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Streszczenie

Celem pracy było określenie epidemiologii złamań otwartych trzonów kości długich zaopatrzonych operacyjnie w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym 
w Zielonej Górze. W pracy przedstawiono rozkład złamań otwartych ze względu na płeć, wiek, rejon anatomiczny, podział wg klasyfi kacji Gustilo-Anderso-
na, wg klasyfi kacji AO Muller, sposób zaopatrzenia operacyjnego oraz powikłania z uwzględnieniem danych statystycznych z lat 2011-2014. 
Kryteria włączenia do badania spełniło 57 pacjentów. Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w czwartej dekadzie życia, ze złamaniami otwartymi pod-
udzia typ II wg Gustilo-Andersona oraz typ B wg AO Mullera, natomiast najczęstszym mechanizmem urazu był wypadek komunikacyjny. Dominował dwu-
etapowy sposób zaopatrzenia operacyjnego (stabilizator zewnętrzny z konwersją do zespolenia gwoździem śródszpikowym lub płytą).

Słowa kluczowe:  złamanie otwarte, klasyfi kacja Gustilo-Andersona, epidemiologia złamań

Abstract

The aim of the study was to determine the epidemiology of open long bone shaft fractures treated surgically in the Department of Orthopaedics and 
Traumatology in Zielona Gora. We analyzed the distribution of open fractures based on gender, age, anatomical region, classifi cation according to Gustilo-
-Anderson and AO Muller, method of operating supplies and occurred complications. Collected date were covering 4 years period time from 2011 to 2014. 
Criteria for inclusion to the study met 57 patients. The largest group were male, in the fourth decade of life, with open lower leg fracture type II according to 
Gustilo-Anderson and type B AO Muller classifi cation, while the most common mechanism of injury was a road accident. Dominating method of operation 
was two-step procedure (external fi xator with the conversion to intramedullary nail or plate fi xation).

Keywords: open fracture, Gustilo-Anderson classifi cation, epidemiology of fractures
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Zaopatrując złamania rozpoczynaliśmy od profi laktyki 

przeciwtężcowej i antybiotykowej, następnie wykonywaliśmy 

debridment tkanek oraz stabilizację złamania.

Materiał i metodyka

Badanie miało charakter retrospektywny i objęło pacjentów 

ze złamaniami otwartymi trzonów kości długich leczonych 

w okresie od stycznia 2011 roku do grudnia 2014 w Oddziale 

Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ 

w Zielonej Górze, a następnie kontrolowanych w Poradni 

Ortopedyczno-Urazowej.

Pierwotnie grupa badana obejmowała 83 pacjentów, jed-

nakże kryteria włączenia do badania spełniło 57 pacjentów.

Kryteria włączenia:

• złamanie otwarte trzonu kości długich,

•  wizyty kontrolne w poradni ortopedycznej przyszpitalnej.

Kryteria wyłączenia:

• brak wizyt kontrolnych pacjenta w poradni ortopedycznej 

przyszpitalnej.

Na podstawie dokumentacji medycznej przeanalizowa-

ne zostały: wiek i płeć pacjenta, czas jaki upłynął od urazu 

do zaopatrzenia chirurgicznego, długość hospitalizacji, me-

chanizm urazu, strona urazu, rejon anatomiczny złamania, 

typ złamania otwartego trzonu kości długich wg klasyfi kacji 

Gustilo-Andersona i AO Muller, metoda zaopatrzenia opera-

cyjnego, czas do uzyskania zrostu kostnego oraz powikłania.

Na podstawie klasyfi kacji złamań otwartych według Gu-

stilo-Andersona dokonano podziału złamań zgodnie z tabelą 

nr 1 i 2 [3].

Tabela 1. [3]

Stopień Opis

I°

rana skóry mniejsza niż 1 cm

czysta

prosty przebieg szczeliny złamania

II°

rana skóry większa niż 1 cm

niewielkiego stopnia uszkodzenie tkanek miękkich

nie występują urazy awulsyjne i oderwane płaty tkanek

prosty przebieg szczeliny złamania

III°

uraz wysokoenergetyczny z rozległym uszkodzeniem 
tkanek miękkich

lub złamanie wieloodłamowe, wielosegmentowe, 
albo ubytek kostny bez względu na wielkość rany

lub rozległe zmiażdżenie

lub uszkodzenie naczyniowe wymagające zaopatrzenia 
chirurgicznego

lub wysoki stopień zabrudzenia, w tym urazy powstałe 
w gospodarstwach rolnych

Wstęp

Zwiększająca się ilość złamań otwartych w materiale naszego 

Oddziału, będącego od 3 lat elementem Centrum Urazowe-

go, zachęciła nas do próby usystematyzowania chorych i oce-

ny wyników ich leczenia oraz ewentualnej korekty sposobu 

postępowania.

