwala na obiekty-
wizację kontroli propriocepcyjnej kontroli  nerwowo-mięśnio-
wej stopy określonej w płaszczyznach: strzałkowej, czołowej
i diagonalnej. Precyzyjny pomiar propriocepcji stopy pozwa-
la na dokładne określenie kryteriów protokołów rehabilitacyj-
nych wykorzystywanych w rehabilitacji stopy i stawu skoko-
wo-goleniowego. Pomiar propriocepcji stopy jest jednym ze
skutecznych narzędzi oceny stopnia przygotowania wyczyno-
wego zawodnika do uprawiania sportu.

Comparison of selected biomechanical and functional parameters in patients after Achilles tendon
reconstruction with healthy people

Izabela Maziarz
Ortho-Fit Rehabilitacja, Izabela Maziarz, Warszawa

CEL: Pokazanie możliwości i ograniczeń funkcjonalnych
pacjentów po operacji ścięgna Achillesa MATERIAŁ: Bada-
nie przeprowadzono na 45 pacjentach po operacji i rehabili-
tacji ścięgna Achillesa, w tym 20 lewych i 25 prawych. Wiek
badanych wahał się między 31,a 63 rokiem życia, czas od
zabiegu wynosił od 1 roku do 9 lat. Wśród badanych było 8
kobiet i 37 mężczyzn. METODA: Do badania wykorzystano
platformę stabilograficzną w celu oceny równowagi i warto-
ści wyskoku. Stworzony został specjalny protokół badania dla
tej grupy pacjentów który zawierał min : wiek, płeć, wagę,
wzrost, czas od zabiegu, czas i częstotliwość rehabilitacji ,
aktywność przed i po operacji, oraz test VISA-A WYNIKI:
Znaczna ilość pacjentów -39 -po operacji ścięgna Achillesa
powróciła do aktywności sprzed urazu. U 7 pacjentów istnie-

Porównanie wybranych parametrów biomechanicznych i funkcjonalnych u pacjentów
po rekonstrukcji ścięgna Achillesa z osobami zdrowymi

ją niemożliwe do wykonania niektóre czynności sportowe.
Blokada psycho-fizyczna wystąpiła u 9 pacjentów i uniemoż-
liwiła pełną reaktywację sportową. Nie odnotowano proble-
mów związanych z chodzeniem po schodach czy truchtem.
Natomiast w ocenie pełnego zakresu wyprostu w stawie sko-
kowym brakowało go u 9 pacjentów. Zaś siła mięśni łydki
badana poprzez ilość wspięć na palcach u 10 pacjentów
przekraczała siłę tych mięśni w nodze nieoperowanej. Mecha-
nizm utrzymania równowagi daje się zauważyć słabszy w
nodze operowanej. WNIOSKI: W rehabilitacji pooperacyjnej
ścięgna Achillesa szczególną uwagę należy zwrócić na: 1. od-
zyskanie pełnego, funkcjonalnego wyprostu w stawie skoko-
wym 2. trening propriocepcji 3. tensegrację funkcjonalną, oraz
wzmocnienie psycho-fizyczne pacjenta

Care and treatment of the skin disorders on the foot

Agnieszka Głuszczak
Centrum Stopy – Pielęgnacja i Leczenie Organu Skóry, Łódź

Przedstawiono 4 przypadki pacjentów z różnymi zmianami
skórnymi. Przypadek 1: wrastający paznokieć u pacjenta po
wielokrotnej resekcji płytki paznokciowej z wyłyżeczkowa-
niem macierzy. Dokonano oczyszczenia i pielęgnacji rany z
jednoczesnym podniesieniem paznokcia i tzw. tamponowa-
niem i korekcją wzrostu płytki paznokciowej. Nałożenie klam-
ry drutowej umożliwiło poszerzenie wałów paznokciowych i
uniesienie paznokcia ku górze. Przypadek 2: modzel z odci-
skiem- pacjentka z koślawym ustawieniem stopy i błędami
pielęgnacyjnymi stóp doprowadziła do powstania modzela a
następnie odcisku. Modzel został opracowany na frezar-
ce a odcisk wyfrezowany. Doprowadzono do zagojenia rany,
zahartowania miejsca po niej i dobraniu odpowiedniej ortezy

