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Santrauka
Osteosintezė intramedulinėmis elastinėmis stabiliomis 
vinimis (OIESV) yra aukso standartas gydyti vaikų il-
gųjų kaulų lūžius. Literatūros šaltinių duomenimis, šlau-
nikaulio ir blauzdikaulio diafizių lūžių atvejais bendras 
komplikacijų dažnis siekia atitinkamai 50 ir 30 procentų. 
Tinkamas implanto pasirinkimas ir techninių rekomenda-
cijų laikymasis gali šiuos skaičius reikšmingai sumažinti. 
Per ilgų implantų galų sukeltos komplikacijos yra vienos 
iš dažniausių po OIESV. Jų dažnis gali būti sumažintas 
trumpinant galus iki 2 cm ir prišliejant juos prie metafi-
zės. Gijimo, kampinių poslinkių ir galūnių ilgio skirtumų 
komplikacijų dažniai gali būti sumažinti renkantis 40 
proc. ir daugiau intramedulinio kanalo užimančius im-
plantus. Daugiau nei 400 kontūruoti implantai geriau laiko 
kaulinių fragmentų poziciją. Vinis turėtų būti šalinama, 
kai rentgenogramose nematyti lūžio linijos, o aplink lū-
žio vietą matomas susiformavęs kaulinis rumbas. Taip 
bus išvengta pakartotino lūžio. Veiksmų, galinčių dar 
labiau pakenkti minkštiesiems audiniams mažinimas, ir 
repozicija uždaru būdu gali padėti sumažinti raumenų 
ankštumo sindromo ir infekcijų dažnius.

Įvadas
Šiuo metu osteosintezė intramedulinėmis elastinėmis 

stabiliomis vinimis (OIESV) yra aukso standartas gydyti 
vaikų ilgųjų kaulų lūžius [1]. Per 40 metų tyrinėjimų visuo-
tinai pritarta  šio minimaliai invazyvaus gydymo metodo 
pranašumams, geriems funkciniams ir kosmetiniams rezul-
tatams [2]. Literatūros šaltinių duomenimis, šlaunikaulio ir 
blauzdikaulio diafizių lūžių atvejais bendras komplikacijų 
dažnis siekia atitinkamai 50  ir 30 procentų [3,4]. Tinkamas 

implanto pasirinkimas ir techninių rekomendacijų laikymasis 
gali šiuos skaičius reikšmingai sumažinti [5, 6].

Tyrimo tikslas – apžvelgti veiksnius, galinčius padėti 
sumažinti komplikacijų dažnį po apatinės galūnės OIESV. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas remiantis apžvalgomis ir klinikiniais 

atvejais, rastais ClinicalKey, PubMed, Google Scholars 
duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų 
pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad 
tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. Pasirinktos tik anglų kalba 
paskelbtos publikacijos. Naudoti raktažodžiai: intramedulinės 
elastinės stabilios vinys, komplikacijos po OIESV (angl. 
elastic stable intramedullary nailing, complications after 
ESIN). Atrinkta ir išanalizuota 18 mokslinių publikacijų, 
paskelbtų 2003-2021 metais.

Tyrimo rezultatai  
Per ilgų implantų sukeltos komplikacijos. Per daug 

iš intramedulinio kanalo išlindę ar atsikišę elastinių vinių 
galai gali sukelti minkštųjų audinių dirginimą, skausmą im-
plantavimo vietoje ir gretimų sąnarių kontraktūras [7]. Tai 
vienos iš dažniausių komplikacijų po OIESV.  Apatinėje 
galūnėje, po šlaunikaulio ir blauzdikaulio operacijų, jos gali 
būti nustatytos atitinkamai 23,4 proc.  ir 5,1 proc. pacientų.  
Tai pirmos pagal dažnį šlaunikaulio ir antros − blauzdikaulio 
komplikacijos [3, 4].

Kai kuriuose literatūros šaltiniuose šių komplikacijų 
mažinimui siūlomi fiksuoto ilgio, su atraumatiniais galais 
implantai arba specialūs užmaunami ar į kaulą įsukami antga-
liai. Didelės fiksuoto ilgio implantų atsargos būtų finansiškai 
nepalankus gydymo įstaigos sprendimas, o antgaliai, nors 
ir panaikina aštrias briaunas, gali tik dar labiau paryškinti  
išlindusį galą arba susilpninti kaulą [7]. Daugiausia pasisa-
koma už tinkamą nefiksuoto ilgio implanto sutrumpinimą 
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ir palikimą. Prieš susiuvant pjūvius, išlindęs vinies galas 
turėtų būti sutrumpinamas iki 2 cm (ne daugiau) specialiomis 
giljotinos tipo žirklėmis ir prišliejamas prie kaulo. Reikia 
stebėti, kad implantas nesiektų augimo plokštelės, antraip 
judesių metu kils sąnario kapsulės pažeidimo rizika  [5 - 8].

