
Pier wot ny czło wiek pró bo wał le czyć po wsta łe ura -
zo we uszko dze nia dzia ła jąc in stynk tow nie, oszczę dzał
zła ma ną koń czy nę, ta mo wał krwa wie nie z ra ny, a pod -
pa tru jąc zwie rzę ta pró bo wał wy ko rzy stać dzia ła nie
lecz ni cze nie któ rych ro ślin. Je że li uzy ska ne efek ty by -
ły ma łe, wzy wał na po moc si ły nad przy ro dzo ne, a nie -
po wo dze nia mi ob cią żał złe mo ce. Trud no usta lić kto
pierw szy unie ru cho mił zła ma ną koń czy nę i czy do ko -
na no te go przy po mo cy ka wał ka ki ja, czy twar dej ko -
ry umo co wa nej do koń czy ny. Ta ką for mę unie ru cho -
mie nia spo ty ka no w naj star szych zna le zi skach ar che -
olo gicz nych. Przyj mu je się, że już na eta pie opa no wa -
nia tech ni ki wznie ca nia ognia pier wot ne spo łe czeń -
stwa pró bo wa ły le czyć ra ny, unie ru cha miać zła ma nia,
a ta kże sto so wa ły no sze do trans por tu cho re go.

Zdo by wa nie wie dzy i umie jęt no ści na za sa dzie ob -
ser wa cji sta no wi ło pod sta wę roz wo ju czło wie ka, stąd
Berg son za pro po no wał, że by na zwę ho mo sa piens za -
mie nić na ho mo fa ber – czło wiek wy twa rza ją cy, prak -
ty ku ją cy/!/.

Za pew ne pierw sze za bie gi ope ra cyj ne mia ły cha -
rak ter ry tu al ny, lecz jed no cze śnie mia ły rów nież cha -
rak ter lecz ni czy, a ta kże za po bie gaw czy.

Pierw sze zor ga ni zo wa ne cy wi li za cje da tu je się na
okres co naj mniej 4 ty się cy lat przed na szą erą. W tym
cza sie dzia łal ność za bie go wą w naj wy ższym stop niu
opa no wa li Hin du si. Umie li na sta wić zwich nię cia i le -
czyć zła ma nia. Wy ci na li gu zy i usu wa li ka mie nie z pę -
che rza mo czo we go. Wy ko ny wa li rów nież sku tecz nie
pla stycz ne re kon struk cje no sa, ob ci na ne go za ka rę
z wy ro ku są du [l,2].

W swo jej dzia łal no ści ho mo fa ber wy my ślał co raz
now sze me to dy le cze nia zła ma nej ko ści. We dług ra -
por tów kon kwi sta do rów już Az te ko wie i In ko wie pró -
bo wa li, po dob no z po wo dze niem, ze spa lać zła ma ną
kość udo wą prę ta mi drew nia ny mi wpro wa dza ny mi
śród sz pi ko wo [3].

Dzia ła nia lecz ni cze wy ma ga ły co raz więk szej zna -
jo mo ści bu do wy cia ła ludz kie go i wa run ków umo żli -
wia ją cych prze pro wa dze nie za bie gu bez stre su i bó lu
oraz za gro że nia za ka że niem.

Pod sta wy na uk me dycz nych wią żą się z Hi po kra te -
sem, pra ca mi le ka rzy arab skich, pra ca mi Ga le na, Cet -
su sa i wie lu in nych, jed nak wła ści wy roz wój le cze nia
ope ra cyj ne go był mo żli wy do pie ro po od kry ciu an ty -
sep ty ki, asep ty ki, wpro wa dze niu znie czu le nia, a w le -

cze niu zła mań – po upo wszech nie niu ba dań rent ge -
now skich [4].

Do pie ro w XIX -stu le ciu wę gier ski po ło żnik Sem -
mel we is od krył przy czy nę go rącz ki po ło go wej, nio są -
cej śmierć wśród ro dzą cych. Pra ce Pa steur'a, Ko cha
i wpro wa dze nie an ty sep ty ki na sa le ope ra cyj ne przez
Li ste ra w 1867 ro ku, po zwo lił względ nie bez piecz nie
ope ro wać. Już nie co wcze śniej, bo w ro ku 1847, cho -
rych znie czu la no do za bie gu.

W Pol sce pierw sze wzmian ki o le cze niu zła mań
wią że się z dzia ła niem bra ci Be ne dyk ty nów, spro wa -
dzo nych przez Bo le sła wa Chro bre go [5]. Za pre kur so -
rów pol skiej or to pe dii uwa ża się Jó ze fa Stru sia, Jon -
sto na, Kul mu sa oraz Lu dwi ka Perzy nę [1,5,6].

Po wo ła ny w 1779 ro ku na Kie row ni ka Ka te dry
Chi rur gii Wszech ni cy Ja giel loń skiej Ra fał Jó zef Czer -
wia kow ski, uwa ża ny za „oj ca chi rur gii pol skiej”, prze -
szcze pił na pol ski grunt ca ły do ro bek or to pe dii eu ro -
pej skiej [2]. Spo śród wie lu in nych le ka rzy two rzą cych
pod sta wy pol skiej or to pe dii na le ży wy mie nić Lu dwi ka
Ry dy gie ra, Hi la re go Schra ma, a przede wszyst kim 
Ire ne usza Wie rze jew skie go, kie row ni ka pierw szej 
Ka te dry Or to pe dycz nej po wo ła nej w 1923 ro ku w Po -
zna niu.