Pielęgnacja i leczenie zmian skórnych w obrębie stopy

amortyzującej. Przypadek 3: pacjentka po zabiegu operacyj-
nym palucha koślawego z rozejściem rany. Doprowadzono do
rozpulchnienia rany po zastosowaniu preparatów i opatrunków
oczyszczających. Aplikacja preparatów hydrożelowych
spowodowała ziarninowanie i całkowite zagojenie rany. Przy-
padek 4: pacjent po częściowej amputacji stopy z niedokrwie-
niem stanem zapalnym oraz postępującą martwicą. Pacjent
przygotowywany do kolejnej częściowej amputacji stopy. Po
serii zabiegów oczyszczających likwidujących martwicę jak
również wydzielinę ropną doprowadzono do zmniejszenia
opuchlizny, bólu i prawie całkowicie zlikwidowano wysięk
ropny. Ziarninowanie rany i rozpuszczenie martwicy umoż-
liwiło przygotowanie pacjenta do amputacji.
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Calcaneal intra-articular fracture osteosynthesis

Andrey Skrypnik
Belarussian State Medical University

Intra-articular fractures of the calcaneus are the most frequ-
ent calcaneal fracture type. 153 patients with intra-articular
calcaneus fractures were treated in 6th Clinical Hospital from
December 2003 to January 2009. The fractures were evalu-
ated with plain radiographs, lateral and axial views and com-
puted tomography scans and classified according to Essex-
Lopresti (1952). 99 patients were treated surgically. Indications
for operative treatment were: Essex-Lopresti types c and f with
displacement of the posterior facet more than 2 mm and Bohler
angle less than 20°. In 22 cases with tongue-type fractures we
used percutaneous Essex-Lopresti reduction and fixation with
Kirschner\’s wires. 8 patients with similar fractures were tre-
ated with the Nikhityn\’s method (Belorussian Research Re-
public Institute of Traumatology and Orthopaedics). 65 joint-

WARSZTATY / WORKSHOP – BIOTECH INTERNATIONAL,  LIT
MODIFICATION OF THE SCARF OSTEOTOMY

Michel Maestro
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Jacek Santorski

Psycholog zdrowia i konsultant przedsiębiorców

Psychologist, the leader of the Laboratory of Health Psychology,

coach to physicians and advisor to business

Współczesny lekarz w różnych rolach (misja, rodzina, biznes) – jak pozostać sobą
i twórczo integrować różne wymiary życia?

The contemporary physician in various roles - mission,family,business.
How to integrate those roles creatively and remain oneself?

depression fractures were treated with open reduction and in-
ternal fixation. The depressed posterior facet fragments are
elevated after identification of all articular fragments. The
quality of the reduction was evaluated on the Bohler angle,
reduction of the posterior articular facet and the length of the
calcaneus. The fractures were fixed with Kirschner\’s wires
through the posterior facet into the talus and cuneiforms. 4
fractures type f with extensively comminution were treated
with subtalar arthrode sis. The results were analysed during
1 year period in 54 cases. There were 68 excellent, 12 good,
and 2 fair results. To our opinion, the open reduction and
fixation of displaced intra-articular fractures gives best results
for anatomic reconstruction of the calcaneus including articular
surfaces, height, lenght, Bohler angle.

Arthroscopic treatment of the fractures sequele of the ankle region – own experiences

Piotr Chomicki-Bindas, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku

Złamania w okolicy stawu skokowo-goleniowego są jednym z
częstszych urazów narządu ruchu. Wiążą się z nimi powikła-
nia pod postacią artrofibrozy stawu skokowego, deformacji
kostnych czy artrozy stawu, często znacznie ograniczające
sprawność pacjentów. W okresie 06.2008 – 01.2010 w Klinice
Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w
Otwocku przeprowadzono 21 artroskopii stawu skokowo-gole-
niowego u 18 pacjentów po przebytych złamaniach w okolicy
stawu skokowego. Wskazaniem do leczenia operacyjnego był
ból i ograniczenie zakresu ruchów stawu skokowego, deforma-

