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Celem pracy by³a ocena wyników leczenia z³amañ powik³anych uszkodzeniem materia³u zespalaj¹cego. Grupê badan¹ stanowi³o 44 chorych (23 kobiety, 21 mê¿czyzn)
leczonych w latach 2000-2009 w II Katedrze
Chirurgii CM UJ, u których po operacyjnej
repozycji i stabilizacji z³amania p³ytk¹ AO
dosz³o do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego i jego obluzowania. rednia wieku w badanej grupie wynosi³a 61 lata. Do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego najczêciej dochodzi³o u chorych ze z³amaniem przezkrêtarzowym i z³amaniem trzonu koci udowej
(odpowiednio 15 i 13 chorych), za uszkodzeniu najczêciej ulega³y d³ugie udowe p³ytki
AO i p³ytki k¹towe AO. Potwierdzony upadek chorego by³ przyczyn¹ uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego w 14 przypadkach. W
badanej grupie chorzy byli reoperowani 1-3
razy. Najczêciej restabilizowano z³amania
gwodziem ródszpikowym lub p³ytk¹ AO
(odpowiednio 11 i 8 chorych). W 18 przypadkach leczenie uzupe³niano przeszczepem szpiku lub koci autogennej. redni czas leczenia
chorych, u których konieczn¹ by³a restabilizacja z³amania wynosi³ 21 miesiêcy. U 8 badanych stwierdzono zapalenie koci. Wniosek: Uszkodzenie i obluzowanie materia³u zespalaj¹cego jest przyczyn¹ znacznego wyd³u¿enia czasu leczenia z³amania i wtórnego
wyst¹pienia ciê¿kich powik³añ.
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Leczenie z³amañ metod¹ AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)
polega na operacyjnym nastawieniu od³amów kostnych i ich wewnêtrznej stabilizacji tak, aby umo¿liwiæ bezpieczne uruchomienie chorego po zabiegu i wczesn¹
rehabilitacjê. Twórcy metody: Maurice E.
Müller, Robert Schneider i Hans Willenegger og³aszaj¹c jej za³o¿enia w 1958
roku zrewolucjonizowali sposób zaopatrywania z³amañ, które leczono do tamtej pory najczêciej przy u¿yciu wyci¹gu
lub poprzez unieruchomienie gipsowe [1].
Kluczowe znaczenie dla metody AO ma
osteosynteza stabilna, czyli anatomiczne
nastawienie od³amów kostnych i ich zespolenie tak, aby wykluczyæ ruchomoæ

The aim of the study was to evaluate the
treatment results of fractures complicated by
damage of the fixation material. In the studied group there were 44 patients (23 women,
21 men), who were treated in Second Department of Surgery of the Jagiellonian University Medical College between 2000 and 2009
and underwent postoperative reposition and
fixation with the use of AO plate and who
had afterwards suffered from damage of the
fixation material and its loosening. The mean
age of patients in the studied group was 61
years. Damage of the fixation material most
frequently occurred in patients with intertrochanteric fracture and with the fracture of
the femoral shaft (respectively, 15 and 13
patients) and the damage was most frequently
concerning the AO long femoral plates and
the AO angular plates. In 14 cases patient's
confirmed fall was the reason of the damage
of the fixation material. Patients from the
studied group were reoperated 1-3 times. The
fractures were restabilized most frequently
with the use of the intramedullary nail or the
AO plate (respectively, 11 and 8 patients). In
18 cases treatment was supplemented with
the use of the bone marrow graft or the autologous bone. The mean time of treatment
of patients requiring restabilisation of the
fracture was 21 months. 8 patients suffered
from ostitis. Conclusion: damage and loosening of the fixation material is the cause of
significant extension of the treatment time
and the secondary appearance of severe complications.

