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Anatomia kończyny górnej  
i dostępy chirurgiczne

Jason M. McKean i David Seligson

1. Obręcz barkowa

Dostęp przedni (w bruździe naramienno -piersiowej)

Wskazania

●	 Dostęp do przedniej części stawu ramiennego, obrąbka przedniego, końca bliż-
szego kości ramiennej

Preparowanie powierzchowne
●	 Płaszczyzna międzynerwowa

– Mięsień naramienny (nerw pachowy) i mięsień piersiowy większy (nerwy pier-
siowe przyśrodkowy i boczny)

– Lokalizacja żyły odpromieniowej może być pomocna w ustaleniu przestrzeni 
między mięśniami naramiennym i piersiowym większym

●	 Zagrożenia
– Żyła odpromieniowa znajduje się w bruździe naramienno -piersiowej
– Liczne gałęzie znajdujące się przyśrodkowo i bocznie muszą być podwiązane 

lub skoagulowane w celu zapewnienia miejscowej hemostazy

Preparowanie głębokie
●	 Głowa krótka ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia i mięsień kruczo -ramienny 

odciągane są przyśrodkowo
– Oba mięśnie zaopatrywane są przez nerw mięśniowo -skórny
– Oba mięśnie przyczepione są do wyrostka kruczego jako wspólne połączone 

ścięgno
●	 Ścięgno mięśnia podłopatkowego widoczne jest w głębi, między mięśniem nara-

miennym (bocznie) a wspólnym ścięgnem (przyśrodkowo)
●	 Ścięgno mięśnia podłopatkowego może być podniesione po nacięciu jego części 

bocznej albo przez osteotomię guzka mniejszego kości ramiennej
●	 Bezpośrednio pod ścięgnem mięśnia podłopatkowego znajduje się torebka stawu 

ramiennego
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●	 Zagrożenia
– Nerw mięśniowo -skórny

●	 Wstawia się przyśrodkowo do mięśnia kruczo -ramiennego i głowy krótkiej 
mięśnia dwugłowego ramienia

●	 Nadmierna trakcja ścięgna wspólnego może spowodować ucisk na nerw 
i jego uszkodzenie

– Nerw pachowy
●	 Przechodzi tuż pod mięśniem podłopatkowym, owija się od tyłu wokół koń-

ca bliższego kości ramiennej, unerwiając mięsień naramienny i mięsień obły 
mniejszy

●	 Przywiedzenie ramienia może zapobiec uszkodzeniu nerwu przez zmniejsze-
nie jego napięcia i utrzymanie go poniżej mięśnia podłopatkowego

●	 Pochewka pachowa
– Zawiera splot ramienny i naczynia pachowe
– Przechodzi pod obojczykiem, przyśrodkowo od wyrostka kruczego, głę-

boko pod mięśniem piersiowym mniejszym, głową krótką mięśnia dwu-
głowego ramienia oraz mięśniem kruczo -ramiennym

– Nadmierne preparowanie od strony przyśrodkowej lub nadmierne odcią-
gnięcie może spowodować uszkodzenie naczyń i nerwów

Dostęp boczny

Wskazania

●	 Dostęp do guzka większego kości ramiennej oraz końca bliższego kości ramiennej
●	 Dostęp do zmian w przestrzeni podobojczykowej
●	 Odtworzenie uszkodzenia stożka rotatorów na powierzchni bocznej

Preparowanie powierzchniowe
●	 Płaszczyzna międzynerwowa

– Brak prawdziwej płaszczyzny międzynerwowej
– Podłużne rozwarstwienie włókien mięśnia naramiennego na połączeniu 1/3 

przedniej i 2/3 tylnych mięśnia

Preparowanie głębokie
●	 Kaletka podbarkowa jest dokładnie pod mięśniem naramiennym w części bliższej

– Może być wycięta w celu lepszej wizualizacji końca bliższego kości ramiennej
●	 Może być uwidoczniony przyczep mięśnia nadgrzebieniowego do guzka więk-

szego
– Dostęp do ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego może być trudny, jeśli ścięgno 

jest znacząco przemieszczone przyśrodkowo
●	 Zagrożenia

– Nerw pachowy
●	 Nerw wędruje przez przestrzeń czworoboczną (przyśrodkowo, długa głowa 

mięśnia trójgłowego; bocznie, kość ramienna; powyżej, mięsień obły mniej-
szy; poniżej, mięsień obły większy), a następnie owija się wokół kości ramien-
nej wraz z tętnicą okalającą tylną
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●	 Nerw pachowy wnika do mięśnia naramiennego lekko z tyłu, ok. 7 cm poni-
żej wyrostka barkowego łopatki

●	 Założenie stałego szwu na dolnym biegunie mięśnia naramiennego może 
zapobiec nieumyślnemu preparowaniu obwodowemu i uszkodzeniu nerwu 
pachowego

Dostęp tylny (Judeta)

Wskazania

●	 Dostęp do tylnej części stawu ramienno -łopatkowego
●	 Dostęp do łopatki

Preparowanie powierzchowne
●	 Płaszczyzna międzynerwowa

– Mięsień naramienny (nerw pachowy) i mięsień podgrzebieniowy (nerw nadło-
patkowy)

●	 Odłuszczenie przyczepu mięśnia naramiennego od grzebienia łopatki
– Powierzchnia między mięśniem naramiennym i mięśniem podgrzebieniowym 

jest łatwiejsza do osiągnięcia bardziej bocznie

Preparowanie głębokie
●	 Płaszczyzna międzynerwowa

– Mięsień podgrzebieniowy (nerw nadłopatkowy) i mięsień obły mniejszy (nerw 
pachowy)

– Mięsień nadgrzebieniowy powinien być odciągnięty do góry, a mięsień obły 
mniejszy – do dołu

●	 Uwidoczniona jest tylno -dolna część stawu ramienno -łopatkowego
●	 Torebka stawowa powinna być nacięta podłużnie
●	 Zagrożenia

– Nerw pachowy
●	 Nerw przebiega w przestrzeni czworobocznej pod mięśniem obłym mniej-

szym, dlatego ważne jest, aby pozostać powyżej mięśnia obłego mniejsze-
go i wykorzystać przestrzeń między mięśniem nadgrzebieniowym i mięś-
niem obłym mniejszym

– Nerw nadłopatkowy
●	 Nerw przebiega pod więzadłem nadłopatkowym przez wcięcie nadłopatko-

we, następnie dookoła podstawy grzebienia łopatki, po czym zstępuje z dołu 
nadgrzebieniowego do dołu podgrzebieniowego

●	 Unerwia mięśnie nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy
●	 Należy unikać agresywnego odciągania przyśrodkowo, aby nadmiernie nie 

napinać nerwu
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Powikłania pourazowe

Natalie Casemyr, Cyril Mauffrey i David Hak

1. Brak zrostu kości

●	 Zatrzymanie procesu gojenia złamania z brakiem progresji przez ponad 4–6 mie-
sięcy

●	 Czynniki ryzyka: niewłaściwa stabilizacja złamania, słabe unaczynienie (łopatka, 
dystalny odcinek kości piszczelowej, V kość śródstopia, odłamy kostne w złama-
niach wieloodłamowych), zakażenie, palenie tytoniu, niedożywienie, obniżenie 
odporności

●	 Klasyfikacja
– Hipertroficzny: niewłaściwa stabilizacja złamania z wystarczającym unaczynie-

niem, zwiększona ilość kolagenu typu II, typowo dochodzi do wygojenia złama-
nia po poprawie stabilizacji złamania

– Oligotroficzny: nieprawidłowa repozycja z przemieszczeniem odłamu kostnego
– Atroficzny: niewystarczające unieruchomienie i słabe unaczynienie
– Septyczny
– Staw rzekomy

●	 Objawy
– Ból związany z obciążeniem mechanicznym
– Nieskuteczna stabilizacja złamania
– RTG jest podstawowym elementem diagnostyki nieprawidłowego zrostu kości
– Jeśli rozpoznanie jest niejasne, można rozważyć wykonanie badania TK

Do zapamiętania
●	 Wczesna stabilizacja złamań kości długich znacznie zmniejsza ryzyko po-

wikłań płucnych, ARDS, zatorów tłuszczowych i choroby zakrzepowo-
-zatorowej

●	 Profilaktyka przeciwzakrzepowa musi równoważyć ryzyko krwawienia oraz 
choroby zakrzepowo -zatorowej

●	 Wprowadzenie profilaktyki zakrzepowo -zatorowej spowodowało istotne 
zmniejszenie odsetka śmiertelnych zatorów płucnych
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●	 Leczenie
– Należy rozpoznać zakażenie i jeśli jest obecne, leczyć je
– Zapewnienie stabilizacji w hipertroficznym braku zrostu
– W przypadku atroficznego braku zrostu

