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   Zaburzenia osi i różnica długości kończyn dolnych są drugą co do 

częstości, po urazach przyczyną wystąpienia wczesnych zmian 

zwyrodnieniowych stawów kolanowych u osób dorosłych. Choroba 

zwyrodnieniowa stawów kolanowych wiąże się ze znacznym 

upośledzeniem funkcji motorycznych, dużymi dolegliwościami bólowymi i 

w ostateczności wymaga leczenia operacyjnego – całkowitej lub 

częściowej alloplastyki stawu. U dzieci i młodzieży odnotowuje się wzrost 

zaburzeń osiowych kończyn dolnych przede wszystkim pod postacią 

utrzymującej się koślawości (lub rzadziej -szpotawości) okolicy stawu 

kolanowego.  
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 Koślawość kolan jest wadą kończyn dolnych, w której oś podudzia 

tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz. Charakteryzuje się ona 

występowaniem odstępu powyżej 5 cm pomiędzy kostkami 

przyśrodkowymi lub odchyleniem od osi większym niż 10 stopni. 

Objawem koślawej deformacji stawów kolanowych jest przyrost kłykcia 

przyśrodkowego kości udowej oraz przeprost w stawie kolanowym, a 

podudzia zostają skręcone na zewnątrz. Kolana koślawe cechuje także 

skrócenie więzadła pobocznego strzałkowego oraz rozciągnięcie 

więzadła pobocznego piszczelowego. 

 Jest to związane ze stopniową zmianą stylu życia dzieci na 

bardziej siedzący i wzrostem ilości dzieci z nadwagą i otyłością. Oś 

kończyn dolnych w płaszczyźnie czołowej podlega zmianom w okresie 

rozwojowym. Bezpośrednio po urodzeniu kończyny są zagięte szpotawo, 

następnie prostują się, aby u większości około 2 r.ż. zmienić się na 

koślawe. Ostateczne ustawienie kończyn osiągane jest ok 6-7 r.ż. 

  Oś kończyn dolnych wykazuje zmienność z wiekiem dzieci, o czym 

należy pamiętać oceniając zaburzenia osiowe kończyny. W okresie 

noworodkowym i niemowlęcym występuje szpotawość fizjologiczna, 

która następnie przechodzi w koślawość, aby około 7 roku życia uzyskać 

typową dla dorosłych wartość kątową około 6-7°.W większości 

przypadków   zaburzenia osi nie wymagają żadnych działań, poza 

zapewnieniem zaniepokojonych rodziców, że jest to proces naturalny, z 

tendencją do normalizacji w czasie.  Z drugiej strony, patologiczne 

zaburzenia kątowe wynikać mogą z rożnych procesów, w tym 

wrodzonych zespołów dysplastycznych (choroba Blounta), zaburzeń 

metabolicznych (krzywica, związane z nadmierną masą ciała) lub mieć 

tło pourazowe (częściowe uszkodzenie chrząstki wzrostowej z 

wytworzeniem mostku kostnego, złuszczenie typu V wg Saltera-Harrisa) 

lub idiopatyczne, prowadząc do odchylenia mechanicznej osi kończyn. 
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Zaburzenie koślawe mają udokumentowany związek z występowanie 

zespołów bólowych stawów kolanowych i   niestabilnością stawu 

rzepkowo-udowego. Nadmierna szpotawość powoduje przeciążanie 

więzadeł i ich niestabilność. W obu przypadkach istnieje ryzyko 

wcześniejszego rozwoju gonartrozy. W wypadku wtórnych zaburzeń lub 

nadmiernej idiopatycznej koślawości lub szpotawości wymagane jest 

podjęcie leczenia, z czego udokumentowaną skuteczność mają techniki 

operacyjne. 

