
CONGRESS OF POLISH FOOT & ANKLE SOCIETY
(PFAS)

KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY
I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

5th POLISH FOOT AND ANKLE MEETING

5. SPOTKANIE
NA TEMAT STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

Jastarnia, Poland, April 11-13, 2013
Jastarnia, 11-13 kwietnia 2013



80

THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY
AND RELATED RESEARCH

KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY
I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

z udzia³em goœci zagranicznych

 Congress of the Polish Foot & Ankle Society (PFAS)
with international participation

5. SPOTKANIE
NA TEMAT STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

5th Polish Foot and Ankle Meeting with International Participation

Dom Zdrojowy, Hotel**** SPA, Jastarnia, 11-13 kwietnia 2013
Dom Zdrojowy Hotel**** SPA, Jastarnia, Poland, April 11-13, 2013

Komitet naukowy / Scientific committee:

Prof. dr hab. med. Marek Napiontek, przewodnicz¹cy / chairman (Poznañ)
Dr n. med. Marcin P. Dzianach (Poznañ)

Dr n. med. Dariusz M¹tewski (Bydgoszcz)
Dr n. med. Micha³ Mielnik (Piekary Œl¹skie)

Dr n. med. Andrzej Mioduszewski (Warszawa)
Dr n. med. Milud Shadi (Poznañ)

Organizator / Meeting organisation

Ortop Sp. z o.o.
Ul. Kosiñskiego 16/29, 61-519 Poznañ

www.ortopedia.biz.pl

Zaproszeni wyk³adowcy /Invited guest speakers

Magdi E. Greiss (United Kingdom)
Jerzy Kolasiñski (Poznañ)
Pawe³ Kasprzak (Poznañ)

Aleksas Makulavicius (Vilnius, Lithuania)
Ian Winson (United Kingdom)

Goœæ specjalny / Special guest speaker

Dr n. med. Jerzy Kolasiñski (Swarzêdz – Poznañ)
Chirurg estetyczny / Estethic Surgeon



81

1 (31) 2013

Streszczenia wed³ug kolejnoœci wyg³aszania
Abstracts in order of presentation

Streszczenia opublikowano w wersji nades³anej przez autorów
Abstracts were published in original version

The UK approach to tibialis posterior function
Ian Winson

Streszczenia nie nades³ano / No abstract available

12-04-2013 PI¥TEK / FRIDAY
I SESJA NAUKOWA / 1st SCIENTIFIC SESSION

Adult flat foot (PTTD)

Magdi E. Greiss

There seems to be an epidemic in UK of patients presenting
with PTTD in adult middle life causes epidemiology and
pathophysiology of the problem is presented as well as clas-
sification and the author s experience and technique of sur-
gery. Complications and pitfalls are examined as well as the

results of his series. A short video shows the author s prefer-
red technique for treating type 2 PTTD, consisting of os calcis
osteotomy combined with FDL to Navicular tendon transfer
and gastrocnemius slide.

Flexible flatfoot. Surgical treatment. Short term results of arthroereisis with sinus tarsi implant

Aleksas Makulavicius
Republican Vilnius University Hospital, Foot and Ankle Section

Background: Classic theory of posterior tibial tendon (PTT)
dysfunction in development of aquired flatfoot deformity do
not explain some situations with flatfeet in younger popula-
tion.
Patients with PTT dysfunction and developed flatfoot should
have some pain in site of PTT and have difficulties in heel
rise. But most of younger patients with flatfeet do not have
difficulties with single heel rise and do not have pain in
projection of PTT. Most younger persons with flatfeet are
asympthomatic. But some of them have pain around navicu-
locuneiform and sometimes talonavicular joint . They have
heel in valgus and ussually short m. gastrocnemius tendon.
On the basis of our observations and experience with young
symptomatic adult patients with acquired flatfoot deformity
we could offer explanation of the most popular pathway in
development of acquired flatfoot. We offer modified classi-
fication system for developmental flatfoot deformity and
emphasize importance of shortening of m.gastrocnemius in
pathogenesis.
Modified classification and pathogenesis:
1. Shortening of m. gastrocnemius cause restrictions in dor-
siflexion of ankle joint. This dorsiflexion restriction effect
provoke heel and hindfoot hyperpronation because compen-
satory excessive movement in subtalar and talonavicular joint.
When heel is in valgus position Achilles tendon increase
hindfoot hyperpronation and valgus deviation of forefoot. This
situation force medial column of the foot with following

collapse of medial arch. Capsule and ligaments of naviculocu-
neiform and talonavicular joints become lax. At this situation
we have stage I flexible flatfoot deformity when patient still
is able to perform single heel rise and PTT is not changed.
2. Secondary laxity of talonavicular joint capsule and spring
ligament force PTT and with time tendinitis elongation and
dysfunction of PTT develop. When true PTT dysfunction
develop patient is not able to perform single heel rise . But
flatfoot is still flexible. This is stage II.
3. All these effects finally leads to development of secondary
osteoarthritis of involved joint and irreversible flatfoot. Foot
became fixed and this is stage III.
4. Immobile subtalar and talonavicular joints with valgus
deviation force ankle joint and provoke secondary osteoarth-
ritic changes with possible subluxation of the talus. This is
final stage IV.
We believe in this pathogenesis and expect positive effect of
subtalar arthroereisis in symptomatic stage I flexible flatfoot
deformity patients. Arthroereisis mechanically correct valgus
position of the heel . This compensate valgus force of triceps
surae but usually increase tension of Achilles tendon and requ-
ire lengthening . Subtalar arthroereisis and lengthening of short
gastrocnemius eliminate pathological forces flattening foot.
Need in correction of residual collapse of medial column of
the foot is still questionable . There is possibility of natural
compensation with power of peroneus longus muscle and
windlass mechanism.
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On other hand residual non compensated collapse of medial
column may force subtalar joint and provoke bad tolerance
of sinus tarsi implant with need to remove it and risk of
recurrent flatfoot deformity.
Surgical technique: In our current praxis with young symptomatic
stage I flatfoot patients we follow rule primary correct valgus heel
and hindfoot position with arthroereisis implant. Then second step
we usually perform lengthening of gastrocnemius .Third step if
necessary is reconstruction or stabilization of medial column by
fusion of naviculocuneiform or I TMT joint. Sometimes when hal-
lux valgus deformity is present without clear instability of medial
column we perform scarf osteotomy of the first metatarsal with
plantar translation of distal fragment. This correct flattening of
medial arch and help to balance the whole foot.

Methods. 23 patients (24 feet, 20 females and 3 males) with
flexible flatfoot deformity where operated from August 2010
using complex approach.
Results. All patients were satisfied with procedure . There
were no major complications. There were no sinus tarsi
implant migration. Only one patient needed secondary sur-
gery- sinus tarsi implant and I TMT joint fixing plate was
removed one year after primary procedure. We could make
hypothesis of implant oversize in this case.
Conclusion. Short term results after complex reconstruction
of flexible flatfoot deformity using sinus tarsi implant are
acceptable. There is clear need for future prospective com-
parative studies with larger amount of patients and long term
follow up.

Early outcome of dynamic flat feet corection with EOTTS – Extra Osseus Talo Tarsal Stabilisation.
One year follow up.

Świerczyński R., Mioduszewski A., Wróbel M., Sroczyński J., Kłos G., Zelik M.
Ortopedika – Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

Wprowadzenie: EOTTS – Extra Osseus Talo Tarsal Stabili-
sation czyli stabilizacja zatoki stêpu implantem podskokowym
jest coraz bardziej popularn¹ metod¹ korekcji deformacji
p³askokoœlawej stopy.
Materia³: Od czerwca 2011 do stycznia 2013 wykonano
w naszym oœrodku 58 zabiegów korekcji p³askostopia poprzez
stabilizacjê zatoki stêpu implantem tytanowym (EOTTS II
generacji). Badaniem objêto pacjentów z minimum 12 mie-
siêcznym okresem obserwacji (36 pacjentów, 58 stóp). Œred-
ni wiek 30,5 lat (od 6 do  73), 16 mê¿czyzn, 17 kobiet.
Metoda: Wynik leczenia oceniano na podstawie parametrów
radiologicznych stóp w obci¹¿eniu w badaniach przed i po-
operacyjnych. Oceniano równie¿ zakres poprawy biomecha-
niki koñczyny dolnej w obserwacji klinicznej.
Wyniki: Uzyskano poprawê ocenianych parametrów radiolo-
gicznych. W okresie pooperacyjnym w jednym przypadku
stwierdzono wysuniêcie implantu, bez utraty korekcji para-
metrów stopy. Wykonano zabieg rewizyjny przywracaj¹c
prawid³owe po³o¿enie implantu.
Wnioski: W naszej ocenie stabilizacja zatoki stêpu implan-
tem (EOTTS) jest ³atwym, skutecznym i bezpiecznym spo-
sobem korekcji p³askostopia, eliminujacym koniecznoœæ sto-
sowania wk³adek do obuwia.

Wczesne wyniki korekcji płaskostopia metodą EOTTS (stabilizacja zatoki stępu)
– obserwacja roczna

Measurement of foot plantar pressure in dynamic conditions – measurement system and data analysis

Barbara Jasiewicz (1), Ewa Klimiec (2), Wiesław Zaraska (2), Jacek Piekarski (2), Krzysztof
Zaraska (2), Grzegorz Czyrnek (2)
(1) Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Zakopane,
(2) Instytut Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie

Wspó³czesna diagnostyka obrazowa zaburzeñ biomechaniki
stopy w ró¿nych stanach chorobowych i wadach wrodzonych
opiera siê nie tylko o badania radiologiczne, tomografiê

komputerow¹ czy rezonans magnetyczny, ale tak¿e o bada-
nie pedobarograficzne. Ocena stopnia nacisku stopy na pod-
³o¿e mo¿e byæ przeprowadzona w warunkach statycznych jak

Badania rozkładu nacisku stopy na podłoże w warunkach dynamicznych – system pomiarowy
i analiza danych

