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Rozszerzaj>ce siC mocliwoWci zastosowaM implantów w chirurgii kostnej s> warunkowane 

rozwojem ich konstrukcji i technologii, a takce postCpem w badaniach dotycz>cych makro- 

i mikrostruktury, wŽasnoWci mechanicznych, odpornoWci korozyjnej i biozgodnoWci nowych 

biomateriaŽów. Implanty s> zespoŽami elementów medycznych wszczepianych do organizmu 

w celu rekonstrukcji naturalnej funkcji uszkodzonego organu zastCpuj>cymi tkanki twarde 

i miCkkie i coraz czCWciej znajduj> zastosowanie w dziaŽaniach leczniczych, maj>cych za 

zadanie odtworzenie funkcji, np. stawów i koWci.  

Wyrócni5 mocna dwa gŽówne obszary rekonstrukcji funkcji tkanek lub elementów organów, 

np. stawów i koWci, wykorzystuj>ce biomateriaŽy. Pierwszy obszar dotyczy alloplastyki stawu 

biodrowego, kolanowego, barkowego lub Žokciowego, natomiast drugi osteosyntezy koWci 

dŽugich, szczególnie koWci udowej. 

Staw biodrowy maj>cy zasadnicze znaczenie dla mechaniki chodu jest powszechnie naracony 

na zmiany chorobowe i urazy. Przy ciCckich zmianach zwyrodnieniowych lub po zŽamaniu 

szyjki koWci udowej niezbCdne jest wszczepienie sztucznej czCWci lub caŽego stawu w miejsce 

naturalnego. Zagadnienia alloplastyki stawu biodrowego nalec> do gŽównych problemów 

wspóŽczesnej ortopedii. Z endoprotezoplastyk> zwi>zana jest mocliwoW5 odtworzenia uszko-

dzonych struktur w ukŽadzie kostno-stawowym i przywrócenia im utraconych funkcji. Rozwój 

techniki implantacyjnej sukcesywnie przynosi coraz pomyWlniejsze wyniki. Osi>ga siC je dziCki 

nowym konstrukcjom endoprotez d>c>cym do anatomicznego odtworzenia ksztaŽtu oraz nowym 

materiaŽom o korzystnych wŽasnoWciach fizycznych i mechanicznych, zgodnych biologicznie 

z cywymi tkankami. Konstrukcja endoprotezy powinna zapewni5 wŽaWciwy zakres ruchu 

w stawie, przenoszenie obci>ceM, odpornoW5 na przeci>cenia, tŽumienie drgaM, stymulacjC masy 

kostnej, odpornoW5 na Wcieranie, a takce mocliwoW5 prostego zabiegu operacyjnego. Aby speŽni5 

te wymagania nalecy odpowiednio dobra5 cechy geometryczne endoprotezy i rodzaj materiaŽu 

implantacyjnego. Na rozkŽad naprCceM pomiCdzy koWci> i implantem decyduj> relacje 

pomiCdzy ich wŽasnoWciami sprCcystymi. WytrzymaŽoW5 statyczna i zmCczeniowa wpŽywa na 

wartoW5 przenoszonych naprCceM i odpornoW5 na przeci>cenia, natomiast stan powierzchni oraz 

jej cechy fizyczne i chemiczne decyduj> o naturze i sile wiCzi na granicy faz koW5-implant [4, 44]. 

Drugi wacny obszar rekonstrukcji funkcji tkanek lub elementów organów, np. stawów i koWci, 

wykorzystuj>cy biomateriaŽy dotyczy uszkodzeM koWci dŽugich koMczyn górnych i dolnych [5], 
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szczególnie udowej oraz ich osteosynteza, co stanowi przedmiot niniejszej ksi>cki. Regularne, 

udokumentowane próby rekonstrukcji brakuj>cej, lub uszkodzonej tkanki kostnej albo jej 

zespalania innymi materiaŽami maj> ponad stuletni> historiC. W 1827 roku dokonano zespo-

lenia koWci w postaci Wciegu (Rogers), w 1827 roku zespolono koWci za pomoc> trzpieni srebrnych 