 Zadaniem leczenia zabiegowego jest przywrócenie prawidłowej osi 

mechanicznej kończyny. Ze względu na rozległość operacji, konieczność 

długotrwałego unieruchomienia oraz zakaz obciążania kończyny   

i wysokie ryzyko powikłań, osteotomie nie są leczeniem z wyboru  

w przypadku pacjentów pediatrycznych. Korekcja w procesie 

osteogenezy dystrakcyjnej zapewnia dobre efekty, lecz wiąże się z 

koniecznością dobrej współpracy pacjenta i ograniczeniem jego 

aktywności. Wspólnym mianownikiem mniej inwazyjnych zabiegów jest 

czasowe asymetryczne zablokowanie chrząstki wzrostowej, pierwotnie 

opisywane przez Blounta za pomocą skobli. Powiązane były one jednak 

z ryzykiem uszkodzenia chrząstki i migracją implantów. Kolejnym 

krokiem była technika wykorzystująca śruby wg Metaizeau, jakkolwiek 

dyskutuje się nad ich wpływem na chrząstkę nasadową. Aktualnie złotym 

standardem ze względu na nieskomplikowanie procedury, niewielki 

odsetek powikłań dotyczących pacjenta jak i samego implantu, są płytki 

ósemkowe – nieblokowane, umiejscowione nad okostnowo, 

stabilizowane przy użyciu 2 śrub. W pierwszej dobie po zabiegu dziecko 

jest pionizowane, chodzi z pełnym obciążaniem kończyn i nie ma 

żadnych obostrzeń co do aktywności fizycznej. 
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Dlatego przedstawione mi do oceny opracowanie, omawiające 

przez Doktoranta w swoich badaniach ocenę skuteczności leczenia 

zaburzeń osi i długości kończyn dolnych u dzieci wykorzystując metody 

czasowego blokowania chrząstek wzrostowych śrubami kaniulowanymi   

i płytkami ósemkowymi w materiale Kliniki w Lublinie – zasługuje w pełni 

na uznanie i jest nadal bardzo aktualnym a jednocześnie trudnym 

zagadnieniem.  

Założenia pracy sformułowane są właściwie, a przedstawione 

problemy badawcze potwierdzają bardzo staranne opracowanie  

i przygotowanie metodologiczne pracy 

 

Oceniana przeze mnie rozprawa doktorska jest napisana bardzo 

zwięzłym, poprawnym językiem. Zawiera 106 stron maszynopisu, 

uzupełnione 24 rycinami oraz 107 pozycjami piśmiennictwa, 

przedstawiające doniesienia polskie i zagraniczne porównujące badania 

innych autorów uwiarygadniając własne spostrzeżenia Doktoranta.   

W kolejnych podrozdziałach Autor bardzo przejrzyście przypomina 

fizjologiczne kształtowanie osi kończyn dolnych w okresie rozwoju. 

Etiopatogenezę zaburzeń długości i osi kończyn dolnych u dzieci. 

Opisuje patomechanizmy i etiologie oraz systematyzuje skutki kliniczne 

jakie wywołuje, te zaburzenia   po zakończeniu rozwoju.  

Bardzo syntetycznie przedstawia metody rozpoznania zaburzeń 

długości i osi kończyn oraz mechanizmy ich powstania i metody leczenia 

tych zaburzeń za pomocą czasowego zablokowania chrząstek 

wzrostowych  

W kolejnych częściach autor omawia diagnostykę obrazową i jej 

znaczenie w nierówności kończyn i zaburzenia ich osi. Szczegółowo 

przedstawia badania radiologiczne.  

   .   
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Materiał pracy stanowią wyniki leczenia dzieci z koślawością bądź 

szpotawością stawów kolanowych nierównością kończyn dolnych, które 

były hospitalizowane w latach 2010 – 2017.  U każdego z pacjentów, 

zostały wykonane badanie ortopedyczne oraz ocena radiologiczna. 

