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Summary

Efficacy of sonographic imaging of the musculoskeletal system increases constantly, that is why

its’ popularity also rises and standards for certain structures examinations are being worked out.

Ultrasound is of extraordinary efficiency in evaluation of talocrural joint injuries, thanks to super-

ficial localization of its stabilizers. The aim of this dissertation is presentation of the actual state

of art in sonographic imaging  technique of the lateral compartment ligaments of ankle joint, enriched

with authors’ experience and modifications of the examination methods. In the second part diffe-

rentiation between ligaments’ lesion grades is discussed as well as  delayed morphological and

functional consequences in these structures possible to visualize in dynamic sonography.
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Streszczenie

Coraz większa skuteczność ultrasonografii (USG) w obrazowaniu układu mięśniowo-szkieletowe-

go, a co za tym idzie stale rosnąca popularność tej metody, skłania do opracowywania standardów

badania poszczególnych struktur. Powierzchowne umiejscowienie anatomicznych stabilizatorów

stawu skokowo-goleniowego jest przyczyną wyjątkowej skuteczności USG w ocenie ich urazów.

Celem opracowania jest przedstawienie zgodnej z aktualnym stanem wiedzy techniki badania

więzadeł przedziału bocznego stawu skokowo-goleniowego, wzbogacone o własne doświadczenia

i rozwiązania techniczne autora. W drugiej części szczegółowo omówiono różnicowanie między

kolejnymi stopniami uszkodzenia więzadeł oraz odległe, morfologiczne i funkcjonalne, konsekwencje

urazów tych struktur możliwe do uwidocznienia w dynamicznym badaniu ultrasonograficznym.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, staw skokowo-goleniowy, więzadła, urazy.
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Skręcenia stawu skokowo-goleniowego należą do naj-

częstszych uszkodzeń narządu ruchu w sporcie wyczy-

nowym i rekreacyjnym – około 40% wszystkich uszko-

dzeń w piłce nożnej, koszykówce, biegach przełajowych,

tańcu nowoczesnym i balecie klasycznym [1]. W urazo-

wej izbie przyjęć stanowią one około 10% wszystkich

wizyt [2]. Najczęstszym mechanizmem urazowym jest

nagła i nadmierna supinacja stopy, co sprawia, że uszko-

dzeniu ulegają więzadła łączące kość strzałkową z kość-

mi stępu. Więzadło skokowo-strzałkowe przednie (ante-

rior talofibular ligament, ATFL) jest najsłabszym więza-

dłem bocznego przedziału stawu skokowo-goleniowego

[3]. W skręceniach III° stawu skokowo-goleniowego 66%

przypadków stanowi izolowane uszkodzenie ATFL, ko-

lejne 25% to skojarzone uszkodzenie ATFL i CFL (wię-

zadło piętowo-strzałkowe, calcaneofibular ligament) [4].

Wyjątkowo rzadko dochodzi do obrażeń trzeciego z wię-

zadeł bocznego przedziału, skokowo-strzałkowego tylne-

go (posterior talofibular ligament, PTFL) [5,6].

Jeszcze do niedawna diagnostyka obrazowa w urazach

stawu skokowego, jeśli w ogóle była stosowana, obejmo-

wała: stresowe zdjęcia rentgenowskie oraz tomografię

rezonansu magnetycznego (MR). Obie metody stosowa-

no raczej w fazie przewlekłej uszkodzenia niż w ostrej,

gdyż ostre skręcenie stawu skokowego rzadko było i jest

wskazaniem do obrazowania. W fazie przewlekłej nato-

miast szukano najczęściej morfologicznych (MR) lub

funkcjonalnych (zdjęcia stresowe) wykładników braku

zrostu. Nowoczesna ultrasonografia niejako łączy w sobie

zalety obu tych metod pozwalając zarówno na ocenę

jakościową uszkodzonych więzadeł jak i ocenę ewentu-

alnej niestabilności stawu skokowo-goleniowego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie

zgodnej z aktualnym stanem wiedzy techniki badania

USG więzadeł przedziału bocznego stawu skokowo-

goleniowego, wzbogacone o własne doświadczenia i roz-

wiązania techniczne autora. W drugiej części szczegóło-

wo omówiono różnicowanie między kolejnymi stopnia-

mi uszkodzenia więzadeł oraz odległe, morfologiczne

i funkcjonalne, konsekwencje urazów tych struktur.

Szczególną uwagę zwrócono na dynamiczny aspekt ul-

trasonografii odgrywający istotny element każdego bada-

nia stawu skokowo-goleniowego.

ROZWAŻANIA TECHNICZNE NA TEMAT BADANIA
USG STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO
Warunki anatomiczne większości „tkanek miękkich”

okolicy stawu skokowego (powierzchowne położenie,

przeciętnie 10mm warstwa tkankowa) warunkują dobór

odpowiedniego sprzętu ultrasonograficznego. Konieczna

jest głowica liniowa, o częstotliwościach 12MHz (względ-

nie 10MHz) i więcej, z możliwością ogniskowania wiązki

na głębokości przynajmniej 5mm. Rozdzielczość tkanko-

wa uzyskiwana przy takich parametrach pozwala na

ocenę tak drobnych struktur jak nerw łydkowy, troczki

ścięgien czy uwidocznienie struktury włókienkowej wię-

zadeł. Aparat powinien posiadać również opcje dopple-

rowskie, co pozwala na ocenę zmian unaczynionych.

Ankle sprain is one of the most frequent injury of the

locomotoric system in professional and recreational sport

– around 40% of all the contusions in football, basket-

ball, crosscountry racing, contemporary dance and clas-

sic balet [1].

