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1. WSTĘP 

Złamania trzonu kości udowej stanowią ok. 3% wszystkich złamań kości długich  
u dzieci i młodzieży. Zazwyczaj są skutkiem działania obciążeń udarowych (sił, momentów) 
charakteryzujących się o dużą energią przypadającą na niewielki obszar, w bardzo krótkim czasie. 
Taki typ urazu wystepuje w wyniku np. wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości, 
uprawiania ekstremalnych sportów. Leczenie tego typu złamań w wieku rozwojowym zależy 
 od rodzaju urazu, wieku i wagi dziecka, towarzyszących obrażeń oraz od doświadczenia i preferencji 
chirurga. Obecnie przyjmuje się, że u dzieci powyżej 5 – 6 roku życia wskazane jest chirurgiczne 
leczenie złamań trzonów kości długich. Metoda zespolenia powinna być prosta w montażu  
i mało inwazyjna, a zarazem najlepiej stabilizująca złamanie. Obecnie, standardem staje się 
stosowanie śródszpikowych tytanowych prętów elastycznych TEN. 
W przypadku złamań niestabilnych u dzieci, istnieją kontrowersje dotyczące najlepszej metody 
stabilizacji odłamów. Przeprowadzone badania laboratoryjne na syntetycznych modelach kości, 
symulujących niestabilne załamania wieloodłamowe zespolone prętami TEN pozwalają na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie: „w których, ze złamań niestabilnych, pręty TEN stanowią wystarczające 
zespolenie, a w których przypadkach zastosowanie jedynie nieblokowanych prętów śródszpikowych 
może prowadzić do komplikacji, w szczególności nieakceptowanego skrócenia odłamów”?  
 

2. METODYKA BADAŃ 

 Przeprowadzono badania dla modelu kości udowej symulującej złamanie wieloodłamowe 
(32-B2.2) o współczynniku niestabilności WN=15%. W warunkach laboratoryjnych model został 
poddany narastającemu obciążeniu siłowemu. Obciążenie kości zaczynało się od poziomu siły równej 
45N (masa wspornika i głowicy z uchwytem), co symuluje stan spoczynkowy napięcia mięśni.  
W tabelach z wynikami zostało to zaznaczone, jako 0*, ponieważ poziom ten, tj. 45N stanowi 
początkowe obciążenie, przy którym wszystkie czujniki pomiarowe zostały wykalibrowane 
(wyzerowane). Następnie obciążono badaną kość siły 50[N], a następnie jej krotnościami,  
do osiągnięcia maksymalnego obciążenia równego 250[N]. Następnie odczytywano wartości 
przemieszczeń przy odpowiednim obciążeniu dla kolejnych z czujników pomiarowych. Przyjęty  
w badaniach zakres obciążeń jest w zupełności wystarczający tak, aby można było precyzyjnie 
określić biomechaniczną stabilność kości udowej rozumianą tutaj jako sztywność przemieszczeniową. 
Zwiększając obciążenie powyżej poziomu 250[N], model kości mógłby ulec niezamierzonym 
uszkodzeniom.
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3. WYNIKI 

 Po uprzedniej kalibracji przyrządów mierniczych, dobraniu odpowiedniego programu obciążenia 
kości (obciążniki), wykonano pomiary dla modelu kości ze złamaniem wieloodłamowym. Wybrane 
wyniki badań przedstawiono w tabelach Tab.1 i Tab.2. 
 

Tab. 1 Wyniki badań dla modelu kości ze złamaniem wieloodłamowym 

 
Model kości nieuszkodzonej służy porównawczo do oceny stabilności osiowej zespolenia 
śródszpikowego z zastosowaniem prętów podatnych TEN. 
 

Tab. 2 Wyniki badań dla modelu kości nieuszkodzonej 

 
 

4. WNIOSKI 

 Skrócenie kończyny w złamaniach trzonu kości udowej, szczególnie w urazach niestabilnych jest 
częstym powikłaniem. Jeśli skrócenie przekracza 10-15 [mm], może powodować odległe problemy. 
To znaczy tak duże skrócenie kończyny wpływa ujemnie na tzw. balans miednicy, co w rezultacie 
może prowadzić do przeciążeń w obrębie stawów, kręgosłupa i biodra oraz powstanie dolegliwości 
bólowych i/lub zmian zwyrodnieniowych. W przeprowadzonych badaniach skrócenie nie 
przekroczyło wartości 10-15 [mm], najwyższa wartość jaką zanotowano wynosi 2,36 [mm]. 
Wyniki uzyskane dla modelu kości wykazują stabilność i niewielkie wartości odkształceń do poziomu 
zadziałania siły na układ równej 150[N]. Może to oznaczać, że przemieszczenia odłamów w takim 
przypadku złamania wieloodlamowego, zabezpieczanego metodą śródszpikową za pomocą 
elastycznych prętów TEN, nie powinno powodować większych problemów podczas leczenia 5-7 
letniego dziecka, którego średnie obciążenie nogi od ciężaru ciała wynosi ok. 150 [N], Jednak w 
innych przypadkach zastosowanie wyłącznie zespolenia prętami TEN bez dodatkowego 
unieruchomienia może być niewystarczające. Przy zadziałaniu na model większą siłą (np. 200[N]) 
układ „odłamy złamania-materiał zespalający” traci stabilność. W praktyce klinicznej nie można 
dopuścić do takiej sytuacji, ponieważ niesie za sobą liczne powikłania zagrażające nie tylko zdrowiu, 
ale i życiu pacjenta. 
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