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Summary

High rate of postoperative complications and limited range of indications makes total ankle repla-
cement (TAR) still a controversial procedure. Together with introduction of new biomaterials and
improvement in the operative technique TAR becomes more attractive and interesting solution.
As the implantation of the prosthesis in the joint without significant deformations is relatively easy,
in cases with heavy posttraumatic changes may be very difficult. In such cases the choice of the
appropriate implant is very important.
This paper presents a case of the patient with secondary posttraumatic ostearthritis treated opera-
tively with tatal ankle replacement using Mobility (DePuy) endoprosthesis. 1 year after the surgery
the patient underwent clinical and radiographic evaluation including pedobarography and kinetic
and kinematic gait analysis. Despite the disruption of the talofibular syndesmosis, total ankle re-
placement provided a good result of the treatment.

Streszczenie

Ze względu na duży odsetek powikłań pooperacyjnym i ograniczone wskazaniami do jej stosowa-
nia endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego jest nadal procedurą kontrowersyjną.  Wraz
z postępem technologii biomateriałów i udoskonaleniem techniki operacyjnej obecnie obserwuje się
powrót zainteresowania tymi zabiegami.
O ile implantacja endoprotez stawu skokowo-goleniowego w przypadku niewielkich deformacji stawu
jest stosunkowo łatwa, to zastosowanie implantu z w przypadku niektórych zmian pourazowych
może wiązać się z trudnościami. Ważny jest w tym przypadku odpowiedni  dobór implantu, który
może pomóc w uzyskaniu efektu zadowalającego pacjenta jak i operatora.
W pracy przedstawiliśmy przypadek pacjentki z wtórnymi zmianami pourazowymi stawu skoko-
wo-goleniowego, której implantowano endoprotezę Mobility (DePuy). Operowaną po roku od
zabiegu poddano ocenie klinicznej, radiologicznej, jak również dokonano analizy pedobarograficz-
nej oraz oceny kinetycznej i kinematycznej chodu. Pomimo dużej destrukcji stawu oraz uszkodze-
nia więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, wykonanie endoprotezoplastyki pozwoliło na uzyska-
nie dobrego wyniku leczenia .
Słowa kluczowe: Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego, badanie pedobarograficzne,
analiza chodu, Mobility
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WSTĘP
Po raz pierwszy endoproteza stawu została zastosowana

przez Glucka w 1890 roku i dotyczyła stawu biodrowe-

go. Pierwsze implanty stawu kolanowego i barku zosta-

ły wszczepione krótko potem (1). Dopiero 100 lat póź-

niej , we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku

Buchholz wypełnił lukę w endoprotezoplastyce wszcze-

piając implant stawu skokowo-goleniowego (2). Zmody-

fikowane wersje implantu zaproponowanego przez Bu-

chholza były stosowane w leczeniu chorób stawu skoko-

wego górnego w połowie lat siedemdziesiątych, a wcze-

sne wyniki kliniczne tych operacji były obiecujące.

Obserwowano 80 – 85% bardzo dobrych i dobrych

wyników (3). Natomiast poźniejsze doniesienia już

5-letnich obserwacji wskazywały na 35 do 75% niepo-

wodzeń tej procedury. To zniechęciło ortopedów na wiele

lat do stosowania endoprotezoplastyki stawu skokowo-

goleniowego (4).

Celem endoprotezoplastyki jest istotne zmniejszenie

dolegliwości bólowych z równoczesnym zachowaniem

ruchomości stawu. Idealny implant powinien gwaranto-

wać zbliżoną do fizjologicznej ruchomość stawu tj. zgię-

cie grzbietowe powyżej 10 stopni oraz zgięcie podeszwo-

we powyżej 20 stopni. Wymagana jest również minimal-

na resekcja kości, co może mieć znaczenie w przypadku

niepowodzenia leczenia tą metodą i konieczności wyko-

nania artrodezy stawu. Potencjalną wadą endoprotez sta-

wu skokowo-goleniowego jest zwiększone ryzyko asep-

tycznego obluzowania komponentów endoprotezy, zagłę-

bianie się implantu w kości gąbczastej oraz występowa-

nie konfliktu skokowo-strzałkowego (4-6). Endoproteza

musi być wykonana z biokompatybilnych materiałów,

a kształt powierzchni artykulacji musi gwarantować od-

powiednią stabilność stawu (2;7).