Kwalifikując pacjenta do zabiegu korekcji osi lub nierówności kończyn 

dolnych wykonano rtg posturalne kończyn dolnych, na podstawie którego 

wyznaczono oś mechaniczną kończyny, oś anatomiczną, odchylenie osi 

mechanicznej kończyny (MAD), (mLDFA) i (mMPTA) oraz anatomiczny 

kąt udowo piszczelowy (TFA). Analogicznym badaniom poddano grupę 

dzieci z nierównością kończyn dolnych. Chorzy zostali poddani ocenie 

przedoperacyjnej i końcowej obejmującej badanie zakresu ruchów, 

zaburzeń osi, różnicy długości kończyn. U każdego chorego na etapie 

planowania leczenia operacyjnego wykonano sylwetkowe pomiarowe 

radiologiczne kończyn dolnych z wyliczeniem różnicy długości kończyn 

dolnych z dokładnością do 1 mm.    

Badaniem retrospektywnym objęto 231 dzieci operowanych z powodu 

zaburzeń osi i długości kończyn dolnych w latach 2010 – 2017 w Klinice 

Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

z wykorzystaniem małoinwazyjnych metod blokowania chrząstek 

wzrostowych.  Koślawości kolan stwierdzono u 158 pacjentów – 68,4%. 

Z powodu szpotawości oceniono wyniki leczenia u 41 pacjentów - 17,7 

%, a grupę 32 dzieci co stanowiło 13,8 % z nierówną długością kończyn 

dolnych. Każda z grup pacjentów została przeanalizowana pod kątem 

płci, wieku, przedoperacyjnej deformacji, czasu hospitalizacji, metody 

leczenia, czynników ryzyka oraz oceniono efekt kliniczny i radiologiczny 

leczenia. 

Średni wiek operowanych pacjentów wyniósł 145 miesięcy (od 93 

do 185 miesięcy. Koślawość przedoperacyjna wynosiła średnio 14,4 
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stopni wahając się od 10 do 25 stopni.  

Po zakończonym leczeniu koślawość wyniosła średnio 4,58 

stopnia, wahając się od 8 stopni koślawości do 3 stopni szpotawość 

(hiperkorekcja). Średnio uzyskano 9,79 stopni korekcji (od 4 do 19 

stopni). Odchylenie osi mechanicznej kończyny (MAD) przed operacją 

wynosiło 19,8 mm (14 – 25 mm), natomiast po zakończonym leczeniu 

2,09. Tak więc średnia korekcja MAD wyniosła 16,7 mm (od 1 do 28 

mm). Średni czas leczenia tj. czas od wykonania epifizjodezy do 

momentu usunięcia zespolenia wyniósł 13,2 miesiąca (do7 do 24 

miesięcy). Średnia długość hospitalizacji dzieci operowanych wyniosła 

3,29 dnia (od 3 do 6 dni). Czas obserwacji pacjentów po zakończonym 

leczeniu i usunięciu materiału zespalającego wyniósł 58,6 miesięcy, 

wahając się od 15 do 105 miesięcy.  

Średni wiek pacjentów operowanych metodą płytek ósemkowych 

wyniósł 138 miesiące (93 do 179 miesięcy), natomiast wiek pacjentów 

leczonych metoda śrub kaniulownaych był wyższy i wyniósł 156 

miesięcy, wahając się od 117 do 185 miesięcy. 

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w korekcji MAD pomiędzy 

pacjentami leczonymi metodą śrub w porównaniu pacjentów leczonych 

metodą płytek ósemkowych(Z = 0,63; p > 0,05).Wykazano jednocześnie, 

że czas leczenia metodą śrub był statystycznie dłuższy niż przy 

zastosowaniu płytek ósemkowych. 

Podobne zależności wykazano w ocenie wyników leczenia grupy 

pacjentów ze stwierdzoną szpotawością kolan. 