Złamania otwarte są dużym wyzwaniem dla lekarza za-

opatrującego je na każdym etapie leczenia, które często jest 

wieloetapowe, a wielokrotnie powikłane infekcją bądź bra-

kiem zrostu.

Problem złamań otwartych dotyczy ludzkości już od tysię-

cy lat, już w starożytnym Egipcie (3 tys. lat p.n.e.) uzyskiwano 

zrost złamań lecząc je za pomocą drewnianych deszczułek 

owiniętych bandażem, dodatkowo przy złamaniach otwar-

tych używając tamponu z włókien roślinnych nasączonych 

olejem. Na przełomie XV i XVI wieku Brunschwig zalecał 

usunięcie zdewitalizowanych tkanek w ranach niegojących 

się, a po I Wojnie Światowej debridment uznano za warunek 

konieczny zapobiegający infekcji rany. Po 1943 roku użycie 

penicyliny na polu walki w istotnym stopniu ograniczyło wy-

stępowanie zakażeń po złamaniach otwartych, przez to nego-

wano jednak konieczność debridment tkanek. W dzisiejszych 

czasach dzięki postępowi medycyny w zakresie zaopatrywa-

nia takich złamań nastąpiła znaczna poprawa, jednak nadal 

częstość amputacji po złamaniach III C dochodzi do 50% [1].

Obecnie wiemy, iż kluczem do osiągnięcia dobrego wy-

niku są czas operacji od urazu, prawidłowe zaopatrzenie tka-

nek miękkich i złamania oraz antybiotykoterapia. W chwili 

obecnej złamanie otwarte defi niowane jest jako uraz tkanek 

miękkich powikłany złamaniem. Bardzo ważne jest prawi-

dłowe postępowanie lecznicze w zależności od stanu miej-

scowego, a ten wymaga sklasyfi kowania celem wdrożenia 

odpowiedniego leczenia. Pierwsze próby klasyfi kacji złamań 

otwartych podejmowali Ebis (1958), Nicole (1964), Cauchix 

(1965). Skala Oestern i Tscherne bierze również pod uwagę 

dodatkowo uszkodzenie tkanek miękkich i rozległość stłu-

czenia mięśni. Istnieje również skala wg AO jednak jest ona 

trudna do zastosowania w warunkach dnia codziennego.

W naszym Oddziale posługujemy się klasyfi kacją zła-

mań otwartych wg Gustilo Andersona, która uwzględnia 

stan tkanek miękkich, a przy tym łatwa do użycia w codzien-

nej praktyce, należy jednak pamiętać, iż dedykowana ona 

była pierwotnie do oceny jedynie złamań otwartych goleni. 

Jej wadą jest także to, iż jest bardzo subiektywna a przez to 

mało powtarzalna – jedynie 60 procent identycznych opinii 

wśród lekarzy ortopedów [2].

Zadaniem naszej pracy było określenie epidemiologii 

złamań otwartych trzonów kości długich (z wyłączeniem 

obrażeń ręki) m.in. ich morfologii (wg AO) wraz z oceną 

tkanek miękkich (G-A), obecności urazów towarzyszących, 

powikłań oraz ocena wyników leczenia na podstawie doku-

mentacji lekarskiej Oddziału oraz Poradni.
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Tabela 2. [3]

Stopień Opis

III°A
wystarczające pokrycie kości tkankami miękkimi pomimo 
ich rozległego uszkodzenia

III°B

rozległy uraz tkanek miękkich z odwarstwieniem okostnej 
i odsłonięciem kości

wysoki stopień zanieczyszczenia rany

III°C
złamanie otwarte z uszkodzeniem tętnicy wymagającym 
zaopatrzenia chirurgicznego

Natomiast ocenę morfologii złamań trzonów kości dłu-

gich dokonano na podstawie zdjęć radiologicznych stosując 

klasyfi kację AO Muller (ryc. 1)[4].

Ryc. 1. Ocena morfologii złamań trzonów kości długich na podstawie 
zdjęć radiologicznych z zastosowaniem klasyfi kacji AO Muller

Do oceny zrostu wykorzystano podział wg Hammera. 

Użyto zdjęcia radiologiczne wykonywane w Poradni w od-

stępach czasowych 4-6 tyg., do czasu uzyskania zrostu bądź 

stwierdzenia braku zrostu (tabela 3).