od³amów wzglêdem siebie, a przy tym
zapewniæ przenoszenie obci¹¿eñ przez
koæ, a nie przez elementy zespalaj¹ce.
Osteosynteza stabilna zak³ada utrzymanie zespolenia do momentu uzyskania
zrostu kostnego. Od lat 70-tych XX wieku w osteosyntezie funkcjonuje biologiczna teoria leczenia z³amañ. Anatomiczne
nastawianie od³amów kostnych czêciowo straci³o na znaczeniu na rzecz zachowania d³ugoci i osi koci oraz korekcji
przemieszczeñ rotacyjnych. Taka strategia leczenia sprawdza siê zw³aszcza w
przypadku z³amañ zmia¿d¿eniowych i
wielood³amowych, kiedy anatomiczne
nastawienie od³amów jest niemo¿liwe i
w takiej sytuacji chirurg decyduje siê na
optymaln¹ mo¿liw¹ rekonstrukcjê najwa¿niejszych elementów koñczyny, a
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wiêc i koci stanowi¹cych jej szkielet.
W powszechnym u¿yciu jest obecnie
wiele nowoczeniejszych ni¿ AO metod
leczenia z³amañ tj. stabilizacja ródszpikowa z u¿yciem gwodzi ryglowanych
(czêsto niewymagaj¹ce ju¿ rozwiercania
koci) czy zespolenie z u¿yciem p³yt LCP
(Low Contact Plates). Nikt nie ma w¹tpliwoci, co do lepszych wyników leczenia z³amañ uzyskiwanych z zastosowaniem tych metod [2-4].
W polskich warunkach stajemy wielokrotnie przed dylematami, których trudno unikn¹æ w codziennej praktyce klinicznej. Brak wystarczaj¹cej iloci rodków
na zakup sprzêtu, zad³u¿enie szpitali i w
zwi¹zku z tym koniecznoæ ograniczenia
wydatków na najnowsze produkty i akcesoria medyczne zmuszaj¹ zespó³ do
poszukiwania kompromisu miedzy kosztem, a jakoci¹ proponowanego leczenia.
W ten nurt wpisuje siê stosowanie metody AO, kiedy istniej¹ nowsze i lepsze
sposoby leczenia z³amañ. W wielu polskich szpitalach wykorzystuje siê nadal
tê metodê ze wzglêdu na ³atw¹ dostêpnoæ p³ytek i instrumentarium. Ocena skutecznoci i bezpieczeñstwa ich stosowania staje siê istotnym problemem medyczno - ekonomiczno - etycznym. Jednym z
powik³añ przy leczeniu z³amañ metod¹
AO jest uszkodzenie materia³u zespalaj¹cego.
Cel pracy
Celem pracy by³a ocena wyników leczenia u chorych po stabilizacji z³amania metod¹ p³ytkow¹ AO u których dosz³o do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego.
Materia³ i metodyka
Grupê badan¹ stanowi³o 44 chorych
(23 kobiety, 21 mê¿czyzn) leczonych w
latach 2000-2009 w Klinice Medycyny
Ratunkowej i Obra¿eñ Wielonarz¹dowych II Katedrze Chirurgii CM UJ, u których po operacyjnej repozycji i stabilizacji z³amania p³yt¹ AO dosz³o do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego i jego
obluzowania. rednia wieku w badanej
grupie wynosi³a 61 lat (18-96 lat). Okres
obserwacji w ocenianej grupie wynosi³
rednio 5,3 lat (2-10 lat)
W badanej grupie u 5 chorych pierwotny uraz, który doprowadzi³ do z³amania mia³ miejsce w wyniku urazu wielonarz¹dowego, a u 6 urazu wielomiejscowego. W 5 przypadkach z³amanie mia³o
charakter otwarty (3 osoby - II stopieñ, 2
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leczonych operacyjnie po z³amaniu metod¹ AO dosz³o powik³ania procesu terapeutycznego w postaci uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego i jego obluzowania.
Stanowi to 2.2% osób leczonych t¹ metod¹. Do powik³ania dosz³o w obrêbie
trzonu i przynasady dalszej koci udowej
(12,1%), przynasady bli¿szej koci udowej (4,6%) oraz obojczyka, koci ramiennej, koci przedramienia, trzonu koci
piszczelowej i kostki bocznej. Nie stwierdzono obluzowania materia³u zespalaj¹cego w przypadku wykonanych w naszym
orodku stabilizacji z³amania koci miednicy, koci ródrêcza ródstopia i paliczków. Tabela I przedstawia dok³adne zestawienie miejsc, w których dosz³o uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego po leczeniu operacyjnym metod¹ AO.
Materia³, który uleg³ uszkodzeniu to
p³ytki AO (20), p³ytki k¹towe AO (15),
p³ytki siódemkowe AO (4), p³yty se-

osoby - III stopieñ), a u 8 chorych dosz³o
do rozleg³ego st³uczenia znacznej powierzchni skóry.
U 11 z badanych chorych w obrêbie
koñczyn dolnych objêtych urazem wystêpowa³y ¿ylaki. U 5 ocenianych chorych
stwierdzano cukrzycê 2 typu, u 2 nietolerancje glukozy. Inne istotne obci¹¿enia
internistyczne (choroba niedokrwienna
serca, nadcinienie têtnicze, przewlek³a
niewydolnoæ nerek) stwierdzano u 11 chorych. U 2 osób w badanej grupie wystêpowa³y niewielkiego stopnia niedow³ady.
W omawianym okresie w II Klinice
Chirurgii CM UJ metod¹ p³ytkow¹ AO
razem zespolono z³amania u 1658 chorych.
Wyniki
W czasie okresu obserwacji 2-10 lat
(rednio 5,3 lat) u 44 osób z grupy 1658