Ze szko ły po znań skiej wy szło wie lu wy bit nych or -
to pe dów: Ra sze ja, De ga, Gro bel ski i Wolsz czan.

W tym sa mym cza sie w in nych ośrod kach dzia ła li
Gru ca, Za rem ba, Ła piń ski i in ni [l,2,4,5].

Szcze gól nie pro fe sor Gru ca i ze spół le ka rzy któ -
rym kie ro wał, sta no wi li gru pę sta le po szu ku ją cą no -
wych roz wią zań. To wła śnie pro fe so ro wi Gru cy przy -
pi su je się wy ko na nie w 1949 ro ku pierw szej to tal nej
pla sty ki sta wu bio dro we go [6]. Pro te za by ła wy ko na -
na ze sta li nie rdzew nej, a pa new ka mo co wa na do mied -
ni cy pię cio ma wkrę ta mi. Bez po śred ni wy nik za bie gu
był za do wa la ją cy i do pie ro po 2 la tach do szło do wy -
ła ma nia pa new ko wej czę ści pro te zy. Dal szych prób to -
tal nej al lo pla sty ki sta wu bio dro we go za nie cha no. Rok
póź niej, w 1950 ro ku, w Nor wich w Wiel kiej Bry ta nii,
to tal ną al lo pla sty kę sta wu bio dro we go wy ko nał
McKee [6].

W leczeniu skrzyw ień krę go słu pa, Gru ca, po szu ku -
jąc mo żli wo ści ko rek cji skrzy wie nia, szu ka jąc „sztucz -
 nych mię śni”, sto so wał spi ral ne sprę ży ny sta lo we za -
kła da ne po stro nie wy pu kłej krę go słu pa. Ha czy ki by ły
za cze pia ne za na sa dę (szyj kę) łu ku w otwo rze mię dzy -
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krę go wym, a 2 rzę dy sprę żyn by ły zwy kle wpro wa -
dza ne po mię dzy wy rost ki po przecz ne i że bra, po prze -
cię ciu wię za deł. Uzy ska ne efek ty ko rek cji i sta bil no ści
ze spo le nia by ły do bre, co skło ni ło rów nież do sto so -
wa nia sprę żyn w le cze niu kom pre syj nych zła mań
przed niej ko lum ny krę go słu pa (Ry c. 1).

Z in nych pol skich wy na laz ków do ty czą cych sta bi -
li za cji krę go słu pa (ma ją cych już tyl ko zna cze nie hi sto -
rycz ne), na le ży wy mie nić pły tę zę ba tą opra co wa ną
przez Ja nu sza Da aba. Kon struk cja pły ty by ła nie zwy kle
pro sta, za ło że nie wy ma ga ło jed nak du żych umie jęt no -
ści, by nie uszko dzić łu ków krę gów, przez to wska za nia
do sto so wa nia pły ty by ły bar dzo ogra ni czo ne [7].

Dy na micz ny roz wój me tod le cze nia zła mań przy -
pa da na dru gą po ło wę XX wie ku. Dla wpro wa dze nia
no wo cze snych spo so bów le cze nia, nie zbęd na by ła wie -
dza do ty czą ca bu do wy struk tu ry kost nej, bio me cha ni ki
i po zna nia pro ce sów kształ to wa nia się tkan ki kost nej.

Bu do wę struk tu ry kost nej opi sał w XVI wie ku Ha -
vers, póź niej ba da nia pro wa dzi li Le ewen ho ek i Mon -
ro. Pier wot nie kość by ła trak to wa na ja ko bier na i ma ło
zmie nia ją ca się część ustro ju. Oka za ło się, że kość jest
tkan ką nie zwy kle dy na micz ną, nie tyl ko sta no wią cą
pod sta wo wą struk tu rę szkie le tu, ale rów nież bio rą cą
udział w wie lu pro ce sach nie zbęd nych dla funk cjo no -

wa nia czło wie ka. Kość jest do sko na le ukrwio na przez
na czy nia odo kost no we, szcze gól nie w oko li cach przy -
sta wo wych i przez du że na czy nia wni ka ją ce do ko ści
przez otwo ry odżyw cze [8,9,10].

Od two rze nie ukrwie nia uszko dzo ne go w cza sie zła -
ma nia jest za sad ni czym wa run kiem uzy ska nia zro stu
kost ne go. W ogól nych za ło że niach zrost kost ny prze -
bie ga w 2 fa zach. Pierw sza to or ga ni za cja krwia ka
i po wsta nie nie zor ga ni zo wa nej kost ni ny „kość tka na”,
dru ga to mo de lo wa nie się doj rze wa ją cej kost ni ny
„kość blasz ko wa ta”, po zwa la ją ce na zmia ny kształ tu
i gru bo ści ko ści kształ tu ją cej się w myśl kie run ków
dzia ła nia sił na ci sku. Dzię ki te mu kość mo że się wy -
go ić bez wi docz nych blizn, z cał ko wi tym od two rze -
niem kształ tu i funk cji (re sti tu tio ad in te gru m).

