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Сажетак
Увод: Бутна кост представља најдужу и најјачу кост у човечијем организму.
Најчешћи узрок настанка прелома тела бутне кости су саобраћајне несреће, пад са
висине, стрелне ране. Материјали и методе: Наше истраживање је спроведено у
периоду од2013-2018. године у Клиничком центру Војводине на Клиници за
ортопедску хирургију и трауматологију. У истраживању је било укључено 72
пацијента са интрамедуларном остеосинтезом прелома тела бутне кости. За
испитивање квалитета живота користили смо упитник СФ-36. Циљ истраживања је
да утврдимо да ли пацијенти са интрамедуларном остеосинтезом прелома тела
бутне кости имају значајно нижи квалитет живота у односу на здраву популацију.
Резултати: Код оперисаних пацијената интрамедуларном остеосинтезом просечна
вредност укупног квалитета живота је X=69,9 (SD=25,01), док је код здраве
популације просечна вредност укупног квалитета живота X=82,2 (SD=7,7).
Закључак: Пацијенти са интрамедуларном остеосинтезом прелома тела бутне
кости имају статистички значајно нижи укупан квалитет живота у односу на здраву
популацију.
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Увод
Преломи тела бутне кости су један одглавних узрока

морталитета и морбидитета код особа са повредама
екстремитета. Они представљају значајан хируршки
проблем због потенцијално великих крварења, шока,
масне емболије, отворених рана. Смрт младих особа као
последица преломa тела фемура није ретка(1,2).

Повреда тела бутне кости, с обзиром на њену вели -
чину и јачину као и окруженост великим мишићима,
подразумева дејство силе великог интензитета. Код

младих и активних људиовеповреде су најчешће узроко -
ване саобраћајним трауматизмом (аутомобилске несреће,
падови са мотоцикла, повреде пешака од стране
аутомобила или мотоцикла) падовима са висине, или су
нанешене ватреним оружјем(2,3). Људска кортикална
кост има мањи отпор на притисак на конвексној страни
него на конкавној, нарочито приликом савијања. У
случају бутне кости, тело се прво ломи при дејству сила
оптерећења. Та сила је, према студијама на лешевима,
највећа на антеро-латералном делу тела(4). Сила
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савијања примењена на дијафизу кости доводи до
настанка попречног прелома, при том прелом лакше
настаје када је дејство силе у смеру конкавне стране
кости. Код здравог одраслог човека преломи тела
фемура настају код примене сила савијања које су веће
од 250 Nm (5).

Торзија као водећа сила углавном доводи до спирал -
них фрактура са дугим, шиљастим крајевима. Правац
спиралног прелома тела бутне кости одређен је правцем
дејствасиле којом она делује на кост. Спиралне
фрактурне кривине у пределу тела бутне кости са углом
од 40-45 степени у односу на уздужну осовину кости
најчешће доводе до отворених прелома(6).

Према истраживању спроведеном у Аустралији
инциденца прелома тела бутне кости је износила 21
случај на 100.000 годишње (7). Анализа учесталости
прелома тела бутне кости у студији спроведеној у
Шкотској износила 0,9% укупно свих прелома у
популацији одраслих особа(8).

Не постоји универзална класификација за преломе
тела бутне кости. Трауматски преломи се категоризују
на основу повреде меких ткива, локализације прелома,
геометрије, броја  уломака и придружених повреда(4).

Класификација прелома по Winquist-u i Hansen-u
најчешће је у примени и врло је корисна за доношење
одлуке и планирање лечења :

тип 1 (попречни прелом са више од 75% кортикалног
контакта)

тип 2 (попречни коминутивни прелом са 50-
75%контакта)

тип 3 (попречни прелом са 25-50% контакта
(коминутивни))

тип 4 (коминутивни прелом са мање од 24%
контакта)

Тип 1 и тип 2 најчешће су стабилни, док тип 3 и 4
често доводе до скраћења кости и ротације основних
фрагмената (4,9).

Слика 1. Класификација прелома по Winquist-u i Hansen-u
Преузето са 

https://www.google.rs/search?q=Winquist-u+i+Hansen-
u&espv=2&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwi7tZ2gq4LPAhWBwBQKHYk7AscQ_AUIBigB

#imgrc=Q-K-c2spBfSSTM%3A

Лечење прелома тела бутне кости може бити не -
оперативно и оперативно. Избор методе лечења зависи
одтипа и локализације прелома, старосне доби, општег
стања повређеног, постојања и тежине удружених
повреда, коморбидитета и од опремљености здравствене
установе.