(Listers), w 1886 roku do osteosyntezy koWci ucyto pŽytek ze srebra i mosi>dzu, które poŽ>czono 

z koWci> przy pomocy Wrub (Hausman). W 20. wieku rozpoczynaj> siC systematyczne badania 

osteosyntezy stanowi>ce podstawC dynamicznego rozwoju tego obszaru terapii. Ksi>cka 

stanowi ocenC stanu zagadnienia w obszarze konstrukcji gwoadzi Wródszpikowych i stoso-

wanych na nie materiaŽów oraz przegl>d opracowaM Autorów w tym obszarze. W ksi>cce 

dokonano analizy materiaŽowych i konstrukcyjnych aspektów implantów Wródszpikowych 

w obszarze: problematyki stabilizacji zŽamaM koWci dŽugich, obci>ceM mechanicznych koWci 

udowej, charakterystyki biomateriaŽów, metod spajania biomateriaŽów, konstrukcji gwoadzi 

Wródszpikowych i nowych koncepcji w tym zakresie. W pierwszej czCWci przedstawiono zarys 

budowy koWci dŽugich, biomechaniczne aspekty funkcjonowania koWci udowej i stawu 

biodrowego i zŽamania koWci udowej. W drugiej czCWci przeprowadzono analizC problematyki 

stabilizacji zŽamaM koWci dŽugich, rozwoju konstrukcji implantów Wródszpikowych oraz 

problematyki projektowania i doboru materiaŽów na implanty. Trzecia czCWci ksi>cki dotyczy 

metod spajania biomateriaŽów i elementów bioimplantów w alloplastyce i osteosyntezie. 

W czwartej czCWci zaprezentowano nowatorskie autorskie koncepcje konstrukcji implantów 

z innowacyjnymi sposobami ryglowania gwoadzia w koWci.  

Autorzy dedykuj> tC ksi>ckC Studentom, mŽodym Pracownikom naukowym, z zamiarem 

przyblicenia zŽoconej tematyki implantologii w kontekWcie uwarunkowaM technicznych 

projektowania incynierskiego implantów, zarówno konstrukcyjnego, jak i materiaŽowego oraz 

technologicznego. Poniewac Autorzy zajmuj> siC wymienion> problematyk> od wielu lat, 

niektóre fragmenty ksi>cki s> zaczerpniCte z Ich wczeWniejszych wŽasnych publikacji 

naukowych i dydaktycznych, co umocliwia dopeŽnienie treWci prezentowanych w tej pracy. 

Ksi>cka jest kolejnym przykŽadem ilustracji koniecznoWci wspóŽpracy pomiCdzy Wrodowiskami 

medycznymi i incynierskimi, dla poprawy warunków leczenia wielu zmian chorobowych 

i urazów. Poruszana w niej problematyka od lat stanowi przedmiot zainteresowaM naukowych 

Autorów i wykonywanych przez nich badaM. Zagadnienia materiaŽowe zwi>zane z incynieri> 

biomedyczn> stanowi> jeden z wacnych aspektów aplikacyjnych wspóŽczesnej incynierii 

materiaŽowej i st>d ksi>cka jest adresowana gŽównie do studentów kierunku „Incynieria 
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MateriaŽowa”, od kilku lat realizowanego jako kierunek zamawiany przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wycszego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Vl>skiej 

w Gliwicach. Autorzy ksi>cki s> WciWle zwi>zani z tym projektem, gdyc Prof. Leszek A. 

DobrzaMski jest inicjatorem tego kierunku i gŽównym autorem jego koncepcji programowej, 

a Prof. Jerzy Nowacki przez 2 lata jest Profesorem wizytuj>cym, prowadz>cym wykŽady na 

tym nowo utworzonym kierunku studiów, Mgr inc. Fabio Gustavo uczestniczyŽ w przygo-

towaniu ksi>cki, a takce m.in. wykonaŽ wiele autorskich rysunków. byczymy zatem zajmuj>cej 

lektury ksi>cki. 
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