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Ablacja stawu biodrowego. Należy unikać procedur ablacyj-
nych, takich jak artrodeza i aloplastyka, tak długo, jak to moż-
liwe. Stanowią one rozwiązanie jedynie w przypadku nieakcep-
towanej dysfunkcji (głównie bólu) i schyłkowego zwyrodnienia 
stawu.

ARTRODEZA STAWU BIODROWEGO. Jest niedoceniana i co-
raz mniej znana operatorom, nie akceptują jej też pacjenci, 
chociaż przynosi dobre rezultaty, w tym pozwala na zachowa-
nie zdolności do pracy i rodzenia dzieci, cechuje się niewielkim 

jest poza ochrzęstną chrząstki Y służącej jej oszczędzeniu. Kość 
łonową przecina się przy użyciu piły Gigliego, przeprowadzając 
ją podokostnowo przez otwór zasłoniony dookoła gałęzi gór-
nej, co ma na celu uniknięcie zasłonowego pęczka naczyniowo-
-nerwowego. Kość kulszowa przecinana jest kątowo za pomo-
cą zagiętego osteotomu przeprowadzanego dystalnie i do tyłu, 
pomiędzy szyjką kości udowej bocznie a ścięgnem mięśnia 
biodrowo -lędźwiowego przyśrodkowo, od wcięcia podpanew-
kowego horyzontalnie w stronę wcięcia kulszowego mniejszego. 
Fluoroskopia pomaga w lokalizacji, ukierunkowaniu i określe-
niu zakresu osteotomii. Rozejście miednicy wymaga stabiliza-
cji wewnętrznej, a szerokie przemieszczenie grozi opóźnieniem 
lub brakiem zrostu, szczególnie u starszego dziecka.

Osteotomia oszczędzająca. Jest wskazana przy przetrwa-
łej dysplazji bez zwichnięcia, lecz ze znacznymi zmianami 
zwyrodnieniowymi. Może służyć jako „most” między rekon-
strukcją a ablacją. W jej trakcie odsłania się surową kostną 
powierzchnię pokrywającą głowę kości udowej i jednocześnie 
wykonuje interpozycję torebki stawowej. Powierzchnię stawo-
wą chrzęstną rozszerza się o warstwę włóknistą (niemożliwa 
jest bowiem metaplazja do chrząstki szklistej). Oba typy osteo-
tomii oszczędzającej rozpoczyna się na połączeniu bocznej 
części kości biodrowej oraz obrąbka, który podważa się w celu 
oznaczenia poziomu dla dodanej powierzchni kostnej w obsza-
rze powierzchni stawowej, nie ponad nią (gdzie skutkowałoby 
to niezbornością) [D].

OSTEOTOMIA CHIARIEGO. Całkowite przecięcie kości bio-
drowej przebiega pod kątem od dołu i boku ku górze i przyśrod-
kowi w płaszczyźnie czołowej w celu objęcia „brwi” i utrzy-
mania głowy kości udowej. Podążając za kształtem panewki, 
ulega zakrzywieniu w płaszczyźnie strzałkowej. Następnie od-
wodzi się udo wraz z przesunięciem fragmentu dystalnego do 
przyśrodka, aby tym samym pogłębić staw biodrowy poprzez 
powierzchnię dystalną fragmentu bliższego. Osteotomię stabi-
lizuje się śrubami.

