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WSTĘP
Obecna, druga edycja podręcznika jest pierwotnie przeznaczona dla uczestników kursu w Chinach,
aby przybliżyć im, czym jest wrodzona stopa końsko szpotawa i na czym polega leczenie metodą
Ponsetiego. Jest rzeczą oczywistą, że chciałabym, aby ten podręcznik wykorzystany był w wielu
innych krajach. Powinien służyć, jako pomoc w przypadku pojawiających się pytań i mam nadzieję,
spełniać rolę praktycznego przewodnika dla klinicystów leczących techniką Ponsetiego. Starałam
się użyć rycin, by przejrzyście zademonstrować właściwe pozycje rąk podczas redresji i gipsowania.
W ciągu ostatnich lat zdobyłam więcej doświadczenia w leczeniu metodą Ponsetiego, spotkałam się
z takimi wyzwaniami jak leczenie dzieci starszych oraz cierpiących na inne schorzenia
współistniejące ze stopą końsko szpotawą. Uściślenia, poprawki i zmiany w drugiej edycji
podręcznika mają na celu poprawę jego jakości. Zdecydowanie zalecam rozpoczęcie fizjoterapii,
połączonej z leczeniem metodą Ponsetiego od momentu, kiedy dziecko zaczyna nosić szynę.
W podręczniku zawarte są 4 załączniki przeznaczone do powielania i używania w codziennej
praktyce. „Wrodzona stopa końsko szpotawa, ocena i leczenie” (Załącznik nr 1) przeznaczony jest
dla lekarzy. „Informacje dla rodziców” (Załącznik nr 2), mają pomóc im zrozumieć chorobę,
jej leczenie oraz ich ważną rolę. Dodałam „Kartę oceny postępów w leczeniu” (Załącznik nr 3),
oraz „Kartę zaleceń dla rodziców” (Załącznik nr 4). Wszystkie załączniki zaprojektowane są
do powielenia i wykorzystania w leczeniu każdego dziecka.
Chciałabym podziękować lekarzom Marcowi Sinclair i Penny Norgrove, którzy uczyli metody
Ponsetiego na dwóch kursach stopy końsko-szpotawej w Guilin, Chiny w maju 2004 gdzie miałam
możliwość nauczyć się tej metody. Jestem wdzięczna doktorowi Jose Morcuende za wizytę,
w Guilin we wrześniu 2005, pomoc korespondencyjną, wskazówki i odpowiedzi na wiele pytań
związanych z leczeniem stopy końsko szpotawej w Chinach.
Specjalne podziękowania dla Xiaoyan, za nieocenioną pomoc w nauce i tłumaczeniu warsztatów
stopy końsko szpotawej w Chinach oraz wkład w ich tłumaczenie na język chiński. Jesteś skarbem.
Karen, pomysł rysowania ruchów stopy przydał mi się, dzięki. Dziękuję Brianowi i Angeli
za wszystkie poprawki moich “zniemczeń angielskiego”. Tony i Andreasie dziękuje bardzo
za pomoc przy elektronicznej aranżacji tekstu i rycin. Guorong, Carolyn i Peggy, dziękuję za waszą
pracę przy tłumaczeniu drugiej edycji. Yuan, dziękuję ci bardzo za poprawki w 2 edycji wersji
chińskiej.
Niech ten podręcznik posłuży tysiącom dzieci ze stopą końsko szpotawą i ich rodzinom
- aby ich życie zmieniło się na zawsze!
Iris Lohan (罗伊乐)
Fizjoterapeutka
iris.lohan@gmail.com
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WRODZONA STOPA KOŃSKO–SZPOTAWA I JEJ
LECZENIE METODĄ PONSETIEGO W CHINACH
1. Fakty dotyczące wrodzonej stopy końsko szpotawej
• Wrodzona stopa końsko szpotawa jest wadą obecną od urodzenia.
• Stopa końsko szpotawa jest jedną z najczęstszych wrodzonych deformacji. Około 1 na
1000 dzieci na świecie rodzi się ze stopą końsko szpotawą.
• Wrodzona stopa końsko szpotawa jest wadą rozwojową:
Prawidłowo rozwijająca się stopa zniekształca się około 3 miesiąca życia płodowego. Wydaje
się, że czynniki etiologiczne odpowiedzialne za rozwój zniekształcenia pozostają aktywne
przez kilka lat, tłumacząc nawroty zniekształcenia. Etiologia nie jest dokładnie wyjaśniona,
ale uważa się, że istotne są czynniki genetyczne i środowiskowe. Zwłóknienie, w znaczeniu
patologicznego zwiększenia ilości tkanki łącznej, wydaje się głównym powodem powstania
deformacji. Na tylnej i przyśrodkowej stronie zniekształconej stopy obserwowane jest
skrócenie mięśni oraz zwiększona ilość tkanki łącznej w mięśniach, powięziach, więzadłach,
ścięgnach i pochewkach ścięgien.
• Dziedziczenie wady:
Jeden rodzic cierpiący na stopę końsko szpotawą: około 3-4% prawdopodobieństwa
dziedziczenia przez dziecko. Oboje rodziców cierpiących na stopę końsko szpotawą: około
15% prawdopodobieństwa dziedziczenia wady przez dziecko.
• Występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek.
• Obustronna (obie stopy) lub jednostronna (jedna stopa).
• Izolowana albo w przebiegu chorób neurologiczno-mięśniowych, zaburzeń
chromosomalnych, zespołów i innych wrodzonych wad takich jak:
artrogrypoza (AMC), przepuklina oponowo rdzeniowa (MMC), zespół Larsen’a, Dyspalzja
Diastroficzna, zespół Moebius’a, zespół przewęźeń amniotyczncyh, stopa przywiedziona,
deformacje kończyn takie jak syndaktylia, palce brakujące, palce dodatkowe.
Szczegóły, patrz Załącznik 6.

2. Dlaczego warto stosować metodę Ponsetiego w leczeniu stopy końsko
szpotawej w Chinach?
• Dzieci ze stopą końsko szpotawą są często porzucane albo skazane na przyszłość w biedzie.
Dzięki skorygowaniu ustawienia ich stóp, uzyskują możliwość normalnego życia.
• Metoda Ponsetiego jest leczeniem bardzo skutecznym i względnie tanim, o dobrych wynikach
odległych.
• Nie tylko chirurdzy ortopedzi ale i inni klinicyści mogą nauczyć się redresji i gipsowania.
• Chirurdzy zauważyli, że stopy leczone operacyjnie stają się osłabione, sztywne i często
bolesne w dorosłym życiu.
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3. Cele i wyniki leczenia metodą Ponsetiego
• Celem jest ograniczenie, jeśli nie wyeliminowanie, wszystkich elementów zniekształcenia końsko
szpotawego stopy w celu uzyskania funkcjonalnej, elastycznej, wolnej od bólu, silnej, o
normalnym wyglądzie, przylegającej do podłoża i pasującej do standardowego obuwia stopy.
• Powodzenie leczenia (u niemowląt pozbawionych innych problemów zdrowotnych) ocenia się na
95+%.
• Wyniki leczenia zależą od:
a. Nasilenia deformacji.
b. Obecności innych chorób (np. choroby neurologiczno mięśniowe, zespoły wad).
c. Wieku i zaawansowania rozwoju dziecka w momencie rozpoczęcia leczenia.
d. Doświadczenia leczącej osoby.
e. Współpracy rodziców.
f. Przestrzegania zaleceń dotyczących noszenia szyny.
• W leczonej z powodzeniem stopie końsko szpotawej mogą istnieć dostrzegalne, niewielkie
różnice:
a. Mniejsza wielkość (stopa krótsza i węższa) niż druga stopa.
b. Mniejszy obwód podudzia.
c. Krótsze mięśnie łydki.

4. Kiedy rozpocząć leczenie metoda Ponsetiego?
• Krótko po urodzeniu (~7-10 dni):

Najlepiej

• Przed rozpoczęciem chodzenia:

Bardzo skuteczne

• Po rozpoczęciu chodzenia
do wieku kilku lat:

Skuteczna korekcja całości lub cześci
zniekształcenia. Zależnie od zaawansowania
deformacji i ogólnego stanu zdrowia,
starsze dzieci mogą potrzebować dodatkowo
leczenia chirurgicznego.

5. Cele odległe leczenia w Chinach
•

Zwiększenie świadomości chińskiego społeczeństwa o istnieniu wrodzonej stopy końsko
szpotawej i potrzeby wczesnego, skutecznego leczenia tej wady. Lekarze, położne i
pielęgniarki w szpitalach, ośrodkach opieki społecznej a nawet małych poradniach, a także
studenci medycyny powinni być świadomi. Należy dotrzeć do każdej części społeczeństwa, w
każdej części Chin a w szczególności młodych par. Informacje dostarczone mogą być na
plakatach, ulotkach, w programach telewizyjnych lub w internecie.

•

Tworzenie porozumienia, że metoda Ponsetiego jest skutecznym leczeniem wrodzonej stopy
końsko-szpotawej.

•

Stworzenie możliwości leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej przez zapewnienie szkoleń.

•

Wyeliminowanie obecności zaniedbanej stopy końsko-szpotawej w Chinach w przyszłości.
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KOŚCI STOPY (26)

Paliczki (14)

Kości śródstopia I
II
III
IV
V
Kość klinowata
przyśrodkowa
Kość klinowata pośrednia
Kość klinowata boczna
Kość sześcienna
Kość łódkowata

Kość skokowa

Kość piętowa
(Pięta)
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SEGMENTY STOPY

Przedni
segment stopy
(19)

Śródstopie(5)

Środkowy
segment stopy
(5)

Stęp (7)

Tylny
segment stopy
(2)
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RUCHY STOPY
1. Staw skokowo goleniowy
Staw skokowo goleniowy łączy goleń z górną częścią stopy i jest
zbudowany z kości skokowej tworzącej staw z nasadą dalszą kości
piszczelowej i strzałkowej.
Zakres ruchu:
• Zgięcie podeszwowe (30-50°)
• Zgięcie grzbietowe (wyprost) (20-30°)

Pozycja czynnościowa

Zgięcie podeszwowe

Zgięcie grzbietowe (wyprost)

Mięśnie zginające stopę podeszwowo to trójgłowy łydki, strzałkowy długi, strzałkowy krótki,
zginacz długi palców i piszczelowy tylny. Mięśnie zginające stopę grzbietowo to piszczelowy
przedni, prostownik długi palców, prostownik długi palucha.

2. Stawy stępu
Trzy stawy stępu są głównie odpowiedzialne za ruchy podskokowe środkowego segmentu stopy
i pięty działając jako kompleks, ale inne stawy także biorą udział w ruchach.
1. Staw skokowo-piętowy = st. skokowy dolny (tylna część)
2. Staw skokowo – piętowo - łódkowy (przednia część):
Więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe bierze udział
w budowie stawu dając podparcie głowie kości skokowej.
3. Staw piętowo-sześcienny
Inne stawy stępu to:
4. Łódkowo-sześcienny
5. Sześcienno-klinowo boczny
6. Łódkowo-klinowe (3 stawy)
7. 2 stawy międzyklinowe
Wszystkie kości stępu poruszają się jednocześnie jako kompleks dookoła kości skokowej.
W literaturze medycznej terminologia odnosząca się do ruchów w stopie bywa niejasna i myląca,
dlatego poprzez następujące ryciny i opisy uściślę defincje ruchów, których używam. Wiele
mięśni bierze udział w trójpłaszczyznowych ruchach stopy w stawach stępu. Wspomniane tutaj
m. piszczelowy tylny (zginacz podeszwowy, supinator, przywodziciel), m. piszczelowy przedni
(zginacz grzbietowy, supinator), m. strzałkowy długi (pronator, zginacz podeszwowy,
odwodziciel ), zginacz długi palucha (zginacz palucha, supinator) i m. zginacz długi palców
(zginacz palców 2 do 5, zginacz podeszwowy, supinator, przywodziciel) odgrywają istotna rolę
w kształtowaniu łuku stopy.
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2a) Ruchy środkowego segmentu stopy
Ruchy zachodzące w obrębie środkowego segmentu stopy to zgięcie podeszwowe i zgięcie
grzbietowe (=wyprost) (w obu kierunkach tylko w nieznacznym zakresie), przywiedzenie i
odwiedzenie, supinacja i pronacja.
Odwracanie jest połączonym ruchem zgięcia podeszwowego, przywiedzenia i supinacji.
Nawracanie jest połączonym ruchem zgięcia grzbietowego (wyprostu) , odwiedzenia i pronacji.
Pozycja czynnościowa

Odwracanie

Nawracanie

Zgięcie podeszwowe

Zgięcie grzbietowe (= wyprost)

+

+

Przywiedzenie

Odwiedzenie

+

+

Supinacja

Pronacja

2b) Ruchy piety
Ruchy w stawach stępu zmieniają ustawienie kości piętowej, które może być obserwowane w
badaniu od tyłu.
Jeżeli pięta układa się na bocznej powierzchni to przyjmuje pozycję szpotawą, co oznacza supinację
i przywiedzenie kości piętowej. Prawdopodobnie kość piętowa również zgina się podeszwowo, jako
składowa ruchu trójwymiarowego.
Jeżeli pięta układa się na powierzchni przyśrodkowej to przyjmuje pozycję koślawą, co oznacza
pronację i odwiedzenie kości piętowej. Prawdopodobnie kość piętowa również zgina się grzbietowo,
jako składowa ruchu trójwymiarowego
POZYCJA
CZYNNOŚCIOWA

PIĘTA SZPOTAWA

Supinacja
Przywiedzenie
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PIĘTA KOSLAWA

Pronacja

Pronacja

Odwiedzenie

SPRZĘŻENIE KINEMATYCZNE ŚRODKOWEGO
SEGMENTU STOPY I PIĘTY (KOŚCI PIĘTOWEJ)
Zrozumienie anatomii czynnościowej stępu ma podstawowe znaczenie w leczeniu deformacji
wrodzonej stopy końsko-szpotawej sposobem Ponsetiego.
Stęp, utworzony przez 7 kości ma złożoną budowę i nie jest możliwe wyizolowanie pojedyńczego
ruchu pomiędzy dwiema kośćmi. Inicjacja jednego ruchu wywołuje następcze, sprzężone ze sobą
ruchy.

Ruch środkowego segmentu stopy
sprzężony jest z ruchem kości piętowej:
Odwrócenie środkowego
segmentu stopy

Nawrócenie środkowego
segmentu stopy

(Zgięcie podeszwowe +
Przywiedzenie+Supinacja)

(Zgięcie grzbietowe +
Odwiedzenie+Pronacja)

Szpotawość pięty

Koślawość pięty

+

+

Podczas odwracania środkowego segmentu stopy, pięta automatycznie ustawia się szpotawo.
Podczas nawracania środkowego segmentu stopy, pięta automatycznie ustawia się koślawo.
Stopa końsko szpotawa wrodzona jest zniekształceniem polegającym na ustawieniu środkowego
segmentu stopy w odwróceniu a pięty w szpotawości.
Leczenie stopy końsko-szpotawej polega na korekcji ustawienia szpotawego pięty wykorzystując
mechanizm sprzężenia kinematycznego pomiędzy kością piętową a środkowym segmentem stopy.
W praktyce, szpotawość pięty korygowana będzie poprzez odwiedzenie środkowego segmentu
stopy, które rozpoczyna korekcję jego odwrócenia. W tym samym czasie kość piętowa podąża w
kierunku ustawienia koślawego.
Zrozumienie mechanizmu sprzężenia czynnościowego pomiędzy kością piętową a środkowym
segmentem stopy jest bardzo istotne, ponieważ metoda Ponsetiego opiera się o tę zasadę.
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ANATOMIA PATOLOGICZNA WRODZONEJ STOPY
KOŃSKO SZPOTAWEJ - OBJAWY
1. Łydka jest mniejsza
- Krótszy i mniejszy kompleks mięśnia
trójgłowego łydki (= m. brzuchaty, m.
płaszczkowaty i m. podeszwowy), mięśni
piszczelowego tylnego i zginacza palców.