●	 Usunięcie nieunaczynionej kości
●	 Autologiczny przeszczep z grzebienia kości biodrowej (złoty standard), białka 

morfogenetyczne kości (osteoindukcja), czynniki osteokondukcyjne
– Nie ma jasnych dowodów na skuteczność fal ultradźwiękowych lub elektroma-

gnetycznych w stymulacji wzrostu kości

2. Kostnienie heterotopowe

●	 Kość ekotopowa formowana w tkankach miękkich
– Najczęściej pojawia się jako powikłanie urazu
– Zamknięte urazy głowy znacząco zwiększają ryzyko kostnienia heterotopowego

●	 Czynniki ryzyka: płeć męska, zamknięte urazy głowy, wysoki wskaźnik skali cięż-
kości obrażeń (ISS), urazy rdzenia kręgowego, zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa, choroba Forestiera, choroba Pageta

●	 Często w złamaniach bioder, łokci, barków z towarzyszącym uszkodzeniem mięśni
●	 Objawy

– Zmniejszenie zakresu ruchomości, ankyloza, przykurcze stawowe
– Przewlekły miejscowy ból
– Objawy zapalenia z uciepleniem, bolesnym obrzękiem oraz gorączką
– Badania laboratoryjne: wzrost poziomu fosfatazy alkalicznej, CRP, CK

●	 Zapobieganie
– Napromienienie: 700 rad 4 godzin przed operacją lub w ciągu 72 godzin po operacji

●	 Spowalnia różnicowanie i proliferację komórek osteoprogenitorowych
– NLPZ: indometacyna 75 mg/dobę przez 6 tygodni
– Bisfosfoniany: spowalniają mineralizację, ale nie formowanie macierzy kostnej, 

kostnienie może ujawnić się po przerwaniu terapii bisfosfonianami
●	 Leczenie

– Wycięcie objawowych ognisk kostnienia heterotopowego
●	 Czas wykonania operacji jest kontrowersyjny
●	 W celu oceny dojrzałości heterotopowej kości można rozważyć badanie TK 

lub prześledzić badania RTG
●	 Istnieje ryzyko nawrotu

3.  Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute 
respiratory distress syndrome)

●	 Ostre uszkodzenie płuc prowadzi do niekardiogennego obrzęku płuc, niewydolno-
ści oddechowej, hipoksemii opornej na leczenie oraz zmniejszonej podatności płuc
– Ostatecznie prowadzi do ostrej niewydolności oddechowej

●	 Objawia się przyspieszonym oddechem, dusznością i hipoksemią
●	 Diagnostyka: RTG uwidacznia obustronne, rozsiane nacieki; pomiary gazometrii 

krwi tętniczej
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●	 Leczenie podtrzymujące za pomocą wentylacji PEEP oraz leczenie choroby pod-
stawowej
– Istnieje ryzyko odmy opłucnowej związane z wentylacją mechaniczną
– Nie udowodniono skuteczności leków steroidowych

●	 Powiązane z późną sepsą oraz niewydolnością wielonarządową
●	 Wysoka śmiertelność sięgająca 50% pomimo intensywnego leczenia
●	 Wczesna stabilizacja złamań kości długich znacznie zmniejsza ryzyko powikłań 

płucnych

4. Zator płucny

●	 Odpowiedź zapalna na obecność fragmentów tłuszczu i szpiku kostnego
●	 Występuje przy 1–4% izolowanych złamań kości długich, u 10–15% pacjentów 

z politraumą
●	 Początek: 24–48 godzin po urazie
●	 Kryteria diagnostyczne

– Duże: hipoksemia (PaO2 < 60), zaburzenia świadomości, wybroczyny, obrzęk płuc
– Małe: tachykardia, gorączka, zator tętnicy siatkówki, tłuszcz w moczu i plwoci-

nie, trombocytopenia, obniżony poziom hematokrytu
●	 Leczenie podtrzymujące za pomocą wentylacji PEEP
●	 10–15% odsetek śmiertelności
●	 Wczesna stabilizacja złamania jest najważniejszym czynnikiem ochronnym

5.  Zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS – systemic 
inflammatory response syndrome)

●	 Odpowiedź organizmu na uraz przebiegająca ze wzrostem poziomu cytokin, ukła-
du dopełniacza oraz hormonów

●	 Kryteria SIRS
– Czynność serca > 90/min
– WBC < 4 lub >10
– Liczba oddechów < 20/min z PaCO2 < 32 mm
– Temperatura < 36°C lub > 38°C

●	 Może być związana z wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym (DIC – disseminated 
intravascular coagulopathy), ARDS, niewydolnością nerek, wstrząsem oraz niewy-
dolnością wielonarządową

6. Choroba zakrzepowo -zatorowa

●	 Triada Virchowa: uraz ściany naczynia krwionośnego, nadmierna krzepliwość 
krwi, zaburzenia przepływu krwi

●	 Czynniki ryzyka: choroba zakrzepowo -zatorowa w wywiadzie, otyłość, proces zło-
śliwy, doustne leki antykoncepcyjne, palenie, choroby krwi przebiegające z nad-
krzepliwością, unieruchomienie, niedowład, ciąża
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●	 Aktywatory kaskady krzepnięcia uwalniane są w dużych ilościach podczas ope-
racji ortopedycznych

●	 Występuje wysoka zapadalność na chorobę zakrzepowo -zatorową u pacjentów po 
urazach nieotrzymujących profilaktyki
– Złamania miednicy/panewki: 20%
– Politrauma: 35%
– Złamania biodra: 60%
– Złamania kręgosłupa z niedowładem: 100%

●	 Wczesna stabilizacja złamania obniża zapadalność
●	 Profilaktyka

– Profilaktyka mechaniczna zapobiega zwolnieniu przepływu krwi żylnej i zwięk-
sza aktywność fibrynolityczną

– Istnieje wiele możliwości profilaktyki farmakologicznej
– Profilaktyka przeciwzakrzepowa musi równoważyć ryzyko krwawienia oraz 

choroby zakrzepowo -zatorowej
– Należy rozważyć zastosowanie filtra do żyły głównej dolnej u pacjentów wyso-

kiego ryzyka (urazy miednicy, politrauma, skaza krwotoczna) z przeciwwska-
zaniami do profilaktyki farmakologicznej

●	 Rozpoznanie
– Ból kończyny, obrzęk, objaw Homansa
– Wenografia, USG Doppler, TK

●	 Zator płucny
– Objawy: tachypnoe 90%, tachykardia 60%, zmiany w EKG 25%, ból opłucnowy
– Badania: EKG, RTG, gazometria krwi, scyntygrafia perfuzyjna, angiografia płuc 

(złoty standard)
– Materiał zatorowy z kończyny górnej: ~ 5%
– Materiał zatorowy z kończyny dolnej: ~ 20%
– Wprowadzenie profilaktyki zakrzepowo -zatorowej spowodowało istotne 

zmniejszenie odsetka śmiertelnych zatorów płucnych

Piśmiennictwo
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thopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: 
American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 
2012;141(2 Suppl):e278S–325.

3. Knudson MM, Collins JA, Goodman SB, McCrory DW. Thromboembolism following mul-
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4. Miller MD, Thompson SR, Hart JA. Review of orthopaedics. Philadelphia: Elsevier; 2012. 
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5. Pape HC, Lehmann U, van Griensven M, Gänsslen A, von Glinski S, Krettek C. Heterotopic 
ossifications in patients after severe blunt trauma with and without head trauma: incidence 
and patterns of distribution. J Orthop Trauma. 2001;15(4):229–37.
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Choroby zapalne

Samuel E. Smith

1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

Definicja
●	 Enteza – miejsce przyczepu ścięgna, mięśnia lub więzadła do kości
●	 ZZSK jest chorobą o podłożu zapalnym, w której więzadło podłużne przednie 

przyczepia się do kości

Etiologia
●	 Choroba o podłożu autoimmunologicznym
●	 Związek z obecnością antygenu HLA-B27

Patafizjologia
●	 Entezopatia dotycząca krążków międzykręgowych oraz stawów międzywyrost-

kowych
●	 Syndesmofity występują brzeżnie
●	 Stawy krzyżowo-biodrowe są objęte procesem chorobowym
●	 Inne układy i narządy również są objęte procesem chorobowym
●	 Pogłębienie kifozy, a zwłaszcza połączenia szyjno-piersiowego
●	 Możliwe jest wystąpienie złamań nawet przy niewielkim urazie

Do zapamiętania
●	 Entezopatia zapalna, zapalenie stawów międzywyrostkowych
●	 Choroba związana z obecnością antygenu HLA-B27, częściej dotyczy męż-

czyzn niż kobiet
●	 Daje obraz kręgosłupa przypominającego bambusowy kij
●	 Dotyczy stawów krzyżowo-biodrowych
●	 Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
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Diagnostyka obrazowa
●	 RTG: osteofity brzeżne
●	 TK: ocena kostna przy podejrzeniu złamania
●	 MRI: może uwidocznić złamania utajone
●	 Medycyna nuklearna: uwidocznienie złamań utajonych oraz zapalenia stawów 

krzyżowo-biodrowych

Klasyfikacja
●	 Brak

Leczenie

Zachowawcze
●	 NLPZ
●	 Leki modyfikujące przebieg choroby: inhibitory TNF-alfa
●	 Ćwiczenia posturalne, ćwiczenia poprawiające sprawność
●	 Leczenie osteopenii

Operacyjne
●	 Złamania mogą wymagać przedniej lub tylnej stabilizacji
●	 Krwiak nadtwardówkowy może wymagać drenażu
●	 Deformacja typu chin on chest: osteotomia piersiowo-szyjna
●	 Mogą być wymagane osteotomie korekcyjne odcinka piersiowego lub lędźwiowe-

go kręgosłupa

Powikłania
●	 Niepowodzenia w stabilizacji
●	 Wysokie ryzyko uszkodzeń neurologicznych
●	 Zgon
●	 Niepowodzenia dotyczące długiego ramienia dźwigni

Piśmiennictwo

1. de Peretti F, Hovorka I, Aboulker C, Bonneau G, Argenson C. Fracture of the spine, spinal 
epidural haematoma and spondylitis. Report of one case and review of the literature. Eur 
Spine J. 1993;1(4):244–8.