OSTEOTOMIA STAHELIEGO. Stanowi typ procedury szelfo-
wej i jest znana także jako wyżłobieniowe wzmocnienie panew-
ki. W trakcie zabiegu uwidacznia się odwróconą głowę mięśnia 
prostego uda, przecina ją przy ścięgnie, oddziela od torebki i za-
chowuje przyczep boczny. Następnie przytwierdza się obrąbek 
do dołu i tworzy jednocentymetrowe wgłębienie równolegle do 
jego brzegu i tak szeroko, jak to możliwe, by zmaksymalizować 
obciążaną powierzchnię. Pobiera się korówkowo -gąbczaste 
przeszczepy z bocznej powierzchni kości biodrowej, które tnie 
się na paski w sposób zapewniający ich dopasowywanie oraz 
skraca do uzyskania dobrego kąta środek–krawędź (Wiber-
ga) zgodnie z przedoperacyjnym planem RTG, włączając w to 
głębokość szczeliny. Paskowate przeszczepy umieszcza się nad 
brzegiem bocznym panewki i zabezpiecza, przyszywając odcią-
gniętą ponad nimi głowę mięśnia z powrotem do złączonego 
ścięgna mięśnia prostego uda. Przestrzeń nad „półką” wypełnia 
się pozostałymi kostnymi przeszczepami, które będą utrzymy-
wane przez mięśnie odwodziciele uda.

Zabieg wg Staheliego jest najmniej obciążający, a jego zaletę 
stanowi pogłębienie panewki. Można go rozważać w przypad-
kach, w których doszło do powiększenia głowy kości udowej, 
np. w chorobie Legga-Calvego-Perthesa. Ponieważ zabieg wy-
konuje się z dojścia przedniego, pokrycie z tyłu jest ograniczo-
ne, a całkowite pokrycie – pomimo obrazu radiologicznego 
w projekcji AP – niekompletne.

Chiariego Staheliego

D. Osteotomia oszczędzająca kości biodrowej. Chiari zazwyczaj 
przecinał kość biodrową skośnie w celu dopasowania się do „brwi” 
i przemieszczał panewkę do przyśrodka. Staheli używał odsuniętej 
głowy mięśnia prostego uda (strzałka czerwona) do zabezpieczenia 
korowo -gąbczastych pasków wsuniętych na krawędzi panewki (strzałka 
niebieska) i uzupełnionych pobraną kością (strzałka pomarańczowa).

E. Artrodeza stawu biodrowego. Pacjent, począwszy od wieku 
niemowlęcego do późnego nastoletniego, przeszedł 6 operacji 
z powodu DDH ze zwichnięciem, w tym procedurę Chiariego 
pogłębiającą panewkę rzekomą, lecz utrzymujący się ból był ciągle 
nieakceptowalny. Artrodezę wykonano z dojścia przedniego, 
zapewniającego dogodne położenie płyty jako dźwigaru, dzięki czemu 
oszczędza się dla przyszłych rekonstrukcji mięśnie odwodziciele. Pacjent 
ułożony był na plecach w celu uzyskania odpowiedniego ułożenia 
kończyny – od 20 do 30 stopni zgięcia, 5 stopni odwiedzenia, 10 stopni 
rotacji zewnętrznej oraz mniej niż 2 cm różnicy długości kończyn. 
Część kości udowej została usunięta (przez co uzyskano autogenny 
przeszczep), by sprowadzić głowę kości udowej do właściwej panewki 
bez rozciągania nerwu kulszowego w oczekiwaniu na rekonstrukcję 
w przyszłości.
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pęczka naczyniowo -nerwowego). Pomiędzy ścięgno mięśnia 
biodrowo -lędźwiowego a przyśrodkowy brzeg szyjki wprowa-
dza się kątowo zagięty osteotom do wcięcia podpanewkowego 
i przecina – ale nie do końca – kość kulszową w kierunku tyl-
nym [B]. Przecinanie kości biodrowej rozpoczyna się dystalnie 
od kolca biodrowego przedniego górnego, a kończy bocznie 
od kresy łukowatej w miejscu, gdzie dzieli ona na pół kolumnę 
tylną. Przyśrodkową powierzchnię kości biodrowej kolumny 
tylnej przecina się w połowie, pomiędzy wcięciem kulszowym 
większym a panewką, kończąc przy niepełnym przecięciu ko-
ści kulszowej. Boczna ściana kolumny tylnej jest przecinana 
kątowo zagiętym osteotomem, rozpoczynając na przyśrodko-
wej powierzchni. Zachowuje się kolumnę tylną, co zapewnia 
stabilność osteotomii.

