
Streszczenie  

Wstęp:  

Złamania kości udowej są  często spotykane w codziennej praktyce ortopedy  

i traumatologa dziecięcego . Ma to związek  ze specyfiką układu kostno-szkieletowego 

dziecka, inną biologią  i stosowanymi metodami leczenia tychże urazów.  Złamania trzonu 

kości udowej stanowią ok. 3% wszystkich złamań kości długich  u dzieci i młodzieży. 

Zazwyczaj są skutkiem urazów wysokoenergetycznych. Taki typ uszkodzenia narządu ruchu 

bywa następstwem  wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości oraz uprawiania 

sportów, w tym także ekstremalnych. Leczenie takich  złamań w okresie  rozwojowym zależy 

od rodzaju urazu, wieku i wagi dziecka, towarzyszących obrażeń oraz od doświadczenia i 

preferencji lekarza leczącego. Obecnie przyjmuje się, że u dzieci powyżej 5 roku życia 

wskazane jest wdrożenie mało inwazyjnego postępowania operacyjnego. Metoda zespolenia 

winna być prosta, a jednocześnie skutecznie  stabilizująca złamanie. Aktualnie w 

traumatologii dziecięcej standardem jest  stosowanie tytanowych elastycznych gwoździ TEN. 

Materiał i metody:  

Analizie poddano 112 pacjentów leczonych operacyjnie  w Klinice Ortopedii   

i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  w latach 2013-2016  

z powodu złamań trzonu kości udowej.  

Z uwagi na zastosowane leczenie wyodrębniono dwie grupy chorych. W grupie  

I przeanalizowano złamania trzonu kości udowej zaopatrzone tytanowymi prętami 

śródszpikowymi (ESIN). Liczyła ona 89 pacjentów ze złamaniem jednostronnym w wieku 4-

15 lat.   W grupie II znaleźli się pacjenci leczeni poprzez stabilizację odłamów gwoździem 

śródszpikowym blokowanym ALFN.  Analizowano 22 pacjentów ze złamaniem 

jednostronnym w wieku 16 i 17 lat. Dodatkowo u 1 pacjenta, u którego  

z powodu migracji prętów śródszpikowych konieczne było usunięcie zespolenia po  

3 tygodniach, po leczeniu operacyjnym oraz założenie w opatrunku gipsowego, włączono 

jedynie do analizy statystycznej powikłań. 

Do grupy badanej zakwalifikowano dzieci  z jednostronnym, izolowanym, zamkniętym 

złamaniem trzonu kości udowej. Z grupy wykluczono pacjentów po urazach 

wielonarządowych, z licznymi uszkodzeniami organizmu, a także po przebytym złamaniu 

patologicznym. Większość  chorych hospitalizowanych i operowanych z powodu złamania 

trzonu kości udowej stanowili pacjenci płci męskiej. Dokonano retrospektywnego porównania 

skuteczności leczenia w obu grupach pacjentów w odniesieniu do ich danych 



demograficznych, oceny radiologicznej uszkodzonej kończyny oraz ewentualnego 

wystąpienia powikłań. 

Wyniki: 

Ponad połowa pacjentów zaopatrzonych techniką ESIN doznało złamania poprzecznego 

(50,5%).  W grupie II większość dzieci zoperowana była z rozpoznaniem złamania skośnego 

(45,5%) oraz poprzecznego (41%). W grupie I zmianę deformację kości udowej  

zaobserwowano u 38% dzieci. Najczęściej dochodziło do deformacji szpotawej (18 

pacjentów). Maksymalne odchylenie osi wyniosło 9 stopni szpotawości.  

W grupie II nie zaobserwowano zaburzeń osi kości udowej. Najszybciej dziecko zostało 

wypisane z oddziału po  3 dobach. Najdłuższy pobyt trwał 9 dni. W grupie I,  u wszystkich 

pacjentów zaobserwowano zmiany w długości zoperowanej kończyny. Maksymalne 

skrócenie kości udowej wyniosło 10 mm, zaś maksymalne wydłużenie 17 mm. Przeciętnie 

długość kończyn uległa zwiększeniu o 1,4 mm. Zrost uzyskano średnio po 23 tygodniach. 

W grupie II operacji z użyciem gwoździa ALFN, z  22 chorych najdłuższa hospitalizacja 

trwała 12 dni, najkrótsza 7 dni. Średni pobyt  w szpitalu trwał 8,86 dnia. Nie zaobserwowano 

skrócenia kończyny. Maksymalne wydłużenie kości udowej wyniosło  

4 mm. Zespolenie usunięto średnio po 63tygodniach. 

W trakcie leczenie operacyjnego złamań trzonów kości udowych zespoleniem 

śródszpikowym spośród 112 pacjentów tylko u 13 odnotowano powikłania. W grupie   

z zespoleniami prętami TEN, u 4,5% leczonych dzieci wystąpił odczyn zapalny w obrębie 

rany pooperacyjnej. U 1 chorego było to związane z wysunięciem materiału zespalającego, co 

spowodowało mechaniczne drażnienie skóry 

Wnioski:  

Złamania poprzeczne trzonu kości udowej w okresie przedszkolnym, zaopatrzone prętami 

TEN prowadzą do znacznego wydłużenia kończyny. Metoda ESIN jest skuteczna, obarczona 

małym odsetkiem powikłań. Występują niewielkie  zaburzenia osi są niewielkie i  nie mają 

wpływu na dalsze sprawne funkcjonowanie pacjenta. Zespolenie  

z wykorzystaniem ALFN jest wolne od powodowania AVN głowy kości udowej,  zaburzeń 

osi i długości kończyny. Obarczone jest znacznym odsetkiem wczesnych powikłań, takich jak   

infekcje i dolegliwości bólowe okolicy krętarza większego. 
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