Introduction: EOTTS – Extra Osseus Talo Tarsal Stabilisa-
tion is an increasingly popular method of correction flat feet
deformity.
Material: From June 2011 to January 2013 in we performed
58 procedures of flat feet correction by stabilizing the tarsal
sinus with titanium implant (EOTTS second generation). The
study included patients with a minimum follow-up of 12
months (36 patients, 58 feet). Mean age 30.5 years (6 to 73),
16 men, 17 women.
Method: Treatment outcome were evaluated on the basis of
radiological feet parameters with and without weightbearing
on the X-ray views before and after surgery. We also evalu-
ated scope improvement in lower limb biomechanics in cli-
nical observation.
Outcome: There were improvements in radiographic parame-
ters. In one case the implant moved from its position without
the loss of the correction postoperatively. We performed re-
vision operation to restore the correct position of the implant.
Conclusions: In our opinion, the stabilization of the tarsal
sinus with titanium implant (EOTTS) is an easy, effective and
safe procedure to correct dynamic flat feet, which eliminates
need for special insoles for shoes.
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i dynamicznych. Dostêpne systemy do badañ pedobarograficz-
nych s¹ stosunkowo drogie, a ponadto ocena nacisku prowa-
dzona jest albo w warunkach statycznych (na macie z czuj-
nikami) albo w warunkach dynamicznych (na bie¿ni). Celem
prac badawczych by³o opracowanie mo¿liwie niedrogiego
systemu umo¿liwiaj¹cego badanie rozk³adu nacisku stopy na
pod³o¿e w warunkach  naturalnych (normalny chód lub bieg
poza sztuczn¹ bie¿ni¹). Opracowany zosta³ prototyp systemu
konkurencyjny w stosunku do systemów obecnych na rynku
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ badañ w warunkach naturalnego
chodu, ³atwoœæ w obs³udze i przystêpn¹ cenê. Nacisk stopy
na pod³o¿e jest mierzony za pomoc¹ 8 czujników umieszczo-
nych we wk³adce do obuwia o gruboœci do ~ 4 mm. Wk³ad-
kê umieœciæ mo¿na w dowolnym obuwiu sportowym a tak¿e,
o odpowiednim wymiarze, dostosowanym do wielkoœci sto-
py, w obuwiu badanego pacjenta. Osiem czujników jest roz-
mieszczonych w strefach anatomicznych stopy wg podzia³u
Bloomgrena i Lorkowskiego. Zastosowane czujniki piezopo-
limerowe s¹ trwa³e, nie wymagaj¹ czêstej kalibracji. W przy-
padku oceny wartoœci nacisku stopy na pod³o¿e w poszcze-
gólnych punktach w stosunku do nacisku piêty (lub innego
punktu), nie wymagaj¹ kalibracji, poniewa¿ ich starzenie
przebiega jednakowo dla wszystkich czujników i jest to proces
bardzo powolny (kilkanaœcie do kilkudziesiêciu lat). Uk³ad

pomiarowy i nadawczy umieszczony na bucie w odpowied-
niej obudowie  zabezpieczaj¹cej go przed kurzem i wilgoci¹
wa¿y poni¿ej 100g. Dane pomiarowe przekazywane s¹ do
systemu analizuj¹cego czyli do komputera typu PC drog¹
radiow¹ na odleg³oœæ do kilkuset metrów. Druga wersja
uk³adu pracuj¹ca w systemie „Android” pozwala na przesy-
³anie danych drog¹ radiow¹ do elektroniki mobilnej takiej jak
tablety czy komórki i wizualizacjê danych na ekranie urz¹-
dzenia. System mo¿e pracowaæ w sposób ci¹g³y przez kilka
godzin.
Oprogramowanie opracowane przez autorów pozwala na wi-
zualizacjê, rejestracjê i obróbkê danych pomiarowych, oraz
na tworzenie baz danych na komputerach sta³ych oraz na
elektronice przenoœnej. Przebieg nacisku stopy na pod³o¿e
mo¿emy obserwowaæ w dowolnej chwili wykonywania kro-
ku. Obserwacje zachowania siê stopy mo¿emy prowadziæ przy
ró¿nym sposobie poruszania siê jak, normalne chodzenie,
powolne poruszanie siê czy bieg. Prowadzone s¹ tak¿e bada-
nia w kierunku miniaturyzacji elektroniki umieszczonej na
bucie tak, aby zmniejszyæ jej objêtoœæ o po³owê. Opracowa-
ny system mo¿e byæ pomocny w diagnostyce wad i schorzeñ
stopy, zaburzeñ mechaniki chodu, a tak¿e mo¿e byæ stoso-
wany w ró¿nych dziedzinach sportu/ tworzenia obuwia spor-
towego.

Stopa w terapii osteopatycznej

Paweł Kasprzak (1), Wioleta Ostiak (1,2)
(1) Ortop Poliklinika, Poznań
(2) Ortop Poliklinika, Poznań; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań

Celem tego artyku³u jest przedstawienie lekarzom ortopedom
koncepcji Osteopatii oraz jej modelu pracy z pacjentem i spoj-
rzeniu na funkcjonalne zaburzenia w obrêbie narz¹du ruchu.
Biomechanicznie cz³owiek stanowi zespó³ stawów wzajem-
nie po³¹czonych poprzez system miêœniowo-powiêziowy,
w którym zaburzenie funkcji jednego stawu mo¿e mieæ wp³yw
na pozosta³e.
Osteopatia, postrzegaj¹c cz³owieka jako ca³oœæ, prowadzi dia-
gnostykê i terapiê w oparciu o anatomiê i biomechanikê,
analizuj¹c wp³yw poszczególnych czêœci cia³a na inne.

Stopa oraz jej dysfunkcje mog¹ powodowaæ tzw. wstêpuj¹ce
wzorce napiêciowe, których efektem mo¿e byæ ogólne zabu-
rzenie propriocepcji i powstawanie dysbalansów miêœniowyh
na wielu poziomach narz¹du ruchu.

Praca opublikowana w numerze 1/2013 Journal of Orthopa-
edics Trauma Surgery and Related Research

Article published in No 1/2013 Journal of Orthopaedics Trau-
ma Surgery and Related Research

Foot in osteopathic therapy

Chronic compartment syndrome as an Anatomy Trains dysfunction – case study

Wioleta Ostiak
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Ortop Poliklinika – Poznań

Przewlek³y zespó³ przedzia³ów powiêziowych goleni to kom-
plikacja przeci¹¿eniowa u sportowców i tancerzy. Charaktery-
zuje siê nadwyrê¿eniem b¹dŸ nadmiernym rozwojem miêœnia
poprzez æwiczenia fizyczne. Jako ¿e powiêŸ jest stosunkowo
ma³o elastyczna, powiêkszaj¹cy siê miêsieñ nie mog¹c dopro-
wadziæ do jej poszerzenia, powoduje nacisk na wszystkie tkanki
wewn¹trz przedzia³u, w tym naczynia krwionoœne i nerwy.

W warunkach fizjologicznych praca fizyczna mo¿e spowodo-
waæ 20% wzrost objêtoœci przedzia³u powiêziowego. W przy-
padku przekroczenia tej wartoœci, nadmierne przekrwienie
miêœnia powoduje wyst¹pienie dolegliwoœci, mog¹cych do-
prowadziæ do zaburzeñ funkcjonalnych miêœni i nerwów.
Objawy które zg³asza pacjent to ból, os³abienie si³y miêœni,
czasem parestezje (mrowienie, palenie) zwi¹zane z uciskiem

Przewlekły zespół przedziałów powięziowych jako dysfunkcja Taśm Anatomicznych
– studium przypadku
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i dra¿nieniem nerwu w obrêbie goleni. Dolegliwoœci te w
przewlek³ym zespole przedzia³ów powiêziowych pojawiaj¹ siê
tylko podczas aktywnoœci sportowej, najczêœciej po up³ywie
kilkunastu minut od zapocz¹tkowania aktywnoœci. Ustêpuj¹
po zakoñczeniu wysi³ku.
Czêstym miejscem wystêpowania patologii u sportowców jest
przedni b¹dŸ boczny przedzia³ goleni. Oba te przedzia³y przez
bezpoœrednie s¹siedztwo z koœci¹ piszczelow¹ i b³on¹ miê-
dzykostn¹ oraz otoczenie miêœniami kolejnych przedzia³ów
maj¹ niewiele miejsca na ewentualne powiêkszanie swojej
objêtoœci. Dysfunkcja dotyka miêœnia piszczelowego przed-
niego lub miêœni strza³kowych.
Taœmy Anatomiczne wg koncepcji Thomasa Myersa to bez-
poœrednie po³¹czenia powiêziowe pomiêdzy strukturami
miêœniowymi w obrêbie sieci powiêziowej.
Stopa i goleñ stanowi¹ sk³adow¹ 4 g³ównych taœm anatomicz-
nych: powierzchownej przedniej, powierzchownej tylnej,
bocznej i spiralnej.
Wg koncepcji Myersa miêsieñ piszczelowy przedni nale¿y do
Taœmy Powierzchownej Przedniej. Przez ci¹g³oœæ miêœniowo-
powiêziow¹ przechodzi ona od powierzchni grzbietowej
paliczków palców stóp przez krótkie i d³ugie prostowniki
palców, przedni przedzia³ piszczeli do guzowatoœci koœci
piszczelowej, a dalej w górê przez miêœnie ud, brzucha, klat-
ki piersiowej i szyi a¿ do bocznych czêœci czaszki. Natomiast
miêœnie strza³kowe nale¿¹ do Taœmy Bocznej, która w obrê-
bie koñczyny dolnej obejmuje podstawê I i V koœci œródsto-
pia, boczny przedzia³ goleni i g³owê koœci strza³kowej, a dalej
przez pasmo biodrowo-piszczelowe wchodzi w obrêb bocz-
nej czêœci miednicy, tu³owia i szyi.
Dodatkowo miêsieñ strza³kowy d³ugi, podstawa I koœci œród-
stopia oraz miêsieñ piszczelowy przedni wchodz¹ w sk³ad
Taœmy Spiralnej jako tzw. strzemiê stopy. Miêsieñ piszczelo-
wy przedni przyczepia siê do torebki stawowej miêdzy koœci¹
klinowat¹ przyœrodkow¹ a I koœci¹ œródstopia. Po drugiej stro-
nie tej torebki za pomoc¹ rozdwojonego œciêgna przyczepia siê
miêsieñ strza³kowy d³ugi. Tak wiêc pomiêdzy miêœniem pisz-
czelowym przednim a strza³kowym d³ugim istnieje zarówno
ci¹g³oœæ powiêziowa, jak i mechaniczna. To powoduje, ¿e w
dysfunkcjach obejmuj¹cych jeden ze wspomnianych przedzia-

³ów powiêziowych najczêœciej spotykamy tak¿e dysfunkcjê
drugiego, gdy¿ przeci¹¿enie czy napiêcia przekazywane s¹
przez struktury le¿¹ce wzd³u¿ ci¹gów powiêziowych. Ponadto
dysbalans miêœniowy pomiêdzy Taœmami Anatomicznymi mo¿e
predysponowaæ do zespo³u przedzia³ów powiêziowych.
Ró¿nicowanie powinno odbywaæ siê z:
· przeci¹¿eniem tkanki kostnej b¹dŸ z³amaniem przeci¹¿e-

niowym,
· zapaleniem okostnej przyœrodkowej czêœci koœci piszcze-

lowej lub przyczepów miêœniowych,
· ostrym zespo³em ciasnoty przedzia³ów powiêziowych,
· niewydolnoœci¹ naczyniow¹ têtnicz¹ (uwiêŸniêcie têtnicy

podkolanowej) lub ¿yln¹ (w przebiegu mia¿d¿ycy lub
zwiêkszenia ciœnienia w obrêbie przedzia³ów powiêzio-
wych),