Tabela I
Uszkodzenie materia³u zespalaj¹cego (AO), a lokalizacja zespolenia.
Miejsce zespolenia:

Liczba przypadków uszkodzenia
materia³u zespalaj¹cego

Liczba wszystkich chorych po
repozycji i stabilizacji metod¹
AO w tej lokalizacji

Obojczyk

1

96

Koæ ramienna

2

76

Koci przedramienia

6

149

15

326

13

107

Trzon koci piszczelowej

4

212

Kostki goleni

3

535

Przynasada bli¿sza koci udowej
(z³amania przezkrêtarzowe
i podkrêtarzowe)
Trzon i przynasada dalsza
koci udowej

Tabela II
Przyczyny uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego.
Przyczyna uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego

Liczba chorych.

Potwierdzony upadek chorego

14

Przedwczesne obci¹¿anie koñczyny

9

Opóniony zrost lub staw rzekomy

11

Zapalenie koci

8

Tabela III
Typy stabilizacji z³amania u¿yte w czasie kolejnych reoperacji.
Materia³:

pierwsza reoperacja

kolejne reoperacje
(druga lub druga i trzecia)

Gwod szpikowy blokowany

11

4

P³ytka AO

8

2

P³ytka k¹towa AO

4

0

P³ytka 'siódemkowa' AO

2

1

rubo-p³ytka DHS

5

2

rubo-p³ytka DCS

1

Stabilizator zewnêtrzny

3

0

Alloplastyka ca³kowita

2

1

Usuniecie uszkodzonego materia³u
i unieruchomienie gipsowe

8

1
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Tabela IV
Pozosta³e wykonane procedury chirurgiczne.

Rycina 1
Radiogram z³amania trzonu koci udowej u 43letniego chorego ze wspó³istniej¹cym urazem
g³owy.

Rycina 2
Z³amanie leczone operacyjnie metod¹ AO.

Rycina 3
W obrêbie uda dosz³o do uszkodzenia materia³u
zespalaj¹cego.

Rycina 4
Na zdjêciu radiologicznym widoczny postêpuj¹cy zrost.

Rodzaj zabiegu

Liczba chorych

Usuniecie martwaka

4

Drena¿ przep³ywowy

8

Przeszczep szpiku

18

Przeszczep koci autogennej

4

mitubularne AO (4). W 38 przypadkach
z³amaniu lub nad³amaniu i zniekszta³ceniu osi p³yty towarzyszy³o uszkodzenie,
co najmniej jednej ze rub. Podjêto próbê ustalenia przyczyn uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego. Potwierdzony upadek chorego by³ najczêstsz¹ przyczyn¹
uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego (18
przypadkach). Dok³adne zestawienie
stwierdzonych przyczyn obluzowania
materia³u zespalaj¹cego przedstawiono w
tabeli II. W 2 przypadkach nie wyjaniono przyczyny powstania powik³ania.
Chorych, u których dosz³o do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego reperowano (ryciny 1-4). Jeden zabieg reoperacyjny wykonano u 36 chorych. Dwa lub
trzy zabiegi reoperacyjne u pozosta³ych
8 chorych. Do stabilizacji w trakcie reperacji najczêciej u¿ywano gwodzie
ródszpikowe (11 razy w trakcie pierwszej reoperacji 4 razy w trakcie kolejnych). Zestawienie sposobów powtórnej
stabilizacji przedstawiono w tabeli III.
W zale¿noci od stanu klinicznego
leczenie chorych uzupe³niono postêpowaniem przedstawionym w tabeli IV.
Czas leczenia w grupie chorych, u których dosz³o do uszkodzenia materia³u
zespalaj¹cego wynosi³ rednio 21 miesiêcy (7-65 miesiêcy). U czêci chorych nie
uda³o siê zapobiec odleg³ym powa¿nym
skutkom urazu (tabela V). Pozosta³y one
trwale u 31 chorych.
Dyskusja
Leczenie z³amañ metod¹ AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)
nie jest wolne od powik³añ. Implantacja
p³yt AO wymaga rozleg³ego dostêpu ope-
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Tabela V
Odleg³e skutki urazu.
Stwierdzane u chorych odleg³e skutki urazu

