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Summary
Background:

The purpose of this paper is a description of calcaneal fracture morphologies on CT scans, specially
inta-articular fractures divided according to the Sanders classification.

Material/Methods:

Computerized tomography was used to evaluate 55 fractures of the calcaneus treated at the
Orthopedic and Traumatology Department in Wejherowo from July 2001 to November 2003. For
treatment planning, the Sanders classification based on CT was developed.

Results:

CT scans showed extra-articular fractures of the calcaneus in 5 cases (91%) and intra-articular
fractures in 50 cases (91%). According to the Sanders classification, type I was found in 2 cases (4%),
type II in 26 cases (47%), type III in 17 cases (31%), and type IV in 5 cases (9%).

Conclusions:

On the base of this study we conclude that computerized tomography is a good diagnostic method
in calcaneal fractures. Analysis of the CT scans showed their specific, repeated morphology. The
Sanders classification is very useful in treatment planning and has prognostic value.
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Wst´p
Wprowadzenie do niemal powszechnego u˝ycia tomografii
komputerowej umo˝liwi∏o przestrzenne obrazowanie wielu
patologii narzàdu ruchu. Szczególnie przydatne okaza∏o si´
to w przypadku nak∏adajàcych si´ na siebie koÊci st´pu i ich
powierzchni stawowych [1].
Zdania na temat zasadnoÊci wykonywania tomografii komputerowej w z∏amaniach koÊci pi´towej sà podzielone. Niektórzy
uwa˝ajà, ˝e jest ona przydatna tylko niedoÊwiadczonym operatorom w interpretowaniu klasycznych zdj´ç rentgenowskich i planowaniu zabiegu [2]. Cz´Êciej w piÊmiennictwie
spotyka si´ jednak opini´, ˝e tomografia komputerowa jest
bardzo wa˝nym elementem diagnostyki tego typu z∏amaƒ,
a nawet, ˝e jest absolutnie niezb´dna [3, 4, 5 ].
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Nast´pstwem wkroczenia do diagnostyki z∏amaƒ koÊci pi´towej tomografii komputerowej by∏o powstanie nowych
systemów klasyfikacyjnych. Obecnie jednym z najpopularniejszych jest klasyfikacja Sandersa z 1992 roku [4, 6].
Powsta∏a ona na podstawie analizy wyników badania tomokomputerowego ponad 400 przypadków z∏amaƒ koÊci pi´towej. Stwierdzono wówczas, ˝e przebieg szczelin z∏amania
ma charakterystyczny powtarzalny charakter.
Podstawà klasyfikacji Sandersa jest wykonanie badania koÊci pi´towej w projekcji czo∏owej, która uwidacznia staw podskokowy. Powierzchni´ stawowà tylnà koÊci
skokowej dzieli si´ na 3 równe kolumny przy pomocy
2 linii oznaczonych literami A i B. Trzecia linia oznaczona
literà C odpowiada przyÊrodkowej kraw´dzi powierzchni
stawowej tylnej koÊci skokowej i oddziela podpórk´ koÊci
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Figure 1a. Chart of the subtalar joint. The basis of the Sanders classification.
Rycina 1a. Schemat stawu podskokowego. Podstawa klasyfikacji Sandersa.

Figure 1b. Subtalar joint.
Rycina 1b. Staw podskokowy.

skokowej od powierzchni stawowej tylnej koÊci pi´towej.
Wszystkie 3 linie wyznaczajà na powierzchni stawowej
tylnej koÊci pi´towej 4 potencjalne Êródstawowe od∏amy:
przyÊrodkowy, centralny, boczny oraz podpórk´ koÊci skokowej (Ryc. 1a, 1b).

2003 leczono 49 pacjentów z rozpoznaniem z∏amania koÊci
pi´towej (55 z∏amaƒ). Pacjenci ci kierowani byli do oddzia∏u
z ambulatorium szpitala z podejrzeniem z∏amania wysuni´tym na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz
klasycznych zdj´ç rentgenowskich.

