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Сучасні підходи до методики і тактики
лікування переломів надп’ятково-гомілкового
суглоба з розривом міжгомілкового синдесмозу
(огляд літератури)
Резюме. Проведений огляд літературних джерел довів, що проблема лікування переломів надп’ятковогомілкового суглоба з розривом міжгомілкового синдесмозу (МГС) ще далека від вирішення, про що свідчить частота незадовільних результатів при хірургічному лікуванні переломів кісточок із розривом МГС —
4,8–36,8 % випадків. Надалі залишається актуальним питання та потреба в розробці динамічного фіксатора,
здатного дублювати втрачену при пошкодженні МГС функцію.
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Вступ
Одним із найчастіших пошкоджень серед патології опорно-рухової системи є травма надп’ятковогомілкового суглоба (НГС), яка за частотою поступається тільки переломам дистального кінця
променевої кістки в типовому місці, проте їх частота
серед загального числа переломів гомілки становить
до 70 % [1–4]. У свою чергу, цей тип травми потребує
особливого, технологічно складного оперативного
лікування.
Травми міжгомілкового синдесмозу (МГС) є одними з найскладніших в оперативному лікуванні, що
пов’язано зі складністю структур, які утворюють суглоб, супроводом в пошкодженні не тільки кісток, але
й міжкісткової перетинки, зв’язок та МГС [5]. Вагомою залишається проблема ускладнень і частота незадовільних результатів при хірургічному лікуванні
переломів кісточок із розривом МГС — 4,8–36,8 % випадків [6, 7]. Серед пацієнтів з інвалідністю переломи
кісточок з розривом МГС становлять 3,1–36,7 % [8].
Все це обумовлює соціальну та медичну актуальність
даної проблеми.
Історія виникнення класифікації пошкоджень
НГС налічує досвід останніх трьох століть. Відомо,
що однією з перших описаних спроб класифікації пошкоджень НГС була праця Dupuitren, опублікована у

1819 році [9], де автор виділив 4 групи пошкоджень:
супінаційно-еверсійні, супінаційно-аддукційні, пронаційно-еверсійні та пронаційно-абдукційні.
Першою найбільш точною та біомеханічно вірогідною стала класифікація пошкоджень НГС
N. Lauge-Hansen, опублікована в 1950 році. Ця класифікація базується на двох основних біомеханічних
факторах, наявних під час отримання травми: положення стопи під час травми (супінація або пронація)
та напрям травмуючої сили (аддукція, абдукція або
ротація) [10, 11].
Відповідно до класифікації N. Lauge-Hansen, виділяють такі види пошкоджень НГС [11]:
Пронація — абдукція (pa)
1. Поперечний перелом медіальної кісточки або розрив дельтоподібної зв’язки.
2. Розрив зв’язок МГС або відривний перелом у місці їх прикріплення.
3. Короткий горизонтальний, косий перелом малогомілкової кістки (МГК) вище від щілини НГС.
Пронація — зовнішня ротація (per)
1. Поперечний перелом медіальної кісточки або розрив дельтоподібної зв’язки.
2. Розрив передньої міжгомілкової зв’язки.
3. Короткий косий перелом малогомілкової кістки
вище від щілини НГС.
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4. Розрив задньої міжгомілкової зв’язки або відривний перелом задньозовнішнього фрагмента дистального метаепіфіза великогомілкової кістки (ВГК).
Пронація — дорсофлексія (pd)
1. Перелом медіальної кісточки.
2. Перелом переднього краю дистального метаепіфіза ВГК.
3. Надкісточковий перелом МГК.
4. Поперечний перелом задньої поверхні ВГК.
Супінація — аддукція (sa)
1. Поперечний відривний перелом МГК нижче
від рівня суглобової щілини або розрив латерального
зв’язкового апарату суглоба.
2. Вертикальний перелом присередньої кісточки.
Супінація — зовнішня ротація (ser)
1. Розрив передньої міжгомілкової зв’язки.
2. Спіральний або косий перелом дистального відділу малогомілкової кістки.
