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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: W leczeniu nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań dystalnego odcinka kości promieniowej istnieją 
wybory terapeutyczne, będące przedmiotem pewnych kontrowersji. 

  Cel: W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania dwóch metod leczenia nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań 
dystalnego odcinka kości promieniowej. 

  Matody: Opisywane badanie było prospektywne, randomizowane, kliniczne, przeprowadzone w 2015 r. u pacjentów (n = 62) 
z nieprzemieszczonym, pozastawowym złamaniem dystalnego odcinka kości promieniowej. Pacjentów losowo przypisano 
do grup, w których procedura gojenia złamań opierała się o zastosowanie odlewu ortopedycznego (n = 32) lub bandaża  
(n = 30). Badanych poddawano obserwacji kontrolnej po jednym, dwóch, trzech i sześciu tygodniach od zastosowania leczenia. 
Ocenę prowadzono przy użyciu kwestionariusza DASH i skali VAS. U wszystkich osób wykonywano badania radiograficzne 
jako metodę oceny ewentualnych powikłań.   

  Wyniki: Badanie ukończyło odpowiednio 30 i 32 pacjentów z grup opatrywanych bandażem i odlewem ortopedycznym. 
Analizy statystyczne wykazały, że średni wynik DASH w grupie opatrywanej bandażem był istotnie wyższy po upływie 
1 tygodnia, jednak różnica ta uległa zmniejszeniu przed upływem dwóch tygodni, zaś po 3 tygodniach wynik w grupie  
z opatrunkami odlewowymi był znacznie wyższy niż w grupie z opatrunkiem bandażowym. Po 6 tygodniach wartości DASH  
w obu grupach nie różniły się w istotnym stopniu. Nie stwierdzono istotnych różnic między wynikami VAS wykazywanymi 
przez obie grupy badane we wszystkich badaniach kontrolnych. W grupie opatrunków bandażowych stwierdzono skrócenie 
czasu powrotu do aktywności zawodowej, a także zmniejszenie kosztów leczenia. 

  Wniosek: Bandażowanie stanowi bardziej odpowiednią opcję leczenia nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań 
dystalnego odcinka kości promieniowej.  

SŁOWA KLUCZOWE: bandaż, odlew, wynik DASH, złamanie dystalnego odcinka kości promieniowej

ABSTRACT:    Background: Some therapeutic methods for treating non-displaced extra-articular fracture (NDEA) of distal radius are 
sometimes met with controversy in their selection. We explored and compared two such methods – bandaging and casting  
– for this study. 

  Aim: We explored and compared two such methods – bandaging and casting – for this study.

  Methods: This prospective randomized clinical trial was conducted during 2015 on patients (n = 62) with an NDEA fracture 
of the distal radius. Patients were randomly assigned to either the casting (n = 32) or bandage (n = 30) group to receive the 
respective fracture-repair procedure. Follow-up contact was made during the first, second, third, and sixth weeks after 
treatment. The Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH) Questionnaire was completed and the visual analog scale 
(VAS) for measuring pain was assessed. All patients underwent an X-ray radiographic assessment to evaluate any potential 
complications.  

  Results: At the end of the study, 30 patients in the bandage group and 32 in the casting group finished the study. Statistical 
analyses indicated the bandage group exhibited a significantly higher mean DASH score than the casting group during the 
first week. This higher mean score decreased enough during the second week that, by the third week, the casting group scored 
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AP – projekcja przednio-tylna 
DASH – kwestionariusz Disabilities of the Arm,  
Shoulder and Hand 
VAS – Wizualna skala analogowa