Na podstawie konfiguracji szczelin oraz stopnia przemieszczenia od∏amów Sanders podzieli∏ z∏amania Êródstawowe
na 4 grupy:

TYP II – z∏amania dwufragmentowe (podtypy: IIa, IIb, IIc),

Jako standard post´powania w takich przypadkach przyj´to wykonywanie badania tomokomputerowego. Po przeanalizowaniu przebiegu szczelin z∏amania uwidocznionego w kolejnych fazach badania, a w szczególnoÊci ich stosunkiem do powierzchni stawowej stawu podskokowego,
wyodr´bniono z badanej grupy z∏amania Êródstawowe,
które nast´pnie usystematyzowano zgodnie z klasyfikacjà
Sandersa.

TYP III – z∏amania trójfragmentowe (podtypy IIIab, IIIbc, IIIac),

Wyniki

TYP IV – z∏amania cztero- (i wi´cej) fragmentowe (=rozkawa∏kowania).

Analiza szczelin z∏amania uwidocznionych w badaniu tomokomputerowym pozwoli∏a wyró˝niç z badanej grupy 5 przypadków z∏amaƒ pozastawowych (9%).

TYP I – z∏amania bez przemieszczenia (bez wzgl´du na iloÊç
szczelin z∏amania)

Badania Sandersa wykaza∏y, ˝e klasyfikacja powy˝sza jest
u˝yteczna w wyborze metody leczenia jak równie˝ ma znaczenie prognostyczne:
TYP I – rokuje dobrze przy nieoperacyjnej metodzie leczenia, zalecany wczesny ruch oraz zakaz obcià˝ania koƒczyny
przez 10 tygodni,
TY II – najcz´stszy, jest wskazaniem do leczenia operacyjnego, przy odtworzeniu powierzchni stawowej tylnej rokuje dobrym wynikiem funkcjonalnym oraz powrotem do
wczeÊniej wykonywanej pracy.
TYP III – typ o gorszej prognozie, pacjent powinien byç
uprzedzony o mo˝liwych nast´pstwach i ewentualnej
póêniejszej artrodezie.
TYP IV – rzadki, sugerowane leczenie operacyjne – odtworzenie kszta∏tu pi´ty. Je˝eli powierzchnia stawowa tylna
nie mo˝e byç odtworzona wskazane jest wykonanie pierwotnej artrodezy stawu skokowo-pi´towego.

Materia∏ i metody
W Oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w okresie od lipca 2001 do listopada

Z∏amania Êródstawowe stanowi∏y zdecydowanà wi´kszoÊç
– 91% przypadków.
Liczb´ poszczególnych typów z∏amaƒ z godnie z klasyfikacjà
Sandersa przedstawia tabela 1.
W grupie z∏amaƒ Êródstawowych z∏amania nieprzemieszczone stwierdzono w 2 przypadkach (4%). Podobnie jak w pracach Sandersa najcz´stszy typ z∏amania stanowi∏y z∏amania
Table 1. The number of particular types of intra-articular fractures
according to Sanders’ classification.
Tabela 1. Liczba poszczególnych typów złamaƒ Êródstawowych
wg klasyfikacji Sandersa.
Typ złamania

IloÊç przypadków

Procent przypadków

Typ I

2

4%

Typ II

26

47%

Typ III

17

31%

Typ IV

5

9%

razem

50

91%
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Figure 2a. Calcaneus fracture type IIa acc. to Sanders.
Rycina 2a. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIa wg Sandersa.

B

Figure 2c. Calcaneus fracture type IIb acc. to Sanders.
Rycina 2c. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIb wg Sandersa.

Figure 2b. Calcaneus fracture type IIa acc. to Sanders – CT examination.
Rycina 2b. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIa wg Sandersa – badanie
tomokomputerowe.

C

Figure 2e. Calcaneus fracture type IIc acc. to Sanders.
Rycina 2e. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIc wg Sandersa.

