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Złamania kości są jednym z najczęściej występujących następstw urazów na całym świecie oraz 

powodów hospitalizacji niemalże dowolnej grupy populacji niezależnie od wieku, płci  

oraz pozostałych zmiennych demograficznych. Mimo to, wciąż jednak dostępnych jest mało informacji 

na temat epidemiologii gojenia złamań oraz powikłań w postaci zaburzeń zrostu kostnego. 

Skomplikowany proces fizjologiczny gojenia tkanki kostnej może ulec zaburzeniu na różnych etapach, 

a mechanizmy na poziomie komórkowym oraz skomplikowane reakcje je regulujące są w dalszym ciągu 

poznawane. Wpływ na zaburzenie prawidłowego gojenia złamań i pourazowych ubytków kości ma 

wiele czynników, zarówno osobniczych, jak i związanych z mechanizmem urazu, charakterystyką 

złamania i procesem leczenia. Wśród najczęściej wymienianych należą rodzaj złamania  

i przemieszczenia odłamów kostnych, otwarty charakter złamania, zastosowana metoda interwencji 

operacyjnej i uzyskana stabilność mechaniczna, palenie tytoniu, towarzyszące zapalenie kości, wiek 

pacjentów czy przyjmowane leki. Czynniki te mogą prowadzić do patologii zrostu kostnego 

diagnozowanych jako zrost opóźniony lub staw rzekomy (brak zrostu). Kompleksowy wywiad lekarski 

powinien dostarczyć informacji na temat czasu od urazu, dotychczasowych metod zaopatrzenia 

złamania, chorób towarzyszących, nałogów i przyjmowanych leków. Przy braku obiektywnych metod 

oceny i obwiązujących standardów postępowania, diagnostyka zaburzeń zrostu w dalszym ciągu oparta 

jest przede wszystkim na starannie przeprowadzonym badaniu fizykalnym z uchwyceniem objawów 

pod postacią bólu, ograniczonej funkcji czy patologicznej ruchomości. Podstawowym badaniem 

obrazowym używanym do postawienia diagnozy oraz oceny efektów zastosowanego leczenia 

pozostają zdjęcia rentgenowskie. Nadzieje na przyszłość daje stały rozwój diagnostyki laboratoryjnej 

oraz badań genetycznych, które mogą pozwolić na wczesną profilaktykę opisywanych patologii. 

Zaburzenia zrostu do których może dojść z wielu, często współwystępujących powodów na różnym 

etapie gojenia kości są często trudne do zaopatrzenia. Ilość dostępnych metod leczenia oraz ich 

zróżnicowanie pokazują, że brak jest jednej uniwersalnej metody zaopatrzenia zaburzeń zrostu  

i ubytków kostnych, będącej swego rodzaju złotym środkiem. Mnogość czynników wpływających na 

przebieg gojenia tkanki kostnej, problemy diagnostyczne oraz zróżnicowanie metod zaopatrzenia 

operacyjnego i zachowawczego w dalszym ciągu budzą zainteresowanie wśród naukowców  

i praktykujących lekarzy.    

 

Cel główny pracy: 

Ocena wyników leczenia pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń zrostu kostnego,  

u których stosowano różne metody leczenia operacyjnego. 

Cele szczegółowe pracy: 

- Analiza porównawcza skuteczności leczenia zaburzeń zrostu kostnego z zastosowaniem stabilizacji 

samodzielnej, stabilizacji wspomaganej, osocza bogatopłytkowego, przeszczepów kostnych lub 

materiału kościozastępczego oraz usunięcia zespolenia stosowanych samodzielnie;   

- Analiza porównawcza wyników leczenia zaburzeń zrostu kostnego przy zastosowaniu pojedynczej 

oraz łączonych metod interwencji operacyjnych;   

- Analiza wybranych czynników ryzyka wpływających na skuteczność leczenia zastosowanych 

interwencji operacyjnych. 

Badaniem objęto pacjentów Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego numer 1 w Lublinie, u których zastosowano leczenie operacyjne  

w przebiegu zaburzeń zrostu kostnego w okresie od stycznia 2013r. do czerwca 2018r. 