 
WPROWADZENIE

Złamania dystalnej części kości promieniowej, stanowiące 17,5% 
wszystkich złamań u pacjentów dorosłych, są najczęściej spotykane 
w praktyce chirurga ortopedy [1]. Najczęstszy rodzaj złamań dystal-
nych to złamania pozastawowe (57–66%). Następne pod względem 
częstości są złamania z pełnym udziałem powierzchni stawowej [2]. 
Istnieje wiele opcji ich leczenia, w tym: zabiegi niechirurgiczne, unie-
ruchamianie wewnętrzne i unieruchamianie zewnętrzne. Najczęstszą 
opcją jest leczenie niechirurgiczne, podejmowane w 70% przypadków. 
Odsetek ten dodatkowo wzrasta wraz z wiekiem pacjenta i chorobami 
współistniejącymi [3–5]. Choć odsetek powodzeń odnotowywany 
dla tej metody ulega obniżeniu po ukończeniu przez pacjenta 60. r.ż., 
opcja niechirurgiczna wiąże się ze znacznie mniejszymi powikłaniami 
niż opcja z leczeniem chirurgicznym [6–8]. Głównym czynnikiem 
wpływającym na wybór leczenia są oczekiwania pacjenta w zakre-
sie czynności funkcji nadgarstka, zaś głównym celem jest uzyskanie 
prawidłowej siły, mobilności i czynności nadgarstka oraz dłoni. Naj-
częstszym sposobem leczenia chirurgicznego jest unieruchomienie  
w odlewie, które można stosować w 75–80% przypadków, gdy przy 
złamaniu nie doszło do przemieszczeń lub fragmentacji albo też gdy 
są one nieznaczne i ulegają stabilizacji po redukcji złamania [9, 10]. 
Przypadki te obejmują głównie złamania pozastawowe, jednak nawet 
gdy obejmują one staw, możliwe jest dokonanie ich redukcji meto-
dami zamkniętymi z uwagi na ich dwuczęściowość. Wadą stosowa-
nia odlewu jest utrata anatomicznej redukcji po ustąpieniu obrzęku 
nadgarstka, co wymaga zwrócenia większej uwagi przy tworzeniu 
odlewu. Innym problemem związanym z odlewaniem jest ograni-
czenie zakresu ruchu kończyn górnych podczas leczenia, co prowa-
dzi do ograniczenia codziennej aktywności pacjentów. Inną metodą 
niechirurgicznego leczenia przypadków nieprzemieszczonych zła-
mań dystalnego odcinka kości promieniowej jest bandażowanie [11]. 

Wybór metody leczenia nieprzemieszczonych złamań dystalnego 
odcinka kości promieniowej pozostaje przedmiotem kontrower-
sji. W świetle powyższego, celem niniejszej pracy jest porówna-
nie w randomizowanym badaniu klinicznym wyników stosowania  
odlewów i bandaży jako podejść do leczenia nieprzemieszczonych 
złamań dystalnego odcinka kości promieniowej.  

MATERIAŁY I METODY

W ramach randomizowanego badania klinicznego wszyscy pacjenci 
z dolegliwością w postaci bólu nadgarstka po urazie mającym miej-
sce w ciągu poprzednich 24 godzin zostali poddani badaniu przez 

miejscowych ortopedów. Do badania włączono osoby spełniające 
kryteria kwalifikacyjne. Metodą permutacji czteroelementowych 
bloków przydzielono je losowo do grupy opatrywanej bandażem 
lub odlewem. Kryteria kwalifikacji obejmowały: pozastawowe zła-
mania dystalnego odcinka kości promieniowej bez przemieszczeń 
i fragmentacji, wiek 18–60 lat, brak czynników ryzyka wystąpienia 
złamania, takich jak palenie, spożywanie alkoholu, przyjmowanie 
glikokortykoidów, choroby reumatologiczne, choroby metaboliczne, 
wcześniejsze złamania, złamania otwarte, współistniejące zmiany 
neurologiczne, dodatni wywiad w kierunku chorób psychiatrycz-
nych i nadużywanie substancji psychoaktywnych. 

