PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Waldemar H³adki
Jacek Lorkowski
Marek Trybus

Skutecznoæ leczenia zaburzeñ zrostu kostnego
autogennym szpikiem kostnym
Effectiveness of the bone healing disorders treatment
with using autogenous bone marrow grafting

II Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ w Krakowie
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Andrzej Wysocki
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obra¿eñ
Wielonarz¹dowych
Kierownik kliniki: Dr hab. med. Leszek Brongel
S³owa kluczowe:
zaburzenia zrostu kostnego
autogenny szpik kostny
przeszczep szpiku
skutecznoæ leczenia
Key words:
disorders of bone healing
autogenous bone marrow
bone marrow grafting
effectiveness of treatment

Celem pracy by³a ocena skutecznoci leczenia zaburzeñ zrostu kostnego po z³amaniach z wykorzystaniem przeszczepu autogennego szpiku kostnego. Powik³ania zrostu
kostnego w ca³ej badanej grupie stwierdzono u 60(1,04%) chorych. W przedstawionym
materiale skutecznoæ metody osi¹gnê³a 90
procent przy zrocie opónionym koci, czy
prawie 86 procent w leczeniu niezaka¿onych
stawów rzekomych. Skutecznoæ leczenia
by³a najwy¿sza przy z³amaniach koci przedramienia (ponad 92%). By³a tak¿e wysoka
przy z³amaniach koci piszczelowej i wynosi³a 85 procent i koci udowej prawie 71 procent. Wyniki zaprezentowane przez autorów
potwierdzaj¹ skutecznoæ metody i stanowi¹
wyran¹ przes³ankê do korzystania z tego
sposobu leczenia.
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Zrost koci jest z³o¿onym procesem
gojenia siê ran. Powstaje ono w wyniku
reakcji zapalnej w miejscu z³amania[110]. Towarzyszy temu aktywnoci granulocytów, makrofagów, limfocytów T,
osteoblastów i osteoklastów. Krwiak pourazowy w miejscu z³amania zawieraj¹cy w niewielkiej liczbie komórki mezenchymalne pozwala zwykle rozpocz¹æ
zrost kostny. Osteogenne w³aciwoci
komórek zrêbowych szpiku odkryto ju¿
pod koniec dziewiêtnastego wieku ale ich
zastosowanie w klinice przypada na ostatnie dziesiêciolecia dwudziestego wieku.
Czynniki wzrostu modyfikuj¹ kierunek
ró¿nicowania komórek mezenchymalnych pochodzenia osteoblastycznego w
kierunku komórek chrzêstnych i nastêpnie transformacji w komórki kostne. Je¿eli procesy nie przebiegaj¹ w sposób
prawid³owy to dochodzi do zaburzeñ zrostu kostnego. Zaburzenia zrostu kostnego po z³amaniach i leczeniu operacyjnym
stanowi¹ istotny problem w uzyskaniu
powrotu do prawid³owej funkcji uk³adu
kostnego, zarówno podporowej jak i
funkcjonalnej a ich odsetek waha siê od
2,5 do 20% [3,4,11-15]. Leczenia jest d³ugotrwa³e i wi¹¿e siê z kolejnymi zabiegami operacyjnymi. Autogenny prze-

The aim of the study was estimation of
effectiveness treatment in patients with disorders of bone healing after fractures using
autogenous bone marrow grafting. The bone
healing disorders of osseous were noted in
60(1,04%) patients in whole studied group.
In introduced material the effectiveness of
presented method reached 90 percent in
delayed union and almost 86 percent in treatment of non infected non-unions. The
highest effectiveness was note in forearm
fractures (over 92%). It was also large in
tibial fractures - 85 percent, and in femur
fractures - 71 percent. The presented by authors results of applied method obtained the
clear premise to using this procedure.