Niepowodzenia i trudności podczas leczenia 

Spośród 231 chorych operowanych w Klinice Ortopedii i 

Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

zaobserwano około 7 % trudności i niepowodzeń o wieloczynnikowej 

etiologii. 
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U jednego pacjenta (0,43%) materiał zespalający został usunięty 

po 2 tygodniach od zabiegu z powodu miejscowego odczynu 

alergicznego.  

W dwóch przypadkach doszło do zakażenia rany pooperacyjnej (0,86%), 

w 9 przypadkach do złamana śrub stabilizujących płytki ósemkowe 

(3,9%), a u 4 pacjentów doszło do wysunięcia śrub kaniulowanych z 

kości w metodzie Metaizeau (1,7%). U jednego pacjenta (0, 43%) doszło 

do wysunięcia płytki ósemkowej, co związane było z błędem techniki 

operacyjnej tj. zastosowanie zbyt krótkich śrub kaniulowanych 

fiksujących płytkę ósemkową. Z kolei problem migracji śrub u pacjentów 

operowanych metodą Metaizeau związany był z kilkakrotną wymianą 

zespolenia w trakcie operacji co doprowadziło do poszerzenia kanału i 

nieprawidłowej fiksacji śruby w nasadzie kości. 

Nawrót deformacji dotyczył 12 dzieci operowanych z powodu 

koślawości kolan (7,6%), większość była leczona w 9-10 roku życia. 

Nawrotów w grupie dzieci ze szpotawością kolan i nierówną długością 

kończyn dolnych nie zaobserwowano. Główną przyczyną nawrotu 

deformacji koślawej kończyn dolnych u pacjentów operowanych w 

Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie była nadwaga i otyłość oraz współistniejący zespół 

hipermobilności stawów a zabieg wykonano poniżej 10 roku życia. Po 

uzyskaniu korekcji deformacji osi kończyn dolnych, dzieci nie zmieniały 

nawyków żywieniowych i nie podejmowały aktywności fizycznej. Wśród 

pacjentów, u których przeprowadzono małoinwazyjne zabiegi blokowania 

chrząstek wzrostowych u 15 (9,4 %) stwierdzono zespól hipermobilności 

stawów, natomiast u 37 pacjentów (23,4%) nadwagę i otyłość.  

Hiperkorekcja. 

Problem hiperkorekcji osi kończyn dolnych dotyczył 10 pacjentów 

(6,3%), wszyscy operowani z powodu nadmiernej koślawości.  
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We wszystkich przypadkach spowodowany był brakiem współpracy 

rodziców dziecka z zespołem leczącym. 

 Rodzice byli informowani zarówno ustnie jak i pisemnie przez wpis 

w karcie informacyjnej o koniecznej kontroli po 3 miesiącach od zabiegu 

operacyjnego. W tych przypadkach rodzice zgłaszali się do kontroli 

średnio po 12 miesiącach od operacji i niejednokrotnie była to pierwsza 

wizyta w Poradni Przyklinicznej od momentu usunięcia szwów.  

Na wykonanych radiogramach posturalnych stwierdzano szpotawość 

kończyn dolnych średnio ok 3 stopni i kwalifikowano pacjentów do 

pilnego usunięcia materiału zespalającego. Rodzice pytani o przyczynę 

braku okresowych kontroli w Poradni Przyklinicznej podawali: satysfakcję  

z efektu leczenia, brak dolegliwości zgłaszanych przez dziecko oraz 

poprawę wydolności pacjenta i bardzo dobry efekt kliniczny.  

We wszystkich przypadkach hiperkorekcji nie stwierdzono wskazań do 

leczenia operacyjnego i obserwowano stopniową poprawę osi kończyn 

dolnych. 

Opis prowadzonych badań i ich wyników jest bardzo szczegółowy i 

dzięki przejrzystemu przedstawieniu ich w tabelach, pozwala zrozumieć 

wszelkie zależności stwierdzane podczas wykonywania tego 

opracowania i otrzymanych wyników. Rozdział ten potwierdza bardzo 

rzetelne przygotowanie autora w opracowaniu tego zagadnienia.  