2. Masiero S, Bonaldo L, Pigatto M, Lo Nigro A, Ramonda R, Punzi L. Rehabilitation treat-
ment in patients with ankylosing spondylitis stabilized with tumor necrosis factor inhibi-
tor therapy: a randomized controlled trial. J Rheumatol. 2011;38(7): 1335–42. doi:10.3899/
jrheum.100987. Epub 2011 Apr 1.
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2. Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa

Definicja
●	 Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą proliferacyjną obejmującą stawy 

maziówkowe

Etiologia
●	 Wirusowa, autoimmunologiczna, powodująca proliferację błony maziowej

Patofizjologia
●	 Przedni łuk kręgu C1, staw maziówkowy występuje między zębem obrotnika 

a więzadłem poprzecznym; powierzchnia stawowa oraz same stawy są stosunkowo 
duże w porównaniu do wielkości segmentu ruchowego odcinka szyjnego, odcinki 
piersiowy i lędźwiowy są oszczędzone

●	 Możliwa łuszczka reumatoidalna za zębem obrotnika; może występować niesta-
bilność między kręgami C1/C2 oraz potylicą a kręgiem C2

Diagnostyka obrazowa
●	 RTG: niestabilność kręgów C1/C2, ocena obrazów w zgięciu/wyproście, odstęp 

szczytowo-zębowy > 3 mm
●	 Przegląd linii Ranawata, McGregora, Chamberlina; ocena relacji zęba obrotnika 

względem otworu potylicznego
●	 MRI: ocena położenia względem siebie kręgów C1/C2, formowania się łuszczki, 

ucisku rdzenia kręgowego, kąta czaszkowo-rdzeniowego, który powinien wyno-
sić < 135°, i może być narażony przez ząb obrotnika przesuwający się w kierunku 
otworu potylicznego

●	 Mielografia/TK – metody stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości wykonania 
MRI lub niezbędna jest szczegółowa ocena anatomii kostnej w celu przygotowania 
do leczenia operacyjnego

Do zapamiętania
●	 Wklinowanie czaszkowe, ponieważ C1 może osiąść na C2 w odróżnieniu od 

przesunięcia zęba obrotnika w kierunku otworu potylicznego, które może wystąpić 
w osteoporozie podstawy czaszki

●	 Niestabilność kręgów C1/C2 ma zasadnicze znaczenie; nadżerki więzadła 
poprzecznego kręgu szczytowego

●	 Podwichnięcia podobrotnikowe
●	 Ból i mielopatia
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Klasyfikacja
●	 Należy znać schematy klasyfikacji mielopatii, Nuricka, Ranawata, a także Japoń-

skiego Stowarzyszenia Ortopedycznego

Leczenie

Zachowawcze
●	 Leki modyfikujące przebieg leczenia
●	 Kortykosteroidy
●	 Obserwacja

Operacyjne
●	 Usztywnienie szyjno-potyliczne, usztywnienie na poziomie kręgów C1/C2, re-

sekcja łuku tylnego kręgu C1 lub powiększenie otworu wielkiego i usztywnienie, 
przezustna resekcja zęba obrotnika, usunięcie łuszczki, wielopoziomowe usztyw-
nienie potylicy i odcinka szyjnego kręgosłupa, którego zakres uzależniony jest od 
określonej patologii

Powikłania
●	 Zgon możliwy zarówno po leczeniu operacyjnym, jak i bez operacji
●	 Uszkodzenia neurologiczne
●	 Staw rzekomy
●	 Uszkodzenie tętnicy kręgowej lub udar móżdżku
●	 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
●	 Uszkodzenie zatoki strzałkowej po stabilizacji potylicznej
●	 Postępująca progresja mielopatii pomimo odpowiedniej dekompresji
●	 Zakrzepica żył głębokich / zatorowość płucna

Piśmiennictwo

1. Shen FH, Samartzis D, Jenis LG, An HS. Rheumatoid arthritis: evaluation and surgical ma-
nagement of the cervical spine. Spine J. 2004;4(6):689–700.
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Młodzieńcze zapalenie stawów

Ashok Johari, Ratna Maheshwari i Shalin Maheshwari

Definicja
●	 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest autoimmunologiczną, 

zapalną chorobą stawów występującą u dzieci, trwającą powyżej 6 tygodni
●	 Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne określiło pięć kryteriów rozpoznania 

MIZS
– Początek objawów przed 16. rż.
– Zapalenie co najmniej jednego stawu
– Czas trwania objawów co najmniej 6 tygodni
– Określenie typu choroby po pierwszych 6 miesiącach obserwacji – o początku 

wielostawowym (zapalenie co najmniej pięciu stawów), o początku nieliczno-
stawowym (zapalenie mniej niż pięciu stawów), o początku uogólnionym z za-
paleniem stawów i charakterystycznym przebiegiem gorączki

– Wykluczenie innych rodzajów zapalenia stawów

Obecność dodatniego czynnika reumatoidalnego oraz ANA może wskazywać na 
bardziej agresywny przebieg choroby.

Etiologia
●	 Etiologia pozostaje nieznana, ale istotną rolę odgrywa najczęściej układ immu-

nologiczny; u dzieci z MIZS stwierdza się zaburzenia układu odpornościowego

Do zapamiętania
●	 Początek objawów przed 16. rż., utrzymują się co najmniej 6 tygodni
●	 Może współwystępować z zapaleniem błony naczyniowej oka (uveitis)
●	 Może objawiać się różnicą długości kończyn
●	 Obecność dodatniego czynnika reumatoidalnego oraz przeciwciał prze-

ciwjądrowych (ANA – antinuclear antibody) może wskazywać na bardziej 
agresywny przebieg choroby
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●	 Znaczenie mogą mieć czynniki dziedziczne
●	 Zakażenia – Mycoplasma fermentans, wirusem różyczki oraz Bartonella hense-

lae mogą odgrywać rolę w etiologii MISZ o początku uogólnionym. Jako czynnik 
sprawczy proponowano również zakażenie okołoporodowe wirusem grypy z eks-
presją choroby po wielu latach.

Patomorfologia
●	 Często opisywano nieprawidłowości limfocytów T, ale ich dokładna rola w pato-

genezie choroby nie została dotychczas określona
●	 Główną rolę w patogenezie MIZS odgrywają produkty ekspresji genów HLA 

(ludzkiego antygenu leukocytarnego), receptor limfocytów T oraz antygen, zwa-
ne łącznie kompleksem trimolekularnym

●	 Podobnie jak w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) u dorosłych, 
dochodzi tu do erozji chrząstki stawowej o podłożu autoimmunologicznym

Diagnostyka obrazowa i badanie kliniczne
●	 Badania USG oraz MRI wykonywane są na wczesnych etapach choroby w celu 

wykrycia wysięku w stawie i przerostu błony maziowej
●	 Do najwcześniejszych zmian widocznych na radiogramach przeglądowych należą 

obrzęk tkanek miękkich okołostawowych, osteopenia, zwłaszcza kości w pobliżu 
stawu, oraz poszerzenie szpary stawowej. Wraz z postępem choroby na radiogramie 
widoczne jest zwężenie szpary stawowej z powodu destrukcji chrząstki stawowej.