Неоперативан начин лечења се примењује код
недислокованих прелома, као и код особа које из неког
разлога не желе, или не могу да се лече оперативним
путем. Овакав начин лечења има својих предности и
недостатака.

Оперативан начин лечења дислокованих прелома
тела бутне кости представља златни стандард. Овај на -
чин лечења такођеима својих предности и недо статака.
Сматра се да је време операције веома битно, и да је
операција учињенау прва 24 сата најбоља за пацијента.
Раном операцијом се, показано је у студијама, смањује
број компликација везаних за настанак плућне инсу -
фицијенције, тромбоемболије плућа, ређа је појава
инфекције. Пацијенту се омогућава рана мобилизација и
рани физикални третман. Хоспитализација овако лече -
них пацијената је краћа, а смањују се и укупни трошко -
ви лечења, те су управо то главне предности оператив -
ног начина лечења(2).

Постоји вишеметода оперативног лечења: спољаш -
ња фиксација, унутрашња фиксација плочом и завртње -
вима, унутрашња фиксација интрамедуларним клино -
вима и хибриндни начин фиксације методом по
Илизарову (2).

Примена интрамедуларног клина представља нај -
стабилнију фиксацију прелома тела бутне кости, јер не
захтева постоперативно ношење имобилизације, посеб -
ну постоперативну негу, чува васкуларизацију повређе -
ног сегмента, не ствара велике естетске недостатаке на
кожи, допушта ране покрете у суседним зглобовима и
омогућава ранији ослонац оперисане ноге(1).

Интрамедуларна фиксација прелома тела бутне
кости, према бројним статистикама, одликује се висо -
ким процентом доброг зарастања - чак 99%, уз само 1%
инфекција и 5% компликација (1).

Појам квалитет живота обухвата функционалну
способност, степен и квалитет социјалне активности,
пси хич ко стање, соматске сензације и задовољство
животом....

Свака од ових компоненти може бити изражена на
различите начине у зависности одсубјективног дожив -
љаја различитих особа, што резултира различитим
проценама квалитета живота. Два пацијента која имају
исту дијагнозу и исте терапијске и клиничке услове
могу проценити квалитет свог живота на различите
начине, а процена је резултат интеракције између
пацијентових животних околности и начина на који су
те околности доживљене од стране пацијента (10).

Мерење квалитета живота се врши здравственим
упитницима, и оно би требало да обухвати све варијабле
које ће дати поуздане информације о симптомима,
функционалним способностима, болести, благостању,
очекивању пацијената, емотивној функцији, социјалним
и економским последицама болести или повреда (10).
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Циљ истраживања је да утврдимо да ли пацијенти са
интрамедуларном остеосинтезом прелома тела бутне
кости имају значајно нижи квалитет живота у односу на
здраву популацију.

Материјал и Методе
Истраживање је спроведено у форми ретро спек тив -

но-проспективне студије у периоду од 2013-2018. године
на Клиници за ортопедију и трауматологију Клиничког
центра Војводине. У истраживање су укључени сви па -
ци јенти са преломима тела бутне кости којису лечени
оперативно, интрамедуларном остео синтезом. Од укуп -
но 96 пацијената са преломом тела бутне кости на кон -
трол не прегледе се одазвало 72 пацијента, и они су чини-
ли испитивану групу, док је контролну групу чинило 20
људи из здраве популације истог демографског порекла,
који су насумично бирани из телефонског именика
Новог Сада. Искључени су сви пацијенти који су млађи
од осамнаест година, који нису желели да учествују у
истраживању, као и они код којих је примењена друга
метода лечења. Критеријуми за укључивање у студију су
били да је од завршетка лечења прошло најмање 24
месеца и да је особа имала прелом тела једне или обе
бутне кости. Сваки болесник је био упознат са истра жи -
вањем, и две године након завршетка хоспитализације
му је понуђен упитник SF-36 у коме јеодговарао на
питања о свом здравственом стању након лечења.

Наше истраживање је одобрено од стране Етичког
комитета Клиничког центра Војводине у Новом Саду, и
није одступало од стандардних процедура. За ретро -
спективну анализу користили смо податке из архиве
пацијената оперисаних на Клиници за ортопедску хи -
рур гију и трауматологију Клиничког центра Војводине у
Новом Саду. За проспективну анализу податке смо
добијали уз помоћ упитника SF-36 и прегледа пацијента.