3. Розрив задньої міжгомілкової зв’язки або перелом
заднього краю дистального метаепіфіза ВГК.
4. Перелом медіальної кісточки або розрив дельтоподібної зв’язки.
Така класифікація є інформативною, проте залишається складною для розуміння та запам’ятовування,
а також, на думку деяких вчених [12, 13], є занадто
об’ємною, не враховує всю різноманітність переломів,
які зустрічаються на практиці.
Як результат, у 1972 році В.G. Weber на основі класифікацій R. Danis та N. Lauge-Hansen, сформував
окрему спрощену класифікацію, що базувалася на механізмі травми та рівні перелому малогомілкової кістки [14]. Виділяють три типи пошкоджень (A, B, C) залежно від рівня перелому малогомілкової кістки щодо
міжгомілкового синдесмозу. Тяжкість пошкодження
зв’язкового апарату і тяжкість перелому кісточок зростають прогресивно від перелому типу А до переломів
типу В і С.
У 1987 року M.E. Müller (Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen, АО) опублікував нову та більш сучасну класифікацію переломів відповідно до терогнозису анатомічних і функціональних характеристик пацієнта, адже положення стопи та напрямок травмуючої
сили визначають тип пошкодження суглоба [15].
Згідно з класифікацією, розрізняють три типи переломів: підсиндесмозні (переломи типу А); черезсиндесмозні (переломи типу В); надсиндесмозні (переломи типу С). На рис. 1 зображено систему підтипів
переломів за класифікацією Müller (AO) [15, 16].
На думку U. Lindsjö [17], класифікація Lauge-Hansen
у свій час мала новаторське значення й за правильного
застосування була ефективною у консервативному лікуванні. Та схема класифікації Weber, яка була запроваджена АО, є не тільки простішою, а і більш доцільною при хірургічному лікуванні переломів. Проте, як
зазначає автор, в обох системах є недоліки, а також ці
системи засновані на різних концепціях причин переломів НГС.
M.C. Harper вважав, що основною причиною нестабільності в НГС є зовнішня ротація, а не кутове
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Рисунок 1. Класифікація переломів кісточок
за M.E. Müller (АО)

зміщення надп’яткової кістки. Незважаючи на просторове уявлення, яке ґрунтується на проведених
рентгенограмах, причиною нестабільності вважають
саме другий варіант, отже, те, що на рентгенограмі
виглядає кутовим зміщенням надп’яткової кістки, насправді є ротацією в суглобовій вилці [18]. Довгий час
вважалося, що функція МГС під час ходьби була винятково статичною. P.E. Scranton у своєму дослідженні показав дистальне переміщення МГК приблизно
на 2,4 мм протягом ходьби, що демонструє суттєву
динамічну функцію МГС, яка часто не враховується
при виборі методу фіксації пошкодження в цій ділянці. При цьому вроджені чи набуті деформації можуть
бути наслідком аберації в динамічній ролі НГС, а неліковані переломи, які стають причиною формування синостозу, трактуються як порушення динамічної
ролі МГК [19].
У сучасній медицині досягнуто вагомих успіхів з
лікування переломів кісточок [20–22]. Проте частота
незадовільних результатів консервативного лікування
залишається надзвичайно високою — від 35 до 70 %
згідно зі спостереженнями [23–25]. Це пов’язано з ненадійною та малоефективною закритою ручною репозицією відламків кісточок, їх гіпсовою чи полімерною
іммобілізацією, внаслідок чого доволі часто зміщення
відламків залишається не усунутим, а також із наявним
діастазом між гомілковими кістками в зоні МГС, і навіть за умови повноцінної первинної репозиції відбувається вторинне зміщення відламків. Численні спроби
репозиції можуть призвести до пошкоджень м’яких
тканин і суглобового хряща НГС та подальшого розвитку ускладнень, погіршення функції суглоба [26, 27],
що переконливо доводить доцільність хірургічного лі-
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кування цієї патології. Проте, згідно з дослідженнями
вітчизняних та закордонних авторів, не вдається усунути діастаз МГС при переломах з його пошкодженням
і при його хірургічному лікуванні у 24–52 % випадків,
що веде до потреби у повторній операції в 2,1–20 %
спостережень [28, 29].
