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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Kończyna dolna i obręcz biodrowa

„Biodro zamrożone” – rzadka przyczyna ograniczenia
ruchomości stawu biodrowego. Przegląd piśmiennictwa
“Frozen hip” – rare cause of lack of motion of the hip.
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Streszczenie
Termin zamrożony staw biodrowy rzadko pojawia się w literaturze. Powodem tej sytuacji jest trudność jego rozpoznania, rzadkość występowania oraz
niespecyficzny obraz chorobowy. Klasyczna rentgenografia może nie uwidocznić żadnych istotnych patologii. Jedną ze skutecznych metod diagnostyki
jest artrografia [1]. Ze względu na podstępny charakter schorzenia może ono występować znacznie częściej niż się przypuszcza. Celem pracy była analiza i
dostępnego piśmiennictwa, sformułowanie podstawowych zasad diagnostyki i leczenia pacjentów dotkniętych tym schorzeniem.dszpikowymi.
Słowa kluczowe: zamrożony staw biodrowy, zamrożone biodro, zamrożony bark, obkurczające zapalenie torebki stawowej biodra, artrografia, cukrzyca t.2,
niesterydowe leki przeciw zapalne, artroskopia stawu biodrowego

Abstract
The term frozen hip rarely appears in literature. The reason for this situation is the difficulty of the diagnosis, the rarity of the disease, and non-specific course
of illness. Classic X-ray may not show any significant pathology. One of the most effective methods of diagnosis is arthrography [1]. Because of the insidious
nature of the disease, it may be much more common than has been assumed. The aim of the study was to analyze literature, the formulation of the basic
principles of diagnosis and treatment of patients suffering from this disease.
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Wstęp
Termin staw biodrowy zamrożony inaczej nazywany obkurczającym zapaleniem torebki stawowej biodra (ACH – adhesive capsulitis of the hip) , jest rzadko spotykany w literaturze
medycznej. Analogicznie do zamrożonego barku (ACS – adhesive capsulitis of the shoulder) pod pojęciem tym skrywa
się szeroki wachlarz jednostek chorobowych, w przebiegu
których dochodzi do bolesnego ograniczenia ruchomości
stawu biodrowego i w konsekwencji do trwałego przykurczu
struktur go tworzących. Wstępne rozpoznanie ACH, podobnie do ACS polega na klinicznym stwierdzeniu bolesnego
ograniczenia ruchomości w stawie, mogącego nasilać się
w nocy lub podczas obciążania. Dolegliwości są niespecyficzne, a badania radiologiczne nie ujawniają przyczyny bólu.
Charakterystyczne jest zmniejszenie na artrografii pojemności torebki stawu biodrowego o co najmniej 25%, która
u zdrowych osób wynosi średnio 15ml +/- 2 ml [1].
Pierwszy przypadek kliniczny usztywnionego bólem barku pojawił się w literaturze w 1872 roku i opisany został przez
Duplaya. Pojęcie zamrożonego stawu barkowego wprowadzone zostało do nomenklatury medycznej dopiero w 1934
roku przez Codmana [2] i odnosiło się to do stawu ramienno-łopatkowego. Jedenaście lat później, w 1945 roku, Neviaser użył terminu „obkurczające zapalenie torebki stawu barkowego”[3] (ACS). W latach 60-tych Caroit, jako pierwszy,
opisał zamrożony staw biodrowy. Od tego czasu w literaturze
anglojęzycznej pojawiło się kilkanaście prac z tego zakresu –
łącznie opisano w nich 51 przypadków, z czego większość to
tzw. case reports [4].

Materiał i metody
Materiał stanowi wynik wyszukiwania w bazach Medline
oraz PubMed artykułów mających w swoim tytule: zamrożony staw biodrowy (frozen hip) oraz obkurczające zapalenie torebki stawowej biodra (adhesive capsulitis of the hip).
Następnie przeanalizowano prace zawierające szukaną frazę,
szukając informacji o epidemiologii, etiologii, klasyfikacji,
diagnostyce oraz możliwościach leczenia.