SF-36 je генерички (општи) упитник. Упитниксе
састоји од 36 питања која су груписана у 8 категорија:
физичко функционисање, физичко здравље, емоцио -
нално здравље, енергија/умор, емоционално благо -
стање, социјална функција, бол и опште здравствено
стање. Одговори су бодовани по Ликертовој скали од 0-
100 и већи број поена је указивао на бољи квалитет
живота.

резУлтати
Просечна старост свих наших испитаника је изно -

сила 32,83 године. Чешће су били повређени муш карци
(83%) у односу на жене (17%). Најчешче повреде на -
стајале су у склопу саобраћајног трауматизма. Повреде
су чешће настајале у склопу политрауме (78%) у односу
на монотрауму (22%).Узроци повреда приказани су на
Графикону 1.

Разлика укупног квалитета живота између па -
ције ната и здраве популације Према резултатима
упит ника SF-36, у овој студијипросечна вредност
укупног квалитета живота је виша у здравој популацији
него код пацијената. Т-тестом независних узорака је
доказано да је разлика у укупном квалитету живота
између пацијената и здраве популације статистички
значајна (p<0,05) (Табела 1).

Табела 1. Укупан квалитет живота код пацијената и код
здраве популације.

Разлика између пацијената и здраве популације
према различитим категоријама упитника SF-36

Поређене су просечне оцене пацијената и контролне
групе здравих испитаника по категоријама упутника SF-
36. Утврђена је статистички значајна разлика (p<0,05)
између пацијената и здраве популације у категоријама:
физичко функционисање, ограничење активности услед
физичког здравља, енергија/умор, емоционално благо -
стање и бол. Статистички значајна разлика (p<0,05)
између пацијената и здраве популације није утврђена у
категоријама: ограничење активности услед емоцио -
налних проблема, социјална функција и опште здрав -
ствено стање. Статистичком анализом констатовано је да
оперисани пацијенти са преломом бутне кости лечени
интрамедуларном остеосинтезом имају значајно нижи
квалитет живота у свим сегментима осим у категорија -
ма: општег здравственог стања, ограничења физичке
активности услед емоционалних проблема и социјалног
благостања. Резултати испитивања категорија квалитета
живота између пацијената са преломом тела бутне кости
и контролне групе здравих приказани су на Табели2.

диСКУСија
Резултати нашег истраживања показују да је значајно

већи број повређених пацијената био мушког пола
(83,3%). Прегледом доступне литературе утврдили смо
да се такође чешће повређују особе мушког пола (4,11,12).
Salminen (2005) и Kootstra (1973)  у својим студијама су
констатовали да је прелом тела бутне кости чешћи код
мушкараца, који су чинили преко 2/3 повређених, што се
поклапа са нашим резултатима (4,11). У мултицентричној
студији Dencker-а и сарадника, који су истраживање
спровели у Шведској, добијени су резултати да је однос
мушкараца и жена је био 2,7:1 (12). Enninghorst и сарад -
ници су вршили истраживање у Аустралији, које је
обухватало 126 пацијената са преломом тела бутне ко -
сти повређених у политрауми - од укупног броја
испитаника, њих 62% су били мушкарци (7). 

Пацијенти Здрава популација T p

69,9±25 82,2±7,7 -3,6 0,00

График 1. Приказ најчешћих узрока повреде код прелома
бутне кости
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У истраживању које су спровели Helmy и сарадници,
од 21испитиваног пацијента, 1били мушкарци, а 7 жене
(13).

Просечна старост пацијента у нашем истраживању је
износила 32 године. Високу инциденцу овог прелома
код младих особа у односу на укупан број испитиваних
потврђују и Nichols и сарадници, где су 60% били па -
цијен ти 20-30 година, 32% пацијенти млађи од 20 годи -
на, 5% пацијенти 30-40 и само 2% пацијенти преко 40
година (14). Просечна старост пацијената код Brumback-а
и сарадника је била 29 година(15). Нешто млађи
пацијенти су били у студији Lhowe-а и сарадника где је
просечна старост за пацијенте мушког пола била 21 го -
дина док је за пацијенте женског пола просечна старост
била 24 године(16). У истраживању које су спровели
White и сарадници у Америци, просечна старост пације -
ната је била 25 година (17). Нешто старији пацијенти су
били у студији Christie-а и сарадника, где је просечна
старост за пацијенте мушког пола је била 33 године, док
је просечна старост за пацијенте женског пола била 65
година (18). Већина  аутора се слаже да је највећа уче -
сталост прелома тела бутне кости у млађој популацији.

