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Złamania kostek goleni

Streszczenie

Złamania kostek oraz złamania ze zwichnięciami stawu skokowe-

go są jednymi z najczęstszych uszkodzeń narządu ruchu. Powstają

one z mechanizmów pośrednich oraz rzadziej bezpośrednich. Dla

ich określenia wprowadzono wiele podziałów: Lauge-Hansena,

Danisa-Webera, AO. Ponieważ złamania kostek są uszkodzeniami

stawowymi wymagają precyzyjnego odtworzenia stosunków ana-

tomicznych do stanu przed uszkodzeniem, aby zapobiec powsta-

niu zmian zwyrodnieniowych. Można tego dokonać metodami za-

chowawczymi, jak i operacyjnymi. Obecnie złotym standardem

leczenia złamań dwu- i trójkostkowych jest wykonanie otwartego

nastawienia i zespolenia odłamów, po którym rozpoczyna się

wczesne usprawnianie stawu.
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Summary

The malleolar fractures and malleolar fractures with the ankle joint

luxations are one of the most common injuries of the locomotoric

system. Both direct and indirect traumatic mechanisms are involved

in their etiology. Many classifications of these injuries are known:

Lauge-Hansen, Danis-Weber, and AO. For malleolar fractures are

articular injuries they require precise reduction of the primary

anatomical relationships in order to avoid further degenerative

changes. Both operative and non-operative methods are used in

treatment of the malleolar fractures. Surgical, i.e. operative repo-

sition and fixation of the bony fragments is a “gold standard” in

the treatment of bi- and trimalleolar fractures allowing for early

rehabilitation.
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Staw skokowy to zmodyfikowany staw zawiasowy,
który pokryty cienką warstwą chrząstki i otoczony małą
ilością tkanek miękkich. Można go przyrównać do
pierścienia. Jeżeli zostanie przerwany w jednym miej-
scu jest zazwyczaj stabilny, w dwóch niestabilny
w trzech i więcej wysoce niestabilny. Stabilność stawu
skokowego zależy głównie od kostki bocznej. Rotacja
strzałki o 2-4° wzdłuż osi pionowej prowadzi do bocz-
nego przemieszczenia kości skokowej o 2 mm, a jej
przesunięcie o 2-3 mm ku tyłowi powoduje przemiesz-
czenie pionowej osi kości skokowej o 10°. W obu
przypadkach dochodzi do znacznego zmniejszenia
powierzchni kontaktu kości skokowej z dalszą nasadą
piszczeli. Po bocznym przemieszczeniu o 1 mm kości
skokowej ulega ona redukcji o 42%. Podobne przesu-
nięcia po stronie przyśrodkowej nie mają tak dużego
znaczenia biomechanicznego. Znaczny ubytek kontak-
tu pomiędzy powierzchniami stawowymi pojawia się
również po złamaniu tylnej kostki przekraczającym
33% powierzchni piszczeli [7,10,17].

Chociaż większość ortopedów rozpoczyna swoją
przygodę z zawodem lecząc złamania kostek dobre
wyniki kliniczne można uzyskać po poznaniu anatomii,
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An ankle joint can be described as a ring, which dis-
rupted in one point remains stable. Once disrupted in
two points becomes instable, while in three points, even
highly instable. The ankle joint stability depends mainly
on lateral malleolus. A 2-4° tilt in the vertical axis of
the lateral malleolus causes a 2mm lateral displacement
of the talus, whereas a 2-3mm posterior shift of the
lateral malleolus moves the longitudinal axis of the talus
by 10°. In both cases the contact area between the distal
epiphysis of tibia and talus is significantly smaller.
A reduction of 42% of this contact surface is observed
after a 1mm lateral displacement of the talus. Analog-
ical transpositions on the medial side of the ankle joint
are of minimal biomechanical importance. A significant
reduction the contact area on the talus dome also oc-
curs when the posterior malleolar fragment constituted
33% or more of the joint [7,10,17].

Although most of the orthopedic surgeons begin
their professional career treating malleolar fractures,
good results can be obtained through detailed studies
in anatomy, radiology and mechanism of injury as well
as keeping the rules of conservative, operative and
rehabilitation methods. For malleolar fractures are also

Fractures of the ankle
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obrazu radiologicznego, mechanizmu uszkodzenia oraz
przestrzegając ogólnie przyjętych zasad postępowania
zachowawczego, operacyjnego i rehabilitacji. Ponieważ
złamania kostek są uszkodzeniami stawowymi wyma-
gają precyzyjnego odtworzenia stosunków anatomicz-
nych. Można tego dokonać metodami zachowawczymi,
jak i operacyjnymi [20].

Uszkodzenia kostek powstają z mechanizmów po-
średnich oraz rzadziej bezpośrednich. Ujmując rzecz
historycznie nazwa wielu z nich pochodzi od nazwiska
chirurga, który poraz pierwszy opisał je w piśmiennic-
twie. Przed wprowadzeniem badania radiologicznego Sir
Percivall Pott opisał, powstające w następstwie skoków,
poprzeczne złamanie strzałki 5-7,5 cm powyżej końca
dalszego z jednoczasowym przerwaniem więzadła trój-
graniastego i bocznym podwichnięciem stawu skokowe-
go. W 1819 roku Dupuytren opisał podobne uszkodze-
nie, w którym obok złamania strzałki 6 cm powyżej
końca dystalnego stwierdzał rozerwanie więzozrostu oraz
złamanie kostki przyśrodkowej lub przerwanie więzadła
trójgraniastego. W 1840 roku Maisonneuve zwrócił
uwagę na znaczenie zewnętrznej rotacji w patologii
złamań kostek. Jego nazwiskiem nazwano spiralne zła-
manie w 1/3 bliższej strzałki. W 1872 roku Tillaux opisał
złamanie awulsyjne przyczepu piszczelowego więzadła
piszczelowo-strzałkowego [2,5,15].