Badanie oparto na retrospektywnej analizie danych uzyskanych z dokumentacji medycznej.  

Do badania, jako główne kryterium włączenia, kwalifikowano chorych z zaburzeniami zrostu kostnego, 

które musiały być następstwem przebytego urazu. Docelową grupę utworzyło 74 chorych dorosłych, 



tym 24 kobiety oraz 50 mężczyzn, dla których wyodrębniono wszystkie pobyty w Klinice związane z 

przeprowadzeniem interwencji operacyjnych zastosowanych w celu leczenia zaburzeń zrostu. 

Otrzymano 100 takich pozycji, które w dalszej części pracy posłużyły do analizy i realizacji celów pracy. 

Zwrotem interwencja operacyjna opisano użycie metod ingerencji w obszar  

z zaburzeniami zrostu w warunkach bloku operacyjnego. Wśród stosowanych metod wyszczególniono: 

stabilizację samodzielną, stabilizację wspomaganą, zastosowanie osocza bogatopłytkowego (PRP), 

przeszczepy kostne lub materiał kościozastępczy oraz usunięcie zespolenia stosowane samodzielnie. 

Metody interwencji operacyjnych stosowane były pojedynczo, określone jako „metoda pojedyncza” 

lub jako kombinacja metod, określone jako „metoda łączona”. Dla każdej interwencji operacyjnej 

odnotowano wynik leczenia w postaci zrostu kostnego lub jego braku  

w czasie obserwacji trwającym 12 miesięcy. Rozpatrywana dokumentacja medyczna dostarczyła 

ponadto danych m.in. na temat płci pacjenta, wieku pacjenta w momencie hospitalizacji, lokalizacji 

pourazowego ubytku kostnego lub zaburzeń zrostu (z podziałem na 7 okolic anatomicznych), daty 

interwencji operacyjnej, czasu hospitalizacji liczonego dla każdego pobytu z interwencją operacyjną, 

daty uzyskania zrostu i zakończenia lub niepowodzenia leczenia oraz wybranych czynników ryzyka 

mogących wpływać na zaburzenia zrostu kostnego.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie wykazano istotnych różnic skuteczności pomiędzy 

poszczególnymi metodami interwencji operacyjnych stosowanymi w Klinice. Odnotowano natomiast 

znamiennie statystycznie częstsze występowanie zrostu kostnego przy zastosowaniu łączonych metod 

interwencji operacyjnych, z ponad 3-krotnie większą szansą zrostu kostnego w porównaniu do metod 

stosowanych pojedynczo. Przy uwzględnieniu podziału lokalizacyjnego stwierdzono mniejsze szanse 

zrostu kostnego po interwencjach operacyjnych w obrębie kości udowej oraz kości ramiennej. 

Ustalono także, iż młodszy wiek pacjentów sprzyjał osiągnięciu zrostu kostnego z różnicą na poziomie 

istotności statystycznej u pacjentów poniżej 55 roku życia. Analiza statystyczna wyników dotyczących 

statusu palenia oraz innych wybranych czynników ryzyka (przebyte złamanie otwarte jako przyczyna 

wyjściowa, zapalenie kości z przetoką ropną, współistniejące mnogie złamania w obrębie innych 

lokalizacji) wśród badanej grupy nie dowiodła ich istotnego wpływu na wynik leczenia zaburzeń zrostu 

kostnego przy zastosowanych interwencjach operacyjnych. Dla każdej interwencji operacyjnej 

oznaczono ponadto czas hospitalizacji. Przy pomocy przeprowadzonej analizy wieloczynnikowej 

wyodrębniono metody i czynniki mogące wzajemnie wpływać na osiągnięcie zrostu kostnego  

w badanej grupie.  