About 10% of all patients in the traumatologic admis-

sion room/ambulatory are ankle distortion cases [2]. The

most frequent mechanical cause of the accident is sud-

den and too extensive supination, so the ligaments join-

ing fibula with tarsal bones are injured. Anterior talofib-

ular ligament (ATFL) is the weakest of the lateral ankle

ligaments [3]. In the grade III distortion of the talocrural

joint an isolated ATFL lesion occurs in 66% of the cas-

es, a combined ATFL and calcaneofibular ligament (CFL)

involvement in 25% [4]. Injury affecting the posterior

talofibular ligament (PTFL) is extremely rare [5,6]. Until

not so long ago imaging in the ankle sprains, if ever

applied, completed of stress radiograms and MRI. Both

of the methods were more likely used in a chronic rather

than acute phase of a disease, since acute distortions were

and still are rare indications for imaging diagnostics. In

the chronic phase morphologic (MRI) or functional (stress

radiograms) causes of the non-union of fragments were

searched for. Modern sonography accumulates the pos-

itive features of previous imaging techniques and allows

for qualitative evaluation of the injured ligaments and

judgement of eventual talocrural joint instability. The aim

of this dissertation is presentation of the actual state of

art in sonographic imaging technique of the lateral com-

partment ligaments of talocrural joint, enriched with

authors’ experience and modifications of the examination

methods. In the second part differentiation between lig-

aments’ lesion grades is discussed as well as delayed

morphological and functional consequences for the affect-

ed structures. Special emphasis was put on dynamic

aspect of the sonography, playing an important role in

each examination of ankle joint.

TECHNICAL CONSIDERATIONS ON ANKLE JOINT
SONOGRAPHY
Proper choice of the sonographic equipment is condi-

tioned by anatomical relations (superficial, average 10mm

thick layer) of most of the periarticular soft tissues of the

ankle. A linear probe is required, of 12MHz (or 10MHz)

and higher frequency, focusing at least on 5mm depth.

Tissue resolution with such parameters allows for obser-

vation of such subtle structures like sural nerve, tendons’

retinaculi or fibrous structure of the ligaments. Doppler

option should be available either to survey the vascu-

larised changes. Probes with narrow front touching the

skin are very useful (max. width 30-35mm), since it eases

to adaptate to local shapes of the examined area. Bone

tuberosities modeling through the skin often make dif-

ficulties in sticking to the skin, especially during dynamic

examination. Another technical item that easies to man-

age these difficulties is application of a thick layer of

a dense sonographic jelly, which fills in the natural de-
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Bardzo przydatne są głowice z wąskim, tj. maksymalnie

do 30-35mm, czołem (długość przylegania do skóry), co

łatwiej pozwala dostosować się do „zróżnicowanego

ukształtowania terenu” badanej okolicy. Uwypuklające się

przez skórę struktury kostne często utrudniają przylega-

nie głowicy do skóry, szczególnie podczas badania wy-

konywanego podczas ruchów. Kolejnym szczegółem

technicznym pozwalającym na zwalczanie wspomnianych

problemów jest nakładanie grubej warstwy gęstego żelu

ultrasonograficznego, co pozwala na wypełnienie natu-

ralnych zagłębień, a przez to ułatwia ciągłe przyleganie

głowicy do tkanek.

Niemal wszystkie więzadła stawu skokowo-golenio-

wego są łatwo dostępne badaniu USG. Do wyjątków

należy więzadło skokowo-strzałkowe tylne, które przy-

czepia się na tylnej i wewnętrznej powierzchni kostki

bocznej, przez co chowa się za cieniem akustycznym od

tej kości [7,8]. Dla osób początkujących w ultrasonogra-

fii warte szczególnego podkreślenia jest narażenie ele-

mentów miękkotkankowych narządu ruchu na artefakt

związany z anizotropią struktur włókienkowych. Odcin-

ki ścięgien, więzadeł położone skośnie do wiązki prze-

chodzących ultradźwięków zgodnie z zasadą powstawa-

nia anizotropii będą wyraźnie hipoechogenne, o zatartej

strukturze, w przeciwieństwie do odcinków układających

się prostopadle, które będą „prawidłowe”, tj. hiperechogen-

ne, z widoczną włókienkową strukturą [9]. Niemal wszyst-

kie więzadła w stawie skokowo-goleniowym położone są

mniej lub bardziej skośnie w stosunku do powierzchni

przyłożenia głowicy, zatem świadomość istnienia opisywa-

nego artefaktu może w wielu przypadkach uchronić przed

wysunięciem błędnych wniosków (ryc. 1).

Ultrasonografia jako jedyna z metod diagnostyki

obrazowej posiada możliwość obrazowania tkanek mięk-

kich w czasie rzeczywistym. W sposób naturalny więc

znalazła zastosowanie w badaniu dynamicznym narządu

ruchu. W ocenie stawu skokowo-goleniowego w sposób

szczególny można wykorzystać tę niewątpliwą zaletę

USG w obrazowaniu: ciągłości funkcjonalnej więzadeł,

niestabilności oraz konfliktów tkankowych. Istotą prawi-

dłowego wykonania badania dynamicznego jest stabili-

zacja głowicy nad badanymi strukturami, gdyż nawet

niewielkie nieumyślne przesunięcie głowicy może spo-

wodować wyciągnięcie fałszywych wniosków. Zasada

fiksacji głowicy opiera się na jej trochę nietypowym

uchwycie: głowicę przytrzymują palec wskazujący, środ-

Fig. 1. Anisotropy of calcaneofibular ligament. Central segment of
the ligament is placed at right angle to the beam with a clear hy-
perechogenic fibrous structure (arrowheads); fibular insertion is
oblique to the beam - hypoechogenic; F- fibula, C- calcaneus
Ryc. 1. Anizotropia więzadła piętowo-strzałkowego. Odcinek centralny
więzadła położony prostopadle do wiązki ultradźwięków z widoczną
hiperechogenną, włókienkową strukturą (groty strzałek); przyczep
strzałkowy położony skośnie w stosunku do ultradźwięków – hipo-
echogenny. F – kość strzałkowa, C – kość piętowa

pressions and facilitates contact of the probe with the

tissues continuously. Almost all the ligaments of ankle

joint are easily examined with sonography. PTFL is an

exception, which inserts into the posterior and medial

surface of lateral malleolus, thus hiding in the acoustic

shadow of the bone [7,8]. Susceptability of the soft tis-

sues in the motoric system to artifacts, resulting from

fibers anisotropy is worthy emphasising to the freshmen

in sonographic diagnostics. Fragments of the tendons or

ligaments lying oblique to the beam, according to anisot-

ropy rules will present as hypoechogenic and blurred

structure; contrary to the perpendicular ones looking

„normal”, hyperechogenic, with a clear fibrous structure

[9]. Nearly all the ligaments and tendons in talocrural

joint run more or less inclined to the probe’s front, so

awareness of that artifact may prevent from maldiagno-

sis in many cases (Fig. 1).

