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Zespół trzaskającego biodra
– charakterystyka i sposoby leczenia
PRAC A RECENZOWANA

Z

espół trzaskającego biodra
(snapping hip syndrome – SHS)
(1-16), znany jest również pod
nazwami coxa saltans oraz „biodro
tancerza”. Najczęstszym objawem
tego schorzenia jest przeskakiwanie
ścięgna dysfunkcyjnego mięśnia nad
wyniosłością kostną (1-16). Zjawisko
to dotyczy 5-10% ludzi na świecie
(1, 6, 8, 10, 15). Schorzenie to często
występuje obustronnie (6, 8), może występować z bólem lub bezboleśnie (7).
Zespół trzaskającego biodra częściej
występuje u kobiet (1, 2, 7, 10, 12, 15).
Przyczyną SHS u kobiet mogą być
częściej występujące w tej grupie patologie śródstawowe: uszkodzenia
obrąbka stawowego czy też dysplazje
rozwojowe stawów biodrowych (1).
Trzaskające biodro dotyczy głównie
młodych osób (2, 6-8, 10, 12, 14), między 15. a 40. rokiem życia (10, 12, 14).
Fenomen akustyczny powstaje pod-

czas zginania i prostowania w stawie
biodrowym (1-2, 4, 6-7, 16) oraz podczas wykonywania skrajnych ruchów
w tym stawie (6, 8, 14, 16). Symptomy
SHS najczęściej dotyczą sportowców,
ale problem z trzaskającym biodrem
zgłaszają również osoby nietrenujące
wyczynowo (15). Osoby zawodowo
uprawiające sport, które zgłaszają
problem z coxa saltans, to: tancerze
(1-5, 8, 10, 12, 14), piłkarze (1, 4, 6, 8, 10),
biegacze (1, 2, 4, 6, 8, 10), gimnastycy
(2, 10, 12), ciężarowcy (1) i sportowcy
uprawiający sztuki walki (2). Problem
trzaskającego biodra obejmuje ponad
90% tancerzy baletowych, z czego
w 80% przypadków dotyczy on obu
stawów (1-3, 14).

Cel pracy
Celem pracy była analiza piśmiennictwa naukowego podejmującego
problematykę zespołu trzaskającego

biodra oraz sposobów leczenia tego
schorzenia.

Dobór piśmiennictwa
Dobór piśmiennictwa przebiegał
dwuetapowo. W pierwszym etapie
przeanalizowano zasoby bazy PubMed oraz Google Scholar. W drugim
etapie dokonano szczegółowej analizy artykułów opublikowanych w latach
2007-2017 (1.01.2017 r. – 1.03.2017 r.).
Wyszukiwano dwa słowa kluczowe:
snapping hip oraz coxa saltans. Spośród
odnalezionych 80 pozycji piśmiennictwa 33 prace dotyczyły metod operacyjnych leczenia zespołu trzaskającego biodra, 27 to opisy przypadków,
13 skupia się na metodach diagnozowania zespołu trzaskającego biodra,
a 7 obejmuje charakterystykę zespołu
SHS. Ryc. 1 przedstawia procentowe
zestawienie tematyki publikacji naukowych zespołu trzaskającego biodra.

STRESZCZENIE/SUMMARY
Title: Snapping hip syndrome
– characteristics and treatment methods
Streszczenie: Celem pracy była analiza
piśmiennictwa naukowego podejmującego temat
zespołu trzaskającego biodra (snapping hip
syndrome – SHS, coxa saltans) oraz sposobów
diagnozowania i leczenia zachowawczego tego
schorzenia. Dobór piśmiennictwa przebiegał
dwuetapowo. W pierwszym etapie przeanalizowano zasoby bazy PubMed oraz Google Scholar.
Wyszukiwano dwa słowa kluczowe: snapping hip
oraz coxa saltans. W drugim etapie dokonano
szczegółowej analizy artykułów opublikowanych
w latach 2007-2017 (stan na dzień 1.03.2017 r.).
Do analizy wybrano prace opisujące, co to jest
SHS, jakie są etiologia i objawy tego schorzenia oraz jak diagnozować i leczyć zacho-

wawczo trzaskające biodro. W piśmiennictwie
naukowym liczba artykułów poświęconych
tematyce zespołu trzaskającego biodra jest wciąż
niewystarczająca. Dominują publikacje dotyczące zastosowania leczenia operacyjnego oraz
analizy przypadków. Zauważalna jest natomiast
niewystarczająca liczba artykułów o tematyce
postępowania fizjoterapeutycznego oraz metod
diagnostyki funkcjonalnej w zespole trzaskającego biodra. Fakt ten stał się główną przyczyną
podjęcia niniejszego tematu.
Słowa kluczowe: zespół trzaskającego biodra,
trzaskające biodro, coxa saltans
Summary: The aim of the paper has been
to analyze the literature on snapping hip
syndrome (SHS, coxa saltans), as well as its
diagnosing and non-operative treatment