Obecnie w użyciu są podziały złamań kostek wg:
Lauge-Hansena, Danisa-Webera oraz AO. Ten pierw-
szy oparty został na badaniach na zwłokach. Lauge-
Hansen dzieli złamania kostek na: supinacyjno-adduk-
cyjne, supinacyjno-ewersyjne (rotacja zewnętrzna),
pronacyjno-abdukcyjne i pronacyjno-ewersyjne (rotacja
zewnętrzna). Supinacja i pronacja określają pozycję
stopy w momencie urazu, a rotacja wewnętrzna (inwer-
sja) i zewnętrzna (ewersja) oraz odwiedzenie (abduc-
tio) i przywiedzenie (adductio) kierunek działających
sił i przemieszczeń kości skokowej. W najczęstszych
(ok. 60%) złamaniach supinacyjno-ewersyjnych docho-
dzi do spiralno-skośnego złamania kostki bocznej oraz
uszkodzenia więzadła trójgraniastego lub złamania
kostki przyśrodkowej. W złamaniach supinacyjno ad-
dukcyjnych obserwujemy poprzeczne złamanie kostki
bocznej oraz skośno-pionowe kostki przyśrodkowej.
W złamaniu pronacyjno-abdukcyjnym powstaje po-
przeczne złamanie kostki przyśrodkowej i krótko-sko-
śne złamanie kostki bocznej, które na zdjęciach
w projekcji bocznej wydaje się prawie poziome. W zła-
maniach pronacyjno-ewersyjnych dochodzi do przerwa-
nia więzadła trójgraniastego lub złamania kostki przy-
środkowej oraz spiralno-skośnego złamania strzałki
powyżej poziomu stawu skokowego. Podstawowe typy
złamań są następnie dzielone na podtypy w zależności
oraz zajęcia przez uraz kolejnych struktur stawowych.
Niestety zapamiętanie i stosowanie w praktyce podziału
Lauge-Hansena jest trudne, a dodatkowo niekiedy to
samo złamanie może być zaliczane przez różnych
chirurgów do różnych typów. Ponadto sugeruje on, iż
w każdym przypadku siły działające na staw będą
powodować podobny, klasyczny rodzaj uszkodzenia, co

articular lesions, a precise and anatomical reduction is
obligatory. Both conservative and operative methods
can be used to reach this aim [20].

The malleolar fractures are caused by indirect rath-
er then direct mechanisms of injury. Historically most
of these fractures are called after the names of the
surgeons that described and published them first. Be-
fore the introduction of X-ray examination, Sir Percival
Pott described a transverse fracture of the fibula, usu-
ally after a jump, appearing 5-7,5cm above its distal end
associated with a tear of the deltoid ligament and lat-
eral subluxation of the ankle joint. In 1819, Dupuytren
described a similar fracture of the fibula and a rupture
of the tibiofibular syndesmosis accompanied by either
a fracture of the medial malleolus or tear of the deltoid
ligament. Later on, Maissoneuve in 1840 pointed at the
importance of external rotation in the pathology of
malleolar fractures. A spiral fracture of the proximal
1/3 of fibula is named after him. An awulsion fracture
of the tibial origin of the anteroinferior tibiofibular lig-
ament was described in 1872 by Tillaux [2,5,15].

Classifications of the malleolar fractures are numer-
ous: Lauge-Hansen, Danis-Weber, AO. The first,
Lauge-Hansen is based on autopsies findings. The
supination-adduction, supination-eversion (i.e. external
rotation), pronation-abduction, pronation-eversion (i.e.
external rotation) fractures of the malleoli can be found.
Supination and pronation describe the position of a foot
at the moment of injury, while inversion, eversion and
adduction or abduction refers to the vector of the in-
jurious force causing the fracture. Most frequent (ap-
prox. 60%) are the supination-eversion fractures, where
spiral-oblique fracture of the lateral malleolus appears
with the tear of the deltoid ligament or fracture of the
medial malleolus. In the supination-adduction fracture
a transverse fracture of the lateral malleolus with ob-
lique-vertical fracture of the medial malleolus occurs.
The pronation-abduction fractures present a transverse
fracture of the medial malleolus with a short oblique
fracture of the lateral malleolus, the latter looking as
almost horizontal in the lateral X-ray presentation.
A tear of the deltoid ligament or fracture of the medial
malleolus with the spiral-oblique fracture of the fibula
above the ankle joint occurs in the pronation-eversion
fractures. These basic types of malleolar fractures are
gradually subdivided, depending on the involvement of
the neighboring articular structures into the lesion. The
Lauge-Hansen classification is difficult to remember
and use in practice. Judgment and classification of
a case by different surgeons can be also subjective.
Moreover, this classification suggests that each time
a similar force will effect in a similar classic lesion,
which is not true. The major advantage of the Lauge-
Hansen classification is understanding of the mecha-
nism of the lesion. Reversion of the mechanism allows
for reduction of the fracture [9,22].

The Danis-Weber classification of the malleolar
fractures is much easier to remember and more com-
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nie do końca jest prawdą. Najistotniejszą zaletą podziału
Lauge-Hansena jest to, iż pozwala on zrozumieć me-
chanizm obrażenia stawu skokowego. Jego odwrócenie
umożliwia nastawienie złamania [9,22].

O wiele łatwiejszy do zapamiętania i porównań jest
podział złamań kostek wg Danisa-Webera. Zwraca się
w nim uwagę głównie na lokalizację uszkodzenia strzał-
ki. Im wyżej jest ona złamana tym większym obrażeniom
ulegają więzadła oraz narasta niestabilność. W typie A
– zwykle powstającym w następstwie addukcji i we-
wnętrznej rotacji – szczelina przełomu jest zwykle po-
przeczna i przebiega poniżej szpary stawowej. Niekiedy
pojawia się dodatkowo skośne złamanie kostki przyśrod-
kowej. W typie B (80-90% złamań) powstającym
w wyniku zewnętrznej rotacji uszkodzenie kostki bocz-
nej występuje na poziomie szpary stawowej i przebiega
skośnie od przodu do tyłu w kierunku proksymalnym.
Towarzyszy mu awulsyjne złamanie kostki przyśrodko-
wej (poprzeczne) lub przerwanie więzadła trójgraniastego
i przedniego piszczelowo-strzałkowego oraz niekiedy
złamanie tylnej krawędzi piszczeli. W typie C zlamanie
strzałki pojawia się powyżej szpary stawowej dochodzi
do przerwania więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.
Można wyróżnić dwa jego typy: powstały w wyniku
abdukcji gdzie skośne złamanie strzałki znajduje się
powyżej uszkodzonego więzozrostu oraz abdukcji i ze-
wnętrznej rotacji gdzie złamanie strzałki leży jeszcze
wyżej, czemu towarzyszy większe obrażenie więzozro-
stu. Może mu towarzyszyć poprzeczne złamanie kostki
przyśrodkowej lub przerwanie więzadła trójgraniastego
oraz złamanie tylnej krawędzi piszczeli. Złamania typu
A, B, C dzieli się następnie na podtypy. Zazwyczaj
podtypy A1, B1, C1 obrazują przerwanie pierścienia
w jednym miejscu i są stabilne, A2, B2, C2 są niesta-
bilne, B3 i C3 są wysoce niestabilne [8,17].

Klasyfikacja AO/ASIF złamań kostek, miała na celu
usystematyzowanie powyższych spostrzeżeń. Umożli-
wia ona porównywanie materiału klinicznego pomię-
dzy różnymi ośrodkami, chociaż i w tym przypadku
pojawiają się rozbieżności w zaliczaniu złamań do
poszczególnych typów przez różnych autorów. Trudno-
ści w klasyfikacji uszkodzeń stawu skokowego naro-
sły po wprowadzeniu do diagnostyki tomografii kom-
puterowej pozwalającej precyzyjnie określić obrażenia
chrząstki stawowej [2,11,12].