Klasyfikacja
●	 Postać układowa MIZS (choroba Stilla)

– Typowe są: wysypka, wysoka gorączka, zapalenie wielu stawów i ostry przebieg 
choroby

– Mogą występować niedokrwistość i/lub wysoka leukocytoza
– Mogą być również obecne zapalenie błon surowiczych (serositis), hepatosplenome-

galia, powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia) oraz zapalenie osierdzia
– Początek zazwyczaj w wieku 5–10 lat; równie często chorują chłopcy i dziewczęta
– Ma najgorsze rokowanie długoterminowe
– Najrzadsza postać MIZS (stanowi 20% zachorowań)
– Do remisji dochodzi u ok. 29–50% dzieci w ciągu 10 lat od rozpoznania

●	 Postać nielicznostawowa MIZS
– Najczęstsza postać MIZS (stanowi 30–40% zachorowań)
– Zajęte są nie więcej niż cztery stawy; choroba obejmuje zazwyczaj duże stawy, 

najczęściej kolanowe i skokowe
– Szczyt zachorowań w 2.–3. rż.; występuje 4 -krotnie częściej u dziewczynek niż 

u chłopców
– Typowym objawem jest utykanie, które ustępuje w ciągu dnia
– U 20% pacjentów występuje zapalenie błony naczyniowej oka (uveitis). Kontro-

lne badania okulistyczne należy przeprowadzać co 4 miesiące, jeżeli obecne są 
ANA, i co 6 miesięcy, jeżeli ANA są ujemne.
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– Kolejnym następstwem choroby jest nierówność kończyn, przy czym chora 
kończyna jest często dłuższa

– Najlepsze rokowanie co do długotrwałej remisji (70%)
●	 Postać wielostawowa MIZS

– Zajęte jest co najmniej pięć stawów; choroba często obejmuje małe stawy (ręka/
nadgarstek)

– Czasem współwystępuje zapalenie błony naczyniowej oka, ale ma to miejsce 
rzadziej niż w postaci nielicznostawowej MIZS

– Częściej występuje u dziewcząt
– Rokowanie jest dobre (60% remisji)

Leczenie
●	 Zazwyczaj leczenie farmakologiczne jest prowadzone przez reumatologa; poda-

wane są leki z grupy NLPZ lub LMPCh (leki modyfikujące przebieg choroby). 
Niskie dawki metotreksatu i innych leków cytotoksycznych mogą zadziałać szybko 
w przypadku choroby opornej na leczenie.

●	 Utrzymanie zakresu ruchomości stawów wymaga wdrożenia fizykoterapii oraz 
terapii zajęciowej

●	 W celu ustalenia rozpoznania może być konieczne wykonanie nakłucia jamy stawo-
wej (artrocentezy) lub biopsji błony maziowej. Jeżeli leczenie farmakologiczne nie 
przynosi poprawy, pomocne mogą się okazać iniekcje steroidów lub synowektomia

●	 Rozwój przykurczów stawów biodrowych i kolanowych prowadzi do utraty efek-
tywnego chodu, co wiąże się z nadmiernym obciążaniem stawu kolanowego oraz 
wzmożonymi dolegliwościami bólowymi. Operacyjne uwolnienie stawów biodro-
wych i kolanowych może prowadzić do długotrwałej poprawy zakresu ruchomości 
oraz funkcji tych stawów.

●	 Zaburzenia wzrostu najczęściej dotyczą stawu kolanowego. Jeżeli występuje defor-
macja koślawa, na jej korekcję, bez konieczności przeprowadzania dużego zabiegu 
operacyjnego, pozwala wykonanie modulacji wzrostu lub przezskórnej częściowej 
epifizjodezy.

●	 Różnica długości kończyn może wymagać epifizjodezy. W przypadku zniszczenia 
stawu w wieku dorosłym konieczna bywa endoprotezoplastyka.

Piśmiennictwo

1. Chantler JK, Tingle AJ, Petty RE. Persistent rubella virus infection associated with chronic 
arthritis in children. N Engl J Med. 1985;313:1117.

2. Grom AA, Giannini EH, Glass DN. Juvenile rheumatoid arthritis and the trimolecular 
complex (HLA, T cell receptor, and antigen): differences from rheumatoid arthritis. Arthri-
tis Rheum. 1994;37:601.

3. Sherry DD. What’s new in the diagnosis and treatment of juvenile rheumatoid arthritis. 
J Pediatr Orthop. 2000;20:419.

4. Tsukahara M, Tsuneoka H, Tateishi H, et al. Bartonella infection associated with systemic 
juvenile rheumatoid arthritis. Clin Infect Dis. 2001;32:E22.

5. Williams MH. Recovery of mycoplasma from rheumatoid synovial fluid. In: Duthie JJR, 
Alexander WRM, editors. Rheumatic diseases. Baltimore: Williams & Williams; 1968. 
p. 172.
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Zagadnienia ogólne

Anish R. Kadakia, Paul J. Switaj, Bryant S. Ho, Mohammed Alshouli,  
Daniel Fuchs i George Ochengele

1. Biomechanika

Biomechanika stawu skokowo-goleniowego

Staw skokowo-goleniowy (skokowy) to połączenie stawowe pomiędzy powierzchnią 
stawową dolną kości piszczelowej, kostką przyśrodkową, kostką boczną i kością sko-
kową.
●	 Staw skokowy jest bardziej stabilny w zgięciu grzbietowym ze względu na kształt 

bloczka kości skokowej
●	 Staw skokowy odpowiada za większość ruchu stopy w płaszczyźnie strzałkowej: 

zgięcia grzbietowego (10–23°) i zgięcie podeszwowe (23–48°) oraz ruchy rotacji, 
odwrócenia i nawrócenia (supinacji i pronacji)

●	 Więzadło trójgraniaste jest głównym stabilizatorem stawu skokowego w obciążo-
nej kończynie. Przeciwdziała bocznemu przesunięciu kości skokowej oraz siłom 
koślawiącym stawu, tj. podwichnięciu kości skokowej.

●	 Więzadła kompleksu bocznego przeciwdziałają siłom szpotawiącym

Staw piszczelowo -strzałkowy dalszy składa się z wypukłej przyśrodkowej powierzch-
ni końca dystalnego strzałki i wklęsłej powierzchni bocznej końca dystalnego kości 
piszczelowej.

Do zapamiętania
●	 Układ kostno -więzadłowy stopy i stawu skokowego zapewnia znaczną ru-

chomość stopy oraz pozwala na ruch w trzech płaszczyznach
●	 Stawy poprzeczne stępu zapewniają zarówno elastyczność, jak i stabilność 

stępu i śródstopia
●	 Śródstopie jest ważnym mostem pomiędzy stępem a przedstopiem; jest sta-

bilizowane przez podłużny i poprzeczny łuk stopy
●	 Cykl chodu składa się z fazy podporu oraz przenoszenia, dla ich prawidło-

wego działania ważna jest odpowiednia czynność tkanek miękkich
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●	 Ruchy rotacyjne strzałki w stawie strzałkowo -piszczelowym dalszym podczas nor-
malnego chodu wynoszą ~ 2°

●	 Kompleks więzadeł więzozrostu piszczelowo -strzałkowego zapewnia stabilność 
stawu oraz chroni przed bocznym podwinięciem (translacją) kości skokowej

Biomechanika stępu

Staw skokowo-piętowy (podskokowy) to połączenie stawowe pomiędzy kością skoko-
wą i kością piętową.
●	 Funkcja odwracania i nawracania
●	 Ograniczenie nawracania w stawie skokowym dolnym powoduje zaburzenie czyn-

ności stopy i może prowadzić do zniekształcenia stopy, włącznie z łagodną stopą 
wydrążoną i szpotawą

Staw poprzeczny stępu (staw Choparta) to staw złożony, obejmujący staw skokowo-
-piętowo-łódkowy i staw piętowo -sześcienny.
●	 Zapewnia stabilność stępu i śródstopia niezbędne do wytworzenia „sztywnej 

dźwigni” w fazie odbicia – oderwania palców
●	 Podczas obciążania pięty stawy te są wiotkie i równoległe do siebie, przez co przy-

stosowują się do nierówności podłoża, a następnie podczas fazy odbicia stają się 
rozbieżne i zablokowane, zapewniając sztywność stopy

●	 Niewydolność ścięgna piszczelowego tylnego w zakresie blokowania stawów po-
przecznych stępu stanowi biomechaniczną etiologię dodatniego testu uniesienia 
pięty u pacjentów z zaburzeniami ścięgna piszczelowego tylnego

Biomechanika śródstopia i przodostopia

Śródstopie składa się ze stawów międzyklinowych, stawu klinowo -łódkowego, stawu 
klinowo -sześciennego, stawów stępowo -śródstopnych i stawów międzyśródstop-
nych.
●	 Funkcja przywodzenia i odwodzenia
●	 Śródstopie jest ważnym mostem pomiędzy stępem i przedstopiem, zapewnia ela-

styczność i jednocześnie stabilność stopy podczas normalnego chodu
●	 Zespół stawów stępowo -śródstopnych (staw Lisfranca) dzieli się na kolumny 

przyśrodkową, środkową i boczną
– Kolumna boczna zapewnia największą mobilność w płaszczyźnie strzałkowej 

i pozwala na elastyczność niezbędną podczas chodzenia po nierównym terenie
– Kolumna środkowa jest najmniej ruchoma i daje niezbędną sztywność podczas 

fazy odbicia (push -off)
– Kolumna przyśrodkowa przenosi największe obciążenia w fazie podporowej

●	 Łuki podłużny i poprzeczny stopy stabilizowane są poprzez specjalny układ kości 
i więzadeł oraz siłę mięśni
– Więzadła podeszwowe są grubsze i silniejsze niż więzadła po stronie grzbieto-

wej stopy
– Więzadła międzykostne są głównym stabilizatorem łuku podłużnego; dodatko-

wo łuk podłużny jest stabilizowany przez rozcięgno podeszwowe
– Złożona architektura stawu Lisfranca nadaje kształt kostnego filaru, który stabi-

lizuje poprzeczny łuk stopy; więzadło Lisfranca (rozciągające się między kością 
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klinową przyśrodkową a podstawą drugiej kości śródstopia) to największe i naj-
silniejsze więzadło stabilizujące stawu Lisfranca