Liczba chorych

Dolegliwoci bólowe po zakoñczonym leczeniu

24

Ograniczenie funkcji ruchowej operowanej koñczyny (>50%)

22

Chodzenie z pomoc¹ kul

13

Zmiany zwyrodnieniowe s¹siednich stawów

30

racyjnego, a to zwiêksza ryzyko infekcji
(w tym zapalenia koci  8 przypadków
w badanej grupie) i krwawienia ródoperacyjnego, powoduje traumatyzacje tkanek miêkkich i ich bliznowacenie z tworzeniem zrostów, zaburzeniem struktury
miêni i w efekcie zmian ich morfologii
zaburzeniem funkcji. Przerwanie b¹d
czêciowe uszkodzenie unaczynienia od
miêni i okostnej w miejscu osadzenia
p³yty powoduje dalsze zaburzenia
ukrwienia przy uszkodzonym ju¿ kr¹¿eniu ródszpikowym, a to prowadzi do zrostu opónionego koci lub rozwoju awaskularnego stawu rzekomego (11 chorych
w badanej grupie). Jednym z powik³añ leczenia z³amañ t¹ metod¹ jest tak¿e uszkodzenie i obluzowanie materia³u zespalaj¹cego z³amanie [5-7]. Prezentowana praca dotyczy wp³ywu tego typu powik³añ
na przebieg procesu leczenia. Istotnym
problemem jest równie¿ ustalenie przyczyn, które prowadz¹ do ich rozwoju i zaproponowanie standardów postêpowania,
które bêd¹ im zapobiegaæ.
Leczenie chorych z powik³aniem zrostu koci w postaci uszkodzenia i obluzowania materia³u zespalaj¹cego trwa³o
od 7 do 65 miesiêcy (rednio 21 miesiêcy). W porównaniu z przeciêtnym okresem leczenia z³amania w poszczególnych
lokalizacjach spowodowa³o to istotne
wyd³u¿enie czasu leczenia.
Analiza przyczyn uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego jest trudnym zadaniem. Kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu terapeutycznego, a tym samym unikniêcia powik³añ, ma wybór odpowiedniej metody zespolenia, wysoka
jakoæ stosowanych materia³ów zespalaj¹cych i zaanga¿owanie chorego w proces leczenia tak, aby zna³, rozumia³ i przestrzega³ zaleceñ dotycz¹cych terapii.
Szczególnie wa¿nym okresem jest rehabilitacja  stopniowe obci¹¿anie koñczyny i poszerzanie zakresu ruchów musi
odbywaæ siê cile z zaleceniami, które
uwzglêdniaj¹ postêp zrostu kostnego
[6,7]. Stwierdzone u 25% chorych u których dosz³o do obluzowania materia³u
zespalaj¹cego przedwczesne jego obci¹¿anie w ponad po³owie przypadków wy-
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nika³o z nieprzestrzegania przez pacjenta zaleceñ lekarza i rehabilitanta, w pozosta³ej czêci z koniecznoci rozpoczêcia samodzielnego leczenia rehabilitacyjnego w oczekiwaniu na termin w Poradni
Rehabilitacyjnej
Wybór odpowiedniej metody zespolenia dla z³amania w danej lokalizacji
zale¿y od wielu czynników, jak charakter samego z³amania, stan kliniczny chorego, wiek chorego, dowiadczenie zespo³u operacyjnego, dostêpne materia³y.
W naszej grupie najczêstsze lokalizacje,
w których dosz³o do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego z³amanie to przynasada bli¿sza koci udowej (4,6% zespoleñ) i trzon koci udowej i nasada dalsza
koci udowej (12,1%) oraz koci przedramienia (4,0%).
Leczenie z³amañ przez- i podkrêtarzowych koci udowej jest z³o¿onym problemem klinicznym ze wzglêdu na typ
z³amania i starszy wiek chorych [2,3,812]. Autorzy s¹ zgodni, ¿e w przypadku
z³amañ nieprzemieszczonych lub wklinowanych optymaln¹ metod¹ leczenia jest
u¿ycie rub niegwintowanych (lag skrew)
lub DHS (Dynamic Hip Screw) [8,10,20].
Jensen i wspó³pracownicy badaj¹c seriê
375 chorych ze z³amaniem przezkrêtarzowym doszli do wniosku, ze w przypadku
z³amañ stabilnych wybór metody zespolenia (ruby niegwintowane vs. stabilizacje p³ytkowe) nie ma istotnego wp³ywu
na wynik leczenia, który pozostaje zadawalaj¹cy [9]. W tej sytuacji zastosowanie p³ytek AO nie wydaje siê byæ b³êdem.
Bardziej z³o¿ony problem stanowi¹ z³amania z przemieszczeniem od³amów
kostnych  tutaj jest wiele mo¿liwoci:
operacyjna repozycja i stabilizacja z³amania przy u¿yciu ró¿nych implantów czy
alloplastyka ca³kowita - niestety ¿adna z
tych metod nie jest doskona³a [2,9,14-17].
Odsetek powik³añ przy z³amaniu przezkrêtarzowym koci udowej w pierwszym
roku po leczeniu wynosi 20 - 30% i sk³adaj¹ siê na nie infekcje (5%), brak zrostu
kostnego (5%) oraz uszkodzenie materia³u zespalaj¹cego (11 -16,5%) [12,14,15].
W przypadku metod p³ytkowych odsetek
tych ostatnich siêgaæ mo¿e nawet 28%