methods. A two-stage literature selection was
applied. At stage one we analyzed two databases:
PubMed and Google Scholar searching two
keywords: snapping hip and coxa saltans. At stage
two (as of the 1st March 2017) articles published
between 2007 and 2017 were analyzed in detail.
The final analysis included articles in which their
authors described what SHS is, its etiology and
symptoms, diagnosing and the non-operative
methods of the SHS treatment. The number
of scientific articles on SHS is still scarce. Most
of them address operative treatment methods
and case reports. Low number of articles
on physiotherapeutic methods and clinical
diagnostics in SHS can be noticed.
Keywords: snapping hip syndrome, snapping
hip, coxa saltans
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Ryc. 1. Procentowe zestawienie tematyki publikacji naukowych zespołu trzaskającego biodra

W piśmiennictwie naukowym liczba
artykułów poświęconych tematyce zespołu trzaskającego biodra jest wciąż
niewystarczająca. Dominują publikacje
dotyczące zastosowania leczenia operacyjnego oraz analizy przypadków.
Zauważalna jest natomiast niewystarczająca liczba artykułów o tematyce
postępowania fizjoterapeutycznego
oraz metod diagnostyki funkcjonalnej
w zespole trzaskającego biodra, dlatego
do analizy wybrano prace opisujące:
co to jest SHS, jakie są etiologia i objawy tego schorzenia oraz jak diagnozować i leczyć zachowawczo trzaskające biodro. Do ostatecznej analizy
włączono 16 prac: 7 prac opisujących
charakterystykę zespołu trzaskającego
biodra oraz 9 przedstawiających metody diagnostyki i leczenia zachowawczego SHS.

Przegląd piśmiennictwa
W zależności od struktur biorących
udział w powstawaniu słyszalnego
trzasku zespół trzaskającego biodra
dzieli się na: zewnętrzny (1-8, 10, 12,
14-16), wewnętrzny (1-6, 8, 10, 12, 14-16)
i postać śródstawową (1, 3-6, 8, 10, 12,
14-16).
Najczęściej spotykaną postacią zespołu trzaskającego biodra (SHS) jest
zespół zewnętrzny (external snapping
hip syndrome – ESHS). Trzaskanie (przeskakiwanie pasma biodrowo-piszczelowego) powstaje w rejonie krętarza
większego i jest zwykle spowodowane
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przemieszczaniem się pasma biodrowo-piszczelowego (iliotibial band – ITB)
nad krętarzem większym (1-16) lub
przeskakiwaniem ścięgna głowy długiej
mięśnia dwugłowego uda nad guzowatością kulszową (4, 5). Pasmo biodrowo-piszczelowe to długa, nieelastyczna,
kolagenowa struktura przechodząca
(po bocznej stronie uda) przez dwa
stawy: biodrowy i kolanowy. ITB jest
napięte podczas wszystkich ruchów
w stawie biodrowym, dlatego każdy
wzrost tego napięcia w połączeniu
z powtarzanymi ruchami może prowadzić do zwiększenia tarcia na krętarzu
większym. Powtarzające się mikrourazy mogą przyczynić się do zapalenia kaletki krętarzowej, podrażnień,
a także zmian zwyrodnieniowych
(1, 3, 4, 8, 12, 16). Przewlekłe zwłóknienia mogą prowadzić do zwiększenia gęstości tkanki mięśniowej: przedniego brzegu mięśnia pośladkowego
wielkiego, naprężacza powięzi szerokiej i pasma biodrowo-piszczelowego
(1, 3, 4, 16). Możliwe są różne przyczyny ESHS, np.: osłabiona siła mięśni
odwodzących w stawie biodrowym
(1, 4-5, 9, 11-12, 15-16), zwiększone napięcie pasma biodrowo-piszczelowego
(1, 4-5, 9, 11, 16), różnica w długości
kończyn dolnych (1, 4, 11), zaburzone
funkcjonowanie stopy (1, 11), patologie chodu (1, 11), niestabilność stawu
biodrowego (1, 15-16), biodro szpotawe
(1, 4, 11), stan po leczeniu operacyjnym
stawu kolanowego (1) czy stan po en-