Następnie pacjentom przedstawiano szczegółowy opis różnych 
dostępnych metod leczenia oraz metody leczenia wybranej dla 
ich przypadku. Po uzyskaniu zgody na wybrane leczenie i udział 
w badaniu, a także po uzyskaniu podpisu na formularzu świado-
mej zgody, pacjentów poddano wybranemu leczeniu z następczą 
obserwacją kontrolną odbywającą się w odstępach jednotygodnio-
wych w specjalistycznej klinice i w obecności lekarza nadzorują-
cego, posiadającego tytuł profesora.

Metoda bandażowania nie uniemożliwiała ruchów nadgarstka,  
w związku z czym w pierwszym tygodniu leczenia pacjenci od-
czuwali większy ból. Badani mieli zakaz obciążania ręki; otrzymali 
też odpowiednie zalecenia. W trakcie 6-tygodniowej obserwacji 
kontrolnej nie poddawano ich fizjoterapii.

LECZENIE Z UŻYCIEM BANDAŻY I ODLEWÓW

W opisywanej metodzie leczenie obejmowało użycie warstwy waty 
ortopedycznej, którą pokryto warstwą bandażu i zamocowano pla-
strami. W metodzie odlewu pacjentom losowo zakładano opatru-
nek unieruchamiający zakończony poniżej łokcia.

OBSERWACJA KONTROLNA

Wizyty kontrolne odbywały się w pierwszym, drugim, trzecim  
i szóstym tygodniu. Podczas wszystkich spotkań: dokonywano 
ocen w DASH i VAS w oparciu o bezpośrednie pytania zadawane 
pacjentom oraz wykonywano radiogramy nadgarstków w projekcji 
przednio-tylnej (AP) i bocznej. W grupie opatrywanej odlewami, 
usuwano je pod koniec czwartego tygodnia, zaś bandaże odwija-
no przy końcu drugiego tygodnia. Pod koniec badania w badaniu 
pozostawało 62 z 84 pacjentów, w tym 30 z grupy opatrywanej 
bandażem i 32 z grupy opatrywanej odlewem. 

ANALIZA STATYSTYCZNA

Ocenę normalności rozkładów zmiennych wykonano przy pomo-
cy testu Kołmogorowa-Smirnowa. Do zbadania różnicy między 
średnimi wynikami DASH i VAS po upływie 1, 2, 3 i 6 tygodni 

higher. During the sixth and final week of study, the two groups showed no significant difference in DASH value. No significant 
differences between the two groups was evident in the VAS scores obtained during all follow-up assessments. Patients in the 
bandage group were able to return to work sooner than those in the casting group; their cost of treatment was lower, too.  

  Conclusion: Bandage is the more appropriate treatment option for NDEA fractures of distal radius. 

KEYWORDS:  bandage, casting, DASH score, Distal Radius Fracture
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od zastosowania leczenia użyto analizy wariancji dla pomiarów 
powtarzanych. Do porównania kosztów leczenia (bandażowania  
i odlewów ortopedyczne) obiema metodami użyto testu t-Studenta 
dla prób niezależnych. Wszystkie analizy wykonano przy użyciu 
oprogramowania SPSS w wersji 22 (SPSS, Inc.). Za istotne staty-
stycznie uznawano wartości p < 0,05.

WYNIKI

Badanie zakończyło w sumie 62 pacjentów. Uzyskane od nich dane 
zostały użyte do analiz. W grupie opatrywanej odlewami znalazło 
się 32 uczestników, w tym 15 mężczyzn i 17 kobiet, zaś w grupie 
opatrywanej bandażami 30 uczestników, 15 mężczyzn i 15 kobiet. 
Przedział wiekowy osób w grupie opatrywanej odlewami wynosił 
22–58 lat (średnia: 42.5 roku), zaś w grupie opatrywanej bandaża-
mi 20–60 lat (średnia wieku: 42 lata). 