Tabela 3. Ocena zrostu wg podziału Hammera [5]

Degree
(stopień)

Picture of callus
(obraz kostniny)

Pseudoarthrosis 
fi ssure
(szpara stawu 
rzekomego)

Union 
compactness
(zwartość zrostu)

1
homogenous 
bone structure

blurred achieved

2
massive, bone 
trabeculation

hardly obse-
rvable

achieved

3 bone bridge observable uncertain

4
trace, lack of 
bone bridge

clear not achieved

5 lack of callus clear not achieved

U wszystkich pacjentów wdrożono profi laktykę anty-

biotykową oraz przeciwtężcową, następnie dokonano toale-

ty chirurgicznej rany oraz zaopatrzenia złamania na bloku 

operacyjnym, w czasie do 8 godzin od wystąpienia urazu. 

Po wykonaniu toalety chirurgicznej rany dokonano zaopa-

trzenia złamania jednoetapowo (przy użyciu: stabilizatora 

zewnętrznego, gwoździa śródszpikowego, drutów Kirschne-

ra, śrub lub płyty) bądź dwuetapowo (przy użyciu: stabiliza-

tora zewnętrznego z konwersją do gwoździa śródszpikowego 

lub stabilizatora zewnętrznego z konwersją do płyty) w zależ-

ności od oceny uszkodzenia tkanek miękkich przez chirurga.

Pacjenci objęci badaniem byli pod kontrolą Oddziału, 

a następnie Poradni do czasu zakończenia leczenia. 

Zaopatrując złamania otwarte należy pamiętać, że za-

czyna się ono na miejscu wypadku, od unieruchomienia 

złamania oraz zabezpieczenia rany opatrunkiem jałowym, 

który powinien być usunięty dopiero na bloku operacyjnym, 

co znacząco redukuje ryzyko infekcji [6]. Przed pierwotnym 

zaopatrzeniem rany urazowej należy wykonać badania ob-

razowe w dwóch projekcjach (AP i boczne) z ujęciem stawu 

powyżej i poniżej złamania, rozpocząć profi laktykę antybio-

tykową oraz przeciwtężcową.

Na bloku operacyjnym toaletę chirurgiczną należy roz-

począć od dokładnego wypłukania rany silnym strumieniem 

soli fi zjologicznej (dla złamań otwartych I° – 3litry, II° – 6 

litrów, III° – 9 litrów), tak by oczyścić ważne struktury naczy-

niowe, nerwy i ścięgna. Nie zaleca się stosowania pulse lava-

ge [7], ponieważ może powodować dodatkowe uszkodzenia 

tkanek miękkich. Należy pamiętać, że rozmiary urazowej 

rany skórnej bardzo często są znacznie mniejsze od zasięgu 

zmian urazowych tkanek głębiej leżących. Dlatego konieczne 

jest jej poszerzenie do takich rozmiarów, by umożliwić od-

słonięcie wszystkich uszkodzonych tkanek. Cięcia poszerza-

jące powinny być równoległe do długiej osi kończyny. Unikać 

należy cięć poprzecznych. Kierunek cięcia i jego długość po-

winny odpowiadać rozległości obrażeń podskórnych [8,10]. 

Wszystkie tkanki niedokrwione i skażone oraz te o wątpliwej 

żywotności powinny być wycięte. Celowe jest wykonywanie 

toalety chirurgicznej w niedokrwieniu, bowiem krwawienie 

utrudnia ocenę szczegółów anatomicznych w polu opera-

cyjnym. Turniquet może być w każdej chwili zwolniony, by 

możliwa była ocena ukrwienia poszczególnych fragmentów 

tkanek. Okresowe jego zwalnianie pozwala na dobrą orien-

tację w polu operacyjnym, zmniejszając przy tym straty krwi 

[8,9]. Jeżeli chirurg ma jakiekolwiek wątpliwości, co do ra-

dykalności wykonanej toalety rany, szczególnie u pacjentów 

z mnogimi obrażeniami ciała i znajdujących się we wstrząsie 

hipowolemicznym należy zabieg powtórzyć dwu- albo trzy-

krotnie w odstępach 24 lub 48 godzin (second-look).