Przy ję to, że pod sta wo wym dzia ła niem za bez pie -
cza ją cym prze bieg go je nia jest unie ru cho mie nie zła -
ma nej ko ści. W Eu ro pie unie ru cho mie nie zła ma nia
łup ka mi w ro ku 1769, za mie nio no na unie ru cho mie nie
gip so we, a za sa dy i wska za nia do sto so wa nia opa trun -
ku gip so we go opi sał Port [11].

Sa mo unie ru cho mie nie mo że być nie wy star cza ją ce
do pra wi dło we go go je nia się zła ma nia, je że li odła my
nie ma ją na le ży te go kon tak tu. Jed nym z istot nych dzia -
łań dla uzy ska nia zro stu zła ma nej ko ści sta ło się na sta -
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wie nie, naj le piej ana to micz ne, któ re umo żli wia naj -
więk szą po wierzch nię kon tak tu odła mów, a jed no cze -
śnie stwa rza naj ko rzyst niej sze wa run ki prze no sze nia
na ci sków po bu dza ją cych i mo du lu ją cych two rze nie się
no wej ko ści. Nie zwy kle wa żne oka za ło się do ci śnię cie
koń ców odła mów. Du ża prze rwa po mię dzy odła ma mi
opóź nia lub unie mo żli wia wy two rze nie się mo stu na -
czy nio we go łą czą ce go frag men ty zła ma nej ko ści
i unie mo żli wia po łą cze nie się wy twa rza nej kost ni ny
i uzy ska nie zro stu. Wa żną ro lę speł nia unie ru cho mie -
nie zła ma nej ko ści do cza su wy two rze nia się kost ni ny.
Te wa run ki naj ła twiej speł nić sto su jąc ze spo le nie ope -
ra cyj ne [10,12,13,14]. 

Z wia do mo ści udo ku men to wa nych wie my, że
w dzie le „Hand buch der Leh re von den Kno chen -
bruch”, już w 1862 ro ku Gurlt za pro po no wał ró żne
spo  so by ope ra cyj ne go le cze nia zła ma nej ko ści [10].
Do bry wy nik ze spo le nia rzep ki pę tla mi z dru tu opi sał
w koń cu 1883 ro ku Li ster, a w 1886 Han smann ja ko
pierw szy użył pły ty do ze spo le nia zła ma nej ko ści [10]

Po cząt ko wo idea ope ra cyj ne go ze spo le nia ko ści
nie mia ła wie lu zwo len ni ków. Do tych nie licz nych na -
le żał La ne, bar dzo zdol ny chi rurg o bły sko tli wej tech -
ni ce ope ra cyj nej, któ ry wie le uwa gi po świę cał ochro -
nie (atrau ma ty za cji) tka nek w cza sie za bie gu; je mu też
za wdzię cza my za sa dę „no to uch tech niq ue”. Ideę ze -
spo le nia we wnętrz ne go kon ty nu ował Fritz Ko enig.
Sto su jąc so lid ne pły ty sta rał się uzy skać ze spo le nie
na ty le sta bil ne, że by wy eli mi no wać po trze bę za kła da -
nia gip su [10].

W roz wo ju idei we wnętrz ne go ze spa la nia ko ści
wa żne miej sce za ję li bra cia Lam bot te: Elie i Al bin.
Szcze gól nie ten dru gi, wszech stron nie uzdol nio ny chi -
rurg (zaj mo wał się mię dzy in ny mi rzeź biar stwem
i mu zy ko wa niem), opra co wał ksią żkę przed sta wia ją -
cej no we kon cep cje ze spo leń. Ja ko pierw szy użył
okre śle nia „oste osyn the sis”, któ re zo sta ło za ak cep to -
wa ne w świe cie le kar skim. W swo jej ksią żce Lam bot -
te mniej miej sca po świę cił po pu lar nym w tym okre sie
ze spo le niom z uży ciem pę tli dru cia nej, przed sta wiał
na to miast no wa tor skie spo so by ze spa la nia zła mań pły -
ta mi, wpro wa dził do le cze nia zła mań pły tę o kształ cie
li te ry „Y” oraz ze wnętrz ne klam ry do sta bi li za cji, na -
zwa ne je go imie niem.

Po my sły Lam bot te by ły bar dzo bli skie obec nie
obo wią zu ją cym stan dar dom, z ideą uzy ska nia ze spo le -
nia sta bil ne go, po zwa la ją ce go na roz po czę cie ru chów
czyn nych na tych miast po za bie gu [10,16].

W roz wo ju tech nik ze spa la nia we wnętrz ne go
znacz ną ro lę ode grał Ame ry ka nin Wil liam Sher man.
Ob ser wu jąc nie ko rzyst ne efek ty ze spo leń zwró cił
uwa gę na ko niecz ność sto so wa nia jed no rod ne go ma te -
ria łu uży te go do za bie gu [10]. Zaj mo wał się me ta lur -
gią, uda ło mu się uzy skać no wy stop wa na du i sta li

o znacz nie lep szej ja ko ści, z ce cha mi neu tral no ści po
wpro wa dze niu w śro do wi sko we wnętrz ne ustro ju [17].
W tym cza sie Er nest W. Hey -Gro ves roz wi jał w An glii
idee ze spo le nia śród sz pi ko we go. Pierw sze ze spo le nia
wy ko nał uży wa jąc koł ków z ko ści sło nio wej, lecz już
pod ko niec I Woj ny Świa to wej sto so wał so lid ne gwoź -
dzie me ta lo we [18]. Na stęp nie Al bee za czął ze spa lać
gwoź dziem szyj kę ko ści udo wej, me to dą wła sne go po -
my słu, a póź niej Neu feld do ze spa la nia wpro wa dził
gwóźdź po łą czo ny z płyt ką. W 1936 ro ku bra cia Rush
wpro wa dzi li do sta bi li za cji zła mań trzo nów ko ści ela -
stycz ne prę ty sta lo we [19].