Ultrasound is the only real-time imaging technique for

soft tissues. Its application in dynamic examination seems

natural. In the evaluation of talocrural joint this undoubt-

ful advantage can be used in imaging for functional

continuity of the ligaments, instability and tissue impinge-

ments. Stabilization of the probe over the tested structures

is a clue, since even a slight shift can give false results.

The transducer fixation is based on an atypical grasp:

thumb, index and middle finger keep the probe, while rest

of the fingers base on the skin thus securing from unin-

tended dislocation of the probe. Such a technique de-

mands much practice, especially keeping in mind, that at

the same time monitor is observed for the spatial move-

ments of the structures, manual maneuvers or clinical

tests are performed. Dynamic sonography once reached

allows for faithful imaging even very subtle functional

changes, which can produce much discomfort for the

patient.
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kowy i kciuk, natomiast pozostałe palce opierając się o

skórę pacjenta zapobiegają niezmierzonemu przemiesz-

czaniu się urządzenia. Technika wymaga dużej wprawy,

jeżeli zdamy sobie sprawę, że jednocześnie ze stabiliza-

cją głowicy, śledzeniem na ekranie monitora przestrzen-

nego przemieszczania się badanych struktur, wykonuje-

my odpowiedni rękoczyn, czy test kliniczny. Opanowa-

nie badania dynamicznego pozwala na wiarygodne ob-

razowanie czasami bardzo subtelnych funkcjonalnych

zmian, powodujących niejednokrotnie duży dyskomfort

u pacjenta.

TECHNIKA BADANIA USG WIĘZADŁA
SKOKOWO-STRZAŁKOWEGO PRZEDNIEGO
I PIĘTOWO-STRZAŁKOWEGO
Więzadło skokowo-strzałkowe przednie (ATFL) jest

grubszą, wzmocnioną częścią przedniej torebki stawu

skokowo-goleniowego długości około 10mm, szerokości

6-10mm i grubości 2mm. Przyczep początkowy położo-

ny jest na kostce bocznej, 10mm proksymalnie od jej

wierzchołka; przyczep dystalny lokalizuje się na bocznej

powierzchni kości skokowej, tuż poniżej powierzchni

stawowej. Długa oś ATFL z podłożem tworzy kąt 75° [4].

Do badania USG przedniej, bocznej i przyśrodkowej

części stawu skokowo-goleniowego pacjent ułożony jest

na plecach z kończyną dolną zgiętą pod kątem prostym

w kolanie, dzięki czemu otrzymujemy lekkie zgięcie

podeszwowe stopy. Celem uwidocznienia ATFL dodat-

kowo stopę układamy w lekkim przywiedzeniu (około 10-

15°) by uzyskać napięcie struktury (ryc. 2). Więzadło

widoczne jest jako wyraźne, linijne pasmo tkankowe

grubości od 2,0-2,5mm, łączące kości strzałkową i sko-

kową. Zwykle struktura włókienkowa jest słabo widocz-

na, niskoechogenna ze względu na skośny w stosunku do

skóry przebieg ATFL i wiążącą się z tym anizotropię

(ryc. 3) [7,8,10]. Poprzez odpowiednie manipulacje gło-

wicą, nałożenie grubszej warstwy żelu, można zniwelo-

wać anizotropię i uzyskać włókienkowy obraz więzadła

Fig. 2. Technique of anterior talofibular ligament (ATFL) evaluation
Ryc. 2. Technika badania więzadła skokowo-strzałkowego przedniego

Fig. 3. A correct ATFL (arrowheads); hypoechogenic structure of ATFL
results from anisotropy. Observe the superficial placement of the
examined tissues. F - fibula, T - talus
Ryc. 3. Prawidłowe więzadło skokowo-strzałkowe przednie (groty
strzałek); hipoechogenna struktura ATFL związana jest z anizotropią.
Zwróć uwagę na powierzchowne położenie badanych tkanek. F – kość
strzałkowa, T – kość skokowa

SONOGRAPHY OF ATFL AND CFL
ATFL is a thicker, strengthened anterior part of the an-

kle articular capsule, 10mm long, 6-10mm wide and 2mm

thick. Its origin is on lateral malleolus, 10mm proximal

to its apex; distal end inserts onto lateral aspect of the

talus, right below the articular surface. Long axis of ATFL

sets a 75° angle with the ground. The patient for exam-

ination of anterior, lateral and medial aspect of the ankle

joint is in recumbent position with the knee flexed at right

angle, so a slight plantarflexion of the foot is gained. In

order to visualize ATFL the foot is additionally minimally

adducted (10-15°), just to tense the structure (Fig.2). The

ligament is clearly visible as a linear tissue band, 2,0-

2,5mm thick, joining fibula and talus. Usually fibrous

structure of ATFL is poorly visible, low-echogenic due

to its inclined course to the skin and related anisotropy

(Fig.3) [7,8,10]. Anisotropy can be omitted through prop-

er manipulation of the probe and application of even

thicker layer of jelly, thus fibrous structure of the liga-

ment can be observed, though it is not obligatory for

a competent evaluation of this structure [10].