[9]. Ze z³amaniami podkrêtarzowymi jest
podobnie. W testach biomechanicznych
wykazano, ¿e okolica podkrêtarzowa ma
mniejsz¹ twardoæ z³amaniow¹ ni¿ pozosta³e czêci koci udowej a silne grupy
miêniowe w tym miejscu doprowadzaj¹
do przemieszczenia od³amów kostnych
po z³amaniu  to sprawia, ¿e leczenie z³amañ w tej lokalizacji jest z³o¿onym problemem technicznym i operacyjnym [11].
W takich warunkach metoda AO ze
wzglêdu na zwi¹zane z ni¹ powik³ania nie
jest dobrym rozwi¹zaniem terapeutycznym. W przypadku z³amañ z du¿ymi
przemieszczeniami, u chorych rokuj¹cych odzyskanie wysokiej sprawnoci fizycznej (a tym samym pe³ne obci¹¿anie
koñczyny) oraz u chorych niewspó³pracuj¹cych (niekontrolowane obci¹¿anie
koñczyny) szczególnie rekomenduje siê
nowoczeniejsze metody. Do takich nale¿¹ DHS [2,9,13] czy gwodziowanie
ródszpikowe [3,7,9,14].
W naszej grupie chorych do destrukcji materia³u zespalaj¹cego z³amanie dochodzi³o najczêciej w obrêbie trzonu
koci udowej lub przynasady dalszej koci udowej (12,1%)  o podobnych problemach ze stosowaniem p³ytek AO w
zaopatrywaniu tych z³amañ donosz¹ inni
autorzy (odsetek powik³añ w postaci
uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego 7,718,9%) [6,18]. Leczenie z³amañ trzonu
koci d³ugich musi uwzglêdniaæ fakt, ze
poddawane s¹ one dzia³aniu du¿ych si³
mechanicznych, w tym ju¿ we wczesnym
okresie pooperacyjnym podczas rehabilitacji. Chocia¿ zespolenie metod¹ AO ma
gwarantowaæ przenoszenie obci¹¿eñ dynamicznych i statycznych przez koæ a nie
przez elementy zespalaj¹ce to elementy
(jak i materia³y, z których s¹ one wykonane) stabilizuj¹ce z³amanie nadal musz¹
cechowaæ siê odpowiedni¹ odpornoci¹
biomechaniczn¹. Próby oceny metod stabilizacji z³amania koci piszczelowej
przy u¿yciu urz¹dzenia testuj¹cego Instron (w naszym materiale 1,8% tych zespoleñ uleg³o destrukcji) podj¹³ siê C.A.
Mueller i wsp.y z Uniwersytetu we Freiburgu. Badania wykaza³y, ¿e elementy
zespalaj¹ce implantowane w z³amanej
koci centralnie maj¹ wiêksz¹ tolerancjê
na du¿e obci¹¿enia i w ich przypadku rzadziej dochodzi do niekorzystnych zmian
osi koñczyny pod wp³ywem dzia³aj¹cych
si³ [4]. Sprawdzon¹ metod¹ zaopatrywania z³amañ trzonu koci d³ugich jest
gwodziowanie ródszpikowe [4,6,19].
Oferuje ono rozwi¹zania, które s¹ szczególnie cenne ze wzglêdu na problemy napotykane w leczeniu z³amañ metod¹ AO
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w populacji starszych chorych i nie tylko. Wymaga niewielkiego dostêpu operacyjnego, daje mo¿liwoæ repozycji i zespolenia od³amów kostnych bez koniecznoci operacyjnego otwarcia miejsca z³amania i od³uszczania okostnej, a nowoczesne cienkie gwodzie nie uszkadzaj¹
naruszonego z³amaniem kr¹¿enia ródszpikowego i w ten sposób zapobiegaj¹ rozwojowi powik³añ zwi¹zanych z zaburzeniami ukrwienia okolicy z³amania. Ich
zalet¹ jest równie¿ mo¿liwoæ jednoczasowego wykonania wiêkszej liczby zespoleñ. To daje gwodziowaniu ródszpikowemu przewagê nad metod¹ AO, jeli chodzi o warunki implantacji elementów zespalaj¹cych [6]. Znaleæ mo¿na
jednak informacje, ¿e s¹ sytuacje kliniczne, w których zespolenie z³amania gwodziem nie jest dobrym rozwi¹zaniem. Problem dotyczy chorych po urazie g³owy i
pacjentów geriatrycznych. Istniej¹ doniesienia, ze ródszpikowa implantacja elementów zespalaj¹cych powoduje mikrozatorowoæ mózgow¹, a to mo¿e pog³êbiæ uszkodzenie tkanki nerwowej spowodowane urazem g³owy, czy incydentami
naczyniowo - mózgowymi albo chorobami neurodegeneracyjnymi w mechanizmie niedotlenienia. U chorych po urazie doprowadzi to do pogorszenia stanu