· uwiêŸniêciem nerwów (np. strza³kowego powierzchownego).
W pracy przedstawiono pacjentów z diagnoz¹ lekarsk¹ prze-
wlek³ego zespo³u przedzia³ów powiêziowych w obrêbie go-
leni. Pacjentami by³y osoby m³ode trenuj¹ce biegi i taniec.
¯aden z nich nie mia³ ostrego urazu w wywiadzie. Zg³asza-
li dolegliwoœci w okolicy kostki bocznej i bocznego prze-
dzia³u goleni wystêpuj¹ce podczas aktywnoœci sportowej,
czêsto j¹ uniemo¿liwiaj¹ce. Tkliwoœæ uciskow¹ lokalizowali
w obrêbie miêœni strza³kowych, a podczas badania klinicz-
nego wskazywali tak¿e na ból podczas palpacji przedniego
przedzia³u piszczeli. Oba przedzia³y cechowa³y siê wzmo-
¿onym napiêciem miêœniowym w porównaniu do niezajêtej
koñczyny. Ruchomoœæ i stabilnoœæ stawu skokowego by³a
pe³na.
Celem postêpowania fizjoterapeutycznego i osteopatycznego
w takiej sytuacji jest obni¿enie napiêcia miêœniowego, uœmie-
rzenie bólu, zlikwidowanie bolesnych zgrubieñ miêœniowych
oraz uelastycznienie powiêzi. Cele te mo¿na osi¹gn¹æ stosu-
j¹c terapiê tkanek miêkkich (rozluŸnianie powiêziowe, masa¿
g³êboki, terapiê punktów spustowych, pozycyjne i aktywne
rozluŸnianie, separacjê bruzd miêdzymiêœniowych) oraz Ki-
nesiology Taping. Efektem tego postêpowania by³o ust¹pie-
nie dolegliwoœci bólowych, likwidacja bolesnych zgrubieñ
miêœniowych, obni¿enie napiêcia miêœni i powrót do aktyw-
noœci sportowej.

Corrective treatment of hypoplastic calf muscles – our own experience

Jerzy Kolasiński
Klinika Kolasiński, Swarzędz – Poznań

Niedorozwój ³ydek mimo rzadkiego wystêpowania stanowi
powa¿ny problem estetyczny dla osób dotkniêtych tym defek-
tem. Wed³ug danych The American Society of Plastic Surge-
ons w roku 2011 w Stanach Zjednoczonych wykonano zale-
dwie 405 takich zabiegów, co stanowi minimalny odsetek w
stosunku do 307.180 operacji powiêkszenia piersi wykona-
nych w tym samym okresie w USA (1).
Bardzo czêsto schorzenie to jest Ÿród³em g³êbokiego dyskom-
fortu psychicznego. Wœród zabiegów korekcyjnych stosowa-
ne s¹ operacje z u¿yciem implantów oraz procedury lipopla-
styczne takie jak odsysanie tkanki t³uszczowej (liposukcja)
i autogenny przeszczep tkanki t³uszczowej. W pracy dzielê
siê w³asnym doœwiadczeniem w stosowaniu tych metod.

Doświadczenia własne w leczeniu korekcyjnym niedorozwoju łydek

Hypoplasia of calf muscles despite low occurrence is a se-
rious esthetic problem for patients affected with it. According
to the data of the American Society of Plastic Surgeons  in
2011 only 405 calf augmentation procedures were carried out
in the USA, which is only a fraction of 307 180 breast au-
gmentation procedures carried out in this country in the same
period (1).  Frequently this condition lies at the bottom of
profound psychological discomfort. Corrective procedures
include implants and lipoplastic procedures such as liposuc-
tion and autologous adipose tissue transplant. In this paper
I would like to share my experience of using these methods.
Materials and methodology. Twenty-four patients treated at
Klinika Kolasinski between July 2006 and July 2012 were
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Materia³ i metodyka. Ocenie retrospektywnej poddano 24
pacjentów leczonych w Klinice Kolasiñski w okresie od lip-
ca 2006 roku do lipca 2012 roku. U 18 pacjentów powodem
leczenia by³ wrodzony niedorozwój ³ydek, u 4 - przebyte
korekcje stopy koñsko-szpotawej, u jednego - przepuklina
odcinka krzy¿owo-lêdŸwiowego i u jednego zaawansowana
choroba Charcot-Marie-Tooth.
W grupie pacjentów z obustronnym niedorozwojem ³ydek
œredni obwód ³ydki prawej mierzony w najszerszym miejscu
wynosi³ 33,85cm (od 30,5 do 40,0 cm), ³ydki lewej - 33,77cm
(od 30,5 do 36,5cm). W grupie pacjentów z jednostronnym
niedorozwojem œredni obwód ³ydki prawej wynosi³ 33,16cm
(od 22,0 do 41,0 cm), ³ydki lewej - 30,5 cm (od 20,0 do
39,0cm). Siedmiu pacjentów mia³o niedorozwój ³ydki lewej,
a dwóch ³ydki prawej. Ró¿nica obwodów ³ydek w tej grupie
waha³a siê od 1,7 cm do 9 cm (œrednio 4,2 cm).
Wybór metody leczenia uzale¿niano od rozmiaru defektu
³ydek. Przed zabiegiem wszyscy pacjenci wykonywali bada-
nia laboratoryjne krwi i moczu, EKG oraz posiew bakterio-
logiczny z przedsionka nosa. W zale¿noœci od wyniku posie-
wu stosowano celowan¹ profilaktyczn¹ terapiê antybiotykow¹.
Najczêœciej stosowanym antybiotykiem by³ Cefuroxim 1,5 g
podawany do¿ylnie 1 godzinê przed zabiegiem. U 16 pacjen-
tów zastosowano leczenie korekcyjne z u¿yciem implantów
³ydkowych firmy Nagor. Wszystkie zabiegi wykonano w znie-
czuleniu ogólnym, w pe³nym niedokrwieniu koñczyn dolnych.
Okolice operowan¹ dwukrotnie zmywano roztworem Braunol
antiseptic. Z ciêcia poprzecznego w dole podkolanowym
ods³aniano powiêŸ podskórn¹, któr¹ nacinano skoœnie. Ciê-
cie powiêzi lokalizowano 2-3 cm poni¿ej ciêcia skórnego. Na
têpo wypreparowywano odpowiedniej wielkoœci przestrzeñ
pod powiêzi¹ u¿ywaj¹c narzêdzia w³asnego projektu. Stoso-
wano trzy rozmiary implantów, zale¿nie od wymiarów ³ydki
i zakresu oczekiwanej korekcji. Implanty przed wszczepie-
niem by³y zamoczone w roztworze gentamycy. Po wprowa-
dzeniu implantu sprawdzano dok³adnie jego po³o¿enie. Tkan-
kê podskórn¹ szyto pojedynczymi szwami. Skórê szyto szwem
œródskórnym (Monocryl 4-0). Ranê zabezpieczano plastrami
Steri Strips. Okolica podkolanowa i ³ydka by³y zabezpieczo-
ne plastrem typu Micropore przez 7 dni w celu zapobie¿enia
przemieszczenia siê implantu. Chorzy bli hospitalizowani
przez dzieñ. Przez pierwsze dwa tygodnie stosowano opatru-
nek uciskowy (banda¿), nastêpnie przez kolejne dwa tygodnie
zalecano noszenie podkolanówek elastycznych. Postoperati-
ve checkups took place 1 week, 4 weeks and 3 months
postoperatively. U 9 pacjentów korygowano jedn¹ ³ydkê, u 7
- dwie ³ydki. U 14 pacjentów wszczepiono po jednym implan-
cie w ³ydkê, u dwóch pacjentów umieszczono po dwa implan-
ty w ³ydkê.
U jednego pacjenta po³¹czono korekcjê jednej ³ydki z u¿y-
ciem implantu z zabiegiem liposukcji drugiej ³ydki. U trzech
pacjentów zastosowano autogenny przeszczep tkanki t³uszczo-
wej, u trzech pacjentów wykonano jednoczeœnie autogenny
przeszczep tkanki t³uszczowej jednej ³ydki w ³¹cznoœci
z zabiegiem liposukcji drugiej ³ydki i kolan. W jednym przy-
padku asymetrie skorygowano zabiegiem liposukcji wiêkszej
³ydki. Wszystkie zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym.
Okolice odsysane nas¹czano roztworem Kleina (1000ml 0,9%
NaCl, 1,0g lidocaine, 1 ml 1:1,000,000 epinephrine) w pro-
porcji 1:1 objêtoœæ roztworu do przewidywanej objêtoœci
odsysanej tkanki t³uszczowej. Do odsysania stosowano kaniu-
le typu mercedes o œrednicy 2,0 mm. Odsysanie dokonywa-
no co najmniej z dwóch dostêpów celem zapobiegania po-