Fragment ustawia się w taki sposób, by „brew” położona 
była poziomo, bez retrowersji panewki i ryzyka impingemen-
tu, jednocześnie należy zapewnić pokrycia boczne i przed-
nie. Wewnątrzkostny charakter osteotomii stanowi klucz do 

odsetkiem konwersji do aloplastyki i ponownego zastosowania 
tego samego leczenia [E]. Pozwala uwolnić pacjenta od bólu. 
Efekty artrodezy są trwałe, a czas ich trwania wynosi przeszło 
20 lat. Dodatkowo nie ogranicza ona aktywności. Może być 
przekonwertowana do aloplastyki z podstawowym determi-
nantem związanym z wydolnością mięśni odwodzicieli uda. 
Z drugiej strony eliminuje ona możliwość ruchu, co utrudnia 
funkcjonowanie zarówno w życiu codziennym, np. przy za-
kładaniu skarpet, jak i przy rekreacji. Niekiedy w widoczny 
sposób zaburza chód, objawiając się skróceniem fazy podporu 
i wydłużeniem fazy wymachu, przekrzywieniem miednicy do 
przodu i hiperlordozą lędźwiową. Przenosi obciążenia do dol-
nej części grzbietu oraz tożstronnego stawu kolanowego, który 
może stać się bolesny. Przejście do aloplastyki, która uwalnia 
od bólu i zachowuje możliwość ruchu, u młodszych dzieci wią-
że się ze skróconym czasem funkcjonowania i wielokrotnymi 
rewizjami [E].

WIEK DOJRZAŁY

Chrzastka Y jest zamknięta, dzięki czemu tylna kolumna może 
być zachowana w niebezpośredniej osteotomii kości biodrowej.

Osteotomia przypanewkowa. Wykonuje się ją z dojścia 
przedniego dziesięciocentymetrowym, skośnym cięciem [A]. 
Do przedziału powierzchownego dochodzi się poprzez po-
chewkę mięśnia napinacza powięzi szerokiej, co pozwala omi-
nąć nerw skórny uda boczny (podobnie jak w dostępie do 
przedniej części dalszego końca kości promieniowej poprzez 
pochewkę zginacza nadgarstka promieniowego w celu unik-
nięcia tętnicy promieniowej). Mięsień biodrowo -lędźwiowy 
odsuwa się od mięśnia prostego uda, który zostaje zachowa-
ny, aby nie dopuścić do jego osłabienia, uwidaczniając kolec 
biodrowy przedni dolny. Następnie odsunięciu spod mięś-
nia prostego uda ulega także mięsień biodrowo -torebkowy, 
tak jak i mięśnie pośladkowe średni i mniejszy, co ma na celu 
uwidocznienie torebki stawu. Po ścięgnie mięśnia biodrowo-
-lędźwiowego dociera się do krętarza mniejszego. W kolejnym 
etapie, pozostając podokostnowo, przecina się tkanki wzdłuż 
przyśrodkowej powierzchni kości biodrowej do wcięcia kul-
szowego większego, omijając nerw kulszowy i tętnicę poślad-
kową górną i nie ingerując w boczną powierzchnię oraz od-
wodziciele. Poszerza się przedział pomiędzy ścięgnem mięśnia 
biodrowo -lędźwiowego a przyśrodkową częścią szyjki kości 
udowej do tyłu za mięsień zasłaniacz zewnętrzny, aż do wcięcia 
podpanewkowego. Następnie odsuwa się ochraniający naczy-
nia udowe mięsień biodrowo -lędźwiowy w stronę przyśrodko-
wą, poza wyniosłość biodrowo -grzebieniową, gdzie gałąź kości 
łonowej może być uwidoczniona dookoła i podokostnowo, by 
uniknąć zasłonowego pęczka nerwowo -naczyniowego.

