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•  Coalicions tarsianes 
•  Astràgal vertical 
 

PEU PLA VALG RÍGID	



Introducció 
 
•  Anomalia estructural entre dos 

o tres ossos tarsians causant un 
peu pla i talo valg rígid 

•  dos tipus: 
o  Congènit: el més comú 
o  Adquirit: menys comú, 

causat per traumatisme, 
malaltia degenerativa, 
infeccions 

 

COALICIONS TARSIANES	



Edat dx 
o  calcaneonavicular generalment de 8 a 12 anys 
o  talocalcaneal habitualment de 12 a 15 anys 

Prevalença: 1% -2% 

Localització 
•  calcaneonavicular (+comú) 
•  talocalcania 

COALICIONS TARSIANES 

EPIDEMIOLOGIA	



Embriologia 
•  fracàs de la segmentació mesenquimal que produeix la 

coalició entre ossos tarsals 

Anatomopatologia 
•  biomecànica: 

o  L'articulació subtalar normal rota internament 10º en test puntetes. En 
presència de coalició, la rotació interna no es produeix 

•  deformitat 
o  aplanament d'arc longitudinal 
o  abducció de l’avantpeu 
o  valgus retropeu 
o  espasticitat peroneal  

•  teories de generació del dolor 
o  ossificació de una coalició anteriorment fibrosa o cartilaginosa 
o  microfractura a la interfície òssia de la coalició 
o  lesió condral secundària o canvis degeneratius 

COALICIONS TARSIANES 

FISIOPATOLOGIA	



•  no sindròmic: autosòmic 
dominant 

 
•  Sindròmic 

o  hemimelia peroné 
o  coalició carpiana 
o Craniosinostosis associada al 

FGFR (FGFR-1, FGFR-2, 
FGFR-3) 

o  Síndrome d'Apert, Pfeiffer, 
Crouzon, Jackson-Weiss i 
Muenke 

 

COALICIONS TARSIANES 

CONDICIONS ASSOCIADES	



Classificació anatòmica 
-calcaneonavicular 

o  entre calcani i navicular (més comú)  

-talocalcania 
o  faceta mitjana de l'articulació talocalcaneal  

 
Classificació anatomopatològica 
•  3 tipus 

o  coalició fibrosa (sindesmosi) 
o  coalició cartilaginosa (sincondrosi) 
o  coalició òssia (sinostosi) 

 

COALICIONS TARSIANES 

CLASSIFICACIONS	



Antecedents 
•  història d'esguinços recurrents de turmell  
  
Símptomes 
•  Asintomàtic 

o  la majoria de les coalicions són una troballa 
o  El 75% de les persones són asimptomàtiques 

•  Dolor 
o  ubicació del dolor 

•  Sinus tarsi i peroné distal à suggereix calcaneonavicular 
•  Malleol medial o zona medial à suggereix talocalcania 

o  dolor agreujat per l'activitat 
•  L'aparició dels símptomes es correlaciona amb l'edat d'ossificació de 

la coalició 
o  dolor al pantxell 

•  secundari a l'espasticitat peroneal 

 

COALICIONS TARSIANES 

CLÍNICA	



Examen físic 
Inspecció 
•  retropeu valg 
•  avantpeu abducte  
•  peu pla 
  
Rang de moviment 
•  limitació de moviment subtalar 
•  escurçament Aquil.les 
•  test de puntetes: l'arc plantar no es corretgeix i el 

retropeu es manté en valgus  

COALICIONS TARSIANES 

CLÍNICA	



•  projecció anteroposterior 
•  projecció lateral en càrrega 
•  projecció obliqua interna de 45º 

o  més útil per a la coalició calcaneonavicular 
•  projecció de Harris del taló 

Troballes: 
•  coalició calcaneonavicular 

o  senyal de "anteater" 
•  procés anterior allargat del calcani 

•  coalició talocalcania 
o  bec talar a la radiografia lateral 

•  es produeix com a conseqüència del 
moviment limitat de l'articulació 
subtalar 

o  signe-c 
•  arc en forma de C format per l'esbós 

medial de la cúpula talar i aspecte 
posteroinferior del sustentaculum tali 

o  sustentaculum dismòrfic 
•  apareix ampliat i arrodonit 

 