evaluated retrospectively. In 18 patients the premise for tre-
atment was congenital underdevelopment of calf muscles, in
4 – club foot corrections carried out previously, in one –
lumbar hernia, and in another one – advanced stage of
Charcot-Marie-Tooth disease.
In the group of patients with bilateral underdeveloped calf
muscles an average right calf circumference measured in the
widest place was 33.85 cm (ranging from 30.5 to 40.0 cm),
average left calf circumference was 33.77 cm (in the range from
30.5 to 36.5 cm).  In the  group of patients with unilateral
underdeveloped calf muscles an average right calf circumferen-
ce  was 33.16 cm (from 22.0 to 41.0 cm), an average left calf
circumference  was 30.53 cm (20.0 to 39.0 cm). Seven patients
showed underdevelopment of the left calf, and two  - of the right
calf. The difference in calf circumference in this group was in
the range from 1.7 cm to 9 cm (average = 4.21 cm).
The selection criterion of treatment method was correlated to
the size of calf defect.  Prior to the procedure all the patients
had blood and urine tests, ECG and nasal vestibule carriage
culture. The result of nasal vestibule culture determined the
choice of targeted prophylactic antibiotic therapy. The anti-
biotic most commonly used was Cerufoxim 1.5 g,  admini-
stered intravenously one hour prior to procedure. In 16 pa-
tients corrective treatment was carried out with calf implants
manufactured by Nagor. All the procedures were performed
under general anesthesia, with complete ischemia of lower
extremities. The operation site was rinsed twice with a solu-
tion of Braunol antiseptic (B. Braun Melsungen AAG, Germa-
ny). From a transverse incision in the popliteal fossa
a subcutaneous fascia was exposed, which was incised trans-
versely. The incision of the fascia was situated two to three cm
below the skin incision.  Using an instrument of our own design
(Fig.1) an adequate area was prepared through blunt dissec-
tion. Three types of implants were used, depending on calf size
and anticipated dimensions of the corrective procedure (Fig.2).
Before insertion  the implants were soaked in a solution of
Gentamicin. After inserting the implant its exact placement was
checked. Subcutaneous tissues were sutured with simple inter-
rupted sutures Vicryl 2-0 (Ethicon, Johnson & Johnson, INT,
Belgium). The wound was covered with Steri Strips (3M He-
althcare, USA). The popliteal area and calf were covered with
a Micropore-type plaster (3M Poland Sp. z o.o.), which was
left in place for 7 days to prevent implant displacement (Fig.3).
Patients were hospitalized for one day, and then released home
with standard recommendations. For the first two weeks pres-
sure dressing (bandage) was used, then it was recommended
to wear knee high compression stockings. Postoperative chec-
kups took place one week, four weeks and three months po-
stoperatively. In nine patients one calf was corrected, in seven
– both calves. In 14 patients  one implant was placed per calf,
in two patients two implants were placed per calf.
In one patient a calf implant procedure was carried out si-
multaneously with liposuction in the other calf. In three
patients autologous adipose tissue transplant was performed,
in three other patients an adipose tissue transplant in one calf
was carried out at the same time as liposuction in the other
calf and knee. In one case asymmetry was corrected by lipo-
suction in the bigger calf. All these procedures were carried
out under general anesthesia. The areas from which fat was
to be removed were infused with Klein solution (1000 ml of
0.9% NaCl, 1.0g of Lidocaine, 1 ml of 1:1 000 000 of epi-
nephrine); the volume of the solution was in direct propor-
tion to expected volume of removed fat tissue. In the lipo-
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wstawania nierównoœci powierzchni skóry okolic korygowa-
nych. Okolice wprowadzania sondy sklejano plastrami typu
steri-strip i zak³adano opatrunek uciskowy. W przypadku
planowania przeszczepu tkanki t³uszczowej, tkankê poddawa-
no wirowaniu z si³¹ 3000 obrotów na minutê w ci¹gu 3 minut.
Nastêpnie usuwano z warstwy górnej olej, a z dolnej treœæ
krwist¹. Tkankê t³uszczow¹ podawano z co najmniej dwóch
wk³uæ, przy pomocy sondy o œrednicy 1,5 mm. Okolice wk³uæ
sklejano plastrami typu steri-strip. £ydkê zabezpieczano pla-
strem typu Micropore, który pozostawiano na 7 dni w celu
ustabilizowania przeszczepionej tkanki t³uszczowej.. Przez
pierwsze dwa tygodnie stosowano opatrunek uciskowy (ban-
da¿), nastêpnie przez kolejne dwa tygodnie zalecano nosze-
nie podkolanówek elastycznych. Kontrolê pooperacyjn¹ za-
lecano tydzieñ, 4 tygodnie i miesi¹c po operacji. U dwóch
pacjentów wykonano zabieg korekcyjny ponownie: raz uzu-
pe³niono zabieg wszczepienia implantu w ³ydkê lew¹ lipo-
sukcj¹ ³ydki prawej, raz wykonano ponownie zabieg liposuk-
cji i przeszczepu tkanki t³uszczowej u pacjentki, u której
wykonano wczeœniej taki zabieg. W 19 przypadkach korek-
cjê by³y wykonane przez autora, w 5 przypadkach przez
innego lekarza (MK).
Wyniki. Œrednia wieku 24 leczonych pacjentów wynosi³a 31,8
lat (od 16 do 60 lat). By³o 23 kobiet i jeden mê¿czyzna.
W 15 przypadkach wykonano korekcjê obu ³ydek, w 9 - jednej
³ydki. Efekty leczenie oceniano po okresie co najmniej
3 miesiêcy. We wszystkich przypadkach uzyskano wynik do-
bry lub bardzo dobry. WyraŸnej korekcji uleg³y wymiary ³ydek
i ich kszta³t. W grupie 9 pacjentów poddanych korekcji jed-
nej ³ydki z u¿yciem implantów zmniejszono ró¿nicê pomiê-
dzy ³ydkami œrednio o 2 cm (od 1,0 do 3,5cm). W grupie
7 pacjentów poddanych korekcji obu ³ydek z u¿yciem implan-
tów zwiêkszono obwód ³ydek œrednio o 2,7 cm (od 1,5 do
4,0cm). U 1 pacjenta, u którego stwierdzano ró¿nicê obwo-
du ³ydek wynosz¹c¹ 3,5cm (P-40 cm, L-36,5 cm) po wszcze-
pieniu implantu w ³ydkê lew¹ i odessaniu tkanki t³uszczowej
z ³ydki prawej uzyskano równe obwody obu ³ydek (38,0cm).
U 3 pacjentów, u których wykonano autogenny przeszczep
tkanki t³uszczowej w obie ³ydki uzyskano œrednio 1,0 cm
wzrost obwodu ³ydek (od 0,5 do 1,5cm), przy czym we
wszystkich przypadkach ca³kowicie zniwelowano asymetriê
³ydek. U 3 pacjentów, u których wykonano liposukcjê ³ydek
w po³¹czeniu z autogennym przeszczepem tkanki t³uszczowej
w obrêbie drugich ³ydek uzyskano ca³kowite wyrównanie
obwodów ³ydek. U jednego pacjenta, u którego zastosowano
zabieg liposukcji ³ydki wiêkszej uzyskano zrównanie obwo-
dów obu ³ydek. Po zabiegach lipoplastycznych (liposukcj¹ i
autogenny przeszczep tkanki t³uszczowej) nie odnotowano
powik³añ. U 3 pacjentów, u których wykonano korekcjê z
u¿yciem implantów odnotowano nastêpuj¹ce powik³ania: od-
parzenie skóry spowodowane plastrem (ust¹pi³o po leczeniu
zachowawczym), niezadowalaj¹cy kszta³t obu ³ydek po wsz-
czepieniu implantów nr 3 w przestrzeñ podpowiêziow¹ (sko-
rygowany po dwóch latach usuniêciem tych implantów i
wszczepieniem podskórnie implantów mniejszych nr 1), prze-
mieszczenie implantu w kierunku rany pooperacyjnej wyma-
gaj¹ce jego usuniêcia oraz nasilenie zaburzeñ przewodnictwa
nerwów obwodowych w przebiegu choroby Charcot-Marie-
Tooth (leczone ponownym wszczepieniem implantu po trzech
miesi¹cach oraz intensywnym leczeniem neurologicznym). U
¿adnego pacjenta nie odnotowano takich powik³añ jak krwiak
pooperacyjny i infekcja operowania okolicy.
Podsumowanie. Zabiegi korekcji ³ydek s¹ bezpieczne i ce-
chuj¹ siê bardzo niskim ryzykiem powik³añ. Umiejêtne sto-

suction procedure a Mercedes –type cannula of a 2.0 mm
diameter was used.  Liposuction was performed from at least
two points of access in order to avoid skin irregularities in
the corrected areas. The sites where probes were inserted were
closed with steri-strip type plasters and a pressure dressing
was applied. When a transplant of fat tissues was planned the
tissue was centrifuged at 3000 rpm for 3 minutes. Then oil
was removed from the top layer, and bloody content from the
bottom layer. Adipose tissue was inserted from at least two
injection points by using a probe of 1.5 cm diameter. Injec-
tion areas were closed with steri-strip–type plasters. The
calves were covered with a micropore-type plaster (3M Po-
land Sp. z o.o.), which was left in place for 7 days in order
to stabilize adipose tissue transplanted. Patients were hospi-
talized for one day, and then released home with standard re-
commendations. For the first two weeks postoperatively it was
recommended that the patients used a pressure dressing (ban-
dage), then for the further two weeks - knee high compres-
sion stockings. Postoperative checkups took place one week,
four weeks and three months postoperatively. In two patients
a corrective procedure was carried out again: in one patient
the procedure of implant placement in left calf was supple-
mented with liposuction of the right calf; and liposuction and
implant placement were repeated in another patient, in whom
such procedure had been carried out earlier.  In 19 cases
corrections were carried out by the author, and in 5 case by
another doctor (MK).
Results. The average age of the 24 patients treated was 31.87
years  (from 16 to 60). There were 23 women and one man.
In 15 cases both calves were corrected, in nine – one calf.
The results of treatment were evaluated after at least 3 months
postoperatively. In all the cases the result was good or very
good. Both the sizes and shapes of the calves were visibly
improved. In the group of 9 patients undergoing a single calf
correction with implants the discrepancy between their legs
was reduced by 2.05 cm on average (from 1.0 to 3.5 cm).
In the group of 7 patients undergoing correction of both calves
with implants the calf circumference was increased by 2.72
cm on average (from 1.5 to 4.0 cm). In one patient, who
showed a circumference discrepancy of 3.5 cm (R=40 cm, L=
36,5 cm), implant insertion in left calf and liposuction  of
right calf gave as a result equal circumferences in both ca-
lves (38.0 cm). In three patients, in whom autologous adipo-
se tissue transplantation was carried out in both calves,  an
average increase in calf circumference of  1.0 cm was achie-
ved (from 0.5 to 1.5 cm), and in all these cases calf asym-
metry was completely eliminated. In three patients in whom
calf liposuction was carried out along with autologous adi-
pose tissue transplantation in the other calf, a complete
equalization of both calves was achieved. In one patient in
whom liposuction of a bigger calf was performed circumfe-
rences of both calves were made equal. As a result of lipo-
plastic procedures (liposuction and autologous adipose tissue
transplantation) no complications were observed. In three
patients, in whom correction with implants was performed,
the following complications were observed: chafing  of skin
from plaster (subsided after conservative treatment), unsatis-
factory  shape of both calves following insertion of number
3 implants in the subfascial area (corrected two years later
by removing the implants and subcutaneous grafting of
smaller implants number 1), implant displacement towards
postoperative wound which required its removal, and incre-
ased disturbances of peripheral nerve conduction in the co-
urse of Charcot-Marie-Tooth disease (treated with repeated
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sowanie korekcji z u¿yciem implantów, autogennego prze-
szczepu tkanki t³uszczowej oraz zabiegów liposukcji pozwa-
la na uzyskanie bardzo dobrych efektów leczenia znacznie
poprawiaj¹cych komfort psychiczny pacjentów.
Piœmiennictwo: American Society of Plastic Surgeons, 2011
(website). Available at: http://www.plasticsurgery.org/Docu-
ments/news-resources/statistics/2011-statistics/2011-cosmetic-
procedures-trends-statistics.pdf

implant grafting after three months and intensive neurologi-
cal management). Complications such as postoperative hema-
tomas or infections in the operated site were not observed.
Summary. Calf correction  procedures are safe and are cha-
racterized by very low risk of complications. Skillfully applied
corrections with implants, autologous adipose tissue transplan-
tations and liposuctions give very good treatment results, which
significantly improve psychological comfort of patients.

