
STRESZCZENIE 

Wstęp: Złamania trzonów kości przedramienia stanowią drugą pod względem 

liczebności grupę obrażeń narządu ruchu u dzieci, po urazach ich części dalszej. Problem 

leczenia złamań towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Najczęstszym 

powodem złamań trzonów kości przedramienia u dzieci jest upadek z własnej wysokości. 

Diagnostykę urazu rozpoczyna badanie fizykalne kończyny, które w następnej kolejności 

uzupełnione jest o zdjęcie rentgenowskie. W leczeniu złamań trzonów kości przedramienia 

u dzieci dążymy do odzyskania prawidłowej długości, osi oraz zrostu obu kości 

przedramienia. Złamania trzonów kości przedramienia leczyć można zarówno w sposób 

bezoperacyjny, w opatrunku gipsowym, jak i operacyjnie. Najczęściej stosowaną metodą 

operacyjną u dzieci jest repozycja zamknięta ze stabilizacją śródszpikową przy pomocy 

prętów TEN. W trakcie leczenia nie można zapominać o powikłaniach. 

Materiał i metody: Analizie poddano 120 pacjentów w wieku 3-17 lat, leczonych  

z powodu złamania trzonów obu kości przedramienia w latach 2014-2018. Pacjentów 

podzielono na 2 grupy w oparciu o sposób leczenia. Pierwszą grupę pacjentów leczono 

bezoperacyjnie. Grupę drugą zaopatrzono operacyjnie poprzez stabilizację elastycznymi 

prętami śródszpikowymi TEN wg Metaizeau. Dokonano retrospektywnego porównania 

skuteczności leczenia obiema metodami w odniesieniu do danych demograficznych 

pacjentów, oceny radiologicznej uszkodzonej kończyny oraz wystąpienia ewentualnych 

powikłań. 

Wyniki: Złamanie trzonów obu kości przedramienia częściej występowało                  

u chłopców (69,17%) niż u dziewczynek (30,83%). Średni wiek pacjentów leczonych 

bezoperacyjnie wynosił 9,1 lat, operacyjnie 11,43 lat. Średni czas unieruchomienia 

gipsowego wynosił 58,5 dnia, podczas gdy stabilizacja wewnętrzna wynosiła średnio      

155 dni. Dziewczynki statystycznie częściej zaopatrywane były bezoperacyjnie, natomiast 

u chłopców częściej stosowano metodę operacyjnego zespolenia. W przypadku 

unieruchomienia gipsowego częściej zaopatrywana była prawa, a operacyjnie – lewa 

kończyna górna. W przypadku wystąpienia powikłań, repozycji i stabilizacji znacznie 

częściej dokonywano sposobem operacyjnym. Średni czas zrostu w unieruchomieniu 

gipsowym wynosił 39,5 dnia, a gdy zastosowano elastyczne zespolenie śródszpikowe, czas 

ten wydłużał się średnio do 66,5 dnia. Sposób zaopatrzenia nie wpływał w istotny sposób 

na częstość występowania poszczególnych rodzajów powikłań. Do powikłań w przypadku 



leczenia metodą bezoperacyjną dochodziło 2,5 raza częściej niż w przypadku leczenia 

operacyjnego. 

Wnioski: Unieruchomienie gipsowe kończyny średnio trwało krócej niż czas 

utrzymywania stabilizatora wewnętrznego.  Cechował  je szybszy średni zrost kostny     

oraz 2,5 krotnie częstsze występowanie powikłań leczenia w odniesieniu do leczenia 

operacyjnego. 
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