
STRESZCZENIE 

 

Zasady profilaktyki i leczenia dzieci z dysfunkcjami stawów biodrowych są dobrze 

poznane, ale nadal stanowią wyzwanie we wczesnej diagnostyce i skutecznym leczeniu. 

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest najczęstszą wadą narządu ruchu  

w populacji dzieci rasy białej. Jej istotą jest stwierdzone po porodzie wadliwe 

ukształtowanie panewki i zwiększony kąt antetorsji szyjki kości udowej  

oraz zmniejszona zwartość stawu biodrowego z powodu wiotkości torebki stawowej. 

Tylko prawidłowe ukształtowanie stawu biodrowego we wczesnym okresie 

przekłada się na prawidłową jego funkcję w przyszłości, a jego nieprawidłowe 

ukształtowanie wpływa niekorzystnie na dalszą funkcję, i jest częstą przyczyną 

aloplastyki u dorosłych.  

Celem pracy była analiza częstości hospitalizacji dzieci leczonych nieoperacyjnie  

z powodu rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego w materiale Katedry Ortopedii 

Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 1980 - 2014.  

Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie poddałem dokumentację 

medyczną zgromadzoną w Klinice (historie chorób pacjentów, księgi operacyjne) 

uzyskując dane 1459 pacjentów hospitalizowanych w latach 1980-2014. 

Analizowany materiał (n=1459) dotyczy dzieci przyjętych do Kliniki  

z rozpoznaniem rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego, wymagających 

kilkutygodniowego leczenia wyciągowego (over-head) jako etapu koniecznego  

dla prawidłowego dalszego rozwoju zniekształconego stawu biodrowego.  

Na przestrzeni wielu lat widoczny jest wyraźny trend spadkowy  

w ilości hospitalizacji. W analizowanym materiale liczba hospitalizacji  

w badanym okresie (1980-2014) maleje ze stałą szybkością, zmalała liczba rozpoznań 

późnych, a proporcja miedzy liczbą rozpoznań późnych  

i wczesnych zmieniła się na korzyść rozpoznań wczesnych. Późne rozpoznania 

stanowiły kolejno: w latach 1980-89: 75,7%;  w latach 1990-99: 67,2%;  w latach 2000-

2010: 22,2%, zaś w latach 2011-14: 10,6%. 

Wśród dzieci hospitalizowanych w Katedrze Ortopedii Dziecięcej  

w Lublinie przeważała płeć żeńska (w latach 1980-89: 5,32 : 1;  w latach 1990-99: 5,02 : 

1;  w latach 2000-2010: 5,21 : 1, zaś w latach 2011-14: 5,6 : 1).   



W analizowanym materiale (n=1459) dzieci ze zwichnięciami stawu biodrowego 

po stronie lewej zdecydowanie dominowały i stanowiły 65% wszystkich pacjentów 

hospitalizowanych z powodu rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego (n=947). 

Dzieci ze zwichnięciami stawu biodrowego prawego stanowiły 15,7% (n=229),  

a z obustronnymi 19,3 % (n=283).  

Analiza rozwoju stawu biodrowego u dzieci po zaniechaniu dalszego leczenia 

może sugerować, że leczenie wyciągiem over-head i repozycja stawu biodrowego 

stworzyła u nich możliwość powrotu prawidłowej aktywności stref rośnięcia stawu 

biodrowego. 

Niekorzystne wyniki leczenia u części dzieci wystąpiły, gdy w okresie przed 

rozpoczęciem leczenia lub w jego trakcie, pojawiły się zaburzenia odżywcze bliższego 

końca kości udowej. 

Uzyskane wyniki badań upoważniają do wysunięcia następujących wniosków: 

1. Liczba dzieci leczonych bezoperacyjnie w Katedrze Ortopedii Dziecięcej UM  

w Lublinie z powodu rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego, w latach 

1980-2010 (2014) zmniejszyła się stopniowo i znacząco; obecnie stanowi około 

30% dzieci leczonych w latach 80-tych XX-tego wieku. 

2. Wiek rozpoczęcia hospitalizacji dzieci z rozwojowym zwichnięciem stawu 

biodrowego obniżył się. Wzrosła liczba wczesnych rozpoznań (do 3 miesiąca 

życia), a zmalała liczba dzieci z późno postawionym rozpoznaniem. 

3. Wśród 1459 hospitalizowanych dzieci z powodu rozwojowego zwichnięcia stawu 

biodrowego, wada występowała 5-krotnie częściej u dziewczynek  

niż u chłopców; w ok. 65% wada dotyczyła stawu biodrowego lewego, w ok. 16% 

-prawego, u ok.19% występowała obustronnie; dane statystyczne są zbliżone  

do piśmiennictwa krajowego i światowego nt. DDH. 

4. Wystarczająco wczesna repozycja stawu biodrowego stwarza możliwość 

powrotu prawidłowej aktywności stref rośnięcia stawu biodrowego  

(dachu panewki i bliższego końca kości udowej), przywracając jego naturalne 

możliwości rozwoju. 

5. Niekorzystne wyniki leczenia występują, gdy w okresie  

przed rozpoczęciem leczenia lub w okresie leczenia pojawiły się zaburzenia 

odżywcze bliższego końca kości udowej. 