II SESJA NAUKOWA / 2nd SCIENTIFIC SESSION

Arthroscopy of joints in the foot
Ian Winson

Streszczenia nie nades³ano / No abstract available

Arthroscopic fusion of the ankle joint
Ian Winson

Streszczenia nie nades³ano / No abstract available

Endoscopic treatment of the fibula-calcaneus conflict after calcaneus fracture

Piotr Chomicki-Bindas
Praktyka prywatna, Kraków. Szpital Ortopedicum, Kraków

Z³amanie piêty stanowi trudny problem w praktyce ortope-
dycznej, czêœæ z³amañ pozostaje nierozpoznana bezpoœrednio
po urazie. Czêstym powik³aniem jest poszerzenie koœci piê-
towej, konflikt bocznej œciany koœci piêtowej z kostk¹ boczn¹,
artroza podskokowa, podra¿nienie œciêgien miêœni strza³ko-
wych, silne dolegliwoœci bólowe w tej okolicy. Praca przed-
stawia analizê przypadku 20-letniej chorej, z nierozpoznanym
bezpoœrednio po urazie z³amaniem koœci piêtowej, z dolegli-
woœciami trwaj¹cymi od 22 miesiêcy. Do z³amanie dosz³o
w wyniku uraz skrêtnego stopy, pacjentka by³a leczona z roz-
poznaniem skrêcenia stawu skokowego, przesz³a nawet lecze-
nie operacyjne wiêzade³ przedzia³u bocznego stawu skokowe-
go. Pomimo leczenia utrzymywa³y siê silne dolegliwoœci
bólowe, ograniczenie zakresu ruchów. Pacjentkê zakwalifiko-
wano do ponownego leczenia operacyjnego, artroskopowej
plastyki deformacji kostnej bocznego przedzia³u stawu pod-

skokowego oraz tylnego przedzia³u stawu skokowego górne-
go. W wyniku leczenia uzyskano ust¹pienie dolegliwoœci
bólowych, poprawê stereotypu chodu ju¿ w pierwszych tygo-
dniach po operacji, poprawê ruchomoœci stawu podskokowe-
go. Leczenie polegaj¹ce na usuniêciu Ÿród³a g³ównych dole-
gliwoœci jest jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ, zw³aszcza
w przypadku zachowania znacz¹cej czêœci powierzchni sta-
wowej w stawie podskokowym. Techniki endoskopowe sta-
nowi¹ dobr¹ alternatywê dla operacji na otwarto, umo¿liwia-
j¹c lepsz¹ wizualizacjê zarówno bocznego jak i tylnego prze-
dzia³u stawu skokowego i podskokowego, zmniejszaj¹c
uszkodzenie œródoperacyjne tkanek miêkkich i ryzyko powsta-
wania kolejnych bolesnych blizn. Praca przedstawia techni-
kê operacyjn¹ w pe³ni endoskopowej plastyki deformacji po-
urazowej koœci piêtowej z wykorzystaniem dwóch portali
tylnych oraz portalu bocznego.

Leczenie endoskopowe konfliktu piętowo-strzałkowego po złamaniu kości piętowej

Arthroscopy in advanced, post-traumatic ankle osteoarthritis

Mioduszewski A., Wróbel M., Świerczyński R., Sroczyński J., Kłos G., Zelik M.
Ortopedika – Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

Wprowadzenie: Urazy stawu skokowego powi¹zane z lecze-
niem operacyjnym i unieruchomieniem bardzo czêsto pro-
wadz¹ do szybkiego rozwoju zmian zwyrodnieniowych
i znacznego upoœledzenia funkcji stawu skokowego.

Artroskopia w zaawansowanych, pourazowych zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego

Introduction: Ankle injuries associated with surgery and
postoperative immobilisation often leads to rapid development
of degenerative changes and significant dysfunction of the
ankle joint.
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The evaluation of the preliminary outcome of the Grice’s method combined with the talo-navicular fusion
for the treatment of severe flat foot

Andrzej Sionek
Klinika Ortopedii, Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Szpital im. A. Grucy. Otwock – Warszawa

Celem pracy by³a ocena wczesnych wyników leczenia ope-
racyjnego stóp p³asko-koœlawych metod¹ Grice’a z u¿yciem
przeszczepu allogennego i artrodez¹ stawu skokowo-³ódko-
watego. Badaniem objêto 26 chorych, u których leczono 30
stóp. Wiek chorych wynosi³ od 15 do 83 lat (œrednia 41 lat).
W grupie badanych wyró¿niono 23 stopy p³asko-koœlawe
(PV) statyczne, 3 w nastêpstwie RZS, 2 u chorych z MPD
i w 2 z MMC. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano
chorych z niewydolnoœci¹ œciêgna miêœnia piszczelowego
tylnego III i IV stopnia wed³ug klasyfikacji Bealsa i dole-
gliwoœciami bólowymi. Wszyscy chorzy byli operowani
metod¹ Grice’a z u¿yciem przeszczepu allogennego i artro-
dez¹ stawu skokowo-³ódkowatego. Okres obserwacji bada-

nych wynosi³ od 6 miesiêcy do 5 lat (œrednia 3 lata). Wyniki
oceniano klinicznie wed³ug klasyfikacji AOFAS, a radiolo-
gicznie wyznaczaj¹c w projekcji “AP” i “L” wartoœæ k¹tów:
Kite’a i skokowo-œródstopnego (T-MT). W ocenie klinicznej
poprawê uzyskaliœmy u wszystkich chorych o œrednio o 38
punktów (od 38 do76 punktów). W ocenie radiologicznej
odnotowaliœmy zmniejszenie œredniej wartoœci badanych k¹tów
u wszystkich badanych chorych. Wartoœæ k¹ta Kite’a w pro-
jekcji “AP” zmniejszy³a siê z 27° do 18°, w projekcji “L”
z 41° do 30°. Œrednia wartoœæ k¹ta T-MT w projekcji “AP”
zmniejszy³a siê z 14° do 5° i w projekcji “L” z 32° do 17°.
U 2 chorych nie uzyskano zrostu w usztywnianym stawie
skokowo-³ódkowatym. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzaj¹

Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego zaawansowanych deformacji stóp
płasko-koślawych z zastosowaniem metody Grice’a z jednoczasowym usztywnieniem
stawu skokowo-łódkowatego

Operative treatment of active amniotic band syndrome with Z-plasty and resection of overgrowth tissues.
Two special case report

Marek Napiontek (1), Jerzy Harasymczuk (2)
(1) Ortop Poliklinika, Poznań
(2) Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Zespó³ aktywnych przewê¿eñ amniotycznych (APA) jest wro-
dzonym zniekszta³ceniem koñczyn dolnych, w którym wystê-
puj¹ zaburzenia kostne oraz ucisk nerwów, miêœni i naczyñ
krwionoœnych spowodowane przez rozerwan¹ owodniê. Prze-
wê¿enia amniotyczne mo¿na podzieliæ na stabilne i niestabilne
(aktywne). Przewê¿enia aktywne powoduj¹ ucisk równie¿ po
urodzeniu.

Celem pracy jest opis 2 przypadków APA powoduj¹cych
ryzyko amputacji u noworodka i niemowlêcia leczonych
technik¹ rozleg³ej rekonstrukcji chirurgicznej.
Metodyka. Dwoje dzieci z APA w obrêbie koñczyny dolnej
zosta³o przyjêtych do naszego oœrodka z powodu gwa³towne-
go obrzêku goleni i stopy w nastêpstwie zaburzeñ naczynio-
wych.. Narastanie objawów obserwowano bezpoœrednio po

Chirurgiczne leczenie aktywnych przewężeń amniotycznych plastyką Z i resekcją przerośniętych
tkanek. Opis dwóch niezwykłych przypadków

Material: In 2009-2012, 19 procedures were performed as
arthroscopy of the  anterior or anterior and posterior compart-
ment of the ankle joint with the removal of adhesions, loose
bodies and osteophytes in patients after ankle injuries. There
were 6 women and 13 men. The mean age of patients was
34.3 years. The original injury was fracture of the talus,
calcaneus, ankle fractures and pilon fractures or chronic
instability of the ankle joint after sprain injuries.
Results: During the procedure, in all cases we removed hy-
pertrophic synovium, adhesions, osteophytes, obtaining
a significant improvement in joint range of motion. In the
early postoperative period, all patients experienced pain re-
lief. In one case, another procedure was required to remove
adhesions and osteophytes.
Conclusions: Ankle Arthroscopy in advanced, post-trauma-
tic degenerative changes in conjunction with systematic re-
habilitation seems to be an effective treatment with small risk
of complications.

Materia³: W latach 2009-2012 wykonano 19 zabiegów ar-
troskopii przedniego lub przedniego i tylnego przedzia³u
stawu z usuniêciem zrostów, cia³ wolnych i osteofitów
u pacjentów po urazach stawu skokowego. W grupie tej by³o
6 kobiet i 13 mê¿czyzn. Œredni wiek pacjentów wyniós³ 34,3
lata. Pierwotnym urazem by³y z³amania koœci skokowej,
piêtowej, z³amania kostek goleni i z³amania typu pylon.
Wyniki: W trakcie zabiegu u wszystkich pacjentów usuniêto
przeroœniêt¹ b³onê maziow¹, zrosty, osteofity uzyskuj¹c
znaczn¹ poprawê zakresu ruchu w stawie. We wczesnym
okresie pooperacyjnym wszyscy pacjenci odczuli zmniejsze-
nie siê dolegliwoœci. W jednym przypadku wymagany by³
ponowny zabieg usuniêcia zrostów i osteofitów.
Wnioski: Artroskopia stawu skokowego w zaawansowanych,
pourazowych zmianach zwyrodnieniowych w po³¹czeniu
z systematyczn¹ rehabilitacj¹ wydaje siê byæ skuteczn¹ me-
tod¹ leczenia, dodatkowo obarczona jest niewielkim ryzykiem
powik³añ.
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urodzeniu. Chory nr 1 zosta³ przyjêty do szpitala w wieku
3 m-cy, a chory nr 2 w wieku 4 tygodni. Oboje prezentowali
ten sam obraz kliniczny: jedno g³êbokie przewê¿enie amnio-
tyczne zlokalizowane w 1/3 dalszej goleni i drugie na pozio-
mie stawu Choparta. Oba przewê¿enia powodowa³y obrzêk
i zaburzenia odp³ywu krwi oraz dramatyczny przerost stopy.
Chory nr 1 przeszed³ wyciêcie nadmiaru przeroœniêtych tka-
nek z plastyk¹ Z proksymalnego przewê¿enia, a 6 tyg. póŸ-
niej radykalne wyciêcie przeroœniêtych tkanek z grzbietu
stopy. Chory nr 2 przeszed³ bardziej radykalne jednoetapowe
leczenie: plastykê Z proksymalnego przewê¿enia oraz wyciê-

cie przeroœniêtych tkanej na grzbiecie stopy. U obu chorych
wykonano dekompresyjn¹ fascjotomiê goleni. U chorego nr
1 ocena kliniczna zosta³a wykonana w wieku 4 lat, a u cho-
rego nr 2 w wieku 2 lat.
Wyniki. Radykalne leczenie operacyjne przywróci³o prawi-
d³owe relacje naczyniowe. U chorych uzyskano prawid³owy
kszta³t stopy i jej funkcjê.
Wniosek. Radykalne wyciêcie przeroœniêtych tkanek po³¹czo-
ne z plastyk¹ Z w APA jest bezpieczn¹ metod¹ lecenia. Ten
sposób leczenia powinien byæ zastosowany jak najwczeœniej
po urodzeniu dziecka.