Jak wspomniano poprzednio najistotniejsze znacze-
nie w leczeniu złamania kostek ma określenie stopnia
jego stabilności. Pojęcie to nie jest czarno-białe, lecz
posiada liczne odcienie szarości. Znaczy to, ze złama-
nie tej samej kości może być stabilne lub nie w zależ-
ności od wielkości towarzyszących uszkodzeń torebko-
wych i więzadłowych. W obrażeniach niestabilnych
odłamy ulegają przemieszczeniu i dlatego chociaż nie-
kiedy są one łatwe do nastawienia to trudno je utrzy-
mać przez okres niezbędny do uzyskania zrostu.

 W przypadku uszkodzenia bocznego kompleksu
stawu istotne są dwa czynniki: skrócenie i przemiesz-
czenie strzałki oraz położenie i typ jej złamania. Skró-
cenie lub przemieszczenie świadczy o przerwaniu czę-

parable. The main issue in this classification is local-
ization of the fibular lesion. The higher the fibular
fracture appears the greater both trauma of the adjacent
ligaments and instability of the joint develop. In the type
A, usually subsequent to adduction and internal rota-
tion, the fissure in the fracture runs usually transver-
sally and below the level of the articular space. Some-
times an additional oblique fracture of the medial
malleolus develops. The type B involves 80-90% of the
malleolar fractures. It develops as a result of external
rotation and the fissure is located on the level of the
articular space, running anteroposteriorly and proximal-
ly. It is usually accompanied by an avulsion fracture
(transverse) of the medial malleolus or the tear of the
deltoid as well as anterior tibiofibular ligament and
sometimes by a fracture of the posterior tibial lip. In
the type C the fracture appears with the rupture of the
tibiofibular syndesmosis and is placed superiorly to the
articular space. Two sub-types C can be distinguished:
one resulting from abduction – the fracture fibula is
oblique and develops superior to the affected syndes-
mosis and another resulting from abduction with exter-
nal rotation placed even more superior with more ex-
tensive lesion of the tibiofibular syndesmosis. The latter
being often accompanied by a transverse fracture of the
medial malleolus, tear of the deltoid ligament or frac-
ture of the posterior tibial lip. All the A, B and C types
are then subdivided. Subtype 1 of A, B or C present
a single break of the ankle mortise and remain stable.
Subtypes A2, B2, C2 are instable while B3 and C3 are
described as highly instable [8,17].

The aim of the AO/ASIF classification is to form
a synthesis of the remarks on malleolar fractures de-
scribed previously. It enables comparison of the clin-
ical material between the research centers, but even then
differences appear in an individual classification of the
cases between the authors. Problems in the classifica-
tion appeared when computerized tomography was
introduced to diagnostics [2,11,12].

As mentioned before the most important issue in the
treatment of these fractures is diagnosis of their stabil-
ity. That distinction is not clearly black-and-white and
contains many shades in between. Differences of the
extent of the capsular and ligaments lesions in the two
identically broken bones influence fractures stability. In
the instable fractures the bone fragments dislocate and
although being sometimes easy to reduce still remain
too mobile during the healing time.

When a lateral complex of the ankle joint is in-
volved two things play a role: the amount of shorten-
ing (abbreviation) or displacement of the lateral mal-
leolus and localization and a type of the fracture. The
first item proves the partial disruption of the syndes-
mosis or the avulsion tears of one of the insertions.
A posterior subluxation of the talus, which occurs in
the fracture of the posterior lip of the tibia or tear of
the posterior tibiofibular ligament, is also important.
The fracture of the posterior malleolus may be small
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ści więzozrostu lub awulsyjnym oderwaniu jednego
z jego przyczepów. Istotne znaczenie ma również tyl-
ne podwichnięcie kości skokowej, do którego docho-
dzi po złamaniu tylnej krawędzi piszczeli lub po prze-
rwaniu tylnego więzadła piszczelowo-strzałkowego.
Złamanie tylnej kostki może być niewielkie (typ awul-
syjny) lub mieć postać dużego trójkąta z tylno boczne-
go brzegu piszczeli (trójkąt Volkmanna). To ostatnie
uszkodzenie pojawia się najczęściej w następstwie du-
żych sił działających osiowo oraz rotacyjnie [19,21].

Złamaniom kostek wielokrotnie towarzyszą uszko-
dzenia kostno-chrzęstne kości skokowej i piszczelowej.
Ich rozpoznanie, w większości przypadków, wymaga
wykonania tomografii komputerowej. Należy również
pamiętać o możliwości jednoczesnego występowania
złamań kostek i typu pilon.

Większość chorych przyjmowanych do szpitala
z powodu złamań kostek nie jest w stanie precyzyjnie
przedstawić mechanizmu urazu. Niekiedy pacjent może
opisywać całkowite zwichnięcie i spontaniczne nastawie-
nie stawu skokowego. U pieszych po wypadkach komu-
nikacyjnych obserwuje się w 60% przypadków niestabil-
ne złamania spowodowane w wyniku zewnętrznej rota-
cji. Bóle w pobliżu stawu kolanowego mogą świadczyć
o uszkodzeniu w okolicy głowy strzałki. W każdym przy-
padku należy ocenić stopień uszkodzenia kości i tkanek
miękkich oraz stabilność stawu skokowego. Konieczne jest
również badanie unerwienia ze szczególnym uwzględnie-
niem funkcji wspólnego nerwu strzałkowego.

W badaniu radiologicznym wskazane jest wykona-
nie projekcji AP, bocznej oraz „mortise view” (jest to
skośna projekcja przy rotacji wewnętrznej stopy do 15-
20°). Należy zawsze mieć na uwadze, iż w warunkach
pomocy doraźnej wiele radiogramów jest mało czytel-
nych, co znacznie utrudnia postawienie właściwego
rozpoznania. Na zdjęciach radiologicznych konieczna
jest nie tylko ocena rodzaju złamania, lecz również
poprawności jego nastawienia i zespolenia. W tym celu
wykonuje się różne pomiary. Najbardziej patognomicz-
na wydaje się szerokość przyśrodkowej szpary stawo-
wej. Jej powiększenie świadczy o utracie kongruencji
i fizjologicznej symetrii stawu skokowego. Jeżeli po
wygojeniu złamania szpara stawowa jest węższa od
1 lub szersza od 4 mm rokowanie, co do dalszych losów
stawu jest wysoce niepomyślne. Na zdjęciach rtg oce-
nia się również symetrię stawu, linię Schentona, kąt
skokowo-goleniowy (w warunkach fizjologicznych
wynosi on 83±4°), nachylenie kości skokowej (więk-
sze o 5° zmierzonego w zdrowym stawie drugiej koń-
czyny świadczy o braku kongruencji powierzchni sta-
wowych, która spowodowana jest zewnętrzną rotacją
lub rzadziej bocznym przemieszczeniem kości skoko-
wej, lub niestabilnością bocznego kompleksu torebko-
wo-więzadłowego), tylne lub tylno-boczne przemiesz-
czenie kości skokowej (pojawia się ze złamaniem
dystalnej części strzałki lub przemieszczeniem kości
skokowej pomiędzy strzałkę i piszczel), szerokość
więzozrostu mierzoną 1 cm powyżej powierzchni sta-
wowej kości skokowej i stanowiącej odległość pomię-