Pierwsza artrodeza stawu skokowo-goleniowego zo-

stała wykonana w 1878 roku. Od tego czasu opisano

ponad 30 wariantów tego typu procedur. Niestety żadna

z nich nie gwarantuje 100% powodzenia (2). Podobnie

do endoprotezoplastyki artrodeza w sposób wyraźny

zmniejsza ból stawu, lecz znosi jego ruchomość. Wadą

artrodezy są trudności w osiągnięciu trwałego zrostu oraz

stosowanie długiego unieruchomienia po wykonaniu

zabiegu. Zniesienie ruchomości stawu powoduje proble-

my z chodzeniem bez obuwia oraz po nierównej po-

wierzchni. Artrodeza stawu zmniejszając zakres supina-

cji o 50 % powoduje zwiększenie obciążeń w stawie

podskokowym i stawach śródstopia doprowadzając do

przedwczesnych zmian zwyrodnienieniowych w ich

obrębie (6;8;9).

Stabilność układu goleń - kość skokowa w endopro-

tezoplastyce stawu skokowo-goleniowego zależy zarów-

no od zewnątrzpochodnej stabilizacji zależnej od apara-

tu więzadłowego jak i wewnątrzpochodnej stabilizacji

zależnej od kształtu stykających się powierzchni kompo-

nentów endoprotezy.

Rozpatrując wewnątrzpochodną stabilizację kompo-

nentów endoprotez stawu skokowego górnego, implanty

można podzielić na 3 grupy:

INTRODUCTION
Joint replacement was applied for the first time by

Gluck in 1890 and pertained to the hip joint. The first

implants of the knee and shoulder joints were adminis-

tered shortly after (1). It wasn’t until 100 years later,

during the early 70s of the 20th century, that Buchholz

supplemented the one missing piece and implanted the

ankle joint (2). Modified versions of the implant proposed

by Buchholz were used in the treatment of the upper

ankle joint disease during the mid 70’s, while the prelim-

inary clinical results of these surgeries were quite prom-

ising. Eighty to 85% of either good or very goods results

were observed (3). Meanwhile, later reports of 5 year-

long observations indicated 35% to 70% failures of this

procedure. This has had a discouraging effect on the

orthopedic surgeons for a number of years with respect

to the use of ankle joint replacements (4). The aim of joint

replacement is a significant reduction of pain, along with

maintenance of joint mobility. The ideal implant should

guarantee mobility resembling the joint’s physiological

mobility, i.e. dorsal flexion more than 10 degrees as well

as plantarflexion of more than 20. A minimum bone

resection is also required, which may be a significant

issue in case of treatment failure of this method and an

arising need to do a joint arthrodesis.

The one potential shortcoming of the ankle joint

prosthesis is an increased risk of an aseptic loosening of

endoprosthetic components, implantation of the joint

implant into spongy bone as well as the occurrence of

a talofibular conflict (4-6). The prostethetic implant must

be made of biocompatible materials, the shape of the

articulation surface must guarantee appropriate joint sta-

bility (2;7).

The first arthroplasty of the ankle joint was carried

out in 1878. Since then over 30 variations of this proce-

dure were described. However, not one of them guaran-

tees 100% success (2). Similar to joint replacement ar-

throplasty clearly reduces joint pain, but eliminates its

mobility. The shortcomings of arthroplasty are difficul-

ties in attaining a permanent change as well as the need

for a long-term post-surgery immobility. Elimination of

joint mobility leads to problems with walking without

shoes as well as on uneven surfaces. By reducing the

supination range joint arthroplasty causes an overload of

the subtalar joint and the midfoot joints leading to their

premature degeneration (6;8;9).

The stability of the shin-ankle bone system in ankle

joint replacement surgery depends both, on a ligament-

dependent external stabilization, as well as on internal

stabilization, that in turn depends upon the shape of the

congruent prosthesis components.

Analyzing the internal stabilization of the components

of upper ankle joint prosthesis, the implants may be

divided into 3 groups:

1. Congruent (constrained) – completely of internal ori-

gin

2. Anatomic (semi-constrained) - partially of internal

origin
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1. Kongruentne (związane - constrained) - z pęłną zwar-

tością wewnątrzpochodną

2. Anatomiczne (półzwiązane - semi-constrained) -

z częściową zwartością wewnątrzpochodną

3. Niekongruentne (niezwiązane - unconstrained) - bez

zwartości wewnątrzpochodnej

Endoprotezy typu kongruentnego uniemożliwiają ruch

translacji w obrębie stawu w płaszczyźnie strzałkowej. Są

to implanty o powierzchni artykulacji sferycznej, sfero-

idalnej lub cylindrycznej (6;10). Do tej grupy należy

endoproteza typu Mayo, z długą poślizgowo-cylindrycz-

ną powierzchnią artykulacji. Zaletą tych implantów była

duża stabilność, niewielka zależność od aparatu więza-

dłowego stawu, wyeliminowanie lub zmniejszenie moż-

liwości konfliktów kości skokowej z kostkami i możli-

wość zmniejszenia wielkości wkładki polietylenowej.