Rozpoznanie
Podejrzenie obkurczającego zapalenia torebki stawu biodrowego pojawia się, gdy dochodzi do znacznego czynnego
i biernego upośledzenia ruchomości z towarzyszącym bólem, a badanie RTG jest bez istotnej patologii, jak w na przykład: martwicy głowy kości udowej, zaawansowanych zmian
zwyrodnieniowych [5].
Choć choroba jest rzadko rozpoznawana, istnieją różniące się między sobą wytyczne jej rozpoznawania, przy pomo-

cy pomiaru ilości płynu podawanego dostawowo podczas artrografii. Lequesne i wsp. proponują pomiar ilości kontrastu
użytego do iniekcji dostawowej podczas badania radiologicznego. Jeżeli ilość ta wynosi poniżej 12 ml, sugeruje to – według autorów – występowanie ACH [6]. Natomiast Byrd i Jones piszą, że tylko znacznie zmniejszona pojemność torebki
stawowej, wynosząca poniżej 5 ml, jest w stanie potwierdzić
rozpoznanie. W przypadkach, gdy ilość ta wynosi pomiędzy
5 a 12 ml, rekomendują podanie i zmierzenie ilości kontrastu do przeciwległego stawu biodrowego. Różnica wynosząca
więcej niż 25% sugeruje występowanie obkurczającego zapalenia torebki stawowej biodra [7].
Innym pomocnym badaniem jest artroskopia stawu biodrowego. Uwidacznia zwłóknienie torebki stawowej, a w korelacji ze zmniejszoną ruchomością przy braku zmian strukturalnych (FAI, martwicy głowy, zmian zwyrodnieniowych),
pozwala postawić rozpoznanie[7].
Badania krwi (morfologia, CRP, OB, czynnik RA), rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, RTG oraz badanie izotopowe nie dostarczają informacji o schorzeniu i nie
prowadzą do jego rozpoznania [4,5].

Epidemiologia i etiologia
Choroba częściej występuje u kobiet pomiędzy 35. a 50. rokiem życia [4,7]. Z opisanych pięćdziesięciu przypadków
32 (63%) stanowiły kobiety, natomiast 19 (37%) mężczyźni [4,8,10]. Średni wiek badanych wynosił 46,5 lat. Istnieje
także jedno doniesienie o zamrożonym stawie biodrowym u
10-letniego dziecka [9]. Podobnie jak w przypadku zamrożonego barku istnieje predyspozycja do występowania ACH
z niektórymi chorobami. Najczęściej wymienia się cukrzycę
(w szczególności typu II) [10,11], w której dochodzi do zaburzeń usieciowania włókien kolagenu [11,12]. Innymi chorobami towarzyszącymi są niedoczynność tarczycy i niedoczynność kory nadnerczy.
Częstość występowanie w populacji ludzkiej ACH nie jest
znana. Uważa się że obkurczające zapalenie torebki stawu
biodrowego może występować częściej niż uprzednio sądzono [5,8,13], a przyczyną rzadko stawianej diagnozy może być
mniej znaczące pogorszenie funkcji w kończynie dolnej niż
ma to miejsce w barku [14].
W 2010 roku Bellaïche i wsp. przebadali radiologicznie
241 pacjentów poniżej 50. roku życia z mechanicznym bólem
biodra. W 6% nie zobrazowano żadnych zmian w badanych
stawach [15], co może sugerować częstsze występowanie
choroby niż dotychczas przypuszczano.
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Klasyfikacja
Istnieje akceptowalny w piśmiennictwie podział ACH na
dwie grupy:
• idiopatyczne obkurczające zapalenie torebki stawowej,
• wtórne obkurczające zapalenie torebki stawowej.
Podział ten zaproponowany przez Lequesne i wsp. jest
analogiczny do podziału zastosowanego w zamrożonym barku [11].
Pierwotne występowanie jest wyjątkowe i może współistnieć z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią
[8], bądź przewlekłym przyjmowaniem fenobarbitali [5]. Początek może być utajony, a przebieg powolny.
Wtórne ACH może być spowodowane różnymi chorobami, w tym chrzęstniakowatością maziówki, kostniakiem
kostnawym, osteoartrozą, uszkodzeniem obrąbka panewki
oraz uszkodzeniem więzadeł stabilizujących staw [7].