Ze spo le nie trzo nów ko ści dłu gich prę ta mi śród sz -
pi ko wy mi za wdzię cza my le ka rzo wi nie miec kie mu
Ku ent sche ro wi. W 1940 ro ku Ku ent scher przed sta wił
pręt wła sne go po my słu, wpro wa dzo ny do ja my szpi -
ko wej spo so bem kry tym, blo ku ją cy się przez roz prę ża -
nie [3,20,21]. Po cząt ki by ły trud ne i czę sto wy stę po -
wa ły po wi kła nia. Przed sto so wa niem prę tów śród szpi -
ko wych prze strze gał wiel ki chi rurg au striac ki Bo eh -
ler [22], za le ca jąc gwoź dzio wa nie od ro czo ne. Prze ciw -
ni kiem ze spa la nia śród sz pi ko we go, ze wzglę du na czę -
stą za to ro wość, był rów nież in ny wiel ki au to ry tet Wat -
son -Jo nes [13,21]. Me to da  jed nak roz po wszech ni ła się
bar dzo szyb ko, a po uzu peł nie niu ze spo le nia prę tem
śród sz pi ko wym, śru ba mi ry glu ją cy mi, sto so wa ny mi od
1984, jest do dzi siaj sze ro ko sto so wa na i sta le mo dy fi -
ko wa na  [13,19,22,23] (Ryc. 2).

Me to da spraw dza się w le cze niu zła mań ko ści dłu -
gich, za mknię tych, a ta kże otwar tych, na wet III stop nia
we dług po dzia łu Gu stil lo -An der se na. Ze spo le nie z za -
sa dy po win no być wy ko ny wa ne „na za mknię to”. Dla
więk szej sta bil no ści oraz w le cze niu sta wów rze ko -
mych mo że być za le co ne roz wier ca nie ja my szpi ko -
wej. We dług Co urt -Brow na po wsta ją ca pod czas roz -
wier ca nia mia zga kost na mo że sty mu lo wać pro ces re -
pa ra cyj ny [22,23]. Do brą sta bil ność mo żna uzy skać
sto su jąc cien kie gwoź dzie obu stron nie ry glo wa ne. Po -
zwa la to unik nąć po wi kłań za to ro wych oraz za po biec
po wsta wa niu in nych po wi kłań, w tym ze spo łów prze -
gro dy mię dzy po wię zio wej, szcze gól nie przy ze spa la -
niu pisz cze li.

Od cza su ba dań Han sman na do po ło wy XX wie ku,
mi mo licz nych mo dy fi ka cji, za sad ni czo nie ule gła
zmia nie za sa da kon struk cji ze spo le nia. Do na sta wio -
nych odła mów przy krę ca no śru ba mi pły tę, co po wo -
do wa ło znacz ny na cisk płasz czy zno wy pły ty do ko ści.
Sztyw ność kon struk cji zmniej sza ła się już w 2-3 ty go -
dniu po ope ra cji [12]. W wy ni ku oste oli zy po ja wia ły
się po cząt ko wo mi kro ru chy, a póź niej wy raź na ru cho -
mość i ru chy ro ta cyj no -ści ną ją ce, naj bar dziej nie bez -
piecz ne dla uzy ska nia zro stu. Ten ro dzaj ze spo le nia
na zwa ny ada pta cyj nym pró bo wa no za stą pić ze spo le -
niem kon tak to wym i do ci sko wym. Płyt ki z po dłu żny -
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mi otwo ra mi opra co wa li w 1943 ro ku Tow send i Gil -
fil lan [24]. Za ło że niem ze spo le nia kon tak to we go by ło
utrzy ma nie sta łe go kon tak tu odła mów przez wy ko rzy -
sta nie si ły na pię cia mię śnio we go. Pro ble mem za jął się
Eg gers i w 1948 ro ku, w opar ciu o ba da nia, po okre śle -
niu fi zjo lo gicz ne go do ci sku koń ców odła mów nie -
zbęd ne go do uzy ska nia zro stu od 5 do 20 KG/c m2,
opra co wał pły tę wła snej kon struk cji (con tact splint)
[12,25]. W rze czy wi sto ści bu do wa płyt ki nie po pra -
wia ła sta bil no ści ze spo le nia i nie za po bie ga ła mi kro ru -
chom ści na ją co -ro ta cyj nym. Ko lej ną mo dy fi ka cją by -
ła pły ta opra co wa na przez Gal li so na, grub sza i sztyw -
niej sza. Wła śnie sto su jąc tę pły tę Bag by i Jo nis od kry -
li me cha nizm sa mo do ci sku osio we go odła mów [26].

Po szu ki wa nia spo so bów zwal cze nia ru chów ści na -
ją co -ro ta cyj nych po ze spo le niu odła mów mia ły ró żne
kie run ki. Pró bo wa no dwu sze re go we usta wiać otwo ry
pły tek o wy su nię tych kra wę dziach oraz sto so wać pły -
tę zbu do wa ną na za sa dzie ką tow ni ka „L”.