Podczas chodzenia stopa poruszała się w stawie w płasz-

czyźnie strzałkowej , czołowej i poprzecznej. Wadą

implantów „kongruentnych” była duża siła naprężeń

o charakterze sił ścinających na połączeniu kości i im-

plantu. Rezultatem tego była duża ilość aseptycznych ob-

luzowań endoprotez, sięgająca 61% w 15 letnich obser-

wacjach.

Typową powierzchnią artykulacji endoprotez niekon-

gruentnych jest układ bloczkowy, dwusferyczny, wypu-

kło-wypukły lub wypukło-wklęsły. W modelu endopro-

tezy typu Irvin sferyczny komponent skokowy endopro-

tezy stykał się z płaską wkładką polietylenową. W tego

typu endoprotezach nie występowały naprężenia jak

w endoprotezach kongruentnych, lecz implanty te charak-

teryzowały się bardzo dużą niestabilnością. Dodatkowo

przekazywanie obciążenia na niewielkim obszarze wkła-

dek polietylenowych skutkowały ich szybkim zużyciem.

W opublikowanych badaniach „niekongruentne” endo-

protezy miały niewiele lepsze wyniki od endoprotez typu

„kongruentnego” (11).

Endoprotezy anatomiczne łączą zalety implantów

przedstawionych powyżej. Posiadają one nie tylko moż-

liwość ruchu w płaszczyźnie strzałkowej, lecz również

rotacji oraz lateralizacji i medializacji. Zostało opisanych

ponad 30 różnych modeli tego typu implantów, lecz tylko

o trzech, będących obecnie w użyciu, są informacje

w dostępnej literaturze na temat ich stosowania. Są to

endoprotezy Beuchel-Pappas Ultra Total Ankle (Endotec

Inc.), Scandinavian Total Ankle Replacement [STAR]

(Link Inc.) oraz Agility® (Depuy)(12-14). Kolejnym

implantem tej grupy stosowanym obecnie w leczeniu

chorób stawu skokowo-goleniowego jest endoproteza

Mobility® (DePuy).

PREZENTACJA PRZYPADKU
Pacjentka lat 57. W wyniku upadku doznała złamania

dwukostkowego goleni prawej. W trybie pilnym wyko-

nano zespolenie złamania (Ryc.1). Po rozpoczęciu obcią-

żania kończyny, chora zgłaszała dolegliwości bólowe,

które nie ustępowały po stosowaniu zabiegów fizjotera-

peutycznych. W okresie 2 lat od zabiegu dolegliwości

3. Incongruent (unconstrained) – without internally ori-

ginating content

Congruent joint replacements disable translation

motion within the joint in the sagittal plane. These are

implants with spherical articulation, spherical or cylindri-

cal surface (6;10). The Mayo prosthesis is in this group,

with its long cylindrical and gliding articulation surface.

The main asset of these implants was their great stabil-

ity, insignificant dependence upon the joint’s ligament

apparatus, either total elimination or a reduction of con-

flict possibility of the ankle bone with the ankles as well

as the opportunity to reduce the size of the polyethylene

inlay. While walking the foot was moving within the joint

along a sagittal, coronal and transverse planes. The main

shortcoming of the “congruent” implants was their great

stress force, with shearing forces are at the bone-implant

connection. As a consequence, there was a great number

aseptic prosthesis loosening, reaching 61% in 15 year

follow-up.

The typical articulating surface of incongruent en-

doprosthesis is a block system, bispherical, either con-

vex-convex or convex-concave. In the Irvin type en-

doprosthesis model the spherical ankle component of the

prosthesis contacts the flat polyethylene insert. This type

of prosthesis does not experience the contact stress seen

in congruent endoprosthesis, but these implants were

characterized by a significant instability. Furthermore,

distributing the load over a small area of the polyethyl-

ene inlay resulted in their fast weardown. In the published

studies the “incongruent” endoprosthesis manifested re-

sults that were not much better from the “congruent”

types (11).

Anatomical endoprosthesis combine the assets of the

above presented implants. Aside from possessing mobil-

ity in the sagittal plane, they also allow for medial-lat-

eral motion. Over 30 different models of this type of

implant have been described, but only three of the one

currently in use have been described with relation to their

use. These are the Beuchel-Pappas Ultra Total Ankle

(Endotec Inc.), Scandinavian Total Ankle Replacement

[STAR] (Link Inc.) and Agility® (Depuy)(12-14). Anoth-

er member implant of this group, currently used in the

treatment of ankle joint disease is the Mobility® (DePuy)

endoprosthesis.