(avulsion type) or an extended, triangular reaching pos-
terior and lateral border of the tibia (Volkmann trian-
gle). The latter develops when big axial and rotating
forces are involved in injury [19,21].

Malleolar fractures are often accompanied by osteo-
cartilagenous lesions of the talus and tibia. Their de-
tection requires application of the CT. A parallel mal-
leolar and pilon type fractures appearance must not be
forgotten.

On admission most of the patients are unable to
describe precisely the mechanism of the trauma. Some-
times a complete luxation and spontaneous reposition
of the joint are reported. Some 60% of the pedestrian
victims of the traffic accidents present unstable fractures
resulting from the external rotation. Pain in the prox-
imity of the knee joint may indicate a fracture of the
fibular caput region. Each time both osseous and soft
tissue must be judged as well as the stability of the
ankle joint. Neurological examination, especially of the
suralis nerve is obligatory.

In the radiological examination anteroposterior,
lateral and “mortise view” (i.e. 15-20° oblique with
internal rotation of the foot) presentations are advised.
Poor quality of the emergency care radiograms must be
considered while making a diagnosis. Not only the type
of the fracture but also results of closed or open reduc-
tion and osteosynthesis must be properly diagnosed;
different measures are usually taken to do this. Of all
the measures medial width of the articular space seems
to be pathognomonic. If that gap in the joint is less then
1mm or more then 4mm after healing, the prognosis for
the joint is very poor. Symmetry of the joints, Schen-
ton line, the talocrural angle (physiologically 83+/-4°)
and talar tilt are analyzed in the radiograms. Talar tilt
bigger then 5° compared to the healthy, contralateral
ankle indicates lack of congruence of the articular
surfaces which results from the external rotation or less
frequently lateral dislocation of the talus, or the insta-
bility of the lateral capsular and ligament complex.
Other measurements are: posterior or posterior –lateral
dislocation of the talus (usually in distal fracture of the
fibula or subluxation of the talus between the tibia and
fibula). Width of the tibiofibular syndesmosis in mea-
sured 1cm above joint surface of the talus between the
tibial incisura to the medial border of the fibula (phys-
iologically less then 5mm); tibiofibular overlap (mea-
sured between medial border of the fibula and anterior
tibial prominence, physiologically less then 10mm). On
the mortise view talar dome, congruence of the talus
and the distal tibia and symmetry of the superior, lat-
eral and medial articular space are inspected. The line
emerging from the posterior aspect of the tibiofibular
syndesmosis should “cut” the lateral malleolar facet of
the talus. If diagnostic problems occur a comparative
analysis of the left and right extremities radiograms is
advised. In the doubtful cases CT is necessary. MRI
brings no useful information for therapy, although it
enables evaluation of the tibiofibular syndesmosis.
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dzy wcięciem kości piszczelowej i przyśrodkowym
brzegiem strzałki (w warunkach fizjologicznych powin-
na być mniejsza od 5 mm), nakładanie się cienia pisz-
czeli i strzałki (mierzymy od przyśrodkowego brzegu
strzałki do bocznego brzegu przedniej wyniosłości kości
piszczelowej (w warunkach fizjologicznych jest mniej-
sza od 10 mm). Oceniamy również w projekcji „mor-
tise view” stan bloczka kości skokowej, kongruencję
powierzchni stawowej kości skokowej i piszczeli oraz
symetrię przyśrodkowej i bocznej jamy stawowej, któ-
rych szerokość powinna być podobna jak górnej jamy
stawowej. Linia przebiegająca od tylnej części więzo-
zrostu na kości piszczelowej powinna przecinać bocz-
ną powierzchnię kości skokowej. Przy trudnościach
diagnostycznych wykonujemy zdjęcia porównawcze
obu stawów skokowych. W wątpliwych przypadkach
konieczne jest badanie TK. Badanie NMR nie wnosi
istotnych informacji terapeutycznych, chociaż ułatwia
ocenę obrażeń więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

Postępowanie doraźne po obrażeniu stawu skoko-
wego polega na jego unieruchomieniu oraz zaopatrze-
niu ran. W przypadku znacznych przemieszczeń gro-
żących powstaniem martwicy skóry oraz uszkodzenia
pęczków naczyniowo-nerwowych można na miejscu
wypadku poprawić ustawienie kości.

W czasie leczenia obrażeń stawu skokowego ko-
nieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
� złamania i złamania-zwichnięcia powinny być nasta-

wione tak szybko jak jest to możliwe. Repozycja jest
o wiele trudniejsza po organizacji krwiaka pomiędzy
odłamami lub przy obrzęku kończyny. Wczesne
nastawienie zmniejsza ryzyko powstania zaburzeń
krążenia, neuropraksji oraz martwicy skóry.

� konieczne jest precyzyjne (anatomiczne) odtworzenie
wszystkich powierzchni stawowych. Jego brak pro-
wadzi do niestabilności stawu skokowego, niekongru-
encji jego powierzchni stawowych oraz artrozy.

� nastawienie złamania musi być utrzymane przez cały
okres gojenia w opatrunkach gipsowych lub ortezach
lub metalowymi łącznikami po wykonaniu zabiegu
operacyjnego.
Największe trudności sprawia odpowiedź na pyta-

nie, które złamania można leczyć zachowawczo, a jakie
wymagają zabiegu operacyjnego. Kryteria naszego
postępowania uległy zmianie na początku lat 80 ubie-
głego wieku wraz z lepszym poznaniem biomechaniki
stawu skokowego oraz wprowadzeniu nowoczesnych
technik osteosyntezy. Obecnie można powiedzieć, że
pomimo ryzyka związanego z operacją otwarte nasta-
wienie i zespolenie przemieszczonych odłamów jest
metodą z wyboru w leczeniu złamań kostek. Leczenie
zachowawcze jest uzasadnione w przypadku niewiel-
kich przemieszczeń odłamów lub po poprawnym ich
nastawieniu. Należy się jednak zawsze liczyć z brakiem
możliwości repozycji z powodu interpozycji tkanek
miękkich lub okostnej (np. po złamaniu kostki przy-
środkowej), wtórnymi przemieszczeniami odłamów,
zrostem opóźnionym lub jego brakiem. Leczenie zacho-
wawcze wskazane jest również przy: znacznych zmia-

Emergency care of the ankle joint completes of its
immobilization and eventual wound management. In the
cases of major bones dislocations threatening skin
necrosis and neurovascular bundles lesions minimal
reduction is allowed.