1.
( po leczeniu )

2. Końskość tylnego segmentu stopy
- Silne zgięcie podeszwowe w st. skokowogoleniowym.
- Wysokie położenie kości piętowej (poza
poduszką tłuszczową).
- Kość skokowa w silnym zgięciu.

2.

3. Szpotawość pięty
- Supinacja i przywiedzenie k. piętowej.
- Kość piętowa zablokowana pod kością
skokową

3.

4. Odwrócenie środkowego segmentu
(odwrócenie = zgięcie podeszwowe +
przywiedzenie + supinacja)
- Kość łódkowata jest przemieszczona
przyśrodkowo, przywiedziona i w
supinacji względem kości skokowej.
- Kość łódkowata tworzy staw tylko z
przyśrodkową częścią głowy k. skokowej.
- Boczna cześć głowy k skokowej nie jest
pokryta.
- Kość łódkowata zbliża się do kostki
przyśrodkowej.

4.

- Kość sześcienna jest przemieszczona
przyśrodkowo i przywiedziona.
- Kości klinowe (3) są przemieszczone do dołu i
przyśrodkowo względem k. łódkowatej.
- Więzadła i ścięgna (w części tylnej i
przyśrodkowej) utrzymują stopę w
niewłaściwym ustawieniu.
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5. Wydrążenie
- Pogłębienie sklepienia stopy =
“załamanie” płaszczyzny podeszwy:
przedni segment stopy ustawiony w
pronacji względem segmentu
środkowego.
- Silna supinacja środkowego segmentu
i mniej zaznaczona przedniego
segmentu stopy.

5.

6. I Kość śródstopia ustawiona w
silniejszym zgięciu podeszwowym
niż pozostałe kości śródstopia.

6.

7. Stopa końsko szpotawa jest
mniejsza od zdrowej stopy.
7.
( po leczeniu )
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OCENA, BADANIE, WIZYTY KONTROLNE
I DOKUMENTACJA
•

Dokumenty odnośnie leczenia : Załączniki 1 – 4
•
•
•
•

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

“Wrodzona stopa końsko szpotawa, ocena i leczenie”
“Informacje dla rodziców”
“Karta oceny postępów w leczeniu ”
“ Karta zaleceń dla rodziców”

Wszystkie powyższe załączniki mogą być powielone i używane do leczenia każdego
dziecka. Zrozumiała dokumentacja jest pomocnym narzędziem w leczeniu, profilaktyce oraz
rozpoznawaniu nawrotów.

•

Ocena wstępna Załączniki 1 + 2
1. Zbadaj czy występują objawy stopy końsko-szpotawej.
Po pierwsze, oceń czy dziecko faktycznie ma wrodzoną stopę końsko-szpotawą !
Nigdy nie lecz stopy przywiedzionej (metarsus adductus) jako stopy końskoszpotawej !!!
2. Rozpocznij od informacji ogólnych i wywiadu. (Załącznik 1)
3. Oceń deformację używając skali Piraniego. (Załącznik 1)
4. Zbadaj całe dziecko w kierunku innych zniekształceń/problemów. (Załącznik 1)
Podczas badania postaraj się zapewnić dziecku i rodzicom cichą i miłą atmosferę. Stopy
można zbadać u dziecka siedzącego na kolanach matki, tam, gdzie czuje się bezpiecznie.
Należy pozwolić na zabawę lub ssanie butelki. Podczas badania stóp rozmawiaj w
przyjaznym tonie. Badanie wstępne powinno obejmować całe ciało (kręgosłup, biodra itd.)
Aby to zrobić należy rozebrać dziecko i położyć na stoliku.
Przed rozpoczęciem leczenia wytłumacz rodzicom na czym polega wrodzona stopa końskoszpotawa i zapoznaj ich z ogólnym planem leczenia. Daj im ulotkę „Informacje dla
rodziców” (Załącznik 2) i podkreśl, że ich współpraca poprzez stosowanie się do zaleceń
jest niezwykle ważna dla wyników leczenia. Po założeniu pierwszego gipsu, wytłumacz im
jak pielęgnować dziecko w opatrunku gipsowym oraz poleć przeczytanie „Informacji dla
rodziców”.

•

Badanie w okresie korekcji Załącznik 1
1. Oceń objawy według skali Piraniego.
Po zdjęciu opatrunku gipsowego oceń objawy i udokumentuj wynik (Załącznik 1)
2. Sprawdź ustawienie pięty.
3. Szukaj odleżyn i problemów skórnych.
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•

Kontrola w czasie leczenia szyną odwodzącą Załączniki 1 + 3+ 4
Po uzyskaniu korekcji ustawienia stopy, dzieci musza nosić szynę odwodzącą aby zapobiec
nawrotowi deformacji. Systematyczne wizyty kontrolne i zalecenia dla rodziców są bardzo
istotne. Stopy muszą być regularnie badane, aby jak najwcześniej rozpoznać ewentualny
nawrót zniekształcenia i rozpocząć ponowne leczenie.
Aby uzyskać dobre wyniki leczenia, szyna powinna być noszona przynajmniej do 4 roku
życia. Jeśli dziecko źle toleruje szynę po 2 latach a stopy pozostają skorygowane możliwe
jest jej odstawienie, pod warunkiem kontynuowania regularnych wizyt kontrolnych.Należy
przestrzec rodziców aby wrócili niezwłocznie, jeśli deformacja powróci, pojawią się
odparzenia, popsuje się szyna lub stanie zbyt mała.
1. Oceń objawy według skali Piraniego i udokumentuj wynik (Załącznik 1)
2. Sprawdź stopy, szynę i zapytaj rodziców o ewentalne kłopoty (Załącznik 3).
Sprawdź i uzupełnij, (jeśli dotyczy) następujące informacje:
a) Problemy zgłaszane przez rodziców
b) Łączny wynik w skali Piraniego (ŁW)
c) Zakres ruchomości (ZR) stopy – w szczególności zgięcia grzbietowego i
odwiedzenia:
• Bierny: Wyczuj opór i rozpoznaj przykurcz.
• Czynny: Obserwuj ruchy stóp u małego dziecka w rożnych pozycjach i przy
zmianie pozycji. Większe dziecko posadź na krześle z nogami zwisającymi
swobodnie i poproś aby poruszał nimi we wszystkich kierunkach.
d) Ustawienie pięty
• U dziecka niechodzącego zbadaj w ułożeniu na brzuchu.
• U dziecka stojącego zbadaj w pozycji stojącej, patrząc od tyłu.
e) Pozycja w przysiadzie
• Sprawdź czy zgięcie grzbietowe jest wystarczające i symetryczne obustronnie.
• Sprawdź ustawienie stóp.
f) Pozycja stojąca:
• Stanie w pozycji naturalnej.
• Stanie na palcach.
• Stanie na piętach.
g) Chód:
• Faza wykroku: – nadmierna supinacja ?
• Faza podparcia: – nadmierne obciążanie bocznej części stopy?
• Uniesienie pięty: uniesienie pięty zbyt wcześnie?
h) Podskoki
i) Szyna odwodząca:
• Rozmiar szyny (właściwy?) (uszkodzone części?)
• Sprawdź czy stopy dobrze układają się w butach.
j) Skóra: zwróć uwagę na zaczerwienienia i odleżyny.
k) Zmierz długość obu stóp.
3.

•

Wydaj zalecenia rodzicom, określ termin następnej wizyty i udokumentuj to
(Załącznik 3 + 4).

Kontrola po leczeniu szyną Załączniki 1 + 3+ 4
Obserwuj dziecko do zakończenia wzrostu szkieletowego. Sprawdź objawy w skali
Piraniego (Załącznik 1), zakres ruchomości, położenie pięty, stanie, chodzenie i podskoki.
Lecz nawroty natychmiast, udzielaj rodzicom pomocnych rad i dokumentuj wszystko
(Załączniki 1 + 3+ 4).
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SKALA PUNKTOWA PIRANIEGO
– System oceny ciężkości wady –
Ocena wyników w skali Piraniego jest pomocna przy każdorazowym badaniu stóp: przed
rozpoczeciem leczenia, w okresie korekcji, leczenia szyną oraz w czasie późniejszych wizyt
kontrolnych (Załącznik 1+3).

a) Zalety skali punktowej Piraniego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Określa ciężkość wady.
Zachęca do dokładnego badania.
Pomaga monitorować przebieg leczenia.
Określa wskazania do tenotomii ścięgna Achillesa.
Określa moment zakończenia okresu korekcji i rozpoczęcia leczenia szyną.
Pomocna w badaniach akademickich.

b) Zasady oceny punktowej
-

-

6 objawów klinicznych stopy końsko szpotawej porównane jest do wyglądu stopy normalnej.
3 objawy określają stopień przykurczu w tylnym segmencie stopy (PTSS).
3 objawy określają stopień przykurczu w środkowym segmencie stopy (PŚSS).
Każdy objaw :
0 = brak zniekształcenia
0.5 = średnie zniekształcenie
1 = ciężkie zniekształcenie
Wyższy wynik określa cięższa wadę.
Ocena punktowa powinna odbywać się podczas każdej wizyty.

c) Technika
-

Dziecko powinno być spokojne. Aby pomoć małemu dziecku poczuć się bezpiecznie dobrze
jest umieścić je na kolanach matki, podczas gdy lekarz siada na przeciwko.

d) Wyniki
Ocena punktowa stopnia przykurczu w tylnym segmencie stopy (PTSS ): 0-3
1. Bruzda tylna (BT)
2. Pusta pięta (PP)
3. Sztywna końskość (SK)
Ocena punktowa stopnia przykurczu w środkowym segmencie stopy (PŚSS): 0-3
4. Bruzda przyśrodkowa (BP)
5. Boczna część głowy kości skokowej (BGS) („bok głowy k. skokowej”)
6. Krzywizna bocznej krawędzi stopy ( KBK )
Łączny wynik (ŁW): 0-6 (6 = najcięższa postać)
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PUNKTOWANIE OBJAWÓW WG SKALI PIRANIEGO
1. Bruzda tylna stawu skokowo goleniowego (BT)
Wygląd bruzdy tylnej jest wskaźnikiem stopnia przykurczu w tylnym segmencie stopy.
Przytrzymaj stopę w delikatnie skorygowanym ustawieniu. Zbadaj tył pięty.
Wartość 0:

Widoczne są liczne, delikatne bruzdy, które nie zmieniają wyglądu pięty. Te bruzdy
pozwalają skórze dopasować się i rozciągać podczas zgięcia grzbietowego kostki.
Wartość 0.5: Jedna lub dwie głębokie bruzdy, które nieznacznie zmieniają konturu pięty.
Wartość 1: Jedna lub dwie głębokie bruzdy, które znacznie zmieniają kontur pięty.

0

0.5

1

2. Pusta pięta (PP)
Wypełnienie poduszki tłuszczowej pięty k. piętową jest wskaźnikiem stopnia przykurczu w
tylnym segmencie stopy.
Podczas pełnego podeszwowego zgięcia k. skokowej, k. piętowa również ustawia się końsko tak,
że część tylna k.piętowej przemieszcza się do góry i poza poduszkę tłuszczową pięty. W pozycji
neutralnej zgięcie podeszwowe k. skokowej zmniejsza się a k. piętowa wypełnia poduszkę
piętową.
Ustal stopę w delikatnie skorygowanym ustawieniu. Palcem badającym umieszczonym na
szczycie pięty podziel na pół kąt pomiędzy podeszwą a łydką. Delikatnie przyciśnij.
Wartość 0:

Kość piętowa jest wyczuwalna od razu
(podobne odczucie jak delikatne uciśnięcie skroni).
Wartość 0.5: Poduszka piętową jest miękka ale, kość piętowa wyczuwalna jest głęboko w
poduszce piętowej (podobne odczucie jak delikatne uciśnięcie czubka nosa).
Wartość 1: Poduszka piętowa pusta. Nie wyczuwa się zarysu kości
(podobne odczucie jak delikatne uciśniecie kłębu kciuka).

0

0.5
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3. Sztywna końskość (SK)
Sztywność końskości jest wskaźnikiem stopnia przykurczu w tylnym segmencie stopy.
Ustal kolano w pełnym wyproście i lekko supinuj stopę. Następnie delikatnie, zegnij stopę
grzbietowo do maksimum. Patrząc na stopę i podudzie z boku zmierz zakres ruchu od linii
neutralnej (linia 0°).
Wartość 0: Pełne zgięcie grzbietowe – ponad 5°.
Wartość 0.5: Zgięcie w przybliżeniu do pozycji neutralnej.
Zakres ruchomości: około 5° zgięcia podeszwowego do 5° zgięcia grzbietowego.
Wartość 1: Pozycja czynnościowa nie może być osiągnięta – stopa w zgięciu podeszwowym
powyżej 5°.
Oprócz oceny w skali Piraniego, pomocne jest zapisywanie wartości zmierzonego kąta.

0

0.5

1

4. Bruzda przyśrodkowa podeszwy (BP)
Wygląd bruzdy przyśrodkowej jest wskaźnikiem stopnia przykurczu w środkowym segmencie
stopy.
Ustal stopę w delikatnie skorygowanym ustawieniu. Oceń przyśrodkowy kontur podeszwy.
Wartość 0: Liczne, delikatne bruzdy, bez pogłębienia przyśrodkowego konturu podeszwy.
Wartość 0.5: Jedna lub dwie głębokie bruzdy, bez znacznego pogłębienia przyśrodkowego konturu
podeszwy.
Wartość 1: Jedna lub dwie głębokie bruzdy, znacznie pogłębiające przyśrodkowy kontur
podeszwy.

0

0.5
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5. Boczna część głowy kości skokowej (BGS)
BGS ocenia stopień nastawienia zwichnięcia k. łódkowatej na głowę k. skokowej.
W stopie końsko szpotawej wrodzonej boczna część głowy k. skokowej jest niepokryta. Podczas
korekcji wady w trakcie leczenia k. łódkowata nastawia się pokrywając głowę k. skokowej.
Przytrzymaj stopę w pozycji z deformacją. Kciukiem odnajdź cześć boczną głowy k. skokowej,
druga ręką delikatnie odwiedź stopę. Zbadaj czy k. łódkowata nastawia się na głowę k. skokowej.
Wartość 0:

Boczna krawędź głowy kości skokowej niewyczuwalna.
( Dzięki nastawieniu k. łódkowatej na głowę k. skokowej )
Wartość 0.5: Słabo wyczuwalna boczna krawędź głowy kości skokowej.
( Częściowe nastawienie k. łódkowatej na głowę k. skokowej ).
Wartość 1: Łatwo wyczuwalna boczna krawędź głowy kości skokowej nawet podczas
maksymalnej korekcji wady (z powodu ustalonego przyśrodkowego
podwichnięcia kości łódkowatej).
Oprócz oceny w skali Piraniego, pomocne jest zapisanie wartości kąta odwiedzenia.

