
1. STRESZCZENIE 
 

Wstęp. Patologie przyczepów ścięgnistych, więzadłowych i powięzi są określane mianem entezopatii. 

Szczególnym rodzajem entezopatii, uważanym za objaw predylekcyjny i charakterystyczny jednej z wiodących 

grup chorób reumatycznych, tj. spondyloartropatii (SpA) jest zapalenie przyczepu, czyli enthesitis. W kryteriach 

klasyfikacyjnych spondyloartropatii grupy ASAS (ang. Assessment of Spondyloarthritis Society), obecność 

enthesitis kości piętowej jest elementem pomocniczym w rozpoznaniu postaci osiowych SpA, a także jednym z 

trzech wiodących objawów (obok zapalenia stawów - ang. arthritis i zapalenia palców - ang. dactylitis) postaci 

obwodowych. W badaniu klinicznym enthesitis rozpoznawane jest na podstawie dolegliwości bólowych podczas 

ucisku przyczepu oraz obrzęku tkanek okolicy entezy, wykazania związku bólu z obciążaniem lub ruchem, a także 

uczucia sztywności, szczególnie po dłuższym odpoczynku. W celu potwierdzenia wstępnej diagnozy klinicyści z 

reguły zlecają badanie ultrasonograficzne (USG) w przekonaniu, że opisywane w literaturze cechy obrazu 

ultrasonograficznego zapalenia entez są w pełni wiarygodne. Istnieje jednak szereg prac kwestionujących 

przydatność ultrasonografii w diagnostyce pierwotnego zapalenia entez, w tym możliwości różnicowania z 

przewlekłymi mikrouszkodzeniami i zmianami degeneracyjnymi. 

Podjęto własne badania, których celem było określenie wartości badania USG w diagnostyce zapalenia 

przyczepów piętowych u osób z klinicznym podejrzeniem enthesitis. Celami szczegółowymi były: 

1. Określenie spektrum zmian entezopatycznych w analizowanych przyczepach piętowych ścięgna 

Achillesa, rozcięgna podeszwowego i mięśnia zginacza krótkiego palców. 

2. Ustalenie kryteriów rozpoznania enthesitis w oparciu o wykazane zmiany. 



3. Określenie wartości diagnostycznej badania klinicznego u chorych z podejrzeniem enthesitis przyczepów 

piętowych. 

Materiał i metodyka. W pracy dokonano oceny retrospektywnej badań ultrasonograficznych przyczepów 

ścięgien piętowych, rozcięgien podeszwowych i mięśni zginaczy krótkich palców wykonanych u 86 osób (łącznie 

209 entez) z klinicznym podejrzeniem enthesitis oraz oceny prospektywnej grupy kontrolnej złożonej z 20 

chorych z rozpoznaniem chorób reumatycznych innych niż spondyloartropatie oraz zdrowych ochotników 

(łącznie 120 entez). Kryteriami wykluczającymi były obecne lub przebyte leczenie przeciwciałami 

monoklonalnymi przeciwko TNF-alfa, przebyta operacja lub uraz tyłostopia oraz towarzyszące endokrynopatie. 

Dodatkowo, dla grupy kontrolnej kryterium wyłączającym było podejrzenie albo rozpoznanie spondyloartropatii. 

Grupy badana i kontrolna nie różniły się istotnie statystycznie pod względem wieku (p=0,674) oraz płci (p=0,903). 

W badaniu USG oceniano ścięgna piętowe, rozcięgna podeszwowe i mięśnie zginacze krótkie palców, 

uwzględniając ich przyczepy do kości piętowej. Analizowano cechy enthesitis zawarte w definicji ekspertów 

grupy roboczej OMERACT (ang. Outcome Measures in Rheumatology), tj.: pogrubienie / obrzęk entezy, 

obniżenie jej echogeniczności, rozwarstwieniowe uszkodzenia / zaburzenie włókienkowej echostruktury w 

wyniku mikrouszkodzeń, wzmożone unaczynienie, obecność zwapnień i blizn na różnym etapie mineralizacji (do 

skostniałych entezofitów włącznie), a także torbieli podchrzęstnych / geod i nadżerek w części kostnej entezy. W 

pracy własnej obecność przynajmniej jednej nieprawidłowości świadczyła o entezopatii danego przyczepu. Za 

obligatoryjną do rozpoznania enthesitis uznano obecność wzmożonego unaczynienia entezy w badaniu 

dopplerowskim. Do analiz statystycznych wykorzystano tabele krzyżowe oraz test X2 albo test x2 z poprawką 

Yates'a. Ze względu na porównywanie wielu elementów w przeprowadzonych analizach, poziomy istotności 

statystycznej zgodnie z poprawką Bonferroniego ustalono na p<0,008 dla ścięgna piętowego i okolicznych tkanek 

(6 porównań; 



0,05/6-0,008) oraz na p<0,017 dla rozcięgna podeszwowego i mięśnia zginacza krótkiego palców (3 porównania; 

0,05/3-0,017). Bardzo rzadkie występowanie enthesitis w badaniu USG (jeden przypadek) uniemożliwiło 

przeprowadzenie wielowymiarowej analizy statystycznej. Zgodność w rozpoznawaniu enthesitis między 

badaniem klinicznym a badaniem ultrasonograficznym oceniono przy użyciu współczynnika zgodności Kappa 

Cohena z 95% przedziałem ufności. Do interpretacji wartości współczynnika Kappa z przedziału [0-1] przyjęto 

skalę zaproponowaną przez Landisa i Kocha. 

