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Streszczenie 
 

Złamania trzonu kości udowej należą do uszkodzeń najczęściej leczonych operacyjnie. 

Dzięki postępowi medycyny i wprowadzeniu leczenia operacyjnego wielu powikłań udaje się 

uniknąć, a uzyskiwane wyniki napawają optymizmem. Nadal jednak leczenie tych złamań jest 

wyzwaniem dla ortopedy, gdyż osiągnięcie dobrego wyniku wymaga umiejętności wyboru 

odpowiedniego sposobu leczenia we właściwym czasie. 

Do leczenia złamań trzonu kości udowych stosuje się stabilizację zewnętrzną w postaci 

stabilizatora zewnętrznego lub wewnętrzną z użyciem płyt lub gwoździ śródszpikowych. 

Celem leczenia złamań trzonu kości udowej jest uzyskanie zrostu kostnego i odzyskanie 

funkcji uszkodzonej kończyny. Uzyskanie zrostu kostnego nie stanowi problemu przy 

prawidłowo prowadzonym leczeniu. Natomiast ocena funkcji kończyny jest dużo bardziej 

problematyczna, gdyż to składowa następstw złamania i prowadzonego leczenia. Znaczenie 

mają również subiektywne odczucia pacjenta i jego postrzeganie uszkodzonej kończyny. 

Celem pracy jest ocena demograficzno-epidemiologiczna chorych, u których doszło do 

złamania trzonu kości udowej, ocena wyników leczenia, tj. sposobu leczenia w zależności od 

rodzaju uszkodzenia, zrostu złamania, ocena osi i długości kończyny oraz jej funkcji. Ważnym 

elementem tej oceny są subiektywne odczucia chorego. 

W Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 

2004–2014 leczono 375 pacjentów z powodu złamania trzonu kości udowej. Z badania 

wyłączono chorych leczonych z powodu guza pierwotnego lub wtórnego kości udowej, 

zmarłych podczas hospitalizacji, leczonych nieoperacyjnie, z uszkodzeniami towarzyszącymi 

wpływającymi na funkcję kończyny, takimi jak złamanie bliższej części kości piszczelowej, 

złamanie szyjki lub głowy kości udowej, zwichnięcie stawu biodrowego lub kolanowego. Po 

wyłączeniu tych chorych otrzymano grupę 119 pacjentów z rozpoznaniem złamania trzonu 

kości udowej, leczonych operacyjnie. 

Każdy pacjent otrzymywał numer porządkowy, następnie na podstawie dokumentacji 

medycznej wpisywano płeć i wiek podczas złamania. Odnotowano mechanizm urazu, który 

kwalifikowano jako wysokoenergetyczny, jeżeli pacjent doznał złamania wskutek wypadku 

komunikacyjnego, potrącenia przez samochód lub upadku z wysokości większej niż 3 m. 

Natomiast jeżeli pacjent doznał złamania wskutek upadku z własnej wysokości bądź innego 

zdarzenia o niskiej energii urazu, kwalifikowano ten mechanizm jako niskoenergetyczny. 

Ponadto odnotowano uszkodzenia towarzyszące. 



Przeanalizowano dostępne zdjęcia rentgenowskie, oceniając szczelinę złamania. Jej 

przebieg klasyfikowano jako spiralną, poprzeczną lub wieloodłamową. Ponadto ustalono 

położenie szczeliny złamania w obrębie kości udowej i wyróżniono złamanie w bliższej części, 

jeżeli znajdowała się w 1/3 bliższej trzonu, środkowej w 1/3 środkowej oraz dalszej  

w 1/3 dalszej. Do czwartej kategorii kwalifikowano złamania obejmujące więcej niż 2/3 trzonu 

kości udowej. Wyniki oceniono w zależności od metody leczenia: zespolenia śródszpikowego 

wprowadzanego od strony krętarza większego, zespolenia śródszpikowego wprowadzanego od 

stawu kolanowego i zespolenie płytą. 

Uzyskaną podczas leczenia oś kości oceniano zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak  

i strzałkowej. Analizowano także ustawienie odłamów kostnych pod kątem odtworzenia 

długości kości. 

Do badanych pacjentów wysłano opracowaną przez autora ankietę. Pytano w niej 

o dolegliwości bólowe, czy kończyna zachowuje się tak samo jak druga, czy jest słabsza, czy 

różni się długością, czy ma inną rotację, czy pacjent korzysta z zaopatrzenia ortopedycznego, 

czy dolegliwości ze strony uszkodzonego uda przeszkadzają w chodzeniu, w pracy oraz 

podczas aktywności sportowej, czy pacjent stosuje leki przeciwbólowe, czy utyka na 

uszkodzoną kończynę i jak długo może chodzić bez dolegliwości bólowych. Ankietę odesłało 

47 osób. 