CASE STUDY
Patient age 57. As a result of fall the patient suffered

a bimalleotar fracture of the right tibia (Fig.1). Follow-

ing application of stress to the extremity the patient

reported pain, which has not subsided after administra-

tion of physical therapy. After a period of two years

post-surgery the pain continued to increase, the club

foot, appearing after the surgery, has also progressed.

The patient started walking with elbow support crutch.

The joint-related pain disabled the patient from continu-

ing in her job.



70 W. WOŹNIAK, J. MARKUSZEWSKI, D. ŁAWNICZAK, M. WIERUSZ-KOZŁOWSKA

THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY
AND RELATED RESEARCH

bólowe narastały, postępowało również utrzymujące się

od operacji końskie ustawienie stępu. Chodziła w aseku-

racji kuli łokciowej. Dolegliwości ze strony stawu unie-

możliwiały chorej kontynuowanie pracy.

Pacjentka rozpoczęła leczenie w Klinice Ortopedii

i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 lata po urazie, gdzie po ocenie klinicznej i radiologicz-

nej została zakwalifikowana do endoprotezoplastyki sta-

wu skokowo-goleniowego (Ryc. 2).

Fig. 1. Radiological status fol-
lowing initial surgical treatment
of the patient
Ryc. 1. Stan radiologiczny po
pierwotnym leczeniu operacyj-
nym pacjentki

Fig. 2. Radiological image of
the ankle-tibial joint prior to
endoprosthesis implantation
Ryc. 2. Obraz radiologiczny sta-
wu skokowo-goleniowego przed
implantacją endoprotezy

Two years after the injury the patient started therapy

at the Department of Orthopaedics an Trauma Surgery of

the Medical University of Poznan, where, following

a clinical and radiological evaluation, the patient was

qualified for ankle joint replacement (Fig. 2).

Prior to surgery the club foot within the joint region

was 20 degrees. The range of motion of the plantar flex-

ion was 10 degrees from contracture. Furthermore, the

foot was arranged in a 10-degree supination. Both, the
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Przed zabiegiem operacyjnym w obrębie stawu usta-

wienie końskie wynosiło 20 stopni. Zakres ruchu zgię-

cia podeszwowego sięgał 10 stopni od przykurczu.

Dodatkowo stopa ustawiona była w 10 stopniowej supi-

nacji. Ruchy w stawie skokowo-goleniowym były bole-

sne. Ustawienie i ruchomość przodostopia były prawidło-

we.

Zabieg operacyjny wszczepienia endoprotezy stawu

skokowo-goleniowego przeprowadzono w niedokrwieniu

kończyny. Zastosowano dojście przednie z cięcia podłuż-

nego długości 15 cm nad stawem, a następnie pomiędzy

ścięgnem zginacza długiego palucha a ścięgnem mięśnia

piszczelowego przedniego . Po odsłonięciu torebki sta-

wowej nacięto ją podłużnie i uwidoczniono staw skoko-

wo-goleniowy. W pierwszym etapie zabiegu preparowa-

no kość piszczelową przy pomocy odpowiednich narzę-

dzi. W drugim etapie zabiegu opracowano kość skoko-

wą, przy czym ostateczne ustawienie komponentu pisz-

czelowego było uzależnione od osi kości skokowej.

W tym przypadku występowała lateralizacja osi kości

skokowej w stosunku do piszczeli spowodowana uszko-

dzeniem więzozrostu strzałkowo-piszczelowego i jego ro-

zejściem. W trakcie zabiegu stwierdzono względną sta-

bilność tego połączenia i wobec tego odstąpiono od za-

biegu osteosyntezy strzałkowo-piszczelowej. Wykonanie

tego zespolenia w obrębie więzozrostu mogłoby zwięk-

szyć prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu strzał-

kowo-skokowego. Po wypreparowaniu powierzchni ko-

ści implantowano bezcementową endoprotezę stawu

skokowo-goleniowego Mobility (Depuy). W trakcie za-

biegu uzyskano 5 stopni zgięcia grzbietowego w stawie

i nie zdecydowano się na wykonanie wydłużenia ścięgna

Achillesa.

Przebieg pooperacyjny był bez powikłań. W okresie

3 dniowego pobytu pacjentki w szpitalu stosowano an-

tybiotykoterapię oraz podawano preparat heparyny drob-

nocząsteczkowej. Po zabiegu zastosowano unieruchomie-

nie w opatrunku gipsowym przez 3 tygodnie i pacjentka

rozpoczęła chodzenie bez obciążania operowanej kończy-

ny. Po 3 tygodniach usunięto unieruchomienie i zastoso-

wano ćwiczenia bierne i czynne zwiększające zakres

ruchomości stawu. Po 6 tygodniach zezwolono na cho-

dzenie z obciążaniem stawu.