Leczenie
Leczenie obkurczającego zapalenia torebki stawowej biodra
jest podobne do leczenia zamrożonego barku [10,11]. W zależności od charakteru choroby (pierwotna, wtórna) istnieją
różne algorytmy. W leczeniu nieoperacyjnym terapią pierwszego rzutu są doustne niesterydowe leki przeciwzapalne,
które działają głównie poprzez łagodzenie dolegliwości bólowych, nie wpływając na jej przebieg. Badania dowodzą braku
wyższości podawania leków sterydowych w porównaniu do
placebo na przebieg choroby [16]. Redukują natomiast znacząco dolegliwości bólowe i mogą być stosowane, gdy wymagana jest krótkoterminowa poprawa stanu miejscowego [11].
Podobne działanie mają dostawowe iniekcje kortykosterydów. Redukując krótkotrwale ból, nie wpływają w badaniach
długoterminowych na poprawę wyników leczenia [17]. Leczenie przeciwbólowe traktowane jest jako wspomagające i
wraz z rehabilitacją może być stosowane w przypadkach idiopatycznego występowania choroby. Lequesne zaleca stosowanie codziennej fizykoterapii oraz podawanych w odstępach
2-4-tygodniowych dostawowych sterydów. Suma iniekcji
powinna wynosić między 5 a 12. Rehabilitacja wspomagana
leczeniem przeciwbólowym w ACH pozwala w większości
przypadków odzyskać prawidłową ruchomość stawu [18].
Preferowaną metodą leczenia choroby idiopatycznej, przy
braku postępów ww. leczenia, jest wstrzykiwanie pod zwiększonym ciśnieniem kontrastu do torebki stawu biodrowego
i zamknięta manipulacja podczas krótkiej sedacji pacjenta.
Zabieg odbywa się pod kontrolą monitora RTG i pozwala na
natychmiastową poprawę ruchomości biodra [6,19].
Kolejną metodą, pozwalającą dodatkowo uwidocznić
ewentualną patologię w stawie biodrowym, jest artroskopia
z dylatacją torebki stawowej izotonicznym roztworem soli
fizjologicznej połączona z manipulacją stawu [7]. Podobnie

do poprzedniej, pozwala na zwiększenie ruchomości w dniu
zabiegu i po nim.
W przypadkach wtórnego zamrożonego stawu biodrowego leczeniem z wyboru jest wyeliminowanie uwidocznionej
patologii poprzez artrotomię lub artroskopię. U niektórych
chorych wymagana może być endoprotezoplastyka biodra
[20].

Podsumowanie
Pojęcie zamrożonego stawu biodrowego jest rzadkie w literaturze, mimo iż pierwotnie opisane już w 60-tych latach XX
wieku przez Caroita, to mino bardzo dynamicznego rozwoju
medycyny – szczególnie w zakresie metod obrazowania – od
tamtego czasu ta jednostka chorobowa została słabo poznana. Zasadniczą przyczyną tego stanu jest mała swoistość objawów, często powolne postępowanie choroby oraz zazwyczaj
prawidłowe badania podstawowe co czyni tą chorobę nadzwyczaj „podstępną”.
W diagnostyce i leczeniu tej choroby możemy się posłużyć przede wszystkim artrografią oraz coraz bardziej dostępną artroskopią stawu biodrowego [21], która ze względu na
swoją małoinwazyjność oraz dużą wartość diagnostyczno-leczniczą może się przyczynić do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia pacjentów z obkurczającym zapaleniem
torebki stawu biodrowego.
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