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Optymalny przebieg gojenia złamania uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do 
których należą: stan ogólny chorego (problem osteoporozy), czynniki genetyczne, estrogeny 

(wpływające na przewagę procesów osteogenezy nad procesami osteolizy i zwiększenie masy 
kości), angiogeneza (zależy od niej szybkość gojenia złamania kości, jak i procesów wgajania 

przeszczepów tkanki kostnej) oraz czynniki mechaniczne.  

Podstawowym warunkiem do wystąpienia procesu zrostu kości żuchwy jest ustawienie 

odłamów w ich położeniu anatomicznym oraz ich unieruchomienie. Wybór sposobu leczenia 
jest uzależniony od rozległości obrażeń oraz występowania powikłań, ale przede wszystkim 
od miejsca złamania z którym związany jest stopień przemieszczenia odłamów 
uwarunkowany przyczepami mięśni układu stomatognatycznego. Istotne jest uzyskanie 

zespolenia, które stabilizuje odłamy, a równocześnie sprzyja powstawaniu w szparze 
przełomu korzystnych mikroruchów stymulujących proces narastania kostniny. Przy 

niedostatecznie unieruchomionym złamaniu szczelina między złamaniami rozszerza się  
i złamanie goi się wolniej. Jeżeli odłamy stale narażone są na przemieszczanie, proces gojenia 
ulega poważnym zaburzeniom.  

Celem pracy była ocena aspektu biomechanicznego odtworzonego układu (zespolonej 

żuchwy), w którym kostnina, symulowana jako objętość o zmiennych stałych materiałowych, 
jest jednym z jego elementów. Analizowano przemieszczenia odłamów kostnych dla różnych 
rodzajów zespoleń (zarówno pod względem miejsca złamania jak i sposobu zaopatrzenia) 
starając się w ten sposób ocenić stabilność odtworzonego układu biomechanicznego żuchwy 

przy zmiennych własnościach kostniny co odpowiada kolejnym etapom gojenia. Zmiana 

stopnia mineralizacji kostniny została odtworzona poprzez zmianę modułu Younga  
w zakresie od 2 – 200 MPa, co 1 MPa.  

Przyjęte wartości mają na celu próbę odzwierciedlenia zmiany sztywności całego układu 
żuchwa-płytka w przedziale czasu od zabiegu do końcowego etapu zrostu. Uzyskane wyniki 
umożliwiają określenie zależności pomiędzy miejscem złamania, sposobem zespolenia,  

a stopniem zmniejszania ruchliwości układu: żuchwa – kostnina – implant. 
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