klinicznego a u starszych mo¿e dojæ do
nasilenia zaburzeñ neurokognitywnych
(prawdopodobnie tak, jak siê to dzieje u
czêci starszych pacjentów po operacjach
ortopedycznych) [20,21]. Chocia¿ problem zatorowoci powodowanej z³amaniami koci d³ugich jest znany od dawna,
ostatnie badania (m.in. przy¿yciowa ocena mikrozatorowoci mózgowej materia³em powietrznym i t³uszczowym przy
u¿yciu TCD) rzucaj¹ nowe wiat³o na to
zagadnienie [22]. U pacjentów z grupy
ryzyka rozwi¹zaniem mog³oby byæ odst¹pienie od implantacji elementów ródszpikowych na rzecz konstrukcji p³ytkowych (jak p³ytki AO), nie ma jednak pewnoci czy nawet samo nawiercanie koci
d³ugiej nie powoduje powstawania i migracji materia³u zatorowego [20]. P³ytki
LCP (low contact plate) i ma³o inwazyjne techniki ich implantacji maj¹ równie¿
przewagê nad p³ytami AO  wymagany
dostêp operacyjny jest tutaj znacznie
mniejszy, a umieszczane w pewnej odleg³oci od koci i okostnej p³yty pozwalaj¹ na zachowanie ukrwienia miejsca z³amania od otaczaj¹cych tkanek. Wad¹ tej
metody jest nie zawsze wystarczaj¹ca
dostêpnoæ p³ytek w polskich warunkach.
Ostateczna decyzja o rodzaju leczenia
powinna uwzglêdniaæ nie tylko wiek cho-
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rego i wspó³istniej¹ce obci¹¿enia medyczne, ale tak¿e informacje dotycz¹ce jego
zdolnoci do chodzenia przed z³amaniem,
inne stwierdzone zmiany w narz¹dzie ruchu i ewentualne choroby z zaburzeniem
funkcji poznawczych.
Równie istotna jak wybór odpowiedniej metody stabilizacji jest staranna implantacja materia³u zespalaj¹cego z
uwzglêdnieniem obci¹¿eñ, którym zostanie poddane miejsce zespolenia w czasie
rehabilitacji i póniej. Zaniedbania w tym
wzglêdzie mog¹ doprowadziæ do odleg³ych powik³añ (np. penetracja materia³u
zespalaj¹cego do jamy stawowej przy
odchyleniu do tylu i odleg³oci <10mm
od powierzchni stawowej szczytu implantu w g³owie koci udowej po stabilizacji
z³amania przezkrêtarzowego  T.R.C. Davis i wspó³pracownicy) [12,15].
Za³o¿eniem leczenia z³amañ metod¹
AO jest szybkie przywrócenie funkcji
uszkodzonej koñczyny, w tym umo¿liwienie choremu samodzielnego poruszania
siê [1]. Ma temu s³u¿yæ wczesna rehabilitacja. Regularne, poprawnie wykonywane æwiczenia powoduj¹ takie obci¹¿enie
mechaniczne, ¿e na koñcach od³amów
kostnych zachodz¹ zjawiska piezoelektryczne, które przypieszaj¹ zrost kostny.
Problem stanowi jednak nadmierne przedwczesne obci¹¿anie koñczyny, które prowadziæ mo¿e do kompresji od³amów kostnych i w efekcie do skrócenia koñczyny,
a nawet  tak jak to mia³o miejsce w przypadku 9 chorych z naszej grupy  do
uszkodzenia mechanicznego materia³u
zespalaj¹cego [6]. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera szeroko rozumiana wspó³praca lekarz  pacjent, tak,
aby chory rozumia³ sens otrzymanych zaleceñ, stosowa³ siê do nich i by³ wiadomy ryzyka, które wi¹¿e siê z ich nieprzestrzeganiem. Osobny problem stanowi¹
starsi chorzy, u których leczenie rehabilitacyjne utrudnia ograniczona wydolnoæ
i sprawnoæ ruchowa ju¿ przed z³amaniem
(ocena skalami powszechnie stosowanymi w medycynie jak NYHA, CCS, a tak¿e ADL, IADL), choroby przebiegaj¹ce
z zburzeniami poznawczymi (MMSE) i
zwiêkszone ryzyko upadków (skala Tinetti)  wród naszych chorych, u których
dosz³o do uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego u 12 osób potwierdzon¹ przyczyn¹ by³ upadek.
Mimo wielu badañ optymalne postêpowanie w leczeniu z³amañ dystalnej czêci koci promieniowej (najczêstsza lokalizacja z³amañ osteoporotycznych u kobiet) pozostaje nadal tematem dyskusji.
Istnieje wiele metod: zamkniêta repozy-

