
Zaburzenia osi kończyn dolnych pod postacią koślawości i szpotawości 

oraz nierówność kończyn dolnych są częstymi problemami u dzieci i młodzieży, 

stanowiąc nie tylko problem kosmetyczny, ale przede wszystkim czynnościowy 

wpływający na zaburzenia statyczne i dynamiczne całego ciała. Oś kończyn 

dolnych wykazuje zmienność z wiekiem dzieci, o czym należy pamiętać 

oceniając zaburzenia osiowe kończyny. W okresie noworodkowym i 

niemowlęcym występuje „szpotawość fizjologiczna”, która jest konsekwencją 

ułożenie płodu. „Szpotawość fizjologiczna” po 6-12 miesiącach od rozpoczęcia 

chodzenia przechodzi w koślawość, aby około 7 roku życia uzyskać typową dla 

dorosłych wartość kątową około 6-7st.  

Do najczęstszych przyczyn nierównej długości kończyn dolnych u dzieci i 

młodzieży należą: choroby porażenne (mózgowe porażenie dziecięce, polio), 

uszkodzenie strefy wzrostowej kości (uraz, zapalenie, guz nowotworowy), 

zespoły chorobowe wrodzone (zespól Silvera- Russella, wrodzony niedorozwój 

bliższego końca kości udowej, fibular hemimelia), oraz zespoły związane z 

anomaliami naczyniowymi (zespół Klippel- Trenaunay-Weber), zespoły 

przerostowe (zespół Proteusa). Najczęstszymi przyczynami zaburzeń osiowych 

kończyn dolnych są nadwaga i otyłość, krzywica, choroby nerek, asymetryczne 

zablokowanie chrząstek wzrostowych w wyniku urazu, zapalenia, choroba 

Blounta, 

 Zaburzenia osi i długości kończyn dolnych są drugą co do częstości 

po urazach przyczyną wystąpienia wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów 



kolanowych u osób dorosłych. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych 

wiąże się ze znacznym upośledzeniem funkcji motorycznych, dużymi 

dolegliwościami bólowymi i w ostateczności wymaga leczenia operacyjnego – 

całkowitej lub częściowej aloplastyki stawu. Nierówna długość kończyn 

dolnych powywołuje szereg mechanizmów kompensacyjnych, ale później jest 

także przyczyną zmian zwyrodnieniowych w odcinku lędźwiowo- krzyżowym 

kręgosłupa, zespołów bólowych, a także wczesnych zmian zwyrodnieniowych 

stawów biodrowych. 

Blokowanie chrząstek wzrostowych jest uznaną metodą leczenia zarówno 

zaburzeń osi i długości kończyn dolnych u dzieci i młodzieży. W 

piśmiennictwie polskim i światowym przedstawiono wiele małoinwazyjnych 

zabiegów w obrębie chrząstek wzrostowych: metoda Phemistera, skoble 

Blounta,  technika Metaizeau, metoda płytek ósemkowych. Metoda Metaizeau u 

dzieci powyżej 12 r. ż. oraz użycie płytek „ósemkowych” u dzieci młodszych są 

małoinwazyjnymi zabiegami na chrząstkach wzrostowych, zabezpieczając 

dzieci przed nasileniem deformacji, bez zamykania drogi dla późniejszych 

osteotomii. Czasowe zablokowanie chrząstek wzrostowych pozwala na 

kontrolowane monitorowanie korekcji zniekształceń osiowych i zaburzeń 

długości kończyn dolnych bez konieczności wyłączania dziecka z normalnej 

aktywności życiowej i sportu.  

Przed przystąpieniem do badań dzieci i młodzieży uzyskałem zgodę 

komisji bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie o nr KE-



0254/253/2017. U każdego z pacjentów, po uprzednim otrzymaniu zgody 

rodziców, a w przypadku ukończenia szesnastego roku życia również pacjenta, 

zostały wykonane badanie ortopedyczne oraz ocena radiologiczna. Kwalifikując 

chorych do zabiegu korekcji osi lub nierówności kończyn dolnych wykonaliśmy 

radiogramy posturalne kończyn dolnych, na podstawie którego wyznaczamy oś 

mechaniczną kończyny, oś anatomiczną, odchylenie osi mechanicznej kończyny 

(MAD), (mLDFA) i (mMPTA) oraz anatomiczny kąt udowo piszczelowy 

(TFA). Analogiczne badania przeprowadzono po zakończeniu leczenia i 

usunięciu zespolenia. 

Celem moich badań była ocena skuteczności leczenia zaburzeń osi i 

długości kończyn dolnych u dzieci wykorzystując metody czasowego 

blokowanie chrząstek wzrostowych. W pracy przedstawiam wyniki leczenia 

dzieci z koślawością bądź szpotawością stawów kolanowych oraz dzieci z 

nierównością kończyn dolnych, które były hospitalizowane w naszej Klinice w 

latach 2010 – 2017.   W pracy doktorskiej analizuję również wyniki leczenia 

dzieci z zaburzeniami osi i długości kończyn dolnych u których dodatkowo 

występuje zespó uogólnionej wiotkości wielostawowej oraz koślawe zagięcie 

trzonu piszczeli. 