szczep szpiku kostnego zastosowany jako
prosta metoda postêpowania w zaburzeniach zrostu kostnego stanowi skuteczny
sposób rozwi¹zania tego problemu.
Cel pracy
Celem pracy by³a ocena skutecznoci
leczenia zburzeñ zrostu kostnego autogennym szpikiem kostnym.
Materia³
Ca³a grupê objêtych badaniami stanowi³o 5746 chorych leczonych pierwszorazowo z powodu z³amañ koci d³ugich
w Klinice Medycyny Ratunkowej i Obra¿eñ Wielonarz¹dowych II Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ od 1 czerwca 2004
roku do 31 grudnia 2010 roku. Przeszczepy dotyczy³y 60 (1,04%) chorych z czego 39 (65,0%) mê¿czyzn i 21 (35,0%)
kobiet. redni wiek chorych wyniós³ 41,9
lat, Mnogich obra¿eñ cia³a dozna³o 14
(23,73%) chorych (r 2,9 uszkodzonej
okolicy cia³a, r ISS 33 pkt.)
Metodyka
W czasie jednodniowego pobytu w
szpitalu u chorych z zaburzeniami zrostu
kostnego wykonano przeszczep autogennego szpiku kostnego pobranego na he29

parynê (od 1 do 60 ml. szpiku, rednio
30 ml) z talerza biodrowego po stronie
przeciwnej do miejsca z³amania. Zabieg
przeprowadzano pod kontrol¹ toru wizyjnego Rtg, w znieczuleniu ogólnym. Przeszczepu dokonywano metoda zamkniêt¹
 przezskórn¹. W przypadku stawów rzekomych przeszczep poprzedzano przezskórnym udro¿nieniem jam szpikowych
poprzez ich rozwiercenie. Oceniano radiologiczny i kliniczny zrost kostny po
szeciu tygodniach, trzech i szeciu miesi¹cach od przeszczepu podczas kontroli
ambulatoryjnych.
Wyniki
Z poród 60 chorych z zaburzeniami
zrostu kostnego zrost opóniony rozpoznano u 30(50,0%) chorych, brak zrostu
rozpoznano u 11 (18,3%) chorych. Niezaka¿ony staw rzekomy stwierdzono u 14
(23,3%) poszkodowanych a ubytek tkanki kostnej u 3 (5,0%) pacjentów. Dwóch
pacjentów leczono z powodu zaka¿onego stawu rzekomego (3,3%).
Przeszczep szpiku zastosowano u 24
(40,0%) osób ze z³amaniem koci udowej (trzon u 16, bli¿sza nasada u 4 i dalsza nasada u 4 chorych). Nie goj¹ce siê
z³amanie koci piszczelowej leczono u
16 (26,7%) pacjentów. Z³amania te dotyczy³y 1/3 dalszej koci podudzia. Szpik
kostny podano tak¿e 13 (21,7%) osobom
ze z³amaniami koci przedramienia,
3(5,0%) pacjentom po z³amaniach paliczków wskaziciela, w tym u jednego po replantacji, 2 (3,3%) po z³amaniu obojczyka, jednemu choremu ze stawem rzekomym paliczka dalszego kciuka i jednemu
choremu po z³amaniu koci ramiennej. U
19 (32,00%) chorych z³amania by³y wielood³amowe i wielomiejscowe w tym u
6 (10,16%) z³amania otwarte. U szeciu
pacjentów szpik podano dwukrotnie. Radiologiczny zrost kostny po podaniu szpiku kostnego stwierdzono ³¹cznie u 49
(81,7%) chorych. Zrost kostny dotyczy³
27 (45,0%) chorych ze zrostem opónionym i 7 (11,7%) z brakiem zrostu kostnego, oraz 3 (5,0%) z ubytkiem tkanki
kostnej. Zrost kostny dotyczy³ 12 (20,0%)
chorych z niezaka¿onym stawem rzekomym. Skutecznoæ leczenia w zale¿noci od rodzaju zaburzeñ zrostu kostnego
przestawiono w tabeli I.
Zrost kostny nast¹pi³ u17 (28,3%) ze
z³amaniem koci udowej, (trzon koci
udowej u 13 i dalsza nasada uda u 2 chorych, bli¿sza nasada uda 2 osoba) 14
(23,3%) chorych ze z³amaniami koci
piszczelowej, u 12 (20,0%) ze z³amaniami koci przedramienia (7 ze z³ama30

