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Gojenie kości
(bone healing)

Defi nicja

Wywołany urazem ciąg reakcji komórko-
wych i biochemicznych organizmu zmie-
rzający do odtworzenia ciągłości kości 
i przywrócenia jej pierwotnej struktury.

Fizjologia zrostu kostnego

�  Gojenie kości jest skutkiem zarówno aktyw-
ności kościotwórczej okostnej, jak i proce-
sów zachodzących w krwiaku pourazowym. 

�  Warunkowane jest ono zwiększoną aktyw-
nością granulocytów, makrofagów, lim-
focytów T, osteoblastów i osteoklastów 
uczestniczących w reakcji zapalnej po-
wstającej w miejscu złamania. 

�  Istotną rolę w procesie zrostu kostne-
go odgrywają również mediatory proce-
su zapalnego (prostaglandyny i interleu-
kiny) oraz czynniki wzrostu (np. BMP-2) 
produkowane przez osteoblasty. Są one 
stymulowane przez komórki macierzyste 
szpiku obecne w krwiaku pourazowym. 

�  Dla prawidłowego przebiegu procesów go-
jenia potrzebne jest unieruchomienie odła-
mów (wyeliminowanie ruchów, szczególnie 
translacyjnych, angulacyjnych i rotacyj-
nych) oraz właściwe ukrwienie. 

�  Czynnikami sprzyjającymi gojeniu są ana-
tomiczna repozycja odłamów oraz kom-
presja międzyodłamowa.

Fazy gojenia złamania
�  Faza stymulacji histochemicznej — 4–6 ty-

godni od złamania,
�  faza stymulacji piezoelektrycznej krysz-

tałów hydroksyapatytu — po 6–8 tygo-
dniach od złamania do uzyskania zro-
stu.

Czynniki wpływające negatywnie na dyna-
mikę procesów gojenia kości:
�  Ogólnoustrojowe:
 —  choroby współistniejące (cukrzyca, 

miażdżyca, niewydolność krążeniowo-
-oddechowa, choroby układowe),

 —  środowiskowe (zły stan odżywienia, 
alkoholizm, nikotynizm).

�  Miejscowe:
 —  lokalizacja złamania (trzon, szczególnie 

1/3 dalsza kości piszczelowej),
 —  rodzaj złamania (otwarte, zmiażdże-

niowe, stawowe),
 —  upośledzenie unaczynienia i unerwie-

nia,
 —  zły stan tkanek miękkich,
 —  ubytki kości,
 —  zanieczyszczenie.
�   Nieprawidłowości repozycji odłamów 

kostnych (dystensja odłamów, interpozy-
cje tkanek miękkich):



90 Część I

�  brak zrostu — brak cech zrostu kostnego 
powyżej 4 miesięcy,

�  staw rzekomy — utrwalony brak zrostu kost-
nego; rodzaje stawów rzekomych (ryc. 8.1):

 —  witalne (biologicznie reaktywne):
  �  hipertrofi czne, 
  �  oligotrofi czne;

Rycina 8.1. Staw rzekomy: a — hipertrofi czny z za-
gięciem koślawym w dalszej części kości piszczelowej 
i strzałkowej; b — atrofi czny trzonu kości udowej.

 —  awitalne (atrofi czne — biologicznie 
niereaktywne):

  � dysplastyczne,
  � aplastyczne;
�  zrost nieprawidłowy (zaburzenia osi, 

translacja odłamów, skrócenie kości).

Leczenie

Dobór metod leczenia zależy od przyczyny 
i typu stawu rzekomego. 

Metody leczenia:
�  stawów rzekomych hipertrofi cznych (po-

wstają przede wszystkim z powodu braku 

 —  nieadekwatna stabilizacja odłamów 
(zły dobór techniki operacyjnej),

 —  nieodpowiedni przebieg pooperacyjne-
go leczenia usprawniającego.

Metody wspomagania zrostu kostnego
�  Dynamizacja zespolenia (zmniejszenie 

sztywności zespolenia, np. poprzez usunię-
cie śrub ryglujących gwóźdź śródszpikowy 
lub kompresję stabilizatora zewnętrznego),

�  impulsowe pole elektromagnetyczne (PEMF),
�  sprzężone pole magnetyczne (CMF),
�  stymulacja prądem stałym,
�  ultradźwięki o małej intensywności,
�  ultradźwiękowa fala uderzeniowa,
�  laser.

