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Wstêp: Choroba Ledderhose'a jest
rzadk¹ fibromatoz¹ lokalizuj¹c¹ siê w
obrêbie rozciêgien podeszwowych
stóp. Obrazem klinicznym jak te¿ czynnikami ryzyka sprzyjaj¹cym jej wyst¹pieniu zbli¿ona jest do znacznie czêciej od niej wystêpuj¹cej choroby
Dupuytrena. Materia³ i metodyka: Materia³em klinicznym objêto 101 chorych
z przykurczem Dupuytrena zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego.
W oparciu o badanie kliniczne i ultrasonograficzne oceniono czêstoæ wystêpowania choroby Ledderhose'a w
tej grupie chorych oraz obecnoæ
wspólnych czynników ryzyka. Wyniki:
W badanej grupie 101 chorych z przykurczem Dupuytrena, chorobê Ledderhose'a stwierdzono u 15 chorych
(14,85%), z czego u 10 chorych wystêpowa³a ona obustronnie. Ustalone
czynniki ryzyka wyst¹pienia choroby
by³y podobne do czynników ryzyka w
chorobie Dupuytrena. Dominowa³y
u¿ywki (tytoñ i alkohol). Wskazania do
leczenia operacyjnego ograniczono do
objawowej postaci choroby. Operowano 4 stopy u dwóch chorych. W zarysie przedstawiono stosowan¹ technikê operacyjn¹. We wszystkich przypadkach uzyskano ust¹pienie dolegliwoci bólowych podczas chodzenia i normalizacjê rozk³adu nacisków stóp na
pod³o¿e.

Introduction: Ledderhose's disease
is a rare fibromatosis affecting plantar
aponeurosis. Clinical picture and risk
factors resemble the ones found in
much more common cases of Dupuytren's disease. Material and methods: The group of 101 patients with
Dupuytren's disease qualified for surgical treatment constituted material for
the study. Within that group incidence
of Ledderhose's disease was assessed on the basis of clinical and ultrasound examination. Estimation of
the presence of risk factors common
for both forms of fibromatosis was
also evaluated. Results: Ledderhose's
disease was found in 15 patients
(14.85%) suffering from Dupuytren's
contracture. Bilateral Ledderhose's
disease was found in 10 of them. Established risk factors were similar to
the ones found in Dupuytren's disease
- tobacco and alcohol dominated. Indications for the surgical treatment
were limited to the symptomatic cases
of the disease. Two feet in 4 patients
were operated on. Surgical technique
was presented in broad outline. Pain
relief on walking and normalization of
feet pressure distribution were
achieved in all cases.

Wstêp
Nadmierny proces zlokalizowanego
w³óknienia struktur powiêziowych mo¿e
umiejscawiaæ siê w ró¿nych okolicach cia³a. Nosz¹ one ogólne miano fibromatoz
[2,9,12,15]. Zwykle maj¹ one charakter ³agodny i przewlekle postêpuj¹cy, lecz niekiedy proces mo¿e przybieraæ postaæ agresywn¹, charakteryzuj¹c¹ siê szybkim narastaniem zmian chorobowych i tendencj¹ do
powstawania wznów miejscowych po zastosowanym leczeniu [2,9,10,20]. Najczêciej
do patologicznego nadmiernego w³óknienia
dochodzi w obrêbie rozciêgna d³oniowego
jednej lub obu r¹k. W tej lokalizacji choroba
ta znana jest pod nazw¹ choroby Dupuytrena [2,10,15,19]. Z up³ywem czasu dochodzi
do obkurczania siê przeros³ych pasm rozciêgna d³oniowego, czego nastêpstwem jest