Po roku od zabiegu wszczepienia endoprotezy skoko-

wo-goleniowej pacjentka została poddana ocenie klinicz-

nej, radiologicznej oraz ocenie pedobarograficznej. Prze-

prowadziliśmy również ocenę mechaniki chodu przy

pomocy aparatu Vicon 460.

Pacjentka nie zgłaszała dolegliwości bólowych ope-

rowanego stawu, tak w trakcie ruchu w stawie, jak i w

trakcie obciążania kończyny. Staw nie stanowił przeszko-

dy w poruszaniu się , nie ograniczał chodzenia. Pacjent-

ka po okresie pooperacyjnym podjęła pracę we wcześniej

wykonywanym zawodzie.

Uzyskano możliwość zgięcia podeszwowego do 40

stopni, natomiast zaobserwowano brak zgięcia grzbieto-

wego w stawie. Pomimo tego pacjentka nie zdecydowa-

ła się na kontynuację leczenia i wydłużenie ścięgna

arrangement as well as mobility of the forefoot were

normal.

The surgical procedure of ankle joint endoprosthesis

implantation was performed under extremity ischemia.

An anterior approach was applied from a longitudinal

incision of 15 cm above the joint, followed by an inci-

sion between the flexor ligament of the long toe and

frontal tibial muscle ligament. After exposing the joint

capsule, it was cut longitudinally and the ankle-tibial joint

was presented. During the first stage of the procedure the

tibial bone was prepared using appropriate tools. During

the second stage the ankle bone was prepared, while the

final arrangement of the tibial component depended upon

the ankle bone axis. In this case there was a lateraliza-

tion of the ankle bone axis relative to the tibia, caused

by damage to syndesmosis tibiofibularis and its separa-

tion. During the surgery a relative stability of the con-

nection was noted and, therefore, the osteosynthesis

procedure was not performed. Proceeding with this sym-

physiodesis within the tibiofibularis could increase the

likelihood of the occurrence of the fibular-tibial conflict.

Following bone resurfacing a non-cement ankle joint

prosthesis, Mobility (Depuy), was implemented. During

the procedure a 5-degree dorsal flexion of the joint was

attained and the Achilles Tendon extension was not

performed.

The post-operative period was free of any compli-

cation. During the patient’s 3-day hospital stay an an-

tibiotic therapy was implemented and a preparation of

Low Molecular Weight Heparin was administered.

Following the surgery the patient was immobilized for

three weeks in a cast and started walking without weight

bearing. At the end of the three weeks the cast was

removed and active as well as passive exercises were

implemented to increase the range of mobility of the

joint. After 6 weeks the patient was allowed to walk

with full weight bearing.

After one year from ankle-tibial endoprosthesis im-

planatation the patient was subjected to a clinical, radio-

logical as well as pedobarographic assessment. Walking

mechanics was evaluated using the Vicon 469 device.

The patient did not report any pain in the operated

joint, during the joint motion as well as during walking.

The joint was not an obstacle to movement, it did not

restrict walking. Following rehabilitation period the pa-

tient resumed work in her earlier profession.

A 40 degree plantarflexion was attained, however at

the same time a lack of dorsiflexion was observed.

Regardless, the patient did not decide to continue the

treatment and proceed with the Achilles tendon elonga-

tion during the subsequent stage of therapy. In addition,

a trace step supination remained.

The lateral radiographs show the attained range of

motion in the sagittal plane (Fig.3 and 4). The ap-radio-

graph, taken during a load of the extremity, shows a slight

lateralization of the talar component with respect to the

tibial component, which is casued by an insufficiency of

the damaged tibiofibular syndesmosis. The lateralization,
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Achillesa w kolejnym etapie leczenia. Również pozosta-

ła śladowa supinacja stępu.

Na zdjęciach wykonane w projekcji bocznej przedsta-

wiają uzyskany zakres ruchomości w płaszczyźnie strzał-

kowej (Ryc.3 i 4). Na zdjęciu w projekcji ap, wykona-

nym przy obciążaniu kończyny, widoczna jest niewielka

lateralizacja komponentu skokowego w stosunku do

części piszczelowej spowodowane niewydolnością uszko-

dzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego. Latera-

lizacja, dzięki odpowiedniemu kształtowi insertu poliety-

Fig. 3. Maximum plantarflexion
following implantation of endo-
prosthesis
Ryc. 3. Maksymalne zgięcie
podeszwowe po szczepieniu
endoprotezy