Early results of the operative treatment of the 1st ray of the foot (dorsal bunion) by Lapidus method
with arthrodesis of the first metatarso-phalangeal joint

Andrzej Sionek, Kamil Kołodziejczyk, Tomasz Parol, Jarosław Czubak
Klinika Ortopedii, Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Szpital im. A. Grucy. Otwock – Warszawa

Deformacja stopy typu dorsal bunion (DB) mo¿e wystêpowaæ
u chorych z MPD, lub u chorych po przebytym zespole cia-
snoty przedzia³ów powiêziowych (ZCPP). Zaawansowane
zniekszta³cenie uniemo¿liwia chorym zak³adanie obuwia,
stanie i chodzenie. Celem pracy by³a ocena wczesnych wy-
ników leczenia operacyjnego pora¿ennej deformacji stopy
typu DB z ca³kowitym zwichniêciem w stawie MT-P I me-
tod¹ Lapidusa z jednoczasowym usztywnieniem stawu œród-
stopno palcowego I. W latach 2009-2012 leczyliœmy 6 defor-
macji typu dorsal bunion u 5 chorych w wieku od 20 do 38
lat (œrednia 27 lata). Cztery deformacje wystêpowa³y u cho-
rych z MPD, a 2 deformacje w nastêpstwie przebytego urazu
powik³anego ZCPP i przykurczem ischemicznym Volkmana.
Do leczenia operacyjnego kwalifikowaliœmy chorych ze

zwichniêciem podeszwowym palucha w stawie MT-P I, za-
awansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi, brakiem mo¿-
liwoœci noszenia komercyjnego obuwia i dolegliwoœciami
bólowymi. Okres obserwacji badanych wynosi³ od 6 do 44
miesiêcy (œrednia 17 mc-y). Wyniki oceniliœmy radiologicz-
nie wyznaczaj¹c w projekcji “AP” i “L” wartoœæ k¹ta œród-
stopno-palcowego I (MT-P I). W ocenie klinicznej poprawê
uzyskaliœmy u wszystkich chorych, umo¿liwiaj¹c¹ noszenie
komercyjnego obuwia.W ocenie radiologicznej odnotowali-
œmy zmniejszenie œredniej wartoœci k¹ta MT-P I w projekcji
“AP” o 10° (od 20° do 10°) i odpowiednio w projekcji “L”
o 36° (od -27° do +11°). Uzyskane przez nas wyniki potwier-
dzaj¹ skutecznoœæ tej metody leczenia.

Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego zaawansowanych deformacji pierwszego
promienia stopy typu „dorsal bunion” metodą Lapidusa z jednoczasowym usztywnieniem
stawu śródstopno palcowego I

Foot amputations

Magdi E. Greiss

Foot amputations are the end of the line to foot & ankle sur-
geons. No one likes to do it, as they usually mean failure and
defeat. However, a badly performed foot amputation can signi-
fy even more failure and disaster for the patient. A well perfor-
med ablation can provide a fully functional painless stump, with

the patient leading a semi normal and active life. Basic surgical
technical principles are highlighted at different levels in the foot
& ankle. Special emphasis on diabetic feet is made, as the
percentage of these patients can reach 60 to 70% in the author’s
experience. A short video on Symes amputation is shown.

III SESJA NAUKOWA / 3rd SCIENTIFIC SESSION

Metatarsalgia
Magdi E. Greiss

Metatarsalgia is a symptom not a diagnosis. The differential
diagnosis is discussed with special emphasis on presentation
and pathophysiology of the causes of this very common
symptom. Operative techniques restoring Maestro’s line are

discussed with the author’s preferred option to address me-
tatarsals of different lengths due to some iatrogenic causes
or developmental ones.
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Mini-invasive Mitchell-Kramer method in the operative treatment of the hallux valgus deformity

Artur Gądek, Henryk Liszka
Szpital CenterMed, Szpital MSW w Krakowie

Metoda Mitchell-Kramer polega na osteotomii podg³owowej
I koœci œródstopia z pozostawieniem fragmentu bocznej ko-
rówki od³amu dystalnego i stabilizacji przezskórnej drutem
Kirschnera. Dostêp ma³oinwazyjny zmniejsza ryzyko braku
zrostu oraz infekcji g³êbokich, a metoda pozwala na zapew-
nienie stabilnoœci rotacyjnej od³amów. Celem pracy by³a
ocena wyników korekcji ³agodnej i umiarkowanej deforma-
cji koœlawej palucha w materiale w³asnym. METODA: W
latach 2009-2011 operowano 59 pacjentów ma³oinwazyjn¹
metoda Mitchell-Kramer. Kryteria w³¹czaj¹ce to: ³agodna i
umiarkowana deformacja koœlawa palucha bez zmian zwyrod-
nieniowych w stawie œródstopno-palcowym I. Wskazaniami
do zabiegu by³y dolegliwoœci bólowe (16 pacjentów), proble-
my z dobraniem obuwia (10 pacjentów) lub obie (33 pacjen-
tów). Nie u¿ywaliœmy unieruchomienia gipsowego i pozwa-
laliœmy na chodzenie z obci¹¿aniem piêty i brzegu zewnêtrz-
nego stopy. Do oceny rezultatów u¿yliœmy zdjêæ RTG stopy
na stoj¹co w projekcji AP i bocznej, wizualnej skali bólu
(VAS) oraz skali palucha koœlawego Amerykañskiego Towa-
rzystwa Ortopedycznego Stopy i Stawu Skokowego (AOFAS).

Wyniki leczenia łagodnej i umiarkowanej deformacji koślawej palucha małoinwazyjną
metodą Mitchell-Kramer

Treatment results of hallux valgus deformity by own method – plus osteotomy of the medial cuboid
and connection of 1st and 2nd metatarsals

Bartłomiej Warchał, Bogusław Sadlik
Klinika św. Łukasza w Bielsku-Białej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Od marca 2011 do sierpnia 2012 wykonano 6 zabiegów
plastyki palucha koœlawego z wykorzystaniem metody w³a-
snej, polegaj¹cej na odtworzeniu ³uku poprzecznego oraz
zwê¿eniu pierwszej przestrzeni œródstopia. W/w zabieg wy-
maga wykonania osteotomii (+) w obrêbie koœci klinowej
przyœrodkowej z klinowaniem materia³em uzyskanym ze
œciêcia egzostozy g³owy I koœci œródstopia, oraz zbli¿enia
I i II koœci œródstopia poprzez u¿ycie pêtli nici Orthocord.
Stosowano metodê w³asn¹ przewlekania szwu przez dystalny
odcinek trzonów koœci œródstopia, która ma spowodowaæ
uniesienie g³owy II koœci œródstopia. Zabieg jest uzupe³nio-
ny o procedurê bocznego uwolnienia trzeszczki. Do leczenia
kwalifikowano pacjentki z koœlawoœci¹ II stopnia stwierdzan¹
na radiogramach w obci¹¿eniu. Obserwacje kliniczne oraz
radiologiczne w przedziale od 6 do 18 miesiêcy po zabiegu
pozwoli³y oceniæ t¹ metodê zapewniaj¹c¹ utrzymanie uzyska-
nych wyników radiologicznych w w/w czasie oraz pozwala-
j¹c¹ na szybki powrót do sprawnoœci ruchowej.

Wyniki leczenia  deformacji palucha koślawego metodą własną z osteotomią plus kości
klinowatej oraz związaniem I i II kości śródstopia w 18 miesięcznym okresie obserwacji

Ryc. Fotografia stóp. Prawa stopa 12 miesiêcy po operacji
metod¹ w³asn¹, lewa stopa po operacji metod¹ Chevron 18
miesiêcy po operacji

Wyniki ocenialiœmy po 18 miesi¹cach. WYNIKI: Ocenie pod-
daliœmy 54 pacjentów (w 5 pozosta³ych zosta³o wyelimino-
wanych z badania z powodu braku kontroli). Uzyskaliœmy
œrednio zmniejszenie k¹ta koœlawoœci palucha (HVA) o 19,7
st. (przedoperacyjnie- 33,9 st., pooperacyjnie- 14,2 st.), k¹ta
intermetatarsalnego o 5,1 st. (przedoperacyjnie- 14,8 st.,
pooperacyjnie- 9,7 st.), w skali VAS o 6,3 pkt. (przedopera-
cyjnie- 8,9 pkt., pooperacyjnie -2,6pkt.). Nie zaobserwowa-
liœmy metatarsalgii z przeniesienia, a œrednie skrócenie I koœci
œródstopia wynios³o 2,7mm. Wszyscy pacjenci byli zadowo-
leni z efektów zabiegu. W przebiegu pooperacyjnym odno-
towaliœmy 1 powierzchown¹ infekcjê. WNIOSKI: Ma³oinwa-
zyjna metoda Mitchell-Kramer jest wskazana w leczeniu
³agodnych i umiarkowanych deformacji koœlawych palucha.
Nie wymaga unieruchomienia gipsowego oraz pozwala na
chodzenie z obci¹¿aniem. Technika operacyjna zapewnia
stabilnoœæ rotacyjn¹ od³amów, a plantaryzacja od³amu dystal-
nego najprawdopodobniej kompensuje skrócenie i zapobie-
ga wtórnej metatarsalgii. U¿ycie mini pi³y oscylacyjnej
umo¿liwia zmniejszenie dostêpu operacyjnego.
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Arthrodesis of the first metatarso- phalangeal joint as a selected method in severe hallux valgus treatment

Tomasz Bienek
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpital Powiatowy Oświęcim, Euromedic Medical Center Katowice

This research shows  indications  and results of surgery tre-
atment of 8 feet (in 6 patients), who, due to degree of fore-
foot deformity were operated by arthrodesis of metatarso-
phalangeal joint of hallux. In control clinical and radiologi-
cal examinations, the results were very good and in each
operated case bone consolidation was achieved. The obtained
results suggest that arthrodesis of metatarso- phalangeal jo-
int of hallux is very effective  in  severe deformity of hallux
valgus treatment.

Usztywnienie pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego jako metoda z wyboru w leczeniu
zaawansowanych paluchów koślawych

W pracy przedstawiono wskazania i wyniki leczenia opera-
cyjnego 8 stóp (6 pacjentów), u których ze wzglêdu na sto-
pieñ deformacji przodostopia [ HVA œrednio 67° (55°-80°),
IMA œrednio 18,5° (16°-22°) AOFAS œrednio 28 (14-34)]
wykonano zabieg usztywnienia stawu œródstopno – paliczko-
wego palucha. W kontrolnym badaniu klinicznym i radiolo-
gicznym uzyskano bardzo dobre wyniki [ HVA œrednio 20°
(8°-26°), IMA œrednio 13,5° (10°-18°) AOFAS œrednio 75,5
(65-82)], w ka¿dym operowanym przypadku uzyskano zrost
kostny. Na podstawie uzyskanych wyników uznano, ¿e zabieg
usztywnienia stawu œródstopno – paliczkowego palucha jest
skuteczn¹ metod¹ w leczeniu zaawansowanych deformacji
palucha koœlawego.