Bardzo interesującym rozdziałem jest dyskusja, którą autor 

połączył z omówieniem wyników. Ilustrując zaburzenia wzrostu dalszych 

nasad kości udowej i bliższej kości piszczelowej.  

Doktorant wykazał się   dobrą znajomością   piśmiennictwa dotyczącego 

tematu rozprawy, jak również właściwego i swobodnego zastosowania 

go w celu poparcia swoich wyników.  

Dyskusje oparł na doświadczeniu i opiniach autorów, którzy mają 

największe doświadczenie w leczeniu dzieci z tego typu zaburzeniami 
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rozwojowymi kończyn. Jest to bardzo wartościowa część pracy. Ważnym 

stwierdzeniem chociaż nie popartym badaniami własnymi Autora jest 

wskazanie, że zablokowanie chrząstek wzrostowych na poziomie uda i 

piszczeli ma ogólnie większy potencjał korekcyjny niż zablokowanie tylko 

uda lub tylko piszczeli. Założenie, że skutkuje to wyższym potencjałem 

nadmiernych korekcji lub nawrotów, nie zostało potwierdzone w tych 

badaniach a także w dostępnej literaturze  

 Wnioski są sformułowane prawidłowo i w pełni odpowiadają 

założonym celom pracy. Zastanawiam się tylko czy w przygotowywaniu 

publikacji tego opracowania, na co w pełni zasługuje, Autor nie powinien 

zrezygnować z wniosków nr 4 i 5 ponieważ nie wynikają one 

bezpośrednio z badań Doktoranta. 

 

Streszczenie napisane jest bardzo zwięźle i zawiera wszystkie 

najistotniejsze elementy przeprowadzonych badań i wyciągniętych na ich 

podstawie spostrzeżeń i wniosków.  

W trakcie czytania tego interesującego opracowania nasunęły mi 

się dwa następujące pytania do autora: 

 

1. Czy utrzymanie wszczepionych implantów w okolicę chrząstek 

wzrostowych do czasu uzyskania niewielkiej szpotawości 

zmniejszyłoby częstość   nawrotu koślawości po ich usunięciu.? 

 

2. Jaki jest optymalny wiek operacyjnej korekcji koślawości   osi  

kończyny  z zastosowaniem płytki ósemkowej?  
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Oceniając przedłożoną mi do recenzji rozprawę doktorską lekarza 

medycyny Damiana Pietrzyka pt. :„Ocena skuteczności leczenia 

zaburzeń osi i długości kończyn dolnych metodami czasowego 

blokowania chrząstek wzrostowych w latach 2010 – 2017 w materiale 

Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie” stwierdzam, iż stanowi ona interesujący dorobek autora i należy 

pogratulować Doktorantowi oraz jego promotorowi Panu prof.dr hab. 

med. Grzegorzowi Kandzierskiemu wyboru interesującego tematu 

badań, właściwego i bardzo starannego doboru metod badawczych, a 

także prawidłowego formułowania założeń i celów pracy, które osiągnął 

Doktorant przedstawionymi wynikami i wyciągniętymi na ich podstawie 

wnioskami.  

W związku z powyższymi faktami uważam, że przedstawiona 

mi do oceny rozprawa doktorska lekarza medycyny Damiana 

Pietrzyka pt. „Ocena skuteczności leczenia zaburzeń osi i długości 

kończyn dolnych metodami czasowego blokowania chrząstek 

wzrostowych w latach 2010 – 2017 w materiale Kliniki Ortopedii i 

Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,  

której promotorem jest Pan Prof.dr hab. med. Grzegorz Kandzierski  

spełnia wszystkie ustawowe przesłanki wymagane dla rozpraw 

doktorskich i mam zaszczyt prosić Wysoką Radę Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o przyjęcie 

wniosku: o dopuszczenie lekarza medycyny Damiana Pietrzyka 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 