0

0.5

1

6. Krzywizna bocznej krawędzi stopy (KBK)
Wygląd bocznej krawędzi stopy jest wskaźnikiem stopnia przykurczu w środkowym segmencie
stopy (KBK). Wielkość krzywizny odpowiada wielkości przykurczu.
Zbadaj podeszwę stopy i oceń jej boczny brzeg przykładając prostą linię (ołówek) wzdłuż
bocznego brzegu kości piętowej.
Wartość 0: Boczny brzeg stopy przebiega prosto od pięty po głowę V kości śródstopia.
Wartosc 0.5: Boczny brzeg stopy jest lekko zaokrąglony. Krzywizna pojawia się w dalszym
odcinku stopy – w okolicach kości śródstopia.
Wartosc 1: Widoczna jest wyraźna krzywizna bocznego brzegu stopy, znajdująca się na
wysokości stawu piętowo - sześciennego.

0

0.5
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ZARYS LECZENIA STOPY KOŃSKO-SZPOTAWEJ
METODĄ PONSETIEGO (PODSTAWOWE WYTYCZNE)
(Bez współistniejących wad lub atypowej stopy końsko-szpotawej)
Celem leczenia jest stopniowa korekcja wszystkich elementów zniekształcenia a następnie utrzymanie
prawidłowego ustawienia stopy aby zapobiec nawrotowi. Wydrążenie, odwrócenie środkowego
segmentu stopy, szpotawość pięty i sztywna końskość zostaną skorygowane a przemieszczone kości
nastawione. Zlokalizowane grzbietowo i przyśrodkowo więzadła i ścięgna rozciągną się a
powierzchnie stawowe stopniowo przebudują.
Redresja

+

Gips

1. Jednoczesna korekcja
+ Wydrążenia
+ Odwrócenia środkowego
segmentu stopy
(głównie przywiedzenia)
+ Szpotawości piety

=
( kilkakrotnie )

Nieliczne
przypadki

Redresja

Większość przypadków

Redresja
+

2. Korekcja sztywnej końskości
+
Poprawa w kierunku zwiększenia
odwiedzenia środkowego
segmentu stopy i koślawości pięty

+
=

+

Redresja
+

Gips

( 1-2 razy )

Leczenie szyną
3. Utrzymanie prawidłowego
ustawienia stopy aby
zapobiec nawrotowi

Tenotomia ścięgna Achillesa

Gips

( 1 raz )

Sugerowana fizjoterapia

=

…

+
Odwiedzenie +
Zgięcie grzbietowe
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Rozciąganie /
Aktywna fizjoterapia

WCZESNE ROZPOCZĘCIE LECZENIA
STOPY KOŃSKO-SZPOTAWEJ METODĄ PONSETIEGO
(“Młodsze dzieci” = dzieci niechodzące – bez współistniejących wad lub atypowej stopy końsko-szpotawej)
Stopniowa korekcja wszystkich elementów zniekształcenia: wydrążenia, odwrócenia środkowego
segmentu stopy, szpotawości pięty i końskości. Tenotomia ścięgna Achillesa zalecana jest w
większości przypadków w celu korekcji końskości. Po uzyskaniu prawidłowego ustawienia stopy aby
zapobiec nawrotowi rozpoczyna się leczenie szyną, ja dodatkowo zalecam fizjoterapię.
1. Jednoczesna korekcja:
+ Wydrążenia
+ Odwrócenia środkoweg
segmentu stopy
(głównie przywiedzenia)
+ Szpotawości pięty

*Cel leczenia:

Redresja

+

=

- Brak wydrążenia
- Wyosiowanie: Przodo-/tyłostopie
- 50° (- 60°) Odwiedzenia (Głowa k

- 30-40 sekund 2-3 razy
= około 2 min na stopę

skokowej całkowicie pokryta w odwiedzeniu)

- Pięta w pozycji co najmniej neutralnej

Nieliczne przypadki

2. Korekcja sztywnej końskości
+
Poprawa w kierunku zwiększenia
odwiedzenia środkowego
segmentu stopy i koślawości pięty

* Cel leczenia :
- 15°-30° Zgięcia grzbietowego
- 60°-70° Odwiedzenia

Redresja

+

Tenotomia ścięgna Achillesa

+
+

Redresja
+

=

Redresja:
30-40 sekund 2-3 razy
Gipsowanie:
Zgięcie kolana: 90°
Zmiana gipsu: 5-7dni
Liczba gipsów: 1-2

Redresja:
Gipsowanie:
- 30-40 sekund - Zgięcie kolana: 90°
2-3 razy
- Ostatni gips: 3 tygodnie
- Liczba gipsów: 1

Leczenie szyną

3. Utrzymanie prawidłowego
ustawienia stopy aby
zapobiec nawrotowi

Najistotniejsze elementy:
- 15°-30° Zgięcia grzbietowego
- 60°-70° Odwiedzenia
- Lekka koślawość pięty

Redresja

Gips

- Lekka koślawość pięty

+ Funkcjonalna, elastyczna, aktywna
normalnie wyglądająca stopa

- Zgięcie kolana: 90°
- Zmiana gipsu: 5-7 dni
- Liczba gipsów: 4-6
Większość przypadków

Gips

(hiperodwiedzenie)

* Cel leczenia :

Gips

+ Sugerowana fizjoterapia

…

+

=

70° Odwiedzenia +
10°-20° Zgięcia grzbietowego

Rozciąganie /
Aktywna fizjoterapaia

*)Początek noszenia szyny przed 9 miesiącem życia
1. Pełnoczasowo
= 23 godzin dziennie: 3 miesiące
2. Miesięczna redukcja czasu = 16-22 godzin dziennie: 3 miesiące
= 14-16 godzin dziennie: kilka mies
3. W nocy i drzemki
= 12-14 godzin dziennie: do 4-5 r.ż.
4. W nocy

*)Początek noszenia szyny po 9 miesiącu życia
1. Większość czasu = 18-20 godzin dziennie: 2 miesiące
2. Redukcja czasu = 16 godzin dziennie: 3-4 miesiące
3. W nocy
= 12-14 godzin dziennie do 4-5 r.z.
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OPÓŹNIONE ROZPOCZĘCIE LECZENIA
STOPY KOŃSKO-SZPOTAWEJ METODĄ PONSETIEGO
(“Starsze dzieci” = dzieci chodzące – bez współistniejących wad lub atypowej stopy końsko-szpotawej)
W zależności od wieku dziecka i stopnia deformacji, korekcja wszystkich elementów zniekształcenia
wykonywana jest do możliwie najlepszego efektu. Wydrążenie, odwrócenie środkowego segmentu stopy,
szpotawość pięty i końskość są przedmiotem korekcji. W okresie leczenia szyną, szczególnie u dzieci
starszych zalecam fizjoterapię, część przypadków będzie wymagać leczenia chirurgicznego.
1. Jednoczasowa korekcja
+ Wydrążenia
+ Odwrócenia środkowego
segmentu stopy
(głównie przywiedzenia)
+ Szpotawości piety

*Cel leczenia

Redresja

+

=

- brak wydrążenia
- Wyosiowanie: Przodo-/tyłostopie
- 30°- 50° Odwiedzenia (Głowa kości

- Zgięcie kolana: 70°
- Zmiana gipsu: 7-10 (14) dni
- Liczba gipsów: 6-12

- 1-2 min 4-5 razy
= 5-10 min na stopę

skokowej całkowicie lub częściowo pokryta
podczas odwiedzenia)

- Pięta w pozycji co najmniej neutralnej
Nieliczne przypadki

2. Korekcja sztywnej końskości
+
Poprawa w kierunku zwiększenia
odwiedzenia środkowego
segmentu stopy i koślawości pięty

* Cel leczenia

Redresja

Redresja:

+

Tenotomia ścięgna Achillesa

+
+

Redresja
+

Gips

=

Redresja:
1-2 min 4-5 razy
Gips:
Zgięcie kolana: 70°
Zmiana gipsu:7-10 (14) dni

Liczba gipsów: 1-2

3a) Utrzymanie prawidłowego
ustawienia stopy
aby zapobiec nawrotowi
3b) Przyzwyczaić stopę do
prawidłowego ustawienia,
wspomóc przebudowę kości

Redresja:
- 1-2 min
4-5razy

Leczenie szyną

Gips:
- Zgięcie kolana: 70°
- Ostatni gips:
4 tygodnie
- Liczba gipsów: 1

+ Sugerowana fizjoterapia!!

…

+
40°- 60° Odwiedzenie +
10°- 20° Zgięcie grzbietowe

(zwykle dzieci w wieku powyżej 4 lat)

+ Funkcjonalna, elastyczna, aktywna
normalnie wyglądająca stopa
Najistotniejsze elementy:
- 10°- 20° Zgięcia grzbietowego
- 30°- 60° Odwiedzenia
- Lekka koślawość pięty na stojąco

Wiekszosc Przypadkow

Gips

- 10° – 20° Zgięcia grzbietowego
- 30° – 60° Odwiedzenia
- Lekka koślawość pięty

*Cel leczenia:

Gips

=

Rozciąganie /
Aktywna fizjoterapia !!

*) Początek noszenia szyną przed 4 rokiem życia
1. Większość czasu = 16-18 godzin dziennie: 3-4 miesięcy
= 12-14 godzin dziennie: do 5 roku życia
2. W nocy

*) Początek noszenia szyną po 4 roku życia
1. W nocy
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= 12-14 godzin dziennie : przez 1 rok

REDRESJE
Technika redresji opiera się o zrozumienie opisanego wcześniej sprzężenia kinematycznego.
W praktyce oznacza to, że aby poprawić ustawienie tylnego segmentu stopy należy wykonać redrsję
segmentu środkowego. Punktem inicjującym jest odwiedzenie środkowego segmentu stopy.

1. Precyzyjne odnalezienie głowy kości skokowej i stawu skokowo-piętowołódkowego.
Aby zapobiec niewłaściwej redresji i niepowodzeniu leczenia bardzo istotne jest precyzyjne
zlokalizowanie głowy kości skokowej.
A.

1) Przytrzymaj (prawy) przedni segment stopy (prawą) ręką.
2) Kciukiem i palcem wskazującym (lewym) wyczuj od przodu kostki goleni.

następnie
B.

1) Przesuń (lewy) kciuk i palec wskazujący do przodu aby objąć głowę kości skokowej.
W tej pozycji:
a) Wyczuj kość łódkowatą czubkiem palca wskazującego.
b) Przednią część kości piętowej wyczuj czubkiem kciuka.
2) Odwiedź stopę powoli i poczuj ruch w stawie skokowo-piętowo-łódkowym:
a) Kość łódkowata porusza się na przedzie głowy kości skokowej.
b) Przednia część kości piętowej przemieszcza się bocznie pod głową k. skokowej.

A.

B.
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2. Technika redresji
1. Ustabilizuj kość skokową przykładając kciuk do głowy k. skokowej.
Zapewni to punkt obrotu dla odwiedzenia stopy.
2. Wykonaj redresję stopy supinując ją a następnie odwodząc drugą ręką. Czynność ta nie
powinna sprawiać dziecku bólu.
Początkowo wymagany jest znaczny stopień supinacji, która wraz z pogłębianiem
odwodzenia zmniejszy się automatycznie.
3. Utrzymaj poprawę ustawienia pod lekkim napięciem, następnie zwolnij i powtórz. Dla
dzieci bez współistniejących chorób stosuj następujący schemat:
a) “Młodsze dzieci” (= niechodzące w chwili rozpoczęcia leczenia):
- Utrzymaj korekcję przez 30-40 sekund, następnie zwolnij i powtórz 1-2 razy.
Zajmie to około 2 minut na każdą stopę.
b) “Starsze dzieci” (= chodzące w chwili rozpoczęcia leczenia):
- Utrzymaj korekcję przez 1-2 minuty następnie zwolnij i powtórz 3-4 razy.
Zajmie to około 5-10 minut na każdą stopę.

Nigdy nie pronuj!!!
Nigdy nie dotykaj pięty!!!
Nigdy nie używaj nawet lekkiej siły!!!

Redresja może być wykonana u matki na kolanach i nie powinna wywołać u dziecka bólu.
Powinna być delikatna, tak aby więzadła rozciągały się w granicach ich naturalnych właściwości.
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UŁOŻENIE RĄK PODCZAS REDRESJI
A) Metoda dwu-ręczna 1
Krok 1: * Ręką przytrzymującą goleń od góry i od przodu:
Ustabilizuj kość skokową przykładając kciuk do głowy kości skokowej.
* Drugą ręką:
Unieś pierwszy promień stopy (= I kość śródstopia i paliczki palucha) umieszczając
wskazujący i środkowy palec pod podeszwowo - przyśrodkową częścią I kości
śródstopia.
Wynik: Zwiększenie supinacji przedniego segmentu stopy.
Cel: Przedni i śródkowy segment stopy nastawione względem siebie w supinacji.

Krok 2: Odwiedź przedni segment a środkowy podąży za nim. Wraz ze wzrostem odwiedzenia
zmniejszy się supinacja. Od około 50 stopni odwiedzenia, supinacja nie jest już
potrzebna, lecz nigdy aktywnie nie pronuj stopy.
Cel: Stopniowa korekcja odwrócenia środkowego segmentu oraz szpotawości pięty.
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UŁOŻENIE RĄK PODCZAS REDRESJI
B) Metoda dwu-ręczna 2
Krok 1: * Ręką przytrzymującą goleń od tyłu:
Ustabilizuj kość skokową umieszczając kciuk na głowie kości skokowej.
Nie dotykaj przypadkiem pięty !!!
* Drugą ręka:
Unieś pierwszy promień (= I kość śródstopia i paliczki palucha) umieszczając palec
wskazujący i środkowy pod podeszwowo - przyśrodkową częścią I kości śródstopia.
Wynik: Zwiększenie supinacji przedniego segmentu stopy.
Cel: Przedni i środkowy segment stopy nastawione względem siebie w supinacji.

Krok 2: Odwiedź przedni segment stopy a środkowy podąży za nim. Wraz ze wzrostem
odwiedzenia zmniejszy się supinacja. Od około 50 stopni odwiedzenia, supinacja nie
jest już potrzebna, lecz nigdy aktywnie nie pronuj stopy.
Cel: Stopniowa korekcja odwrócenia środkowego segmentu oraz szpotawości pięty.

