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Streszczenie w języku polskim: 

Nierówna długość kończyn  jest częstą wadą rozpoznawaną u dzieci, może wynikać  

z wydłużenia (ok 10%) lub skrócenia (90%) kończyny.  

Różnica długości kończyn dolnych poniżej 1 cm występuje u 30 % populacji dzieci i zwykle 

nie wymaga interwencji ortopedycznej.  

Różnica długości powyżej 2 cm powoduje  kończyn powoduje asymetryczne działanie sił na 

kręgosłup, miednicę, stawy kończyn dolnych. W wieku dorosłym powoduje to zmiany 

przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, stawu biodrowego  

i kolanowego dłuższej kończyny oraz utrwalone końskie ustawienie stopy kończyny krótszej 

wpływając znacząco na statykę i dynamikę całego ciała a w konsekwencji na jego 

funkcjonowanie.  

Ta grupa pacjentów wymaga leczenia dostosowanego do wieku, etiologii i wielkości skrócenia 

prognozowanego po zakończeniu wzrostu.  

Leczyć nierówną długość kończyn możemy sposobami nieoperacyjnymi, używając wkładek 

wyrównujących, butów ortopedycznych lub protez w przypadku różnicy długości kończyn do 

2 cm. W leczeniu operacyjnym wykorzystujemy procedury skracające kończynę dłuższą takie 

jak epifizjodezy lub skrócenie jednoczasowe różnica 2-5cm  oraz wydłużające kończynę 

krótszą egalizacja metodą Ilizarowa różnica powyżej 5 cm. 

Epifizjodeza jest to małoinwazyjne, chirurgiczne, czasowe lub ostateczne zablokowanie 

chrząstki wzrostowej.  

Pierwsza nieodwracalna epifizjodeza została wprowadzona przez Phemistera w 1933 r. poległa 

na zniszczeniu chrząstki wzrostowej , odwracalna przez Blounta w 1949r. z użyciem skobli w 

których punkt podparcia sił ściskających jest umieszczony w miejscu wprowadzenia implantu 

co generuje duże siły i może uszkodzić chrząstkę . W najnowszej metodzie blokowania 

chrząstek wzrostowych stosujemy elastyczną płytkę w kształcie cyfr „8” i dwie śruby 

wprowadzone, jedna dystalnie, druga proksymalnie , równolegle do chrząstki wzrostowej. 

Użycie takich implantów przenosi punkt podparcia sił ściskających poza strefę wzrostową 

przyśpieszając początek kompresji chrząstki jednocześnie elastyczność płytki zmniejsza 

ryzyko uszkodzenia chrząstki wzrostowej a co za tym idzie ryzyko przedwczesnego 

zakończenia wzrostu. 



W przypadku nierównej długości kończyn dolnych blokujemy chrząstki wzrostowe dalszej 

części kości udowej i bliższej części kości piszczelowej ponieważ ich potencjał wzrostowy 

wynosi odpowiedni 70% i 60% potencjału wzrostowego odpowiednich kości. 

Leczenie operacyjne nierównej długości kończyn metodą czasowej epifizjodezy implantami 8-

plate jest procedurą małoinwazyjną, bezpieczną i dobrze tolerowaną przez pacjenta dającą 

dobre efekty leczenia przy stosunkowo mały odsetku powikłań. 

Jednak zbyt wczesna kwalifikacja a co za tym idzie długi czas leczenia tą metodą  może 

spowodować zaburzenie kształtu stawu kolanowego i deformacji kątowej. Literatura opisuje 

głównie efekt leczenia w postaci osiągniętego wyrównania. Niewiele źródeł traktuje  

o wystąpieniu wtórnych deformacji. 

Cel pracy 

Celem rozprawy doktorskiej jest ustalenie wpływu czasowego blokowania chrząstki 

wzrostowej na kształt bliższego końca kości piszczelowej, określenie końcowej osi 

mechanicznej po zakończeniu leczenia i wzrostu. Ustalenie ram czasowych bezpiecznego 

stosowania  tej procedury. 

Materiał 

Analizie klinicznej i radiologicznej poddano 60 pacjentów leczonych z powodu nierównej 

długości kończyn dolnych metodą czasowej epifizjodezy we własnym materiale klinicznym. 

Materiał obejmuje 60 pacjentów ( 24 dziewcząt, 36 chłopców) w wieku 8-13 lat leczonych w 

latach 2010-2019 z powodu różnicy długości kończyn, metodą czasowej epifizjodezy przy 

użyciu płytek typu „8-Plate”.  

Kwalifikacje operacyjną wykonywano na podstawie badania klinicznego, pomiarowych 

radiogramów posturalnych kończyn dolnych, na których oceniano długości poszczególnych 

segmentów w mm. oraz prognozowanej różnicy długości kończyn szacowanej na podstawie 

kalkulatora Multiplier (International Center for Limb Lengthening, Baltiomre). 

Protokół badania oraz formularz zgody zostały zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Metody 

Ocena radiogramów obejmujących całą kończynę dolną wykonywanych na stojąco. Zdjęcia w 

wystandaryzowanej pozycji wykonywano przed kwalifikacją i co +/- 6 miesięcy w trakcie 

leczenia.  



Ocena osi mechanicznej kończyny, anatomicznej kości piszczelowej, osi stawowej. Pomiary 

kąta nachylenia kłykci bliższego końca kości piszczelowej oraz kąta wierzchołka plateau 

piszczeli.  

