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Streszczenie. W procesie zrostu ko ci piszczelowej istotnym działaniem jest zastosowanie 
zespolenia skutecznie stabilizującego odłamy kostne, które równocze nie umożliwi powstanie 
w szparze przełomu mikroruchów stymulujących tworzenie się kostniny i przebudowę tkanki 
kostnej. W przypadku złamań ko ci długich obecnie stosowaną metodą jest gwoździowanie 
ródszpikowe. Metoda ta jest systematycznie rozwijana i modyfikowana w czołowych 

o rodkach ortopedycznych na wiecie. nadal brakuje konstrukcji gwoździa, który przy łatwej 
technice implantacji eliminowałby lub ograniczał ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz 
optymalizował proces zrostu.  

Celem pracy jest identyfikacja przemieszczeń i naprężeń w obciążonej konstrukcji 

zespolenia ródszpikowego, które mają wpływ na proces stabilizacji odłamów i stymulację 
zrostu ko ci piszczelowej. Materiałem badań jest zespolenie ródszpikowe firmy Stryker o 
numerze seryjnym 9/345 1822-0934 CE0123 K03EBC9. Wszystkie elementy zespolenia 

wykonane są ze stopu Ti6Al4V. Modele CAD elementów zespolenia opracowano na 
podstawie pomiarów skanerem laserowym RA 7320 SI Romer. Model numeryczny 

zespolenia wirtualnie aplikowano do kanału ko ci piszczelowej. Zgodnie z procedurą 
ryglowania statycznego na model nałożono utwierdzenia: na wkręty blokujące oraz na koniec 
dystalny gwoździa. Quasi statyczne obciążenia zadano na obu wystających poza gwóźdź 
wkrętach blokujących w odcinku proksymalnym ko ci piszczelowej. ruby te zapewniają 
kompresyjny kontakt z ko cią piszczelową. W modelu wprowadzono parametry 
wytrzymało ciowe elementów konstrukcyjnych. Do obliczeń i analiz wykorzystano program 
Autodesk Nastran In-CAD 2017. Wyniki analizy obejmują rozkłady przemieszczeń w osiach 
X Y Z, przemieszczenia i odkształcenia wypadkowe oraz rozkłady naprężeń zredukowanych 
HMH. Przeprowadzone analizy przyjętego modelu wskazują na występowanie stymulatora 
mechanicznego jako bodźca do przebudowy i zrostu tkanki kostnej. 

Sztywno ć gwoździa oraz jego blokowanie w czę ci bliższej i dalszej ko ci piszczelowej 
zapewniają stabilizację i osteosyntezę złamania. Parametry konstrukcyjne zespolenia mają 
wpływ na zakres warto ci przemieszczeń, które są fizjologicznie uzasadnione w leczeniu 
złamania 
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