doprotezoplastyce stawu biodrowego
(1, 2, 4, 5, 10, 11). W sytuacji tego schorzenia pacjenci opisują ból jako uczucie
„nadwichnięcia”, stąd ESHS jest porównywany z „pseudosublokacją” (1, 10)
lub po prostu „nadwichnięciem”
(6, 12). Często pacjenci zgłaszają trudności z: wchodzeniem po schodach,
bieganiem, chodzeniem z plecakiem,
podnoszeniem ciężkich rzeczy i grą
w golfa (1). Autorzy prac (1, 3-4, 7-8, 11,
14-16) twierdzą, że do zdiagnozowania
ESHS wystarczające są testy kliniczne.
Kolejna postać trzaskającego biodra,
klasyfikowana jako wewnętrzna (internal
snapping hip syndrome – ISHS), powstaje
w odcinku przednim stawu biodrowego
i odczuwana jest przez pacjenta w pachwinie (10). Strukturą zaangażowaną
w trzask jest najczęściej mięsień biodrowo-lędźwiowy (1-6, 8, 10-11, 14-16), rzadziej ścięgno mięśnia prostego uda (6)
lub więzadło biodrowo-udowe, wchodzące w kontakt z przednią częścią torebki
stawowej (4, 5, 16). Słyszalny trzask może
być zlokalizowany na wyniosłości biodrowo-łonowej (1, 2, 4-6, 8, 10-12, 14-16),
przedniej części głowy kości udowej
(1, 4, 14, 16), na krętarzu mniejszym
kości udowej (1, 2, 4, 8, 11, 14, 16) lub
na kolcu biodrowym przednim dolnym
(2, 4-6, 16). Ostatnie badania obrazowe
sugerują powstawanie trzasku w wyniku konfliktu pomiędzy komponentami
mięśnia lędźwiowego mniejszego i większego, patologicznego przebiegu mięśnia biodrowo-lędźwiowego (2, 5) lub
generowanie trzasku przez sam mięsień
biodrowy (1, 5), a nie przez konflikt ścięgien czy mięśnia z wyniosłością kostną. Osoby z ISHS najczęściej zgłaszają
problemy z bieganiem, wstawaniem
z pozycji siedzącej, wchodzeniem czy
wychodzeniem z samochodu (1, 8). Fenomen akustyczny powstaje podczas
odwodzenia zgiętych do 30-45° stawów
biodrowych. W wyniku przeciążenia
stawu może dojść do stanu zapalnego kaletki biodrowo-grzebieniowej
(1, 8, 10-12, 16), zapalenia ścięgna mięśnia biodrowo-lędźwiowego (8, 10, 16)
oraz uciążliwego, głębokiego bólu pachwinowego (8, 10, 11, 16).
Ostatni, najrzadszy, typ zespołu
trzaskającego biodra to postać śród-
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stawowa. Postać ta dotyczy uszkodzeń mechanicznych stawu biodrowego. Wewnątrzstawowe trzaskanie
może być przyczyną uszkodzeń obrąbka stawowego (1, 3-4, 6-8, 10, 12,
14-16), defektów chrząstki stawowej
wraz z jej całkowitym oderwaniem
(i w efekcie powstaniem ciała wolnego) (1, 3-4, 6, 8, 10, 14-16), przemieszczenia złamań (3-4, 6), niestabilności
torebki stawowej (3-4, 10, 16), powstania wewnątrzstawowego fałdu błony
maziowej (5-6), uszkodzenia więzadła
głowy kości udowej (1), rzadkiej choroby – chrzęstniakowatości maziówkowej
(10, 16). Pacjenci z wewnątrzstawowym
zespołem trzaskającego biodra najczęściej opisują ból jako bolesne, przeszywające kłucie (10). Aby potwierdzić
struktury zaangażowane w powstawanie trzaskania w stawie biodrowym,
należy ocenić zmiany w tkance oraz
wykluczyć inne patologie. Wykonuje się w tym celu badania obrazowe:
RTG, MRI, RM, USG (1, 2, 5, 7-8, 10,
14-16).

