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Kostki dodatkowe i trzeszczki

Kostki dodatkowe, nietypowe trzeszczki 
ścięgien, a  także koalicja stawów tyło i 
śródstopia są najczęściej wynikiem zaburzeń 
rozwojowych  układu kostno-stawowego stopy. 
W niektórych sytuacjach może dochodzić do 
wtórnego kostnienia pozaszkieletowego np. po 
przebytym urazie lub w wyniku toczących się  
procesów imunnologiczno-metabolicznych. 
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bones in the feet: a radiographic study of the Turkish subjects. Surgical and radiologic anatomy.



Benninger, B., & Kloenne, J. (2011). The Clinical Importance of the Os Peroneum: A Dissection of 156 Limbs 
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wstęp
Kostki dodatkowe w okolicy przyczepów ścięgien oraz rzadziej 
występujące trzeszczki o nietypowej lokalizacji w pewnych 
sytuacjach klinicznych mogą stanowić trudność w różnicowaniu ze 
złamaniami awulsyjnymi.  

Stosunkowo częstą konfuzyjną sytuacją w ocenie złamania kostek 
goleni stanowi obecność kości trójkątnej, która może symulować 
złamanie wyrostka tylnego k. skokowej lub krawędzi piszczeli.  

 Skręcenie  w obrębie śródstopia wraz z obecnością dodatkowej 
kość łódkowatej, kości  Pirie’go czy  kości  strzałkowej  w powiązaniu 
z  rozlanym bólem pourazowym zawsze stanowi trudność 
interpretacyjną obrazu radiologicznego. 
Bardzo rzadko występująca os vesalianum może “udawać” 
awulsyjne złamanie w obrębie podstawy V k. śródstopia….



Epidemiologia

najczęściej obserwowanymi kostkami 
dodatkowymi w obrębie stopy to 
dodatkowa kość łódkowata (4 - 21%), 
k. trójkątna ( 1 - 25% ) i kostka 
strzałkowa (os peroneum) ( 9 - 15%) 

epidemiologia opisywana jest z zadziwiająco 
dużą rozbieżnością 
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najczęstsza wątpliwość 
?

  PMTFF-  
Posteromedial Talar 
Facet Fracture 

Kość trójkątna  
Os trigonum 
(1-25%) 
alling, A. K., & 
Ogden, J. A 

Grogan, D. P., W. (1990). Anatomy of the os 
trigonum. Journal of Pediatric Orthopaedics



Lokalizacja 
kostek 

dodatkowych 
i trzeszczek 
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Trudności diagnostyczne

W badaniu RTG łatwo mylone ze 
złamaniami.



wykonanie zdjęcia porównawczego nie 
zawsze daje prawidłową odpowiedź,  gdyż 
wcale nie rzadko kostki dodatkowe 
występuję jedynie jednostronnie. 

diagnostyka

Berg, E. E. (1991). The symptomatic os subfibulare. Avulsion fracture of the fibula associated with recurrent instability 
of the ankle. J Bone Joint Surg Am



Wskazówki diagnostyczne

- RTG porównawcze 

- zgodność punktu bolesnego z jednostroną zmianą kostną 

- w przypadkach wątpliwych traktowania jak złamanie, do 
kontroli w odroczonym terminie 

- TK  cechy poszarpania brzegów złamania 

Grogan, D. P., Walling, A. K., & Ogden, J. A. (1990). Anatomy of the os trigonum. Journal of Pediatric Orthopaedics
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