Ze względu na długoterminowe osłabienie mięśnia proste-
go uda dookoła niego – bez jego przecinania – wykonuje się 
przednią, przyśrodkową i boczną artrotomię. Ocenia się obrą-
bek – którego odsetek uszkodzeń jest niski w dwóch pierw-
szych dekadach życia, a wzrasta o 10% po kolejnej dekadzie – 
i dokonuje potrzebnych napraw lub debridementu. Choroby 
szyjki i głowy kości udowej także mogą być zaopatrzone ope-
racyjnie, np. przez cheilektomię.

Przeprowadza się piłę Gigliego przez otwór zasłoniony i prze-
cina kość łonową od wewnątrz do zewnątrz (cięcie do przodu 
może bowiem zwiększyć ryzyko uszkodzenia zasłonowego 
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A. Osteotomia okołopanewkowa. Wyróżnia się 4 podstawowe 
cięcia. P – łonowe, Is – kulszowe, PC – kolumna tylna, Il – biodrowe. 
Główne pęczki naczyniowo -nerwowe kończyny dolnej przechodzą  
przez pole operacyjne. S – nerw kulszowy, tętnica pośladkowa górna,  
F – udowy, O – zasłonowy.

H

B. Techniki osteotomii okołopanewkowych. Cięcie kości 
kulszowej jest prowadzone wstecznie i nie do końca zagiętym kątowo 
osteotomem (strzałka brązowa). Cięcie kości łonowej wykonuje się 
całkowicie, z użyciem piły Gigliego (strzałka zielona). Cięcie kości 
biodrowej jest także całkowite (strzałka różowa), przeprowadza się je do 
punktu w połowie odległości pomiędzy wcięciem kulszowym większym 
(biały) a panewką, gdzie cięcie kolumny tylnej (czarny) może połączyć się 
z cięciem kości kulszowej. H – głowa kości udowej.
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CHOROBA LEGGA-CALVEGO-PERTHESA
Pomimo faktu, że półki uginają się pod ciężarem publikacji na 
temat tego schorzenia (Rang), choroba Legga-Calvego -Perthesa 
(LCP) ciągle pozostaje nie do końca poznana i budzi kontro-
wersje. Jej nazwa wiąże się ze spostrzeżeniem Amerykanina, 
który zwrócił uwagę na bezbolesne utykanie (1910), Francu-
zem, który nazwał je „coxa plana” w związku z pozostającą de-
formacją (1910), oraz Niemcem, którego asystent jako pierw-
szy uwidocznił chorobę na radiogramie (1898, opublikowane 
w 1910). Znana jest także jako choroba Waldenströma, a ta na-
zwa pochodzi od szwedzkiego lekarza, który wiązał ją z gruźlicą 
(1909). Po raz pierwszy udokumentowano ją w atlasie Köhlera 
10 lat po odkryciu przez Röentgena promieni X w 1895 roku.

ANATOMIA PATOLOGICZNA

Schorzenie to jest tożsame z jałową martwicą głowy kości udo-
wej pod względem zarówno radiologicznym, jak i patologicz-
nym [A], co potwierdza średnia wieku. Innymi czynnikami 
związanymi z chorobą są predyspozycje genetyczne, anomalie 
naczyniowe (miejscowy stan stawu biodrowego) i odchylenia 
hormonalne (uogólnione zaburzenie). Modele zwierzęce LCP 
charakteryzują się odpowiedzią naprawczą, która następuje po 
rewaskularyzacji i cechuje się resorpcją kości przez osteoklasty 
z następczym włóknieniem i unaczynieniem bez tworzenia się 
zorganizowanej tkanki kostnej, co może powodować kruchość 
kości udowej i jej deformację.

