
Złamania w obrębie śródstopia, a więc pomiędzy stawem Choparta a Lisfranca, z objęciem obu 
stawów nadal stanowią istotny problem diagnostyczny i leczniczy ze względu na złożoną budowę 
anatomiczną tego obszaru, która sprawia kłopot w rutynowej diagnostyce obrazowej. W przypadku 
urazu kompleksu kostno-więzadłowego, który tworzą stosunkowo niewielkie kości z wieloma po-
wierzchniami stawowymi, rzadko mamy do czynienia z izolowanym złamaniem kości łódkowatej, 
sześciennej lub jednej z kości klinowatych, a częściej z połączeniem złamania z przemieszczeniem 
fragmentów kostnych. Z tego powodu często używa się określenia „złamanie/zwichnięcie”, zwłasz-
cza w odniesieniu do stawu Lisfranca (ryc. 8.1).

8. Urazy śródstopia
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Rycina 8.1. A, B. Obraz kliniczny stopy po urazie śródstopia. (Dzięki uprzejmości prof. Łukasza Kołodzieja, PUM w Szczecinie).
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 Izolowane złamania kości śródstopia najczęściej występują w formie tzw. złamań zmęczenio-
wych (stress fractures) lub złamań z oderwaniem fragmentów kostnych.

Złożoność złamań/zwichnięć w obrębie śródstopia wymaga więc w przypadku ich podejrzewania 
innego toru diagnostyki obrazowej. Poza tradycyjnym badaniem radiologicznym stopy w projek-
cji grzbietowo-podeszwowej należy wykonać zdjęcie skośne. Jeśli to możliwe, można posłużyć się 
badaniem USG, które ze względu na ubogą tkankę podskórną stopy może być nawet badaniem 
pierwszego wyboru. Natomiast podstawowa diagnostyka radiologiczna, a także planowanie leczenia 
operacyjnego powinno być uzupełnione badaniem TK, które umożliwia wielopłaszczyznową ocenę 
śródstopia. Natomiast RM jest szczególnie przydatny do oceny złamań kompresyjnych.

8.1. Złamania kości łódkowatej

Terminy kluczowe
navicular fracture – złamanie kości łódkowatej
tarsal navicular fracture – złamanie kości łódkowatej
talar body fracture – złamania właściwej kości łódkowatej (trzonu)
navicular fracture N spot – punkt N w złamaniu kości łódkowatej
nutcracer fracture – złamanie „dziadka do orzechów”

8.1.1. Wstęp
Złamania kości łódkowatej są niezwykle rzadkie. Urazy śródstopia stanowią około 5% wszystkich 
urazów stóp, a spośród nich 20% wiąże się ze stawem Choparta [1]; dlatego mniej niż 1% wszystkich 
urazów stóp to złamania kości łódkowatej [2, 3]. W mechanizmie złamań dochodzi, wskutek dzia-
łania podłużnie działającej siły ścinającej, do nacisku kości klinowatych na kość łódkowatą, która 
z kolei zostaje przyciśnięta do głowy kości skokowej. W chwili powstawania złamania stopa jest 
zgięta podeszwowo w stawie skokowo-goleniowym, śródstopie zagięte grzbietowo, a stęp znajduje 
się w pronacji[1–7].
 Złamania związane z nadmiernym przeciążeniem stopy występują częściej u osób młodszych 
i sportowców. Mimo że złamania śródstopia są stosunkowo rzadkimi urazami, złamania kości łód-
kowatej stanowią do jednej trzeciej wszystkich złamań przeciążeniowych.

8.1.2. Obraz kliniczny
Cechy charakterystyczne złamania kości łódkowatej to: 

  tkliwość w punkcie N, który jest zdefiniowany jako proksymalna i grzbietowa część kości łódko-
watej (ryc. 8.2), 

  bolesna pronacja i supinacja przodostopia, 
  bolesność podczas stania i skakania na palcach, w końskim ustawieniu stopy,
  łagodne obrzęki grzbietu śródstopia. 

8.1.3.  Obraz radiologiczny i typy złamań kości łódkowatej
Złamanie z oderwaniem fragmentu kostnego (awulsyjne). Jest to najczęstsze złamanie związa-
ne z urazami więzadeł. Stanowi ono wynik sił rotacyjnych działających na śródstopie. Złamania te 
są zwykle leczone zachowawczo, z wyjątkiem zerwania przyczepu ścięgna mięśnia piszczelowego 
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tylnego (złamanie guzowatości), które może być leczone operacyjnie, zwłaszcza jeśli oderwany 
fragment jest przesunięty proksymalnie o 1 cm lub więcej. Oderwanie przyczepu ścięgna piszcze-
lowego tylnego należy odróżnić od dodatkowej kości łódkowatej.

