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Streszczenie  

Dystorsje stawu skokowo-goleniowego stanowią wciąż aktualny problem  

w codziennej praktyce ortopedycznej. W wyniku skręcenia najczęściej dochodzi 

do uszkodzenia więzadła skokowo-strzałkowego przedniego (ATFL) na skutek 

forsowanego zgięcia podeszwowego i inwersji stopy. W większości pacjenci 

dobrze reagują na zastosowane leczenie zachowawcze z użyciem różnych form 

unieruchomienia, protokołu RICE oraz ćwiczeń usprawniających. W 20-40% 

uszkodzenie tkanek miękkich ma jednak charakter nawracających  

i przewlekłych dolegliwości bólowych z objawami niestabilności bloczka kości 

skokowej w widełkach kostek goleni. Brak właściwej diagnozy lub wdrożenia 

odpowiedniego leczenia może skutkować rozwojem zmian zwyrodnieniowych 

stawu skokowo-goleniowego i w konsekwencji zaburzeniem biomechaniki 

stawu kolanowego i biodrowego.  

Celem niniejszej dysertacji była ocena czynności stopy i jakości życia pacjentów 

z niestabilnością przednio-boczną stawu skokowo-goleniowego. Wśród 

szczegółowych celów wyodrębniono: 

1\ ocenę epidemiologii uszkodzeń kompleksu więzadeł kostki bocznej; 

2\ porównanie w wybranych skalach klinicznych czynności stopy i wpływu na 

codzienne funkcjonowanie wydolnego stawu skokowo-goleniowego oraz stawu 

z nieleczoną i leczoną operacyjnie niestabilnością; 

3\ ocenę wyników leczenia operacyjnego i wpływu interwencji na stabilność 

stawu skokowego z zastosowaniem dynamicznej oceny ultrasonograficznej oraz 

rentgenogramów stresowych; 

4\ porównanie czynności stopy i chodu w przypadkach wydolnego stawu 

skokowo-goleniowego oraz stawu z nieleczoną i leczoną operacyjnie 

niestabilnością przez wykorzystanie badania podoskopowego; 



5\ porównawczą analizę wpływu nieleczonej oraz leczonej operacyjnie 

niestabilności stawu skokowego na rozwój zmian zwyrodnieniowych  

w obrazach RTG. 

Badaniem objętych zostało 30 pacjentów z przewlekła niestabilnością stawu 

skokowo goleniowego. Piętnastu pacjentów, którzy nie wyrazili zgody na 

leczenie operacyjne zakwalifikowanych zostało do pierwszej grupy. Byli oni 

leczeni nieoperacyjnie z zastosowaniem unieruchomienia, a następnie poprzez 

różne formy kinezy- i fizykoterapii. Druga grupa obejmowała kolejnych 

piętnastu chorych po przebytej rekonstrukcji ATFL z wykorzystaniem metody 

Broströma-Goulda. Dla obu badanych grup chorych, grupę kontrolną stanowiły 

przeciwne, zdrowe kończyny. 

Protokół badania zakładał ocenę pacjentów w punktowych skalach klinicznych 

oraz przeprowadzenie dodatkowych badań: a\ rentgenowskich  

z wykorzystaniem rentgenografii stresowej, b\ ultrasonograficznych  

z wykorzystaniem ultrasonografii stresowej oraz c\ na platformie 

podoskopowej. 

Klasyczne zdjęcia rentgenowskie posłużyły do oceny zmian zwyrodnieniowych w 

skali Kellgren’a-Lawrenca. Na wykonanych rentgenogramach stresowych 

oceniano kąt pochylenia skokowego (TTA) w projekcji przednio-tylnej oraz 

odległość pomiędzy bloczkiem kości skokowej a powierzchnią stawową kości 

piszczelowej (ADD) w projekcji bocznej.  

W klasycznym badaniu ultrasonograficznym analizie poddano strukturę ATFL. 

W badaniu dynamicznym oceniano długość więzadła w wychyleniu bocznym  

w odciążeniu i obciążeniu oraz w teście szuflady przedniej.  

Ostatnim testem diagnostycznym przeprowadzonym u chorych było badanie  

z wykorzystaniem platformy baropodoskopowej FreeMed Base. Badanie to 



umożliwiło dokładną ocenę: a\ maksymalnego oraz średniego obciążenia, jakie 

wywierają stopy na podłoże, b\ rozkładu procentowego obciążeń pomiędzy 

przodostopiem i tyłostopiem oraz c\ całkowitej powierzchni stóp w trakcie 

stania i chodzenia. 

Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem arkuszy kalkulacyjnych 

Microsoft Excel 2010 w oparciu o test T-studenta. Poziom istotności wynosił 

α=0,01. Za istotne statystycznie uznawano wyniki, gdy wyliczone 

prawdopodobieństwo testowe p spełniało nierówność p<0,01. Dodatkowo 

celem oceny zgodności rozkładu zmiennych ilościowych z rozkładem 

normalnym przeprowadzono test Shapiro-Wilka (SW). 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na postawienie następujących wniosków: 

1. Dystorsje stawu skokowo-goleniowego stanowią wciąż aktualny problem 

w codziennej praktyce ortopedycznej, wymagają dalszej obserwacji oraz 

opracowania krajowych danych epidemiologicznych dotyczących 

uszkodzeń więzadeł tego stawu. 

2. Przebyte leczenie operacyjne z zastosowaniem metody Broströma-

Goulda poprawia stabilność stawu skokowo-goleniowego na poziomie 

p<0.01 w wykonanych RTG stresowych przy zachowanym rozkładzie 

normalnym. 

3. Ultrasonografia dynamiczna nie jest miarodajnym badaniem w ocenie 

pacjentów z CAI.  

Rentgenografia stresowa stanowi natomiast przydatne narzędzie 

w ocenie pooperacyjnej pacjentów po przebytej rekonstrukcji ATFL. 

4. W CAI dochodzi do zaburzenia prawidłowego wzorca chodu i funkcji 

podpórczej stopy, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzone na 



platformie podoskopowej na poziomie p<0.01 przy zachowanym 

rozkładzie normalnym.  

5. Przeciwdziałanie powstawaniu zmian artrotycznych jest kluczowym 

elementem doboru odpowiedniego leczenia u chorych z CAI. 

 


