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1. WSTĘP 
 
 Tematyka stabilizacji śródszpikowej u zwierząt jest coraz częściej podejmowanym 
zagadnieniem w pracach naukowych [2]. Zainteresowanie weterynarii rozwojem konstrukcji 
gwoździ śródszpikowych wynika z potrzeby dostosowania parametrów geometrycznych 
stabilizatora do wymiarów anatomicznych kości u różnych gatunków zwierząt. W pracy 
przedstawiono autorską konstrukcję gwoździa śródszpikowego przeznaczonego dla psów 
dużej rasy wraz z nowym sposobem mocowania stabilizatora przy pomocy rygli, których 
kontakt z tkanką kostną następuje na walcowej powierzchni. Autorzy analizowali wpływ 
sposobu mocowania gwoździa śródszpikowego na rozkład odkształceń w psiej kości udowej w 
miejscu jej kontaktu z ryglami. Analizę problemu przeprowadzono na podstawie symulacji 
numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 
 

 
2. MATERIAŁ I METODA 
 
 W pracy zamodelowano układ składający się z psiej kości udowej i gwoździa 
śródszpikowego własnej konstrukcji. W modelu rozpatrywano gwóźdź o długości 185 mm 
blokowany ryglami rozmieszczonymi w  kilku wybranych konfiguracjach ich rozmieszczenia. 
Analizowano również układy z ryglami jednostronnymi (1S) i dwustronnymi (2S).  
W modelach uwzględniono tarcie pomiędzy implantem i tkanką kostną jak również połączenie 
gwintowe pomiędzy gwoździem śródszpikowym i ryglem mocującym poprzez zastosowanie 
elementów kontaktowych 0. Analiza została przeprowadzona przy osiowym obciążeniu głowy 
kości udowej siłą 200 N.  
 
 
3. WYNIKI 
 
 Przeanalizowano rozkład odkształceń zredukowanych według hipotezy Hubera – 
von Misesa w tkance kostnej w obrębie rygli dla wybranych konfiguracji ryglowania 
w układzie kość – gwóźdź śródszpikowy. Procentowe wartości odkształceń dla układów rygli 
111_111, 111_0001, 100_111, 101_101, 100_001  zarówno z ryglami jednostronnymi (1S) jak 
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i przy użyciu rygli dwustronnych (2S) przedstawiono na Rys. 1. Największe wartości 
odkształceń wystąpiły w modelu 101_101, w obrębie tkanki kostnej otaczającej rygiel (r - 1), 
zarówno przy użyciu rygli 1S jak również 2S. Najniższe wartości odkształceń wystąpiły 
w modelu z konfiguracją rygli 100_111 przy użyciu obu typu rygli. Różnorodność sposobu 
mocowania gwoździa śródszpikowego przy użyciu rygli pozwala oddziaływać na wartość  
odkształceń w tkance kostnej współpracującej z implantem. W ten sposób możliwe jest 
zapewnienie najkorzystniejszych biomechanicznych warunków współpracy rygli z tkanką 
kostną co powinno przyczynić się do  poprawy jakości przebiegu leczenia. 

 
Rys. 1. Wartości odkształceń zredukowanych  Hubera - von Misesa w tkance kostnej w obrębie 
ryglowania dla wybranych wariantów mocowania rygli w układzie kość – gwóźdź śródszpikowy 

 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 Stabilizacja śródszpikowa w wykorzystaniem gwoździ śródszpikowych jest powszechnie 
stosowaną metodą leczenia urazów kości długich. W literaturze można znaleźć liczne 
konstrukcje oraz analizy numeryczne i doświadczalne stabilizatorów przystosowanych do 
leczenia złamań u ludzi [3], natomiast temat stabilizacji odłamów kostnych u zwierząt, którego 
podjęli się autorzy, jest zagadnieniem rzadko rozpatrywanym. Wyniki przeprowadzonych 
badań pozwalają na wspomaganie wyboru konfiguracji stabilizatora  w oparciu o 
biomechaniczne aspekty współpracy implantu z tkanką kostną. 
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