COALICIONS TARSIANES 

IMATGES: RX	



TC 
•  S'ha suggerit com a part 

planificació preoperatòria per 
a 
o  descartar les coalicions 

addicionals: incidència aprox. 
5% 

o  determinar la mida, la ubicació i 
la extensió de la coalició 

RMN 
•  pot ser útil per visualitzar una 

coalició fibrosa o cartilaginosa 
•  seqüències STIR ajuden a 

diferenciar canvis inflamatoris 
(p. Ex., Tendinitis) en estructures 
locals 

 

COALICIONS TARSIANES 

IMATGES	



Conservador 

•  observació, plantilles 
o  indicacions: incert. 
o  suport d'arc medial  
o  resultats: en peus plans rígids les plantilles poden ser 

causa de molèsties. 

•  immobilització amb guixos, analgèsics 
o  indicacions: tractament inicial per a casos simptomàtics 
o  Botina de guix durant 6 setmanes 
o  resultats: fins a un 30% dels pacients simptomàtics bon 

resultat amb un curt període d'immobilització 

 

COALICIONS TARSIANES 

TRACTAMENT	



Quirúrgic 
à resecció de la coalició amb empelt d'interposició, 
+/- correcció de deformitat associada al peu 
•  Indicacions 

o  símptomes persistents malgrat ttm conservador 
o  resecció coalició calcaninavicular 
o  resecció coalició talocalcania si implica <50% de la articulació subtalar i 

si no hi ha valgus retropeu important 

•  Tècniques 
o  cirurgia oberta vs artroscopia per resecció de la coalició  
o  material d'interposició: 

•  extensor digitorum brevis (coalició calcaneonavicular) 
•  secció de hemitendó flexor hallucis longus (coalició talocalcaneal) 
•  empelt de greix 
•  cera d'os 

o  correcció de les deformitats associades retropeu, migpeu i avantpeu 
•  osteotomia calcani per valgus de retropeu 
•  allargament col.lumna lageral calcani per crear arc plantar 

després de la resecció 
•  tenotomia-allargament Aquil.les si flexió dorsal intraIQ no passa de 

neutre  

•  Resultats 
o  80-85% experimentarà alleugeriment del dolor 

•  resultats pobres si: 
o  resecció de la coalició talocalcania >50% de la superfície 

articular 
o  valgus  retropeu no corregit 
o  canvis degeneratius associats 

 

COALICIONS TARSIANES 

TRACTAMENT	



COALICIONS TARSIANES 

TRACTAMENT	
Quirúrgic 
à artrodesis subtalar 
•  Indicacions 

o  consideri si la coalició implica > 50% de la 
superfície artic d'una coalició talocalcania 

•  tècnica: obert vs artroscòpic, 
considereu una osteotomia 
calcani si valgus retropeu sever 
associat  

à triple artrodesis (subtalar, 
calcaneocuboidea i talonavicular) 
•  Indicacions 

o  coalicions avançades que fracassen la 
resecció 

o  canvis degeneratius associats difusos que 
afecten les articulacions calcaneocuboidea i 
talonaviculars 

 



•  Resecció incompleta 
•  Recurrència de la coalició 
•  Dolor residual o rigidesa 

o  a causa de malalineació o artrosi associada 
o  a causa de una 2 ª coalició no reconeguda, aquesta hauria d'identificar-se 

mitjançant una TC preoperatòria 

 

COALICIONS TARSIANES 

COMPLICACIONS	



Definició 
•  Dislocació dorsal irreducible del 

navicular sobre l’astràgal que 
produeix un peu pla rígid present 
en el naixement. 

