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Złamanie wieloodłamowe bliższego końca kości piszczelowej i 
strzałkowej lewej. Złamanie kostki bocznej bez 

przemieszczenia.



WPROWADZENIE

Złamanie  wieloodłamowe jest złamaniem w wyniku którego dochodzi 
do pęknięcia kości w więcej niż dwóch miejscach, powstałe fragmenty 
te przemieszczają się względem siebie. Ponieważ do fragmentacji kości 
potrzebna jest znaczna siła i energia, złamania tego stopnia występują 
po urazie o dużej sile uderzenia, takim jak wypadki samochodowe czy 

też upadki z dużej wysokości. W wyniku tego urazu małe fragmenty 
kości dostają się między większe odłamy, blokując ich ruch. Dlatego kości dostają się między większe odłamy, blokując ich ruch. Dlatego 

złamania wieloodłamowe nastawia się operacyjnie. Chirurdzy 
ortopedzi rozcinają skórę i wszystkie inne warstwy włącznie z 

mięśniami, aby dostać się do kości. Następnie ustawiają odłamy i łączą 
je za pomocą metalowych śrub, drutów i płyt.



CEL PRACY

Otwarta repozycja złamania bliższego końca 
kości piszczelowej lewej i stabilizacja płytą LCP 
Synthes + wkręt korowy ciągnący, stabilizacja Synthes + wkręt korowy ciągnący, stabilizacja 
złamania kostki bocznej 2 drutami Kirschnera. 

Opatrunek bandażowy.



OMÓWIENIE PRZYPADKU

Ciężar ciała: 75 kg  Wzrost: 195 cm  BMI: 19,72   Powierzchnia ciała:2,058
Pacjent przyjęty z powodu urazu podudzia lewego w wyniku  wypadku 
komunikacyjnego.
Wieloodłamowe złamanie bliższej części trzonu kości piszczelowej lewej ze 
szczeliną przełomu przebiegającą w kierunku proksymalnym 
międzykłykciowo – dochodzące do powierzchni stawowej. Główny odłam 
dalszy przemieszczony ku tyłowi, obecnie liczne drobne odłamy pośrednie. 



Rys .1. RTG podudzia lewego + staw skokowy AP+ boczne 

Badanie w zewnętrznej szynie stabilizującej. Wieloodłamowe złamanie na pograniczu 
bliższej części trzonu i przynasady dalszej kości strzałkowej lewej – bez przemieszczenia 
odłamów. Złamanie na pograniczu części dalszej trzonu i przynasady dalszej kości 
strzałkowej lewej – bez przemieszczenia odłamów. Krwiak w stawie kolanowym lewym 
(widoczny poziom krew-tłuszcz).



Rys.2. RTG podudzia lewego + staw skokowy AP + boczne
Badanie kontrolne po operacyjnej stabilizacji za pomocą płytki przykostnej i śrub. 
Wieloodłamowe złamania bliższej części trzonu kości piszczelowej lewej- ustawienie 
odłamów głównych osiowe. Stan po operacyjnej stabilizacji za pomocą drutów 
Kirschnera złamania kostki bocznej- ustawienie poprawne. 



WNIOSKI

Po przygotowaniu wykonano w warunkach sali 
operacyjnej zabieg opisany powyżej. Przebieg 
zabiegu i okresu pooperacyjnego bez 
powikłań.  Dzięki zastosowanej stabilizacji powikłań.  Dzięki zastosowanej stabilizacji 
drutami Kirschnera kość została poprawnie 
ustawiona. Przy złamaniu na pograniczu 
bliższej części trzonu i przynasady bliższej kości 
strzałkowej lewej- ustawienie odłamów niemal 
osiowe. 