Історично нам відомі численні методи фіксації відламків, які в основному базувалися на технологічних
можливостях того часу. Наприклад, однією з перших
ефективних методик фіксації був остеосинтез спицями
[21], проте ефективність його була низькою через високе осьове навантаження на кінцівку, тривалу післяопераційну іммобілізацію, що супроводжувалася частими
інфекційними ускладненнями, нестабільністю відламків і їх подальшим зміщенням [32–34]. В наш час все
ще активно застосовуються й інші методи фіксації [35–
37], такі як: фіксація інтрамедулярними стрижнями,
накістковими пластинами, або серкляжами, спицями,
гвинтами, що вимагає тривалої післяопераційної іммобілізації та реабілітації, не потребує досконалого анатомічного відновлення структури пошкодженої кістки,
а жорстка фіксація синдесмозу не відповідає біомеханічним властивостям МГС на відміну від її еластичної
фіксації.
Як нам відомо, найбільш раннім з попередників
фіксуючої пластини є монокортикальний фіксатор,
розроблений Carl Hansman у 1886 році. Згідно з дослідженнями P. Cronier, G. Piétu та ін. [38], від моменту
створення перших блокуючих пластин, понад століття тому та до успішної концепції менше ніж 25 років
потому, автори створили два основних види методик
для проведення блокування. З двох широких категорій, до яких зараховують пластини з фіксованим кутом нахилу гвинтів і пластини з динамічним кутом
нахилу гвинта, в останній методиці головка гвинта
фіксується в пластині за допомогою контргайки, шляхом вкручування гвинта в різьбу на пластині чи через
адаптивне кільце [38].
Сьогодні на основі технологічного розвитку, більш
широкого забезпечення інструментарієм та численних
наукових досліджень найактуальнішим є прагнення хірургів до досконалої анатомічної репозиції відламків,
проведеної малоінвазивно, зі стабільною фіксацією
відламків, а також зі збереженням динамічної структури кісток гомілки, без порушення імплантатом її біомеханіки. Ці критерії закладено в сучасних принципах
АО [15, 39]. Згідно з ними при виконанні відкритої
репозиції та фіксації відламків, при переломах 44-А,
44-В, 44-С першим етапом відбувається репозиція малогомілкової кістки, а за неможливості цього проводять ревізію медіального відділу МГС для подальшого
усунення інтерпозиції кістково-хрящових тіл або дельтоподібної зв’язки. При косому переломі МГК фіксацію здійснюють кортикальним гвинтом та 1/3-трубчастою пластиною, що вигнута конгруентно МГК,
використовуючи більший діаметр свердла на першому кортикальному шарі, внаслідок чого відбувається
компресія відламків цим гвинтом. Фіксація пластини
і відламків проводиться 3,5-мм кортикальними гвин18

тами, а окремі кісткові фрагменти — 3,5 і 4,0-мм спонгіозними гвинтами [15, 39]. В цій методиці досягається
відновлення довжини, форми, запобігання ротаційному зміщенню, що і робить її високоефективною та
найактуальнішою на сьогодні. Проте, незважаючи на її
поширення, залишається високим число ускладнень,
таких як міграція гвинтів, злам металоконструкцій,
вторинні міграції фрагментів [6].
На основі попереднього досвіду, багаторічних результатів лікування та аналізу їх ефективності дослідниками AO/ASIF у 2005 році був представлений фіксатор точкового контакту (PC-Fix), в 2001 році — менш
інвазивна система стабільного остеосинтезу (Less Invasive Stabilization System, LISS) та розроблена пластина
(Locking Compression Plate, LCP) [40, 41], що дозволяє
фіксувати головку гвинта в пластині внаслідок нанесення вторинної різьби на головку самого гвинта та
різьби відповідного діаметра в отворі пластини (Locking Head Screws, LHS), що дозволяє запобігти можливій міграції гвинтів, а саму металоконструкцію зробити
стабільнішою. Водночас у цій пластині застосовано методику компресійного гвинта, що створює в місці перелому елемент динамічної компресії (Dynamic Compression Unit, DCU). Застосування двох типів гвинтів
дозволяє досягати одразу високоефективної компресії
відламків та стабільної фіксації, при цьому звичайний
гвинт має широку асиметричну різьбу, що запобігає
його висуванню та міграції, а блокуючий гвинт має
тонку симетричну різьбу, призначену для його просування в кістку.