W przypadku dużych, odwarstwionych i niedokrwio-

nych płatów skórnych należy je wykorzystać, po wycięciu, 

do pobrania przeszczepów skórnych pośredniej grubości, 

które mogą być wykorzystane doraźnie lub po przechowaniu 

A 
   

B 
   

C 
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w trybie odroczonym. Wszystkie martwicze i skażone mię-

śnie należy usunąć. Należy też naciąć równolegle powięziowe 

przegrody przedziałów powięziowych. Postępowanie z tkan-

ką kostną jest zasadniczo takie samo jak z tkankami miękki-

mi. Wszystkie pozbawione ukrwienia wolne fragmenty kost-

ne powinny być usunięte podobnie jak i fragmenty kostne 

mające tylko łączność z pozbawionymi ukrwienia tkankami 

miękkimi. Wolne fragmenty kostne posiadające ukrwienie 

powinny być pozostawione [9]. Następnie w zależności od 

stanu ogólnego pacjenta, rozległości uszkodzenia tkanek 

miękkich i oceny chirurga należy dokonać zaopatrzenia zła-

mania kości jedno- lub dwuetapowego.

Wyniki

Grupa badana zawiera 57 przypadków złamań otwartych 

trzonów kości długich zaopatrzonych operacyjnie w okresie 

od stycznia 2011 r. do grudnia 2014 r.

Większość pacjentów stanowili mężczyźni – 42 (73,7%), 

natomiast kobiety – 15 (26,3%), (ryc. 2).

 

Ryc. 2. Podział pacjentów ze względu na płeć

Średni wiek pacjentów wyniósł 44 lata (zakres od 18 do 

84 lat), natomiast największą grupę stanowili pacjenci w 

przedziale wiekowym 31 – 40 lat (28,1%) (ryc. 3).

 
Ryc. 3. Podział pacjentów ze względu na wiek

Nie wykazano statystycznej różnicy, jeśli chodzi o stronę 

prawą – 29 (50,9%) i lewą – 28 przypadków (49,1%), nato-

miast rejonem anatomicznym, który najczęściej ulegał zła-

maniom otwartym było podudzie – 40 przypadków (70,2%) 

(ryc. 4).

Ryc. 4. Podział złamań ze względu na umiejscowienie

Według podziału złamań otwartych Gustilo-Andersona 

dominował typ II – 27 przypadków (47%), IIIA – 16 (28,1%), 

I – 6 (10,5%), IIIB – 6 (10,5%) oraz IIIC – 2 (3,5%) (ryc. 5 i 6).

Ryc. 5. Procentowy podział złamań otwartych

 

Ryc. 6. Ilościowy podział złamań otwartych

42

15
0

10

20

30

40

50

M czy ni Kobiety

12
16

10 10 9

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60

2
10

5

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Rami Przedrami Udo Podudzie

6

27

16

6
20

5

10

15

20

25

30

I° II° III°A III°B III°C
 

10,5

47,4
28,1

10,5 3,5 I°

II°

III°A

III°B

III°C



Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol., 2016; 81(1) 6-11

10
© Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska / Polish Orthopaedics and Traumatology

Bartłomiej Kwapisz et al., Epidemiologia złamań otwartych trzonów kości długich w materiale Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Zielonej Górze

PRACA ORYGINALNA

Do złamań otwartych najczęściej dochodziło w wyniku 

wypadku komunikacyjnego – 28 przypadków (49,1%), rza-

dziej upadku z wysokości – 12 (21,1%), urazu bezpośrednie-

go – 9 (15,8%) oraz upadku z wysokości własnego ciała – 8 

(14%) (ryc. 7 i 8).

 

Ryc. 7. Procentowy podział złamań ze względu na mechanizm urazu

 

Ryc. 8. Ilościowy podział złamań ze względu na mechanizm urazu 

Rozkład złamań według klasyfi kacji AO Mullera, z po-

działem na typ złamania otwartego według klasyfi kacji Gu-

stilo-Andersona przedstawia rycinie 9.

 
Ryc. 9. Podział złamań otwartych wg klasyfi kacji AO Mullera z podziałem 
wg klasyfi kacji G-A

Średni czas hospitalizacji pacjentów ze złamaniem otwar-

tym wyniósł 22,5 dnia, z czego najkrótszy 3 dni, natomiast 

najdłuższy 137 dni.

Wszyscy pacjenci ze złamaniami otwartymi zostali za-

opatrzeni chirurgicznie na bloku operacyjnym w czasie 8 

godzin od urazu. Jednoetapowo zaopatrzono 23 przypadki 

(40,4%), natomiast dwuetapowo 34 (59,6%) (ryc. 10).

 

Ryc. 10. Podział złamań ze względu na sposób zaopatrzenia chirurgicznego

W 50 przypadkach uzyskano zrost kostny, średni czas 

zrostu wyniósł 4,5 miesiąca (wahał się pomiędzy 3 a 8 mie-

sięcy), natomiast u 4 pacjentów stwierdzono brak zrostu po 

okresie 9 miesięcy, a w 3 przypadkach leczenie zakończyło się 

amputacją kończyny), (ryc. 11).