W grupie opatrywanej odlewami odlewy usuwano wszystkim 
pacjentom pod koniec czwartego tygodnia, zaś bandaże odwija-
no przy końcu drugiego tygodnia. Pod koniec szóstego tygodnia 
zebrano wszystkie wypełnione kwestionariusze. W toku leczenia 
wynik DASH wykazywał w obu grupach tendencję malejącą, zaś 
porównania w parach wykazały istnienie istotnych różnic między 
średnimi wynikami DASH we wszystkich punktach czasowych,  
w których wykonywano badania (Tab. I.). 

Jak wykazały badania, po upływie jednego tygodnia średni wynik 
w skali DASH był znacznie wyższy w grupie pacjentów opatrywa-
nych bandażem (p < 0,001). Z kolei po upływie dwóch tygodni nie 
stwierdzono istotnej różnicy między średnimi wynikami DASH  
w grupie osób opatrywanych bandażem i grupie osób opatrywa-
nych odlewem (p = 0,083). Po upływie trzeciego tygodnia średni 
wynik w skali DASH w grupie pacjentów opatrywanych bandażem 
był znacznie niższy (p < 0,001), natomiast po upływie sześciu ty-
godni nie stwierdzono istotnej różnicy między średnimi wynika-
mi DASH w obu grupach pacjentów (p = 0,0783). 

Porównania bólu ocenianego przez pacjentów w obu grupach przy 
użyciu VAS nie wykazywały różnic między grupami w trakcie sze-
ściotygodniowej obserwacji kontrolnej (Tab. II.).

Średnie ponoszone przez pacjentów koszty leczenia z użyciem ban-
daża i odlewu (w tym honorariów lekarza) wyniosły odpowiednio 
395 000 i 820 000 IRR. Test t-Studenta dla prób niezależnych wy-
kazał, że średni koszt leczenia metodą odlewu był znacznie wyższy 
w porównaniu z metodą bandażowania (p < 0,001). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI

Złamanie w dystalnym odcinku kości promieniowej jest jednym  
z najczęściej występujących złamań u osób dorosłych, a sposób jego 
leczenia może być różny w zależności od wieku pacjenta i stopnia 
ciężkości urazu [12]. Złamania mogą być leczone chirurgicznie lub 
przy użyciu bandaży i odlewów. Aktualnie, ze względu na koszty  
i działania niepożądane operacji, większość przypadków leczy się 
bandażami i odlewami. Wykazano również, że wskaźnik hospita-
lizacji związanych z bandażowaniem i opatrywaniem z użyciem 
odlewów jest niższy niż w przypadku operacji chirurgicznych 
[13]. Zgodnie z hipotezą przyjętą w badaniu, stosowanie banda-
żu wykazuje wyższość nad odlewami ortopedycznymi w leczeniu 
nieprzemieszczonych, pozastawowych złamań dystalnego odcin-
ka kości promieniowej. Złamania tego typu są z reguły stabilne  
i wiążą się z niskim prawdopodobieństwem przemieszczenia, co 
wykazano również w niniejszym badaniu, w którym nie stwier-
dzono przypadków przemieszczenia. W związku z powyższym, 
użycie tej metody leczenia jako związanej z mniejszą liczbą ogra-
niczeń w mobilności, jest uzasadnione. Handoll i wsp. w swoim 
badaniu nad najlepszymi metodami leczenia złamań dystalnego 
odcinka kości promieniowej nie wskazali preferencyjnej metody 
leczenia tych złamań, argumentując, że wybór właściwego spo-
sobu leczenia powinien opierać się na: doświadczeniu chirurga, 
ocenie kosztów, preferencji pacjenta i powikłaniach związanych 
z leczeniem [14]. Dla metody opatrywania pacjentów przy użyciu 
odlewów ortopedycznych A. Colles sugeruje, że odlew powinien 
rozpoczynać się od podstawy palców i biec do szczytu stawu łok-
ciowego pozostającego w zgięciu 90°, przy nieznacznym wygięciu 
nadgarstka i rotacji wewnętrznej przedramienia, choć z kolei Sar-
miento za korzystniejszą uważa rotację zewnętrzną [15]. Rogier  
i wsp. w swoim badaniu dotyczącym wpływu stosowania banda-
ży i odlewów na przebieg leczenia złamań przedramienia u dzieci 
wykazali, że stosowanie bandaży wiązało się z większym bólem 
niż stosowanie odlewów w początkowym etapie leczenia, jednak 
skracało czas potrzebny do powrotu do normalnej aktywności [16]. 

