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Математичне моделювання остеосинтезу кісток
гомілки з використанням титанової сітки
при їх вродженому псевдоартрозі
в нижній третині
Резюме. Актуальність. Уроджений псевдоартроз кісток гомілки належить до групи орфанних захворювань і проявляється незрощенням (псевдоартрозом) кісток гомілки, що призводить до формування деформації та вкорочення кінцівки і, як наслідок, супроводжується стійким порушенням опороздатності кінцівки.
На сьогодні питання вибору хірургічної методики й оптимальної фіксації при хірургічному лікуванні уродженого псевдоартрозу кісток гомілки залишається невирішеним. Мета: дослідити напружено-деформований
стан моделі гомілки з псевдоартрозом її кісток у нижній третині при їх остеосинтезі з використанням титанової сітки. Матеріали та методи. Моделювали остеосинтез інтрамедулярним стрижнем, шпицею та блоком
із кісткових трансплантатів на обидві кістки гомілки з накладанням сітки з титану поверх трансплантатів під
впливом двох видів навантажень — на стиск та кручення. Результати. Проведені дослідження показали, що
додаткова фіксація блока кісткових трансплантатів титановою сіткою дозволяє знизити рівень напружень
практично на всіх контрольних точках моделі остеосинтезу кісток гомілки при їх вродженому псевдоартрозі при навантаженні як на стиск, так і на кручення. Як найбільш позитивні зміни можна відмітити зниження
величин напружень на великогомілковій кістці навколо лінії незрощення, що можна пояснити тим, що блок
кісткових трансплантатів, зміцнений титановою сіткою, бере на себе більше навантаження. Це впливає на
підвищення рівня напружень на нижній межі блока трансплантатів та великогомілкової кістки. До негативних факторів слід віднести підвищення рівня напружень вздовж лінії незрощення малогомілкової кістки. Це
також пояснюється підвищенням модуля пружності блока кісткових трансплантатів, що ще більше навантажує малогомілкову кістку. Висновки. Використання титанової сітки для додаткової фіксації кісток гомілки
при лікуванні їх вродженого псевдоартрозу позитивно впливає на напружено-деформований стан моделі,
що підтверджується зниженням рівня напружень практично на всіх контрольних точках моделі, при навантаженнях як на стиск, так і на кручення. Найбільш позитивні зміни спостерігаються вздовж лінії незрощення
великогомілкової кістки.
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Вступ
Уроджений псевдоартроз кісток гомілки (УПКГ) належить до групи орфанних захворювань і проявляється
незрощенням (псевдоартрозом) кісток гомілки, що
призводить до формування деформації та вкорочення
кінцівки та, як наслідок, супроводжується стійким порушенням опороздатності кінцівки [1].
Хірургічне лікування УПКГ спрямоване на досягнення консолідації зони псевдоартрозу, що досягаєть-

ся шляхом видалення патологічно змінених тканин у
зоні псевдоартрозу з наступною кістковою автопластикою й остеосинтезом фрагментів великогомілкової
кістки різними фіксаторами [2, 3]. Для остеосинтезу
фрагментів кісток гомілки при хірургічному лікуванні
використовують різні металофіксатори: інтрамедулярні стрижні (блоковані, неблоковані, «ростучі»), пластини й апарати зовнішньої фіксації [4]. На сьогодні
питання вибору хірургічної методики й оптимальної
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фіксації при хірургічному лікуванні УПКГ залишається невирішеним. Продовжується розробка нових методик, спрямованих на стимуляцію біологічного аспекту
зрощення в зоні псевдоартрозу [5] й оптимізацію біомеханіки остеосинтезу при УПКГ [6].
Мета: дослідити напружено-деформований стан
моделі гомілки з псевдоартрозом її кісток у нижній
третині при їх остеосинтезі з використанням титанової
сітки.