stopniowo nasilaj¹cy siê przykurcz zgiêciowy palców (tzw. przykurcz Dupuytrena).
Jedynym (jak dotychczas) ogólnie przyjêtym
postêpowaniem leczniczym jest leczenie
operacyjne [4,13,16,19]. Nie jest to choroba rzadka - szacuje siê, ¿e cierpi na ni¹ ok.
2% doros³ej populacji Polski [14].
Do patologicznego nadmiernego w³óknienia mo¿e dochodziæ równie¿ w obrêbie
rozciêgna podeszwowego stóp (rycina 1).
Choroba ta, zwana jest chorob¹ Ledderhose'a [8-10,15,18]. W zale¿noci od przeprowadzanych statystyk, u 20-50% chorych wystêpuje ona obustronnie [10,15]. W obu chorobach ich rozwój postêpuje w trzech fazach:
faza proliferacyjna z rozrostem fibroblastów,
faza aktywna, w której zachodzi synteza
kolagenu przy jednoczesnej obni¿onej aktywnoci fibroblastów oraz faza dojrzewa-
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nia kolagenu [8,9,10].
Podobnie jak w przypadku choroby Dupuytrena, podstaw¹ rozpoznania choroby
Ledderhose'a jest badanie fizykalne (9).
Dominuje w nim obraz twardych, guzowatych, nieruchomych, niebolesnych tworów
podskórnych zlokalizowanych na podeszwowej powierzchni stóp najczêciej od ich
strony przyrodkowej, cile zwi¹zanych z
rozciêgnem podeszwowym. Skóra ponad
nimi nie jest przesuwalna. W badaniu ultrasonograficznym widoczne jest wrzecionowate, ubogoechogeniczne (rzadziej izoechogeniczne) guzkowo uformowane pogrubienie struktur rozciêgna podeszwowego ograniczone hyperechogeniczn¹ otoczk¹, czêsto z licznymi linijnymi echami odzwierciedlaj¹cymi w³óknist¹ strukturê zmiany [2,9,10,20] (rycina 2). Zmiany te nie obejmuj¹ przyczepu piêtowego rozciêgna podeszwowego [2,9]. W obrêbie tej strefy, w ocenie dopplerowskiej nie udaje siê uwidoczniæ cech przep³ywu [20]. Badaniem tomograficznym i w rezonansie magnetycznym
mo¿na uwidoczniæ dobrze odgraniczony
guzek ³¹cznotkankowy pozostaj¹cy w cis³ej ³¹cznoci z rozciêgnem podeszwowym.
Zmiana ta wykazuje nisk¹ intensywnoæ w
obrazach T1 zale¿nych i poredni¹ w obrazach T2 zale¿nych [2,9]. Badaniem pedobarograficznym wykazaæ mo¿na wyrane
zaburzenia rozk³adu nacisków stopy na pod³o¿e [15]. Wystêpuje ona czterokrotnie rzadziej ani¿eli choroba Dupuytrena, i choæ
czêsto z ni¹ wspó³wystêpuje mo¿e jednak
rozwijaæ siê niezale¿nie [8]. W przypadku
wspó³wystêpowania, jej pierwsze kliniczne
objawy pojawiaj¹ siê 5-10 lat wczeniej ani¿eli objawy choroby Dupuytrena [9].
Celem pracy jest ocena czêstoci wystêpowania choroby Ledderhose'a w grupie chorych zg³aszaj¹cych siê do leczenia
z powodu przykurczu Dupuytrena, przyjêty
sposób postêpowania leczniczego oraz
ocena uzyskanych wyników leczenia.
Materia³ i metodyka

Badaniami objêto 101 chorych (15 kobiet i 86 mê¿-

Rycina 1
Choroba Ledderhhose'a - obraz kliniczny.
Ledderhose's disease - clinical picture.
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czyzn), którzy w okresie od stycznia 2006 do lutego 2012
zg³osili siê do leczenia w II Katedrze Chirurgii UJ w Krakowie z powodu przykurczu Dupuytrena palców r¹k.
Oceniono czêstoæ wystêpowania choroby Ledderhose'a
w tej grupie chorych, obecnoæ typowych dla przykurczu
Dupuytrena czynników ryzyka, objawy kliniczne i ich
nasilenie oraz sposób postêpowania leczniczego.