Zaburzenia
zrostu kostnego
(disturbance of bone union)

Epidemiologia

�  5 do 10% wszystkich złamań,
�  znacznie częściej u dorosłych, w lokalizacji 

trzonowej i w złamaniach otwartych, bar-
dzo rzadko u dzieci.

Etiologia i patogeneza

Większość czynników opóźniających gojenie 
(wymienionych w punkcie „Fizjologia zrostu 
kostnego”) może doprowadzić do zaburzeń 
zrostu w jednym z trzech mechanizmów:
�  nieprawidłowe ukrwienie odłamów,
�  nieadekwatna stabilizacja odłamów,
�  infekcja.

Systemy klasyfi kacji

�  Zrost opóźniony — przedłużenie okresu 
gojenia kości powyżej 6 miesięcy przy sta-
le postępującym, powolnym zroście,

a b



91Biologia zrostu kostnego. Zaburzenia zrostu kostnego

Stawy rzekome septyczne

Jest to szczególnie trudny problem terapeu-
tyczny. Warunkiem trwałego wyleczenia jest 
osiągnięcie dwóch celów leczenia:
�  wygojenie procesu zapalnego kości (de-

bridement, resekcja ogniska zapalnego, 
usunięcie martwaków [sekwestrektomia], 
ogólna i miejscowa antybiotykoterapia);

�  uzyskanie zrostu kostnego (adaptacja odła-
mów, stabilizacja, kompresja międzyodła-
mowa, czynniki pobudzające biologię zro-
stu kostnego).

W czasie operacji założenia aparatu 
dystrakcyjnego przy niewielkich ubytkach 
kostnych można wykonać jednoczasową 
kompresję na poziomie stawu rzekomego, 
a dodatkowo, w razie potrzeby, osteotomię 
dystrakcyjną. W znacznych ubytkach po wy-
gojeniu procesu zapalnego stosuje się tech-
nikę transportu wewnętrznego, polegającą 
na jednoczesnej dystrakcji miejsca osteo-
tomii i kompresji miejsca ubytku. Po wy-
pełnieniu tym sposobem ubytku kostnego 
najczęściej konieczne jest odświeżenie odła-
mów i zapewnienie ich kontaktu poprzez 
operacyjne „zadokowanie” transportowane-
go odłamu. 

Piśmiennictwo. 
Zalecana literatura rozszerzająca
Limb Lengthening and Reconstruction Surgery, ed. by 

S.R. Rozbruch, S. Ilizarov, Informa Healthcare 
USA Inc., New York 2007. 

Traumatologia narządu ruchu, pod red. D. Tylmana, 
A. Dziaka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 1996.

stabilności) polegają na zapewnieniu ciszy 
mechanicznej w obrębie szczeliny złamania:

 —  osteosynteza stabilna:
  �  stabilizacja śródszpikowa z rozwier-

ceniem jamy szpikowej (przeszczepy 
kostne),

  �  stabilizacja zewnętrzna — metoda 
kompresyjno-dystrakcyjna (aparaty 
pierścieniowe, monolateralne);

 —  stymulacja mechaniczna — obciąża-
nie kości wywołuje zjawisko piezoelek-
tryczne (pojawienie się potencjału elek-
trycznego na powierzchni kości pod 
wpływem jej naprężeń);

�  stawów rzekomych atrofi cznych (powsta-
ją w wyniku upośledzenia ukrwienia odła-
mów): 

 —  wymagają biologicznego czynnika sty-
mulującego zrost kostny: 

  �  oprócz ustabilizowania odłamów na-
leży zwiększyć powierzchnię kontak-
tu, dopasowując ich kształt lub wy-
konując resekcję stawu rzekomego,

  �  efekt pobudzenia biologicznego 
można uzyskać poprzez: zastosowa-
nie przeszczepów kostnych autogen-
nych w miejscu stawu rzekomego 
(dekortykacja kostno-okostnowo-
-mięśniowa według Judeta, prze-
szczepy auto- i allogeniczne według 
Forbesa), zastosowanie czynników 
wzrostu (np. PRP, BMP) lub wy-
konanie osteotomii dystrakcyjnej 
na innym poziomie (w ten sposób 
można również uzyskać egalizację 
kończyn);

 —  na poziomie stawu rzekomego lub miej-
sca resekcji należy prowadzić kompre-
sję lub w celu pobudzenia zrostu naprze-
mienną kompresję i dystrakcję („metoda 
akordeonu”).