Second of the lateral compartment ligaments is more

troublesome in imaging, because of its more complex

topography. Contrary to AFTL, CFL is a string-like struc-

ture, placed extraarticularly (not a part of the joint cap-

sule). It origins on the apex of lateral malleolus and runs

posteriorly and inferiorly, traversing articular spaces of

both talocrural and subtalar joints, finally attaches to the

lateral surface of calcaneus, about 13mm below the lat-

ter joint. On its 25mm course CFL crosses from internal

aspect both peroneal tendons, sticking to their sheaths [6].

Visually it forms an arch with two bone attachements on

the ends and bulges most at the crossing with peroneal

tendons. The most important fact in the optimal visual-

isation of CFL is functional tension of the ligament in

pedal dorsiflexion; in such position the bulge is reduced

significantly, which enables reliable estimation of the

structure almost completely [7,8,11]. A proximal quarter
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choć nie jest to konieczne do kompetentnej oceny tej

struktury [10].

Drugie z więzadeł bocznego przedziału zwykle spra-

wia więcej problemów w obrazowaniu, co wiąże się

z bardziej skomplikowaną topografią anatomiczną.

W przeciwieństwie do ATFL więzadło piętowo-strzałko-

we (CFL) jest powrózkowatą strukturą położoną zewną-

trzstawowo (nie jest związane z torebką stawową). Roz-

poczyna się na wierzchołku kostki bocznej, następnie

zmierza ku tyłowi i w dół, przecina szczelinę stawu

skokowo-goleniowego i podskokowego, przyczepiając się

ostatecznie na bocznej powierzchni kości piętowej oko-

ło 13mm poniżej szpary drugiego ze wspomnianych sta-

wów. Na swoim około 25mm przebiegu CFL krzyżuje od

wewnątrz ścięgna mięśni strzałkowych, będąc w bezpo-

średnim kontakcie z ich pochewkami [6]. Wizualnie

w osi długiej więzadło tworzy łuk, którego końce stano-

wią przyczepy kostne a największa wypukłość przypada

na miejsce przecięcia się ze ścięgnami strzałkowymi. Naj-

istotniejszą informacją z punktu widzenia optymalnej

wizualizacji CFL jest jego funkcjonalne napinanie się w

zgięciu grzbietowym stopy; w takim ustawieniu znaczą-

co zmniejsza się krzywizna łuku CFL, co umożliwia

wiarygodną ocenę niemal całej struktury [7,8,11]. 1/4

proksymalna więzadła (odcinek przystrzałkowy) ze

względu na dużą krzywiznę, nawet w maksymalnym

zgięciu grzbietowym, może pozostać hipoechogenny.

W niektórych przypadkach ukształtowanie kostki bocz-

nej zupełnie uniemożliwia wizualizację tego odcinka po-

przez przesłonięcie więzadła cieniem akustycznym. Po-

została część posiada dobrze widoczną strukturę włókien-

kową [8]. Technikę badania CFL oraz obraz prawidłowe-

go więzadła przedstawiają ryciny 4 i 5.

CHARAKTERYSTYKA USZKODZEŃ WIĘZADŁOWYCH
W OSTRYCH URAZACH
Pourazowe obrażenia struktur więzadłowych stopniuje-

my według przyjętego nazewnictwa jako: naciągnięcie

(uszkodzenie I°), naderwanie (uszkodzenie częściowe,

Fig. 4. Technique for calcaneofibular ligament (CFL) evaluation
Ryc. 4. Technika badania więzadła piętowo-strzałkowego

Fig. 5. A correct CFL (arrow-heads). Observe the superficial place-
ment of the examined structures. F - fibula, C - calcaneus, asterisks
- cross-cut of the peroneal tendons
Ryc. 5. Prawidłowe więzadło piętowo-strzałkowe (groty strzałek).
Zwróć uwagę na powierzchowne położenie badanych tkanek. F – kość
strzałkowa, C – kość piętowa, gwiazdki – przekrój poprzeczny ścię-
gien mięśni strzałkowych

part (perifibular) may stay hypoechogenic in sonograph-

ic imaging even in extreme dorsiflexion of the foot due

to its strong projection. In some cases shape of malleo-

lus totally disables visualization of this fragment, keep-

ing it in acoustic shadow. The remaining part has an

apparent fibrous structure [8]. Examination technique of

CFL is presented in pictures 4 and 5.

CHARACTERISTICS OF THE LESIONS IN THE LIGA-
MENTS IN ACUTE INJURIES
Posttraumatic changes in ligaments are graded according

to the given nomenclature: straining (grade I), partial tear

(grade II), rupture (complete tear, grade III). These kinds

of lesions can be perfectly differentiated with the use of

ultrasound through direct evaluation, interpretation of

indirect signs and dynamic tests.

Grade I lesion is mainly characterized by swelling of

the discussed structures (Fig. 6 and 7). The indirect sign

is an apparently painful compression of the structure.

Palpation of the injured part of motoric system can be

guided and targeted under sonography („sonopalpation”)

so the important, less important and clinically negligible

findings can be easily recognized. It is most often per-

formed as a shift of the probe over the structure with

a point compression. Lack of a hematoma or its remnants

around the ligament is a diagnostic criterion of straining,

suggesting the preserved continuity of the structure (dif-

ferential diagnostics between grades I and II).
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uszkodzenie II°), zerwanie (uszkodzenie całkowite,

uszkodzenie III°). Badanie USG pozwala na doskonałe

różnicowanie między poszczególnymi rodzajami. Służy

temu bezpośrednia ocena struktury, odpowiednia interpre-

tacja objawów pośrednich oraz badanie dynamiczne.