Fig. 4. Dorsiflexion following
implantation of ankle joint
endoprosthesis
Ryc. 4. Zgięcie grzbietowe po
wszczepieniu endoprotezy stawu
skokowo-goleniowgo

due to the appropriate shape of the polyethylene inlay,

has not caused the conflict between the ankle bone and

the internal surface of the side bone (Fig.5).
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Fig. 5. Radiological image following implantation of ankle-tibial joint
endoprosthesis, anterior-posterior projection
Ryc. 5. Obraz radiologiczny po wszczepieniu endoprotezy stawu sko-
kowo-goleniowego w projekcji a-p

Fig. 6. Result of a test of static pedobarographic stress upon the
ground in the area of both feet
Ryc. 6. Wynik statycznego badania pedobarograficznego nacisku na
podłoże w obrębie obu stóp

lenowego, nie spowodowała powstania konfliktu pomię-

dzy kością skokową a wewnętrzną powierzchnią kostki

bocznej (Ryc.5).

Analiza biomechaniczna ruchu w stawie skokowo-

goleniowym w oparciu o badanie kinetyczne i kinema-

tyczne

Badanie pedobarograficzne statyczne, jak i szczególnie

dynamiczne, wykazało nadmierne obciążenia w okolicy

V kości śródstopia spowodowane niedostatecznym zakre-

sem zgięcia grzbietowego stepu, kompensacyjnym zwięk-

szeniem zakresu ruchu w stawach dystalnych stopy oraz

rezydualną niewielką supinacją stępu (Ryc.6).

Analiza ruchu, podczas poruszania się z prędkością

naturalną, wykazała dyskretne zaburzenia chodu. Pomi-

mo ograniczenia zakresu ruchu zgięcia grzbietowego

w operowanym stawie skokowo-goleniowym w badaniu

kinematycznym, stwierdza się nieznaczne przesunięcie w

stronę zgięcia grzbietowego. Jest to uzasadnione dwoma

faktami: system traktuje stopę jako wektor, sumując

zakres ruchów we wszystkich stawach stopy; oraz wy-

stępowaniem mechanizmów kompensujących – zwięk-

szeniem zakresu ruchu w stawach dystalnie od stawu

skokowo-goleniowego (Ryc.7).

Biomechanical analysis of motion in the ankle-tibial

joint, based on a kinetic and kinematic test

The pedobarographic test, static as well as particularly

dynamic, demonstrated excess load in the area of the 5th

metatarsal bone, caused by an insufficient range of step

dorsiflexion, a compensatory increase of range of motion

in the distal joints of the foot as well as a slight residual

step supination (Fig.6).

Motion analysis while walking at a natural pace,

demonstrated slight gait dysfunction. Despite a restriction

to the dorsiflexion range of motion of the operated ankle

joint shown in the kinematic test, a slight shift in the

direction of the dorsiflex is noted. This is justified by two

facts: the system is treating the foot as if it were a vec-

tor, summing up the ranges of motion of all joints of the

foot; as well as the appearance of compensatory mech-

anisms – increase in range of motion in the joints locat-

ed distal to the ankle-tibia joint (Fig.7).
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Fig. 7. Range of motion relati-
ve to the tibia in the sagittal
plane (green – operated foot,
red – non-operated foot, gray –
normal range)
Ryc. 7. Zakres ruchu w stopy
względem goleni płaszczyźnie
strzałkowej (zielony –stopa
operowana, czerwony – stopa
nieoperowana, szary – zakres
normy)

Fig. 8. Graph of the compo-
nents of the vertical ground
reaction (GRF) (green – opera-
ted foot, red – non-operated
foot)
Ryc. 8. Wykres składowej piono-
wej siły reakcji podłoża (GRF)
(zielony –stopa operowana,
czerwony – stopa nieoperowa-
na)
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Badanie kinetyczne: badanie siły reakcji podłoża

(GRF) wykazało zmniejszenie składowej pionowej ope-

rowanej kończyny wobec kończyny nieoperowanej.

W końcowej fazie podporu, podczas propulsji, siła jest

mniejsza o 10% wobec kończyny nie operowanej. Na tej

podstawie można wnioskować o niepełnym powrocie

funkcji dynamicznej operowanej stopy (Ryc.8).

Momenty sił są iloczynem wartości sił oraz odległo-

ści tej siły od centrum obrotu (M = F x d). Momenty sił

w obrębie operowanego stawu skokowo-goleniowego są

zgodne z momentami po stronie nieoperowanej, oraz

zgodne z normą (Ryc.9). Pozwala to stwierdzić, że sko-

ro wektory sił przemieszczają się właściwie wobec cen-

trum obrotu, staw musi być prawidłowo zosiowany.