While treating ankle joint lesions subsequent rules
must be obeyed:
� Fractures and fractures with luxations should be

reduced as soon as possible. Anatomical reposition
is far more difficult, after major swelling occurs or
a hematoma between the fragments organizes. Ear-
ly reposition also diminishes the risk of circulatory
disorders, neuropraxy or skin necrosis.

� Anatomical reduction of all the articular surfaces is
obligatory. When this rule is disobeyed instable
ankle, lack of congruence or arthritis may develop.

� Reduction of the fracture must be maintained during
healing. This can be accomplished by external im-
mobilization with a plaster cast or splints, by exter-
nal fixation, or by internal fixation.
The most difficult question to be answered is which

fracture can be treated conservatively and which require
surgery. The electivity criteria had changed in the ‘80,
last century. They were strongly influenced by the
studies in biomechanics of the ankle joint and modern
osteosynthesis methods. Nowadays, man can say that
despite the risks of surgery, cruent i.e. operative repo-
sition and ostheosynthesis of the fragments is a meth-
od of choice in the ankle fractures. Conservative or non-
operative treatment is rational in minimal dislocation
of the fragments or after anatomical reduction of the
bones. After conservative treatment a missed reposition
due to the soft tissue or periosteum interposition (e.g.
in the medial malleolus fractures), loss of the reduction
or delayed and even nonunion must be considered.
Conservative treatment is then advised in the elderly,
paraplegic, skin and soft tissue pathologies or whenev-
er surgical operation is contradicted.
� An early and correct rehabilitation and mobilization

of a patient is advised. This prevents from edemas,
atrophies, myostatic contractures, decreased joint
motion, fibrous tissue proliferation in the synovial
capsule, synovial adhesions, arthritis and local oste-
oporosis [2,6,17,20].
A remaining displacement of the bones after the

reposition is performed should not exceed 1mm with
the talar tilt not more than 2° in the young active people
or sportsmen and 2mm in the elderly.

In the stable, non-dislocated medial or lateral mal-
leolar fractures weight bearing can begin immediately
in a short-leg walking cast. Other stable fractures must
be placed in long-leg plasters with the knee flexed to
15°. The choice between the short and long plaster
depends on the extent of trauma. Preserved rotational
stability is a good criterion. Whenever rotation of the
extremity is painful plaster reaching above the knee is
advised at least for the first period of healing. An
ambulatory monitoring is easier in the outpatients
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nach patologicznych skóry i tkanek miękkich, u cho-
rych z paraplegią i w podeszłym wieku oraz przy prze-
ciwwskazaniach do zabiegu operacyjnego.
� wczesne rozpoczęcie właściwego usprawniania. Za-

pobiega ono: obrzękom, zanikom i przykurczom
mięśniowym, ograniczeniom ruchomości, prolifera-
cji tkanki łącznej w torebce stawowej, zrostom we-
wnątrz błony maziowej, artrozie oraz miejscowej
osteoporozie [2,6,17,20].
Po nastawieniu złamania kostek u osób młodych

aktywnych zawodowo i sportowo przemieszczenia
odłamów nie powinny być większe od 1mm, przy
nachyleniu kości skokowej nie przekraczającym 1-2°,
natomiast u osób w podeszłym wieku można pozosta-
wić przemieszczenia do 2 mm.

W przypadku stabilnych, nieprzemieszczonych zła-
mań kostki przyśrodkowej lub bocznej obciążanie
można rozpocząć bezpośrednio po unieruchomieniu
w krótkim gipsie marszowym przez 6 tygodni. Inne sta-
bilne złamania należy unieruchomić w długich opatrun-
kach gipsowych przy zgiętym stawie kolanowym do
15°. Wybór pomiędzy krótkim i długim opatrunkiem
zależy od wielkości obrażenia. Dobrym kryterium
pozwalającym na określenie jego rodzaju jest zachowa-
nie stabilności rotacyjnej. Jeżeli skręcanie kończyny
powoduje ból bezpieczniej jest założyć opatrunek po-
wyżej stawu kolanowego przynajmniej w pierwszym
okresie leczenia. Długi opatrunek gipsowy ułatwia
również postępowanie ambulatoryjne z chorymi nie
w pełni respektującymi zalecenia lekarza. Musi on być
zawsze odpowiednio domodelowany, aby utrzymać
nastawienie odłamów. Co 4 tygodnie należy wykony-
wać kontrole radiologiczne miejsca uszkodzenia. Więk-
szość złamań uzyskuje wystarczającą stabilność pozwa-
lającą na ich obciążanie po 4-6 tygodniach. Na 2 tygo-
dnie przed jego rozpoczęciem dobrze jest unieruchomić
kończynę w krótkim opatrunku gipsowym [7,16].

Złamania pojedynczej kostki rzadko wymagają lecze-
nia operacyjnego, chociaż pozostawienie zbyt dużego
przemieszczenia odłamów prowadzi do zrostu włókniste-
go lub opóźnionego, a nawet jego braku. Ponieważ kość
skokowa przemieszcza się w kierunku strzałki nawet przy
zachowanym więzadle trójgraniastym może doprowadzić
do znacznej inkongruencji stawu skokowego [8,16,20].

Leczenie złamań B i C zależy od rozległości i sta-
bilności uszkodzenia. Jeżeli chirurg nie jest jej pewny
po ocenie klinicznej i radiologicznej należy wykonać
badanie pod monitorem rtg. Najczęstsze złamanie typu
B lub supinacyjno-ewersyjne może zostać zakwalifiko-
wane jako stabilne. Zatem sam poziom złamania strzał-
ki nie świadczy o stopniu utraty stabilności. Świadczy
o nim jednoczesne uszkodzenie kompleksu przyśrod-
kowego i/lub tylnego. Utrata stabilności ma zawsze
miejsce w przypadku obecności nieprawidłowego na-
chylenia kości skokowej, poszerzenia widełek stawo-
wych, skrócenia i przemieszczenia strzałki, podwich-
nięcia kości skokowej oraz złamania przyśrodkowej lub
tylnej kostki, lub uszkodzenia ich więzadłowych ekwi-
walentów. Uszkodzenia takie powinny być leczone

poorly respecting medical counseling. The cast must be
molded to ensure the maintenance of position. Weekly
radiographs for at least 4 weeks are usually necessary
to ensure that these fractures do not become displaced.
Most of the fractures regain enough stability for weight
bearing after 4-6 weeks. Two weeks before the weight
bearing is planned it is advised to immobilize the
extremity into a short-leg walking plaster [7,16].