Матеріали та методи
У лабораторії біомеханіки ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» було виконане математичне моделювання остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової сітки при їх вродженому псевдоартрозі. Для вирішення
поставленого завдання була використана модель дистального кінця нижньої кінцівки, що містила великогомілкову та малогомілкову кістки із зоною незрощення в їх нижній третині, а також кісткові елементи стопи
[7]. Моделювали остеосинтез інтрамедулярним стрижнем, шпицею та блоком із кісткових трансплантатів на
обидві кістки гомілки з накладанням сітки з титану поверх трансплантатів (рис. 1).
Для остеосинтезу великогомілкової кістки моделювали інтрамедулярний двосегментний стрижень із подовжньою рухомістю та ротаційною стабільністю конструкції Інституту патології хребта та суглобів [8].
Матеріал вважали однорідним та ізотропним. Як
скінченний елемент був обраний 10-вузловий тетраедр
із квадратичною апроксимацією. При обранні механічних властивостей біологічних тканин враховували
той факт, що при вродженому псевдоартрозі кісткова
тканина має низьку механічну міцність, на що звертали увагу при вивченні літературних джерел [9–11]. Для
кісткового блока з автотрансплантатів обирали властивості здорової кістки [12]. З урахуванням того, що титанова сітка проростає кістковою тканиною, її наявність
моделювали як шар товщиною 1 мм навколо блока
трансплантатів із змішаними механічними властивостями титану та кортикальної кістки [13]. Характеристики штучних матеріалів обирали за даними технічної
літератури [14]. Механічні характеристики матеріалів,
що використовували в розрахунках, наведені в табл. 1.

При проведенні досліджень моделювали два види
навантажень — на стиск та кручення. Схеми навантаження моделей наведено на рис. 2.
Для порівняння різних варіантів остеосинтезу проводили реєстрацію величин напружень у моделях у
певних контрольних точках. Схема розташування
контрольних точок наведена на рис. 3.
Контрольні точки, в яких проводили реєстрацію величин напружень у моделях:
1 — проксимальний метафіз великогомілкової
кістки;
2 — дистальний метафіз великогомілкової кістки;
3 — дистальний кінець проксимального фрагмента
великогомілкової кістки;
4 — проксимальний кінець дистального фрагмента
великогомілкової кістки;
5 — великогомілкова кістка вище зони перелому;
6 — великогомілкова кістка нижче зони перелому;
7 — дистальний кінець проксимального фрагмента
малогомілкової кістки;
8 — проксимальний кінець дистального фрагмента
малогомілкової кістки.
Отримані результати порівнювали з даними попередніх досліджень моделі в нормі та при остеосинтезі
інтрамедулярним стрижнем, шпицею та блоком із кісткових трансплантатів на обидві кістки гомілки без використання титанової сітки [1].
Дослідження напружено-деформованого стану моделей виконували за допомогою методу кінцевих елементів. Як критерій оцінки напруженого стану моделей використовували напруження за Мізесом [15].
Моделювання виконували за допомогою системи автоматизованого проєктування SolidWorks. Розрахунки напружено-деформованого стану моделей
виконували за допомогою програмного комплексу
CosmosM [16].

Результати та їх обговорення
На першому етапі роботи виконували дослідження
моделі остеосинтезу кісток гомілки з використанням
титанової сітки під впливом стискаючого осьового
навантаження. Картина напружено-деформованого
стану моделі при навантаженні на стиск наведена на
рис. 4.

Таблиця 1. Механічні характеристики матеріалів, що використовували при моделюванні
Матеріал
Кортикальна кістка

Модуль Юнга (Е),
МПа

Коефіцієнт Пуассона, ν

12 240

0,30

Губчаста кістка

330

0,30

Хрящова тканина

5,58

0,45

Кістковий регенерат

1,00

0,45

Блок із кісткових трансплантатів

18 350

0,29

Легована сталь

210 000

0,30

Титан ВТ16

110 000

0,20

Титанова сітка з кісткою

25 520

0,30
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Рисунок 1. Модель гомілки із зоною незрощення обох кісток у нижній третині та їх
остеосинтезом інтрамедулярним стрижнем,
шпицею та блоком із кісткових трансплантатів
на обидві кістки гомілки з накладанням сітки
з титану поверх трансплантатів