Przodostopie obejmuje wszystkie struktury dystalnie od stawów stępowo-
-śródstopnych.
●	 Pierwsza kość śródstopia jest największa i najkrótsza, przenosi 50% masy ciała 

podczas chodu
●	 Druga kość śródstopia ulega większym przeciążeniom niż inne mniejsze kości 

śródstopia (dlatego często występują złamania przeciążeniowe w obrębie drugiej 
kości śródstopia)

●	 Mniejsze palce (II–IV) są równoważone mięśniami zewnętrznymi stopy (zginacz 
długi palców, prostownik długi palców), mięśniami wewnętrznymi stopy (mięśnie 
glistowate, mięśnie międzykostne) oraz za pomocą stabilizatorów biernych (płytka 
podeszwowa, ścięgno prostownika, torebka stawowa, więzadła poboczne)
– Utrata funkcji mięśni wewnętrznych stopy powoduje zniekształcenie szponiaste 

palców

Położenie stopy a ruchy stopy
●	 Położenie stopy jest określane w inny sposób niż ruch stopy → szpotawa/koślawa 

(stęp), odwiedziona/przywiedziona (śródstopie) i końska/piętowa (staw skokowy)
●	 Ruchy stopy odbywają się w trzech osiach obrotu (tab. 1)

Cykl chodu
●	 Jeden cykl chodu, czyli „krok”, mierzy się od kontaktu pięty z podłożem do po-

nownego kontaktu pięty z podłożem
●	 Siły reakcji podłoża w przybliżeniu wynoszą ok. 1,5 ciężaru ciała podczas chodu 

i 3–4 razy ciężaru ciała podczas biegu

Faza podporu stanowi 62% cyklu chodu; trwa od kontaktu pięty z podłożem do ode-
rwania palców.
●	 Kontakt pięty z podłożem

– Stęp koślawy, przodostopie przywiedzione, zgięcie grzbietowe stawu skokowego
– Mięsień piszczelowy przedni kurczy się ekscentrycznie, tak aby kontrolować 

szybkość kontaktu stopy z podłożem
– Mięsień czworogłowy kurczy się, aby ustabilizować staw kolanowy
– Stęp ustawiony w nawróceniu w celu absorpcji energii

●	 Stopa ułożona płasko (obciążona): faza pojedynczego podporu
– Mięśnie grupy tylnej goleni kurczą się ekscentrycznie
– Kolano prostuje się, prostowniki biodra kurczą się
– Stęp w nawróceniu w celu utrzymania kontaktu z podłożem
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Faza przenoszenia stanowi 38% cyklu chodu; rozpoczyna się uniesieniem palców 
nad podłoże.
●	 Uniesienie palców nad podłoże

– Stęp szpotawy, przodostopie odwiedzione, podeszwowe zgięcia stawu skoko-
wego

– Skurcz zginaczy biodra, mięśnie grupy tylnej goleni kurczą się koncentrycznie
– Rozcięgno podeszwowe zaciska się, łuk podłużny jest uwydatniony (mecha-

nizm „windy kotwicznej”), stawy poprzeczne stępu blokują się → pozwala to na 
usztywnienie elastycznego amortyzatora stopy

●	  Środkowa faza przenoszenia
– Zginacze grzbietowe stawu skokowego kurczą się koncentrycznie
– Utrata funkcji powoduje chód koguci

●	  Końcowa faza przenoszenia
– Mięśnie grupy kulszowo -goleniowej powodują ruch uda do przodu

Piśmiennictwo

1. Chambers HG, Sutherland DH. A practical guide to gait analysis. J Am Acad Orthop Surg. 
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3. Irwin TA, Kadakia AR. Miller review of orthopedics. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Publi-
cations; 2012.

4. Rodgers MM. Dynamic biomechanics of the normal foot and ankle during walking and 
running. Phys Ther. 1988;68:1822–30.

Tabela 1. Opis ruchu stopy w trzech osiach obrotu

Płaszczyzna ruchu (oś obrotu) Ruch
Strzałkowa (oś X) zgięcie grzbietowe/podeszwowe
Czołowa (oś Z) inwersja (odwrócenie) / ewersja (nawrócenie)
Poprzeczna (oś Y) przodostopie/śródstopie: przywiedzenie/odwiedzenia

staw skokowy / stęp: rotacja wewnętrzna/zewnętrzna
Ruchu w trzech płaszczyznach supinacja (połączenie zgięcia, przywiedzenia i inwersji)

pronacja (połączenie wyprostu, odwiedzenia i ewersji)
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2. Artroskopia stawu skokowego

Istotne dane anatomiczne
●	 Staw skokowo -piszczelowy składa się z widełek stawu skokowego od góry i od 

dołu kopuły bloczka kości skokowej (ryc. 1)
●	 Staw piszczelowo -strzałkowy dalszy: wypukła powierzchnia strzałki po stro-

nie przyśrodkowej tworzy staw z wcięciem strzałkowym piszczeli. Więzozrost 
piszczelowo -strzałkowy obejmuje więzadło piszczelowo -strzałkowe przednio-
-dolne, więzadło piszczelowo -strzałkowe tylno -dolne, międzykostne więzadła 
piszczelowo -strzałkowe i błonę międzykostną.

●	 Kompleks więzadła trójgraniastego tworzy głębokie i powierzchowne więzadło 
trójgraniaste, które przeciwdziała bocznemu przemieszczaniu bloczka kości sko-
kowej i koślawieniu stawu skokowego

●	 Boczne więzadła stawu skokowego to więzadło skokowo -strzałkowe przednie 
(ATFL – anterior talofibular), więzadło piętowo -strzałkowe (CFL – calcaneofibular), 

Do zapamiętania
●	 Wskazania do artroskopii to leczenie ubytków chrzęstno -kostnych bloczka 

kości skokowej, oczyszczenie/usunięcie osteofitów i zapalenie błony mazio-
wej, usunięcie ciał wolnych oraz usunięcie chrząstki w celu usztywnienia 
stawu skokowego

●	 Aby zabieg chirurgiczny był skuteczny, niezbędne są dystrakcja stawu skoko-
wego, właściwe instrumentarium i prawidłowe dostępy artroskopowe

●	 Dostępy/umiejscowienie portów artroskopowych: przednio -boczny, 
przednio -przyśrodkowy, tylno -boczny i tylno -przyśrodkowy; dokładne ich 
umiejscowienie jest konieczne do prawidłowego wykonania operacji

●	 Nerw strzałkowy powierzchowny jest najbardziej narażony na uszkodzenia 
jatrogenne

Ryc. 1. Obraz anatomiczny 
przedniej powierzchni sta-
wu skokowego. Widoczny 
koniec dalszy kości pisz-
czelowej, kostka przyśrod-
kowa, bloczek kości sko-
kowej.
Tibia – kość piszczelowa,
Talus – kość skokowa,
MM – kostka 
przyśrodkowa.
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więzadło skokowo -strzałkowe tylne (PTFL – posterior talofibular) → przeciwdzia-
łają one siłom szpotawiącym

●	 Struktury nerwowo -naczyniowe po stronie przedniej stawu skokowego: nerw 
strzałkowy powierzchowny, nerw udowo -goleniowy, tętnica i żyła piszczelowa 
przednia, nerw strzałkowy głęboki (ryc. 2).

●	 Struktury nerwowo -naczyniowe po stronie tylnej stawu skokowego: nerw łydko-
wy, nerw piszczelowy, tętnica i żyła piszczelowa tylna

Wskazania do leczenie operacyjnego
●	 Przewlekłe zmiany chrzęstno -kostne (usunięcie, debridement z mikrozłamaniami) 

lub ostre (stabilizacja złamań chrzęstno -kostnych)
●	 Wycięcie błony maziowej
●	 Konflikt piszczelowy przedni – wycięcie tkanek miękkich i osteofitów kości pisz-

czelowej/skokowej
●	 Usunięcie ciał wolnych
●	 Usunięcie powierzchni stawowych w celu usztywnienia stawu skokowego

Przygotowania okołooperacyjne
●	 Dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe umożliwia rozpoznanie różnico-

we i decyduje o wykonaniu odpowiednich badań obrazowych
●	 Ułożenie pacjenta: na plecach, ustawienie pośrednie stopy w osi kolca biodrowego; 

zgięcie biodra i kolana celem zwiększenia oddalenia powierzchni stawu skokowe-
go i zmniejszenia napięcia mięśnia brzuchatego łydki

●	 Należy używać nieinwazyjnych sposobów rozciągania, które nie zaburzą jałowo-
ści pola operacyjnego, aby uzyskać dostęp do powierzchni stawu piszczelowo-
-skokowego (ryc. 3). Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego w przy-
padkach konfliktu piszczelowo -skokowego i zapalenia błony maziowej wymaga 
zgięcia grzbietowego w stawie skokowo -goleniowym. Zmniejszone jest wówczas 
ryzyko uszkodzenia głębokich struktur naczyniowo -nerwowych i chrząstki sta-
wowej.