Podczas badania kontrolnego oceniano zakres zgięcia i wyprostu kolana z użyciem 

goniometru, zakres zgięcia, odwodzenia, przywodzenia, rotacji zewnętrznej i wewnętrznej 

biodra z użyciem goniometru, różnicę długości kończyn, mierząc długość bezwzględną miarą 

krawiecką, różnicę obwodu ud 7 cm powyżej podstawy rzepki mierzoną miarą krawiecką, 

procentową różnicę siły mięśnia czworogłowego obu ud mierzoną dynamometrem firmy 

Baseline typu push-pull według protokołu zawartego w instrukcji dla pomiaru siły prostowania 

kolana. Do oceny sprawności biodra i kolana zastosowano skale kliniczne: Harris Hip Score, 

Knee Society Score oraz kwestionariusz Kujali, aby za pomocą tych narzędzi ocenić funkcję 

stawów sąsiadujących z uszkodzoną okolicą. Do badania zgłosiło się 38 osób. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą pakietu oprogramowania 

STATISTICA for WINDOWS firmy StatSoft. 

W badanej grupie 119 osób było 66 mężczyzn i 53 kobiety. Najmłodsza osoba miała  

18 lat, najstarsza 90, mediana wieku wynosiła 48 lat – rozkład wieku był różny od normalnego. 

Spośród 119 pacjentów u 38 stwierdzono wieloodłamową szczelinę złamania, u 47 poprzeczną, 

a u 34 spiralną. 26 złamań dokonało się w 1/3 bliższej części trzonu, 67 w części środkowej  

i 23 w części dalszej, natomiast 3 dotyczyły więcej niż 2/3 długości trzonu. W badanej grupie 



złamania trzonu kości udowej u 79 pacjentów były izolowanymi uszkodzeniami. U 20 obecne 

były inne uszkodzenia w obrębie układu ruchu. U kolejnych 20 obecne były uszkodzenia 

narządów wewnętrznych. 

Stwierdzono istotny związek płci i mechanizmu urazu z wiekiem podczas złamania. 

Najczęściej do złamania trzonu kości udowej dochodzi u mężczyzn pomiędzy 20 a 30 r.ż. na 

skutek urazu wysokoenergetycznego oraz u kobiet pomiędzy 70 a 80 r.ż. na skutek urazu  

o niskiej energii (upadek z własnej wysokości). Mężczyźni częściej od kobiet ulegają 

złamaniom trzonu kości udowej, również po podziale na poszczególne typy złamań. 

Najczęściej do złamania trzonu kości udowej dochodziło podczas urazu 

wysokoenergetycznego. 

Najczęstsze były złamania poprzeczne, choć po wyłączeniu złamań atypowych, które 

charakteryzują się poprzecznym przebiegiem szczeliny złamania, powstających wskutek urazu 

o niskiej energii, częstość poszczególnych rodzajów złamania jest podobna. 

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę wieku pomiędzy pacjentami 

o poszczególnych typach złamań. Złamanie wieloodłamowe występowało u pacjentów 

pomiędzy 20 a 50 r.ż. Złamania poprzeczne występują najczęściej pomiędzy 20 a 30 r.ż., a na 

ich częstość powyżej 50 r.ż. wpływa występowanie złamań atypowych. Złamania spiralne 

występują najczęściej powyżej 60 r.ż. 

W opracowywanym materiale w 66% złamań trzonu kości udowej nie stwierdzono 

uszkodzeń towarzyszących. W obecnym badaniu uszkodzeniami izolowanymi najczęściej były 

złamania spiralne (94% wszystkich złamań spiralnych było uszkodzeniami 

jednomiejscowymi), powstające na skutek niskiej energii urazu, występowały w starszym 

wieku i dotyczyły kobiet. 

Pręt śródszpikowy wprowadzany od krętarza większego zastosowano u 89 pacjentów, 

u 24 pacjentów użyto prętu śródszpikowego wprowadzanego od stawu kolanowego,  

u 5 złamanie zespolono płytą, a u 1 pacjenta jednoczasowo połączono odłamy prętem 

śródszpikowym wprowadzanym od strony krętarza większego i płytą. 

Wszyscy pacjenci uzyskali zrost złamania i pełną przebudowę kostną widoczną na 

radiogramach. 