Jed nak do pie ro uzy ska nie do ci sku mię dzy odła mo -
we go oka za ło się ko rzyst ne. Pier wot nie do cisk wy ko -
rzysty wa no do szyb kie go uzy ska nia ar tro de zy, ale osta -
tecz nie w 1949 ro ku Ro bert Da nis opra co wał i opu bli -
ko wał me to dy sku tecz ne go do ci sku mię dzy odła mo we -
go [27].

Isto ta kon struk cji pły ty po le ga ła na ta kim ufor mo -
wa niu otwo ru, by gło wa śru by przy do krę ca niu po wo -
do wa ła li nij ne prze su wa nie pły ty łącz nie z odła mem,
do ci ska jąc odła my. W 1956 ro ku Bag by z Kli ni ki Mayo
ja ko pierw szy za sto so wał płyt kę z owal ny mi otwo ra -
mi. Jed no cze śnie zwró cił uwa gę, że kom pre sja nie sty -
mu lu je zro stu kost ne go, lecz przy spie sza go je nie przez
zmniej sze nie prze strze ni mię dzy odła ma mi i uzy ska -
nie do brej sta bi li za cji zła ma nia [12,26].

Ory gi nal ny spo sób osio we go do ci sku odła mów
w ze spo le niu płyt ką Da ni sa przed sta wił Yena ble. Po ja -
wi ły się apa ra ty Mu el le ra i Karp fa oraz Ra ma tow skie -
go [12,16,28].

W koń cu lat pięć dzie sią tych Ma ri ce E. Mu el ler
pod jął pio nier skie pra ce Ro ber ta Da ni sa, do ty czą ce
zro zu mie nia ze spa la nia we wnętrz ne go ko ści. W 1958
ro ku w Szwaj ca rii po wsta ła gru pa le ka rzy zaj mu ją -
cych się wie lo stron nie pro ble ma mi ze spa la nia i go je -
nia się zła ma nej ko ści, pod na zwą AO Ar be its ge me in -
schaft fu fc Oste osyn the se fra gen lub ASIF [29,30]

Po wsta ła Fun da cja i La bo ra to rium Chi rur gii Eks -
pe ry men tal nej w Da vos, za da niem któ rej by ło opra co -
wa nie spo so bów ze spa la nia z uwzględ nie niem bio lo gii
ko ści, bio me cha ni ki, ale ta kże me ta lur gii. Wpro wa -
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Ryc. 2a. Różne rodzaje stabilizacji śródszpikowej, zasto -
sowanie gwoździa (gamma)

Ryc. 2b. System ASLS kątowej stabilizacji gwoździa
jest korzystną, małoinwazyjną kombinacją stabilizacji
kątowej gwoździa śródszpikowego
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dzo ne tech ni ki sta ją się stan dar dem le cze nia zła mań.
Co raz lep sze zro zu mie nie pro ce su go je nia się ko ści
po zwa la na co raz sku tecz niej sze le cze nie zła mań otwar -
tych, wie lo miej sco wych, wie lo odła mo wych i zła mań
prze zsta wo wych [29,30,31,32]

Trzon ze spo łu sta no wi li Hans Wil le neg ger, Mau ri -
ce Mu el ler, Mar tin Al l go ewer i Ro ber Schne ider. Był
to jed no cze śnie ze spół wy kła dow ców I Kur su Szko le -
nio we go AO, któ ry miał miej sce w 1960 ro ku w Da vos
[29,30,35]. Sta ran nie i wie lo kie run ko wo usi ło wa no roz -
wią zy wać pro ble my ze spo leń samo do ci sko wych i do -
ci sko wych. Opra co wa no pod sta wy na uko we ze spo leń
neu tra li zu ją cych oraz ró żnych sys te mów ze spo leń sta -
bil nych.

Rów no le gle z ba da nia mi na uko wy mi i kli nicz ny mi
ze spół AO za ini cjo wał prze my sło wą pro duk cje im plan -
tów i in stru men ta rium przez fir my Syn the se i Osteo.

Ak tu al ny po zo stał jed nak pro blem du że go na ci sku
płasz czy zno we go pły ty w cza sie sto so wa nia do ci sku
odła mów się ga ją ce go war to ści 4.500 N. Na cisk po wo -
do wał za bu rze nie ukrwie nia i po wsta wa nie stre fy oste -
opo ro zy w ko ści znaj du ją cej się pod pły tą [32,33,34,
35]. Ani za sto so wa nie pod kła dek si li ko no wo -kau czu -
ko wych, ani płyt z two rzyw sztucz nych, nie roz wią zy -
wa ło te go pro ble mu [12,32]. Do pie ro wpro wa dze nie
sta bi li za cji dy na micz nej, a ta kże sto so wa nie pły ty
z ogra ni czo nym kon tak tem PC Fix (po int con tact fi xa -
tion) i pły ty z gło wa mi śrub mo co wa ny mi w pły cie,
mo gły za po biec po wsta wa niu mar twi cy ko ści [17,21,
34,35].

