
STRESZCZENIE  

 

 

Najczęściej występującą zmianą osteolityczną u dzieci i młodzieży jest torbiel samotna kości. 

Rozwija się ona często bezobjawowo, aż do chwili wystąpienia tzw. złamania patologicznego 

w miejscu osłabionej przez ubytek warstwy korowej.  Wtedy pojawiają się dolegliwości 

bólowe oraz ograniczenia możliwości funkcjonalnych, negatywnie wpływające na jakość 

życia pacjentów i ich rodzin. Przypadkowo odkryte ubytki osteolityczne kości, 

umiejscowione zwykle w przynasadach bliższych, wymagają różnicowania z innymi 

zmianami o charakterze nowotworowym, co również jest powodem niepokoju u pacjentów i 

ich rodziców.  

Zmiany osteolityczne kości o charakterze torbieli samotnej opisywane są już od blisko 150 lat 

jednakże nadal nie ma jednej powszechnie stosowanej metody leczenia tego typu ubytków 

kostnych. Oprócz leczenia zachowawczego do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 

powszechnie stosowaną metodą była otwarta resekcja kości w miejscu ubytku z ewentualnym 

następczym wypełnieniem miejsca auto- lub allogenicznymi przeszczepami…kostnymi.  

W 1974 roku Scaliggietti wprowadził małoinwazyjną metodę polegającą na przezskórnej 

punkcji torbieli pod kontrolą monitora rentgenowskiego, pozwalającą na dekompresję w 

obrębie jej światła i następnie zakontrastowanie i wypełnienie ubytku preparatem octanu 

methylprednizolonu (preparat Depo-Medrol). Technika ta pozwalała na znaczne ograniczenie 

rozległości zabiegu i zminimalizowanie ryzyka związanego z otwartą resekcją, jednakże nadal 

wymagane były w niektórych przypadkach wielokrotne instilacje tego preparatu lub 

obserwowany był dość wysoki odsetek nawrotów torbieli. Innym stosowanym do wypełniania 

torbieli preparatem wprowadzonym do stosowania w modyfikacji tej metody było osocze 

bogatopłytkowe (PRP – platelet rich plasma) uzyskiwane w technice wirowania krwi własnej 

pacjenta.  Właściwości terapeutyczne preparatu wynikały z uzyskanego zagęszczenia płytek  

i uwalniania z ich ziarnistości licznych czynników wzrostu mogących stymulować procesy 

kościotworzenia, jednakże w pewnym odsetku przypadków występowały podobne 

ograniczenia jak przy zastosowaniu preparatu octanu methylprednizolonu.  Innym preparatem 

włączonym do wypełniania torbieli kostnych był tzw. cement kostny (MIIG - minimally-

invasive injectable graft) – siarczan wapnia, stosowany powszechnie w ortopedii.  

 

 

 



Celem pracy było porównanie wyników leczenia torbieli samotnej kości u dzieci  uzyskanych 

z zastosowaniem techniki przezskórnej instilacji trzech w/w preparatów. 

Do analizy włączono grupę  57  pacjentów (21 dziewczynek i 36 chłopców) w wieku od 5 do 

17 lat (średnio 11,7±3,4 lat), leczonych w Klinice Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie w latach 2003-2015 z powodu torbieli samotnej kości.  

Zebrane wyniki dotyczące wybranej metody i przebiegu leczenia poddano analizie 

statystycznej.  

Torbiele samotne kości we wszystkich analizowanych grupach diagnozowane były 

najczęściej w okolicy kończyn górnych (51,9% - grupa Depo-Medrol; 63,2% - grupa PRP; 

81,8% - grupa MIIG), przede wszystkim kości ramiennej i zwykle w okolicy jej przynasady 

bliższej. Drugą lokalizację stanowiła kość udowa, zazwyczaj również okolice końca 

bliższego, rzadziej trzonu (29,6% - grupa Depo-Medrol; 31,6% - grupa PRP; 18,2% - grupa 

MIIG). W pojedynczych przypadkach zmiany diagnozowane były również w innych kościach 

długich: kości piszczelowej, strzałkowej i promieniowej. 

Odsetek poddanych leczeniu torbieli aktywnych wyniósł 11,1% - grupa DepoMedrol ; 26,3% 

- grupa PRP; 18,2% - grupa MIIG.  

Oceniono liczbę podań niezbędną do uzyskania efektu terapeutycznego. Największej liczby 

instilacji koniecznej do uzyskania wygojenia ubytku wymagało podanie preparatu Depo-

Medrol (4,25), następnie preparatu PRP (1,6). W grupie leczonej z zastosowaniem cementu 

kostnego wygojenie uzyskano w większości przypadków po jednokrotnym wypełnieniu 

światła torbieli. Średni okres gojenia ubytku wyniósł 24,4 tygodnia w przypadku podania 

Depo-Medrolu, 16,9 tygodnia w przypadku podania preparatu…PRP…oraz…24,2…tygodnia 

u pacjentów leczonych preparatem cementu kostnego.  

Nawrót torbieli w miejscu poprzedniego ubytku i w grupie leczonej z wykorzystaniem 

preparatu Depo-Medrol wynosił on 26%, w grupie PRP – 10,5%, natomiast w grupie,  

w której wstrzykiwano cement kostny nie zaobserwowano nawrotu.  

Przeprowadzono również analizy zależności pomiędzy wiekiem pacjentów a czasem gojenia 

torbieli samotnej kości u dzieci po podaniu określonego typu preparatu, przy czym 

najsilniejsza z  zaobserwowanych odwrotnych korelacji istniała w grupie leczonej  

z wykorzystaniem cementu kostnego (r= -0,45; p<0,01).  

 

 

 

 



Analiza wyników pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 

1. Najkrótszy średni okres gojenia ubytku kostnego o charakterze torbieli samotnej 

kości długiej w badanych grupach obserwowany był u pacjentów leczonych za 

pomocą przezskórnych instalacji preparatu osocza bogatopłytkowego – PRP.  

2. Pacjenci leczeni metodą przezskórnego wypełnienia ubytku kostnego w miejscu 

torbieli samotnej kości długiej preparatem cementu kostnego spośród badanych 

grup wymagali najmniej powtórnych zabiegów wypełnienia ubytku.  

3. Najmniejszy efektywny jest sposób leczenie z wykorzystaniem preparatu Depo-

Medrol z uwagi na liczbę występujących w trakcie terapii złamań patologicznych, 

odsetek nawrotów oraz czas gojenia ubytku.  

4. Niezależnie od zastosowanej metody czas niezbędny do wygojenia torbieli 

samotnej kości malał wraz z wiekiem dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 