Uszkodzenie I° w odniesieniu do obu omawianych

więzadeł charakteryzuje się przede wszystkim wyraźnym

obrzękiem struktury (ryc. 6 i 7). Do objawów pośrednich

należy przede wszystkim wyraźna bolesność uciskowa

zmienionego więzadła. Badanie USG umożliwia celowa-

ny ucisk zmienionej części narządu ruchu (tzw. sonopal-

pacja) dzięki czemu w prosty sposób możemy różnico-

wać między istotnymi a mało lub zupełnie nieistotnymi

Fig. 6. Lesion of ATFL, grade II (2 days after injury). Between the
arrow-heads: oedema of ATFL with slightly choppy contour. F - fi-
bula, T - talus
Ryc. 6. Uszkodzenie I° więzadła skokowo-strzałkowego przedniego
(2 dni od urazu). Między grotami strzałek obrzęknięte ATFL, o nieco
falistym zewnętrznym zarysie. F – kość strzałkowa, T – kość skokowa

Fig. 7.  Lesion of the pericalcanear segment of calcaneofibular liga-
ment (CFL), grade I. Between the arrow-heads: oedematic segment
of CFL. Proximal segment, under the peroneal tendons of a correct
structure. C - calcaneus, asterisks - cross-section of the peroneal
tendons, fibula partially visible in the right border of the picture
Ryc. 7.  Uszkodzenie I° odcinka przypiętowego więzadła piętowo-
strzałkowego.  Między grotami strzałek obrzęknięty odcinek CFL.
Odcinek bliższy, pod ścięgnami strzałkowymi, o prawidłowej struk-
turze. C – kość piętowa, gwiazdki – przekrój poprzeczny ścięgien
mięśni strzałkowych; kość strzałkowa widoczna fragmentarycznie przy
prawym brzegu obrazu

Fig. 8. Lesion of ATFL, grade II (5 days after injury). Arrow points
at the ruptured superficial fibers in ATFL with a minor hematoma
in the surrounding tissues. F - fibula, T - talus
Ryc. 8. Uszkodzenie II° więzadła skokowo-strzałkowego przedniego
(5 dni od urazu). Strzałka wskazuje miejsce przerwania ciągłości
powierzchownych włókien ATFL z niewielkim krwiakiem w otaczają-
cych tkankach. F – kość strzałkowa, T – kość skokowa

Fig. 9. Lesion of CFL, grade II (12 days after injury). Between the
arrow-heads: oedematic pericalcanear segment of CFL. Arrows point
at partially ruptured fibers. Note the correctly tensed ligament (pic-
ture in pedal dorsiflexion). F - fibula, C - calcaneus, asterisks - cross-
section of the peroneal tendons
Ryc. 9. Uszkodzenie II° przyczepu strzałkowego więzadła piętowo-
strzałkowego (12 dni od urazu).  Między grotami strzałek obrzęk-
nięty odcinek przypiętowy CFL. Strzałki wskazują miejsce częściowe-
go przerwania ciągłości włókien. Zwróć uwagę na prawidłowe napię-
cie więzadła (zdjęcie wykonano w zgięciu grzbietowym stopy). F –
kość strzałkowa, C – kość piętowa, gwiazdki – przekrój poprzeczny
ścięgien mięśni strzałkowych

Lesion of grade II is defined as partial disconection

of the fibers in the ligament, usually well visible in

sonography (Fig. 8 and 9). The indirect sign is a devel-

oping hematoma surrounding the ligament. One should

not forget that many professional sportsmen are admin-

isterred an intensive cooling of the aching ankle, right

after the accident, which strongly reduces eventual bleed-

ing. An extensive, often multiform hematoma can shade

the ligaments, thus complicating recognition between

grade II and III. Such doubts indicate for a need of

dynamic sonographic tests in a survey of the ligaments.

Dynamic test for ATFL relies upon such application of

forces, that the articular space between fibula and talus
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z klinicznego punktu widzenia znaleziskami. Najczęściej

wykonuje się to poprzez przesunięcie krawędzi głowicy

nad podejrzaną strukturę i punktowy ucisk. Kolejnym

kryterium rozpoznawczym naciągnięcia jest brak w oto-

czeniu uszkodzonego więzadła krwiaka lub jego pozosta-

łości, co przemawia za zachowaną ciągłością tkankową

uszkodzonej struktury (różnicowanie między I° a II°).

Uszkodzenie II° z definicji oznacza częściowe prze-

rwanie ciągłości włókien więzadła, które z reguły moż-

na dobrze uwidocznić za pomocą ultrasonografii (ryc. 8

i 9). Objawem pośrednim naderwania jest powstający w

otoczeniu krwiak. Należy jednak pamiętać, że wielu

profesjonalnych sportowców bezpośrednio po zaistnieniu

urazu ma zastosowane intensywne chłodzenie bolesnej

okolicy, co znacząco zmniejsza potencjalne krwawienie.

Rozległy, z reguły wielopostaciowy krwiak potrafi zama-

skować struktury więzadłowe utrudniając różnicowanie

między II° a III° uszkodzenia. Takie przypadki są wska-

zaniem do zastosowania oceny dynamicznej więzadeł. W

przypadku ATFL celem badania dynamicznego jest takie

przyłożenie sił by spowodować rozwarcie się szczeliny

stawu między kością strzałkową a skokową w rzucie

więzadła (ryc. 10). W przypadku uszkodzenia całkowi-

tego można zaobserwować wyraźne poszerzenie szpary

stawowej. Istotą oceny CFL jest śledzenie napinania się

więzadła podczas ruchu zgięcia grzbietowego. Potwier-

dzeniem dobrostanu jest stopniowe zmniejszanie się

wypukłości łuku CFL, oddalanie się odcinka przypięto-

wego od powierzchni bocznej kości piętowej oraz wtór-

ne „wypychanie” ścięgien strzałkowych na zewnątrz,

które położne na więzadle jak na hamaku poruszają się

wraz z nim. Brak napinania się więzadła jest jednoznacz-

ny z przerwaniem ciągłości funkcjonalnej. Badanie dy-

namiczne CFL ma szczególne znaczenie w przypadkach

uszkodzenia odcinka przystrzałkowego, który jak już

wcześniej wspomniano jest trudniejszy do oceny.