Oś trzonu kości udowej na zdjęciu rentgenowskim w projekcji AP u 102 pacjentów była 

prawidłowa, u 6 stwierdzono koślawą deformację osi, a u 11 – szpotawą deformację osi. 

Podczas analizy radiogramów w projekcji bocznej u 100 pacjentów stwierdzono prawidłową 

oś kości, u 15 – przodozagięcie osi, a u 4 – tyłozagięcie osi. Po analizie radiogramów z dwóch 

projekcji pod kątem oceny zmiany długości kości stwierdzono prawidłową długość  



u 94 pacjentów, skrócenie u 22 pacjentów, a wydłużenie u 3 pacjentów. Prawidłową oś oraz 

długość stwierdzono w ponad 80% przypadków, najczęściej w złamaniach poprzecznych 

(94%), najrzadziej w wielofragmentowych (74%). Statystycznie najczęściej deformacje 

lokalizowały się w części bliższej lub dalszej trzonu. Częściej obserwowano szpotawość oraz 

przodozagięcie. Do zaburzeń długości stwierdzonej na podstawie rentgenogramu częściej 

dochodziło w przypadku urazów wysokoenergetycznych, złamań wielofragmentowych, 

lokalizujących się w części bliższej i dalszej oraz w złamaniach stabilizowanych prętem 

odkolanowym. 

W ankiecie na kluczowe pytanie „Czy kończyna po złamaniu jest taka sama jak druga?” 

32 pacjentów odpowiedziało „nie”. „Tak” odpowiedziało 15 pacjentów. Różnicę między 

kończynami częściej zauważali pacjenci z urazem wysokoenergetycznym, a także ze 

złamaniem stabilizowanym płytą, a także ci ze złamaniem w części dalszej oraz rozległymi 

złamaniami trzonu oraz stabilizowani prętem odkolanowym. 

Na pytanie „Czy kończyna po złamaniu jest słabsza?” 26 pacjentów odpowiedziało 

„tak”. „Nie” odpowiedziało 21 osób. Na pytanie „Czy jest wyczuwalna różnica długości?”  

27 pacjentów odpowiedziało „nie”, 12 osób odpowiedzało „tak, ale nie używam wkładki 

wyrównującej długość konczyny”, 8 osób odpowiedziało „tak, stosuję wkładkę wyrównującą 

długość kończyny”. Najrzadziej różnicę siły oraz długości między kończynami zauważali 

pacjenci ze złamaniem poprzecznym w części środkowej Natomiast pacjenci ze złamaniem 

wielofragmentowym w opracowywanym materiale częściej odczuwali różnicę siły, długości  

i rotacji pomiędzy kończynami. Złamania spiralne, które zwykle powstają na skutek urazu 

niskoenergetycznego, również skutkują częściej zauważalną różnicą siły i długości między 

kończynami. 

Na pytanie o ból w spoczynku 20 pacjentów (43%) stwierdziło, że udo po złamaniu 

nigdy ich nie boli, 17 (36%) – że sporadycznie, a 10 pacjentów (21%) odpowiedziało, że często 

doczuwają dolegliwości w spoczynku. Na pytanie o ból w udzie podczas obciążania  

11 pacjentów (23%) odpowiedziało, że nigdy nie odczuwają dolegliwości, 18 – że odczuwają 

sporadycznie (38%), 13 – że często (28%), a 5 – że prawie zawsze (11%). Wraz z wiekiem 

zwiększa się częstotliwość zgłaszanych dolegliwości, najczęściej przez pacjentów ze 

złamaniem w części bliższej lub dalszej albo obejmującym powyżej 2/3 trzonu oraz ze 

złamaniem spiralnym oraz wieloodłamowym. Z kolei najrzadziej ból zgłaszają pacjenci ze 

złamaniem poprzecznym lokalizującym się w części środkowej. Pacjenci ze stwierdzonym 

zaburzeniem osi w zdjęciu przeglądowym częściej zgłaszają dolegliwości. 



Na pytanie o stosowanie leków przeciwbólowych – w przypadku wystąpienia 

dolegliwości bólowych uda po złamaniu – 24 pacjentów (51%) odpowiedziało, że nie stosuje 

leków przeciwbólowych, 14 pacjentów (30%) – że stosuje leki sporadycznie, 5 (11%) – że 

stosuje leki często, a 4 pacjentów (8%) – że stosuje leki prawie zawsze. 

Stosowanie leków przeciwbólowych jest nieznacznie mniejsze niż częstość zgłaszania 

dolegliwości bólowych, ale pozostaje w tych samych zależnościach. Pacjenci starsi oraz ci ze 

złamaniem w części bliższej lub dalszej, ze spiralną lub wielofragmentową szczeliną złamania 

oraz z zastosowaną stabilizacją płytą częściej korzystają z leków przeciwbólowych. 