Leczenie artroskopowe następstw złamań okolicy stawu skokowego
– doświadczenia własne

cja kostna, czy utrata repozycji po leczeniu zachowawczym. 14
pacjentów przebyło złamania kostek goleni, 4 złamania kości
skokowej. W czasie 14 operacji przeprowadzono artroskopię
przedniego przedziału skokowo -goleniowego, w 3 tylnego, w
4 jednocześnie przedniego i tylnego. Technikę artroskopową
wykorzystywano do przeprowadzenia artrolizy stawu skokowe-
go, plastyki deformacji kostnych, usuwania odłamanych frag-
mentów kostnych, usuwania zespoleń. Praca przedstawia tech-
nikę operacyjną, analizuje napotkane trudności techniczne,
zaobserwowane powikłania oraz przyczyny niepowodzeń.
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Arthrodesis of the Lisfranc joint as salvage procedure after trauma injury

Marek Napiontek (1), Krzysztof Pietrzak (2)
(1) Ortop Poliklinika Poznań; (2) Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM
w Poznaniu

Dislocations and fractures of the tarsometatarsal joints (Lis-
franc joint) are rare, often non properly diagnosed and treated.
Lack of proper diagnosis and postponed operative treatment
causes painful deformity of the foot. There are presented
results of operative treatment in 6 patients (6 feet) with frac-
ture/dislocation of the Lisfranc joint. In all of them arthrode-
sis as salavage procedure was performed. Age at the fracture/
dislocation ranged from 13 to 58 years. After trauma no one
was treated operatively. Injury was overlooked in 2 patients.
Indications for arthrodesis were pain causing limping as well
flattening and abduction deformity fo the foot. Arthrodesis was
performed from 1 to 39 years after trauma. I was closing
wedge resection of the Lisfranc joint, stabilization with Ki-
schner wires for 6 weeks and below knee plaster cast for
3 months. Follow-up ranged from 14 to 52 months. Functio-
nal results in AOFAS scale ranged from 6 do 90 points (mean
63) of 100. Subjective results ranged from 1 to 8 points (mean
5.6) of 10. Two females were not satisfied  with the results
of treament.

Artrodeza stawu Lisfranca jako operacja poprawcza w następstwie zmian pourazowych

Zwichnięcia i śródstawowe złamania w stawie stępowo-śród-
stopnym (staw Lisfranca) są rzadkimi urazami, które często
są nierozpoznawane i niewłaściwie leczone. Brak właściwe-
go rozpoznania i zaniechanie leczenia operacyjnego prowa-
dzi do pojawienia się dolegliwości bólowych i zniekształce-
nia stopy. Przedstawiono wyniki leczenia 6 chorych (6 stóp),
u których wykonano artrodezę stawów stępowo-śródstopnych
w następstwie zwichnięcia i/lub złamania w stawie Lisfran-
ca. Wiek w chwili urazu wahał się od 13 do 58 lat. Po urazie
żaden z chorych nie był leczony operacyjnie. U 2 przeoczo-
no złamanie. Wskazaniem do artrodezy był ból w stawie
powodujący utykanie oraz spłaszczenie i odwiedzeniowe
zniekształcenie stopy. Artrodezę wykonano od 1 do 39 lat po
urazie. Artrodezę wykonywano poprzez klinową resekcję znie-
kształconego stawu Lisfranca, tradycyjną stabilizacją drutami
Kirschnera przez 6 tygodni oraz unieruchomienie w opatrun-
ku gipsowym przez 3 miesiące. Czas obserwacji wahał się od
14 do 52 miesięcy. Wynik funkcjonalny w skali AOFAS wahał
się od 6 do 90 punktów (średnia 63) na 100 możliwych. Ocena
subiektywna wahała się od 1 do 8 punktów (średnia 5, 6) na
10 możliwych. Dwie chore nie były zadowolone z leczenia.