Pojawiające się niedokrwienie jest przejściowe i trwa w gra-
nicach tygodni, stymulując odpowiedź zapalną, w tym ból, za-
palenie błony maziowej i wysięk. Martwa kość ostatecznie tra-
ci swą integralność strukturalną, co skutkuje jej zapadnięciem 
się z pozostawieniem pośrodku radiodensyjnej nasady pod-
chrzęstnej przestrzeni znanej jako objaw półksiężyca. Uszko-
dzenie chrząstki wzrostowej może prowadzić do tworzenia się 
mostów kostnych, a tym samym pogłębienia zaburzeń wzro-
stu. Powrót unaczynienia umożliwia resorpcję martwej tkanki 
kostnej nasady, która ulega obrzękowi i na radiogramach wy-
daje się „pokawałkowana”. Podczas tej fazy głowa kości udo-
wej jest miękka i podatna na zniekształcenie, spłaszczając się 
i poszerzając, a w najcięższych przypadkach charakteryzuje 
się wgłębieniami od brzegu panewki. Po resorpcji martwej 
tkanki kostnej zachodzi powolny proces tworzenia się no-
wej tkanki, połączony z przebudową głowy kości udowej ze 

jej stabilności – stosuje się 3 lub 4 śruby. Osteotomia ta jest 
wolna od ograniczeń narzuconych tkankom miękkim, któ-
re uniemożliwiają osteotomię kości biodrowej w niedojrzałej 
miednicy, w której pozycjonowanie fragmentu kostnego łączy 
pokrycie przednie i boczne, powodując retrowersję panewki.

Powikłania tego typu osteotomii maleją wraz ze wzrostem 
doświadczenia [C]. Do najcięższych należy uszkodzenie ner-
wu kulszowego; rzadziej zaś występują uszkodzenia nerwów 
zasłonowego i udowego. Uraz naczyń udowych może wy-
nikać z ich ekspozycji i manipulacji przy dojściu biodrowo-
-pachwinowym. Osteotomii śródstawowej może zapobiec sto-
sowanie fluoroskopii. Wysoki odsetek przypadków konfliktu 
udowo -panewkowego świadczy o tym, jak wielką wagę trzeba 
przywiązywać do precyzji przy pozycjonowaniu fragmentu. 
Izolowany brak zrostu kości łonowej zazwyczaj jest bezobjawo-
wy, podczas gdy niezrośnięcie kości kulszowej może wymagać 
zespolenia. Skostnienia pozaszkieletowe mają wieloczynniko-
we podłoże, w tym genetyczne, np. wrodzone cechy stawu bio-
drowego i działania jatrogenne. Neuropraksja nerwu skórnego 
bocznego uda wynika z ucisku przy retrakcji tkanek i mija sa-
moistnie, w wielu przypadkach w całkowity sposób, a przynaj-
mniej w na tyle dużej części, że przez dłuższy czas nie stanowi 
problemu dla większości pacjentów.

Wyniki związane są z rozmiarem istniejącej koksartrozy [D]. 
Jest to zabieg operacyjny oszczędzający staw, który jednak nie 
odwraca przebiegu choroby. Różnice pojawiają się w wynikach 
remodelowania po osteotomii niedojrzałej miednicy. Pacjenci 
z niewielkimi lub umiarkowanymi zmianami zwyrodnienio-
wymi mogą doświadczyć ogólnej poprawy związanej zarówno 
z samym stawem, jak i jego funkcjonowaniem, odczuwalnej 
np. w trakcie uprawiania sportu. Ciężka koksartroza nie rokuje 
poprawy po przypanewkowej osteotomii, nawet jako czasowe 
rozwiązanie u młodego pacjenta, a stanowi wskazanie do pro-
cedury ablacyjnej.
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D. Korzyści zdrowotne po osteotomii przypanewkowej (PAO 
– periacetabular osteotomy). W łagodnym zwyrodnieniu stawu 
biodrowego korzyści te górują nad tymi, które płyną z aloplastyki 
(THA – total hip arthroplasty) po około 10 latach. Są one opóźnione 
w przypadku zmian umiarkowanych (strzałka niebieska), a mogą być 
zupełnie nieobecne przy zmianach nasilonych.