The most often complication after trans-cutaneous correction of hallux valgus deformity

Świerczyński R., Mioduszewski A., Wróbel M., Sroczyński J., Kłos G., Zelik M.
Ortopedika – Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

Wprowadzenie. Przezskórna korekcja deformacji koœlawej
palucha (MORO- mini open retrocapital osteotomy) jest
skuteczn¹ i atrakcyjn¹ kosmetycznie metod¹ leczenia koœla-
woœci palucha.
Materia³. W latach 2009-2012 wykonano 185 zabiegów prze-
zskórnej korekcji koœlawoœci paluchów u 126 pacjentów.
W grupie tej by³o 123 kobiety i 3 mê¿czyzn. Œredni wiek pa-
cjentów wyniós³  54,2. Po osteotomii od³amy kostne stabi-
lizowano drutami K. Zezwalano na wczesne obci¹¿anie w
butach odci¹¿aj¹cych przodostopie. Wyniki leczenia ocenia-
no na podstawie badania klinicznego i radiologicznego.
Wyniki. U 108 uzyskano zadawalaj¹cy wynik leczenia. W 65
przypadkach odnotowano powik³ania w postaci: zaburzenia
gojenia skóry - 8, infekcje w miejscu wprowadzenia drutów -
18, przemieszczenie od³amów zaburzaj¹ce funkcjê MTP
I - 12, zespó³ wklinowania grzbietowego MTP I - 13 i neuro-
patiê nerwów skórnych palucha - 5 , metatarsalgia II, III koœci
œródstopia - 17, nawrót zniekszta³cenia - 3 . Nie odnotowano
zaburzeñ zrostu osteotomii i martwicy g³owy I k. œródstopia.
Wnioski. Przezskórna korekcja deformacji koœlawej palucha
wydaje siê byæ skuteczn¹ i obarczon¹ stosunkowa niewielk¹
iloœci¹ powa¿nych powik³añ metod¹ leczenia.

Najczęstsze powikłania w przezskórnej korekcji deformacji koślawej palucha

Introduction: Percutaneous correction of hallux valgus de-
formity (MORO-mini open retrocapital osteotomy) is an ef-
fective and attractive treatment of hallux valgus.
Material: In 2009-2012, we performed 185 cases of percu-
taneous correction of hallux valgus in 126 patients. There
were 123 women and 3 men. The mean age of patients was
54.2. Bone fragments after osteotomy were stabilized by
K wires. That allowed for early loading of the forefoot in relief
shoes. The results were evaluated on the basis of clinical and
radiological examination.
Results: In 108 cases we obtained a satisfactory outcome. In
65 cases, the complications was observed in the form of
healing skin disorders – 8, infections in the place of wires
insertion - 18, the displacement of bone fragments  disrup-
ting the function of MTP - 12, MTP dorsal impaction syn-
drome I – 13 and cutaneous nerve neuropathy of the hallux
- 5, metatarsalgia in II, III metatarsal bone - 17, relapse
distortion - 3. There were no disturbances in osteotomy union
and no cases of necrosis of the head of first metatarsal bone.
Conclusions: Percutaneous correction of hallux valgus defor-
mity appears to be effective, and burdened with a relatively
small amount of serious complications method of treatment.
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Aesthetic surgery – medicine for body and soul

Jerzy Kolasiński – chirurg estetyczny
Klinika Kolasiński – Swarzędz k. Poznania

Chirurgia estetyczna – lekarstwo dla ciała i ducha
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Total ankle replacement.  Achievements and complications

Aleksas Makulavicius
Republican Vilnius University Hospital, Foot and ankle section

Background. In recent years interest to total ankle replace-
ment is growing. Patient satisfaction in medium and long term
is comparable with results of ankle fusion but function of
ankle joint is preserved. Main problem of total ankle repla-

cement still remain not acceptable amount of surgical com-
plication. Analysis of surgical complications help to avoid
them in the future and solve many problems. Methods. From
January 2004 until December 2012 in Republican Vilnius

Case of bilateral hallux valgus in patient with Ehlers-Danlos syndrome

Tomasz Bienek
NZOZ Galen, Bieruń

This research shows indications, surgical technique and re-
sults  of surgical treatment in a 40-year old female patient
with forefoot deformation – bilateral hallux valgus ( on the
right: 29 in AOFAS score, HVA - 80°, IMA - 18°, on the left
– 29 in AOFAS score, HVA - 78°, IMA - 20°) treated with
primary arthrodesis of metatarso- phalangeal joint of  both
halluxes. The obtained very good clinical and radiological
results  may  indicate such procedure as optimal in hallux
valgus treatment in the course of  a seldom disease like Ehlers-
Danlos syndrome.

Przypadek obustronnej  koślawości paluchów stopy u pacjentki z wrodzoną wiotkością
stawową

W prezentowanej pracy przedstawiono wskazania, technikê
operacyjn¹ oraz wynik leczenia operacyjnego 40 letniej pa-
cjentki z deformacj¹ przodostopia – paluchem koœlawym
obustronnym (po prawej  AOFAS 29, HVA  80°, IMA 18°,
po lewej AOFAS 29, HVA 78°, IMA 20°) leczon¹ pierwot-
nym usztywnieniem w stawie œródstopno- palcowym obu
paluchów. Uzyskany bardzo dobry wynik kliniczny i radio-
logiczny (po prawej AOFAS 75 , HVA 18°, IMA 11°; po lewej
AOFAS 85, HVA 10°, IMA 5°) pozwala uznaæ powy¿szy
sposób postêpowania za optymalny w leczeniu palucha koœla-
wego w przebiegu rzadko wystêpuj¹cego schorzenia jakim jest
wrodzona wiotkoœæ stawowa.

Complications of hallux valgus surgery

Aleksas Makulavicius
Republican Vilnius University Hospital, Foot and Ankle Section

Background. Surgery in Hallux valgus patients remain most
often done foot procedure. Despite recent growing specia-
lisation in foot and ankle surgery there are still many pro-
cedures done by general orthopedic surgeons. Small volu-
me and lack of experience risk in surgical complications and
worsen results of this difficult pathology. Complications are
usually hospital and surgeon dependent. Every surgical tech-
nique could have general and specific complications. Ana-
lysis of the complications help in prevention and salvage of

these problems. In Lithuania three decades ago there were
Shede and Mayo-Hueter procedures very popular. Last two
decades in Republican Vilnius University hospital there are
3 procedures most used- chevron and scarf of the MT I and
Lapidus arthrodesis of TMT I. We would like to present
complicated cases and salvage of these procedures. Deep
infection, non union, hallux varus, MTP I stiffness and
osteoarthritis, secondary metatarsalgia are most devastating
problems.
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Surgical treatment of advanced cavovarus foot in adults

Łukasz Kołodziej, Andrzej Bohatyrewicz, Sebastian Sokołowski, Tomasz Budzyński
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie

Cavovarus foot is a complex, three dimensional deformity
caused by wide spectrum of muscle balance disorders. There
are many causes and many types of that disease. cavovarus
deformitie cause instability, fatigue fractures, calluses and
trophic ulcers and prevents wearing shoes. The authors ba-
sed on analysis of 12 patients treated in the Orthopedics and
Traumatology Clinic, describe methods of treatment of advan-
ced cavovarus foot caused by a spectrum of neuromuscular
diseases such as Charcot-Marie-Tooth, poliomielitis, cerebral
palsy mielomeningocele, sequel of compartment syndrome,
sciatic nerve inveterate injuries or malunions after serious
middfoot and hindfoot fracture. This paper describes a variety
of surgical techniques, from improving muscle balance, ar-
throdesis up to astragalektomy. The aim of the treatment was
to obtain a stable, plantigrade foot. Surgical treatment of
advanced cavocarus foot is challenging. So far, there are no
clearly established criteria and guidelines for the treatment
and each case must be treated individually. Satisfactory re-
sults require the use of multiple techniques and procedures
during one operation.

Leczenie operacyjne zaawansowanych stóp wydrążonych i szpotawych u dorosłych

Stopa wydr¹¿ona i szpotawa jest z³o¿on¹, trójp³aszczyznow¹
deformacj¹ u pod³o¿a której le¿¹ zaburzenia równowagi
miêœniowej. Istniej¹ liczne przyczyny powstawania jak i wiele
rodzajów tego zniekszta³cenia. Nasilone deformacje powoduj¹
niestabilnoœæ ty³ostopia, z³amania zmêczeniowe, modzele i
owrzodzenia troficzne w przeci¹¿onych obszarach stopy oraz
uniemo¿liwiaj¹ noszenie obuwia. Autorzy przedstawiaj¹ ró¿-
ne sposoby leczenia operacyjnego, od poprawiaj¹cych rów-
nowagê miêœniow¹, poprzez artrodezy a¿ do astragalektomii.
Celem leczenia jest uzyskanie stopy stabilnej (zdolnej do prze-
noszenia ciê¿aru cia³a) i opartej podeszw¹ o pod³o¿e (plan-
tigrade foot). Autorzy przedstawiaj¹ sposoby leczenia zaawan-
sowanych postaci stóp szpotawych i wydr¹¿onych u 12 pa-
cjentów Kliniki Ortopedii i Traumatologii PUM w chorobach
nerwowo-miêœniowych takich jak Charco-Marie-Tooth, polio-
myelitis, mózgowym pora¿eniu dzieciêcym, myelomeningo-
cele jak i te¿ w nastêpstwach zespo³u ciasnoty przedzia³ów
powiêziowych, w zastarza³ych uszkodzeniach nerwu kulszo-
wego oraz z nieprawid³owym zrostem po z³amaniu koœci
ty³ostopia i stêpu. Skuteczne leczenie operacyjne utrwalonej
stopy szpotawej i wydr¹¿onej jest bardzo trudnym zadaniem.
Uzyskanie zadowalaj¹cych wyników wymaga zastosowania
wielu technik i procedur podczas jednej operacji. Zasadnicze
znaczenie dla powodzenia operacji ma  znajomoœæ zaburzeñ
patomechaniki le¿¹cej u pod³o¿a zniekszta³cenia.