●	 W większości przypadków odpowiedni jest artroskop o średnicy 2,7 mm, z kątem 
30°. Użyteczne są małe narzędzia, w uzupełnieniu 3,5 mm golarka artroskopowa, 
4,0 mm okrągłe wiertło różyczkowe i szydło do wykonywania mikrozłamań.

Lokalizacja dostępów (portów) operacyjnych

Opisano wiele dostępów artroskopowych do stawu skokowego, ale podstawowymi 
są dostępy przednio boczny i przednio -przyśrodkowy.
●	 Przednio -przyśrodkowy: podstawowy port obrazujący; wykonuje się go w pierw-

szej kolejności. Wykonaj dostęp 2,5 mm przyśrodkowo do ścięgna mięśnia pisz-
czelowego przedniego, bezpośrednio na poziomie stawu; natnij skórę; dotrzyj do 
torebki stawowej „na tępo”; wejdź do stawu z trokarem lub kaniulą; wprowadź 
artroskop i wypełnij staw płynem.

●	 Przednio -boczny: podstawowy port roboczy; należy go utworzyć, gdy artro-
skop jest wprowadzony do poszerzonego stawu. Wykonaj dostęp na poziomie 
szpary stawu, nieco bocznie do ścięgna mięśnia strzałkowego dodatkowego; po 
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Ryc. 2. Tętnica i żyła piszczelowa 
przednia oraz nerw strzałkowy głę-
boki (grot strzałki). Pęczek naczy-
niowo nerwowy leży głębiej od ścię-
gna mięśnia prostownika długiego 
palucha (EHL) na poziomie stawu 
skokowego. Uwidocznienie struk-
tur pęczka wymaga odciągnięcia 
ścięgna. Nerw strzałkowy powierz-
chowny, po przecięciu w części bliż-
szej, jest widoczny w swoim odcin-
ku dystalnym (strzałka). AT – ścię-
gno mięśnia piszczelowego przed-
niego.

Ryc. 3. Ułożenie pacjenta na 
stole operacyjnym z niein-
wazyjnym wyciągiem stawu 
skokowego. Zgięcie kończy-
ny operowanej w stawie ko-
lanowym i biodrowym unosi 
staw skokowy, aby umożliwić 
umieszczenie tylnego portu, 
i stabilizuje kończynę w czę-
ści bliższej, umożliwiając 
dystrakcję stawu skokowego. 
W tym przypadku oznaczo-
no porty przednio -boczny 
i przednio -przyśrodkowy 
(czarne linie).
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wykonaniu cięcia skórnego preparuj na tępo, starannie chroniąc nerw strzałkowy 
powierzchowny.

●	 Tylno -boczny: dostęp wykonuje się nieco bocznie od ścięgna Achillesa, 2 cm po-
wyżej od szczytu kostki bocznej. Po nacięciu skóry preparuj do torebki stawowej 
na tempo; wprowadź trokar nieco przyśrodkowo, kierując się na przestrzeń mię-
dzypalcową między I a II palcem. Port znajduje się na poziomie wyrostka tylnego 
kości skokowej.

●	 Tylno -przyśrodkowy: rzadko wskazany z powodu bliskości pęczka naczyniowo-
-nerwowego tylnego (tętnicy i żyły piszczelowej tylnej oraz nerwu piszczelowego). 
Nacięcie skóry wykonaj przyśrodkowo od ścięgna Achillesa, 2 cm powyżej szczytu 
kostki przyśrodkowej; przejdź przez torebkę stawową pod bezpośrednią kontrolą 
wzrokową z portu tylno -bocznego. Wszystkie narzędzia muszą pozostać bocznie 
od ścięgna mięśnia zginacza długiego palucha.

Ryc. 4. Bloczek kości skokowej ze 
szczeliną pęknięcia chrzęstnej po-
wierzchni stawowej.

Ryc. 5. Ciało wolne przedniego za-
chyłka stawu skokowego. W większo-
ści przypadków znajdują się w tylnej 
części stawu skokowego. Korzystając 
z shavera ze ssaniem, można „wycią-
gnąć” ciała wolne i je usunąć.
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Artroskopia diagnostyczna
●	 Rozpoczyna się w przednim przedziale stawu skokowego. Oceń stan błony mazio-

wej, obecność ciał wolnych i osteofitów.
●	 Obejrzyj powierzchnie stawowe stawu piszczelowo -skokowego. Badaj delikat-

nie w celu odnalezienia uszkodzeń chrzęstno -kostnych bloczka kości skokowej 
(ryc. 4).

●	 Obejrzyj część boczną, między bloczkiem kości skokowej a kostką boczną, w za-
kresie przedniego zachyłka stawu skokowego oraz powierzchni stawu skokowo-
-piszczelowego. Skontroluj dolną część więzozrostu piszczelowo -strzałkowego.

●	 Zobacz przyśrodkową część stawu między bloczkiem kości skokowej a kostką 
przyśrodkową w podobny sposób

●	 Możesz zobaczyć tylną część stawu, obracając w odpowiedni sposób artroskop, ale 
niektóre patologie mogą wymagać dostępu tylnego z powodu krzywizny bloczka 
kości skokowej

●	 Ciała wolne częściej znajdują się w części tylnej, dlatego niezbędna jest dokładna 
kontrola zachyłka tylnego (ryc. 5)

Powikłania
●	 Występują w przypadku 3–17% wykonywanych zabiegów
●	 Uszkodzenia naczyniowo -nerwowo związane z umiejscowieniem portu operacyj-

nego są najczęściej zgłaszanym powikłaniem (najczęściej uszkodzeniu ulega nerw 
strzałkowy powierzchowny)

●	 Inne powikłania to uszkodzenia chrząstki stawowej, zakażenie operowanego miejs-
ca i zespół algodystroficzny

Piśmiennictwo
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3. Artrodeza stawu skokowego

Wprowadzenie
●	 Leczenie zachowawcze objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego 

obejmuje stosowanie wkładek do butów lub odpowiedniego obuwia usztywniają-
cego staw skokowy oraz amortyzującego piętę (SACH – solid ankle cushion heel), 
leki przeciwzapalne, iniekcje śródstawowe (kortykosteroidów lub kwasu hialuro-
nowego) oraz stosowanie ortezy stawu skokowego lub sztywnej skórzanej sznuro-
wanej ortezy (typu Arizona)

●	 Zastosowanie unieruchomienia z możliwością obciążania przed leczeniem opera-
cyjnym daje pacjentowi możliwość oceny i akceptacji sposobu leczenia i spodzie-
wanego stopnia złagodzenia bólu po usztywnieniu stawu

Wskazania do leczenie operacyjnego
●	 Nasilające się dolegliwości bólowe stawu skokowego w przebiegu choroby zwyrod-

nieniowej, które w istotny sposób upośledzają funkcjonalnie chorego i nie ulegają 
poprawie pomimo prowadzonego leczenie zachowawczego

●	 Etiologia: najczęściej pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego (po-
nad 70% przypadków)

●	 Inne przyczyny choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego obejmują: zmiany 
pozapalne (poinfekcyjne), przewlekłą niestabilność, artropatię zapalną, artropatie 
neuropatyczne, pierwotną chorobę zwyrodnieniową, niepowodzenie po protezo-
plastyce stawu i jałową martwicę kości

Przygotowania okołooperacyjne
●	 Do oceny radiologicznej zmian stawu skokowego niezbędne jest wykonanie ra-

diogramów stawu skokowego w obciążeniu w projekcji przednio -tylnej, bocznej 
i „na widełki” (ryc. 6)

Do zapamiętania
●	 Artrodeza stawu skokowego jest wskazana u chorych z chorobą zwyrodnie-

niową stawu oraz dolegliwościami bólowymi mimo leczenie zachowawczego
●	 Najczęstsza etiologia to pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawu
●	 Chirurgiczny sposób usztywnienia stawu skokowego obejmuje procedury 

artroskopowe lub otwarte; polega na odpowiednim przygotowaniu końców 
stawowych w celu uzyskania zrostu kostnego

●	 Wyniki usztywnienia stawu skokowego są ogólnie dobre, ale z czasem może 
dochodzić do rozwoju choroby zwyrodnieniowej sąsiednich stawów, najczę-
ściej stawu skokowo -piętowego (stawu podskokowego)

●	 Usztywnianie stawu skokowego wykonuje się w zgięciu pośrednim stopy, 5° koś-
lawości i nieznacznej rotacji zewnętrznej; ma to decydujące znaczenie w uzys-
kaniu jak najlepszej czynności i zmniejszenia obciążeń sąsiednich stawów
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●	 Chorego należy poinformować o pooperacyjnym obciążaniu oraz poinformować 
o konieczności zaprzestania palenia tytoniu w okresie pooperacyjnym

Metody operacyjne

Artrodezy artroskopowe: zazwyczaj u pacjentów bez zniekształceniem stawu skoko-
wego lub z małym zniekształceniem oraz prawidłową gęstością kości. Osteosynteza 
może być wykonywana wyłącznie z użyciem śrub.