Autorzy publikacji zajmujących się tematyką ujętą w tej pracy nieustannie zwracają uwagę na 

konieczność dalszego uzyskiwania informacji odnośnie epidemiologii zaburzeń zrostu kostnego,  

a także zgłębiania wiedzy na temat licznych czynników ryzyka oraz metod leczenia zachowawczego  

i interwencyjnego. W niniejszej pracy doktorskiej podjęto próbę uzupełnienia braków w powyższych 

zagadnieniach na podstawie grupy pacjentów leczonych w jednym ośrodku. Stosowane metody 

interwencji operacyjnych nie wykazały między sobą istotnych różnic w skuteczności osiągnięcia zrostu 

kostnego. Odnotowano lepsze efekty leczenia z zastosowaniem metod łączonych oraz wśród osób 

młodszych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych przez autorów innych 

prac o tematyce zaburzeń zrostu kostnego i stanowi obiecujący trend w leczeniu tego rodzaju 

następstw urazów. Trudności w określeniu preferowanych metod leczenia oraz konieczność 

uwzględnienia zróżnicowanych czynników ryzyka potwierdzają spostrzeżenia innych lekarzy  

i naukowców odnośnie potrzeby dalszego pozyskiwania i próby usystematyzowania danych, co czyni 

szeroki temat leczenia pourazowych zaburzeń zrostu kostnego niezwykle interesującym. 

Wnioski: 

- Wśród metod interwencji operacyjnych: stabilizacji samodzielnej, stabilizacji wspomaganej, 

zastosowania osocza bogatopłytkowego, przeszczepów kostnych lub materiału kościozastępczego oraz 



usunięcia zespolenia stosowanych samodzielnie nie ma interwencji operacyjnej wykazującej się 

większą skutecznością w leczeniu zaburzeń zrostu kostnego w porównaniu do pozostałych;  

- Łączone metody interwencji operacyjnych wykazują się lepszymi wynikami w porównaniu do metod 

stosowanych pojedynczo i są obiecującym trendem w leczeniu pourazowych zaburzeń zrostu kostnego; 

- Młodszy wiek pacjentów związany jest z większą skutecznością interwencji operacyjnych 

stosowanych w leczeniu zaburzeń zrostu kostnego;   

- Przebyte złamanie otwarte, zapalenie kości z przetoką ropną w przebiegu gojenia złamania oraz 

współistniejące mnogie złamania w obrębie innych lokalizacji nie wpływają na skuteczność interwencji 

operacyjnych stosowanych w leczeniu zaburzeń zrostu kostnego;  

- Na wynik leczenia zaburzeń zrostu kostnego wpływa rodzaj interwencji operacyjnej, a nie czynniki 

zwiększające pierwotne ryzyko tych zaburzeń.  



I. Abstract 
 

Fractures are a common consequence of trauma worldwide and a prevalent cause of hospitalization 

among population regardless of age, gender and other demographic variables. However, there is still 

little information available on epidemiology of fracture healing and bone union disturbances.  

The complicated physiological process of bone healing can be disturbed at various stages and the 

mechanisms at the cellular level as well as complex reactions regulating them still need to be 

understood. There are many factors both individual and related to mechanisms of injury, fracture 

characteristics and treatment process that can affect post-traumatic bone defects and fracture healing. 

Among most frequently mentioned are type of fracture and fragment dislocation, open fracture, 

applied method of operative intervention and achieved mechanical stability, smoking, accompanying 

osteitis, age of patients and medications taken. Those factors can lead to bone union pathologies 

diagnosed as delayed union or pseudoarthrosis (non-union). A comprehensive medical history should 

provide information on time since injury, previous methods of fracture treatment, accompanying 

diseases, addictions and medications taken. In the absence of objective methods  

of assessment and existing procedure standards, diagnosing bone union disorders is still primarily 

based on carefully performed physical examination with assessment of symptoms such as pain, limited 

function or pathological mobility of bone. X-ray imaging remains the fundamental imaging technique 

used for diagnosis and evaluation of treatment effects. Constant development  

of laboratory diagnostic and genetic tests may allow for early prevention of described pathologies  

in the near future. Bone union disorders that can occur at various stages of fracture healing are often 

difficult to treat. The number of available treatment methods and their diversity show that there 

currently is no universal method of non-union management. Multitude of factors affecting bone 

healing process, diagnostic issues and diversity of surgical and conservative treatment methods 

continue to attract interests among scientists and practicing doctors.  

Main aim of the study: 

Evaluation of treatment results of patients hospitalized due to bone union disorders treated using 

various methods of operative interventions. 