Isolated fractures of medial and lateral malleoli
rarely require operative reposition, since leaving to big
dislocation leads to either fibrous (syndesmosis) or
delayed, or even nonunion. Since talus displaces to-
wards fibula even if the deltoid ligament is intact,
a major incongruence of the joint may develop [8,16,
20].

Treatment of the type B and C of the malleolar
fractures is depended on the size and stability of
a lesion. If a surgeon is uncertain about it, after clin-
ical and radiograms analysis, an examination under an-
esthesia with an image intensifier or plain radiographs
is required. The type B or supination-eversion can be
referred to as stable fracture. This means, that the lev-
el of the fibula fracture itself does not indicate insta-
bility of the lesion. A parallel injury of the medial or
posterior malleolar complex is a proof of instability.
Stability is always missed when subsequent factors
develop: incorrect tilt of the talus, widening tibio-fib-
ular space, shortening and dislocation of the fibula,
subluxation of talus, fracture of the medial or posterior
malleolus or their ligamentous equivalents. In all such
cases operative reposition is required due to a relative-
ly high risk of malunion.

Author advises operative reposition and precise
reconstruction of the articular surfaces as a “gold stan-
dard” in the bi-malleolar fractures contemporarily. It
doesn’t mean that conservative setting with subsequent
well molded plaster is improper. The latter requires
though forced position of the foot, i.e. internal rotation
of the ankle joint, which once not supported medially
leads to another dislocation of the bone fragments. The
key is reconstruction of the proper length and rotation
of the lateral malleolus, towards which talus usually
shifts [2,6,15,21].

Most of the trimalleolar fractures (of Cotton) require
operative repair. Posterior tibial lip must be fixed if it
involves more than 25% of the bearing surface. Precise
diagnosis of this extent is possible in the CT. Once
anatomical repair is missing subluxation of the talus
develops. Despite correct conservative reduction of the
posterior tibial lip, when 10-25% of the articular sur-
face is abrupted, in 25% of the patients talar sublux-
ation was observed [2,19,20].

The majority of tibiofibular syndesmosis ruptures
resulting in ankle joint instability needs to be operative-
ly treated. The screw is placed parallel to the articular
surface in order to avoid fibular shortening. Correct
placement of the screws not narrowing the tibio-fibu-
lar space is important in terms of prevention from
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operacyjnie, bowiem istnieje znaczne ryzyko zrostu
w nieprawidłowym ustawieniu.

Moim zdaniem złotym standardem we współczesnym
postępowaniu ze złamaniami dwukostkowymi polega na
wykonaniu zabiegu operacyjnego oraz precyzyjnym od-
tworzeniu powierzchni stawowych. Nie znaczy to, że nie
można ich leczyć zachowawczo nastawiając przemiesz-
czenia i stabilizując uszkodzenie w dobrze domodelowa-
nym opatrunku gipsowym. Wymaga to jednak ustawienia
stopy w wymuszonej pozycji (w wewnętrznej rotacji sta-
wu skokowego), co przy braku podparcia od strony przy-
środkowej prowadzi do nawrotu przemieszczenia odła-
mów. Kluczem do uzyskania nastawienia jest odtworze-
nie prawidłowej długości i rotacji kostki bocznej, bowiem
zwykle w jej kierunku przesuwa się kość skokowa
(z powodu zachowanych więzadeł) [2,6,15,21].

Zdecydowana większość uszkodzeń trójkostkowych
(Cottona) wymaga leczenia operacyjnego. Tylna kost-
ka musi być zespolona, jeżeli odłam obejmuje ponad
¼ powierzchni stawowej piszczeli. Precyzyjna ocena
wielkości uszkodzenia jest możliwa za pomocą tomo-
grafii komputerowej. Brak anatomicznej repozycji zła-
mania kostki tylnej prowadzi do podwichania się kości
skokowej. Po leczeniu zachowawczym pomimo prawi-
dłowego nastawienia złamania tylnej kostki obejmują-
cego 10-25% powierzchni stawowej kość piszczelowa
podwicha się u 25% chorych [2,19,20].

Większość uszkodzeń więzozrostu piszczelowo-
strzałkowego, których następstwem jest niestabilność
stawu skokowego wymaga leczenia operacyjnego. Śru-
bę ciągnącą zakładamy równolegle do powierzchni sta-
wowej strzałki, aby uniknąć jej skrócenia. Istotne zna-
czenie ma takie wykonanie zespolenia kości, aby zanadto
nie zwęzić szerokości widełek stawowych gdyż może to
doprowadzić do ograniczenia ruchów, zwłaszcza zgięcia
grzbietowego stopy. Istnieją kontrowersje czy śrubkę
należy przeprowadzić przez 4 czy przez trzy warstwy
korowe. W pierwszym przypadku uzyskuje się mocniej-
sze zespolenie. Jeżeli ulegnie ona złamaniu rzadko daje
objawy kliniczne i można ją usunąć z dojścia przyśrod-
kowego. W drugim po rozpoczęciu obciążania śrubka
może wykonywać ruchy podobne do wycieraczki samo-
chodowej, co zmniejsza ryzyko jej złamania oraz umoż-
liwia rotację strzałki. Niektórzy autorzy po rozwierceniu
czterech warstw korowych zakładają śrubkę do, trzech,
co ułatwia jej usuwanie. Kontrowersje dotyczą czasu,
kiedy należy usunąć zespolenie z więzozrostu, zazwy-
czaj zabieg wykonuje się po 6 tygodniach, chociaż nie-
którzy czynią to aż po 4 miesiącach. Pewne wątpliwo-
ści budzi konieczność stabilizacji więzozrostu w złama-
niach typu B. Niektórzy uważają, iż po nastawieniu
kostki przyśrodkowej nie jest ona potrzebna. Niekiedy
jednak strzałka przemieszcza się bocznie i musimy za-
łożyć śrubę na więzozrost. Część chirurgów zaleca ta-
kie postępowanie po przerwaniu więzadła trójgraniaste-
go, którego rekonstrukcja jest trudniejsza niż zespolenie
kostki przyśrodkowej. Wydaje się, że najbezpieczniej
wykonać śródoperacyjne badanie radiologiczne po nasta-
wieniu i zespoleniu kostek. Jeżeli stwierdzamy poszerze-

impaired joint mobility, especially dorsal flexion of the
foot. A controversy exists whether the screw should
pass through 4 or 3 cortical bone layers. The first gives
stronger ostesynthesis, once broken it rarely gives clin-
ical signs and is accessible for evacuation from medial
side. The second, after weight bearing began, the screw
can perform movements like a windscreen wiper thus
minimizing risk of breaking and facilitating rotation of
the fibula. Some surgeons after drilling through four
cortical bones placed screw into three, which makes its
further evacuation easier. Time for the screw evacua-
tion is also a matter of discussion. Usually it is per-
formed 6 weeks after its placement, though some au-
thors do it even after 4 months. There are doubts
whether there is a need for stabilization of the syndes-
mosis in the type B fractures. There are authors seeing
no need to do so after successfully reduction of medial
malleolus. Sometimes the fibula shifts laterally and
placement of a screw is needed. Few authors advice
such treatment when deltoid ligament is broken, since
medial mallelous reconstruction is easier then deltoid
ligament. The safest method is to perform intraopera-
tive radiogram to check for widening of the tibio-fib-
ular space. Once diagnosed, a screw should enforce the
syndesmosis [4,8,17].

