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Ochrona radiologiczna 
i standaryzacja badania 
Uszkodzenie ciągłości więzadła stawu skokowego lub kola
nowego, zależy od siły działania na staw, jej kierunku, przy

spieszenia, a takze punktów stabilnego ustawienia koście. 
Badanie rtg wykazuje uszkodzenie aparatu więzadłowego 
tylko wtedy, gdy z więzadłem odrywa się fragment kostny. 
Jedynie badanie radiologiczne czynnościowe może wyka
zać uszkodzenie więzadła, w tym przypadku radiogram 

demonstruje ekstremalne pozycje stawu, otwarcie lub sub
luksację. 

Dla każdego stawu istnieją rutynowe metody badań radiolo-

Badanie więzadeł 
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gicznych, które pozwalają stworzyć standardowe obrazy 
radiologiczne. Badanie przed i po leczeniu, w tych samych 
standaryzowanych warunkach, daje to możliwość porówna

nia funkcji stawu i jego stabilności i jest mozliwe jedynie przy 
użyciu czynnościowych urządzeń diagnostycznych. 

Podstawą tego typu funkcjonalnej diagnostyki, jest zbada
nie wszystkich biomechanicznych elementów mających 
wpływ na stabilizację i czynność stawu, takich jak: 

1) Specyfika budowy anatomicznej stawu. 
2) Mięśnie 
3) Aparat więzadłowa torebkowy 
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W celu badania więzadeł musimy zminimalizować rolę czyn
ników zawartych w punktach 1 i 2, wymaga to umieszczenia 
pacjenta w takiej pozycji aby jego mięśnie były rozluźnione, 
zaś siła działania na więzadło nie powinna być redukowana 

przez budowę anatomiczną stawu. 
Konstrukcja sprzetu telos daje mozliwość przyjęcia anato
micznej pozycji oraz ekspozycję porządanego elementu 

torebkowa więzadłowego, który chcemy badać. Kompen

sacyjne działanie moze być kontrolowane przez wyczucie 

napięcia na grzbiecie stopy. 
Przed wykonaniem zdjęć czynnościowych nalezy wykonać 
rutynowe badanie rtg w dwóch płaszczyznach, aby 

wykluczyć ewentualne złamania kości. 
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W przypadku stwierdzenia złamania nie wolno wykonywać 
jakichkolwiek zdjęć czynnościowych. 
Bardzo łatwo można wykonać badania w przypadkach 

rozerwania więzadeł, skręceń w stawie skokowym, dokonać 
oceny przebiegu leczenia uszkodzonych więzadeł pobo

cznych, kontroli stabilności więzadeł krzyżowych. 
Badanie więzadeł krzyżowych mozna wykonać dwoma spo
sobami: 
a/ Zgięcie kolana 90° ze specjalnymi akcesoriami do 
badania więzadła krzyżowego tylnego. 

b/ Zgięcie kolana 15° - Test Lachmana. 
Wszystkie badania wykonuje się według schematu przed

stawionego w instrukcji. 
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