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   Streszczenie. Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ang. anterior cruciate 
ligament, ACL), który jest jednym z biernych stabilizatorów stawu kolanowego prowadzi do 

jego niestabilności, a także w konsekwencji do wcześniejszych zmian zwyrodnieniowych. 

W Polsce zerwaniu ACL ulega rocznie od 14-40 tysięcy osób i dotyczy ono głównie ludzi 
młodych, aktywnych fizycznie, sportowców oraz osób ulegających wypadkom. 
W obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) pacjentów po ostrym uszkodzeniu 

ACL, stłuczenie kości piszczelowej i udowej obserwowane są u więcej niż 80% pacjentów 
zdiagnozowanych z całkowitym zerwaniem ACL. Wiąże się to z mechanizmem uszkodzenia 
ACL, który powiązany jest z dużymi zewnętrznymi siłami w połączeniu z podatnością 
więzadła na uszkodzenie podczas pewnych warunków obciążania powodując gwałtowne 
zderzenie kości piszczelowej i udowej przenosząc siłę uderzenia przez chrząstkę do kości, 
skutkując widocznym w obrazowaniu obrzękiem kości gąbczastej. Termin stłuczenia kości 
(ang. bone bruise) reprezentuje spektrum uszkodzeń kości włączając w to krwawienie, 
złamanie lub obrzęk na skutek mikroskopijnych, kompresyjnych złamań beleczek kostnych. 
   Przeprowadzono rozszerzoną analizę danych medycznych w oparciu o dane obrazowe MRI 

oraz informacje z leczenia operacyjnego. Grupę badawczą stanowiło 26 pacjentów 

kwalifikowanych do zabiegu rekonstrukcji ACL, posiadających diagnostykę obrazową pod 
postacią obrazów MRI. Na obrazach MRI określono objętość stłuczenia tkanki kostnej 
w kości udowej i piszczelowej oraz ich położenie w modelu trójwymiarowym stawu 

kolanowego, tym samym określając czy przez obszar stłuczenia będzie przebiegał 
anatomicznie utworzony tunel kostny wiercony w kości udowej i piszczelowej podczas 

zabiegu rekonstrukcji ACL.  

   Wyniki badań pozwolą określić w jakim stopniu stłuczenie kości może wpłynąć na 
powodzenie zabiegu biorąc pod uwagę warunki panujące w miejscu utworzenia tunelu oraz 
osadzenie w nim przeszczepu. Rezultaty badań wstępnych pod postacią symulacji 
przedzabiegowych wskazują, że w większości przypadków (84%) tunel kostny nie przebiega 

przez miejsce stłuczenia kości co stwarza dobre warunki do gojenia w relacji ścięgno-kość. 
Na tle tych wyników wyróżnia się natomiast pacjentów charakteryzujących się rozległym 
obszarem stłuczenia, które znajduje się w miejscu przebiegu tunelu kostnego (lub w jego 

bardzo bliskim sąsiedztwie) i wpływem tej interakcji na rezultaty kliniczne zaobserwowane 

w  badaniu kontrolnym MRI. 


	Jolanta Rajca1, Paulina Cyganik1, Krzysztof Ficek1,2