Wyniki
Sporód 101 badanych chorych z przykurczem Dupuytrena, obecnoæ przeros³ych
pasm rozciêgna podeszwowego wykazano
u 15 z nich (3 kobiety i 12 mê¿czyzn). Przerost ten potwierdzono badaniem ultrasonograficznym wykonanym w pocz¹tkowym
okresie aparatem HITACHI EUB 6000 z g³owic¹ liniow¹ 12 MHz., a nastêpnie LOGIQ 7
z g³owic¹ liniow¹ 12 MHz. Chorzy ci stanowili 14,85 % chorych badanej grupy.
Wiek chorych waha³ siê od 41 do 74 lat,
rednio wynosi³ on 58,12 lat (± 0,55). Obecnoæ obustronnej choroby Ledderhose'a
wykazano u 10 chorych z tym, ¿e podobnie
jak w przykurczu Dupuytrena nasilenie objawów chorobowych w obrêbie obu stóp by³o
ró¿ne. Jednostronn¹ chorobê Ledderhose'a
stwierdzono u 5 chorych (lewa stopa - 3
chorych, prawa stopa - 2 chorych). W czasie przeprowadzania badañ 9 chorych by³o
czynnych zawodowo, 3 z nich osi¹gnê³o
wiek emerytalny, za pozosta³ych 3 przebywa³o na rencie ze wzglêdu na choroby
wspó³istniej¹ce.
Oceniono czynniki ryzyka wyst¹pienia
choroby Ledderhose'a analogiczne do czynników ryzyka wyst¹pienia choroby Dupuytrena. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ chorych by³a
na³ogowymi palaczami tytoniu (11 chorych,
tj. 73,33%), 12 chorych (80%) podawa³o fakt
spo¿ywania alkoholu niezale¿nie od iloci i
czêstoci. 2 osoby (13,33%) chorowa³y na
cukrzycê a z powodu hypercholesterolemii
by³o leczonych 4 chorych (26,67%). W badanej grupie chorych nie wykazano w wywiadzie przebytego urazu stopy/stóp, jak
równie¿ rodzinnego wystêpowania choroby.
Wiêkszoæ badanych (10 chorych tj.
71,43%) nie maj¹c ¿adnych dolegliwoci
zwi¹zanych z chorob¹ w ogóle nie zdawa³a
sobie sprawy z jej istnienia, a rozpoznanie

ustalono w oparciu o badanie kliniczne potwierdzone badaniem USG. U 5 pozosta³ych
chorych (28,57%) objawy guzowatego przerostu rozciêgna podeszwowego by³y ewidentne. 2 z nich nie sprawia³y one jednak
¿adnych dolegliwoci. Wród nich by³ chory, u którego proces chorobowy rozpocz¹³
siê obustronnie ok. 10 roku ¿ycia (czyli 49
lat wczeniej), z wytworzeniem guzów o
rednicy ok. 3 cm. Pozostali trzej chorzy
skar¿yli siê na du¿e dolegliwoci bólowe
stóp znacznie utrudniaj¹ce chodzenie i ci
zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. W tej grupie chorych, redni czas
trwania choroby od chwili pojawienia siê dolegliwoci wynosi³ 2 lata. Sporód nich, do
chwili obecnej operowano 2 chorych, usuwaj¹c im obustronnie przeros³e pasma rozciêgna podeszwowego i uzyskuj¹c znaczn¹ poprawê jakoci ich ¿ycia w postaci ust¹pienia dolegliwoci bólowych podczas chodzenia.
Zabiegi operacyjne wykonywano w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Podczas
operacji usuwano przeros³e rozciêgno podeszwowe z jednej stopy. Stopa druga operowana by³a w kolejnym etapie, po up³ywie
kilku miesiêcy. Po typowym przygotowaniu
pola operacyjnego i oznaczeniu barwnikiem
granic wyczuwalnych palpacyjnie zmian
guzowatych, wykonywano szerokie ³ukowate ciêcie na przyrodkowej powierzchni podeszwy stopy (rycina 3). Odwarstwiano naciêty p³at skórno-t³uszczowy na poziomie
rozciêgna podeszwowego i szeroko wycinano guzowato zmienione rozciêgno (rycina 4).
Po wykonaniu dok³adnej hemostazy, pod
odwarstwiony p³at zak³adano dren do ssania czynnego wg Redona i ran¹ zamykano
warstwowo (rycina 5). Zak³adano opatrunek
uciskowy z grub¹ warstw¹ waty, wzmacniaj¹c go opask¹ elastyczn¹. Operowan¹ koñczynê pozostawiano w elewacji na szynie
Browna. Dren Redona usuwano w 2 lub 3
dobie pooperacyjnej, za szwy w 10 - 14
dobie. Okres pooperacyjny przebiega³ bez
wiêkszych powik³añ. W jednym przypadku
dosz³o do nagromadzenia siê krwiaka w ranie pod p³atem ju¿ po usuniêciu drena¿u
czynnego. Krwiak ewakuowano i dalsze le-

Rycina 2
Choroba Ledderhose'a - obraz ultrasonograficzny.
Ledderhose's disease - ultrasound picture.
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Rycina 3
Choroba Ledderhose'a - zastosowane ciêcie.
Ledderhose's disease - incision used.