Badanie pacjenta
z zespołem trzaskającego biodra
Badanie pacjenta z SHS powinno dostarczyć informacji o lokalizacji, intensywności bólu w skali wizualno-analogowej (skala VAS), częstości trzaskania
w stawie biodrowym i ograniczeniu
ruchomości w stawach biodrowych.
Badania kliniczne obejmują testy funkcjonalne, badanie palpacyjne okolicy
krętarzowej, ocenę postawy ciała podczas swobodnego stania oraz swobodnego chodu i demonstrację przez pacjenta fenomenu akustycznego biodra
(4, 7, 10-11, 14-16). Podczas badania
klinicznego należy wykonać pomiary
zakresu ruchu czynnego i biernego
w stawach biodrowych oraz kręgosłupa, a także ocenić długość względną
i bezwzględną kończyn dolnych. Podczas badania należy ocenić, czy nie
występuje ucisk nerwu kulszowego
na poziomie kręgosłupa lędźwiowego
i okolic pośladkowych, za pomocą testów funkcjonalnych: uniesienia wyprostowanej kończyny dolnej – straight
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leg raise (SLR) lub testu zgięciowego
całego tułowia – slump test. Podczas badania należy ocenić, czy nie występują
inne patologie stawów krzyżowo-biodrowych, patologie ścięgien mięśni,
niewydolności powłok brzusznych lub
problemów ze spojeniem łonowym.
W przypadku podejrzenia ESHS należy ocenić napięcie pasma biodrowo-piszczelowego za pomocą testu Obera
i zmodyfikowanego testu na ocenę napięcia pasma biodrowo-piszczelowego (7). Podczas podejrzenia ISHS lub
wewnątrzstawowego trzaskania warto
ocenić długość mięśnia biodrowo-lędźwiowego za pomocą testu Thomasa.
Wykluczenie obecności ciała wolnego w stawie lub uszkodzenia obrąbka wykonuje się za pomocą biernej
rotacji wewnętrznej w zgięciu stawu
biodrowego, a także podczas biernej
rotacji zewnętrznej w zgięciu tego
stawu. W przypadku pozytywnego
wyniku powyższych testów różnicuje
się uszkodzenie obrąbka stawowego
za pomocą testu Fitzgeralda. Inne wereklama
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wnątrzstawowe uszkodzenia ocenia się
za pomocą testu Patricka.
Wywiad i badania kliniczne są zazwyczaj wystarczające do zdiagnozowania zespołu trzaskającego biodra
(1, 3, 4, 7-8, 11, 14-16), jednak metody
obrazowe mogą być przydatne do wykluczenia innych patologii, do potwierdzenia struktur zaangażowanych
w trzask oraz do oceny zmian patologicznych tkanek (1-8, 10, 14-16) (jak
w przypadku ISHS i wewnątrzstawowego zespołu trzaskającego biodra).
Badanie RTG stosuje się do wykluczenia innych patologii, takich jak biodro
szpotawe czy dysplazja stawów biodrowych, które też mogą przyczynić
się do ESHS. Badanie RM wykrywa
zmiany patologiczne tkanek miękkich
w dysfunkcyjnym ścięgnie lub torebce

średnie pomiary przyspieszeń, pomiary
dynamometryczne do oceny siły zespołów mięśniowych metodą MVC (15).

Leczenie zespołu
trzaskającego biodra
Łagodne i bezobjawowe trzaskanie nie
wymaga interwencji fizjoterapeutycznej. U osób z objawowym trzaskaniem
stosuje się leczenie zachowawcze. W literaturze można znaleźć doniesienia,
że w leczeniu SHS skuteczne są: ćwiczenia ekscentryczne (1, 10, 11, 15),
rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
tkanek okolicy stawu biodrowego
(4, 7, 10-11, 15-16), modyfikacja aktywności fizycznej (1, 4, 7-8, 10-11, 15-16),
niesterydowe leki przeciwzapalne
(1-2, 4, 7-8, 11, 16) oraz zabiegi fizykalne
(1). Leczenie ESHS polega na przywró-