Na pytanie o stosowane zaopatrzenie ortopedyczne 36 pacjentów (77%) odpowiedziało, 

że nie stosuje żadnej pomocy w poruszaniu się, 8 pacjentów (17%) – że porusza się z pomocą 

laski, a 3 (6%) – że porusza się z pomocą dwóch lasek łokciowych. Stwierdzono, że istotnie 

statystycznie częściej wymagają ich pacjenci w starszym wieku, częściej są to kobiety  

z uszkodzeniem izolowanym, powstałym w mechanizmie niskoenergetycznym, ze spiralną 

szczeliną złamania, najczęściej w części bliższej trzonu. 

W pytaniu o utykanie 17 osób (36,2%) deklaruje prawidłowy chód, 11 osób (23,4%) 

twierdzi, że utykają nieznacznie, 9 osób (19,1%) – że utykają w sposób umiarkowany, a 10 

osób (21,3%) – że utykają w sposób znaczny. Wyraźnie częściej utykają kobiety, nie 

stwierdzono istotnej statystycznie zależności z wiekiem, choć widoczna jest tendencja do 

znaczniejszego utykania u pacjentów starszych. Zauważono natomiast istotny statystycznie 

związek częstszego utykania z lokalizacją złamania w części bliższej lub dalszej oraz ze 

spiralną lub wielofragmentową szczeliną złamania. Choć nie stwierdzono takiego związku  

z zastosowanym zespoleniem i wynikiem radiologicznym, to można zauważyć, że pacjenci ze 

stabilizacją płytą lub prętem odkolanowym, z deformacją osi w płaszczyźnie czołowej lub 

strzałkowej oraz ze skróceniem stwierdzonym w radiogramie częściej deklarują utykanie. 

Na pytanie „Czy dolegliwości ze strony uda po złamaniu przeszkadzają w codziennym 

poruszaniu się?” 20 pacjentów (43%) odpowiedziało „nigdy”, 15 (32%) – „sporadycznie”,  

9 (19%) – „często”, a 3 pacjentów (6%) – „prawie zawsze”. Częściej zgłaszają je pacjenci starsi, 

częściej również kobiety, pacjenci po urazie niskoenergetycznym, izolowanym, złamaniu 

spiralnym. Częściej problemy z poruszaniem się zgłaszali pacjenci ze złamaniem w części 

bliższej lub dalszej oraz ze złamaniem zespolonym płytą. Nie stwierdzono istotnego wpływu 

wyniku radiologicznego na deklarowane ograniczenie codziennej aktywności, ale pacjenci  

z tyłozagięciem osi kości udowej najczęściej zgłaszali takie ograniczenie. 

Na pytanie „Czy dolegliwości ze strony uda po złamaniu przeszkadzają w pracy?”  

16 pacjentów (34%) odpowiedziało „nigdy”, 14 (30%) – „sporadycznie”, 10 (21%) – „często”, 



a 7 pacjentów (15%) – „prawie zawsze”. Zależności od mechanizmu urazu, rodzaju szczeliny 

złamania, lokalizacji, rodzaju zespolenia i uszkodzeń towarzyszących są podobne jak  

u pacjentów z ograniczeniem codziennej aktywności. Stwierdzono, że pacjenci z deformacją 

osi trzonu kości udowej częściej zgłaszają utrudnienia w pracy. 

Na pytanie „Czy dolegliwości ze strony uda po złamaniu przeszkadzają w aktywności 

sportowej?” 11 pacjentów (23%) odpowiedziało „nigdy”, 14 (30%) – „sporadycznie”, 9 (19%) 

– „często”, a 13 pacjentów (28%) – „prawie zawsze”. Ograniczenie aktywności sportowej 

pozostaje w podobnych zależnościach, jak ograniczenie codziennej i zawodowej aktywności. 

Na badanie kontrolne zgłosiło się 38 osób, mediana wieku wynosiła 40 lat, najmłodszy 

pacjent miał 24 lata, najstarszy 86 lat. Średni czas obserwacji to 5 lat, minimalnie 2 lata, 

najdłużej 12 lat. Udział wzięło 24 mężczyzn, co stanowi 63%, i 14 kobiet, co stanowi 37%.  

W badaniu mediana zgięcia kolana wynosiła 140 stopni (min. 100, maks. 150), wyprostu  

0 stopni (maks. deficyt 10). Mediana zgięcia biodra wynosiła 140 stopni (min. 90, maks. 140). 