Podczas analizy zmian energii generowanej i absor-

bowanej podczas chodu w obrębie struktur wokół stawu

skokowo-goleniowego można zaobserwować, jako jedy-

ne odchylenie, zmniejszenie generacji energii w czasie

propulsji w operowanej kończynie o 1/3 w porównaniu

z przeciwną. Jest to wynikiem ograniczenia zgięcia

grzbietowego stopy w stawie skokowo-goleniowym, co

mechanicznie zmniejsza siłę jaką może wytworzyć mię-

sień podczas ruchu (Ryc.10).

Powyższe dyskretne zmiany w chodzie pacjentki, nie

umniejszają jej zadowolenia z efektów leczenia operacyj-

nego.

OMÓWIENIE
W dostępnej obecnie literaturze nadal nie ma przedsta-

wionych jasnych wytycznych stosowania endoprotezopla-

styki stawu skokowo-goleniowego. Przeciwwskazaniami

do wykonania tego zabiegu są aktywna lub występująca

w przeszłości infekcja stawu, zmiany neuropatyczne

Fig. 9. Graphs of force moments
in the area of the operated joint
(green – operated foot, red –
non-operated foot, gray – nor-
mal range)
Ryc. 9. Wykresy momentów sił
w obrębie operowanego stawu
(zielony – stopa operowana,
czerwony – stopa nieoperowana,
szary – zakres normy)

Kinetic test: ground reaction force test (GRF) indicat-

ed a reduction in the lateral composition of the operated

extremity as compared to the non-operated extremity. At

the final stage of support, during propulsion, the force is

smaller by 10% as compared with the non-operated foot.

Based on this, it may be concluded that the dynamic

function of the operated foot was not totally restored

(Fig.8).

Moment of force is the product of force values as well

as the distance of that force from axis of rotation (M =

F x d). The moments of force in the area of the operated

ankle-tibial joint are in agreement with the moments on

the non-operated side, and conform with the norm (Fig.9).

This allows for a conclusion, that if the force vectors

move properly with respect to the axis of rotation, then

the joint must be correct in its axis.

During the analysis of the changes in the energy

generated and absorbed during walking within the struc-

tures located in ankle joint vicinity a single deviation may

be noted: a reduction in energy generation in the oper-

ated foot, during propulsion, by 1/3, compared with the

opposite foot. This is the result of a restriction of dor-

siflexion of the foot in the ankle-tibial joint, which

mechanically decreases the strength that can be generat-

ed by a muscle in motion (Fig.10).

The above discrete changes in gait of the patients do

not affect her satisfaction with treatment results.

DISCUSSION
The currently available literature does not present clear

guidelines for the use of ankle-tibial joint replacement.

The contraindications to this procedure include either an

active or a past infection of the joints, neuropathic lesions
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(artropatia Charcota), jałowa martwica kości skokowej,

zaburzenia ukrwienia kończyn (cukrzyca), duża niestabil-

ność stawu, dysfunkcje neurologiczne w obrębie kończy-

ny dolnej (porażenie, niedowład), czy duże deformacje

w obrębie stawu (koślawość/szpotawość).

W dużej części pacjenci operowani są z powodu

wtórnych, pourazowych zmian zwyrodnieniowych stawu

skokowo-goleniowego. Charakteryzują się oni znaczną

Fig. 10. Graph of energy chan-
ge – generation and absorption
– in the area of the ankle-tibial
joint, during one gait cycle gait
cycle
Ryc. 10. Wykres zmian energii-
generacji i absorpcji - w okoli-
cy stawu skokowo-goleniowego
w czasie jednego cyklu chodu
(zielony –stopa operowana,
czerwony – stopa nieoperowana,
szary – zakres normy)

Fig. 11. Mobility endoprosthe-
sis of the ankle-tibial joint
Ryc. 11. Endoproteza  stawu
skokowo-goleniowego Mobility

(Charcot arthropathy), sterile necrosis of the ankle bone,

dysfunction of circulation of the extremities (diabetes),

significant joint instability, neurological dysfunctions of

the lower extremity area (stroke), or significant deforma-

tions in the peri-articular area (club foot)

For the most part the patients are operated due to

recurrent, posttraumatic degenerative changes of the ankle

joint. They share a significant joint degeneration and,
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deformacją stawu, a niekiedy uszkodzeniem więzozrostu

strzałkowo-piszczelowego. Przedstawiona w pracy cho-

ra należała do tej grupy.