Wyniki. Znaczny odsetek ocenianych w badaniu USG entez piętowych był w badaniu USG prawidłowy: w grupie 

badanej 46%, a w grupie kontrolnej 40% entez ścięgien Achillesa (p=0,548), odpowiednio 63% i 50% (p=0,179) 

przyczepów rozcięgien podeszwowych oraz 84% i 90% (p=0,348) przyczepów mięśni zginaczy krótkich palców. 

W grupie badanej, spośród 209 zbadanych przyczepów (63 ścięgien Achillesa, 73 rozcięgien podeszwowych i 73 

mięśni zginaczy krótkich palców) zmiany entezopatyczne stwierdzono w 73 przypadkach (35%). Wykryto tylko 

jeden przypadek unaczynienia entezy rozcięgna podeszwowego (18-letnia kobieta). W grupie kontrolnej, spośród 

120 zbadanych przyczepów (po 40 entez ścięgien Achillesa, rozcięgna podeszwowego i mięśnia zginacza 

krótkiego palców) patologie uwidoczniono w 48 entezach (40%); w żadnym przypadku nie stwierdzono cech 

unaczynienia entezy. 

W grupie badanej, czyli z klinicznym podejrzeniem enthesitis, nieznacznie częściej niż w grupie kontrolnej, nie 

wykazując przy tym istotności statystycznej, stwierdzono następujące patologie: 

1. W przypadku ścięgna Achillesa: nadżerki kostnej części entezy (14% vs 10%, p=0,523), wysięk w kaletce 

ścięgna z pogrubieniem błony maziowej kaletki i jej wzmożonym unaczynieniem (14% vs 5%, p=0,246), 

obrzęk ciała tłuszczowego trójkąta Kagera z obecnością wzmożonego unaczynienia (13% vs 0%, 

p=0,049) i infiltrowaniem 



ścięgna piętowego przez naczynia z tych dwóch lokalizacji (w obu przypadkach 10% vs 0% p=0,114). 

2. W przypadku rozcięgna podeszwowego: wzmożone unaczynienie entezy piętowej 

i bliższego odcinka pasma przyśrodkowego rozcięgna (1% vs 0%, p=0,759) oraz 

zmiany tendinopatyczne widoczne głównie w zakresie pasma przyśrodkowego 

rozcięgna (42% vs 30%, p=0,192). 

3. W przypadku mięśnia zginacza krótkiego palców: entezofity (16% vs 10%, p=0,348). 

Badania własne wykazały, że wartość badania klinicznego w diagnozowaniu enthesitis jest niska: zgodność 

procentowa pomiędzy oceną kliniczną a badaniem ultrasonograficznym wyniosła jedynie 27%, natomiast 

współczynnik zgodności Kappa Cohena 0,0039 (bardzo słaba zgodność). 

Wnioski. Przeprowadzone badania potwierdziły, że ultrasonografia jest cenną i przydatną metodą obrazową w 

ocenie okolicy guza piętowego, umożliwiającą rozpoznanie patologii entez piętowych, otaczających je tkanek 

miękkich, a także częściowo tkanki kostnej. Ponadto: 

1. W grupie chorych z klinicznym podejrzeniem enthesitis najczęściej stwierdzano następujące zmiany 

entezopatyczne: entezofity i nadżerki w kostnej części entezy ścięgna Achillesa oraz rozwarstwieniowe 

uszkodzenia i pogrubienie entezy rozcięgna podeszwowego, zaś w grupie kontrolnej osób bez 

klinicznego podejrzenia SpA i enthesitis: entezofity i rozwarstwieniowe uszkodzenia entezy ścięgna 

piętowego oraz podobnie jak w grupie badanej, rozwarstwieniowe uszkodzenia i pogrubienie entezy 

rozcięgna podeszwowego. W obu grupach z podobną częstością stwierdzano entezofity przyczepu 

mięśnia zginacza krótkiego palców. 

2. Przeprowadzone badania nie wykazały możliwości jednoznacznego różnicowania w badaniu USG 

enthesitis z przewlekłymi zmianami entezopatycznymi. Żaden z analizowanych, publikowanych w 

literaturze kryteriów nie występował statystycznie 



częściej w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Częściej, choć bez znamienności statystycznej, 

stwierdzono w grupie badanej obecność nadżerek w kostnej części entezy ścięgna Achillesa i pogrubienie 

entezy rozcięgna podeszwowego. Przy uwzględnieniu obrazu klinicznego, wyników badań laboratoryjnych i 

przy wykluczeniu zmian urazowych można przyjąć obecność tych zmian za sugerujące enthesitis. 3. 

Przeprowadzone badania ultrasonograficzne nie potwierdziły klinicznego podejrzenia enthesitis u większości 

badanych. Nawet w grupie kontrolnej ból w większości przypadków nie był związany z obecnością zmian 

entezopatycznych. W grupie badanej, tj. u osób z klinicznym podejrzeniem enthesitis, częściej niż w grupie 

kontrolnej stwierdzono aktywne zmiany zapalne kaletki ścięgna piętowego i ciała tłuszczowego trójkąta 

Kagera, z obecnością naczyń wnikających do korespondujących odcinków ścięgna piętowego, a w przypadku 

rozcięgna podeszwowego częściej stwierdzano zmiany tendinopatyczne rozcięgna. Te wyniki, mimo braku 

uzyskania istotności statystycznej wskazują, że kliniczne podejrzenie nie powinno ograniczać się do 

enthesitis, ale uwzględniać inne potencjalne miejsca chorobowe, w tym kaletkę ścięgna piętowego, tkankę 

tłuszczową trójkąta Kagera oraz przylegające do entez odcinki ścięgna Achillesa i rozcięgna podeszwowego.



 


