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Streszczenie. W przypadku złamania kości dochodzi do uszkodzenia krążenia 
śródszpikowego, które unaczynia 80-85% tkanki kostnej. Pozostałe 15% jest unaczynione od 
okostnej i mięśni. Brak dobrego ukrwienia kości powoduje wiele powikłań. W przypadku 
kości długich optymalną metodą jest zastosowanie zespolenia śródszpikowego. Nowoczesne 
gwoździe do zespoleń kości piszczelowej są cienkie i nie uszkadzają w większym stopniu już 
przerwanego ukrwienia. Wykonywane są z biozgodnych stopów metali, które zapewniają 
odpowiednią wytrzymałość i obojętność w stosunku do otaczającego środowiska tkanek i 
płynów ustrojowych. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej 
przemieszczeń stymulujących zrost kostny w obciążonym terapeutycznie zespoleniu 
śródszpikowym, w zależności od biomateriału zastosowanego do jego konstrukcji. 
Materiałem badań są zespolenia wykonane z następujących materiałów: stal 316L VM, stopy 
Ti6Al4V ELI i Ti6Al7Nb TAN oraz Ti13Nb13Zr. Model numeryczny zespolenia 

śródszpikowego wykonano (w oparciu o zespolenie firmy Stryker) poprzez skaning laserowy 
i modelowanie. Na model nałożono utwierdzenia odpowiadające procedurze ryglowania 
statycznego i obciążenia wynikające z modelu Bergmana, uwzględniające masę pacjenta. 
Obciążenia poprzez staw kolanowy i kość nasady bliższej piszczeli przenoszone są na wkręty 
kotwiczące gwóźdź w części proksymalnej. Stymulacja zrostu w strefie złamania kości 
piszczelowej realizowana jest poprze kompresję w zakresie sprężystym tkanki kostnej. W 
badanych czterech modelach zespoleń wprowadzono parametry wytrzymałościowe 
biomateriałów, z których wykonane były te konstrukcje. Wyniki analiz obejmują: rozkłady 
przemieszczeń w osiach x, y, z, przemieszczenia i odkształcenia wypadkowe oraz rozkłady 
naprężeń zredukowanych HMH w utwierdzonych i obciążonych czterech modelach zespoleń 
śródszpikowych. Z przeprowadzonej analizy przemieszczeń wypadkowych wynika, że 
zintegrowane z kością wkręty oddziaływują na kość piszczelową oraz obszar złamania. W 
warunkach obciążania kończyny przemieszczenia i naprężenia stanowią stymulatory zrostu 

złamania. Zastosowana metoda identyfikacji przemieszczeń MES pozwoliła: porównać 
konstrukcje zespoleń w aspekcie stosowanych biomateriałów, wskazać, że stopy tytanu 
Ti6Al4V ELI i Ti6Al7Nb TAN w porównaniu do stali 316L VM charakteryzują się o około 
30% większymi wartościami przemieszczeń stymulujących, ocenić, że stop tytanu 
Ti13Nb13Zr jest nowym biomateriałem, który może skuteczniej optymalizować proces zrostu 
złamań. 
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