Rycina 5
Choroba Ledderhose'a - stan po leczeniu
operacyjnym.
Ledderhose's disease - after surgery.

czenie by³o niepowik³ane. U jednej chorej
dosz³o do niewielkiej martwicy brze¿nej w
obwodowym biegunie p³ata, co przed³u¿y³o
nieco samoistne gojenie rany.
Okres obserwacji chorych po zabiegu
operacyjnym wynosi³ od 3 mies. do 6 lat.
Omówienie
W³ókniakowatoæ guzkowata rozciêgna
podeszwowego stopy zosta³a opisana przez
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Rycina 4
Choroba Ledderhose'a - obraz ródoperacyjny
Ledderhose's disease - intraoperative view

niemieckiego chirurga Georga Ledderhose'a
(1855-1925) w 1894 roku (8,15). Charakteryzuje siê nadmiern¹ miejscow¹ proliferacj¹ rozciêgna podeszwowego stopy
[8,9,15,18]. Czêsto wspó³wystêpuje ona z
przykurczem Dupuytrena, gdzie jest jednym
z elementów tzw. skazy Dupuytrenowej
(ang. Dupuytren's diathesis), wyró¿niaj¹cej
siê dynamiczn¹ progresj¹ zmian chorobowych [4,5,11,13,16]. Etiologia choroby nadal pozostaje nieznana [8,9,18,21]. Do czynników, mog¹cych powodowaæ rozwój choroby Ledderhose'a, podobnie jak przykurczu
Dupuytrena nale¿¹: uwarunkowanie genetyczne, cukrzyca, hipercholesterolemia, padaczka, spo¿ywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz uraz [8,9,15,18].
Niektórzy autorzy kwestionuj¹ rolê urazu w rozwoju w³ókniakowatoci rozciêgna
podeszwowego [10]. W naszym materiale
¿aden z badanych chorych nie podawa³ w
wywiadzie przebytego urazu powierzchni
podeszwowej stopy ani powtarzaj¹cych siê
mikrourazów tej okolicy. 2 chorych by³o leczonych z powodu cukrzycy, a kolejnych 4
z powodu hipercholesterolemii. Natomiast
prawie wszyscy palili papierosy i spo¿ywali
alkohol. W przypadku palaczy tytoniu doæ
³atwo jest okreliæ d³ugoæ sta¿u palenia
oraz liczbê wypalanych dziennie papierosów. Ze spo¿ywaniem alkoholu sprawa wygl¹da zupe³nie inaczej. Chorzy niechêtnie
przyznaj¹ siê do uzale¿nienia alkoholowego, a jedynie tacy stanowi¹ spójn¹ grupê,
któr¹ mo¿na traktowaæ jako czynnik ryzyka
wystêpowania wielu chorób. Praktycznie
prawie ka¿dy doros³y chory podaje w wy-