Uszkodzenie III° charakteryzuje się całkowitym prze-

rwaniem ciągłości danego więzadła, miejscowym lub

odcinkowym zniszczeniem jego struktury oraz utratą

funkcji (ryc. 11 i 12). Ocena morfologiczna tkanki wię-

zadła, towarzyszący z reguły rozległy krwiak w otacza-

Fig. 10. Dynamic test of ATFL in articular stability survey. Apart from
grasping the probe (three-points grasp), both hands perform
a maneuver widening the articular space between talus and fibula
Ryc. 10. Technika badania dynamicznego więzadła skokowo-strzał-
kowego przedniego mającego na celu ocenę stabilności stawu. Oprócz
utrzymywania głowicy (trzypunktowy chwyt) obie ręce wykonują
rękoczyn mający na celu poszerzenie szczeliny stawu między kością
strzałkową a skokową

joint widens in the projection of the ligament (Fig. 10).

In total rupture of the ligament the space widens appar-

ently. The clue of CFL judgement is observation of

a tensing ligament in dynamic pedal dorsiflexion. Well-

being of the ligament is proven by gradual reduction of

the CFL’s bulge, zooming of the pericalcanear portion of

the lateral aspect of calcaneus and secondary pushing

outwards of the peroneal tendons laying on the ligament

like a hammock and moving together. Missing ligament’s

tension is a distinct sign of broken functional continuity.

Dynamic test of CFL is of special importance in the lesion

of perifibular portion, as mentioned above – more diffi-

cult to visualize.

Complete rupture of the fibers, local or segmental

disintegration of the structure and loss of functionality are

characteristic features of grade III lesions (Fig. 11 and

12). A clear-cut diagnosis can be made on the base of

morphologic evaluation of the ligament, extensive he-

matoma around it and loss of function in dynamic test.

A special kind of injury of the lateral stabilizing

apparatus in talocrural joint is an avulsive avulsion of

a bone fragmnent from the lateral malleolus with the at-

tachment of ATFL. Trivialized as an accessory ossicle or

omitted in evaluation of radiograms, a tiny bone fragment

can be recognized in sonography as a cause of instabil-

ity (Fig. 13)
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jących tkankach, wsparte brakiem funkcji w badaniu

dynamicznym pozwalają zwykle na postawienie jedno-

znacznego rozpoznania.

Szczególnym rodzajem uszkodzenia bocznego aparatu

stabilizującego staw skokowo-goleniowy jest stosunko-

wo często obserwowane w urazach ATFL awulsyjne

oderwanie fragmentu kostki bocznej wraz z przyczepem

więzadła. Bagatelizowany jako kostka dodatkowa lub

niedostrzegany na zdjęciach rentgenowskich drobny frag-

ment kostny, w USG może okazać się przyczyną niesta-

bilności (ryc. 13).

ODLEGŁE NASTĘPSTWA URAZÓW WIĘZADŁOWYCH
Badanie USG dzięki wymienianym już wcześniej zale-

tom umożliwia monitorowanie skutków przebytych ura-

zów. Rozpiętość zmian oscyluje od prawidłowo wygojo-

nego i przebudowanego więzadła (ryc. 14), poprzez

więzadło bezobjawowe, zniekształcone bliznowato

(ryc. 15), następnie objawowe zmiany bliznowate, koń-

cząc na przewlekłej bocznej niestabilności.

Istotne z klinicznego punktu widzenia objawowe

zmiany bliznowate wywołane mogą być masywnym

przerostem tkanki łącznej (bliznowiec) oraz tworzącymi

się zwapnieniami w bliźnie i jej otoczeniu (ryc. 16).

W przypadku ATFL często obserwuje się również prze-

rost błony maziowej na stawowej powierzchni blizny

(ryc. 17). Objawowe, morfologiczne następstwa urazów

więzadła skokowo-strzałkowego przedniego funkcjonal-

nie mogą objawiać się w postaci przednio-bocznego kon-

fliktu tkankowego (anterolateral impingement syndrom,

ALI) [12]. Ultrasonografia oprócz oceny jakościowej

zmian bliznowatych umożliwia również ocenę czynno-

ściową. Badanie dynamiczne w konfliktach tkankowych

Fig. 11. Lesion of ATFL, grade III (a day after injury; immediate
cooling was applied). Between the arrowheads: oedematic, misshapen
stumps of ATFL, arrow points at the rupture’s location. F - fibula,
T  - talus
Ryc. 11. Uszkodzenie III° więzadła skokowo-strzałkowego przedniego
(1 dzień od urazu; natychmiastowo zastosowano chłodzenie). Mię-
dzy grotami strzałek obrzęknięte, zniekształcone kikuty ATFL, nato-
miast strzałka wskazuje miejsce przerwania ciągłości. F – kość strzał-
kowa, T – kość skokowa

Fig. 12. Lesion of CFL, grade III - avulsion of the fibular insertion
(5 days after injury); foot in neutral position. Between the arrow-
heads: loose CFL stump, arrows point at the abrupted insertion.
Insertion of the superior retinaculum of peroneal muscles also af-
fected by avulsion (small arrowheads). H - hematoma, C - calca-
neus, asterisks - cross-section of peroneal tendons; fibula not
presented
Ryc. 12. Uszkodzenie III° więzadła piętowo-strzałkowego – oderwanie
od przyczepu strzałkowego (5 dni od urazu); badanie w pozycji
neutralnej stopy. Między grotami strzałek luźny kikut CFL, strzałki
wskazują oderwany przyczep. Wraz z więzadłem awulsji uległ przy-
czep troczka górnego mięśni strzałkowych (małe groty strzałek).
H – krwiak, C – kość piętowa, gwiazdki – przekrój poprzeczny ścię-
gien mięśni strzałkowych; kość strzałkowa niewidoczna

LATE CONSEQUENCES OF LIGAMENT INJURIES
All the mentioned advantages of sonography facilitate

also follow-up monitoring of the effects of a lesion. The

observed changes range from correct recovery and re-

building (Fig. 14) through asymptomatic ligament, mis-

shapen by a scar (Fig. 15), then symptomatic scars,

ending with lateral instability.