24

GIPSOWANIE PO REDRESJACH
Gips zakładany jest po redresji i unieruchamia stopę aby rozciągnąć naprężone więzadła, ścięgna i
torebkę stawową. Zawsze stosuj gips długi do pachwiny, aby utrzymać stopę w odwiedzeniu pod
kością skokową i zapobiec rotacji k. skokowej w widełkach stawu skokowo-goleniowego. U
“młodszych dzieci” (= niechodzących w chwili rozpoczęcia leczenia) gipsuj kolano w 90° zgięcia i
zmieniaj gipsy co 5-7 dni. U “starszych dzieci” (= chodzących w chwili rozpoczęcia leczenia)
gipsuj kolano w 70° zgięcia, tak aby mogły stanąć i zmieniaj gipsy co 7-10 (14) dni. Ostatni gips,
jeśli odbyła się tenotomia ścięgna Achillesa, pozostaw na 3 tygodnie u “młodszych dzieci” i 4
tygodnie u “starszych dzieci”.
Aby zapobiec odleżynom zmieniaj pozycje rąk podczas gipsowania unikając długiego ucisku na
kość skokową i inne miejsca. Dobrze dopasuj gips w okolicach pięty, kostek goleni oraz podeszwy.
Głównym celem pierwszego gipsu jest korekcja wydrążenia, poprzez supinację przedniego
segmentu stopy. Odwrócenie środkowego segmentu oraz szpotawość pięty są również poddane
korekcji poprzez zastosowanie lekkiego odwiedzenia. Po usunięciu wydrążenia kolejne gipsy
korygują odwrócenie i szpotawość. Staraj się uzyskać w pełni neutralne ustawienie pięty oraz u
“młodszych dzieci” 50°(-60°) odwiedzenia a u “starszych dzieci” 30°-50°. Na koniec (zwykle po
tenotomii ść. Achillesa) skoryguj końskość jednocześnie poprawiając odwiedzenie środkowego
segmentu stopy i koślawość pięty. Ostatni gips powinien zapewniać stopie 60°-70° odwiedzenia i +
15°-30° zgięcia grzbietowego u “młodszych dzieci” oraz 30°-60° odwiedzenia i 10°-20° zgięcia
grzbietowego u “starszych dzieci”. Nigdy nie trzymaj pięty podczas gipsowania! Nigdy nie gipsuj
stopy w pronacji! Unikaj rotacji zewnętrznej kolana!

1. Pierwszy gips: Korekcja wydrążenia (główny cel) + korekcja
odwrócenia środkowego segmentu stopy i szpotawości pięty
= Nastaw przedni na środkowy segment stopy supinując i lekko odwodząc stopy.
1. Ustabilizuj kość skokową umieszczając kciuk na bocznej części głowy kości skokowej.
2. Unieś pierwszy promień stopy uzyskując homogenną supinację przedniego i środkowego
segmentu stopy. Następnie, delikatnie odwiedź stopę.

3. Utrzymaj skorygowane ustawienie stopy podczas gdy asystent zakłada opatrunek
gipsowy. Zmień ustawienie rąk i domodeluj gips w okolicach pięty, kostek goleni i
podeszwy stopy. U małych dzieci korekcja wydrążenia zazwyczaj odbywa się podczas
pierwszego gipsowania. Usunięcie ciężkiego wydrążenia w stopie sztywnej wymaga od 2 do
3 gipsów.

Widok z przodu

Widok od przyśrodka
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Widok z dołu

2. Kolejne gipsy: Korekcja odwrócenia środkowego segmentu stopy i szpotawości
pięty + kontynuacja korekcji wydrążenia (w razie potrzeby)
Każdym kolejnym gipsem zwiększaj odwiedzenie stopy a supinacja zmniejszy się
automatycznie. W ciężkiej stopie końsko szpotawej, z wydrążeniem utrzymującym się po
pierwszym gipsie, przede wszystkim staraj się skorygować wydrążenie.
U “młodszych dzieci” (= niechodzących w chwili rozpoczęcia leczenia) staraj się uzyskać
50°(- 60°) odwiedzenia i co najmniej neutralną pozycję pięty. U “starszych dzieci” (=
chodzących w chwili rozpoczęcia leczenia) staraj się uzyskać 30°- 50° odwiedzenia i co
najmniej neutralną pozycję pięty.
1. Ustabilizuj kość skokową umieszczając kciuk na bocynej części głowy kości skokowej .
2. Trzymaj stopę w odwiedzeniu z odpowiednim stopniem supinacji podczas zakładania
gipsu. Pamiętaj supinacja zmniejsza się wraz ze wzrostem odwiedzenia. Przy około
50°odwiedzenia supinacja nie jest juz potrzebna, ale nigdy nie pronuj stopy. Korekcja
ustawienia kości piętowej odbywa się dzięki sprzężeniu kinematycznemu.
Zmieniaj gipsy tak często jak potrzebujesz aby osiągnąć wystarczające odwiedzenie.
3. Utrzymaj skorygowane ustawienie stopy podczas gdy asystent zakłada opatrunek
gipsowy. Zmień ustawienie rąk i wymodeluj gips.
Widok z przodu

Widok od przyśrodka

2giGips

3ciGips

4tyGips
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Przykłady

3. Ostatni gips(y): Korekcja sztywnej końskości w stawie skokowo goleniowym
(w większości poprzez tenotomię ść. Achillesa)

+ Zwiększenie odwiedzenia środkowego segmentu
stopy i koślawości pięty
Niezależnie czy tenotomia ścięgna. Achillesa została wykonana (większość
przypadków) czy nie (nieliczne przypadki), ostatnim gipsem staraj się uzyskać
możliwie maksymalne zgięcie grzbietowe i odwiedzenie stopy.
Celem jest ustawienie stopy w 15°- 30° zgięcia grzbietowego i 60°- 70°
odwiedzenia u “młodszych dzieci” oraz 10°- 20° zgięcia grzbietowego i 30°60° odwiedzenia u “starszych dzieci”. W stopie końsko szpotawej atypowej lub
współistniejącej z innymi wadami, zakres odwiedzenia i zgięcia grzbietowego
może być mniejszy. (patrz Załączniki 5+6). Zazwyczaj, po tenotomii ś.
Achillesa potrzebny jest tylko jeden gips, ale w przypadkach ciężkich (np.:
stopa atypowa/zespoły/nastolatek) możesz zdecydować się na drugi aby uzyskać
przynajmniej 0° do 5° zgięcia grzbietowego. Jeśli zdecydujesz się na drugi gips po tenotomi
załóż go po 4-5 dniach. Ostatni gips po tenotomii powinien być utrzymany przez dłuższy czas tj
3 tygodnie u “młodszych dzieci” i 4 tygodnie u “starszych dzieci”.
Upewnij się aby zgięcie grzbietowe w stawie skokowym uzyskiwane było siłą przyłożoną od
tyłu (a nie za przód stopy) zapobiegając w ten sposób zniekształceniu suszkowatemu. Podczas
gipsowania utrzymuj zgięcie grzbietowe stopy w jednej pozycji, gdyż zginanie i prostowanie
może wywołać odleżynę na grzbiecie stopy spowodowaną uciskiem gipsu.
1. Ustabilizuj kość skokową umieszczając kciuk na bocznej części głowy kości skokowej.
2. Dolną reką odwiedź możliwie maksymalnie stopę ale jej nie pronuj, następnie zegnij
grzbietowo w stawie skokowym. Dzięki odwiedzeniu kość łódkowata powinna teraz w pełni
pokryć głowę k. skokowej, a kciuk utracić kontakt z boczną częścią głowy k. skokowej.
Zabierz kciuk, który początkowo stabilizował k. skokową i zegnij grzbietowo stopę. Aby
osiągnąć większe zgięcie uchwyć piętę, pociągnij ją do dołu i delikatnie podeprzyj całą
podeszwę. Nigdy nie używaj siły ani nie naciskaj na przód stopy w celu uzyskania większego
zgięcia grzbietowego – może to doprowadzić do zniekształcenia suszkowatego. Po uzyskaniu
maksymalnego odwiedzenia i zgięcia grzbietowego przesuń dolna rękę na palce dziecka.
3. Utrzymaj skorygowane ustawienie stopy podczas gdy asystent gipsuje. Zmień ustawienie
rąk i domodeluj gips w okolicach pięty, kostek goleni i podeszwy stopy.

Zgięcie grzbietowe

Odwiedzenie

Po zdjęciu gipsu stopa może wydawać się przekorygowana. Uzyskanie “Hiper odwiedzenia” 70° u
niemowląt jest jednym ze sposobów zapobiegania nawrotom.
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UŁOŻENIE RĄK PODCZAS GIPSOWANIA
A) Metoda dwu-ręczna 1
- Początek gipsowania Krok 1: * Ręką przytrzymującą goleń od góry i od przodu:
Ustabilizuj kość skokową przykładając kciuk do głowy kości skokowej.
* Drugą ręką:
Unieś pierwszy promień stopy (= I kość śródstopia i paliczki palucha) umieszczając
wskazujący i środkowy palec pod podeszwowo-przyśrodkową częścią I kości śródstopia.
Wynik: Zwiększenie supinacji przedniego segmentu stopy.
Cel: Przedni i środkowy segment stopy nastawione względem siebie w supinacji.

Krok 2+3:Odwiedź przedni segment stopy a środkowy podąży za nim. Wraz ze wzrostem
odwiedzenia zmniejszy się supinacja. Od około 50 stopni odwiedzenia, supinacja nie jest
już potrzebna, lecz nigdy aktywnie nie pronuj stopy. Następnie przesuń dolna rękę do dołu
w kierunku palców i pociągnij za nie podczas zakładania gipsu na przodostopie i śródstopie.





Różnica w ostatnim gipsie (= maksymalne odwiedzenie i zgięcie grzbietowe) opis str. 27.
Krok 4: Podczas gdy asystent gipsuje okolice pięty i stawu skokowego, twoja górna ręka musi
przesunąć się wyżej aby zrobić miejsce na gips. Podczas przesuwania jej do góry
przytrzymuj goleń unikając rotacji zewnętrznej w stawie kolanowym! Jednocześnie
utrzymuj prawidłowe ustawienie stopy dolną ręką.
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UŁOŻENIE RĄK PODCZAS GIPSOWANIA
B) Metoda jedno-ręczna 1
- Za wyjątkiem ostatniego gipsu, który zakłada się w maksymalnym odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym –

Zmień “metodę dwu-ręczną 1-szą" na poniższą "metodę jedno-ręczną 1-szą" zaraz po tym
jak gips został założony na okolice pięty i stawu skokowego. Podczas zmiany pozycji
utrzymuj stopę w skorygowanym ustawieniu.
* Jedną ręką utrzymuj stopę w odwiedzeniu i w odpowiedniej supinacji poprzez:
- przyłożenie kciuka do głowy kości skokowej i jej stabilizację.
- umieszczenie palca wskazującego na stronie podeszwowej i przyśrodkowej I kości śródstopia.
* Wolną ręką domodeluj gips; szczególnie ponad kością piętową, podeszwowej i pietowej stronie
obu kostek goleni i na podeszwie stopy. Nie dociskaj gipsu powyżej ani na kostkach goleni aby
zapobiec odleżynom.
* Pamiętaj, że supinacja zmniejsza się wraz ze wzrostem odwiedzenia. Od około 50 stopnia
odwiedzenia, supinacja nie jest już potrzebna, lecz nigdy aktywnie nie pronuj stopy.

Zmieniaj pomiędzy powyższą "metodą jedno-ręczną 1-szą" a “metodą jedno-ręczną 2-gą"
modelując gips aż do momentu gdy nie jest już miękki. Aby zapobiec odleżynom na kości
skokowej stabilizujący ją kciuk nie może uciskać jej w jednym miejscu przez cały czas, lecz
zawsze powinien poruszać się lekko nad głową kości skokowej.
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UŁOŻENIE RĄK PODCZAS GIPSOWANIA
C) Metoda jedno-ręczna 2
- Za wyjątkiem ostatniego gipsu, który zakłada się w maksymalnym odwiedzeniu i zgięciu grzbietowym –

Zmień "metodę jedno-ręczną 1-szą" na poniższą “ metodę jedno-ręczną 2-gą " zaraz po tym
jak gips został założony na okolice pięty i stawu skokowego. Podczas zmiany pozycji
utrzymuj stopę w skorygowanym ustawieniu.
* Jedną ręką utrzymuj stopę w odwiedzeniu z odpowiednią ilością supinacji poprzez:
- przyłożenie palca wskazującego do głowy kości skokowej i jej stabilizację.
- umieszczenie kciuka na stronie podeszwowej i przyśrodkowej I kości śródstopia
* Wolną ręką domodeluj gips; szczególnie ponad kością piętową, podeszwowej i pietowej stronie
obu kostek goleni i na podeszwie stopy. Nie dociskaj gipsu powyżej ani na kostkach goleni aby
zapobiec odleżynom.
* Pamiętaj, że supinacja zmniejsza się wraz ze wzrostem odwiedzenia. Od około 50 stopnia
odwiedzenia, supinacja nie jest już potrzebna, lecz nigdy aktywnie nie pronuj stopy.

Zmieniaj pomiędzy powyższą "metodą jedno-ręczną 2-gą" a “metodą jedno-ręczną 1-szą"
modelując gips aż do momentu gdy nie jest już miękki. Aby zapobiec odleżynom na kości
skokowej stabilizujący ją palec nie może uciskać jej w jednym miejscu przez cały czas, lecz
zawsze powinien poruszać się lekko nad głową kości skokowej.
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ZDEJMOWANIE GIPSU
Zdejmowanie gipsu musi odbywać się w poradni, tuż przed rozpoczęciem kolejnego etapu
leczenia. Nie pozwól rodzicom zdjąć gipsu w domu, ponieważ zniekształcenie może powrócić jeśli
stopa pozostanie przez dłuższy czas w nieprawidłowym ustawieniu.
Znajdź koniec opaski gipsowej aby było ją łatwiej zdjąć po odmoczeniu.
Zawsze pozostawiaj zgrubienie na końcu każdej opaski gipsowej podczas zakładania, tak aby jej
koniec był łatwy do znalezienia.

1. Odmocz gips
a) Zanurz dziecko w ciepłej wodzie na kilka minut aby zmiękczyć gips. Dodatkowo odmocz
gips rękami. Zrób to w poradni po tym jak sprawdziłeś stan gipsu.
b) Podczas chłodnej pogody, zanurz w wodzie tylko zagipsowane kończyny, albo owiń je
mokrymi ręcznikami przyciskając ręce i w ten sposób odmaczając gips.

2. Zdejm gips
a) Odwiń opaskę gipsową podczas gdy dziecko cały czas pozostaje w wanience lub siedzi na
kolanach matki. Ta metoda jest bezpieczna ale wymaga dodatkowego nakładu czasu.
b) Jeśli używasz noża do gipsu, tnij skośnie aby uniknąć przecięcia skóry. Najpierw usuń gips
ponad kolanem a następnie poniżej.

Unikaj używania piły do gipsu ponieważ straszy ona dzieci i może przeciąć delikatną skórę.
Pozwól rodzicom na szybką kąpiel dziecka po tym jak gips został zdjęty.
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PRZEZSKÓRNA TENOTOMIA ŚCIĘGNA ACHILLESA
1. Powód: Korekcja sztywnej końskości w stawie
skokowo goleniowym.
Po tym jak wydrążenie stopy, odwrócenie środkowego
segmentu stopy i szpotawość pięty zostały zniesione,
korekcji wymaga końskość. W większości przypadków
ścięgno Achillesa jest napięte i utrzymuje tylną część kości
piętowej skierowaną do góry. Przecięcie ścięgna eliminuje
tę siłę, usuwając element sztywnej końskości.