C. Powikłania osteotomii przypanewkowej. Operacja jest bezpieczna, 
ponieważ powikłania zmalały wraz ze wzrostem doświadczenia

Powikłanie Odsetek

Nerwowe – poważne 1%

Naczyniowe Mniej niż 1%

Osteotomia śródstawowa 1%

Utrata stabilizacji 1%

Niedostateczne lub nadmierne pokrycie 10% lub mniej

Brak zrostu 2%

Skostnienia pozaszkieletowe 10% lub mniej

Nerwowe – nerw skórny uda boczny 50%

Niekompletny łuk

Unaczynienie
końca bliższego
kości udowej

Krętarz większy

Torebka

Jądro kostnienia części bliższej kości udowej
Chrząstka głowy kości udowej

Niestały łuk naczyniowy
Mięsień biodrowo-lędźwiowy
Tętnica głęboka uda

Boczna tętnica nasadowa

A. Unaczynienie w okolicy nasady bliższej kości udowej. Anomalia 
dodatkowej arkady naczyń końca bliższego kości udowej może narazić 
jej głowę na ryzyko niedokrwienia.
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i całkowitym rozejściem. W przypadku obustronnej choroby 
należy rozważyć ogólny wywiad i badanie, w tym układu kost-
nego, w celu wykluczenia dysplazji szkieletowej, np. kręgowo-
-nasadowej lub mnogiej nasadowej. Inne schorzenia cechujące 
się nieregularnością bliższej nasady kości udowej, takie jak za-
burzenia metaboliczne lub hormonalne, można rozróżnić dzię-
ki objawom pochodzącym z innych układów.

Badanie fizykalne. W wywiadzie odnotowuje się objaw „bez-
bolesnego” utykania w połączeniu z dysproporcją symptomów: 
ból na początku może być znaczny, z tendencją spadkową do 
łagodnych objawów okresowych. W długo trwającej chorobie 
z utrwaloną deformacją utykanie może być skutkiem osłabie-
nia mięśni odwodzicieli stawu biodrowego, co dobrze widać 
w chodzie Trendelenburga. Dziecko jest małe jak na swój wiek, 
a staw biodrowy cechuje się sztywnością. Najwcześniej ograni-
czeniu ulega rotacja wewnętrzna wraz z powstaniem przykur-
czu zgięciowo -przywiedzeniowego.

Obrazowanie. Rentgenogramy są kluczowe i zazwyczaj wy-
starczają do diagnozy i kontrolowania.

STADIUM KLINICZNE [B]. Podczas gdy niedokrwienie jest 
„radiologicznie nieme”, towarzyszący mu proces zapalny może 

zróżnicowanym stopniem jej zniekształcenia w zależności od 
wieku dziecka i rozległości procesu.

Znane są przypadki występowania schorzenia zarówno w ro-
dzinie, jak i w sposób sporadyczny. Mutacja typu missense genu 
kodującego łańcuchy α -1 kolagenu typu II na chromosomie 
12q13 została rozpoznana u członków japońskiej rodziny do-
tkniętych tą chorobą.

DIAGNOSTYKA

Typowym pacjentem z tym schorzeniem jest nieduży, nad-
miernie aktywny chłopiec rasy kaukaskiej, wątłej budowy ciała 
(Wynn -Davies). Choroba ta 5 razy rzadziej dotyka dziewcząt, 
lecz w ich przypadku przebiega ciężej. Najczęściej zapada-
ją na nią dzieci w wieku od 4 do 8 lat, gdy ukrwienie głowy 
kości udowej zależne jest wyłącznie od tętnicy okalającej udo 
przyśrodkowej. W 10% przypadków zachorowania cechują się 
obustronnością, lecz niejednoczasowością. Obustronne, jed-
noczasowe przypadki są rzadziej spotykaną dysplazją nasad 
głowy kości udowej (Meyer), która ma wcześniejszy począ-
tek, jest mniej deformująca oraz charakteryzuje się szybszym 

Niedokrwienie,
upośledzenie,
unaczynienie

Zapadnięcie się
głowy kości udowej

Objaw
półksiężyca

Fragmentacja

Przebudowa

Resztkowa deformacja:
Przerost krętarza

Spłaszczenie głowy
Powiększenie głowy

Biodro krótkie

Epizod
niedokrwienia

B. Kliniczne stadia choroby. Układają się w przewidywalną 
sekwencję.

0–25% 25–50% 50+% 100%

Catterall

< 50%
zajęcia głowy

Salter–Thompson

> 50%
zajęcia głowy

Herring
100% kolumny > 50% kolumny  50% kolumny

1 2 3 4

A B

A B C

ROKOWANIE
C. Trzy systemy klasyfikacji LCP.

