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1. WSTĘP 

 
Złamanie kąta stanowi około 23-42% wszystkich złamań żuchwy. Powodem dla którego 

dochodzi do tak częstych urazów w obrębie kąta żuchwy może być częściowo jego budowa, 
która charakteryzuje się cienkim przekrojem kości, a także obecność trzeciego trzonowca [1]. 
Stabilna osteosynteza żuchwy, stosowana w traumatologii szczękowo-twarzowej od połowy 
lat siedemdziesiątych XX wieku, zyskała powszechną popularność i jest stosowana na całym 
świeci do dnia dzisiejszego. Jej zaletami jest uniknięcie mocowania międzyszczękowego, 
wzrost satysfakcji wśród pacjentów, krótszy okres hospitalizacji i wcześniejszy powrót 
do zdrowia [1]. 

Badania stanu odkształcenia żuchwy zostały wykonane na modelu z żywicy epoksydowej, 
z wykorzystaniem metody tensometrycznej, który został odwzorowany w skali 1:1. W związku 
z tym, że idealne odwzorowanie układu mięśniowego jak i stawu skroniowo-żuchwowego 
żuchwy jest niemożliwe zastosowano uproszczenia: 

 nie uwzględniono podziału na część trabekularną i korową (izotropia),  
 zęby obecne w modelu były jednolite z kością żuchwy, 
 ruchliwość w stawie skroniowo-żuchwowym została zamodelowana poprzez 

pojedynczą tuleję z tworzywa, w której zostały zatopione głowy wyrostków 
kłykciowych – dzięki temu możliwy był obrót żuchwy w jednej płaszczyźnie, 

 mięśnie zostały zamodelowane w postaci taśm materiałowych; uwzględniono: 
mięsień żwacz, mięsień skroniowy, mięsień skrzydłowo-przyśrodkowy. 

 
2. WYNIKI BADAŃ 
 

Badania doświadczalne przeprowadzono dwuetapowo: określono charakterystyki 
zastosowanych tensometrów i wyznaczono wartości odkształceń oraz naprężeń głównych dla 
tzw. żuchwy zdrowej. Następnie przeprowadzono badania dla przypadku złamania kąta, które 
polegało na przecięciu modelu wzdłuż linii odpowiadającej typowym złamaniom tego obszaru 
– zastosowano zespolenia kąta pojedynczą minipłytką wg. Champy’ego. 

Wykorzystano cztery minipłytki ze stopu tytanu Ti6Al4V stosowane w praktyce 
klinicznej, tj. jedna płytka sześciooczkowa, trzy - czterooczkowe, z których dwie posiadały 
wydłużoną częścią środkową (rys. 1b). Na modelu żuchwy naklejono dwie rozety prostokątne 
do badań tensometrycznych. Pierwsza z rozet umieszczona w rejonie kąta żuchwy, oznaczona 
jako R012, w której skład wchodziły trzy tensometry T0, T1 i T2; rozeta druga R348, 
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zlokalizowana w okolicy kłów (rys.1a). Został przyjęty schemat obciążenia przez zęby sieczne, 
co odpowiada fizjologicznej czynności nagryzania. Obciążenie było realizowane przez 
metalowe obciążniki o wartości 5 N, które umieszone były stopniowo na metalowym pręcie 
zawieszonym na taśmie. Maksymalna wartość obciążenia wynosiła 35 N. 

Końcowym etapem była ocena wartości naprężenia w płytkach oraz określenie zmian 
kierunku odkształceń głównych na podstawie wyliczonego kąta . 

 

 
Rys. 1. Model żuchwy z naklejonymi rozetami tensometrycznymi (a); cztery minipłytki tytanowe stosowane 

do zespolenia złamania (b) 
3. WNIOSKI 

 
Przeprowadzone badania wykazały możliwość użycia metody tensometrycznej do oceny 

stanu odkształcenia w modelu żuchwy wykonanym z żywicy epoksydowej dla przypadku 
złamania kąta i zespolenia z wykorzystaniem różnych minipłytek stosowanych  
w praktyce klinicznej. Uzyskane wyniki umożliwiają porównanie jakości zespolenia 
z wykorzystaniem różnych długości elementów zespalających. 

Ze względu na porównywalne wartości odkształceń 1 do żuchwy zdrowej uzyskanych dla 
rozety R012, umieszczonej w okolicy kąta, zastosowanie płytki 4_oczkowa wydaje się być 
najkorzystniejszym rozwiązaniem – zachodzi dobra współpraca pomiędzy zastosowaną 
minipłytką, która w istotny sposób przejmuje obciążenia, a żuchwą. Płytki krótsze lepiej 
spełnią swoją rolę stabilizacyjną w przypadku zespoleń złamanego kąta żuchwy. Mniejsze 
wartości naprężenia głównego w obszarze szczeliny złamania zaobserwowano przy zespoleniu 
z wykorzystaniem płytki 4_oczkowa_6. Na tej podstawie można wnioskować, że minipłytka ta 
byłaby lepsza do zespolenia złamanego kąta żuchwy. 
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