Wnioski: 

Analiza wyników moich badań pozwala mi sformułować następujące wnioski:  

1. Leczenie LLD epifizjodezą, przy użyciu implantów 8-plate, powoduje zaburzenie kształtu 

stawu kolanowego.  

2. Leczenie LLD epifizjodezą, przy użyciu implantów 8-plate, wpływa na oś anatomiczną kości 

i  mechaniczną kończyny. 

3. Leczenie LLD epifizjodezą, przy użyciu implantów 8-plate, nie może doprowadzić do 

nieodwracalnego zahamowania czynności chrząstki wzrostowej. 

4. Leczenie LLD epifizjodezą, przy użyciu implantów 8-plate powyżej 24 miesięcy prowadzi 

do zmian kształtu i osi mechanicznej kończyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Streszczenie w języku angielskim: 

The leg length discrepancy is a common defect diagnosed in children, it may arise 

from elongation (about 10%) or shortening (90%) of the limb. 

A lower limb length difference of less than 1 cm occurs in 30% of the child population  

and usually does not require orthopedic intervention. 

A difference of more than 2 cm in length causes the limbs to act asymmetrically on the spine, 

pelvis and joints of the lower limbs. In adulthood, this causes overload-degenerative changes 

in the lumbar spine, the hip and knee joint of the longer limb and the fixed equine position of 

the foot of the shorter limb, significantly affecting the statics and dynamics of the whole body 

and, consequently, its functioning. 

This group of patients requires treatment according to age, etiology, and the size  

of the shortening that is projected after the end of growth. 

We can treat unequal limb length by non-surgical methods, using equalizing inserts, orthopedic 

shoes or prostheses in the event of limb length differences up to 2 cm. In surgical treatment, we 

use procedures that shorten the longer limb, such as epiphysiodesis  

or simultaneous shortening of 2-5 cm difference, and lengthening the shorter limb with  

the Ilizarov method, a difference of more than 5 cm. 

Epiphysiodesis is a minimally invasive, surgical, temporary or permanent blockage  

of the growth plate. 

The first irreversible epiphysiodesis was introduced by Phemister in 1933 due to destruction of 

growth cartilage, reversible by Blount in 1949. with the use of staples in which the point of 

support of the compressive forces is placed in the place where the implant is inserted, which 

generates high forces and can damage the cartilage. In the newest method of blocking the 

growth plate we use a flexible plate in the shape of numbers "8" and two screws inserted, one 

distal and the other proximally, parallel to the growth plate. The use of such implants moves 

the point of support of the compressive forces beyond the growth zone, accelerating the 

beginning of cartilage compression, at the same time the flexibility of the plate reduces the risk 

of damage to the growth plate and thus the risk of premature termination of growth. 



In the case of LLD, we block the growth cartilages of the distal part of the femur  

and the proximal part of the tibia, because their growth potential is the corresponding 70% and 

60% of the growth potential of the respective bones. 

Surgical treatment LLD using the method of temporary epiphysiodesis with 8-plate implants is 

a minimally invasive procedure, safe and well-tolerated by the patient, giving good treatment 

results with a relatively low complication rate. 

However, too early qualification and thus a long treatment time with this method may disturb 

the shape of the knee joint and cause angular deformation. The literature describes mainly the 

treatment effect in the form of the achieved equalization. Few sources mention  

the occurrence of secondary deformations. 

Objective of the work 

The aim of the doctoral dissertation is to determine the effect of temporary blockage of the 

growth plate on the shape of the proximal end of the tibia, to determine the final mechanical 

axis after completion of treatment and growth. Establish a time frame for the safe use of this 

procedure. 

Material 

The clinical and radiological analysis was performed on 60 patients treated for LLD with  

the method of temporary epiphysiodesis in our own clinical material. 

The material includes 60 patients (24 girls, 36 boys) aged 8-13 years treated in 2010-2019 due 

to the difference in limb length, by temporal epiphysiodesis using "8-Plate" plates. 

Surgical qualifications were performed on the basis of a clinical examination, measurement of 

postural radiographs of the lower limbs, on which the lengths of individual segments  

in mm were assessed. and the predicted limb length difference estimated on the basis  

of the Multiplier calculator (International Center for Limb Lengthening, Baltiomre). 

The study protocol and the consent form were approved by the Bioethics Committee  

of the Medical University of Lublin. 

 

 

 



Methods 

Assessment of radiographs covering the entire lower limb performed while standing. Pictures 

in a standardized position were taken before qualification and every +/- 6 months during 

treatment. 

Assessment of the mechanical axis of the limb, anatomical tibia, articular axis. Measurements 

of the angle of the condyles of the proximal end of the tibia and the angle  

of the apex of the tibial plateau. 

Conclusions: 

The analysis of the results of my research allows me to formulate the following conclusions: 

1. Treatment of LLD with epiphysiodesis using 8-plate implants causes disturbance  

of the shape of the knee joint. 

2. Epiphysiodesis treatment of LLD using 8-plate implants influences the bone anatomical and 

mechanical axis of the limb. 

3. Treatment of LLD with epiphysiodesis using 8-plate implants must not lead to irreversible 

inhibition of the growth cartilage function. 

4. Treatment of LLD with epiphysiodesis using 8-plate implants for more than 24 months leads 

to changes in the shape and mechanical axis of the limb. 

 