University Hospital 74 primary total ankle replacements were
done by 2 surgeons. We retrospectively followed up these
patients. Results: 27 complications were recorded (36 % of
all TAR). There were 14 cases (19 % of all TAR) of major
complications (revised or need revision- deep infection, in-
sert fracture or subluxation, major tibial slope problems) and
13 cases (17 % of all TAR) minor complications (do not need
revision – some tibial slope problems, fracture of medial
malleolus, skin necrosis without deep infection). In all 74
primary TAR there were 3 cases of deep infection (4 %), 3
cases of insert fracture (4 %), 2 cases of varus position of
tibial component without instability, (2,7 %), 5 cases of
instability with varus subluxation (6,7 %), 3 cases fracture
of medial malleolus (2 intraoperative and 1 case in observed
6 weeks after surgery- 4 %), 1 case of intraoperative fracture
of lateral malleolus, 4 cases of massive skin necrosis 5 %
(ended with deep infection in 2 cases) , tibial component slope
problems in 6 cases (8 %) , 1 non-union of medial malleolus
osteotomy,1 oversized talus. Other problems - stiffness with
dorsiflexion deficit in 25 cases (1 revised with Achilles te-
notomy) 34 %. Revision surgery procedures after TAR: 11
patient was revised (15 % of all TAR) , 2 of them had re-

revision . 22 procedures were done for them. In mostly cases
there were few combined procedures done during one revi-
sion surgery. There were 3 tibial osteotomies proximal to tibial
component (2 for varus and 1 for valgus position), 5 insert
exchanges (3 for insert fracture and 2 for instability), 3
prosthesis removal and PMMA spacer implantation for deep
infection, 2 Ex Fix application for instability and insert sub-
luxation, 3 Achilles tendon lengthening for stiffness and
dorsiflexion deficit with instability, 2 subtalar fusions for oste-
oarthritis, 1 talonavicular fusion for hindfoot varus, 2 medial
malleolus osteotomies, 1 talus component exchange. Two
patients wait for revision: one for varus of tibial component
and instability and one for slope problems with tibial com-
ponent. Revision of TAR. In 4 cases (5 %) metallic compo-
nent were removed or exchanged (3 cases of TAR removal
for infection and 1 case talar component exchange for varus
position. In 5 cases insert exchange was done (7 %), usually
with other procedures. Conclusions: Total ankle replacement
is much more difficult comparing hip or knee. Complications
occur in one third of all cases, being major in about 15 %.
Experience is very important. Concentration of total ankle
replacement patients is mandatory.
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Crash injury of the feet in parachute jumper – case report

Mioduszewski A., Wróbel M., Kłos G., Świerczyński R.
Ortopedika – Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

Przedstawiamy przypadek 34 letniego skoczka spadochro-
nowego, który podczas l¹dowania dozna³ urazu zgniecenio-
wego obu stóp. W wyniku urazu dosz³o do wielood³amowe-
go z³amania koœci piêtowej lewej typu „joint depression“
oraz zmia¿d¿enia koœci ³ódkowatej, klinowatej bocznej i sze-
œciennej stopy prawej. Pacjent by³ leczony operacyjnie – wy-
konano otwart¹ repozycjê i stabilizacjê z³amañ koœci obu
stóp. Przebieg pooperacyjny powik³any by³ przeci¹¿eniowym
zerwaniem prostownika d³ugiego palucha prawego. Po re-
habilitacji, po szeœciomiesiêcznym okresie obserwacji pa-
cjent jest w stanie w pe³ni obci¹¿aæ obie stopy, nie zg³asza-
j¹c dolegliwoœci bólowych. Uwa¿amy, ¿e w przypadku z³o-
¿onych urazów obu stóp jednoczasowe zaopatrzenie opera-
cyjne wszystkich sk³adowych urazu daje zadowalaj¹ce efek-
ty, pod warunkiem dobrej wspó³pracy pacjenta w okresie po-
operacyjnym.

Uraz zgnieceniowy obu stóp u skoczka spadochronowego – opis przypadku

Revised stabilization of the ankle joint after failed  tenodesis of  lateral compartment with peroneus brevis
tendon – case report

Wróbel M., Mioduszewski A., Kłos G.
Ortopedika – Centrum Chirurgii Specjalistycznej, Warszawa

Przedstawiamy przypadek 58 letniej pacjentki, która zg³osi³a
siê do naszego oœrodka rok po wykonanej za granic¹ stabi-
lizacji stawu skokowego prawego przez nieanatomiczna te-
nodezê kostki bocznej z wykorzystaniem œciêgna miêœnia
strza³kowego krótkiego. Pierwotny zabieg wykonany by³ z po-
wodu przewlek³ej niestabilnoœci mechanicznej stawu skoko-
wego. Pacjentka pocz¹tkowo zosta³a wdro¿ona w stosowany
w naszym osrodku program rehabilitacyjny, jednak ze wzglê-
du na utrzymuj¹ce siê silne dolegliwoœci bólowe w bocznym
przedziale stawu skokowego zaproponowano leczenie opera-
cyjne. Wykonano zabieg rewizyjny, podczas którego odpre-
parowano od kostki bocznej i odtworzono ci¹g³oœæ œciêgna
miêœnia strza³kowego krótkiego, oraz wykonano rekonstruk-
cjê ATFL z kikutów wiezad³a, wzmacni¹jac je szwami œród-
kostnymi. W przebiegu pooperacyjnym stwierdzono odzyska-
nie funkcji miêœnia strza³kowego krótkiego oraz zniesienie
dolegliwoœci bólowych.
Uwa¿amy, ¿e stosowanie procedur nieanatomicznych stabi-
lizacji stawu skokowego wobec obecnej wiedzy na temat jego
anatomii i przy mo¿liwoœciach rekonstrukcji anatomicznych
powinno byæ zarezerwowane dla przypadków, w których
naprawa anatomiczna jest niemo¿liwa.

Rewizyjna stabilizacja stawu skokowego po nieudanej tenodezie przedziału bocznego
ścięgnem mięśnia strzałkowego krótkiego – opis przypadku

We present a case of 34 year-old parachutist who experien-
ced an compression injury  of both feet while landing. As
a result, he occurred multifragmentary fracture of the left cal-
caneus - type „joint depression” and crush fracture of the  the
navicular, cuneiform cuboideum bones in the right foot. The
patient was treated surgically – we performed an open reduc-
tion and internal fixation of bone fractures of both feet. The
postoperative course was complicated by overload rupture of
the right extensor hallucis longus tendon. After the six-month
rehabilitation period, the patient is able to fully weight be-
aring  of both feet, without reporting pain. We believe that
in the case of complex injuries of both feet, simultaneous
surgery of all components of the injury provides satisfactory
results, but only, if the good cooperation with the patient is
provided.

We are presenting case of a 58 years old patient who came
to our clinic one year after ankle stabilization by nonanato-
mical tenodesis of her right lateral malleolus with peroneus
brevis tendon. The first surgery was performed because of
chronic mechanical instability of the ankle joint. The patient
was initially participating in rehabilitation program in our
clinic, but due to persistent severe pain in the lateral ankle,
a revision surgery was proposed.
The surgery was performed, in which we separated  from  the
lateral malleolus and restored the continuity of peroneus
brevis tendon, and performed reconstruction of the ATFL
using ligament stumps and strengthening them with intraos-
seus sutures. In the postoperative period we observed a re-
covery of function of the peroneus brevis and decreasing
pain with improving range of motion.
We believe that nonanatomical stabilization of the ankle with
current knowledge of the anatomy and the anatomical recon-
struction opportunities should be reserved for cases in which
the anatomic repair is not possible.
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The best way of medial malleolus osteotomy in the treatment of cartilage od bony injuries of the talar dome

Bogusław Sadlik, Bartłomiej Warchał, Łukasz Kołodziej*
Klinika Św. Łukasza, Bielsko-Biała
* Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie

Chirurgiczne leczenie ubytków chrzêstnokostnych bloczka
koœci skokowej polegaj¹ce na implantacji autologicznych lub
allogenicznych przeszczepów chrzêstnokostnych, jak równie¿
implantów biologicznych lub sztucznych, wymaga dostêpu
operacyjnego z osteotomi¹ kostki przyœrodkowej. Przezkost-
kowy dostêp operacyjny powinien zapewniæ optymalny wgl¹d
do opracowania i zaopatrzenia ubytku. Powinien równie¿ byæ
jak najmniej traumatyczny dla piszczelowej powierzchni
stawowej, a ponadto powinien byæ ³atwy do repozycji i ze-
spolenia. Z pozoru procedura prosta i ³atwa, mo¿e skutkowaæ
jatrogennymi powik³aniami, jak równie¿, z uwagi na osob-
nicz¹ zmiennoœæ stosunków anatomicznych, chirurg mo¿e
b³êdnie oceniæ poziom i kierunek planowanej osteotomii.
Prezentacja przedstawia sposoby osteotomii najczêœciej opi-
sywane w literaturze. W podsumowaniu przedstawiono w³a-
sne negartywne doœwiadczenia oraz w³asny algorytm plano-
wania osteotomii z kontrol¹ œródoperacyjn¹.

Optymalizacja techniki osteotomii kostki przyśrodkowej w leczeniu uszkodzeń chrzęstno-
kostnych bloczka kości skokowej

Ryc. Rtg przedstawia prawid³owo wykonana i wygojona oste-
otomiê kostki przyœrodkowej

Methods and results of treatment of the cartilaginous injuries of the ankle – meta-analysis

Bogusław Sadlik, Bartłomiej Warchał, Łukasz Kołodziej*
Klinika Św. Łukasza, Bielsko-Biała
* Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie

Staw skokowo-goleniowy jest stawem wysoce kongruentnym
o stosunkowo niewielkiej powierzchni noœnej, a co najistot-
niejsze: jest najbardziej obci¹¿onym ogniwem uk³adu moto-
rycznego cz³owieka. Uszkodzenia chrzêstno-kostne bloczka
skokowego zwykle skutkuj¹ szybkim rozwojem zmian zwy-
rodnieniowych, które czêsto wymagaj¹ radykalnego lecze-
nia chirurgicznego. Totalna endoprotezoplastyka lub artrode-
za jest ostatecznym rozwi¹zaniem w leczeniu symptomatycz-
nej choroby zwyrodnieniowej tego¿ stawu, jednak oba roz-
wi¹zania s¹ dalekie od idea³u. Dlatego tak istotne jest wdro-
¿enie odpowiednio wczeœnie leczenia naprawczego ubytów
chrzêstno-kostnych powierzchni stawowej, które powinny ogra-
niczyæ dalszy rozwój degeneracji. Analizuj¹c literaturê stwier-
dzamy, ¿e wiêkszoœæ autorów stosuje leczenie artroskopowe
oczyszczaj¹c ubytek z technikami stymulacymi szpik kostny.
W leczeniu wiêkszych ubytków stosuje siê przszczepy mo-

zaikowe z pobraniem materia³u autologicznego z kolana lub
wykorzystuj¹c materia³ allogeniczny.
Stosowane s¹ równie¿ przeszczepy biologiczne oraz implan-
tacje sztucznych materia³ów pokrywaj¹cych ubytek. Pracy
zwykle opisuj¹ wyniki we wczesnym okresie obserwacji,
a tylko techniki mikrofrakturacji i nawiercania ubytków oraza
przeszczepy mozaikowe doczeka³y siê kilkuletniej obserwa-
cji. Zauwa¿a siê du¿¹ rozbierznoœæ w ocenie wyników w za-
le¿noœci od autora, stosowanej techniki oraz czasu obserwa-
cji. Dodatkowy problem, w przypadku wykonywania przeszcze-
pów, stanowi koniecznoœæ wykonania osteotomii kostki przyœrod-
koweja która mo¿e byæ dodatkowym czynnikiem negatywnie na
witalnoœæ chrz¹stki stawowej powierzchni piszczelowej. Powy¿-
sze opracowanie pozwala na ocenê ryzyka i skutecznoœci obec-
nie stosowanych metod chirurgicznego leczenia ubytków chrz¹st-
ki stawowu skokowego w praktyce klinicznej.

Metody i wyniki leczenia uszkodzeń chrzęstnych stawu skokowo-goleniowego
– meta-analiza