Artrodezy otwarte: szczególnie wskazane u pacjentów z ciężkim zniekształceniem 
stawu skokowego. Lepsza wizualizacja stawu i dokładna korekcja zniekształceń po-
zwalają na wykorzystanie zespoleń płytowych.

●	 Dostępy operacyjne: możliwy jest dostęp boczny z resekcją lub osteotomią strzałki 
lub dostęp przedni (między ścięgnem mięśnia piszczelowego przedniego i pro-
stownikiem długim palucha), najrzadziej wykonywany jest dostęp tylny (ochrona 
tkanek miękkich)

●	 Po uzyskaniu dostępu operacyjnego i odsłonięciu stawu należy usunąć pozostałą 
chrząstkę i tkankę podchrzęstną powierzchni stawowych (ryc. 7)

●	 Po osiągnięciu pożądanego ustawienia powierzchni stawowych należy wykonać 
stabilizację z kompresją

●	 Następnie wykonuje się stabilizację wewnętrzną śrubami (śruby 6,5 mm lub płyta 
i śruby), a w przypadku przebytego zakażenia stawu lub u pacjentów ze znaczną 
osteopenią – stabilizatorem zewnętrznym. Zarówno zespolenie samymi śrubami, 
jak i zespolenie płytami i śrubami wykazuje podobnie wysoką częstość osiągnięcia 

Ryc. 6. Radiogramy w projekcjach AP i bocznej u pacjenta ze schyłkową chorobą zwyrodnie-
niową stawu skokowego. Należy zwrócić uwagę na przednie podwinięcie kości skokowej na 
radiogramie bocznym, które musi być uwzględnione śródoperacyjnie.
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Ryc. 7. Zastosowanie dystrakto-
ra umożliwia dobre uwidocznienie 
powierzchni stawowej kości piszcze-
lowej (strzałka), ułatwia usunięcie 
chrząstki i prawidłowe przygotowa-
nie kości. Przesunięcie dystraktora 
przyśrodkowo i bocznie zapewnia 
dostęp do całego stawu.

Ryc. 8. Radiogram w projekcjach AP i bocznej stawu skokowego pacjenta rok po otwartej 
artrodezie. Należy zwrócić uwagę na usztywnienie stawu skokowo -piszczelowego w pozycji 
pośredniej.



Zagadnienia ogólne 849

zrostu kostnego, zbliżoną do 95–100% z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
(ryc. 8).

Optymalnym ustawieniem stawu skokowego jest pozycja pośrednia w płaszczyźnie 
strzałkowej, 5–10° rotacji zewnętrznej, 5° koślawości stępu (w celu utrzymania ruchu 
w zakresie stępu) (ryc. 9).
Artrodeza piszczelowo -skokowo-piętowa może być wykonywana z użyciem gwoździa 
wprowadzanego od pięty (wstecznie) lub płyty z jednoczasową usztywnieniem sta-
wu podskokowego i piszczelowo -skokowego. Zastosowanie samych śrub w stabili-
zacji stawu piszczelowo -skokowo-piętowego wykazuje większy odsetek braku zrostu 
w stosunku do innych zespoleń.

Wyniki
●	 Aż 90% pacjentów po udanym usztywnieniu stawu skokowego było zadowolonych 

z wyników leczenia i zgłaszało zmniejszenie bólu i poprawę funkcji
●	 Badania wykazują zmianę chodu, ale często ma to subtelny charakter i nie ma 

znaczenia klinicznego po odpowiednim dobraniu obuwia. Wykazano znaczne 
zmniejszenie długości kroku i prędkości w porównaniu do populacji osób zdro-
wych i chorych leczonych z zastosowaniem całkowitej protezoplastyki stawu sko-
kowego.

Powikłania
●	 Rozwój choroby zwyrodnieniowej sąsiednich stawów (najczęściej); zazwyczaj do-

tyczy stawu skokowo -piętowego
●	 Brak zrostu: w ostatnich metaanalizach w zakresie 0–5%, podwyższony do 40% 

u palaczy tytoniu
●	 Wadliwy zrost, zaburzenia gojenia rany, zakażenie i uszkodzenia struktur nerwo-

wych

Ryc. 9. Śródoperacyjny wi-
dok stawu skokowego poka-
zujący pośrednie ustawienie 
(90°) po artrodezie.
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Część XII
Patologia ortopedyczna

Frank J. Frassica, Renee Genoa i Gregory Osgood

1.1. Wprowadzenie

Należy posiadać umiejętność odróżniania procesów nieonkologicznych od onko-
logicznych. Chirurg powinien zatem wiedzieć, które zmiany patologiczne można 
bezpiecznie obserwować, a których pacjentów należy skierować do lekarza ortopedy 
onkologa.

Do umiejętności, które powinien posiadać chirurg, zaliczane są:
1. Ewaluacja dorosłego pacjenta z destrukcyjną zmianą patologiczną kości, zadecy-

dowanie, czy należy rozpocząć leczenie czy może skierować pacjenta do ortopedy 
onkologa.

2. Ewaluacja młodego pacjenta z destrukcyjną zmianą patologiczną kości, zadecy-
dowanie czy należy rozpocząć leczenie czy może skierować pacjenta do ortopedy 
onkologa.

3. Ewaluacja pacjenta z guzem tkanek miękkich, zadecydowanie, co do dalszego po-
stępowania w leczeniu: (1) obserwacja, (2) pobranie wycinka do badania lub biop-
sja igłowa czy (3) wycięcie zmiany i poddanie jej badaniu patomorfologicznemu.

4. Wiedza na temat charakterystycznych obrazów radiologicznych (włókniak nieko-
stniejący, kostniako chrzęstniak, chrzęstniak śródkostny, złamanie zmęczeniowe, 
choroba Pageta, dysplazja włóknista, zwał kości, wyspa kostna, kostnienie hetero-
topowe, kostniak kostninowy.
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Dorosły z destrukcyjną zmianą patologiczną 
kości (wiek 40–80+ lat)

Frank J. Frassica, Renee Genoa i Gregory Osgood

Wraz ze starzeniem u pacjenta mogą rozwinąć się destrukcyjne zmiany chorobowe 
w kościach (tab. 1). Najczęściej spotykaną zmiana destrukcyjną kości są przerzuty 
nowotworowe. Inne częste przyczyny to szpiczak mnogi, chłoniak, chrzęstniakomię-
sak oraz włóknista histiocytoma (mięsak histiocytarny).

Bardzo niewiele łagodnych zmian chorobowych kości daje objawy u osób doro-
słych. Choroba Pageta, jako jedna z niewielu, daje czasem objawy kliniczne. U pacjen-
tów z uszkodzeniami kości wtórnymi do hiperparatyroidyzmu również mogą one wy-
stąpić. Chrzęstniaki i zawały kości najczęściej nie powodują dolegliwości bólowych.

Po stwierdzeniu destrukcyjnej zmiany kostnej u pacjenta lekarz przeprowadza 
ewaluację celem znalezienia jej przyczyny. Schemat postępowania jest dość prosty.
●	 TK klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy: badanie jest szybkie (trwa nie-

całe 3 min) może zostać przeprowadzone bez podania kontrastu. To badanie jest 
bardzo czułe wobec:
– Raka płuca
– Raka nerki

Do zapamiętania
●	 Wszyscy pacjenci, którzy przebyli leczenie operacyjne z powodu przerzutów 

nowotworowych do kości są także poddawani leczeniu z użyciem naświetla-
nia promieniowaniem zewnętrznym IR oraz bisfosfonianów

●	 Przed leczeniem operacyjnym przerzutów do kości u pacjenta z pojedynczą 
zmianą kostną należy dokonać ewaluacji (może ona obejmować biopsję)

●	 Leczenie szpiczaka mnogiego obejmuje chemioterapię oraz terapię bisfos-
fonianami, natomiast leczenie operacyjne jest zarezerwowane dla chorych 
ze złamaniem lub złamaniem zagrażającym 

●	 Leczeniem  chłoniaka kości jest chemioterapia; resekcja nie ma tu zastoso-
wania

●	 Chrzęstniakomięsaki leczone są przy zastosowaniu szerokiej resekcji bez 
chemioterapii lub radioterapii
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– Przerzutów nowotworowych do płuc
– Przerzutów nowotworowych do wątroby
– Powiększonych węzłów chłonnych

●	 Skanowanie kości technetem (scyntygrafia): bardzo czułe badanie wobec prze-
rzutów nowotworowych do kości. Jeżeli jest obecne więcej niż jedno ognisko de-
strukcyjnych zmian kości (zwiększony wychwyt w scyntygrafii kości, korelacja 
z obrazem radiologicznym), diagnostyka różnicowa zawęża się z powodu wyklu-
czenia procesów przebiegających jednoogniskowo (chondrosarkoma lub złośliwe 
włóknienie histiocytarne).