Статистичком анализом података добијених овом
студијомконстатовано је да оперисани пацијенти са
преломом бутне кости лечени интрамедуларном остео -
синтезом имају значјно нижи квалитет живота у сегмен -
тима: физичко функционисање, ограничење активности
услед физичког здравља, емоционалног благостања,
бола и енергије/умора. Упоређујући наше резултате са
резултатима Koostra-e и сарадника констатовали смо да
је укупан квалитет живота пацијената лошији у нашем
истраживању, што се објашњава чињеницом да су наши
пацијенти ипак просечно били старији за 10 година, што
подразумева и више придружених коморбидитета. Сем
тога, у овој студији суиспитивани и политраумати зо -
вани пацијенти са преломом тела бутне кости чији је

лош укупни СФ-36 скор додатно доприносио лошијем
резултату овог параметра испитиване групе пацијена -
та(11). Gvozdenović је  у својој докторској дисертацији
истакао да је укупан квалитет живота политрауматизо -
ваних са преломима дугих костију значајно лошији у
односу на политрауматизоване без прелома дугих
костију, нарочито у категоријама физичког функциони -
сања и емоционалног благостања, што смо утврдили и
ми у нашем истраживању (19). У радовима Phillips-а,
Harris-а, Ozdemir-а и сарадника констатовано је да је
квалитет живота њихових пацијената нижи у односу на
здраву популацију што смо и ми добили у нашем
истраживању(20,21,22). Ипак, квалитет живота њихових
пацијената је био виши у односу на наше пацијенте.
Лошији резултати укупног квалитета живота наших
пацијената у односу на здраву популацију нису се
значајно разликовали одистраживања других аутора , јер
је укупан квалитет живота здраве популације у нашем
истраживању такође знатно нижи него у истражива -
њима која су спровели горе наведени аутори, која су
рађена у високо развијенимземљама.

заКљУчаК
Пацијенти са интрамедуларном остеосинтезом

прелома тела бутне кости имају статистички значајно
нижи укупан квалитет живота у односу на здраву
популацију, поготовоу сегментима физичко функциони -
сање, ограничење активности услед физичког здравља,
енергије/умора, емоционалног благостања и бола.

Пацијенти Здравапопулација T p

Физичко 
функционисање 77,6±30,5 96,0±5,8 -4,8 0,00

Ограничење активности 61,1±44,6 95,0±13,1 -5,6 0,00
услед физичког здравља

Ограничење активности 82,4±35,0 85,1±31,4 -0,3 0,70
услед емоционалних проблема

Енергија/умор 54±21,5 64,2±14,3 -2,5 0,02

Емоционално благостање 66,6±23,3 75,4±11,8 -2,3 0,02

Социјална функција 81,6±28,9 85,3±15,4 -0,7 0,4

Бол 71,6±31,6 84,8±20,7 -2,2 0,03

Опште здравствено стање 64,3±24 71,7±15,6 -1,3 0,2

Табела 2. разлика просечних оцена између пацијената и здраве популацијепрема категоријама
упитника SF-36.
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Abstract
Introduction: The femur is the longest and strongest bone in the human body. The most
common causes of fractures of the femur are traffic accidents, falls from heights and gun-
shot wounds. Materials and methods: Our research was conducted in the period from
2013-2018 at the Clinic for Orthopedic Surgery and Traumatology, Clinical Center of
Vojvodina. The study included 72 patients with intramedullary osteosynthesis of femoral
shaft fractures. We used the SF-36 questionnaire to examine quality of life. The aim of  the
study was to determine whether patients with intramedullary osteosynthesis of  femoral
shaft fractures have a significantly lower quality of life compared to the healthy popula-
tion. Results: In patients operated by intramedullary osteosynthesis, the average value of
total quality of life is X = 69.9 (SD = 25.01), while in a healthy population the average
value of total quality of life is X = 82.2 (SD = 7.7). Conclusion: Patients with
intramedullary osteosynthesis of femoral body fractures have a significantly lower overall
quality of life compared to the healthy population.
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