Osteo-cartilagenous lesions of the articular surface
of the tibia and talus need operative treatment. Recon-
struction of the surfaces is often difficult to complete
because of compression of the cancellous bone or in-
trusion of small bony fragments. Free floating bodies
should by evacuated in arthroscopy. When operative
treatment is impossible “functional treatment” should
be immediately introduced.

Indications for surgery depend not only on the type
of fracture but also on patient general condition, his or
her will, state of the extremity and skills of the team.
In the preoperative course special attention must be paid
to edemas and skin lesions. The first affect skin sutur-
ing, the latter bring risk of wound infection. Such
patients require often a delayed operation, even for two
or more weeks. After the malleolar fracture the fascial
compartment syndrome may develop. Sural pain, espe-
cially on passive muscular tension and deep peroneal
nerve paresthesies are worrisome symptoms. Right after
admission to the hospital pain-killers as well as anti-
thrombotic prophylactics should be administered. Need
of wide-spectrum antibiotics in the open wound frac-
tures is undisputable. The operation should be per-
formed within few hours after the injury optimally.
After a three weeks delay local osteoporosis impairs
anatomical repair and firm stabilization of the fractured
fragments, the risk of other complications including
infections also rises [4,8,16,17,20].

Open malleolar fractures may appear as point
wounds (of a sharp pointing fragment of the fibula) up
to completely ruptured synovial capsule and opened
articular luxation. The last requires immediate reposi-
tion after intensive rinsing of the naked cartilages.
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nie widełek stawowych konieczne jest zespolenie wię-
zozrostu [4,8,17].

Złamania kostno-chrzęstne powierzchni stawowej
piszczeli i kości skokowej wymagają, o ile jest to
możliwe leczenia chirurgicznego. Nie zawsze jednak
z powodu zmiażdżenia, lub obecności małych odłamów
udaje się odtworzyć powierzchnię stawową. Wolne
fragmenty należy usunąć artroskopowo z jamy stawo-
wej. Przy braku możliwości leczenia operacyjnego
wdrażamy jak najszybciej postępowanie czynnościowe.

Wskazania do zabiegu nie zależą wyłącznie od typu
złamania, lecz również od stanu ogólnego i oczekiwań
chorego, stanu kończyny oraz doświadczenia zespołu
chirurgicznego. W czasie przygotowywania pacjenta do
operacji szczególną uwagę należy zwrócić na obrzęki
oraz uszkodzenia skóry. Te pierwsze utrudniają zamy-
kanie rany operacyjnej, te drugie stwarzają istotne
ryzyko zakażenia. Dlatego niekiedy konieczne jest
odroczenie operacji na 3 i więcej tygodni. Po złama-
niach kostek zawsze istnieje ryzyko powstania zespo-
łów przedziałów powięziowych. Niepokojącymi obja-
wami są dolegliwości bólowe łydki przy biernym na-
pięciu mięśni i parestezje ze strony głębokiego nerwu
strzałkowego. Zawsze po przywiezieniu chorego do
szpitala konieczne jest podanie środków przeciwbólo-
wych i przeciwzakrzepowych, a w przypadku złamań
otwartych antybiotyków o szerokim spektrum działa-
nia. Nie ulega wątpliwości, iż optymalnie operacja
powinna być wykonana w ciągu kilku godzin po ura-
zie. Po trzech tygodniach miejscowa osteoporoza utrud-
nia anatomiczne nastawienie i stabilne zespolenie odła-
mów, a ponadto narasta ryzyko powikłań w tym infek-
cji [4,8,16,17,20].

Złamania otwarte kostek mogą mieć różną postać od
punktowej rany (np. spowodowanej ostrym fragmentem
złamanej strzałki) do otwartego zwichnięcia stawu. To
ostatnie wymaga natychmiastowego nastawienia po in-
tensywnym płukaniu obnażonych powierzchni stawo-
wych. Szczególną uwagę należy zwrócić na oszczędza-
nie tylnej tętnicy piszczelowej, w której z powodu skrze-
plin może dojść do zaburzenia krążenia upośledzające-
go perfuzję stopy. Złamania otwarte wymagają dokład-
nego oczyszczenia rany i odłamów oraz założenia szwów
odroczonych na 4-5 dni. Ich stabilizację najlepiej wyko-
nać za pomocą zespolenia zewnętrznego. W każdym
przypadku należy się jednak liczyć z powstaniem infek-
cji i rozległej martwicy tkanek miękkich [1].

W przypadku złamań kostek u osób w podeszłym
wieku, zwłaszcza u kobiet, preferowane jest leczenie
zachowawcze. Niesie ono mniejsze ryzyko powikłań i
jest tańsze. Odłamy można zespolić za pomocą drutów
Kirschnera lub prętów Rusha. Wynika to ze znacznej
osteoporozy i słabych własności mechanicznych zespo-
leń śrubami oraz zaburzonego ukrwienia kończyn, co
może być przyczyną złego gojenia lub martwicy skó-
ry. Osteosyntezę taką należy traktować jako szew kost-
ny i wymagają one zewnętrznego wzmocnienia opatrun-
kiem gipsowym lub, ortezą [3,13,14].

Attention must be paid to sparing of the posterior tib-
ial artery, where a thrombus may disable proper perfu-
sion of the foot. Each open wound in the fracture must
be cleaned and a delayed (4-5 days) sutures should be
applied. Stabilization in such cases is best performed
with the external osteosynthesis. In every case an in-
fection or extended necrosis must are threats [1].

Malleolar fractures in elderly, especially women, are
preferably treated conservatively. The risk of compli-
cations and costs are lower. The broken fragments can
be joined with either Kirschner wire or Rush rods. It’s
an effect of significant osteoporosis, poor mechanical
value of screw repair, impaired blood circulation, which
may lead to poor healing and even skin necrosis.
Osteosynthesis in such cases must be referred to as bone
suture thus should be reinforced by a plaster or an
orthesis [3,13,14].