Badaniem retrospektywnym objęto 231 dzieci operowanych z powodu 

zaburzeń osi i długości kończyn dolnych w latach 2010 – 2017 w Klinice 

Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z 

wykorzystaniem małoinwazyjnych metod blokowania chrząstek wzrostowych.  



Najliczniejsza grupę stanowiły dzieci leczone z powodu koślawości kolan (158 

pacjentów – 68,4%), następnie pacjenci leczeni z powodu szpotawości (41 

pacjentów - 17,7 %). Ostatnią, najmniej liczną grupę stanowili chorzy z 

nierówną długością kończyn dolnych – 32 dzieci co stanowiło 9,9 % badanych.  

Grupę tę stanowiły dzieci, u których zabiegi egalizacyjne wykonywano tylko 

metodą blokowania chrząstek wzrostowych. Każda z grup pacjentów została 

przeanalizowana pod kątem płci, wieku, przedoperacyjnej deformacji, czasu 

hospitalizacji, metody leczenia, czynników ryzyka oraz oceniono efekt kliniczny 

i radiologiczny leczenia. Wśród dzieci, u których przeprowadzono 

małoinwazyjne zabiegi blokowania chrząstek wzrostowych u 15 (9,4 %) 

stwierdzono zespól hipermobilności stawów, natomiast u 37 (23,4%) nadwagę i 

otyłość. Problem hiperkorekcji osi kończyn dolnych dotyczył 10 pacjentów 

(6,3%), wszyscy operowani z powodu nadmiernej koślawości,  

W moim badaniu u ponad 90 % pacjentów z koślawością i szpotawością 

kolan uzyskano dobre lub bardzo dobrze wyniki kontroli wzrostu poprzez 

wykonanie zabiegów tymczasowej hemiepifizjodezy z zastosowaniem płytek 

ósemkowych i śrub kaniulowanych, bez względu na metodę leczenia. 

Niezależnie od metody hemiepifizjodezy, mediana MAD została skorygowana 

do 2,3 (0–13) cm, a anatomiczny kąt udowo-piszczelowy średnio o 9 (5–15) dla 

koślawości i 4 (3-5) dla szpotawości. Wyniki te są porównywalne z wartościami 

podanymi w literaturze. W grupie dzieci operowanych z powodu nierównej 

długości kończyn dolnych uzyskano ponad 85 % wyników dobrych i bardzo 



dobrych wg przyjętych w literaturze klasyfikacji.  

 Spośród 231 pacjentów operowanych w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji 

Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaobserwowaliśmy około 7 % 

niepowodzeń (2 zakażenia rany pooperacyjnej (0,86%), jeden przypadek 

odczynu alergicznego na płytkę ósemkową (0,43%), 9 przypadków złamania 

śrub fiksujących płytki ósemkowe (3,9%), 4 przypadki wysunięcia śrub 

kaniulowanych z kości w metodzie Metaizeau (1,7%), u jednego pacjenta (0, 

43%) doszło do wysunięcia płytki ósemkowej. 

 Przeprowadzone badania pozwoliły wysunąć następujące wnioski: 

1. Metody czasowego blokowania chrząstek wzrostowych przy użyciu płytek 

ósemkowych u dzieci w wieku 9-12 lat i śrub kaniulowanych u dzieci starszych 

są skutecznymi sposobami leczenia zaburzeń osi i długości kończyn dolnych, 

obarczone niewielkim procentem niepowodzeń. 

2. Nawroty zniekształcenia i przekorygowanie występują najczęściej u dzieci ze 

zwiększoną wiotkością stawów oraz współistniejącą nadwagą i otyłością, 

dlatego kwalifikacja do leczenia operacyjnego powinna być dokładna i 

wnikliwa, a kontrole pooperacyjne częste.  

3. U dzieci młodszych, poniżej 10 roku życia z wysokim potencjałem wzrostu i 

z grup ryzyka, takich jak nadwaga, otyłość i zespół hipermobilności stawów, 

wskazana jest niewielka hiperkorekcja ze względu na zjawisko nawrotu 

deformacji. 



4. U dzieci o niskim potencjale wzrostu (13 r.ż. u dziewcząt i 14 r.ż. u 

chłopców), ze względu na niski potencjał korekcyjny, wskazania powinny być 

dokładnie przeanalizowane, a ewentualne niepowodzenia terapii omówione z 

opiekunem oraz z pacjentem.  

5 .Zablokowanie chrząstki wzrostowej nasady dalszej kości udowej umożliwia 

uzyskanie większej korekcji niż blokowanie przynasady bliższej kości 

piszczelowej, co wiąże się bezpośrednio z aktywnością wzrostową tych stref. 

6. .Korygując koślawość kolan u pacjentów z współistniejącym zagięciem 

trzonu piszczeli należy pozostawić niewielką koślawość, gdyż pełna korekcja 

osi spowoduje skośne ustawienie szczeliny stawu kolanowego. 

 