Fractures of the malleoli (supination and rotation type) – results of operative treatment

Łukasz Kołodziej, Tomasz Boczar, Marek Kaczmarczyk, Tomasz Budzyński
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM

Wstęp. Złamania kostek goleni należą do najczęstszych ura-
zów w obrębie narządu ruchu. Częstość ich występowania
szacuje się na ponad 190 złamań na 100 000 osób w ciągu
roku. 98% tych złamań powstaje w wyniku działania sił po-
średnich. Za najczęstszy mechanizm wywołujący złamania
kostek goleni, według patogenetycznej klasyfikacji Lauge-
Hansena, uważa się mechnizm supinacyjno-rotacyjny, polega-
jący na patologicznej rotacji zewnętrznej stopy ustawionej w
supinacji. W wyniku działania sił rotujących powstają dwa
charakterystyczne wzorce urazu : typ 1 ze współistniejącym
złamaniem kostki przyśrodkowej i typ 2 - gdzie zamiast zła-
mania kostki przyśrodkowej dochodzi do rozerwania więza-
dła trójgraniastego. Cel pracy: Celem pracy jest porównanie
wyników leczenia złamania supinacyjno-rotacynjnego ze
współistniejącym złamaniem kostki przyśrodkowej (typu 1)
oraz uszkodzniem więzadła trójgraniastego (typu 2). Materiał
i metody: W latach 2006-2007 w Klinice ortopedii i Trauma-
tologii PAM leczono operacyjnie 107 chorych z powodu zła-
mania kostek goleni. Do badania kontrolnego zgłosiło się 51
chorych z czego u 43 stwierdzono jeden z dwóch morfotypów
złamania supinacyjno-rotacyjnego. U 17 chorych było to zła-
manie kostki bocznej i rozerwanie więzadła trójgraniastego
(typ 2) a u 23 chorych wystąpiło złamanie kostki bocznej i
przyśrodkowej (typ 1). Średni wiek operowanych chorych to
46 lat (od 20 do 82 lat). Średni okres obserwacji wyniósł 37
miesięcy (od 24 do 46 miesięcy). Do oceny wyników lecze-
nia zastosowano 100 punktową skalę AOFAS (American Or-

Wyniki leczenia operacyjnego złamań kostek goleni typu supinacyjno-rotacyjnego

thopaedic Foot and Ankle Society). Wyniki: Średni wynik w
skali AOFAS w grupie z współistniejącym złamaniem kostki
przyśrodkowej wyniósł 85 punktów a w grupie z rozerwaniem
więzadła trógraniastego był istotnie lepszy i wyniósł 91 punk-
tów (p<0,05). Wnioski: Chorzy ze złamaniem kostek goleni
typu supinacyjno-rotacyjnego ze współistniejącym złamaniem
kostki przyśrodkowej (typ 1) mieli w badaniu klinicznym
istotnie gorszy wynik leczenia operacyjnego niż chorzy z
rozerwaniem więzadła trójgraniastego (typ 2).
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PROPRIOCEPCJA STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO
PROPRIOCEPTION OF THE FOOT AND ANKLE

Does removing syndesmosis screw improve clinical result of the malleoli fracture treatment
with injury of the tibio-fibular syndesmosis

Łukasz Kołodziej, Tomasz Boczar, Marek Kaczmarczyk, Tomasz Budzyński
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM

Wstęp: Złamania kostek goleni należą do najczęstszych ura-
zów w obrębie narządu ruchu. Z tego powodu w 2008 roku,
w obszarze działania Zachdniopomorskiego Oddziału NFZ,
leczono szpitalnie 765 chorych. W złamaniach kostki bocz-
nej zlokalizowanych powyżej więzozrostu piszczelowo
strzałkowego a także na jego wysokości (typ Weber B i C)
dochodzi do rozerwania więzadeł więzozrostu i przemieszcze-
nia kości skokowej poza widełki stępu. Rutynowym postępo-
waniem jest czasowe zespolenie więzozrostu śrubą. Zespole-
nie to jest zwykle usuwane po 2-3 miesiącach, to jest po
okresie uznanym za dostatecznie długi do wygojenia rozerwa-
nych więzadeł. Wymaga to kolejnej hospitalizacji i znieczu-
lenia pacjenta, stosowania podglądu rentgenowskiego podczas
zabiegu i generuje dodatkowe koszty dla systemu opieki
zdrowotnej. Cel pracy: Celem pracy jest porównanie klinicz-
nych wyników leczenia złamań kostek goleni ze współistnie-
jącym uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego
w grupie chorych gdzie planowo usunięto śrubę czasowo ze-
spalającą więzozrost z grupą pacjentów, u których z różnych
przyczyn zespolenie więzozrostu nie zostało usunięte. Mate-
riał i metody: Z grupy 52 chorych leczonych operacyjnie w

Czy usunięcie śruby więzozrostowej poprawia kliniczny wynik leczenia złamań
kostek goleni ze współistniejącym uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-
strzałkowego?