а

б

Рисунок 2. Схеми навантаження моделей:
а — вертикальний осьовий стиск;
б — кручення

а

б

а

б

Рисунок 3. Схема розташування контрольних
точок: а — на великогомілковій кістці;
б — навколо ліній переломів

в

Рисунок 4. Розподіл напружень у моделі остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової
сітки під навантаженням на стиск: а — загальний вигляд; б — розтин великогомілкової кістки;
в — зона перелому
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Рисунок 5. Діаграма величин напружень у контрольних точках моделей під навантаженням на стиск

а

б

в

Рисунок 6. Розподіл напружень у моделі остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової
сітки під навантаженням на кручення: а — загальний вигляд; б — розтин великогомілкової кістки;
в — зона перелому

Рисунок 7. Діаграма величин напружень у контрольних точках моделей під навантаженням
на кручення
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Таблиця 2. Величини напружень у контрольних точках моделей під навантаженням на стиск
Напруження, МПа

Контрольні
точки

Норма

Без сітки

Сітка

1

3,4

3,0

2,2

2

4,9

5,0

5,0

3

2,4

3,0

2,2

4

3,2

2,9

3,2

5

2,7

0,9

0,5

6

2,7

2,3

0,7

7

0,1

0,2

0,4

8

0,1

0,2

0,3

Проведені дослідження моделі на стиск показали,
що порівняно з попередньою моделлю остеосинтезу
кісток гомілки використання титанової сітки призводить до зниження величин напружень практично на
всіх контрольних точках моделі. Виняток становлять
зони навколо лінії перелому малогомілкової кістки,
де напруження зростають від 0,2 до 0,3 та 0,4 МПа,
відповідно вище та нижче лінії незрощення. На великогомілковій кістці підвищення рівня напружень
від 2,9 до 3,2 МПа спостерігається на нижній межі
блока кісткових трансплантатів. Дані про величини
напружень у контрольних точках моделей остеосинтезу кісток гомілки при їх вродженому псевдоартрозі
під впливом стискаючого навантаження наведені в
табл. 2.
Для наочного порівняння величин напружень у
контрольних точках моделей остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової сітки та без неї при їх
вродженому псевдоартрозі, а також із моделлю гомілки
в нормі під впливом стискаючого навантаження побудована діаграма, що наведена на рис. 5.
Як бачимо, при використанні титанової сітки найзначніші зниження величин напружень визначаються вздовж лінії незрощення великогомілкової кістки
з 2,3 до 0,7 МПа — нижче лінії незрощення, з 0,9 до
0,5 МПа — над нею, в порівнянні з моделлю без використання сітки.

На рис. 6 наведена картина розподілу напружень у
моделі остеосинтезу кісток гомілки з використанням
титанової сітки під навантаженням на кручення.
При навантаженнях на кручення моделі остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової сітки спостерігається картина змін напружень, аналогічна тій,
що була отримана при навантаженні на стиск, порівняно з моделлю остеосинтезу без використання титанової сітки. Найбільші позитивні зміни визначаються
на великогомілковій кістці нижче лінії незрощення, де
напруження знижуються втричі — від 9,5 до 3,3 МПа.
Підвищення рівня напружень визначаються вздовж
лінії незрощення малогомілкової кістки та на нижній
межі блока трансплантатів на великогомілковій кістці.
Результати розрахунків величин напружень у контрольних точках моделей остеосинтезу кісток гомілки
при їх вродженому псевдоартрозі при навантаженні на
кручення наведені в табл. 3.
Діаграма, що наведена на рис. 7, дозволяє отримати наочне уявлення про співвідношення величин
напружень у контрольних точках моделей остеосинтезу кісток гомілки з використанням титанової сітки
та без неї при їх вродженому псевдоартрозі, а також у
моделі гомілки в нормі під впливом навантаження на
кручення.
Проведені дослідження показали, що додаткова фіксація блока кісткових трансплантатів титановою сіткою

