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Streszczenie. Złamania przezkrętarzowe kości udowej są jednymi z najczęstszych złamań 
leczonych operacyjnie na oddziałach ortopedycznych. Dotyczą populacji osób starszych, 
z zaawansowaną osteoporozą, często z licznymi obcią eniami internistycznymi. Ocenia się, 
e ok. 20% kobiet i 30% mę czyzn umrze w przeciągu roku od wystąpienia takiego złamania. 
Zespolenie złamania przezkrętarzowego gwo dziem cefalomedularnym (gwó d  

śródszpikowy z śrubą kotwiczoną w głowie kości udowej) jest obecnie standardem 
postępowania, który powoli wypiera starsze zespolenia. Uwa a się, e prawidłowo zało ony 
gwó d  cefalomedularny daje bardzo dobrą stabilność zespolenia. Zanim gwo dzie zostaną 
wprowadzone do kości, konieczne jest ustalenie poprawnej konfiguracji ich poło enia za 

pomocą tzw. drutu kierunkowego, którym nawiercane są głowa i szyjka kości udowej w taki 
sposób, aby potem w miejsce otworów wprowadzić gwo dzie. Niekiedy procedura 

nawiercania drutem kierunkowym jest powtarzana kilkakrotnie, celem znalezienie 

optymalnego poło enia gwo dzi i zagwarantowania prawidłowej geometrii zespolenia między 
złamanymi elementami. 

Celem niniejszych badań jest ustalenie wpływu wykonywania otworów na wytrzymałość 
ludzkiej kości gąbczastej. Badania zostały wykonane na próbkach uzyskanych od 34 
pacjentów. Z ka dej głowy kości udowej przygotowano po dwie identyczne, co do geometrii 

próbki (celem porównań wyników w parach), po czym jedną z nich przewiercono drutem 

kierunkowym o średnicy 3.2 mm. Wszystkie próbki poddano testom jednoosiowego ściskania 

na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z0/20. Dla obu grup próbek uzyskano wartości 

podstawowych parametrów wytrzymałościowych (m.in. moduł Younga, granica 

plastyczności, siła niszcząca). Identyczny program badań oraz identyfikacji parametrów 
wytrzymałościowych zrealizowano dla próbek przewierconych i nieprzewierconych 

uzyskanych ze sztucznych kości udowych. Badania sztucznych kości, ustalenie ich 
parametrów wytrzymałościowych oraz analiza porównawcza uzyskanych wyników 

z wynikami dla kości naturalnych stanowią krok konieczny do poprawnego zbudowania 
modelu numerycznego całego zespolenia złamania przezkrętarzowego kości udowej. Model 



 

 

 

 

 

ten posłu y następnie do komputerowej analizy mechanizmów zniszczenia ró nych typów 

zespolenia złamania gwo dziem cefalomedularnym. 
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