Автори К.В. Миренков, В.С. Гацак та ін. (2004),
вивчивши результати лікування 133 хворих з переломами латеральної кісточки, встановили, що 87,21 % із
них мали переломи типів В і С (АО), і запропонували
тактику стабільно-функціонального остеосинтезу перелому МГК із застосуванням розроблених авторами
пластин, що забезпечують більш жорстку фіксацію
уламків і більш швидке відновлення функції НГС. При
лікуванні переломів медіальної кісточки застосовувався класичний остеосинтез Вебера. МГС при переломах
типу С (АО) фіксували двома кортикальними гвинтами; в інших випадках здійснювали стабільний остеосинтез зовнішньої кістки запропонованими пластинами, використовуючи один блокуючий гвинт, яким
досягали відновлення МГС [36].
Цікавою залишається роль перелому малогомілкової кістки у визначенні стабільності НГС. M.C. Harper
(1983) в серії досліджень на трупному матеріалі розглянув вплив косого перелому МГК на стабільність
НГС. Було зазначено, що при такій травмі відбувається зовнішнє ротаційне зміщення малогомілкової
та надп’яткової кісток приблизно на 25º та 20º відповідно, а також на 1 мм прямого бокового зміщення таранної кістки. Згідно з цим було доведено, що такий
ступінь ротаційного зміщення призводить до невідповідності в НГС та дисконгруентності суглобових поверхонь, внаслідок чого відбуваються нерівномірний
розподіл осьового навантаження в НГС та подальше
ушкодження суглобових поверхонь [18]. Аналогічні ре-
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зультати були опубліковані в дослідженні E. Uchiyama,
D. Suzuki, H. Kura, адже раніше відомою та широко
застосованою була методика використання МГК для
трансплантації кісток. Попередні клінічні та біомеханічні дослідження, а також дослідження інших авторів
на дотичну тематику показали, що довжина залишкової
частини МГК відіграє важливу роль у довгостроковій
стабільності НГС. Для визначення конкретного рівня
втрати стабільності та місця найбільшої втрати стабільності НГС було проведено серію досліджень на 6 трупних препаратах. Малогомілкова кістка була відсічена
послідовно на 3 см від проксимального кінця МГК і
дистально на 10,6 см та 4 см від дистального кінця латеральної кісточки. У процесі дослідження вимірювали
кутовий рух кожної кістки, тоді як на проксимальній
частині застосовували медіальну й латеральну тягову
силу. Як висновок було визначено, що абсолютно вся
МГК, включаючи головку, має беззаперечно важливе
значення для стабільності комплексу НГС, а дистальна
МГК відповідає за стабілізацію положення НГС під час
зовнішньої ротації. Автори відповідно до отриманих
результатів рекомендували фіксацію МГК або ж у разі
видалення МГК для трансплантації — жорстку фіксацію МГС для запобігання нестабільності НГС з ротацією надп’яткової кістки в порожнині, особливо коли
дистальна МГК вкорочена на 6 см і більше [42, 47].