  
Epidemiologia 
•  1: 150.000 naixements 
•  50% associat a malaltia 

neuromuscular o alteraciones 
cromosòmiques 
(Myelomeningocele, Artrogriposis, 
Diastematomielia) 

•  50% bilateral 
•  Relació H:D de 2: 1 
 

ATRÀGAL VERTICAL	



Anatomopatologia 
•  deformitat rígida del peu 

o  dislocació navicular dorsolateral irreductible 
o  astràgal orientat verticalment 
o  eversió calcani  

•  contractures de teixits tous 
o  desplaçament del tendó peroneal llarg i tibial posterior del tendó à 

funcionen com dorsiflexors en comptes de flexors plantars 
o  contractura del tendó d'Aquil·les 

  
Genètica 
•  una història familiar present en fins al 20% dels 

pacients 
•  Mutació del gen HOXD10  

ATRÀGAL VERTICAL	



•  talus obliquat: 
o  variant anatòmica 
o  subluxació talonavicular que es redueix amb la flexió plantar forçada del peu 
o  tractament 

•  Plantilles i observació 
•  Alguns requereixen IQ per AK articulació talonavicular i l'allargament de l’Aquil.les per una 

subluxació persistent 

•  calcaneovalgus: deformitat posicional, sense retracció de 
l’Aquil.les.  

o  en astràgal vertical: equi del retropeu 
o  en calcaneovalgus: no equi del retropeu 

•  Incurvació posteromedial de la tibia  
•  Coalició tarsiana 
•  Peu valgus paralític 

ATRÀGAL VERTICAL 

DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL	



Examen físic 
•  deformitat rígida en balancí 

o  retropeu equinovalgus rígid 
o  contracció dels tendons d'Aquil·les i peroneals 
o  migpeu rigid en dorsiflexió 
o  avantpeu en dorsiflexió i abducció 
o  contractures dels tendons EDL, EHL i tibial anterior 

•  cap prominent de l’astràgal 
o  es pot palpar a l'arc medial plantar 
o  produeix una superfície plantar convexa 

•  anomalia de la marxa 
o  contacte limitat de l’avantpeu, contacte de taló excessiu 

•  dèficits neurològics 
o  cal realitzar un exhaustiu examen neurològic a causa de la freqüent 

  associació amb trastorns neuromusculars 

ATRÀGAL VERTICAL 

CLÍNICA	



Troballes 
•  LATERAL: 

o  astràgal posicionat verticalment i luxació 
dorsal del navicular 

•  la linea que creua eix de l’astràgal 
passa sota l’eix del 1erMTT-1er 
cuneiforme 

•  AP: 
o  angle talocalcani > 40 ° (20-40° és normal) 

•  Projeccions específiques: 
o  RX lateral en flexió plantar forçada és 

diagnòstica 
•  mostra una luxació dorsal persistent de 

l'articulació talonavicular 
•  dx dif: talus obliquat es redueix en 

aquesta vista 
•  Angle de Meary> 20 ° (entre la línia d'eix 

longitudinal del talús i l'eix   
 longitudinal de l'1er metatarsià) 

o  RX lateral en dorsiflexió forçada 
•  mostra equí fixe del retropeu 

ATRÀGAL VERTICAL 

IMATGES: RX	



à Correcció mínimament invasiva. Mètode de Dobbs 
(Ponseti invertit) 
•  Indicacions: neonats 
•  guixos seriats  
•  técnica: fixació temporal amb AK (oberta o 

tancada) per reduir la talonavicular + tenotomía 
percutànea de l’Aquil.les 

ATRÀGAL VERTICAL 

TRACTAMENT: QUIRÚRGIC	



à Alliberament quirúrgic i reducció i fixació 
talonavicular  

•  indicacions: als 6-12 mesos d'edat 
•  técnica: alliberament total de l’astràgal amb 

allargament dels peroneal, Aquil.les i extensors dels 
dits 

o  es redueix la talonavicular i es fixa amb AK + reconstrucció del lligament 
calcaneonavicular plantar + transferencia tibial anterior a coll de l’astràgal 

à Talectomia 
•  indicat en casos resistent 

à Artrodesis triple 
•  com a procediment de salvament 

 

ATRÀGAL VERTICAL 

TRACTAMENT: QUIRÚRGIC	



•  Astràgal vertical no diagnosticat: 
o  Les opcions reconstructives són menys predictibles després dels 3 anys, i els 

pacients poden requerir l'artrodesis triple  

 

ATRÀGAL VERTICAL 

COMPLICACIONS	
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