Massive, hypertrophic, symptomatic scars with cal-

cifications inside and around it (keloids) seem to be

clinically important (Fig.16). In the ATFL lesions syn-

ovial hypertrophy is often seen on the articular surface

of the scar (Fig. 17). Symptomatic, morphologic conse-

quences of ATFL injury can present as an anterolateral

impingement syndrome (ALI) [12]. Apart from qualita-

tive survey of the scars, sonography enables also func-

tional evaluation. Dynamic tests of the structures in tis-

sue impingement means their imaging (in this case ATFL)

in motion evoking complaints, like combined plantarflex-

ion and pronation of a foot compressing the affected

ligament (Fig. 18) [13].

The most serious after-effect of talocrural joint inju-

ry is chronic lateral/ankle instability [6]. No other imag-

ing technique but ultrasound can give morphological

evaluation of the sources of complaints and even enrich

the diagnosis with the functional survey. (Fig. 19 and 20)

[11,13]. The method of dynamic evaluation for ATFL,

described in this dissertation serves as detector of insta-

bility in the anterior-lateral compartment, which means

it plays the same role as clinical anterior drawer test.

Dynamic test of CFL equals the conclusions of the talar

tilt test [6,11,13].
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Fig. 13. An avulsive abruption of a lateral malleolus’s fragment with
an insertion of ATFL (2 months after injury). Arrow points at the
fracture gap, which widened significantly and filled with a fluid in
dynamic test - unstable fracture. ATFL - arrowheads, F - fibula,
T - talus
Ryc. 13. Awulsyjne oderwanie fragmentu kostki bocznej (gwiazdka)
wraz z przyczepem prawidłowego więzadła skokowo-strzałkowego
przedniego (2 m-ce od urazu). Strzałka wskazuje szczelinę przeło-
mu, która w badaniu dynamicznym ulegała wyraźnemu poszerzeniu
i wypełnieniu płynem – złamanie niestabilne. ATFL – groty strzałek,
F – kość strzałkowa, T – kość skokowa

Fig. 14. Recovering ATFL after a grade III lesion (after 6 weeks of
conservative treatment in a plaster cast). ATFL - arrowheads,
F - fibula, T - talus
Ryc. 14. Odtwarzające się więzadło skokowo-strzałkowe przednie po
przebytym urazie III° (obraz po 6 tygodniach leczenia zachowaw-
czego w opatrunku gipsowym).  ATFL – groty strzałek, F – kość
strzałkowa, T – kość skokowa

Fig. 15. Asymptomatic scar of a recovering CFL (arrowheads), after
grade III injury (8 weeks of conservative treatment in a plaster cast).
Tension is correct. The status of the apparently thickened superior
retinaculum of the peroneal muscles is similiar (arrows). F - fibula,
C - calcaneus, asterisks - cross-section of peroneal tendons
Ryc. 15. Bezobjawowe zmiany bliznowate odtwarzającego się, czyn-
nego funkcjonalnie, więzadła piętowo-strzałkowego (groty strzałek)
po przebytym urazie III° (obraz po 8 tygodniach leczenia zachowaw-
czego w opatrunku gipsowym).  Prawidłowe napięcie Podobny stan
przedstawia wyraźnie pogrubiały troczek górny mięśni strzałkowych
(strzałki). F – kość strzałkowa, C – kość piętowa, gwiazdki – prze-
krój poprzeczny ścięgien mięśni strzałkowych

Fig. 16. Hypertrophic scars of a recovering  ATFL, after grade III
injury (10 weeks of conservative treatment in plaster cast). Appar-
ent painful palpation, disables patient from regular activity. ATFL
- between cursors, F - fibula, T - tibia
Ryc. 16. Nadmiernie nasilone zmiany bliznowate odtwarzającego się
więzadła skokowo-strzałkowego przedniego po przebytym urazie III°
(obraz po 10 tygodniach leczenia zachowawczego w opatrunku
gipsowym).  Więzadło wyraźnie tkliwe na dotyk, utrudniające pacjen-
towi normalne funkcjonowanie. ATFL – między kursorami pomiaru
grubości, F – kość strzałkowa, T – kość skokowa

polega na obrazowaniu danych struktur (w tym wypad-

ku ATFL) podczas wykonywania ruchów wywołujących

dolegliwości, np.: zgięcia podeszwowego skojarzonego

z pronacją stopy powodującego kompresję tego więza-

dła (ryc. 18) [13].

Najpoważniejszym następstwem urazów stawu sko-

kowo-goleniowego rozpatrując konsekwencje dla pacjen-

ta jest przewlekła boczna niestabilność [6]. Badanie USG

jak żadne inne jest w stanie ocenić morfologiczne przy-

czyny dolegliwości i wzbogacić rozpoznanie o ocenę

funkcjonalną (ryc. 19 i 20) [11,13]. Opisywana w tym

artykule metodyka oceny dynamicznej ATFL służy w swej

INFLUENCE OF ULTRASOUND ON THE THERAPY
Diagnosis of the acute injury of the ligaments in anteri-

or-lateral compartment of ankle joint is usually made on

the basis of typical history, determination of the typical

localization of pain and swelling, grade of dysfunction

and exclusion of fractures in radiograms. Stabilization of

the leg is a standard treatment, usually an successful one.

The only exception is professional sportsman, in whom

a complete rupture of a ligament is many a time an

indication for surgical treatment. It seems then, that

application of sonography in grading of a lesion after

fresh injuries is of limited importance and usually useful
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istocie wykryciu niestabilności w przedziale przednio-

bocznym czyli spełnia tę samą rolę, co kliniczny test

szuflady przedniej. Dynamiczne badanie CFL pokrywa

się we wnioskach z kliniczno-radiologicznym testem

skręcenia kości skokowej (the talar tilt test) [6,11,13].