A. Pulate su bendraautoriais [9], kurie nagrinėjo kom-
plikacijas po OIESV, nustatė, jog per ilgų implantų sukeltos 
komplikacijos statistiškai reikšmingai susijusios su ilgesniais 
nei 2 cm galais. W. Sankar ir kiti [10] po retrospektyvios 
ligos istorijų peržiūros nustatė, jog įkalta vinis neturėtų būti 
tik užlenkta, ją reikia prišlieti prie metafizės ir sutrumpinti 
iki 1,5 cm. 

Distalinėje blauzdikaulio dalyje minkštųjų audinių ne-
daug, todėl čia, atliekant retrogradinę osteosintezę, turėtų 
būti paliekami ne ilgesni nei 5 mm galai [7].

Kaulinių fragmentų konsolidacijos problemos. Kaulų 
gijimo problemos, tokios kaip neįvykusi ar sulėtėjusi kaulinių 
fragmentų konsolidacija, dažniau nustatomos blauzdikaulių 
lūžių atvejais. Jiems šių komplikacijų dažniai siekia atitinka-
mai 3,8  ir 1,4 proc. atvejų. Visiškas šlaunikaulio sugijimas 
paprastai pasiekiamas 99,5 proc.  atvejų [3, 4]. Nors šios 
komplikacijos gali pasireikšti po didelės kinetinės energijos 
traumos, kai kaulai lūžta į tris ir daugiau fragmentų, esant 
atviriems lūžiams arba po infekcinių komplikacijų, manoma, 
kad didelę įtaką daro ir pasirinkto implanto diametras [8].

P. Lascombes ir kiti [1] atliko retrospektyvinį tyrimą, 
siekdami išsiaiškinti implanto skersmens įtaką gijimo kom-
plikacijoms. Atlikę analizę jie nustatė, jog vinies diametras 
statistiškai reikšmingai koreliuoja su šiomis komplikaci-
jomis. Įvertinę tai, jie rekomendavo naudoti ne mažesnius 
nei 40 proc. intramedulinio kanalo užimančius implantus.

Literatūroje galima rasti ir kitų klinikinių atvejų su 
panašiais pastebėjimais. C. Ho su kolegomis [11] aprašė 
neįvykusio sugijimo atvejus, kai buvo pasirinkti 40 proc. 
taisyklės neatitinkantys implantai. S. Luhmann ir kiti [12], 
pirmosios operacijos metu pasirinkę per mažus implantus, 
po 6 mėnesių pacientą turėjo operuoti iš naujo ir įdėti 1,5 
mm didesnes vinis, nes pacientui nustatytas nesugijęs lūžis. 

Kampiniai poslinkiai. Netaisyklinga kaulinių fragmentų 
padėtis šlaunikaulyje ir blauzdikaulyje stebima atitinka-
mai 15,1  ir 8,5 proc. atvejų. Tai dažniausia komplikacija 
blauzdikaulyje ir antra pagal dažnumą šlaunikaulyje [3, 4]. 
Kaulinių fragmentų repozicijos išlaikymui itin didelę įtaką 
daro tinkamo ir vienodo diametro implantų pasirinkimas, jų 
kontūravimas. Implantai kryžiuojami prieš ir po lūžio linijos, 
o kontūro viršūnė − ties ja [1, 2, 5 - 8]. Rekomenduojama, 
kad ties lūžio linija implanto kontūro spindulys būtų 50-60 
kartų didesnis už jo skersmenį, o tarp spindulių būtų 40 
laipsnių kampas [7].

P. Lascombes ir kiti [1] tame pačiame tyrime, kuriame 

nustatė, jog 40 proc. taisyklės laikymasis padeda išvengti 
gijimo komplikacijų, įrodė, kad išnyksta ir didesni nei 50 
poslinkiai. M. Kaiser su bendraautoriais [13], savo labora-
torijoje tirdami implanto kontūravimo įtaką konstrukcijos 
stabilumui, nustatė, jog po kontūravimo didesniu nei 300 

kampu, lūžgaliai dislokavo mažiau.
Galūnių ilgių skirtumai. Kliniškai reikšmingi didesni 

nei 1 cm galūnių ilgių skirtumai dažniausiai nustatomi paci-
entams po šlaunikaulio lūžių ir  gali būti aptinkami trečdaliu 
atvejų. Šioms komplikacijoms ypač jautrūs vaikai iki 10 
metų. Jiems po lūžio šlaunikaulio augimo plokštelės akty-
vuojamos labiau. Nustatyta, kad tam įtakos turi ir implanto 
skersmuo [7,8,14]. S. Park ir kiti [14] savo retrospektyvi-
niame tyrime nustatė, jog kliniškai reikšmingas lūžusios 
galūnės pailgėjimas statistiškai reikšmingai susijęs su per 
mažais implantais.