2. Które dziecko wymaga tenotomii ?
Tenotomia ścięgna Achillesa zalecana jest w większości przypadków, nawet u starszych dzieci.
Próba korekcji sztywnej końskości poprzez stopniowe gipsowanie grozi nadmiernym
przyparciem kości skokowej i jej wypłaszczeniem.
Przypadki lżejsze, z lekkim ograniczeniem zgięcia grzbietowego, nie wymagają tenotomii. Jeśli
łatwo osiąga się 20° zgięcia grzbietowego po uzyskaniu korekcji pozostałych elementów
zniekształcenia gipsowaniem to tenotomia ścięgna Achillesa nie jest konieczna.

3. Wyniki:
Po wykonanej tenotomii ścięgna Achillesa powinno uzyskać się poprawę zgięcia grzbietowego o
10° lub więcej.

4. Czas tenotomii
+ Skala punktowa Piraniego określa moment, kiedy wystarczająca korekcja została osiągnięta:
* Przykurcz w środkowym segmencie stopy poniżej 1 punktu
* Przykurcz w tylnym segmencie powyżej 1 punktu
* BGS = 0 (u dzieci starszych lub ze współistniejącymi wadami, głowa kości skokowej może
nie być do końca pokryta)
+ Pięta, co najmniej, w neutralnej pozycji (bez szpotawości!)
Nigdy nie wykonuj tenotomii, jeżeli pięta pozostaje w szpotawości na skutek
niewystarczającej korekcji.
+ Wyjątek: tenotomia może być wykonana wcześniej u dzieci u których atypowa stopa końsko
szpotawa lub współistniejąca z innymi wadami regularnie wyślizguje się z gipsu.

5. Procedura:
Zaleca się aby tenotomia wykonywana była przez chirurga ortopedę z asystą, nie musi być
jednak wykonywana na bloku operacyjnym.
Zestaw:
- Gaziki i płyn do wyjałowienia.
- Rękawiczki
- Środek do znieczulenia miejscowego w małej strzykawce z cienką igłą (lignocaina 0.5cc)
- Ostrze #11(ostre) i rączka
- Gaza
- Dla dzieci starszych lekarstwo do płytkiej sedacji.
(Możesz użyć Lumina: 1mg na kg wagi ciała wykonując iniekcję na 30min przed tenotomią.)
Ułożenie dziecka:
Ułóż dziecko na plecach, z nogami w rotacji zewnętrznej.
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1. Odkażenie skóry antyseptykiem
2. Znieczulenie miejscowe okolicy ścięgna.
3. Całkowite przecięcie ścięgna:
Asysta przytrzymuje wyprostowany staw kolanowy i staw skokowy zgięty grzbietowo, w ten
sposób aby ścięgno było pod napięciem. Około 1 cm nad kością piętową, po stronie
przyśrodkowej i równolegle do ścięgna Achillesa wprowadza się skalpel ostrzem
skierowanym proksymalnie. Delikatnie obracając ostrze całkowicie przecina się ścięgno
uważając aby nie przeciąć pokrywającej je skóry. Po odczuciu “trzaśnięcia” natychmiast
zwiększa się zakres zgięcia grzbietowego a stopa może zblednąć. Przyłóż czysty gazik w
miejscu nacięcia i przytrzymaj go przez około 5 minut upewniając się, że krwawienie ustało.
Przed Tenotomią

Tenotomia

Po Tenotomii

4. Dokończ redresję a następnie zagipsuj stopę w maksymalnym zgięciu grzbietowym i odwiedzeniu
tak jak opisano to na stronie 27.
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LECZENIE SZYNĄ ODWODZĄCĄ
1.Leczenie szyną odgrywa kluczową rolę w metodzie Ponsetiego
•

Po skorygowaniu zniekształcenia końsko szpotawego należy
utrzymać stopę w prawidłowym ustawieniu przez pewien czas
aby zapobiec nawrotowi. Szyna nie służy do korekcji
zniekształcenia.

•

Najczęstszym powodem nawrotu wady jest noszenie szyny w
niewłaściwy sposób lub krócej niż wymagany czas! Rodzice
muszą być tego świadomi.

• Szynę należy założyć natychmiast po zdjęciu ostatniego gipsu.
2. Czas leczenia szyną
Poniżej przedstawione są zalecenia dla dzieci z prawidłowo skorygowaną wadą i bez oznak
nawrotu. Każde dziecko powinno być prawidłowo zakwalifikowane względem okresu noszenia
szyny.
•

Długość leczenia „młodszych dzieci” (= niechodzących samodzielnie przed rozpoczęciem leczenia)
*) Początek noszenia szyny przed 9 miesiącem życia:
1. Pełnoczasowo (za wyjątkiem kąpieli) =
23 godzin dziennie:
2. Miesięczna redukcja czasu
= 20-22 godzin dziennie:
= 18-20 godzin dziennie:
= 16-18 godzin dziennie:
3. W nocy i drzemki
= 14-16 godzin dziennie:
4. W nocy

= 12-14 godzin dziennie:

*) Początek noszenia szyny po 9 miesiącu życia
1. Większość czasu
= 18-20 godzin dziennie:
2. Redukcja czasu
=
16 godzin dziennie:
3. W nocy
= 12-14 godzin dziennie:

3 miesiące
1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc
kilka miesięcy aż do
samodzielnego chodzenia
do wieku 4-5 lat
2 miesiące
3-4 miesiące
do wieku 4-5 lat

• Długość leczenia “starszych dzieci” (= chodzących samodzielnie przed rozpoczęciem leczenia)
*) Początek noszenia szyną przed 4 rokiem życia:
1. Większość czasu
= 16-18 godzin dziennie:
2. W nocy
= 12-14 godzin dziennie:

3-4 miesiące
do wieku 5 lat

*) Początek noszenia szyny po 4 roku życia:
1. W nocy
= 12-14 godzin dziennie: przez 1 rok

3. Szyna odwodząca
• Oba buty muszą być przymocowane do szyny aby zapobiec nawrotowi. Orteza stawu
skokowego AFO (Ankle Foot Orthotic) jest niewystarczająca – proszę nie próbujcie!
Istnieje kilka dostępnych typów szyn odwodzących.
• Dzieci nie powinny być zachęcane do stania lub chodzenia w szynie. Nie w tym celu jest
ona zaprojektowana.
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• Odwiedzenie (rotacja zewnętrzna) i zgięcie grzbietowe
*) Obustronna stopa końsko szpotawa:
- “Młodsze dzieci” (= niechodzące samodzielnie przed rozpoczęciem leczenia):
Obie stopy w 70° odwiedzenia i 10° -20° zgięcia grzbietowego.
- „Starsze dzieci” (= chodzące samodzielnie przed rozpoczęciem leczenia):
Obie stopy w 40°-60° odwiedzenia i 10°-20° zgięcia grzbietowego.
*) Jednostronna stopa końsko szpotawa:
- “Młodsze dzieci” (= niechodzące samodzielnie przed rozpoczęciem leczenia):
Stopa chora w 70° odwiedzenia i 10° -20° zgięcia grzbietowego.
Stopa zdrowa w około 40° odwiedzenia i 10° -20° zgięcia grzbietowego.
- „Starsze dzieci” (= chodzące samodzielnie przed rozpoczęciem leczenia):
Stopa chora w 40°-60° odwiedzenia i 10°-20° zgięcia grzbietowego.
Stopa zdrowa w około 40° odwiedzenia i 10° -20° zgięcia grzbietowego.
*) U dzieci z nadmierną wiotkością stawów i obniżonym napięciem mięśniowym, u których
stopa końsko szpotawa po korekcji charakteryzuje się nadmierną koślawością pięty i
rotacją zewnętrzną piszczeli: obie stopy (stopa końsko szpotawa i/lub prawidłowa stopa)
w 30°-40° odwiedzenia i 10°-15° zgięcia grzbietowego.
*) Atypowa stopa końsko szpotawa:
Należy rozpocząć od 20°-30° odwiedzenia i 0°-15° zgięcia grzbietowego. Później, jeśli
stopa przyjmuje prawidłowy wygląd odwiedzenie można zwiększyć do 40°-50°.
*) Stopa końsko szpotawa współistniejąca z innymi wadami (np: Artrogrypoza,
Myelomeningocele): Ustawienie należy dobrać indywidualnie w zależności od sytuacji.
Dzieci z defektami neurologicznymi mogą wymagać dodatkowych ortez (AFO)
•

Długość szyny:
Odległość pomiędzy piętami powinna być zbliżona do odległości pomiędzy ramionami
dziecka.

4. Jak założyć szynę
• Upewnij się, że skóra jest czysta i sucha przed założeniem szyny odwodzącej.
• Zacznij od trudniejszej stopy tj. (końsko szpotawej jeśli jest jednostronna). Delikatnie zegnij
grzbietowo stopę i wprowadź najpierw piętę. Ustaw stopę w prawidłowej pozycji. Najpierw
zapnij wewnętrzny a następnie zewnętrzny pasek w bucie. Potem włóż drugą stopę.
• Upewnij się, że pięta jest prawidłowo włożona. Potwierdź to patrząc przez otwory kontrolne.
• Pokaż rodzicom jak założyć szynę i zachęć ich aby przyzwyczajali do niej dziecko
(śpiewając, bawiąc się i ucząc je poruszać obiema nogami jednocześnie...).

5. Zamawianie szyny
• Zmierz długość stóp dziecka i zamów szynę w dniu, w którym wykonałeś tenotomię. Jeśli
tenotomia nie jest potrzebna, zamów ją około 3 tygodnie wcześniej.
• Większy rozmiar potrzebny jest gdy palce wystają poza brzeg buta.
• Bądź bardzo dokładny podczas zamawiania rozwórki. Podaj następujące informacje :
a) Wada jedno lub obustronna.
b) Dokładna długość obu stóp.
c) Określ stopień odwiedzenia i zgięcia grzbietowego dla każdej stopy.
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6. Kłopoty podczas leczenia szyną
• Pięta nie mieści się w butach szyny albo z łatwością się z nich wyślizguje (pomimo że but
jest ściśle zapięty):
- Zgięcie grzbietowe jest niewystarczające: popraw je serią redresji w gipsach i rozważ
ponowną tenotomię ścięgna Achillesa jeśli stopa nie zgina się grzbietowo.
- Niektóre stopy atypowe (bardzo rzadko) są trudne do utrzymania w butach: Spróbuj
dopasować buty pogrubiając górny brzeg zapiętków lub zmodyfikuj szynę.
• Na stopie występują odleżyny lub pęcherze.
- Niewłaściwy rozmiar butów. Postaraj się dopasować je wyściełając miękką wkładką lub
zamów prawidłowy rozmiar.
•

Dziecko walczy z szyną i płacze bez widocznego powodu.
- Może wynikać to z faktu zdejmowania szyny w odpowiedzi na płacz dziecka. Uczul
rodziców, że muszą używać jej systematycznie i podporządkować dziecko. Nie toleruj
braku systematyczności w leczeniu szyną.
- Jeśli problemy z zachowaniem rozpoczynają się po dwu latach lub dłużej spania w szynie a
korekcja stóp jest prawidłowa możesz rozważyć zaprzestanie jej stosowania, regularne
wizyty kontrolne wymagane są jednak co 3 miesiące.

•

Poprzeczka szyny jest źle wygięta.
- Uświadom rodziców, że dziecku nie wolno stawać w szynie. Wygnij poprzeczkę z
powrotem do właściwej pozycji.

7. Harmonogram wizyt kontrolnych w okresie leczenia szyną.
• Upewnij się aby wizyty kontrolne były dostosowane do odpowiedniego planu leczenia szyną
oraz indywidualnej sytuacji dziecka (np.: kłopoty z szyną, odleżyny).
• Zawsze powiedz rodzicom, że powinni natychmiast wrócić jeśli dojdzie do utraty korekcji,
pojawią się odleżyny, buty staną zbyt małe lub szyna się zniszczy.
• Po każdej wizycie kontrolnej, ustal datę następnej wizyty i udokumentuj ją (Załącznik 3+4).
• Terminarz wizyt kontrolnych
- 1-sza wizyta kontrolna:
- 2-ga wizyta kontrolna:
- 3-cia wizyta kontrolna:
- Kontrole w 1 szym roku leczenia szyną:
- Następne kontrole leczenia szyną:
- Po zakończeniu leczenia szyną:

36

1 tydzień po założeniu szyny
Przede wszystkim sprawdź systematyczność.
1 miesiąc później.
Dziecko powinno przyzwyczaić się do szyny.
1-3 miesięcy później w zależności od wskazań do
zmiany czasu noszenia szyny.
Przynajmniej co 3 miesiące jeśli nie zmieniasz
czasu noszenia szyny. Ustalaj terminy wizyt
według zmian w czasie noszenia szyny.
Co 3-6 miesięcy.
Raz w roku do zakończenia wzrostu.

NAWROTY
I ICH LECZENIE
Podczas leczenia szyną istnieje ryzyko nawrotu zniekształcenia, nawet gdy uzyskano pełną korekcję.
Ogólnie: im mniejszy wiek dziecka tym większe ryzyko nawrotu. W wieku powyżej 6 lat, u dziecka,
u którego wcześnie rozpoczęto leczenie nawrót należy do rzadkości, po warunkiem braku
współistniejących wad.
Wczesne rozpoznanie nawrotu i jego leczenie jest istotne dla uzyskania dobrego wyniku.

1. Przyczyna nawrotów
Patologia będąca przyczyną powstania wrodzonej stopy końsko szpotawej odpowiada również
za nawrót wady. Jak wspomniano wcześniej, wydaje się, że czynniki etiologiczne powodujące
rozwój zniekształcenia są aktywne przez kilka lat.

2. Powody nawrotów
a) Nieprawidłowe leczenie szyną odwodzącą
Niesystematyczność noszenia szyny: ponad 80% przypadków.
Systematyczne leczenie szyną: niski odsetek nawrotów.
b) Nieskuteczność leczenia redresjami i gipsowaniem
1. Zbyt małe odwiedzenie nieskutecznie nastawiające podwichnięcie kości łódkowatej.
2. Zbyt mała korekcja w zakresie zgięcia grzbietowego.
c) Prawdopodobnie zdarzają się przypadki w których zwłóknienie mięsni, powięzi, więzadeł i
ścięgien tylnej i przyśrodkowej części stopy jest „zbyt ciężkie”?
d) Współistnienie wad
Artrogrypoza, Myelomeningocele i inne defekty neurologiczne istotnie wpływają na ryzyko
nawrotu.