D. Objawy zwiększonego ryzyka w LCP. Boczna ekstruzja nasady 
(strzałka czerwona) i torbiel przynasadowa (strzałka żółta) są objawami 
gorszego rokowania.
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określić w badaniu dynamicznym w celu oceny środka rotacji 
głowy kości udowej w relacji do panewki.

HISTORIA NATURALNA

U dzieci w wieku poniżej 6 lat sposób leczenia nie ma wpływu 
na uzyskane wyniki, bowiem u większości z nich przebieg na-
turalny choroby jest lepszy [A]. Natomiast wyniki są złe, kiedy 
choroba ma swój początek w 2. dekadzie życia. Pomiędzy tymi 
przedziałami wiekowymi wynik zależy od leczenia. Młodsza 
głowa kości udowej zachowuje większą odporność na urazy 
i ma większy potencjał oraz więcej czasu na przebudowę. Naj-
ważniejszym czynnikiem prognostycznym jest resztkowa de-
formacja i spasowanie głowy oraz panewki. Deformacja dzieli 
się na sferyczną, o zmniejszonej sferyczności i płaską. Spaso-
wanie może być kongruentne lub niekongruentne. Mosty ko-
stne intensyfikują zaburzenia wzrastania i nasilają deformację.

POSTĘPOWANIE

Leczenie bazuje na zasadzie containment (pokrycia) [A]. 
Umieszczenie głowy kości udowej w obrębie panewki, gdzie 
dochodzi do nagromadzenia obciążenia, pozwala na utrzyma-
nie krawędzi tej drugiej z dala od kruchej kości i chrząstki gło-
wy kości udowej, co w innych przypadkach może prowadzić do 
podwichnięć i deformacji. W zaistniałej sytuacji przekierowuje 
się kość udową tak, by zwykle twarda panewka mogła modelo-
wać jej miękką głowę.

Leczenie bezoperacyjne. Odwiedzenie i rotacja wewnętrzna 
uda centrują głowę kości udowej w panewce, co można osiąg-
nąć przy użyciu gipsu lub ortezy, stosując wyciąg bądź nie, bez 
obciążeń czy też z nimi. Leczenie powinno być utrzymane aż 
do okresu fragmentacji i przez część przebudowy, gdy głowa 
kości udowej jest najbardziej podatna na deformację. Wydaje 
się, że w przypadku operacji te czasowe ograniczenia czynią 
nierealnymi powyższe wymagania.

Nie ma zgody co do korzystnego wpływu zmniejszenia ak-
tywności na rozwój choroby u dziecka. Należy rozważyć sens 
ograniczenia sił działających na kruchą głowę kości udowej 
w stosunku do korzyści płynących z rekreacji, ćwiczeń i dąże-
nia do jak najnormalniejszego życia.

Leczenie operacyjne. Od integralności kolumny bocznej za-
leży leczenie operacyjne. Jeśli nie wykazuje ona cech zapad-
nięcia [A], to nasada jest wystarczająco odporna i nie wymaga 

prowadzić do pogrubienia szyjki kości udowej, co stanowi naj-
wcześniejszy objaw radiologiczny. Po niedokrwieniu dochodzi 
do zapadnięcia się głowy, a nasada jest hiperdensyjna. Zapad-
nięcie się głowy kości udowej może pozostawić w RTG charak-
terystyczny objaw półksiężyca, co widać w przypadku powsta-
nia złamania podchrzęstnego. Podczas reperfuzji dochodzi do 
trwającej miesiącami resorpcji kości w fazie fragmentacji. Sta-
dium to charakteryzuje się obecnością miękkiej i kruchej nasa-
dy, która jest najbardziej podatna na deformacje i najlepiej od-
powiada na leczenie. Po resorpcji może nastąpić przebudowa 
nasady, co trwa od roku do 2 lat. Po tym etapie przez pozostały 
czas wzrastania część bliższa kości udowej remodeluje się z po-
zostawieniem resztkowej deformacji.