●	 Badania laboratoryjne
– Morfologia krwi obwodowej

●	 Stężenie hemoglobiny – niskie stężenia hemoglobiny są częstym wskaźni-
kiem wypierania szpiku kostnego przez proces złośliwy. Stężenie hemoglo-
biny < 12 mg/dl jest objawem występującym u 2/3 pacjentów ze szpiczakiem 

Tabela 1. Diagnostyka różnicowa zmian destrukcyjnych kości u pacjentów dorosłych (wiek 
40–80+ lat)
Zmiany łagodne Zmiany złośliwe

Chrzęstniak Przerzuty nowotworowe do kości
Wyspa kostna Szpiczak mnogi
Choroba Pageta Chłoniak
Hiperparatyroidyzm Chrzęstniakomięsak

Złośliwe włóknienie histiocytarne 
(niezróżnicowany mięsak)

Ryc. 1. Projekcja przednio -tylna 
stawu biodrowego ukazująca zmia-
nę destrukcyjną bliższej części ko-
ści udowej. Diagnostyka różnicowa 
obejmuje przerzuty nowotworowe, 
szpiczaka mnogiego, chłoniaka, 
chrzęstniakomięsaka oraz złośliwe 
włóknienie histiocytarne.
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mnogim. U pacjentów, u których stężenie hemoglobiny wynosi < 12 mg/dl 
oraz OB > 50 mm/godz., często stwierdza się szpiczaka mnogiego.

●	 Liczba krwinek białych – wysoka liczba może występować u pacjentów ze 
złośliwymi procesami nowotworowymi układu krwiotwórczego

– OB – sedymentacja erytrocytów – podwyższone wartości występują w stanach 
zapalnych. U 2/3 pacjentów ze szpiczakiem mnogim występuje podwyższone 
OB > 50 mm/godz.

– Stężenie wapnia i fosforanów – wysokie stężenie wapnia i niskie stężenie fosfo-
ranów jako przyczynę licznych ognisk uszkodzeń kostnych sugeruje hiperpa-
ratyroidyzm. Określone typy raka dające przerzuty do kości, np. rak płuc, rak 
piersi, chłoniaki, mogą przebiegać z podwyższonym stężeniem wapnia i prawi-
dłowym stężeniem fosforanów.

Podejmowanie decyzji – przy użyciu schematu ewaluacji istnieje 80–90% szansy 
na znalezienie przyczyny zmian destrukcyjnych kości. Jeżeli przyczyna nie została 
ustalona, należy wykonać biopsję, aby określić charakter zmiany. Biopsja powinna 
być wykonana, ponieważ leczenie jest odmienne w zależności od rozpoznania.

Dla danego pacjenta dostępnych jest kilka metod postępowania terapeutycznego 
w zależności od rozpoznania determinującego rodzaj podjętego leczenia:
●	 Przerzuty nowotworowe do kości – po dokonaniu się rozsiewu komórek nowo-

tworowych do kości leczenie jest już tylko paliatywne, obejmuje kontrolę bólu oraz 
zapobieganie zagrażającym złamaniom
– Zmiany chorobowe w kościach długich bez zaistniałych złamań – lekarz radio-

terapeuta oraz lekarz onkolog mogą zadać pytanie lekarzowi ortopedzie, czy 
istnieje ryzyko złamania patologicznego. Ocena tego ryzyka może być bardzo 
trudna, jednak istnieje kilka czynników pomocniczych, które pozwalają odpo-
wiedzieć na to pytanie.
●	 Stopień uszkodzenia kości korowej – gdy uszkodzenie kości korowej jest 

> 50%, istnieje znacznie większe ryzyko złamania
●	 Lokalizacja zmiany chorobowej w kości – położenie ekscentryczne zmiany 

wiąże się ze znacznie większym ryzykiem złamania niż w przypadku poło-
żenie koncentrycznego

●	 Zmiana chorobowa w kości o charakterze czysto litycznym – znacznie więk-
sze ryzyko złamania kości

●	 Lokalizacja zmiany – uszkodzenia w obrębie trzonu kości wiążą się z więk-
szym ryzykiem złamania niż w przypadku przynasady lub nasady kości

●	 Zmiany chorobowe w obrębie biodra – uszkodzenia w części bliższej kości 
udowej są poddawane bardzo dużym obciążeniom zginającym i rotacyjnym. 
Zmiany chorobowe w tej lokacji są bardzo podatne na złamania, zwłaszcza 
jeżeli występuje ból podczas obciążania.
– Jeżeli zmiana spełnia kryteria złamania zagrażającego, należy przeprowa-

dzić operację zapobiegającą temu złamaniu
– Jeżeli natomiast kryteria zagrażającego złamania nie zostały spełnione, na-

leży wybrać leczenie nieoperacyjne
– Uszkodzenia kości z towarzyszącym złamaniem – w takim przypadku chirurg 

musi zdecydować, czy możliwe jest osiągnięcie stabilnego zespolenia wewnętrz-
nego. Jeżeli stabilne zespolenie nie jest możliwe do uzyskania, protezoplastyka 
może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta. Jeżeli powierzchnia 
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stawowa została zniszczona, protezoplastyka jest prawdopodobnie najodpo-
wiedniejszą metodą leczenia.

– Leczenie pomocnicze – wszyscy pacjenci poddani leczeniu operacyjnemu z po-
wodu przerzutów nowotworowych do kości powinni także przejść poopera-
cyjną radioterapię oraz leczenie bisfosfonianami. Napromienianie stosowane 
jest w celu uśmiercenia komórek nowotworowych, co zapobiega progresji oraz 
poprawia efekt przeciwbólowy leczenia.

●	 Szpiczak mnogi – stan, w którym pojedyncza linia komórek plazmatycznych (stąd 
monoklonalność) staje się nowotworem z nieregulowanym potencjałem rozro-
stowym
– W leczeniu szpiczaka mnogiego stosuje się chemioterapię oraz bisfosfoniany. 

Chemioterapia uśmierca komórki nowotworowe, natomiast bisfosfoniany po-
wstrzymują destrukcję kostną

– Chirurg ortopeda ma do spełnienia trzy zadania
●	 Jeśli jest to konieczne, ewaluacja pacjenta oraz pomoc w ustaleniu rozpozna-

nia zgodnie ze wspomnianym schematem diagnostycznym
●	 Ewaluacja w kierunku zagrażających złamań (te same kryteria, które przyjęte 

są dla przerzutów nowotworowych do kości)
●	 Leczenie złamań zgodnie z tymi samymi zasadami, które stosowane są w le-

czeniu przerzutów nowotworowych do kości
●	 Chłoniak – może wystąpić w jednej kości lub jako manifestacja rozsianej cho-

roby nowotworowej. Pacjenci z chłoniakiem często doświadczają dolegliwości 
bólowych. Mogą mieć one na początku niewielkie nasilenie, jednak ból narasta 
i słabnie. Dolegliwości mogą naśladować zapalenie stawów, kontuzję sportową lub 
zapalenie ścięgien.
– Rolą chirurga ortopedy jest przede wszystkim rozpoznanie choroby. Gdy pa-

cjent prezentuje ból sugerujący chorobę nowotworową, a obraz radiologiczny 
jest prawidłowy, należy wykonać badanie MRI celem odpowiedniej ewaluacji 
szpiku kostnego. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości w szpiku kostnym, należy 
przeprowadzić biopsję w celu określenia natury zmiany chorobowej.

– Leczenie chłoniaka to chemioterapia (skierowanie do lekarza onkologa)
●	 Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) – jest to najpowszechniej występują-

cy mięsak u osób dorosłych. Pacjent zgłasza ból, a czasem obecny jest także guz 
tkanek miękkich. Podczas przeprowadzania schematu ewaluacji pacjenta zostaje 
ujawnione uszkodzenie obejmujące jedną kość.
– Obrazowanie – w RTG często można znaleźć bardzo charakterystyczny obraz 

lizy kości. Występujące śródszpikowo chrzęstniakomięsaki to zmiany, które czę-
sto mineralizują – ukazuje się charakterystyczny obraz pierścieni, łuków i spi-
kuli. Występują także duże zmiany erozyjne, pogrubienie korówki oraz zmiany 
lityczne kości korowej. Objawy te są tak charakterystyczne, że podczas diagno-
styki różnicowej klinicysta powinien traktować możłiwość wystąpienia chon-
drosarcoma jako wysoce prawdopodobne.

– Leczenie – szerokie wycięcie zmian patologicznych obejmujące usunięcie cało-
ści guza z marginesem zdrowej tkanki. W leczeniu nie stosuje się chemioterapii 
i radioterapii.
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●	 Złośliwe włóknienie histiocytarne (niezróżnicowany mięsak) – mięsak ten może 
pojawiać się spontanicznie lub na bazie wcześniej istniejących zmian patologicz-
nych, takich jak zawał kości, następczo do napromieniania lub choroby Pageta.
– Obrazowanie – nowotwór z wysokim stopniem złośliwości mający niespecyficz-

ny obraz; zazwyczaj jest to duża, destrukcyjna zmiana patologiczna
– Leczenie – szerokie wycięcie guza z marginesem tkanki zdrowej, większość pac-

jentów otrzymuje także chemioterapię