Złamania guzowatości kości łódkowatej. Tego typu złamanie można zaliczyć do złamania awul-
syjnego. Zostało ono dobrze zilustrowane w rozdziale 35 w komentarzu redaktora naukowego.

Złamanie właściwej kości łódkowatej (talar body fracture). Złamania trzonu kości łódkowatej są 
często związane z innymi uszkodzeniami stawów śródstopia. 

Sangeorzan i wsp. w 1989 r. podzielili złamania na 3 typy według kierunku linii złamania, stopnia 
uszkodzenia otaczających stawów oraz kierunku przemieszczenia stopy (ryc. 8.3) [6]:

  Typ  1 – złamanie w płaszczyźnie czołowej bez zwichnięcia lub zagięcia przodostopia.
  Typ  2 – złamanie biegnące od strony grzbietowo-bocznej do podeszwowo-przyśrodkowej 

z przemieszczeniem głównego fragmentu i przodostopia do przyśrodka.
  Typ  3 – wieloodłamowe złamanie z rozkawałkowaniem kości łódkowatej w płaszczyźnie strzał-

kowej z bocznym przemieszczeniem przodostopia. Ma ono najgorsze rokowanie.

Schmid i wsp. sklasyfikowali złamania kości łódkowatej zgodnie ze stopniem zajęcia stawu skoko-
wo-łódkowego [7]:

  Typ 1 – obejmuje dwuczęściowe złamanie kości łódkowatej.
  Typ 2 – rozkawałkowanie kości łódkowatej w przypadku jej rozdrobnienia. 
  Typ 3 – złamania związane ze zwichnięciem stawu skokowo-łódkowego i/lub złamaniem głowy 

kości skokowej.

Rycina 8.2. Lokalizacja bólu przy złamaniu kości łódkowatej. 
Bolesność uciskowa w punkcie N, który jest zdefiniowany jako 
proksymalna i grzbietowa część kości łódkowatej.
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Złamanie zmęczeniowe. Są to zwykle złamania o zupełnie innej etiologii, najczęściej spowodo-
wane urazami sportowymi. Mogą być one nie końca rozpoznane i w takiej sytuacji prowadzą do 
znacznej niepełnosprawności. Złamania kości łódkowatej należy podejrzewać u każdego sportow-
ca z bólem śródstopia. Złamania zmęczeniowe kości łódkowatej goją się długo, do 4 miesięcy [8]. 
Podział i leczenie tego typu złamań u sportowców opisano w rozdziale 42 w komentarzu redaktora 
naukowego. U sportowców może wystąpić złamanie/zwichnięcie kości łódkowatej. Ten rzadki uraz 
na ogół wymaga nastawienia kości łódkowatej pod kontrolą fluoroskopii w znieczuleniu ogólnym. 
Jeżeli po nastawieniu badanie dynamiczne potwierdza stabilność kości łódkowatej, wystarczyć 
może unieruchomienie w opatrunku gipsowym bez obciążania stopy. W przeciwnym razie wyma-
gana jest stabilizacja wewnętrzna.
 Czynniki ryzyka złamania zmęczeniowego to: płeć żeńska, zaburzenia miesiączkowania, nierów-
na długość kończyn dolnych, osteopenia, w tym palenie tytoniu, niedoczynność tarczycy, stosowa-
nie steroidów i reumatoidalne zapalenie stawów oraz nagła, znaczna utrata masy ciała.
 Czynniki dodatkowe to: nagłe rozpoczęcie aktywności sportowej na wysokim poziomie, rozpo-
częcie drugiego sportu na wysokim poziomie bez przygotowania, źle dopasowane obuwie, zmiana 
nawierzchni biegowych lub terenowych oraz nieprawidłowości biomechaniczne ciała.