wiadzie, ¿e spo¿ywa alkohol okazyjnie.
Choroba zwykle przebiega bezobjawowo, jak mia³o to miejsce u wiêkszoci naszych pacjentów. U niektórych chorych
mo¿e jednak powodowaæ dolegliwoci bólowe podczas chodzenia czy te¿ dyskomfort spowodowany sam¹ obecnoci¹ tworów
guzowatych na podeszwowej powierzchni
stopy/stóp. Bezobjawowa postaæ choroby
mo¿e jednak w pewnych przypadkach
przejæ w póniejszym okresie w formê objawow¹, sk³aniaj¹c¹ chorych do zg³oszenia
siê do lekarza [8,9,18]. Nie uda³o siê nam
jednak wykazaæ jakiejkolwiek przyczyny
uaktywnienia procesu chorobowego. W badanej grupie chorych nie wykazano równie¿
cis³ego zwi¹zku pomiêdzy stopniem zaawansowania przykurczu Dupuytrena a pojawieniem siê objawowej postaci choroby
Ledderhose'a. Jedynie 3 naszych pacjentów mia³o postaæ objawow¹ choroby a kolejny, choæ od lat wiedzia³ o istnieniu guzowatej zmiany na podeszwowej powierzchni
stopy nie odczuwa³ jednak ¿adnych zwi¹zanych z ni¹ dolegliwoci.
Jedynym przyjêtym sposobem postêpowania leczniczego jest zabieg operacyjny wyciêcie rozciêgna podeszwowego [1,2,3,68,21]. Ogólnie odsetek nawrotów choroby
siêga niestety 60% [21]. Zale¿ny jest on
przede wszystkim od radykalnoci operacji. Po miejscowym usuniêciu chorobowo
zmienionego rozciêgna podeszwowego odsetek wznów wynosi praktycznie 100%, za
po ca³kowitym wyciêciu rozciêgna podeszwowego - nie przekracza 25% [21]. Z tego
wzglêdu niektórzy autorzy polecaj¹ uzupe³665

niaj¹c¹ radioterapiê okolicy operowanej, co
dodatkowo zmniejsza ryzyko nawrotu choroby [3,21]. Nie jest to jednak leczenie obojêtne, gdy¿ wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ licznych
efektów ubocznych [3].
Wskazania do radykalnego wyciêcia
rozciêgna podeszwowego s¹ ograniczone
jedynie do przypadków objawowej choroby
Ledderhose'a z obecnoci¹ znacznych dolegliwoci bólowych podczas chodzenia.
Koniecznoæ szerokiego odwarstwienia skóry i tkanki podskórnej mo¿e prowadziæ do
powik³añ w gojeniu rany operacyjnej, a przez
to przed³u¿enia przebiegu leczenia [17]. U
pierwszej z operowanych przez nas chorych,
w krótkim czasie (ok. 6 miesiêcy) po zabiegu operacyjnym dosz³o do wznowy procesu
chorobowego. Bezporedni¹ tego przyczyn¹ prawdopodobnie by³o zbyt oszczêdne
wyciêcie przeros³ego rozciêgna podeszwowego. Samo wyciêcie rozciêgna podeszwowego wi¹¿e siê z obni¿eniem wysokoci
pod³u¿nego ³uku stopy [17]. Nie wp³ywa to
jednak w istotny sposób na statykê stopy, a
kontrolne pozabiegowe badanie pedobarograficzne wykazuje normalizacjê nacisków
stopy na pod³o¿e [15].
Niektóre rzadko wystêpuj¹ce schorzenia mog¹ klinicznie przypominaæ chorobê
Ledderhose'a. Niekiedy uszkodzenie zapalnie zmienionego rozciêgna podeszwowego
mo¿e imitowaæ jego w³ókniakowatoæ.
Wang badaj¹c ultrasonograficznie guzy podeszwowej powierzchni stopy oceni³, ¿e w
59% przypadków by³y to uszkodzenia powsta³e w obrêbie zapalnie zmienionego rozciêgna. Jedynie w 16% zmiany guzowate
stopy powsta³y w przebiegu choroby Ledderhose'a [20]. W rozpoznaniu ró¿nicowym
nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê torbiele galaretowate (gangliony) oraz torbiele innego
charakteru, ziarniniaki, guzy wywodz¹ce siê
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z tkanki nerwowej, t³uszczowej czy wreszcie miêsaka maziówkowego [6,9,10,20].
Przy w¹tpliwociach diagnostycznych, zastosowanie badania USG mo¿e u³atwiæ
ustalenie prawid³owego rozpoznania
[2,9,10].
Wnioski
1. W³ókniakowatoæ guzkowa rozciêgna
podeszwowego wystêpuje u ponad 14% chorych zg³aszaj¹cych siê do leczenia operacyjnego z powodu przykurczu Dupuytrena.
2. Leczenie operacyjne wskazane jest
jedynie u chorych z objawow¹ postaci¹ choroby, gdy¿ nawroty s¹ czêste.
3. Optymalnym zabiegiem operacyjnym
jest radykalne wyciêcie rozciêgna podeszwowego.
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