W niniejszym badaniu po upływie 6 tygodni od zabiegu nie stwier-
dzano przypadków powikłań i przemieszczeń, zaś jedynie dwóch 
pacjentów w grupie opatrywanej przy użyciu odlewów i jeden 
pacjent w grupie opatrywanej przy użyciu bandaży narzekało na 
sporadyczny, przeszywający ból odczuwany pod koniec szóstego 
tygodnia od zabiegu. Osoby zaopatrywane długim odlewem skar-
żyły się na związane z nim ograniczenia codziennej aktywności, 
szczególnie w trzecim tygodniu leczenia, podczas gdy leczeni ban-
dażem skarżyli się na strach przed nasilającym się bólem lub zła-
maniem podczas wykonywania codziennych czynności. 

WARTOŚĆ P 
ODLEW 
ORTOPEDYCZNY 
(N = 32)

BANDAŻ
(N = 30) PRZEDZIAŁ CZASOWY

< 0,0001 112,00 ± 13,28 127,43 ± 8,16 Pierwszy tydzień

0,083 87,37 ± 11,92 81,47 ± 14,42 Drugi tydzień

< 0,0001 66,66 ± 2,60 42,73 ± 7,18 Trzeci tydzień

0,0783 33,16 ± 2,60 33,367 ± 3,35 Szósty tydzień

WARTOŚĆ P 
ODLEW 
ORTOPEDYCZNY 
(N = 32)

BANDAŻ
(N = 30) PRZEDZIAŁ CZASOWY

0,61 5,00 ± 1,24 5,33 ± 1,88 Pierwszy tydzień

0,08 1,91 ± 0,69 2,40 ± 1,04 Drugi tydzień

0,72 0,78 ± 0,61 0,73 ± 0,69 Trzeci tydzień

0,08 0,18 ± 0,39 0,23 ± 0,50 Szósty tydzień

Tab. I.  Porównanie wyników DASH (średnia ± SD) między dwiema grupami. Tab. II.  Porównanie wyników VAS (średnia ± SD) między dwiema grupami.
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Jak wykazali West i wsp., leczenie pacjentów ze złamaniami  
w dystalnym odcinku kości promieniowej było mniej kosztowne  
w przypadku zastosowania bandaży niż w przypadku użycia od-
lewów [17]. Nasze badanie pozwoliło natomiast na wykazanie, że 
koszt leczenia pacjentów opatrywanych bandażem był znacznie 
niższy niż koszt leczenia pacjentów opatrywanych przy użyciu odle-
wu, zaś obserwowana różnica była istotna statystycznie (p < 0,001).

Podsumowując, w oparciu o wyniki ocen w skali VAS, wykazu-
jące niemal identyczny trend w obu grupach, a także o wyniki  
w skali DASH, które były niższe w grupie pacjentów opatrywa-
nych bandażem po upływie dwóch i trzech tygodni od zabiegu,  
i o niższy koszt leczenia z użyciem bandaży, leczenie to jest zale-
cane w miejsce odlewu zakładanego na przedramieniu pacjenta  
z pozastawowym złamaniem dystalnego odcinka kości pro-
mieniowej bez przemieszczeń i fragmentacji. Niemniej jednak,  

ważnymi czynnikami w wyborze rodzaju leczenia są okazjonalne oba-
wy pacjentów przed nawrotem urazów i przemieszczeniem złamań,  
a także ich pragnienie szybszego powrotu do aktywności zawodowej. 
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