N

ajczęstszym objawem zespołu trzaskającego biodra
jest przeskakiwanie ścięgna dysfunkcyjnego mięśnia
nad wyniosłością kostną. Schorzenie to często występuje
obustronnie, może pojawiać się z bólem lub bezboleśnie.
stawowej. Badanie MRI z kontrastem
umożliwia wykrycie uszkodzenia obrąbka stawowego. W badaniu stawu z SHS
najczęściej używane jest USG, które jest
nieinwazyjne, ale wymaga wykwalifikowanego diagnosty. USG pozwala ocenić
uszkodzenia kaletki, ścięgien i błony
maziowej. W przypadku ESHS możliwe do zaobserwowania jest zgrubienie
przedniej części mięśnia pośladkowego wielkiego lub zagęszczenie tkanki
pasma biodrowo-piszczelowego. Dynamiczne USG pozwala zobrazować gwałtowny ruch zaangażowanych w trzask
ścięgien. Rzadziej stosowanymi metodami w badaniu stawu biodrowego,
obecnie wypartymi przez dynamiczne
USG, są bursografia oraz fluoroskopia
(1-3, 5-8, 10, 14, 16). W celach diagnostycznych układu ruchu stosuje się również badania funkcjonalne. Do oceny
wybranych funkcji lokomocyjnych wykonuje się następujące badania: sposób
utrzymywania równowagi w pozycji stojącej, chód swobodny, bieg i inne działania ruchowe z wykorzystaniem EMG,
systemy wideo do analizy ruchu całego
ciała lub jego wybranych części, bezpo-
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ceniu prawidłowego zakresu ruchu oraz
siły osłabionych mięśni obręczy biodrowej, szczególnie mięśni odwodzących
(1, 7, 11, 15, 16), a także mięśni rotujących w tym stawie (15). U pacjentów
opornych na leczenie zachowawcze
stosuje się zabieg chirurgiczny (7, 10,
11, 16), który polega na wydłużeniu zaangażowanego w trzask ścięgna lub całkowitym jego uwolnieniu. Techniki operacyjne leczenia SHS mogą być otwarte
lub endoskopowe. Zabieg chirurgiczny
w większości przypadków daje znaczną poprawę, ale może mieć negatywne
konsekwencje, m.in. może przyczynić
się do: osłabienia siły działającej na staw
biodrowy, przewlekłego bólu biodra,
podrażnienia nerwu skórnego okolicy
stawu biodrowego, zaburzenia chodu
(chód Trendelenburga) oraz do zapalenia kaletki stawowej (16). W związku
z tym stosuje się przede wszystkim
leczenie zachowawcze (16). Trwają badania nad uniwersalnym planem postępowania fizjoterapeutycznego w celu
bliższego poznania problemów pacjentów z SHS. Podejmowane są próby
oceny: sposobu chodzenia u pacjentów
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z ESHS za pomocą EMG (9), oceny siły
mięśni odwodzących w stawie biodrowym za pomocą dynamometru (13), siły
mięśni działających na staw biodrowy
za pomocą skali Lovetta (4) oraz na specjalnie zaprojektowanym stanowisku (jedynym na świecie) służącym do pomiaru siły mięśniowej działającej na staw
biodrowy (15) oraz oceny równowagi
na platformie dynamometrycznej (15).

Podsumowanie
Najczęstszym objawem zespołu trzaskającego biodra jest przeskakiwanie ścięgna dysfunkcyjnego mięśnia nad wyniosłością kostną. W zależności od struktur
biorących udział w powstawaniu słyszalnego trzasku zespół trzaskającego
biodra dzieli się na wewnątrzstawowy
i zewnątrzstawowy. Aby zdiagnozować
ESHS, wystarczające są testy kliniczne.
ISHS oraz wewnątrzstawowa postać
trzaskającego biodra wymagają potwierdzenia metodami obrazowymi. Za podstawową przyczynę ESHS autorzy podają osłabioną siłę mięśni odwodzących
(1, 4, 5, 9, 13) lub rotujących w stawie
biodrowym (15). W związku z tym leczenie ESHS powinno uwzględniać przywrócenie siły ww. osłabionych zespołów
mięśniowych. Zastosowanie metod diagnostyki obrazowej oraz funkcjonalnej
daje możliwość dokładnego i szybkiego określenia dysfunkcji, zaplanowania
usprawniania fizjoterapeutycznego oraz
obiektywnej kontroli procesu leczenia
i rehabilitacji zespołu trzaskającego
biodra.
q
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P O D S U M O WA N I E
Grupa pacjentów, u których można stosować metody opisane
w artykule
Pacjent z każdej grupy wiekowej, w której wystąpił zespół trzaskającego
biodra.
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Proponowany program rehabilitacji
Przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu oraz zwiększenie siły osłabionych
mięśni obręczy biodrowej, szczególnie mięśni odwodzących oraz mięśni
rotujących w tym stawie; rozluźnianie mięśniowo-powięziowe tkanek okolicy
stawu biodrowego; modyfikacja aktywności fizycznej; niesterydowe leki
przeciwzapalne oraz zabiegi fizykalne; u pacjentów opornych na leczenie
zachowawcze stosuje się zabieg chirurgiczny.
Współpraca z innymi specjalistami
Zaleca się współpracę fizjoterapeuty z lekarzem ortopedą.
Wskazania i porady
Wywiad i badania kliniczne są zazwyczaj wystarczające do zdiagnozowania
zespołu trzaskającego biodra, jednak metody obrazowe mogą być przydatne
do wykluczenia innych patologii, do potwierdzenia struktur zaangażowanych
w trzask oraz do oceny zmian patologicznych tkanek.
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