Klinice Ortopedii i Traumatologii PAM z powody złamania
kostek goleni w latach 2006-2007 którzy zgłosili się do bada-
nia kontrolnego u 25 pacjentów stwierdzono współistniejące
uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego i zespolo-
no go śrubą. U 7 chorych dokonano planowego usunięcia
zespolenia więzozrostu w średnio 14 tygodniu od operacji.
U 4 chorych doszło do samoistnego złamania śruby zespalają-
cej po rozpoczęciu przez nich chodzenia. U 14 chorych nie do-
konano usunięcia zespolenia. Do oceny wyników leczenia za-
stosowano 100 punktową skalę AOFAS (American Orthopaedic
Foot and Ankle Society). Średni wiek operowanych chorych to
46 lat. Średni okres obserwacji po leczeniu operacyjnym wy-
niósł 37 miesięcy. Wyniki: Średni wynik w skali AOFAS
w grupie pacjentów, u których planowo usunięto zespolenie wię-
zozrostu wynosił 89 punktów natomiast w grupach gdzie do-
szło do samoistnego złamania śruby lub jej nie usunięto wy-
niki w skali AOFAS wynosiły odpowiednio 85 i 87 punktów
i nie różniły się w sposób istotny pomiędzy grupami. Wnioski:
Wczesne, planowe usunięcie śruby zespalającej więzozrost
piszczelowo-strzałkowy nie wpływa w sposób istotny na popra-
wę wyniku leczenia operacyjnego złamań kostek goleni.

Using Tint Rope system in the treatment of tibio-fibular syndesmosis repair

Bogdan Koczy, Jan Pająk, Maciej Dugiełło, Michał Mielnik, Jacek Hermanson, Wojciech Kusak, Karol Głogowski
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich

Uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego występu-
ją z częstością około 100 na milion osób na rok. Najczęściej
towarzyszą złamaniom kostki bocznej , jak podaje piśmien-
nictwo w przypadku 10% złamań kostki bocznej można roz-
poznać rozejście więzozrostu piszczelowo-strzałkowego , 1/
5 tych uszkodzeń wymaga leczenia operacyjnego. Do uszko-
dzeń więzozrostu piszczelowo-strzłkowego dochodzi najczę-
ściej w mechanizmie nadmiernej rotacji zewnętrznej, która
doprowadza do złamania kostki bocznej powyżej więzozro-
stu doprowadzając do jego rozejścia. Jedną z najnowocześniej-
szych metod leczenia tego typu uszkodzeń jest system Tigh-
tRope. Istotą systemu jest stabilizacja więzozrostu piszczelo-
wo-strzałkowego przy użyciu poliestrowego szwu , który
zakotwiczony jest od strony przyśrodkowej na istocie koro-
wej kości piszczelowej , a od strony bocznej na istocie ko-
rowej kości strzałkowej. Tego typu zakotwiczenie końców

Leczenie uszkodzeń więzozrostu piszczelowo-strzałkowego przy użyciu systemu
Tight Rope

zespolenia zapewnia mocną stabilizacje więzozrostu piszcze-
lowo-strzałkowego, uniemożliwiając jego rozejście, jednocze-
śnie system TightRope dopuszcza do fizjologicznych mikro-
ruchów w obrębie więzozrostu co zapobiega skostnieniom
więzozrostu oraz ograniczeniu ruchomości w stawie skoko-
wym po zakończeniu leczenia. W związku z tym nie ma
wskazań do usunięcia systemu TightRope w okresie 6-8 ty-
godni od zabiegu operacyjnego, co wymagane jest przy sta-
bilizacji tradycyjnymi wkrętami korówkowymi. Do dodatko-
wych zalet systemu należy prosta technika operacyjna niewy-
magająca specjalistycznego instrumentarium. Poszczególne
elementy systemu są widoczne w promieniach rtg , stąd ist-
nieje możliwość śródoperacyjnej kontroli poprawność założe-
nia zespolenia. Podsumowując system TightRope ze względu
na swoje zalety jest skuteczną i prostą metodę leczenia uszko-
dzeń więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.