Таблиця 3. Величини напружень у контрольних точках моделей під навантаженням на кручення
Напруження, МПа

Контрольні
точки

Норма

Без сітки

Сітка

1

6,5

3,0

2,7

2

3,9

1,5

0,9

3

1,8

4,8

4,8

4

1,5

1,0

0,3

5

1,1

0,3

0,6

6

1,2

9,5

3,3

7

0,1

1,5

1,7

8

0,1

1,4

3,2
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дозволяє знизити рівень напружень практично на всіх
контрольних точках моделі остеосинтезу кісток гомілки при їх вродженому псевдоартрозі при навантаженні
як на стиск, так і на кручення. Як найбільш позитивні
зміни можна відмітити зниження величин напружень на
великогомілковій кістці навколо лінії незрощення, що
можна пояснити тим, що блок кісткових трансплантатів, зміцнений титановою сіткою, бере на себе більше
навантаження. Це впливає на підвищення рівня напружень на нижній межі блока трансплантатів та великогомілкової кістки. До негативних факторів слід віднести
підвищення рівня напружень вздовж лінії незрощення
малогомілкової кістки. Це також пояснюється підвищенням модуля пружності блока кісткових трансплантатів, який ще більше навантажує малогомілкову кістку.

Висновки
Використання титанової сітки для додаткової фіксації кісток гомілки при лікуванні їх вродженого псевдоартрозу позитивно впливає на напружено-деформований стан моделі, що підтверджується зниженням
рівня напружень практично на всіх контрольних точках моделі при навантаженнях як на стиск, так і на
кручення. Найбільш позитивні зміни спостерігаються
вздовж лінії незрощення великогомілкової кістки.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
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Mathematical modeling of the osteosynthesis of the lower leg bones using a titanium mesh
for their congenital pseudoarthrosis in the lower third
Abstract. Background. Congenital pseudarthrosis of the lower leg
bones belongs to the group of orphan diseases and manifests itself
in non-union (pseudarthrosis) of the lower leg bones, which leads
to the formation of deformity and shortening of the limb, and, as a
result, is accompanied by a persistent violation of the limb’s supportability. To date, the question of choosing a surgical technique and
optimal fixation in the surgical treatment of congenital pseudarthrosis of the lower leg bones remains unresolved. The purpose was to investigate the stress-strain state of the shin model with pseudarthrosis
of its bones in the lower third during their osteosynthesis using a titanium mesh. Materials and methods. Osteosynthesis was simulated
with an intramedullary nail, wires, and a block of bone grafts on both
shin bones with the imposition of a titanium mesh over the grafts
under the influence of two types of compression and torsion loads.
Results. Studies have shown that additional fixation of the bone
graft block with a titanium mesh allows reducing the stress level at
almost all control points of the model of osteosynthesis of the lower

Том 22, № 4, 2021

leg bones in their congenital pseudarthrosis, both under compression
and torsion. As the most positive changes, we can note a decrease
in the stress values on the tibia around the nonunion line. This can
be explained by the fact that the bone graft block reinforced with a
titanium mesh takes on a great load. The same fact contributes to the
increase in the level of stress at the lower border of the graft block and
tibia. The negative factors include an increase in the level of stress
along the line of non-union of the fibula. This is also explained by an
increase in the modulus of elasticity of the bone graft block, which
further loads the fibula. Conclusions. The use of a titanium mesh for
additional fixation of the shin bones in the treatment of their congenital pseudarthrosis has a positive effect on the stress-strain state
of the model, which is confirmed by a decrease in the stress level at
almost all control points of the model, both under compression and
torsion loads. The most positive changes are observed along the line
of non-union of the tibia.
Keywords: pseudarthrosis; osteosynthesis, load
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