Raumenų ankštumo sindromas. Raumenų ankštumo 
sindromas yra itin reta komplikacija po OIESV, tačiau gali 
būti nustatyta 1,4 proc. blauzdikaulio lūžių [4]. Nėra įrodyta, 
jog atliekant osteosintezę, kuris nors veiksnys būtų statistiškai 
reikšmingai susijęs su šios komplikacijos dažniu [15, 16]. Su-
tariama, kad tai daugiaetiologinė komplikacija,  tad atliekant 
blauzdikaulio fiksaciją, reikėtų atlikti kuo mažiau veiksmų, 
galinčių padidinti minkštųjų audinių pažeidimą [8,17].

Pakartotinis lūžimas. Pakartotinis lūžimas yra dar re-
tesnė komplikacija nei raumenų ankštumo sindromas. Po 
šlaunikaulio ir blauzdikaulio osteosintezių šių komplikacijų 
dažniai siekia atitinkamai 0,9 ir 0,2 procento [3, 4]. Paprastai 
to priežastys yra per ankstyvas arba vėlyvas ir sunkus im-
planto pašalinimas. Elastinės vinys turėtų būti pašalinamos, 
kai rentgenogramose išnyksta lūžio linija, o lūžio vieta iš 
visų pusių apsupta kauliniu kaliusu [7,8,18].

Infekcija. Infekcija po OIESV dažniausiai pasireiškia 
kaip antrinė komplikacija, kai migravę implantai ar iš in-
tramedulinio kanalo išlindę vinies galai praduria odą. Spon-
taninė paviršinių audinių infekcija ar osteomielitas iškart 
po operacijos yra itin retas reiškinys. Šiek tiek dažniau ši 
komplikacija stebima esant atviriems ar atvirai reponuotiems 
lūžimams [2,7,8]. Po šlaunikaulio ir blauzdikaulio fiksacijų 
infekcija nustatoma atitinkamai 2 ir 3,3 proc. atvejų [3, 4].

Išvados
1. Implantų, užimančių 40 proc. intramedulinio kanalo, 

pasirinkimas padeda sumažinti gijimo, kampinių poslinkių 
ir galūnių ilgio skirtumų komplikacijų dažnį.

2. Implantai turėtų būti kontūruojami 40 laipsnių ir di-
desniu kampu, mažinančiu kampinių poslinkių dažnį.

3. Iš intramedulinio kanalo išlindę implantų galai turėtų 
būti trumpinami iki 2 cm ir prišliejami prie metafizės. 

4. Kai rentgenogramose nematyti lūžio linijos, o aplink 



134

lūžio vietą matomas susiformavęs kaulinis rumbas, reikia 
spręsti dėl implanto pašalinimo.

5. Vengti veiksmų, galinčių  pakenkti minkštiesiems au-
diniams, lūžgalius geriau reponuoti uždaru būdu.
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Summary
Elastic stable intramedullary nailling (ESIN) is the “gold stan-

dard” for treatment of long bone fractures in children. However, 
according to the literature, the overall incidence of complications 
in femoral and tibial diaphyseal fractures is 50% and 30%, respecti-
vely. Proper implant selection and adherence to technical recom-
mendations can significantly reduce these numbers. Complications 
caused by too long implant ends are one of the most common af-
ter ESIN. Their frequency can be reduced by shortening the ends 
to 2 cm and leaving them near metaphysis. Malunion is the most 
common complication in the tibia and the second most common 
in the femur. The incidences of healing, malunion, and leg length 
discrepancy complications can be reduced by selecting implants 
these occupy 40% of the intramedullary canal. Also, about 400 
contoured implants hold the position of the bone fragments bet-
ter. The nails should be removed when the fracture line does not 
show a fracture line and the callus of the bone is visible around 
the fracture site. This will prevent repeated breakage. Reducing 
of actions these can further damage soft tissues and a reduction in 
close manner can help reduce the incidence of compartment syn-
drome and infections.
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