3. Zapobieganie nawrotom
a) U “młodszych dzieci” korekcja odwiedzenia do 70° -”hiper-odwiedzenie”.
b) Systematyczność w leczeniu szyną wedle ustalonych wskazań.
c) Rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki.
Zalecenie: ćwiczenia rozciągające przez 2 minuty przed założeniem
szyny (wykonywane przez rodziców).
d) Kucanie z piętami na podłodze rozciąga mięsień piszczelowy tylny.
Zalecenia: kucanie przez 2 minuty (nadzoruje rodzic).
e) Fizjoterapia
Rożne metody leczenia i techniki neurofizjologiczne mogą być wykorzystywane w celu
usprawnienia czynnych ruchów stóp i pomóc zintegrować je z prawidłowymi wzorcami
ruchów całego ciała.
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4. Typy nawrotów i ich leczenie
a) Nawrót szpotawości
1. Pięta w szpotawości.
Łatwa do zauważenia w badaniu w pozycji stojącej patrząc od tyłu.
Leczenie:

- Redresje + gips
- Następnie leczenie szyną + rozciąganie + fizjoterapia

1. Redresja utrzymana w 1 do 3 gipsów po 1-2 tygodni.
2. Po uzyskaniu korekcji powrót do leczenia szyną:
a) Dzieci niechodzące: rozpocznij leczenie od nowa z 3 miesięcznym okresem
noszenia szyny na stałe.
b) Dzieci chodzące: rozpocznij od 2 miesięcy po 16-18 godzin dziennie.
3. Codzienne rozciąganie m. brzuchatego łydki, przysiady nadzorowane przez rodzica.
Dodatkowo fizjoterapia.

b) Nawrót zniekształcenia końskiego
1. Ograniczenie zgięcia grzbietowego.
Później zwykle nawraca element szpotawości pięty, często część przywiedzenia.
Wydrążenie nawraca rzadko.
2. Wczesne uniesienie pięty - dziecko badane podczas chodu (widok z tyłu).
Obciążanie zewnętrznej powierzchni stopy wraz ze szpotawością pięty (widok z przodu).
3. Badanie rtg (nie wymagane) w projekcji bocznej w możliwie maksymalnym zgięciu
grzbietowym: - kąt piszczelowo-piętowy przekraczający 90°.
Leczenie:

- Redresje + gips
- Rozważ tenotomię ścięgna Achillesa + redrseje + gips
- Następnie leczenie szyna + rozciąganie + fizjoterapia

1. Redresja utrzymana w 1 do 3 gipsów po 1-2 tygodni.
2. Rozważ powtórną tenotomię ścięgna Achillesa a następnie gipsy korekcyjne przez 3-4
tygodni.
3. Po uzyskaniu korekcji powrót do leczenia szyną:
a) Dzieci niechodzące: rozpocznij leczenie od nowa z 3 miesięcznym okresem noszenia
szyny na stałe.
b) Dzieci chodzące: rozpocznij od 2 miesięcy po 16-18 godzin dziennie.
4. Codzienne rozciąganie m. brzuchatego łydki, przysiady nadzorowane przez rodzica.
Dodatkowo fizjoterapia
* Przy drugim nawrocie należy powtórzyć przedstawiony cykl.
* Przy trzecim nawrocie należy rozważyć transfer mięśnia piszczelowego przedniego
(patrz kolejna strona). Najwcześniej zaleca się jego wykonanie w wieku 2½ roku: w
badaniu rtg musi być widoczne jądro kostnienia kości klinowatej bocznej.
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c) Dynamiczna supinacja (= bardzo aktywny mięsień piszczelowy przedni)
1. Zauważalna supinacja. Typowo pojawia się pomiędzy 2 a 4 rokiem życia. Stopa poddaje
się korekcji, włącznie z możliwością odprowadzenia pięty do ustawienia koślawego.
2. Badanie chodu – widok od przodu:
Supinacja stopy w fazie wykroku, obciążanie bocznego brzegu stopy w czasie obciążania.
3. Możliwy jest różny zakres zgięcia grzbietowego i podeszwowego.
Leczenie:

- Rozważ redresję + gips
- Rozważ tenotomię ścięgna Achillesa
- *Transfer mięśnia piszczelowego przedniego (TmPP) + gips
- Następnie leczenie szyną + fizjoterapia

1. Rozważ 2-3 krotną redresję w gipsie przez 1-2 tygodni dla uzyskania lepszego
ustawienia stopy przed wykonaniem TmPP.
2. Rozważ powtórzenie tenotomi ścięgna Achillesa razem z TmPP (jeśli zgięcie
grzbietowe jest mniejsze niż 10◦).
3. Transfer mięśnia piszczelowego przedniego (TmPP), następnie 6 tygodni gipsu
stopowo udowego.
4. Po uzyskaniu korekcji noszenie szyny w nocy. Dodatkowo fizjoterapia.
UWAGA: * Transfer mięśnia piszczelowego przedniego (TmPP)
Mięsień piszczelowy przedni (TmPP) jest silnym supinatorem. Wynika to, z jego
przyczepu na przyśrodkowej części stopy (kość klinowata przyśrodkowa i I kość
śródstopia). Poprzez transfer ścięgna na boczną kość klinowatą funkcja supinacji zostaje
zniesiona.
Zalecanym wiekiem dziecka do TmPP jest 3-5 rok życia. Najwcześniej w wieku 2 ½ roku.
Badanie rtg musi potwierdzić obecność jądra kostnienia bocznej kości klinowatej.
Szczegóły zabiegu ze zdjęciami można uzyskać na stronie: Global-HELP Publication:
“Clubfoot: Ponseti Management”.

5. Nacisk na rolę rodziców
Należy pamiętać, że głównym powodem utraty korekcji jest niesystematyczność w leczeniu
szyną. Rodzice muszą zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w dokładnym
przestrzeganiu zaleceń leczenia szyną i szukać pomocy lekarskiej jeśli pojawiają się problemy z
szyną (np wysuwanie się stopy, zmiany skórne) natychmiast po ich zauważeniu. Dzięki temu
możliwe jest dopasowanie leczenia do poszczególnych problemów pacjenta.
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CZĘSTE BŁĘDY, KTÓRYCH MOŻNA UNIKNĄĆ
1. Pronacja

1.

Pronowanie przedniego segmentu stopy nasili zniekształcenie!
Pronacja pogłębia wydrążenie skręcając środkowy i przedni segment
stopy. Podczas pronowania kość piętowa pozostaje zablokowana w
przywiedzeniu pod kością skokową. Odwrócenie środkowego
segmentu stopy i szpotawość pięty można skorygować tylko poprzez
odwiedzenie stopy pod kością skokową.
Nigdy nie pronuj!

2. Rotacja zewnętrzna w stawie skokowo-goleniowym
Dużym błędem przy próbie korekcji odwiedzenia jest rotowanie do zewnątrz w stawie skokowo
goleniowym, które może powodować przemieszczenie kostki bocznej do tyłu - deformację
jatrogenną. Nie zdarzy się to, jeśli w czasie odwodzenia stopa stabilizowana jest uciskiem na
boczną część głowy kości skokowej.

3. Ucisk na staw piętowo-sześcienny podczas próby
odwodzenia stopy

3.

Ten błąd powoduje blokowanie odwiedzenia kości piętowej a zatem
korekcji ustawienia szpotawego pięty. Pogłębia sklepienie podłużne
stopy.

4. Niewystarczające odwiedzenie stopy.
Stopa musi być całkowicie skorygowana. W innym razie istnieje duże ryzyko nawrotu.
Staraj się uzyskać odwiedzenie do 70° (“hiper-odwiedzenie”) u “młodszych dzieci” i
odwiedzenie do 50°-60° u “ starszych dzieci”.

5. Krótki gips (gips podudziowy)
Długi, stopowo-udowy gips ze zgięciem kolana do 90° u “młodszych dzieci” i 70° zgięcia
kolana u “ starszych dzieci” zapobiega rotowaniu stawu skokowo-goleniowego i kości skokowej.

6. Próba korekcji końskości (zgięcia podeszwowego) przed korekcją odwrócenia
środkowego segmentu stopy i szpotawości pięty.
Ten błąd może prowadzić do powstania stopy suszkowatej.

7. Zaniechanie leczenia szyną
Jest najczęstsza przyczyną nawrotu.
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RODZICE
Rola rodziców w leczeniu wrodzonej stopy końsko szpotawej jest bardzo istotna. Jeśli nie zastosują
się do zaleceń w okresie leczenia gipsami a w szczególności podczas leczenia szyną odwodzącą, to
istnieje duże ryzyko nawrotu wady i wystąpienia powikłań w trakcie leczenia.
Istotne jest uświadomienie rodzicom, jak bardzo ważna jest ich współpraca dla uzyskania
wyleczenia dziecka. Wyjaśnij im poszczególne etapy, tak aby rozumieli wydane im zalecenia.

1. Przed leczeniem
•
•
•
•
•
•
•

Podczas pierwszej wizyty poświęć czas na rozmowę z rodzicami!
Wytłumacz im istotę wrodzonej stopy końsko szpotawej.
Zapoznaj rodziców z metodą Ponsetiego i wytłumacz poszczególne etapy leczenia.
Uświadom im odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń w trakcie leczenia.
Poproś aby przygotowali niemowlakowi butelkę do karmienia w czasie zakładania gipsu.
Starszym dzieciom mogą przygotować małą przekąskę.
Poinformuj rodziców, że dziecko może mieć kłopoty z tolerowaniem poszczególnych
etapów leczenia (szczególnie w starszym wieku).
Wydaj broszurę "Informacje dla rodziców" (Załącznik 2).

2. Okres leczenia gipsami
•
•
•

Przypominaj, że w okresie gdy stopy znajdują się w gipsie, muszą być regularnie
kontrolowane w kierunku prawidłowego ukrwienia.
Podkreślaj, że gips musi pozostać suchy.
Uświadom rodziców, że w przypadku pojawienia się objawów powikłań opisanych w
broszurze „Informacje dla rodziców” powinni się skontaktować z lekarzem (Załącznik 2).

3. Okres leczenia szyną odwodzącą
•
•

•
•
•
•
•

Rozpoczynając leczenie szyną podkreśl, jak ważna jest ona, w utrzymaniu prawidłowego
ustawienia stóp.
Wyjaśnij, że dziecko będzie potrzebowało czasu aby przyzwyczaić się do noszenia szyny i
na początku może płakać. Podkreśl aby nigdy nie zdejmowali szyny w odpowiedzi na płacz
dziecka – w innym razie dziecko może płakać więcej w przyszłości.
Pokaż jak dopasować buty i jak wygląda prawidłowa pozycja pięty w bucie.
Wydaj broszurkę "Karta zaleceń dla rodziców" (Załącznik 4) i wpisz wszystkie zalecenia.
Zapisz te same informacje dla siebie w “Karta oceny postępów w leczeniu” (Załącznik 3).
Zachęć do ścisłego przestrzegania zaleceń.
Ustal datę następnej wizyty i udokumentuj ją (Załącznik 3+4). Poinstruuj rodziców aby
przynieśli “Karta zaleceń dla rodziców” (Załącznik 4) na następną wizytę.
Przypomnij, że w przypadku wystąpienia powikłań podczas leczenia szyną powinni
skontaktować się z lekarzem.

4. Po leczeniu szyną odwodzącą
•

Zachęć rodziców do przynoszenia „Karta zaleceń dla rodziców” podczas regularnych wizyt
kontrolnych (Załącznik 4).
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WRODZONA STOPA KOŃSKO SZPOTAWA

ZAŁĄCZNIK 1

OCENA I LECZENIE
Data pierwszego badania: ____/____/____
Imię: ________________________

Płeć: ______ Data urodzenia: ____/____/____

Miejsce urodzenia: __________________________

Wiek: ____

Szpital ( ) Poradnia ( ) Dom ( )

Imię i numer telefonu matki: ________________________________________________________
Imię i numer telefonu ojca: _________________________________________________________
Imię i numer telefonu opiekuna: _____________________________________________________
Addres domowy: _________________________________________________________________
Instytucja opiekuńcza: _____________________________________________________________
(Poprzednia) diagnoza: _______________________________________________________________________
Wywiad:
Ciąża: __________________________________________________________________________
Poród i po porodzie: _______________________________________________________________
Wywiad rodzinny: ________________________________________________________________
Wcześniej leczony w/przez: _________________________________________________________
Sposób leczenia: __________________________________________________________________
Badanie:
Głowa: _________________________________________________________________________
Kręgosłup: ______________________________________________________________________
Barki/ramiona: ___________________________________________________________________
Łokcie/przedramiona: _____________________________________________________________
Ręce/palce: ______________________________________________________________________
Biodra/uda: ______________________________________________________________________
Kolana/podudzia: _________________________________________________________________
Prawa Stopa: końsko szpotawa: ( ) ___________________________________________________
Lewa Stopa: końsko szpotawa: ( ) ___________________________________________________
Rozwój i dodatkowe spostrzeżenia:
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Tabela wyników leczenia metodą Ponsetiego
Data
Wiek
pra
wa

Stopa

lewa

pra
wa

pra
wa

lewa

lewa

pra
wa

lewa

pra
wa

lewa

pra
wa

lewa

Bruzda tylna
Pusta pięta
Sztywna końskość

PTSS

X

Przykurcz tylnego segmentu

Bruzda
przyśrodkowa
Bok głowy k.
skokowej
Krzywizna bocznej
krawędzi stopy

PŚSS

∆

Przykurcz środkowego segm.

ŁW

O

Łączny Wynik

LECZENIE *

UWAGI

*Klucz:

RG = Redresja i gips
T = Tenotomia ścięgna Achillesa
SO = Szyna odwodząca
N = Nawrót
TmPP = Transfer m. piszczelowego przedniego
FT = Fizjoterapia

Wynik

Wynik

Data

Data

Prawa stopa

Lewa Stopa
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INFORMACJE DLA RODZICÓW
ZAŁĄCZNIK 2
LECZENIE WRODZONEJ STOPY KOŃSKO SZPOTAWEJ
Poniższe informacje zostały zebrane aby pomóc ci zrozumieć lepiej chorobę
twojego dziecka, jej leczenie, oraz znaczenie twojej roli w leczeniu wady.
Zawarte są tutaj zalecenia i pomocne rady.
Pamiętaj: Nigdy nie wahaj się poprosić lekarza o wiecej informacji jeśli masz
wątpliwości dotyczące zebranych tu wskazówek.

Na czym polega wrodzona stopa końsko szpotawa?
Wrodzona stopa końsko szpotawa jest wadą rozwojową, widoczną od urodzenia. Może dotyczyć
jednej lub obu stóp.
Podczas rozwoju wewnątrzmacicznego normalna stopa zmienia się w stopę końsko szpotawą.
Ścięgna i więzadła na tylnej i wewnętrznej części stopy pogrubiają i napinają się. Mięśnie są
krótsze i mniejsze niż normalnie. W rezultacie, tylna i wewnętrzna część stopy są pociągane,
powodując przemieszczenie stopy do dołu i do wewnątrz. Kości ustawiają się w niekorzystnej
konfiguracji. Stopa staje się sztywna i odwrócona a dziecko nie jest w stanie ustawić jej w
prawidłowej pozycji.

Kiedy rozpoczynać leczenie stopy końsko szpotawej
• Krótko po porodzie (~7-10 dni):
Najlepiej
• Przed rozpoczęciem chodzenia:
Bardzo skuteczne
• Po rozpoczęciu chodzenia do wieku kilku lat: Skuteczne w całości lub częściowej korekcji
wady. W zależności od ciężkości deformacji i
ogólnego stanu zdrowia, starsze dzieci mogą
wymagać dodatkowego leczenia operacyjnego.
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ZARYS LECZENIA STOPY KOŃSKO SZPOTAWEJ
Opisana poniżej metoda dotyczy noworodków i małych dzieci z wrodzoną stopą końsko szpotawą.
Jeśli twoje dziecko jest starsze albo cierpi na inne schorzenia współistniejące ze stopą końsko
szpotawą plan leczenia może się różnić.