2-fragmentowe (47% przypadków), zwykle z dodatkowo od∏amanym fragmentem warstwy korowej koÊci pi´towej po stronie bocznej (Ryc. 2 a– f).
Drugà pod wzgl´dem liczebnoÊci grup´ stanowi∏y z∏amania
trójfragmentowe (31% przypadków). Przyk∏ady obrazów
tego typu z∏amania przedstawiajà ryciny 3a–d.
Figure 2d. Calcaneus fracture type IIb acc. to Sanders – CT examination.
Rycina 2d. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIb wg Sandersa – badanie
tomokomputerowe.
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Najci´˝szy typ z∏amania zanotowano w 5 przypadkach (9%).
Przyk∏ad rozkawa∏kowania koÊci pi´towej przedstawiajà
ryciny 4a–b.
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Figure 2f. Calcaneus fracture type IIc acc. to Sanders – CT examination.
Rycina 2f. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIc wg Sandersa – badanie
tomokomputerowe.

Figure 3b. Calcaneus fracture type IIIab acc. to Sanders – CT
examination.
Rycina 3b. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIIab wg Sandersa
– badanie tomokomputerowe.

AB

Figure 3a. Calcaneus fracture type IIIab acc. to Sanders.
Rycina 3a. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIIab wg Sandersa.

A

C

Figure 3c. Calcaneus fracture type IIIac acc. to Sanders.
Rycina 3c. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIIac wg Sandersa.

Figure 3d. Calcaneus fracture type IIIac acc. to Sanders – CT
examination.
Rycina 3d. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IIIac wg Sandersa – badanie
tomokomputerowe.
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Figure 4a. Calcaneus fracture type IV acc. to Sanders.
Rycina 4a. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IV wg Sandersa.

Dyskusja
Jak wynika z piÊmiennictwa z∏amania koÊci pi´towej nie
sà cz´stym uszkodzeniem narzàdu ruchu stanowiàc zaledwie 2% wszystkich stwierdzanych z∏amaƒ. Stawiajà
jednak przed chirurgiem powa˝ny problem diagnostyczny i terapeutyczny [4]. Zastosowanie tomografii komputerowej w obrazowaniu tego typu uszkodzeƒ zastàpi∏o
niedoskona∏à w tym przypadku klasycznà rentgenodiagnostyk´. Pozwoli∏o nie tylko na ustalenie faktu istnienia
z∏amania, ale przede wszystkim na uwidocznienie przebiegu szczelin z∏amania i zaplanowanie ewentualnego leczenia operacyjnego [4, 7, 8 ].
Przeprowadzona analiza wyników badaƒ tomokomputerowych wykaza∏a ich charakterystycznà powtarzalnà morfologi´, co jest potwierdzeniem prac Sandersa i wsp. [6].
Rozk∏ad liczebnoÊci poszczególnych typów z∏amaƒ wykaza∏, ˝e najcz´Êciej mamy do czynienia ze z∏amaniami dwufragmentowymi, a w nast´pnej kolejnoÊci z trójfragmentowymi, co równe˝ znajduje odzwierciedlenie w czasopiÊmiennictwie [6]. Z∏amania pozastawowe pod wzgl´dem
cz´stoÊci wyst´powania stanowià zdecydowanie mniejszà
grup´.
Klasyfikowanie z∏amaƒ wg opartej na tomografii komputerowej klasyfikacji Sandersa pozwola na wybór odpowiedniego sposobu post´powania, co zdecydowanie
usprawnia proces terapeutyczny i pozwala ustaliç rokowa-

Figure 4b. Calcaneus fracture type IV acc. to Sanders – CT
examination.
Rycina 4b. Z∏amanie koÊci pi´towej typu IV wg Sandersa – badanie
tomokomputerowe.

nie. W zwiàzku z tym s∏usznym wydaje si´ postulat obowiàzkowego stosowania tomografii komputerowej w diagnostyce tego typu uszkodzeƒ.

Wnioski
1) Tomografia komputerowa pozwala na doskona∏e uwidocznienie patologii koÊci st´pu, a zw∏aszcza z∏amaƒ koÊci
pi´towej.
2) Analiza wyników badaƒ tomokomputerowych z∏amaƒ
koÊci pi´towej wykazuje ich charakterystycznà powtarzalnà morfologi´.
3) Klasyfikacja z∏amaƒ wg Sandersa jest pomocna przy wyborze metody leczenia oraz posiada wartoÊç prognostycznà.
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