Implanty stawu skokowo-goleniowego drugiej gene-

racji stosowane obecnie można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza to implanty stawu składające się z 2 komponen-

tów i wymagające wykonania osteosyntezy w obrębie

więzozrostu strzałkowo-piszczelowego. Endoprotezy tego

typu to m.in. implant Agility (Depuy). W modelach tych

wymiany podlegały 3 powierzchnie stawu (strzałkowo-

skokowa, skokowo-piszczelowa i skokowo-kostkowa

przyśrodkowa), a komponent goleniowy stykał się kością

piszczelową i strzałkową Drugą grupę stanowią implan-

ty typu „mobile bearing”. Składają się z 3 elementów,

przy czym jednym z nich jest insert polietylenowy nie

związany z pozostałymi.

Zastosowana przez nas endoproteza Mobility (Ryc.11)

należy do drugiej grupy, których wszczepienie nie wy-

maga ingerencji w więzozrost piszczelowo-strzałkowy.

Część piszczelowa implantowana jest wyłącznie w ko-

ści piszczelowej i resekcji podlegają powierzchnia stawo-

wa piszczelowo-skokowa i skokowo-kostkowa przyśrod-

kowa. Implant wykonany jest ze stopu chromowo-kobal-

towego o dużej trwałości. Część skokowa endoprotezy

charakteryzuje się powierzchnią artykulacji z charakte-

rystycznym rowkiem dla lepszej stabilności implantu.

Komponent ten wykonany jest również ze stopu chromo-

wo-kobaltowego. Kształt wkładki polietylenowej umoż-

liwia natomiast lateralizację/medializację komponentów

endoprotezy, co w znaczny sposób przyczynia się do

optymalnego dopasowania się implantu do warunków

anatomicznych stawu. Zwężanie się insertu w kierunku

dogłowowym zmniejsza również prawdopodobieństwo

wystąpienia konfliktu pomiędzy nim a kostką boczną lub

przyśrodkową. Dostępność różnych grubości wkładek

polietylenowych pomiędzy komponentami endoprotezy

daje możliwość wyboru optymalnego napięcia więzadeł

stabilizujących staw skokowo-goleniowy. Zastosowanie

endoprotezy Mobility pozwoliło na uzyskanie dobrego

wyniku funkcjonalnego pomimo dużego stopnia deforma-

cji stawu.

Pojawienie się nowej generacji implantów na rynku

endoprotez wzbudziło nadzieje wśród ortopedów na

skuteczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu sko-

kowo-goleniowego. Określenie skuteczności każdego

modelu endoprotezy wymaga wielu lat obserwacji, jed-

nak publikowane już kilkuletnie obserwacje tego mode-

lu endoprotezy stwarzają nadzieje na pozytywne wyniki

w badaniach długoterminowych(15).

sometimes, damage to the tibiofibular syndesmosis. The

herein presented patient belonged to that group.

The second generation ankle-tibial joint implants may

currently be divided into two groups. The first includes

joint implants of two components and requiring the

performance of osteosynthesis in the tibiofibular syndes-

mosis area. This type of endoprosthesis include Agility

(Depuy) impants. In these implant models three joint

surfaces were subjected to the replacement (tibial-talar,

medial ankle-talar and lateral ankle – talar), while the

tibial component met the tibia and the fibula. The other

group is composed of the “mobile bearing” type implants.

They are made of three elements, one of which is the

poliethylene inlay, not connected with the other.

The Mobility endoprosthesis used, (Fig.11) belongs

to the second group, the implantation of which does not

require interference into the tibiofibular syndesmosis. The

tibial component is implanted exclusively in the tibia and

a resection is performed to the surface of tibial-ankle and

the mid-ankle joints. The implant is made of chrome and

cobalt alloy of great strength. The ankle component of

the endoprosthesis is characterized by an articulation

surface with a characteristic wedge for better implant

stability. This component is also made of a chrome-co-

balt alloy. Whereas, the shape of the polyethylene inlay

enables the lateral-medial positioning of the endoprosthe-

sis components, which significantly contributes to an

optimum adjustment of the implant to the anatomical

conditions of the joint. A narrowing of the insert in

a head-wise direction also reduces a likelihood of con-

flict between the side or the mid bones. The availability

of a wide variety of polyethylene insert thicknesses

between the endoprosthesis components enables a selec-

tion of optimum stress of the ligaments that stabilize the

ankle joint. The implementation of the Mobility endopro-

thesis provided a good functional result despite the high

grade of posttraumatic deformation.

The appearance of a new generation of endoprosthe-

sis on the market raised great hope among the orthope-

dists for effective treatment of a degenerative disease of

the ankle joint. It takes many years of observations to

describe the efficacy of every model of endoprosthesis,

however, the already-published results of several years

of observations of this endoprosthesis model create hope

for positive results of log-term tests. (15).
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