cja i stabilizacja drutami Kirschnera,
technika Kapandji'ego, stabilizacja zewnêtrzna z pomostowaniem lub bez, operacyjna repozycja i stabilizacja z³amania
z u¿yciem p³ytek grzbietowych lub d³oniowych, a wród nich metoda AO. Istnieje wiele zastrze¿eñ, co do zastosowania p³ytek AO w stabilizacji z³amañ w
tej lokalizacji. Ze wzglêdu na z³o¿on¹
anatomiê omawianej okolicy implantacja
jakichkolwiek elementów w tym miejscu
wymaga znacznego dowiadczenia operacyjnego i du¿ej starannoci, aby unikn¹æ jatrogennego uszkodzenia innych
struktur anatomicznych. W z³amaniach
koci przedramienia (ale równie¿ w z³amaniach przezstawowych i ródstawowych) stosowane s¹ z dobrymi wynikami nowoczesne zespolenia p³ytkowe LCP
[2,23].
Nie bez znaczenia dla rozwoju ewentualnych powik³añ leczenia z³amañ jest
struktura samej koci. Wg badañ P.V.
Giannoudis z Uniwersytetu w Leeds 40%
kobiet i 14% mê¿czyzn powy¿ej 50 r.¿.
dozna³o lub dozna z³amania w zwi¹zku
z osteoporoz¹ [2]. Leczenie tych chorych
jest szczególnie trudne i obarczone powik³aniami. Obni¿ona gêstoæ koci korowej i cieñsze po³¹czenia beleczek w
koci g¹bczastej powoduj¹, ze ruby,
gwodzie i inne elementy mocuj¹ce s¹
ufiksowane w koci z mniejsz¹ si³¹ i to
nara¿a je na obluzowanie. To jest bardzo czêsty problem dotycz¹cy zespoleñ
z zastosowaniem p³yt AO, zw³aszcza w
sytuacji, jeli p³ytka nie ma odpowiedniej d³ugoci i to nadaje zespoleniu niekorzystne mechaniczne cechy. Udowodniono, ¿e si³a, z któr¹ elementy zespalaj¹ce trzymaj¹ siê w koci koreluje w sposób liniowy z gêstoci¹ tej koci (S.M.
Perren)[24]. Mocowanie implantu za
pomoc¹ rub i zalecana kompresja powoduj¹ uszkodzenie kana³ów Haversa z
przebiegaj¹cymi w nich naczyniami
krwiononymi i zrzeszotnienie koci 
osteoliza w okolicy wkrêtów powoduje
obluzowanie materia³u zespalaj¹cego.
Naprê¿enia przenoszone przez nowe po³¹czenie koæ - implant mog¹ przekraczaæ
wytrzyma³oæ zmienionej osteoporotycznie koci, co w po³¹czeniu z mikroz³amaniami spowodowanymi obluzowaniem materia³u zespalaj¹cego prowadzi
do destrukcji zespolenia. Kolejny problem zwi¹zany ze z³amaniami osteoporotycznymi to wyd³u¿enie procesu gojenia koci wskutek spadku iloci komórek pnia, obni¿enia ich odpowiedzi proliferacyjnej i zmniejszenia ró¿nicowania
w kierunku linii osteoblastycznej. W
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przebiegu osteoporozy równie¿ reakcja
tkanki kostnej na obci¹¿enia mechaniczne jest zaburzona [2]. W wietle powy¿szych informacji i bior¹c pod uwagê wiek
pacjentów czêæ powik³añ w postaci
uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego, do
których dosz³o w analizowanej grupie
mo¿e mieæ zwi¹zek z osteoporoz¹.
Trwaj¹ badania nad popraw¹ wyników leczenia z³amañ u chorych z osteoporoz¹. Ciekawym pomys³em, oprócz
przeszczepów auto- i allogennych, jest