SKALA RADIOGRAFICZNA [C]. Wyróżnia się 3 metody umoż-
liwiające diagnostykę. Pozwalają na opis  morfologii schorzenia, 
decydują o prognozach  i kierują wyborem odpowiedniej meto-
dy leczenia. Oryginalna została stworzona przez Cateralla, który 
opracował podział odzwierciedlający unaczynienie głowy kości 
udowej. Najbardziej wrażliwy jest region przednio-boczny, poło-
żony najdalej od tętnicy okalającej udo przyśrodkowej, podczas 
gdy jako najmniej dotknięty wskazuje się region tylno-przyśrod-
kowy, leżący najbliżej tętnicy. Metoda ta może być podzielona ze 
względu na zajęcie przednie w 2 pierwszych stopniach oraz tyl-
ne w kolejnych 2 stopniach. Jest prognostyczna w tym sensie, że 
jej wynik koreluje odwrotnie z zakresem schorzenia – najgorsze 
rokowanie dotyczy bowiem zajęcia całej głowy. Salter i Thomp-
son skupili się na objawie półksiężyca, który ogranicza zakres 
martwicy kości. Dążyli do uproszczenia – w typie A objaw pół-
księżyca dotyczy mniej niż 50% głowy, a w typie B – ponad 50%. 
Specyficzność tej klasyfikacji wynika z jej ograniczenia: objaw 
półksiężyca jest obecny przez krótki czas i nie zawsze da się go 
zauważyć w całości na RTG. Nie zmienia to faktu, że jest naj-
wcześniejszym objawem predykcyjnym. Uznaje się go za tak 
samo prognostyczny jak system Cateralla. Herring podkreślał 
istotę bocznej kolumny, która stanowi wyznacznik odporności 
głowy kości udowej na nacisk krawędzi panewki. Głowa bowiem 
jest najbardziej miękka i podatna na fragmentację oraz wyznacza 
sposób leczenia. Dołek głowy określa granicę kolumny centralnej 
poprzez 2 linie prowadzone prostopadle do chrząstki nasadowej.

OBJAWY RYZYKA [D]. Są to czynniki, które negatywnie wpły-
wają na rokowania:
• Gage opisywał radioprzezierne „V” utworzone przez sko-

stnienie „wybitej” bocznie nasady; jest to objaw wgłębienia 
głowy kości udowej, co stwarza ryzyko zawiasowego odwie-
dzenia;

• Caterall scharakteryzował przezierność bocznej części nasa-
dy, przedstawiając zapadnięcie się bocznej kolumny;

• rozrzedzenie i zmiany torbielowate w przyległej przyna-
sadzie, która jest zajęta przez szerzącą się przestrzeń nie-
dokrwienia.

USG wykazuje wysięk w stawie jako oznakę procesu zapal-
nego w odpowiedzi na niedokrwienie. Potwierdza je scynty-
gram jako zmniejszenie wychwytu znacznika w nasadzie. MR 
ujawnia „podstępną” lub jamistą utratę sygnału w związku 
z martwicą tkanki kostnej. Badania te, chociaż mogą prowa-
dzić do wcześniejszego rozpoznania, nie zmieniają przebiegu 
postępowania.

Artrografia jest pomocna w operacji. Oddaje obraz prawdzi-
wego obrysu nieskostniałej chrząstki i jej deformacji, co można 

KOKSARTROZA
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6 lat 10 lat 

A. Naturalny przebieg LCP. Najbardziej znaczące dla wyniku są wiek 
i resztkowa deformacja. Pomarańczowy – głowa kości udowej, która 
może być sferyczna, jajowata lub spłaszczona. Fioletowy – panewka.