1. Korekcja zniekształcenia poprzez redresje i gipsowanie
•
•

•

Przez okres kilku tygodni, delikatnymi redresjami
ustawienie stopy koryguje się do prawidłowego.
Po każdej redresji stopa unieruchamiana jest na okres
od 5 do 7 dni w długim opatrunku gipsowym aby
rozciągnąć skrócone ścięgna, więzadła i torebkę
stawową.
Redresje i gipsowanie powtarzane są od 4 do 6 razy.
Cięższe postaci stopy końsko szpotawej wymagać mogą większej ilości gipsów.

2. Redresje, przecięcie ścięgna Achillesa i gipsowanie
W większości przypadków ścięgno Achillesa należy
przeciąć aby uzyskać prawidłową korekcję. Zajmuje to
tylko kilka minut i wykonywane jest w znieczuleniu
miejscowym.
Ścięgno goi się samo, umożliwiając stopie prawidłowy
zakres zgięcia grzbietowego.
• Po przecięciu ścięgna stopa wraz z całą nogą
unieruchamiana jest w gipsie na 3 tygodnie.

•

3. Leczenie szyną w celu utrzymania prawidłowego ustawienia
•

•

•

Po zdjęciu ostatniego gipsu stopy twojego dziecka
zostaną umieszczone w szynie odwodzącej na 23
godziny dziennie, przez 3 miesiące. Szyna
zdejmowana jest tylko na czas kąpieli.
Po 3 miesiącach okres noszenia szyny będzie
stopniowo skracany. Pod koniec leczenia twoje
dziecko będzie nosiło rozwórkę tylko w nocy (12-14
godzin na dobę) aż do 4-5 roku życia.
Leczenie szyną jest krytycznym elementem. Pomimo, że stopy dziecka będą wyglądały
normalnie, bez noszenia szyny istnieje duże prawdopodobieństwo, że zniekształcenie
powróci. Po ukończeniu 7 roku życia nawrót zniekształcenia jest rzadkością.

4. Fizjoterapia
•

•

Różne rodzaje ćwiczeń mogą być pomocne w
utrzymaniu prawidłowego ustawienia stopy i ogólnego
rozwoju dziecka.
Rozciąganie i inne ćwiczenia zalecane przez lekarza i
terapeutę mogą być wykonywane przez rodziców.

Aby uzyskać dobry wynik leczenia, należy ściśle przestrzegać zaleceń.
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+…

ZALECENIA I POMOCNE RADY
W OKRESIE LECZENIA GIPSAMI
Podczas każdej zmiany gipsu, przygotuj coś, aby zająć uwagę dziecka, np. coś do
jedzenia,butelkę lub ulubioną zabawkę. Uspokoi to dziecko podczas zakładania gipsu.

1. Po założeniu 1-szego gipsu
Dziecko może nie czuć się komfortowo. Gipsy są ciężkie do czasu aż wyschną.
• Zwiń mały ręcznik i podłuż pod kolana dopóki gips nie wyschnie.
• Odwróć uwagę dziecka zabawą, śpiewem, karmieniem lub czymś co lubi.
• Po kilku godzinach, dziecko przyzwyczai się do gipsów.
• Jak tylko wyschną, pozwól dziecku robić wszystko co zwykle sprawia mu przyjemność. Nie
martw się, że zniszczy lub zabrudzi gips, opatrunki są mocne. Podczas wilgotnej pogody
upewnij się, że gipsy wyschły całkowicie zanim pozwolisz dziecku raczkować.
• Zawsze podczas snu, włóż pod kolana zrolowany ręcznik aby zmniejszyć ucisk na pięty.

2. W czasie leczenia gipsami
• Pilnuj aby gips był suchy. Nigdy nie używaj wody do czyszczenia gipsu, usuń tylko kurz.
• W zimie, suche gipsy możesz zakryć skarpetkami aby utrzymać je czyste oraz ogrzać
dziecku palce.
• Używaj pieluszek, tak aby gipsy się nie zabrudziły.
• Nie kąp dziecka w gipsach.
• Aby zapewnić higienę:
1. Połóż rozebrane dziecko na ręczniku.
2. Zmocz i namydl swoje ręce.
3. Namydl nimi odkryte części dziecka.
4. Spłucz mydło gąbką lub ręcznikiem ale nie zamocz gipsu.
5. Wysusz dziecko ręcznikiem i ubierz.
• Systematycznie sprawdzaj stopy dziecka.
Sprawdzaj stopy kilka razy dziennie aby upewnić się, że mają normalną barwę i ocieplenie.
Możesz to zrobić uciskając palce i obserwując powrót krążenia. Jeśli krążenie jest
prawidłowe palce zbledną a następnie szybko zaróżowią się ponownie.
• Skontaktuj się z lekarzem jeśli:
- Palce nie odzyskują prawidłowej barwy.
- Palce są spuchnięte.
- Palce są białe, purpurowe lub sine.
- Skóra na brzegach gipsu stała się bardzo czerwona, bolesna lub podrażniona.
- Gips jest zbyt ciasny.
- Gips jest popękany lub miękki.
- Gips zamókł i rozmiękł.
- Czujesz brzydki zapach wydobywający się z wnętrza gipsu.
- Nie możesz zobaczyć palców – natychmiast zgłoś się do lekarza.

46

ZALECENIA I POMOCNE RADY
W OKRESIE LECZENIA SZYNĄ
Po zdjęciu ostatniego gipsu i założeniu szyny może minąć od 3 do 7 dni
zanim dziecko przyzwyczai się. Dyskomfort spowodowany jest brakiem
„bezpiecznych gipsów” oraz niemożnością kopania nogami oddzielnie.

Nigdy nie zdejmuj szyny w odpowiedzi na płacz – dziecko musi się przyzwyczaić!!!
Pierwsze dni są krytyczne dla wyrobienia nawyku noszenia szyny przez długi czas. Jeśli zdejmiesz
ją w ciągu kilku pierwszych dni dziecko może nauczyć się, że płacz jest skutecznym sposobem na
oswobodzenie się z niej a przez to możesz mieć kłopoty w przekonaniu go do systematycznego
noszenia szyny.
Powinieneś także wiedzieć, że najczęstszym powodem nawrotów zniekształcenia jest noszenie
szyny w niewłaściwy sposób lub przez niewłaściwy czas.
Noszenie szyny powinno być normalną częścią codziennej rutyny twojego dziecka.

1. Jak założyć szynę
•

Upewnij się, że skóra jest czysta i całkowicie wysuszona zanim założysz szynę.

•

Nigdy nie używaj mazideł do smarowania podrażnień skóry; mogą one nasilić dolegliwości.

•

Załóż szynę, najpierw but na trudniejszą stopę. Delikatnie ustaw stopę w zgięciu grzbietowym
i włóż piętę w but. Utrzymaj stopę w prawidłowej pozycji. Najpierw zapnij wewnętrzny pasek
a następnie pozostałe paski w bucie. Potem ubierz następną stopę.

•

Upewnij się, że pięta jest prawidłowo ustawiona. Potwierdź jej położenie przez otwory w bucie.
Musisz mieć możliwość zobaczenia pięty przez otwory w bucie.

•

Pomóż swojemu dziecku przyzwyczaić się do szyny bawiąc się z nim/nią i ucząc kopać obiema
nogami jednocześnie.

2. Całodobowe noszenie szyny (23 godziny dziennie) przez 3 miesiące
• Możesz zdjąć szynę tylko do kąpieli. Nie dłużej jednak niż na 1 godzinę.
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3. Skrócenie noszenia szyny do czasu snu w nocy, do wieku 4-5 lat.
• Skróć okres noszenia szyny do kilkunastu godzin lub na czas spania tylko na polecenie
lekarza.
• Nigdy nie pozwól swojemu dziecku stawać w szynie.
• Wykonuj ćwiczenia rozciągające, jeśli lekarz je zaleci.
• Zaopatrz dziecko w miękkie elastyczne buty do chodzenia.
• Nie opuszczaj systematycznych wizyt kontrolnych nawet jeśli wszystko przebiega
prawidłowo. Zawsze przynoś szynę na wizyty kontrolne!
• Szynę (buty) należy zmienić na większe tylko gdy palce całkowicie wystają poza brzeg buta.
• Nigdy nie odstawiaj szyny, chyba że tak zaleci lekarz .

4. Częste kłopoty
•

Jeśli stopy dziecka wysuwają się z szyny, upewnij się że buty są prawidłowo zapięte. Jeśli
nie możesz temu zapobiec skontaktuj się z lekarzem.

•

Jeśli dziecko często się skarży, sprawdź czy nie ma odleżyn i otarć, jeśli je znajdziesz
skonsultuj się z lekarzem.

•

Jeśli dziecko zdejmuje szynę:
a) Załóż skarpetki na buty. Jeśli to nie powstrzyma dziecka przed zdejmowaniem butów,
przynajmniej to utrudni.
b) Zakładaj szynę ponownie!

•

W przypadku nawrotu zniekształcenia, skontaktuj się z lekarzem najszybciej jak to
możliwe. Nie czekaj na kolejną wizytę kontrolną.

•

Jeśli szyna jest popsuta, skontaktuj się z lekarzem w celu zamówienia nowej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.global-help.org/publications/books/book_cfponseti.html
www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/orthopaedics/clubfeet/index.html
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KARTA OCENY POSTĘPÓW W LECZENIU
(Od okresu leczenia szyną)
Data

Wiek
dziecka

Powód
wizyty

Problemy
Wyniki wizyty kontrolnej
zgłaszane
(Szczegółowa
punktacja Piraniego w karcie leczenia)
przez rodzica

Postępowanie
podczas
nawrotów

Stan
szyny

ZAŁĄCZNIK 3
Imię dziecka: ____________ ur: _______
Stopa końsko szpotawa: prawa:□ lewa:□

Zalecenia
Zalecenia
Zalecenia Inne zalecenia
dla rodziców dla rodziców dla rodziców dla rodziców
odnośnie
odnośnie
odnośnie
noszenia szyny
ćwiczeń
ćwiczenia
rozciągających przysiadów

Wynik całkowity: ___________________________
Zakres ruchu: ______________________________
Ustawienie pięty: ____________________________
Czynny przysiad:____________________________
Pozycja stojąca:_______________________________
Stanie na palcach:___________________________
Stanie na piętach: ___________________________
Chodzenie: ________________________________
Podskok:___________________________________
Skóra:_____________________________________
Długość stóp:_______________________________

Odwiedzienie: Godzin
_________
dziennie:
______

Ilość
Ilość
powtórzeń
powtórzeń
dziennie: ___ dziennie: __

Szczegóły:

Minut na
stopę: _____

Minut:
_________

Kiedy:

Kiedy:

Wynik całkowity: ___________________________
Zakres ruchu:_______________________________
Ustawienie pięty:___________________________
Czynny przysiad:____________________________
Pozycja stojąca:_____________________________
Stanie na palcach:___________________________
Stanie na piętach: ___________________________
Chodzenie: ________________________________
Podskok:___________________________________
Skóra:_____________________________________
Długość stóp:_______________________________

Odwiedzienie: Godzin
_________
dziennie:
______

Ilość
Ilość
powtórzeń
powtórzeń
dziennie: ___ dziennie: __

Szczegóły:

Minut na
Minut:
stopę: _____ _________

Wynik całkowity: ___________________________
Zakres ruchu:_______________________________
Ustawienie pięty:___________________________
Czynny przysiad:____________________________
Pozycja stojąca:____________________________
Stanie na palcach:___________________________
Stanie na piętach: ___________________________
Chodzenie: ________________________________
Podskok:___________________________________
Skóra:_____________________________________
Długość stóp:_______________________________

Odwiedzienie: Godzin
_________
dziennie:
______

Ilość
Ilość
powtórzeń
powtórzeń
dziennie: ___ dziennie: __

Szczegóły:

Minut na
Minut:
stopę: _____ _________

Szczegóły:

Szczegóły:

Kiedy:

Szczegóły:

Kiedy:
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Kiedy:

Kiedy:

Zalecenia
dotyczące
fizjoterapii

Następna
wizyta

KARTA ZALECEŃ DLA RODZICOW
(Od okresu leczenia szyną)
Data

Zalecenia w leczeniu szyną

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Godzin dziennie: ______
Szczegóły:

Zalecenia dotyczące rozciągania

Zalecenia dotyczące przysiadów

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Ilość powtórzeń dziennie: ___

Minut na stopę: ___

Minut:___

Kiedy:

Kiedy:
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ZAŁĄCZNIK 4
Imię dziecka: __________
ur: _______
Stopa końsko szpotawa: prawa:□ lewa:□
Inne zalecenia

Zalecenia
dotyczące
fizjoterapii

Następna
wizyta

ATYPOWA STOPA KOŃSKO SZPOTAWA

ZAŁĄCZNIK 5

Niewielki procent stóp końsko-szpotawych o ciężkim przebiegu uważany jest za stopy atypowe lub
stopy końsko szpotawe złożone. Zazwyczaj przypadki atypowe są rozpoznawane dopiero po kilku
gipsach. Rzadko widoczne są podczas rozpoczynania leczenia.
Przyśrodkowe więzadła i ścięgna rozciągają się łatwo, jednak wydrążenie i sztywna końskość
pozostają trudne do skorygowania. Technika redresji i gipsowania sposobem Ponsetiego wymaga
modyfikacji aby uzyskać prawidłowe ustawienie stopy.
Należy dążyć do uzyskania mniejszego odwiedzenia tj. pomiędzy 20°a 40° ( nie 70°!). Próba
dalszego odwodzenia może spowodować pogłębienie zgięcia podeszwowego kości śródstopia i
palców oraz nadmierne odwiedzenie samych kości śródstopia.
Nadmierne zgięcie podeszwowe kości śródstopia musi być również skorygowane. Korekcja
końskości jest trudna, jednak zgięcie grzbietowe 5° powinno być możliwe podczas ostatniego
gipsowania. Po kilku miesiącach, wyprost w stawie skokowo goleniowym zwykle poprawia się.

1. Istotne objawy
1. Krótka, kikutowata stopa (1.5 - 2cm krótsza od drugiej, w przypadku wady jednostronnej).
2. Miękka skóra i pulchna tkanka podskórna.
3. Głęboka bruzda poprzeczna na podeszwie stopy.
Wszystkie kości śródstopia znajdują się w dużym zgięciu podeszwowym. Duże wydrążenie.
4.Głęboka bruzda tylna ponad piętą. Pięta ustawiona w ciężkiej sztywnej końskości i szpotawości.
Gruba poduszka tłuszczowa pokrywa podeszwową powierzchnię kości piętowej.
5. Kość łódkowata przemieszczona daleko przyśrodkowo. Może dotykać przyśrodkowej kostki
goleni.
6. Guzowatość przednia kości piętowej „wyrzyna” się do przodu od kostki bocznej. Łatwo
pomylić ją z głową kości skokowej (która jest tuż nad nią).
7. Staw skokowy dolny jest bardzo sztywny.
Tylko minimalne ruchy wyczuwalne są w pierwszym badaniu i prawdopodobnie po 2-3
gipsach.
8. Pierwszy palec jest krótki i w hiperprzeproście.
9. Mięśnie łydki są małe, skupione na wysokości jednej trzeciej bliższej łydki.
10. Ścięgno Achillesa jest bardzo szerokie, długie i podciągnięte aż do środkowej 1/3 łydki.