Сучасним стандартом лікування нестабільних переломів є відкрита репозиція та внутрішня фіксація
(Open Reduction and Internal Fixation Surgery, ORIF)
пластинами та гвинтами. Проте на сьогодні залишається високий ризик ускладнень у вигляді міграції металоконструкцій, гвинтів чи зламу металоконструкції — до
19 % [43–45]. Зважаючи на можливість ускладнень через потенційні проблеми з боку післяопераційних ран
та імплантатів, були впроваджені малоінвазивні стратегії, однією з яких є використання інтрамедулярного
блокованого остеосинтезу (ІБС). За дослідженнями
багатьох авторів, перспективним та доцільнішим є вибір ІБС як основного методу для більш ефективного лікування переломів МГК і ВГК з пошкодженням МГС
[46, 47], адже в цьому разі відбувається мінімальне
пошкодження кровопостачання як самої кістки, так і
кісткових відламків у ділянці перелому, внаслідок чого
репаративна здатність є більш вираженою, а термін реабілітації суттєво коротшим. Однак лікування методом
ІБС уламкових переломів, навіть у середній третині,
може призвести до вкорочення пошкодженого сегмента кістки. J. Gehr та W. Neber [7] у своєму дослідженні
визначили перевагу щодо використання інтрамедулярного стрижня при переломах малогомілкової кістки
внаслідок не тільки малоінвазивності операції, але й
ранньої толерантності до фізичних вправ, реабілітації
та відновлення працездатності. Глибокої інфекції та потреби в подальшому реостеосинтезі не спостерігалося.
Переваги цього методу автори вважають у можливості
його застосування при лікуванні складних переломів, у
пацієнтів із вираженим остеопорозом, поганим станом
судин та м’яких тканин. S. Jain, B.A. Haughton, C. Brew
(2014) у дослідженні фіксації переломів МГК інтрамеТом 22, № 4, 2021

дулярним стрижнем отримали високі результати, при
цьому середній коефіцієнт зрощення становив 98,5 %
серед 1008 оперованих пацієнтів, в яких функціональний результат повідомлявся як добрий або відмінний
у 91,3 % пацієнтів. При заблокованому інтрамедулярному стрижні середній коефіцієнт зрощення становив
98 %, і більшість пацієнтів повідомляли про добрий
або відмінний результат. Рівень ускладнень становив
10,3 %, в основному переважали проблеми, пов’язані
з імплантацією, що вимагали видалення металоконструкції, укорочення МГК та руйнування металоконструкції [48].
Сьогодні залишається дискусійним питання фіксації МГК при переломах ВГК, проте деякі автори
рекомендують фіксувати супутні переломи МГК, але
у разі ушкодження МГС або НГС фіксація повинна
бути здійснена обов’язково [49, 50]. Ця практика у виборі методу лікування, зумовлена багаторічними результатами досліджень, показує прямий взаємозв’язок
успішного клінічного результату зі стабільністю МГС.
Також варто відзначити, що частина авторів зауважили
фіксацію МГК як допоміжний фактор у репозиції дистального відділу ВГК [51–55].
Результати останніх досліджень зарубіжних травматологів доводять, що ускладнення лікування переломів
кісточок гомілки з розривом МГС можуть траплятися
внаслідок фіксації МГС негнучкими імплантатами, через що виникає надмірне стиснення блока надп’яткової
кістки між гомілковими кістками, що обмежує її первинну амплітуду рухів у НГС, призводить до дисконгруентності суглобових поверхонь та дегенеративних
змін у НГС, посилення больового синдрому [6, 30, 31].
Отже, завдяки проведеному аналізу доступної літератури і досліджень була визначена беззаперечна ефективність хірургічного лікування переломів
надп’ятково-гомілкового суглоба з розривом міжгомілкового синдесмозу, проте і надалі залишається актуальним це питання та потреба в розробці динамічного фіксатора, здатного дублювати втрачену при
пошкодженні МГС функцію. Адже жорсткий фіксатор
не передбачає зростання ймовірності міграції та зламу конструкції, а подальше відновлення функції МГС
і рання реабілітація не настають в абсолютному числі
випадків.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність
конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
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Modern approaches to the methods and treatment strategy in fractures
of the ankle joint with tibiofibular syndesmosis rupture
(literature review)
Abstract. A review of the literature has shown that the problem of
treatment for fractures of the ankle joint with rupture of the tibiofibular syndesmosis is still far from being solved, as evidenced by the
frequency of unsatisfactory results during surgeries — 4.8–36.8 %.
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In the future, the issue and the need to develop a dynamic fixation
device, which is able to duplicate the function lost due to damage to
the tibiofibular syndesmosis, remain relevant.
Keywords: ankle joint; fractures; treatment strategy; review
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