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PRZYCZYNY

• urazy bezpośrednie i 
pośrednie,


• współistniejąca deformacja 
stopy i/lub stawu skokowo-
goleniowego, 


• choroby nerwowo-
mięśniowe, choroby 
metaboliczne i 
endokrynologiczne, 


• artropatie zapalne (RZS), 

• iniekcje kortykosteroidów, 

• urazy przeciążeniowe

• predyspozycje anatomiczne: 

konflikt kostny

• fluorochinolony



WYWIAD I BADANIE
Deficyt czynnego ruchu w 
zależności od 
uszkodzonego ścięgna


Obserwacja i palpacja


Badanie funkcji 

Coughlin MJ, Mann RA, Saltzman ChL:  „Surgery of the foot and ankle”, Vol.II, 8th edition, 2007



DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

MRI

USG



LECZENIE-ZASADY

Uszkodzenia częściowe 

- leczenie zachowawcze :rehabilitacja: ćwiczenia ekscentryczne i stretching, 
PRP, komórki macierzyste

- w przypadku niepowodzenia leczenie operacyjne (tendoskopia, debridement, 
tubularyzacja, augmentacja, transfer)

- profilaktyczna osteotomia?


Uszkodzenia całkowite

- szycie z ewentualną augmentacją

- transfer


Zwichnięcia

- zachowawczo ( unieruchomienie + rehabilitacja)

- plastyka tkanek miękkich (troczka), plastyka kostna



ZASADY TRANSFERU ŚCIĘGIEN

➢ Odpowiednia siła i jakość przenoszonego ścięgna

➢ Stopa musi być w ustawieniu tzw 

„plantigrade” (osteotomie, kapsulotomie i artrolizy, 
wydłużenie ścięgien)


➢ Właściwa fiksacja ścięgna do kości i pokrycie 
tkankami miękkimi oraz brak konfliktu 
dynamicznego w trakcie ruchu (błona 
międzykostna)


➢ Najlepiej ścięgno mięśnia tej samej fazy



USZKODZENIA TP

➢ rzadko u młodych jako przeciążenie sportowe, zwykle w 
wieku średnim jako PTTD


Johnson i Strom

I – zachowawczo (fizjoterapia, ortezy, wkładki), tendoskopia, 
debridement

II – poczatkowo zachowawczo jw.,  osteotomia medializująca 
pięty, HyProcure, augmentacja TP, transfer FDL

III – potrójna artrodeza stepu

IV (Myerson) - panartrodeza



ZWICHNIĘCIA TP

➢ Izolowane bardzo rzadkie

➢ Mogą towarzyszyć złamaniu kostek (ORIF)

➢ Zawodowi tancerze

➢ Leczenie podobne jak w zwichnięciach PB i 

PL


otwarta repozycja i plastyka troczka z plastyką i 
pogłębieniem rowka na kostce przyśrodkowej jeżeli jest 
płytki



USZKODZENIA TA

➢ stosunkowo rzadkie, ale iniekcje steroidów!, osteofity

➢ rzadko ostre, urazowe (możliwe w  złamaniu nasady dalszej 

piszczeli), znacznie częściej na tle przewlekłej tendinopatii, 
zwykle przyczepowej


➢ Objawy:nagły ból, „trzask”, obrzek, wyczuwalna  przerwa w 
ciaglości w  palpacji, formujacy się obkurczony ponad 
troczkiem prostowników kikut, osłabienie zgięcia 
grzbietowego ( ale EHL i EDL!!), zaburzony chód z 
opadaniem stopy, stopa płasko-koślawa


➢ USG i MRI

➢ Leczenie: zachowawcze, operacyjne



USZKODZENIA EDL I EHL

➢zwykle otwarte, zamknięte rzadko

➢ubytek zgięcia grzbietowego palców lub palucha – uwaga  

EDB!, brak ciagłości w palpacji, osłabienie zgięcia 
grzbietowego stopy


➢możliwe zwichnięcie EDL w rozerwaniu urazowym troczka 
dolnego prostowników – szycie i plastyka troczka


➢Uszkodzenie EHL dystalne: leczenie zachowawcze

➢Uszkodzenie EHL proksymalne: szycie bezpośrednie, 

„tendon slide graft” (do 5 cm), transfer peroneus tertius 
lub EDL II



USZKODZENIA FDL

➢ Zamknięte rzadko ale opisywane np. po licznych iniekcjach 
steroidu w celu leczenia nerwiaka Mortona


➢ Dystalnie od węzła Henry’ego: ubytek zgięcia 
podeszwwoego, rozwój palca młotkowatego -  szycie


➢ Proksymalnie od wezła Henryego: funkcja zachowana od 
FHL - zachowawczo



USZKODZENIA FHL

Strefa I – dystalnie od trzeszczek (połączenie z 
FDL,powierzchowne, pochewka, brak zgięcia IP  
palucha)

Strefa II – pomiędzy trzeszczkami  a wezłem 
Henryego (połączenie z FDL, głębiej)

Strefa III – proksymalnie do węzła Henryego 
(retrakcja, możliwe zginanie czynne palucha)



USZKODZENIA ŚCIĘGIEN MIĘŚNI STRZAŁKOWYCH 
(PB,PL)

➢ zerwania rzadkie,  częściej                                                 
częściowe uszkodzenia


➢ ale uwaga na uraz skrętny zwłaszcza przy                        
współistniejącej szpotawości tyłostopia!


➢ konflikt kostny po złamaniu kości piętowej                                
piętowej, przerośnięty guzek ścięgien mięśni strzałkowych


➢ objawy: ból i „uczucie „trzasku” za kostka boczną, obrzęk 
za kostką boczną, bolesność miejscowa, ból przy biernym 
stretchingu, osłabiona ruchomość czynna, 

uszkodzenia przewlekle, tendinopatia  
LIDOKAINA



USZKODZENIA PB I PL - LECZENIE
➢ Resekcja konfliktu kostnego


➢ Podłużne uszkodzenia

- debridement

- tubularyzacja

- tenodeza PB i PL


➢ Zerwania 

- tenodeza PB i PL

- wolny przeszczep (np. gracillis)

- transfer FDL+ ew. osteotomia lateralizująca guz piętowy



PODWICHNIĘCIA I ZWICHNIĘCIA PB I PL

➢ dość częste

➢ narciarstwo alpejskie, tenis, piłka nożna, bieganie, 

łyżwiarstwo itp.

➢ nierozponowane, rozpoznawane z opóźnieniem, ostre 

uszkodzenia często traktowane w SOR jako „skręcenie 
stawu skokowego


➢ przyczyny:

	 - uraz (naderwanie/zerwanie troczka)

	 - wrodzona niewydolność troczka

	 - płytki rowek

	 - m. strzałkowy czwarty

BADANIE FIZYKALNE+USG !!!



LECZENIE

Ostre:

- unieruchomienie w szynie (ortezie)+ fizjoterapia

- reinsercja troczka


Przewlekłe/Niestabilność:

- rekonstrukcja troczka

- rekonstrukcja kostna

- pogłębienie rowka (otwarte/

artroskopowe)

- transfer ścięgna (Achilles)