Mediana odwodzenia biodra wynosiła 40 (min. 20, maks. 70). Mediana przywodzenia biodra 

wynosiła 40 (min. 20, maks. 40). Mediana rotacji wewnętrznej biodra wynosiła 40 (min. 0, 

maks. 70). Mediana rotacji zewnętrznej biodra wynosiła 40 (min. 5, maks. 70). Mediana różnicy 

długości kończyn wynosiła 0 cm (min. 0, maks. 3 cm). Mediana różnicy obwodu ud wynosiła 

1 cm (min. 0, maks. 5 cm). Mediana wyniku w skali KSS wynosiła 90 (min. 45, maks. 100). 

Mediana wyniku w skali HHS wynosiła 93 (min. 36, maks. 100). Mediana wyniku w skali 

Kujali wynosiła 90 (min. 33, maks. 100). Procentowa różnica siły mięśnia czworogłowego uda 

między kończynami wynosiła 9% (min. 0, maks. 66%). 

Istotny wpływ na postrzeganie kończyny ma siła mięśnia czworogłowego uda. 

Zmniejszenie siły w kończynie po urazie skutkowało częstszym zauważaniem różnicy między 

kończynami. U pacjentów, którzy oceniali kończynę po złamaniu jako słabszą, oprócz 

mniejszej siły mięśniowej stwierdzano gorszy zakres zgięcia stawu biodrowego i gorsze wyniki 

skal HHS i Kujali, co podkreśla wagę prawidłowej funkcji stawu biodrowego oraz stawu 

rzepkowo-udowego w odzyskaniu pełnej siły mięśniowej po złamaniu trzonu kości udowej. 

Pacjenci częściej zgłaszający dolegliwości w spoczynku i podczas obciążania 

uzyskiwali istotnie statystycznie gorsze wyniki skal HHS i Kujali. Pacjenci częściej 

korzystający z zaopatrzenia ortopedycznego oraz częściej korzystający z leków 

przeciwbólowych uzyskiwali gorsze wyniki skal HHS, KSS oraz Kujali. Pacjenci częściej 

zgłaszający problemy w codziennym poruszaniu się mieli istotnie gorszą ruchomość kolana  

i biodra, mniejszą siłę mięśnia czworogłowego w uszkodzonej kończynie oraz gorsze wyniki 

skal HHS, KSS oraz Kujali. W przypadku utrudnień w aktywności zawodowej oraz aktywności 



sportowej istotne różnice widoczne były jedynie w wynikach skal HSS oraz Kujali. Utykanie 

podczas chodu zauważali pacjenci, którzy mieli gorszy zakres zgięcia kolana oraz biodra, 

większą różnicę długości kończyn oraz gorsze wyniki skal HHS oraz Kujali. Pokazuje to, jak 

wielką wagę w ocenie klinicznego wyniku leczenia operacyjnego mają skale HHS, KSS  

i Kujali. Mogą one wskazywać, którzy pacjenci wymagają dłuższego i intensywniejszego 

procesu rehabilitacji lub innych form leczenia w celu uzyskania jak najlepszej funkcji kończyny 

w ocenie klinicznej oraz satysfakcjonującej dla pacjenta. 

Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski: 

1) Do złamania trzonu kości udowej dochodzi zwykle u młodych mężczyzn podczas urazu 

wysokoenergetycznego, z poprzeczną lub wieloodłamową szczeliną złamania i starszych 

kobiet, w wyniku urazu niskoenergetycznego, ze spiralną lub poprzeczną szczeliną 

złamania. 

2) Złamania poprzeczne są najczęstsze w części środkowej trzonu, natomiast w części bliższej 

i dalszej dominują złamania spiralne. 

3) U 10–15% stwierdzane są niewielkiego stopnia zaburzenia osi lub długości kości na 

radiogramach kości udowej. Deformacje najczęściej lokalizują się w części bliższej lub 

dalszej trzonu. 

4) Po zakończonym leczeniu przeważająca większość pacjentów posiada rozległy zakres 

ruchomości biodra i kolana, jednak często odczuwają oni ból w obrębie uszkodzonego uda 

oraz nie postrzegają kończyny jako porównywalnej ze zdrową. 

5) Najczęściej różnicę odczuwają pacjenci po urazie wysokoenergetycznym, ze złamaniem 

wieloodłamowym lub spiralnym, lokalizacją złamania w części bliższej lub dalszej. 

6) Pacjenci z zaburzeniem osi kości udowej po złamaniu częściej zgłaszają dolegliwości 

bólowe, częściej zauważają utykanie podczas chodzenia. 

 

 