Sto so wa nie ze spa la nia z uży ciem płyt i do ci skiem
po zwo li ło na uzy ski wa nie zro stu w wa run kach tak
zwa nej ci szy bio me cha nicz nej. Zmniej sze nie do mi ni -
mum szcze li ny zła ma nia uła twia pe ne tra cję na czyń
sys te mów Ha ver sa z odła mu na odłam (za sa da sto żka
tną ce go) od twa rza jąc cią głość ko ści bez nad mier nych
od czy nów okost no wych i nad mia ru kost ni ny.

Pro wa dzo ne ob ser wa cje wy ka za ły, że zrost kost ny
mo żna uzy skać rów nież bez „ci szy me cha nicz nej”,
sto su jąc ze spo le nie dy na micz ne z za cho wa niem mi -
kro ru chów osio wych.

Te ob ser wa cje po twier dzi ły ba da nia pol skich le ka -
rzy pro wa dzo ne w la tach 1974-82. Po po wro cie z Da -
vos pro fe sor Ra ma tow ski wraz ze swo imi naj bli ższy -
mi współ pra cow ni ka mi: do cen tem Gra now skim i in -
ży nie rem Pi law skim, za sta na wia li się jak roz wią zać
pro blem nad mier ne go, płasz czy zno we go na ci sku pły -
ty na kość w cza sie sto so wa nia kom pre sji odła mów.
Oka za ło się, że od su nię cie pły ty od ko ści w ze spo le niu
przy kost nym stwa rza bar dzo ko rzyst ne wa run ki uzy -
ska nia zro stu kost ne go, mi mo utra ty sztyw no ści ze spo -
le nia [14,37] (Ryc. 3).

Za cho wa nie mi kro ru chów osio wych po bu dza two -
rze nie się ob fi tej kost ni ny eg zo gen nej. Me cha nicz nym
za ło że niem sta bi li za to ra, któ ry na zwa no Ze spol, a od -
mia nę Po lfiex, jest układ ty pu klam ro we go. Od da le nie
płyt ki od ko ści umo żli wia ta kże sto so wa nie Ze spo lu
ja ko sta bi li za to ra ze wnętrz ne go. Do cisk po mię dzy odła -
 ma mi mo żna uzy skać przez głęb sze wkrę ce nie śrub
znaj du ją cych się bli żej płasz czy zny prze ło mu. Sprę ży -
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stość pły ty po wo du je do cisk odła mów po stro nie prze -
ciw nej i tam po wsta je nad miar kost ni ny „ob jaw ba na -
na”. Me to da sta ła się bar dzo po pu lar na w Pol sce, zna -
na na ca łym świe cie i przed sta wia na w uzna nych pod -
ręcz ni kach [35,37,38]. O me to dzie pol skich ba da czy
mo że my prze czy tać na przy kład w pod ręcz ni ku Roc -
kwo od and Gre en's: Frac tu res in adults, wy da ne go
w 2001 ro ku [37].

Za sto so wa niem dy na micz nych ze spo leń, a ta kże
szyb kim wdra ża niem ru chów w ze spo lo nej koń czy nie,
prze ma wia rów nież zja wi sko pie zo elek trycz ne, od kry -
te przez Fu ka da i Yasu da [39]. Za rów no związ ki hy -
drok sy apa ty tu fos fo ro we -wap nio we go, jak i mo le ku ły
ko la ge nu, ma ją struk tu ry kry sta licz ne. Pod wpły wem
na ci sku gro ma dzą się po ten cja ły elek trycz ne ujem ne
po bu dza ją ce two rze nie się ko ści, po ten cja ły do dat nie
na to miast po wsta ją przy roz cią ga niu i sty mu lu ją pro -
ce sy ko ścio gub ne. 

Jesz cze lep sze wy ni ki uzy sku je się w co raz czę ściej
sto so wa nych, nie „uci ska ją cych” ko ści, a jed no cze śnie
po pra wia ją cych sta bil ność ze spo le nia, pły tach przy -
kost nych (Loc king Com pres sion Pią te) z gwin to wa ny -
mi otwo ra mi dla śrub, któ re z pły ta mi z punk to wym
kon tak tem me ta lu z pod ło żem kost nym za po bie ga ją
po wsta wa niu mar twi cy ko ści pod wsz cze pem; (po
2000 ro ku sta ły się już stan dar do wym wy po sa że niem
sal ope ra cyj nych) [40,41] (Ryc. 4). Idea wy ko rzy sta nia
kon tro lo wa nych mi kro ru chów w ce lu przy spie sze nia
go je nia ko ści (w ogól nym za ło że niu po dob na do idei
wy ko rzy sta nia sty mu lu ją ce go dzia ła nia mi kro ru chów
osio wych, jak w sys te mie Ze spol), po ja wi ła się zno wu
w ostat nim la tach w po sta ci śrub dy na micz nie mo co -
wa nych do pły ty w sys te mie DLS (Dy na mie Loc king
Screw). Bu do wa śru by opar ta, ogól nie mó wiąc, na za -
sa dzie „śru ba w śru bie”, po zwa la na za cho wa nie okre -

ślo nej sprę ży sto ści li nij nej ukła du śru ba – pły ta, po -
zwa la ją cej – w chwi li ob cią ża nia – na osio we mi kro ru -
chy i sty mu la cję koń ców odła mów.