Tabela I
Skutecznoæ leczenia w zale¿noci od rodzaju zaburzeñ zrostu kostnego.
Rodzaj zaburzeñ zrostu kostnego

Proporcja skutecznoci

Odsetek skutecznoci (%)

Zrost opóniony

30/27

90,0

Brak zrostu

11/7

63,4

Ubytek tkanki kostnej

3/3

100,0

Staw rzekomy niezaka¿ony

14/12

85,7

Staw rzekomy zaka¿ony

2/0

0,0

Tabela II
Skutecznoæ leczenia w zale¿noci od miejsca z³amania.
Rodzaj zaburzeñ zrostu kostnego

Proporcja skutecznoci

Odsetek skutecznoci (%)

Koæ udowa

24/17

70,8

Koæ piszczelowa

16/4

87,5

Koci przedramienia

13/12

92,3

Obojczyk

2/2

100,0

Paliczki r¹k

4/3

75,0

Koæ ramienna

1/1

100,0

niem koci promieniowej, u 4 ze z³amaniami koci ³okciowej i u jednego ze z³amaniami obu koci przedramienia), u, 2
ze z³amaniem obojczyka, u 3 ze z³amaniem paliczków rêki oraz u jednego chorego ze z³amaniem koci ramiennej. Skutecznoæ leczenia w zale¿noci od miejsca z³amania przedstawiono w tabeli II.
U wszystkich pacjentów ze stawami
rzekomymi przed podaniem szpiku dokonano przezskórnego nawiercenia jam
szpikowych. redni czas uzyskania zrostu wyniós³ 4,5 miesi¹ca, ale dla stawów
rzekomych by³ dwukrotnie d³u¿szy. Metoda okaza³a siê nieskuteczna u 11
(18,3%) pacjentów. U tych chorych wykonano zabiegi klasyczne: restabilizacja, zmiana implantu, wyciêcie stawu rzekomego, antybiotykoterapia miejscowa,
autogenny przeszczep koci g¹bczastej.
Z³amanie implantu i destabilizacja zespolenia ju¿ po podaniu szpiku nast¹pi³o u 3
osób z tej grupy ze wzglêdu na zbyt wczesne obci¹¿enie operowanej koñczyny które wymaga³y dalszego leczenia operacyjnego (2 z³amania dalszej nasady uda),
oraz u jednej osoby po z³amaniu koci
promieniowej z powodu destabilizacji zespolenia. U 8 (13,33%) kolejnych chorych, u których nie dosz³o do uszkodzenia implantu przeszczep szpiku okaza³
siê tak¿e nieskuteczny. Dotyczy³o to 2
chorych po z³amaniach przezkrêtarzowych (staw rzekomy, brak zrostu). 2 chorych ze z³amaniem koci udowej (brak
zrostu, staw rzekomy), jednej chorej ze
zrostem opónionym szyjki koci udowej.
Dwóch chorych po z³amaniu podudzia ze
stawem rzekomym zaka¿onym, oraz jednego ze zmia¿d¿eniowym z³amaniem paliczka dalszego kciuka (brak zrostu).