Ryc. 11. Podział pacjentów wg czasu do uzyskania zrostu kostnego

Tabela 4. Powikłania, które wystąpiły w trakcie leczenia 

Zakażenie tkanek miękkich 10 17,5%

Zapalenie kości 1 1,76%

Zrost opóźniony 5 8,8%

Brak zrostu 4 7,0%

Zakrzepica żylna 4 7,0%

Ubytek skóry 8 14,0%

Amputacja kończyny 3 5,3%

Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych 2 3,5%
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PRACA ORYGINALNA

Omówienie

Motywacją do napisania powyższej pracy był brak opraco-

wań w ostatnich latach na temat złamań otwartych w pol-

skim piśmiennictwie. 

Uzyskane wyniki wskazują na podobną liczbę złamań 

otwartych w stosunku do liczebności populacji w odnie-

sieniu do literatury światowej. Częstość złamań otwartych 

leczonych w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym w Edyn-

burgu wyniosła 11,5 na 100 000 mieszkańców, natomiast 

w naszej pracy 10,4 [11].

Większość pacjentów stanowili mężczyźni – 42 (73,7%), 

w czwartej dekadzie życia (28,1%), którzy doznali urazy 

w wyniku wypadku komunikacyjnego, co znajduje potwier-

dzenie w literaturze światowej, a jest wynikiem postępu eko-

nomicznego.

Badanie nie wykazało statystycznej różnicy pomiędzy 

stroną urazu, natomiast najczęstszą lokalizacją złamania było 

podudzie (70,2%).

Średni czas hospitalizacji pacjentów ze złamaniem otwar-

tym wyniósł 22,5 dnia, z czego najkrótszy 3 dni, natomiast 

najdłuższy 137 dni. Tak długi czas hospitalizacji związany był 

z obraną strategią leczenia. Pacjenci zaopatrzeni jednoeta-

powo przebywali na oddziale znamiennie krócej niż lecze-

ni dwuetapowo, co jest korzystne pod względem ekonomii 

oddziału. Wybór metody zaopatrzenia wynikał ze stanu tka-

nek miękkich i preferencji operatora. Pacjenci leczeni dwu-

etapowo stanowili znamiennie większą grupę (59,6%), przez 

co średni czas hospitalizacji uległ wydłużeniu, gdyż w naszej 

jednostce preferowane jest w pierwszym etapie leczenia za-

opatrzenie stabilizatorem zewnętrznym.

Najliczniejszą grupę stanowiły złamania otwarte II stop-

nia wg Gustilo-Andersona, typ B według klasyfi kacji AO 

Muller, w odróżnieniu od wyników publikowanych w litera-

turze światowej. Uzyskane wyniki mogą wynikać z poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również z niedosko-

nałości klasyfi kacji Gustilo-Andersona.

W 87,7% przypadków uzyskano zrost kostny, średni czas 

zrostu wyniósł 4,5 miesiąca (wahał się pomiędzy 3 a 8 mie-

sięcy), natomiast u 4 pacjentów stwierdzono brak zrostu po 

okresie 9 miesięcy, a 3 przypadki wymagały amputacji koń-

czyny (w 2 przypadkach amputacje były wykonana w celu 

ratowania życia pacjentów z urazami wielonarządowymi 

we wstrząsie hipowolemicznym, natomiast w 1 przypadku 

z powodu odległego zapalenia kości), co stanowiło 5,3%. 

Podobny odsetek wykazano w publikacji „Open fractures: 

prospective and epidemiological study” [12]. Niski odsetek 

pierwotnych amputacji wynikał z dostępności chirurga na-

czyniowego. Istotnym problemem był dla nas brak pokrycia 

kości tkankami miękkimi ze względu na brak dostępności 

w naszym ośrodku chirurga plastycznego, a co stanowić po-

winno ważny element kompleksowego zaopatrzenia złamań 

otwartych.

Wnioski

Wyniki naszej pracy wykazały, że najliczniejszą grupę pa-

cjentów ze złamaniami otwartymi stanowią mężczyźni 

w czwartej dekadzie życia, ze złamaniami podudzia typu II 

wg Gustilo-Andersona oraz typ B wg AO Muller. Najczęstszą 

przyczynę urazu stanowił wypadek komunikacyjny.

Uzyskane wyniki świadczą o tym, iż model postępowania 

i wyniki leczenia złamań otwartych w naszym oddziale nie 

odbiegają od standardów światowych. 
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