Idea sta bi li za cji ze wnętrz nej zła ma nej  ko ści po ja wi -
ła się w pra cach Mal ga igne w 1845 ro ku, a prak tycz ne
uży cie sta bi li za to ra ze wnętrz ne go przy pi su je się Ame -
ry ka ni no wi Clay to no wi Par kvill z De ne ven i Al bi no wi
Sam bat te z Bel gii. Me to dę roz bu do wa li An der sen,
Hof f  man, Ju det i Yidal Lam bot te i Ombre da ne [8,9,38,
42,43].

Co di vil la w 1904 do sta bi li za cji ze wnętrz nej za sto -
so wał gru be, gład kie gwoź dzie. Sta der w 1937 ro ku
zespa lał zła ma nie wpro wa dza jąc w kość cien kie dru ty,
póź niej wgip so wy wa ne w opa tru nek unie ru cha mia ją cy.

Bar dziej współ cze sny sys tem wpro wa dził w 1938
ro ku Hof f man, póź niej Yidal, Wa gner [40].

Po II Woj nie Świa to wej Ili za row roz wi nął ory gi -
nal ny spo sób sta bi li za cji ze wnętrz nej opar ły o dru ty
prze pro wa dzo ne przez kość i po łą czo ne pier ście nia mi.
Oka za ło się, że kost ni na mo że być wy twa rza na za rów -
no w trak cie bar dziej lub mniej dy na micz ne go do ci -
sku, jak i roz cią ga nia odła mów [45]. Spo strze że nia te
jesz cze bar dziej spo pu la ry zo wa ły za sto so wa nie sta bi -
li za to rów ze wnętrz nych, Obec nie sta bi li za cję ze -
wnętrz ną sto su je my w le cze niu zła mań otwar tych
z du żym uszko dze niem tka nek mięk kich oraz le cze niu
zła mań i sta wów rze ko mych za ka żo nych.

W Pol sce apa ra ty do sta bi li za cji ze wnętrz nej zna la -
zły sze ro kie za sto so wa nie. Wła sne mo dy fi ka cje opra -
co wa li Arct, Jusz ko, Gel fert, Czyr ny, Da ab, Tyl man,
Mol ski i Desz czyń ski [38,43,44]. Po zna nie war to ści
sta bi li za cji prze strzen nej za wdzię cza my przede wszyst -
kim Sta ni sła wo wi Kon za lo wi [42].

Wy ró żnia my sta bi li za cje: klam ro wą, ra mo wą, ra -
mo wo -klam ro wą, prze strzen ną i okrę żną. Do unie ru -

Ryc. 3c. Zespolenie z umiejscowieniem płyty na zewnątrz
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cho mie nia zła ma nej mied ni cy ma my sta bi li za tor Mol -
skie go, ma my rów nież sta bi li za to ry opra co wa ne przez
in ży nie rów BHH Mi kro med i co raz wię cej urzą dzeń
uła twia ją cych wy ko rzy sta nie sys te mu Ze spol do sta bi -
li za cji ze wnętrz nej w le cze niu sta wów rze ko mych
(Ryć. 5) (jak w po przed niej edy cji).

Roz wój no wo cze snych tech nik i współ pra ca le ka -
rzy, bio me cha ni ków i in ży nie rów umo żli wi ły opra co -
wa nie w Pol sce wie lu nie stan dar do wych roz wią zań
sta le mo dy fi ko wa nych, udo sko na la nych i zy sku ją cych
co raz wię cej zwo len ni ków. Do ta kich roz wią zań na
przy kład mo żna by ło za li czyć pro duk cję sta bi li za to -
rów krę go słu po wych fir my DE RO, a ta kże ró żne ro -
dza je sta bi li za to rów ze wnętrz nych.

Ryc. 5. Stabilizator miednicy – szczególnie wykorzystywany w leczeniu chorych z urazami wielomiejscowymi

Ryc. 4. Dynamic Locking Screw DLS pozwala na zmniejszenie sztywności w konstrukcji płyty i śruby poprawiającej
dystrybucję obciążeń. Konstrukcja DLS może uwalniać równoległe ruchy w miejscu złamania. Poprawia biologię
leczenia: mikroruchy w odcinku kości objętej płytą powodują też obwodowe tworzenie się kostniny
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Sta le po ja wia ją się no we po my sły ze spa la nia ko ści
i no we ro dza je wsz cze pów. Wpro wa dze nie tech nik en -
do sko po wych i ma ło in wa zyj nych dojść ope ra cyj nych
po sze rzy ło mo żli wo ści wy ko na nia ze spo le nia sta bil ne -
go zjed no cze snym oszczę dza niem tka nek.

Tech ni ki ma ło in wa zyj ne spraw dzi ły się w le cze niu
zła mań otwar tych ko ści dłu gich. Na przy kład w le cze -
niu zła mań ko ści go le niu ty pu pi lon, pły ty wsu wa ne,
mo co wa ne śru ba mi wpro wa dza ny mi z punk to wych,
od dziel nych cięć są w sta nie sku tecz nie usta bi li zo wać
zła ma nie. Do in nych ze spo leń za li cza nych do ma ło in -
wa zyj nych za li cza się sto so wa nie pły ty ze śru ba mi
wpro wa dzo ny mi pod ró żny mi ką ta mi, któ re po zwa la ją
znacz nie le piej „trzy mać kość”, umo żli wia jąc sta bil ne
umo co wa nie śrub w ró żnych płasz czy znach w sys te -
mie LCP Per cu ta ne ous Aiming Sys tem Phi los [46,47]
(Ryc. 6).