ULTRASONOGRAFIA A POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Rozpoznanie ostrego urazu więzadeł przedziału boczne-

go stawu skokowo-goleniowego stawia się zwykle na

podstawie typowego wywiadu, określenia w badaniu

przedmiotowym typowych miejsc bolesności i obrzęku,

stopnia dysfunkcji oraz wykluczeniu złamań na podsta-

Fig. 17. Synovial hypertrophy (arrow) on the articular surface of
a healed ATFL , after an injury (arrowheads); clinically observed as
ALI (anterolateral impingement). F - fibula, T - tibia
Ryc. 17. Przerost błony maziowej (strzałka) na stawowej powierzch-
ni odtworzonego po przebytym urazie więzadła skokowo-strzałkowe-
go przedniego (groty strzałek) klinicznie objawiający się w formie
przednio-bocznego konfliktu (ALI). F – kość strzałkowa, T – kość
skokowa

Fig. 18. Dynamic test of a keloid in the place of 3 months earlier
injured ATFL. In plantar dorsiflexion and slight pronation chopping
and partial conquasation of the pathological tissue by bone elements.
Patient presented symptoms of ALI. F - fibula, T - talus
Ryc. 18. Badanie dynamiczne bliznowca w miejscu uszkodzonego
3 miesiące wcześniej więzadła skokowo-strzałkowego przedniego.
W zgięciu grzbietowym i niewielkiej pronacji stopy widoczne fałdo-
wanie się i częściowe miażdżenie patologicznej tkanki przez struk-
tury kostne. Pacjent klinicznie demonstrował objawy przednio-bocz-
nego konfliktu tkankowego (ALI). F – kość strzałkowa, T – kość
skokowa

Fig. 19. Inveterate complete ATFL rupture, physically symptomatic
as chronic lateral instability. A total discontinuity of  the ligament
(arrowheads point at the contracted stumps, asterisks - synovial fluid
filling the gap), widening in dynamic tests. F - fibula, T - talus
Ryc. 19. Zastarzałe całkowite uszkodzenie więzadła skokowo-strzał-
kowego przedniego przedmiotowo manifestująca się jako przewlekła
boczna niestabilność. Widoczne całkowite przerwanie ciągłości wię-
zadła (groty strzałek wskazują obkurczone kikuty, gwiazdki – płyn
stawowy wypełniający ubytek), które w badaniu dynamicznym po-
zwalało na znaczne poszerzenie szczeliny stawu. F – kość strzałko-
wa, T – kość skokowa

Fig. 20.  Inveterate complete CFL rupture. In dorsiflexion of the foot
no tension of the pericalcanear stump of CFL is observed (arrowhe-
ads), one-meaningly indicating loss of functional continuity. C - cal-
caneus, T - lateral process of talus, double-headed arrows - subtalar
articular space, asterisks - cross-section of peroneal tendons; Fibula
- not visible
Ryc. 20. Zastarzałe całkowite uszkodzenie więzadła piętowo-strzał-
kowego. Badanie w zgięciu grzbietowym ukazuje całkowity brak na-
pięcia kikuta przypiętowego CFL (groty strzałek), jednoznaczny z roz-
poznaniem braku funkcjonalnej ciągłości. C – kość piętowa, T –
wyrostek boczny kości skokowej, strzałki z dwoma grotami – szcze-
lina stawu podskokowego, gwiazdki – przekrój poprzeczny ścięgien
mięśni strzałkowych; kość strzałkowa niewidoczna

in the chosen cases only [11]. Monitoring of bad results

after primary treatment in acute talocrural joint’s injuries

is an undoubtful indication for ultrasound. High diagnos-

tic efficiency, low costs, short time of the examination

and lack of exposure to harmful agents place sonography,

as a method on the top of diagnostic ladder [7,8,11].
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wie radiogramów. Standardowym postępowaniem jest

usztywnienie kończyny, które w większości przypadków

kończy się sukcesem leczniczym. Jednym z wyjątków od

takiego postępowania są profesjonalni sportowcy, dla

których rozpoznanie całkowitego uszkodzenia więzadła

niejednokrotnie bywa wskazaniem do leczenia operacyj-

nego. Jak się wydaje więc, stosowanie diagnostyki ultra-

sonograficznej dla różnicowania stopnia uszkodzenia

więzadeł po świeżych urazach ma dość ograniczone

znaczenie i z reguły zarezerwowane jest dla wybranych

jednostek [11]. Niewątpliwym natomiast wskazaniem do

badania USG jest kontrola złych wyników pierwotnego

leczenia ostrych urazów więzadłowych stawu skokowo-

goleniowego. Wysoka skuteczność diagnostyczna, niski

koszt i krótki czas badania oraz brak narażenia na czyn-

niki szkodliwe stawiają tę metodę na pierwszym miejscu

drabiny diagnostycznej [7,8,11]. Największą zaletą ultra-

sonografii stawu skokowo-goleniowego w ocenie autora

jest możliwość morfologicznego i czynnościowego uwi-

docznienia przewlekłej bocznej niestabilności tego stawu,

co dość konkretnie przekłada się na postępowanie lecz-

nicze. Analiza piśmiennictwa oraz doświadczenia własne

pozwalają na postawienie tezy, że ultrasonografia jest

aktualnie najlepszym narzędziem diagnostycznym do

oceny urazów więzadłowych stawu skokowo-goleniowe-

go i ich odległych następstw [7-11,13-15].
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In author’s opinion the greatest advantage of ankle

sonography is possibility of either morphological and

functional visualization of chronic lateral instability, thus

strongly influencing therapy. A thesis can be made after

bibliographic studies and in author’s experience, that

sonography is the best diagnostic tool in the survey of

ankle ligamental injuries as well as their delayed conse-

quences [7-11, 13-15].