Specific aims: 

- Comparative analysis of treatment effectiveness of bone union disorders using methods  

of stabilization alone, assisted stabilization, platelet-rich plasma injection, bone grafts or bone 

substitute application and stabilization removal ; 

- Comparative analysis of treatment results of bone union disorders using individual and combined 

methods of operative interventions;   

- Analysis of selected risk factors affecting the effectiveness of treatment of operative interventions 

used.  

The study included patients of the Trauma Surgery and Emergency Medicine Clinic of the Independent 

Public Teaching Hospital No. 1 in Lublin, who received surgical treatment for bone union disorders 

between January 2013 and June 2018.  The study was based on retrospective analysis of data obtained 

from medical records. The main inclusion criterion was presence of bone union disorders that had to 

be a consequence of trauma. The final group included 74 adult patients – 24 females and 50 males, for 

whom all hospital stays with operative interventions for bone union disorders were analyzed. A total 

number of 100 operative interventions were obtained and later used for analysis and conclusions. The 

term operative intervention describes methods of intervention in the area of bone union disorders in 



the operating theatre conditions. Applied methods  

of operative intervention included: stabilization alone, assisted stabilization, platelet-rich plasma 

injection, bone grafts or bone substitute application and stabilization removal. Methods of operative 

intervention were applied individually or combined. Treatment result in the form of bone union or its 

absence during the observation period of 12 months was recorded for each operative intervention. 

The medical documentation also provided data about patient’s sex, age at time of hospitalization, 

localization of bone union disorder (divided into 7 anatomical areas), date of operative intervention, 

time of hospital stay for every operative intervention, date of bone union or failure of treatment, and 

selected risk factors that might affect bone union after applied operative intervention. Based on 

conducted analyzes, no significant differences in effectiveness were found between individual 

methods of operative interventions applied in the Clinic. There was a statistically significant more 

frequent bone union occurrence achieved using methods of combined operative interventions with  

a more than threefold higher chances of union compared to methods used individually. Operative 

interventions for the bone union disorders of femur and humerus were connected with lesser chance 

of bone union when considering localization. It was also found that people under 55 years of age had 

higher chances of bone union at statistically significant level. Statistical analysis of results regarding 

smoking status and other selected risk factors (past open fractures, osteitis with purulent fistula during 

fracture healing and concomitant multiple fractures in other locations) did not show significant impact 

on the result of applied operative interventions. Time of hospital stay was also noted for each operative 

intervention. Multiple factor analysis was used to identify methods and factors that could mutually 

affect bone union in the studied group.  

Authors of publications dealing with topics covered in this work constantly emphasise the need for 

further studies to be conducted in the field of epidemiology and numerous risk factors and methods 

of operative and conservative treatment of bone union disorders. In this PhD thesis, an attempt was 

made to add information in the mentioned fields based on a group of patients treated in a single 

medical centre. The applied methods of operative interventions did not show any significant 

differences in effectiveness of achieving bone union. Better effectiveness of treatment was achieved 

using combined methods of operative interventions and among younger patients which corresponds 

with results obtained by other authors in the field of bone union disorders and shows a promising 

trend in treatment of such complications of trauma. Difficulties in determining preferred methods  

of treatment and the necessity to consider variety of risk factors confirm the observations of other 

scientists and doctors regarding the need to further acquire and attempt to systematize data, all  

of which makes the broad topic of treating post-traumatic bone union disorders very interesting. 

Conclusions: 

- Among methods of operative interventions: stabilization alone, assisted stabilization, platelet-rich 

plasma injection, bone grafts or bone substitute application and stabilization removal there is no 

operative intervention showing greater effectiveness in treatment of bone union disorders when 

compared to others;  

- Combined methods of operative interventions show better results compared to methods performed 

individually and are a  promising trend in treatment of post-traumatic bone union disorders; 

- Younger age of patients is associated with greater effectiveness of operative interventions used  

in the treatment of bone union disorders;  

- Past open fractures, osteitis with purulent fistula during fracture healing as well as concomitant 

multiple fractures in other locations do not affect the effectiveness of operative interventions used  

in the treatment of bone union disorders;  

- The outcome of bone union disorder treatment is affected by type of operative intervention  

and not by factors that increase the primary risk of these disorders. 