8.1.4. Leczenie
Złamania bez przemieszczenia mogą być leczone zachowawczo (ryc. 8.4). Wszystkie złamania ko-
ści łódkowatej z przesunięciem o 1 mm lub więcej wymagają otwartej repozycji i stabilizacji we-
wnętrznej. Celem leczenia, zwłaszcza w złamaniach z rozkawałkowaniem, jest odtworzenie kolum-
ny przyśrodkowej stopy, a w przypadku złamań towarzyszących, np. kości sześciennej, odtworzenie 
kolumny bocznej. Można do tego użyć autograftu lub alograftu. Do zespolenia złamania używa się 
najczęściej specjalnych płytek, a jeśli ich nie mamy, to należy dogiąć posiadane płytki w taki spo-
sób, aby odtworzyć sklepienie podłużne stopy. W pewnych sytuacjach można wykonać pierwotną 

Rycina 8.3. Klasyfikacja złamań kości łódkowatej wg Sangeorzana i wsp.

Typ 1

Typ 2 Typ 3



8. Urazy śródstopia 113

artrodezę skokowo-łódkową lub łódkowo-klinowatą z odtworzeniem długości promienia również 
z użyciem przeszczepów kostnych. Należy jednak pamiętać, że każda artrodeza zmniejsza zakres 
ruchu również w obrębie stępu [9–12].

Podczas operacji, po zespoleniu złamania należy zbadać, czy pacjent nie ma skrócenia mięśnia brzu-
chatego łydki (test Silfverskiölda). Jeśli ono występuje, to należy wydłużyć ten mięsień, np. techniką 
Vulpiusa. Uważa się, że pozostawienia przykurczu mięśnia brzuchatego łydki powoduje niekorzystną 
kompresję w miejscu zespolenia złamania podczas przetaczania stopy na podłożu (kolaps lub de-
strukcja zespolenia) [12, 13]. 

Złamania z rozkawałkowaniem kości łódkowatej są szczególnie trudne do leczenia. Dodatkowo 
są narażone na wystąpienie powikłań takich jak jałowa martwica lub zapadnięcie się trzonu kości 
łódkowatej w fazie gojenia.
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8.2. Złamania kości sześciennej

8.2.1. Wstęp
Kość sześcienna jest bierną strukturą podpierającą boczną kolumnę stopy, która działa jak most 
między kolumną boczną a poprzecznym łukiem podeszwowym. Jej najważniejszą rolą jest utrzy-
manie długości kolumny bocznej i związanego z nią ruchu w stawach śródstopia i stępowo-śród-
stopnych. Chociaż złamania kości sześciennej i kości klinowatych nie są częste, powodują ból i dys-
funkcję, szczególnie w sytuacji, gdy złamanie zostaje przeoczone.
 Złamania kości sześciennej są rzadkie i występują z częstością 1,8 na 100 000 osób w populacji 
danego regionu. Badania epidemiologiczne są niejednoznaczne i wynika z nich, że złamania zda-
rzają się w różnych grupach wiekowych [1, 2]. Złamania kości sześciennej są często związane z in-
nymi złamaniami, zwichnięciami lub urazami więzadeł i mogą powodować znaczną długotrwałą 
niepełnosprawność. Szczególnie w przypadku urazów wysokoenergetycznych (komunikacyjnych) 
mogą wystąpić złamania kości sześciennej w połączeniu z kilkoma dodatkowymi złamaniami stępu 
i złożonymi zwichnięciami stawowymi.
 Złamania kości sześciennej rzadko występują jako izolowane i należy je podejrzewać w złama-
niach okolicy stawu Choparta, Lisfranca lub złożonych urazach śródstopia [3–7].

8.2.2. Klasyfikacja
Fenton i wsp. na podstawie retrospektywnej analizy 192 złamań u 188 chorych stworzyli klasyfika-
cję złamań kości sześciennej w zależności od mechanizmu urazu, wyodrębniając 5 typów złamań 
[8]: 

  Typ 1 (48,4% chorych) – proste uszkodzenia awulsyjne obejmujące torebkę stawu piętowo-sze-
ściennego. 

  Typ 2 (13% chorych) – izolowane złamania pozastawowe obejmujące trzon. 
  Typ 3 (6,8% chorych) – złamania śródstawowe obejmujące wyłącznie trzon. 
  Typ 4 (18,2% chorych) – związane z uszkodzeniem śródstopia i stawu stępowo-śródstopnego. 
  Typ 5 (13,5% chorych) – występują w połączeniu z uszkodzeniem stawu Choparta i albo zmiaż-

dżeniem samej kolumny bocznej, albo obu kolumn przyśrodkowej i bocznej.