Indications for a primary arthrodesis in malleolar
fractures are infrequent. Even in cases of severe com-
minution in osteoporotic bone, one does better to re-
vert to os calcis traction and early motion than fusion.
In the rare instances where reconstruction of the joint
is impossible, especially in open fractures with bone
loss, that early ankle arthrodesis may be desirable.

Malleolar fractures in adolescents stand another
problem. They usually affect boys between 10-15 years
of age. Their classification after Dias and Tachdjian is
based on Lauge-Hansen and Salter-Harris ones. Supi-
nation-inversion, supination-dorsal flexion, supination-
external rotation, pronation-eversion-external rotation,
axial compression mechanisms are distinguished in the
classification. Additionally fractures of Tillaux, tri-pla-
nar and other are mentioned. The first mechanism may
cause Salter-Harris fractures types I-IV, second - types
I-II, third - type II, fourth – types I-II. In the children
fractures of the fibula most frequent are type I (usually
at the age of 12 years) and type II (at the age of 10
years) according to Salter-Harris. In the second type an
additional fracture of the tibia type III and/or IV may
accompany. In the cases of the tibia fractures type II
is most often found (at 12,5 years of age), then type III
(between 11-12 years), rarely type I (at 10 years) and
finally type IV. Type V in tibia fractures appears after
compressive forces action.

A conservative reduction of the bones with 4-6
weeks immobilization in a short plaster is enough in
most children cases. The remaining part requires sur-
gical stabilization with special prevention of the epiphy-
sial cartilage; usually in Salter-Harris types III and IV,
triplanar and Tillaux fractures. In the infants 2-3mm
displacement in the anteroposterior plane can be accept-
ed after reposition while in older children complete
anatomical repair is required. Two characteristic types
of fractures are observed in the adolescents between 13-
15 years: Tillaux and triplanar. In the first the fracture
begins at the articular cartilage of tibia and runs prox-
imally through epiphysial cartilage and laterally to the
distal epiphysis. In the second type 2-4 fragmented
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Wskazania do wykonania pierwotnego usztywnie-
nia stawu skokowego, w przypadku złamań kostek, są
bardzo rzadkie. Nawet, jeżeli są one wielofragmento-
we lepsze wyniki uzyskuje się stosując leczenie czyn-
nościowe po założeniu wyciągu bezpośredniego za kość
piętową.

Osobny problem terapeutyczny stanowią złamania
kostek u dzieci. Pojawiają się one zwykle u chłopców
pomiędzy 10 i 15 rokiem życia. Ich podział Dias
i Tachdjian oparli na klasyfikacji Lauge-Hansena i Sal-
tera-Harrisa. Wyróżnili oni uszkodzenia z mechani-
zmów: supinacji-inwersji, supinacji-zgięcia podeszwo-
wego, supinacji-rotacji zewnętrznej, pronacji-ewersji-
zewnętrznej rotacji, osiowej kompresji oraz złamania:
Tillaux, trójpłaszczyznowe, inne. Pierwszy mechanizm
może powodować złamania Saltera-Harrisa I-IV, drugi
typu I-II, trzeci II, czwarty typu I-II. U dzieci najczę-
ściej dochodzi do uszkodzeń strzałki typu I (zwykle
około 12 roku życia) i II (zwykle około 10 roku życia)
wg Saltera-Harrisa. Temu drugiemu typowi może towa-
rzyszyć złamanie piszczeli typu III i IV. W przypadku
piszczeli najczęściej mamy do czynienia ze złamania-
mi typu II (zwykle około 12,5 roku życia) i III (zwy-
kle około 11-12 roku życia), rzadziej I (zwykle około
10 roku życia) i IV. Typ V pojawia się po działaniu sił
kompresyjnych. Większość z nich wystarczy nastawić
i unieruchomić przez 4-6 tygodni w krótkim gipsie
marszowym. W innych przypadkach konieczna jest
operacyjna stabilizacja odłamów, ze szczególną ochro-
ną chrząstki wzrostowej. Dotyczy to zwłaszcza złamań
typu III i IV wg Saltera-Harrisa, trójpłaszczyznowych
oraz Tillaux. U małych dzieci po nastawieniu pozosta-
wić można niewielkie przemieszczenia (do 2-3 mm)
w projekcji strzałkowej, natomiast u starszych należy
zawsze odtworzyć stosunki anatomiczne w projekcji
AP. U dzieci pomiędzy 13-15 rokiem życia obserwo-
wano dwa charakterystyczne typy złamań: złamanie
Tillaux oraz trójpłaszczyznowe W pierwszym szpara
przełomu rozpoczyna się od chrząstki stawowej kości
piszczelowej i biegnie proksymalnie przez chrząstkę
wzrostową a następnie bocznie do nasady. W drugim
obecne są 2-4 fragmenty. Pierwszy z nich jest podob-
ny jak w poprzednim uszkodzeniu, drugi obejmuje
kostkę przyśrodkową, a trzeci dystalną część przyna-
sady piszczeli. Często złamana jest również strzałka
powyżej stawu skokowego. Odłamy po nastawieniu
można zespolić drutami Kirschnera. W obu przypad-
kach istnieje duże ryzyko zahamowania wzrostu
chrząstki nasadowej po bocznej stronie piszczeli [5].

Jeżeli po wygojeniu złamania kostek obecne są
dolegliwości bólowe należy podejrzewać zrost w nie-
prawidłowym ustawieniu lub staw rzekomy. Najczęściej
dochodzi do skrócenia oraz w zewnętrznej rotacji strzał-
ki. Można wtedy rozważyć wykonanie: ponownego
zespolenia, osteotomii, usztywnienia lub alloplastyki
stawu skokowego. Rodzaj zabiegu warunkowany jest
nasileniem artrozy oraz dolegliwości bólowych. Czas
przeprowadzenia operacji nie wpływa w istotnym stop-
niu na końcowy wynik leczenia [2,18,19,23].

fractures are observed: first alike the previous case,
second in the medial malleolus, third in the distal part
of the tibial metaphysis. Fibula above the ankle joint
is also often broken. The fragments can be fixed with
Kirschner wires after their reduction. Growth retarda-
tion of the lateral part of the tibia is possible in such
injuries [5].

If some pains appear after the fractures are healed,
an abnormal position of or a nonunion should be sus-
pected. Abbreviation and external rotation of fibula are
most common. Another reposition, osteotomy, arthro-
desis or even alloplasty of the ankle joint should be
considered in such cases. Type of surgery depends on
pain and grade of arthritis. Time of surgery is of minor
importance for the final result [2,18,19,23].
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