u¿ycie cementu kostnego i innych substytutów tkanki kostnej. Takie substancje
(np. PMMA, Norian SRS) przez otwory
w specjalnie kaniulowanych rubach lub
drog¹ bezporedniego wstrzykniêcia s¹
aplikowane wokó³ rub, aby mocniej ufiksowaæ je w od³amach kostnych [w tym
tylko na czas gojenia z³amania np. wch³anialane polimery jak poly (l-lactide)].
Wyniki prób biomechanicznych, którym
poddano takie zespolenia s¹ zachêcaj¹ce. Inne rozwi¹zanie to pokrywanie powierzchni elementów zespalaj¹cych w
miejscu po³¹czenia implant - koæ: hydroksyapatytem (HA - coated szpilki do
stabilizacji z³amañ w obrêbie czêci dystalnej koci przedramienia, HA - coated
elementy w DHS), lekami (bifosfoniany)
lub czynnikami wzrostowymi: BMP-2,7, TGF-ß, FGF [2]. Analiza dostêpnych
wyników badañ wskazuje na potencjalne
korzyci ze stosowania BMP-6 jako suplementu terapii w leczeniu z³amañ koci piszczelowej. Autorzy rozwa¿aj¹
wp³yw BMP-6 na leczenie z³amañ bezporednio po urazie i na leczenie odleg³ych powik³añ jak brak zrostu kostnego.
Trudno jednoznacznie zinterpretowaæ
otrzymane wyniki, zw³aszcza w kontekcie wysokiej ceny zakupu BMP-6, która
w polskich warunkach mo¿e znacznie
ograniczyæ dostêpnoæ tego typu terapii
[10]. W perspektywie pozostaj¹ techniki
genetyczne i nanotechnologia. W chwili
obecnej standartowo w przypadkach zaburzeñ zrostu stosujemy przeszczep autogennego szpiku kostnego (18 chorych).
W badanej grupie powik³anie zrostu
koci w nastêpstwie uszkodzenia materia³u zespalaj¹cego z³amanie dotyczy³o
44 osób, tj. niewielkiego odsetka (2.2%)
pacjentów leczonych metod¹ AO w II Kli-
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nice Chirurgii UJCM w latach 20002009. W tej grupie dosz³o do istotnego
wyd³u¿enia czasu leczenia i rozwoju
wtórnych powik³añ o ciê¿kim charakterze (>50% ograniczenie funkcji koñczyny, chodzenie tylko z pomoc¹ kul, zmiany zwyrodnieniowe w s¹siednich stawach, przewlekle dolegliwoci bólowe po
zakoñczonym leczeniu). Autorzy podjêli
próbê rzetelnej analizy przyczyn rozwoju tego typu powik³añ w wietle aktualnych wytycznych i doniesieñ naukowych,
której wyniki przedstawiono powy¿ej. W
podsumowaniu pragniemy podkreliæ
szczególne znaczenie doboru odpowiedniej metody stabilizacji, zw³aszcza w kontekcie wieku pacjenta i co siê z tym wi¹¿e cech biologicznych koæca oraz koniecznoæ wiadomego zaanga¿owania
chorych w proces leczenia, a zw³aszcza
jego czeæ rehabilitacyjn¹.
Wnioski
1. Uszkodzenie i obluzowanie materia³u zespalaj¹cego z³amanie jest przyczyn¹ znacznego wyd³u¿enia czasu leczenia
i wtórnego wyst¹pienia ciê¿kich powik³añ.
2. W badanym materiale dotyczy³y
one niewielkiego odsetka chorych, nie
zwalnia to jednak od przestrzegania zasady w³aciwego doboru metody operacyjnej tak do charakteru z³amania jak i
samego pacjenta.
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