Dyskusja
Przeszczep autogennego szpiku kostnego powoduje pojawienie siê wiêkszej
liczby osteoblastów i czynników wzrostu
pod wp³ywem przemian zachodz¹cym na
drodze pobudzenia i proliferacji fibroblastów. Prowadzi to do szybszego powstawania beleczek kostnych i gojenia na pod³o¿u w³óknisto-chrzêstnym z wytwarzaniem tkanki kostnej drobnow³óknistoblaszkowatej. Koszty leczenia zaburzeñ
zrostu kostnego chirurgicznymi metodami otwartymi s¹ znacznie wy¿sze. Chorzy ci wymagaj¹ z regu³y ponownego za³o¿enia implantu, a czêsto zmiany sposobu zespalania koci z wykorzystaniem
innego implantu [5,13,16, 17]. Okres gojenia rany jest d³u¿szy a pobyt chorego w
szpitalu przekracza czêsto dwa tygodnie.
Od ponad siedmiu lat autorzy przeszczepiaj¹ w klinice autogenny szpik kostny.
W tym czasie dokonano poprawy techniki podawania autogennego szpiku kostnego, oraz prowadzenia chorego w warunkach ambulatoryjnych po dokonaniu
przeszczepu. Jednoczenie do przeszczepu szpiku kostnego kwalifikowani byli
wszyscy chorzy z zaburzeniami zwrotu
kostnego jako pierwotny sposób leczenia
tego typu zaburzeñ. Dopiero brak skutecznoci leczenia skutkowa³ wykorzystaniem innych metod terapii, najczêciej z
przeszczepem autogennym koci g¹bczastej, czy wyciêciem stawu rzekomego i
restabilizacj¹ z³amania. Szpik kostny autogenny jest podawany w wielu orodkach od koñca ubieg³ego wieku w zaburzeniach zrostu kostnego, a w metodzie
tej uzyskiwane s¹ dobre wyniki [3,5,
8,18]. W ostatnich latach obserwuje siê
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wzrost zainteresowania t¹ metod¹ leczenia wród krajów rozwijaj¹cych siê takich jak Chiny czy Indie [9,16]. Ma to na
pewno zwi¹zek z niskimi kosztami leczenia co przy szybko wzrastaj¹cej liczbie
mieszkañców tych krajów ma istotne znaczenie. Z drugiej strony uzyskana przez
autorów wysoka skutecznoæ przyczepu
siêgaj¹ca 90 procent przy zrocie opónionym koci, czy prawie 86 procentach
skutecznoci w leczeniu niezaka¿onych
stawów rzekomych broni tê metodê w stosunku do pojawiaj¹cych siê metod leczenia zaburzeñ zrostu kostnego z wykorzystaniem czynników wzrostu takich jak
morfogenetyczne bia³ka koci (BMP-2,
3, 4, 6, 7), transformuj¹cy czynnik wzrostu (TGF-ß), czynnik wzrostu pochodzenia p³ytkowego (PDGF), insulinopochodne czynniki wzrostowe (IGF I i II), czy
czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) [1921]. W ostatnich kilkunastu latach pojawi³o siê tak¿e wiele nowych, jednak¿e
drogich metod leczenia zaburzeñ zrostu
kostnego z wykorzystaniem wyizolowanych i rekombinowanych czynników
wzrostu, czy materia³ów zastêpuj¹cych
tkankê kostn¹ - polimerów biodegradowalnych (kolagen, ¿elatyna, kwas poliglikolowy PGA), nie biodegradowalnych
(polietylen PE), materia³ów ceramicznych -hydroksyapatytów[21-25]. Metody te maj¹ tak¿e wysok¹ skutecznoæ, ale
leczenie jest drogie i stosowane raczej w
krajach wysoko rozwiniêtych. Zaprezentowane przez autorów wyniki zastosowanej metody leczenia zaburzeñ zrostu kostnego, przy niskich kosztach zabiegu, krótkim pobycie w szpitalu, braku koniecznoci wykonywania rozleg³ych zabiegów
chirurgicznych stanowi¹ wyran¹ przes³ankê do korzystania z tego sposobu leczenia.
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Wnioski
1. Najwiêksz¹ skutecznoæ leczenia
uzyskano u chorych ze zrostem opónionym, niezaka¿onym stawem rzekomym i
brakiem zrostu.
2. Najwiêksza skutecznoæ leczenia
dotyczy³a zaburzeñ zrostu koci udowej,
piszczelowej i koci przedramienia.
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