Stopa na zdjęciach jest już po częściowym leczeniu

2. Dokładne odnalezienie głowy kości skokowej
i stawu skokowo-piętowo-łódkowatego
W przypadkach stóp atypowych zlokalizowanie głowy kości skokowej jest bardzo istotne.
Głowa kości skokowej jest trudna do odnalezienia, ponieważ jest mniej wyrazista od guzowatości
przedniej kości piętowej. Ruchomość w stawie skokowo-piętowo-łódkowym jest początkowo
minimalna, ale powinna zwiększyć się po 2 lub 3 gipsie.
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3. Modyfikacja leczenia
a) Zmodyfikowana redresja korygująca odwrócenie środkowego segmentu stopy
i szpotawość pięty
1. Kciukiem ustal boczną część głowy kości skokowej.
2. Palec wskazujący tej samej ręki umieść na tylnej części
kostki bocznej.
3. Drugą ręką odwiedź przedni segment stopy przytrzymując
jednocześnie boczną część głowy kości skokowej oraz tylny
brzeg kostki bocznej goleni.
4. Nigdy nie odwódź stopy ponad 40° ( wystarczy około 30°).
Jeżeli uda ci się odwieźć więcej, istnieje duże ryzyko
nasilenia deformacji w zakresie zgięcia podeszwowego kości
śródstopia i palców oraz hiperodwiedzenia kości śródstopia
w stawie Lisfranca. Wywołane jest to skróceniem i
nadmiernym napięciem głębokich mięśni stopy, szczególnie
silnym zwłóknieniem mięśnia czworobocznego podeszwy,
który przyczepia się do ścięgien zginacza długiego palców.

b) Jednoczesna korekcja sztywnej końskości i nadmiernego zgięcia podeszwowego
kości śródstopia.
1. Oba palce wskazujące umieść po obu stronach głowy kości skokowej. Kciuki na podeszwie
stopy, dokładnie na głowach 1-szej i 5-tej kości śródstopia.
2. Odwiedź lekko środkowy segment stopy a pięta powinna wyjść ze szpotawego ustawienia.
Jednocześnie popchnij kości śródstopia do wyprostu a stopę do zgięcia grzbietowego podczas
gdy asystent utrzymuje kolano w zgięciu. Jeśli odwrócenie środkowego segmentu stopy i
szpotawość piety nie poprawiły się to nie zginaj stopy grzbietowo w stawie skokowym,
skoncentruj się na odprowadzeniu kości śródstopia i rozciągnięciu głębokich mięśni stopy.
Uważaj aby nie doprowadzić do powstania stopy suszkowatej.

Widok z boku

Widok z przodu

Widok podeszwy (od dołu)

c) Zapobieganie zsuwaniu się gipsu
•
•

Upewnij się, że nadmierne zgięcie kości śródstopia jest skorygowane (patrz punkt b).
Gips załóż w zgięciu stawu kolanowego do 110° - 120°. Unikaj nadmiernej ilości gipsu w
dole podkolanowym oraz na przedzie stopy i stawu skokowego. Dobrze wymodeluj gips!!!
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d) Przezskórna tenotomia ścięgna Achillesa
•

•
•

Tenotomię wykonaj, gdy uzyskasz lekkie odwiedzenie stopy, do około 30°, oraz korekcję
nadmiernego zgięcia podeszwowego kości śródstopia, przy utrzymującej się końskości. Jeśli
stopa często cofa się w gipsie możesz wykonać tenotomię wcześniej.
Zawsze przecinaj ścięgno 1, 5 cm nad bruzdą piętową. Ta odległość zapobiega uszkodzeniu
guzowatości tylnej kości piętowej, która zazwyczaj ustawia się wysoko.
Jeśli potrzeba, po tenotomii zmieniaj gipsy co 4-5 dni aż uzyskasz (przynajmniej) 5° zgięcia
grzbietowego i (najwięcej) 40° odwiedzenia.

e) Leczenie szyną i ćwiczenia rozciągające
Szyna powinna ustawiać stopę początkowo w 30°- 40° odwiedzenia. Później, gdy stopa
przyjmuje kształt zbliżony do prawidłowego, odwiedzenie może sięgać 50°. Buty muszą być
dokładnie wykonane i dopasowane aby zapobiec wysuwaniu się stóp. Ja zalecam rodzicom
rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki (zgięcie grzbietowe stopy przy wyprostowanym kolanie)
oraz piszczelowego tylnego (przysiady) aby pogłębić zgięcie grzbietowe i zapobiec nawrotowi.
Pomocne może być także rozciąganie głębokich mięśni stopy.

f) Leczenie nawrotów
Powtórne redresje i gipsowanie – zmieniaj gipsy co 1-2 tygodnie. Nie ma potrzeby powtarzać
tenotomii jeśli osiągniesz 5° zgięcia grzbietowego. Ja zalecam rodzicom rozciąganie mięśnia
brzuchatego łydki (zgięcie grzbietowe stopy przy wyprostowanym kolanie) oraz mięśnia
piszczelowego tylnego (przysiady). Zalecam także dodatkowo fizjoterapię.

g) Podsumowanie modyfikacji
•

•
•
•
•
•
•

•

Modyfikacja redresji korygującej odwrócenie środkowego segmentu stopy i szpotawość
pięty polega na umieszczeniu palca wskazującego ręki stabilizującej stopę na tylnym brzegu
kostki bocznej umożliwiając prawidłowe odwiedzenie środkowego segmentu stopy bez
rotowania jej w stawie skokowo-goleniowym.
Nie powinno dążyć się do więcej niż 30°- 40° odwiedzenia.
Dodatkowe redresje służą korekcji nadmiernego zgięcia podeszwowego kości śródstopia i
eliminacji elementu sztywnej końskości.
Upewnij się aby staw kolanowy, zgięty był w gipsie do 110°- 120° aby zapobiec zsuwaniu
się gipsu.
Wykonaj tenotomię Achillesa gdy stopa odwodzi się do 30°. Wcześniejsza tenotomia może
być potrzebna jeśli gips zsuwa się zbyt często.
5° zgięcia grzbietowego po ostatnim gipsie jest wynikiem zadawalającym. Z czasem
powinno się zwiększyć.
Na początku leczenia szyną, ustaw stopy w 30°- 40° odwiedzenia. Jeśli kształt stopy
przyjmuje kształt zbliżony do prawidłowego, możesz je zwiększyć do 50°. Upewnij się, że
stopa nie wysuwa się z szyny.
Zaleca się dodatkową fizjoterapię polegającą na rozciąganiu mięśni brzuchatego łydki oraz
piszczelowego tylnego.

4. Wynik leczenia
Używając opisanej modyfikacji metody Ponsetiego możesz oczekiwać skutecznej korekcji
ustawienia stóp bez konieczności rozległego leczenia operacyjnego. Stosowanie prawidłowego
leczenia szyną, zazwyczaj będzie poprawiać kształt i długość stopy, ruchomość stawu skokowego
dolnego i zgięcie grzbietowe w stawie skokowo-goleniowym do kliku miesięcy po uzyskaniu
korekcji. Stopa będzie nabierała co raz bardziej prawidłowego kształtu. Możliwe jest, że bruzda
podeszwowa stopy będzie widoczna po kilku miesiącach i pozostanie niewielkie, korygujące się
wydrążenie. Zgięcie grzbietowe może wahać się pomiędzy 10° a 25°.
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WRODZONA STOPA KOŃSKO SZPOTAWA
ZWIĄZANA Z INNYMI WADAMI

ZAŁĄCZNIK 6

Choroby neurologiczno-mięśniowe, aberracje chromosomowe, zespoły i inne wady wrodzone mogą
współistnieć z wrodzoną stopą końsko szpotawą. Niektórymi przykładami są artogrypoza (AMC),
przepuklina oponowo rdzeniowa (MMC), zespół Larsena, Dysplazja Diastroficzna, zespół Moebiusa,
zespół przewężeń amniotycznych, stopa przywiedziona, deformacje kończyn takie jak syndaktylia,
palce brakujące, palce dodatkowe.
Korekcja ustawienia stopy końsko szpotawej w przebiegu innych wad może być trudniejsza, ale
nigdy nie traktuj tych przypadków jako wymagających rozległego leczenia operacyjnego już na
początku. W niektórych przypadkach większa ilość gipsów wystarczy do skorygowania wady. W
przypadkach ciężkiej końskości, nie dającej się odprowadzić do pozycji czynnościowej, można
wykonać kolejną redresję po tenotomii Achillesa. Zmień gips po 4-5 dniach aby ustawić stopę
przynajmniej w pozycji czynnościowej do 5° zgięcia grzbietowego. Poniższe uwagi dotyczą
najczęstszych wad, z którymi możesz się spotkać:
1. Arthrogryposa Multiplex Congenita (AMC)
Artrogrypoza cechuje się dużą różnorodnością zniekształceń. Znaczne ograniczenie ruchomości
może dotyczyć większości stawów, ale niektóre przypadki dotyczą „tylko” części obwodowych.
Oczekuj, że redresja będzie wymagała większej ilości gipsów. Zaakceptuj 40-50° odwiedzenia u
młodszych dzieci. Nawet po tenotomii ś. Achillesa wyprost w stawie skokowo goleniowym
może osiągnąć zaledwie 0°-10°, nigdy jednak nie akceptuj zgięcia poniżej pozycji
czynnościowej. Dopilnuj prawidłowego leczenia szyną i ćwiczeń rozciągających. Zaleć intensywną fizjoterapię (dotyczącą zarówno wady końsko-szpotawej stopy jak i defektów współistniejących ). Stopień odwiedzenia w szynie powinien odpowiadać ilości uzyskanej korekcji.
2. Przepuklina oponowo rdzeniowa (MMC)
MMC charakteryzuje się różnym zniekształceniem stóp. Stopy mogą być pozbawione czucia lub
może być ono osłabione, bardzo ważne jest aby zbadać je dokładnie. Przy osłabionym czuciu
trudno jest ocenić czy gips nie jest zbyt ciasny, co może prowadzić do uszkodzeń. Odleżyny pod
gipsem mogą być również spowodowane słabym ukrwieniem. Z tych powodów, gipsy w MMC
powinny być zakładane i modelowane bardzo starannie a wyściółka zwiększona nad miejscami
najbardziej zagrożonymi odleżyną.
Należy starać się uzyskać około 40°-50°odwiedzenia u młodszych dzieci i akceptować 5°do15°
zgięcia grzbietowego. Jeżeli uzyskałeś 15° to tenotomia Achillesa nie jest już potrzebna. U
dzieci ze znacznie obniżoną lub zniesioną aktywnością mięśniową nadmierne odwiedzenie i
zgięcie grzbietowe jest niewskazane. W zależności od typu przepukliny oponowo rdzeniowej
dziecko może wymagać dodatkowych ortez.
3. Stopa przywiedziona
Stopa końsko-szpotawa współistniejąca ze stopą przywiedzioną, powinna być leczona w ten sam
sposób co stopa końsko-szpotawa, z naciskiem na korekcję przywiedzenia śródstopia.
Jeśli istnieje tylko przywiedzenie śródstopia (bez końskości w stawie skokowo-goleniowym!)
nie lecz jej jak stopy końsko szpotawej. W stopie przywiedzionej redresja odbywa się poprzez
odwiedzenie śródstopia przykładając opór ponad stawem piętowo-sześciennym i
unieruchomieniu stopy w opatrunku gipsowym.

ZNIEKSZTAŁCENIE KOŃSKO SZPOTAWE
PO ROZLEGŁYM LECZENIU OPERACYJNYM
Niedostatecznie skorygowana lub nawrotowa stopa końsko szpotawa po leczeniu operacyjnym
(uwolnienie tylno-przyśrodkowe) również może być leczona metodą Ponsetiego. Ponieważ część
przyśrodkowa stopy jest osłabiona po rozległym leczeniu operacyjnym należy ustawić ją w
mniejszym odwiedzeniu aby uniknąć zniekształcenia płasko - koślawego.
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LINKI
ZAŁĄCZNIK 7
ODNOSZĄCE SIĘ DO METODY PONSETIEGO
GLOBAL HELP: Literatura dostępna bez opłat:
Treatment Of Congenital Clubfoot Using The Ponseti Method: Workshop Manual
www.global-help.org/publications/books/book_clubfoottreatmentmanual.html
Clubfoot: Ponseti Management:
www.global-help.org/publications/books/book_cfponseti.html
Clubfoot: Ponseti Management (Poster):
www.global-help.org/publications/books/book_cfponsetiposter.html
Ponseti Clubfoot Management: Teaching Manual For Health-Care Providers In Uganda:
www.global-help.org/publications/books/book_ponsetiuganda.html
University of Iowa - Ponseti Clubfoot Center:
www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/orthopaedics/clubfeet/index.html
Ponseti International Association:
www.ponseti.info

PRZYKŁADY LECZENIA
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Podręcznik ten jest zwięzłym i praktycznym przewodnikem dla
klinicystów leczących wrodzoną stopę końsko-szpotawą metodą
Ponsetiego. Poprzez łatwy do zrozumienia język i liczne rysunki,
pomaga wykształcić prawidłową pozycję rąk podczas redresji i
gipsowania.
Mariusz Chomicki: Częstość występowania
wrodzonej stopy końsko-szpotawej w Europie to
1,5 : 1000. W 30 - 50% dotyczy obu stóp, występując
2 - 3 razy częściej u chłopców. Roczna liczba
urodzeń dzieci w Polsce waha się pomiędzy 350
a 400 tysięcy a zatem około 500 dzieci rocznie
wymaga diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Ze względu
na złożoność wady i wątpliwości co do jej etiologii
istnieje kilka sposobów leczenia. Metoda Ponsetiego wydaje się
być obecnie najskuteczniejsza. Jak najwcześniejsze jej rozpoczęcie
i systematyczność noszenia szyny odwodzącej mają zasadnicze
znaczenie dla osiągnięcia dobrych wyników. Stopy sztywne i
nietypowe, pomimo poprawy po leczeniu, często wymagają korekcji
chirurgicznej.
Mam nadzieję, że dzięki obecności polskiej wersji tego podręcznika,
łatwiejsze stanie się zrozumienie deformacji tworzących stopę
końsko-szpotawą oraz uzasadnienie kolejności ich redresji.
Postępowanie według schematu leczenia zaproponowanego przez
Ponsetiego znacznie zredukowało ilość pacjentów leczonych
operacyjnie dając dobre odległe wyniki. Próby modyfikacji tej metody
są zatem niewskazane, zwłaszcza przez osoby rozpoczynające
leczenie stopy końsko-szpotawej.
Iris, dziękuję za udostępnienie Twojego podręcznika polskim
klinicystom i osobom zainteresowanym skutecznym leczeniem
stopy końsko-szpotawej. Serdeczne podziękowania składam Panu Doktorowi Andrzejowi Czopowi, mojemu
nauczycielowi i kierownikowi specjalizacji, a przede wszystkim wielkiemu przyjacielowi stóp, szczególnie tych
najmniejszych.
Iris Lohan: Mariusz, jestem wdzięczna za twoją inicjatywę i rzetelną pracę nad tlumaczeniem aby podręcznik
kursu był dostępny w języku polskim! Jestem wdzięczna z twój poświęcony czas i wysiłek.
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