Te go ty pu sys te my są szcze gól nie przy dat ne w ze -
spa la niu ko ści gąb cza stej u osób z oste opo ro zą w zła -
ma niach bli ższej czę ści ko ści ra mien nej.

Do ma ło in wa zyj nych spo so bów sta bi li za cji mo żna
za li czyć co raz po wszech niej sto so wa ną prze zskór ną
sta bi li za cję na sa do wo -trzo no wą krę go słu pa, ma ją cą
szcze gól ne zna cze nie w le cze niu cho rych z prze rzu ta -
mi no wo two ro wy mi.

Idea sta bi li za cji krę go słu pa śru ba mi się ga lat 40-
tych XX wie ku – me to dę po pu la ry zo wał w la tach 70-
tych Roy Ka mil le pra cu ją cy u Ju de ta; me to dę uno wo -
cze śni li Har ring ton i Dick son [48,49,50].

Zew nętrz ną sta bi li za cję na sa do wo -trzo no wą wią że
się z na zwi skiem Ma grel'a, któ ry w 1977 ro ku usta bi -
li zo wał krę go słup lę dźwio wy z po mo cą dłu gich śrub
Schant za i prę tów [51].

Współ cze śnie, uży wa jąc to rów wi zyj nych, prze -
zskór nie wpro wa dza się śru by i płyt ki do na sad krę -
gów i w trzo ny, uzy sku jąc sta bi li za cję wy bra ne go od -
cin ka krę go słu pa, sto su jąc tyl ko punk to we na cię cia,
z du żą oszczęd no ścią mię śni i bez utra ty krwi [51,52,
53,54] (Ryc. 7).

Mo żna rów nież, chcąc po pra wić pre cy zję wy ko ny -
wa nych ze spo leń, wy ko rzy sty wać na wi ga cję ope ra cyj -
ną. Po ja wi ła się ca ła ga ma płyt uła twia ją cych ze spo le -
nie o kształ cie do sto so wa nym do kształ tu zła ma nej ko -
ści. No wo cze sne ze spo le nia, po za po pra wą sta bil no ści
odła mów, cha rak te ry zu ją się pro sto tą bu do wy i ła two -
ścią za kła da nia. Przy kła dem mo że być gwóźdź PFN -
-A sto so wa ny w le cze niu zła mań bli ższej czę ści ko ści
udo wej u osób star szych. Pro sty tech nicz nie, a jed no -
cze śnie – dzię ki spe cjal nej bu do wie szyj ko wej czę ści
gwin to wa nej  – za pew nia ją cy do brą sta bil ność odła -
mów, zy sku je co raz wię cej zwo len ni ków.

Na le ży pa mię tać, że uzy ska nie do bre go ze spo le nia
ko ści nie tyl ko wy ma ga no wo cze sne go sprzę tu
i spraw nych mo ni to rów ope ra cyj nych, ale rów nież do -
sko na łe go przy go to wa nia spe cja li stycz ne go ope ra to ra,
ro zu mie ją ce go ideę i tech ni kę ze spa la nia.

Ak tu al nie w pro gra mie spe cja li za cji z za kre su or to -
pe dii i trau ma to lo gii na rzą du ru chu wpro wa dzo no ob -

Ryc. 6. Cięcie na przednio-bocznej powierzchni stawu, rozdzielając włókna mięśnia naramiennego nie więcej niż 
4 cm od szczytu wyrostka barkowego, żeby nie uszkodzić nerwu pachowego wprowadzamy płytę Philos
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li ga to ryj nie szko le nia i kur sy do ty czą ce ze spa la nia ko -
ści, ukoń cze nie któ rych po win no za owo co wać do brym
przy go to wa niem le ka rzy do wy ko ny wa nia trud nych
za bie gów z za sto so wa niem sprzę tu wy ma ga ją ce go co -
raz wię cej wie dzy o go je niu się zła mań i co raz lep sze -
go przy go to wa nia tech nicz ne go.

My ślą wio dą cą sta le uno wo cze śnia ją cej się oste -
osyn te zy jest za sto so wa nie wsz cze pów speł nia ją cych
w naj wy ższym stop niu wa run ki kom pa ty bil no ści bio -
lo gicz nej, ale jed no cze śnie o kon struk cji za pew nia ją -
cej uzy ska nie jak naj więk szej sta bil no ści ze spo lo nych
odła mów i opra co wa nie tech ni ki ze spa la nia jak naj -

mniej ob cią ża ją cej cho re go. Ce lem jest uzy ska nie tak
sta bil ne go ze spo le nia odła mów, by cho ry mógł pod jąć
utra co ną funk cję ru cho wą na tych miast po za bie gu.
Ide al nym ma te ria łem był by pręt, czy pły ta o sprę ży sto -
ści po dob nej do sprę ży sto ści ko ści, obo jęt ne dla śro do -
wi ska we wnętrz ne go, wpro wa dza ne ła two, atrau ma -
tycz nie, za pew nia ją ce opty mal ną sta bil ność odła mów,
a jed no cze śnie ule ga ją ce roz pusz cze niu i wy da le niu
z ustro ju po speł nie niu za da nia.

Być mo że ta kie ro dza je wsz cze pów uka żą się la da
chwi la.

Ryc. 7. Przezskórna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego
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