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хірургічного лікування переломів кісточок з ушкодженням міжгомілкового
синдесмозу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
(222 – медицина). – Запорізький державний медичний університет
Міністерства охорони здоров’я України; Державна установа «Інститут
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Дисертаційне

дослідження

присвячене

поліпшенню

результатів

лікування пацієнтів із переломами кісточок з ушкодженням міжгомілкового
синдесмозу шляхом експериментального та клінічного обґрунтування
методики хірургічного лікування з динамічною фіксацією міжгомілкового
синдесмозу.
Ушкодження надп’ятково-гомілкового суглоба займають одне з
перших місць у структурі уражень нижніх кінцівок і становлять від 10 до
20 % усіх травм опорно-рухової системи, при цьому частка закритих
переломів кісточок сягає від 30 до 45 % усіх переломів гомілки. Однією з
головних проблем у разі травми зазначеної ділянки скелета є лікування
нестабільних

переломів

кісточок

із

ушкодженням

міжгомілкового

синдесмозу, які становлять від 12 до 37 % серед усіх травм надп’ятковогомілкового суглоба.
Поширеність переломів кісточок із ушкодженням міжгомілкового
синдесмозу, значна кількість незадовільних результатів лікування і великий
відсоток ускладнень свідчать про значну медичну та соціальну значимість
проблеми, що змушує продовжувати пошук нових способів лікування, які
дозволять поліпшити результати та знизити відсоток ускладнень.
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Сьогодні більшість ортопедів у лікуванні хворих із нестабільними
переломами кісточок віддають перевагу хірургічним методам. При цьому
найбільш дискутабельним залишається питання щодо способу стабілізації
міжгомілкового

синдесмозу.

Загальновідомим

залишається

факт

багатоплощинної рухомості малогомілкової кістки щодо великогомілкової.
Доведено значимість міжгомілкового синдесмозу як одного з ключових
елементів у забезпечення збереження конгруентності суглобових поверхонь
під час рухів у надп’ятково-гомілковому суглобі. Проте немає єдиної думки
щодо фіксації міжгомілкового синдесмозу під час лікування переломів
кісточок.
Нині значного поширення набула фіксація міжгомілкового синдесмозу
позиційним гвинтом за методикою AO / ASIF. Використання цієї методики
часто призводить до звуження міжгомілкової «вилки», обмеження рухомості
в міжгомілковому синдесмозі, розвитку дисконгруентності суглобових
поверхонь у надп’ятково-гомілковому суглобі, що в свою чергу може
спричинити розвиток артрозу. Із застосуванням позиційного гвинта пов’язані
певні післяопераційні ускладнення: його перелом, рецидив розбіжності
«вилки»

надп’ятково-гомілкового

суглоба

після

його

видалення,

синостозування міжгомілкового зчленування. Використання позиційного
гвинта також обумовлює необхідність проведення етапного хірургічного
втручання з його видалення в терміни 8–10 тижнів. Усе це обумовлює
розроблення методів для покращення результатів лікування пацієнтів із
таким видом травм.
Останніми роками у вітчизняних і зарубіжних публікаціях досить часто
описують застосування еластичної фіксації міжгомілкового синдесмозу в
різних модифікаціях. Проте відсутні чіткі критерії вибору фіксаторів і
особливостей їх застосування залежно від характеру ушкодження.
Крім цього, проблемним залишається питання стабілізації переломів
зовнішньої кісточки, яка відіграє ключову роль у функції надп’ятковогомілкового суглоба. Незважаючи на широкий вибір фіксаторів, зберігається
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значний ризик вторинного зміщення та дестабілізації відламків, особливо в
осіб із супутнім остеопорозом.
Таким чином, незважаючи на успіхи, досягнуті в лікуванні хворих цієї
категорії, частота ускладнень і незадовільних клініко-функціональних
результатів залишається досить високою, що дозволяє вважати подальший
пошук можливостей щодо оптимізації методів лікування пацієнтів із
переломами кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу важливим і
актуальним завданням сучасної травматології та ортопедії.
Метою роботи стало покращення результатів лікування пацієнтів із
переломами кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу шляхом
експериментального та клінічного обґрунтування методики хірургічного
лікування з динамічною фіксацією міжгомілкового синдесмозу.
Для реалізації мети проведено визначення міцності та жорсткості
остеосинтезу
поліаксіальним

латеральної
блокуванням

кісточки

оригінальними

гвинтів

шляхом

пластинами

аналізу

з

напружено-

деформованого стану системи «кістка – фіксатор». Проведено математичне
моделювання з урахуванням особливостей анатомічної будови надп’ятковогомілкового суглоба з метою розробки раціональної методики динамічної
фіксації міжгомілкового синдесмозу за допомогою напружених петель.
Аналіз напружено-деформованого стану системи «кістка – фіксатор» за
умов

остеосинтезу

підсиндесмозних

і

черезсиндесмозних

переломів

зовнішньої кісточки виявив суттєві переваги щодо міцності та жорсткості
фіксації розробленою накістковою пластиною з поліаксіальним блокуванням
гвинтів порівняно з 1/3-трубчастою пластиною АО. Максимальна величина
розкриття перелому в разі фіксації перелому типу А запропонованою
пластиною виявилася меншою на 25 %, а за умов перелому типу В виявилася
несуттєвою.
У результаті математичного моделювання запропоновано методику
фіксації міжгомілкового синдесмозу двома напруженими петлями, яка
забезпечує стабільність фіксації у фронтальній і сагітальній площинах.
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Розраховано величину оптимального кута між напруженими петлями – 63°.
Найбільш наближеним до нього з урахуванням анатомії надп’ятковогомілкових суглобів виявився кут між напруженими петлями 39,25° ± 2,96° в
разі їх встановлення на рівні 2 см вище суглобової щілини.
Також проведено експериментальне дослідження щодо визначення
біомеханічних

характеристик

стабілізації

міжгомілкового

синдесмозу

методом динамічної фіксації напруженими петлями.
Дослідження проведені на 8 анатомічних об’єктах дистальних відділів
кісток гомілки в Запорізькому обласному патологоанатомічному бюро.
Препарат фіксували за допомогою стрижнів у затискному пристрої. Стопу
фіксували в рухому підніжку так, щоб центр обертання був по центру
надп’ятково-гомілкового суглоба. Вимірювали показники міжгомілкового
діастазу (мм) під час ротаційного навантаження за умов фіксації
міжгомілкового синдесмозу однією і двома напруженими петлями в
порівнянні з показниками неушкодженої кінцівки.
Установлено, що показники амплітуди рухів на рівні міжгомілкового
синдесмозу під час згинання і розгинання стопи дорівнюють: фіксація однією
напруженою петлею – (1,16 ± 0,07) мм; двома напруженими петлями –
(1,13 ± 0,12) мм; неушкоджена кінцівка – (1,12 ± 0,03) мм.
Показники міжгомілкового діастазу за умов ротаційного навантаження
(12,5 Nm) були такими: фіксація двома напруженими петлями – (4,1 ± 0,29) мм;
однією – (4,6 ± 0,34) мм; неушкоджена кінцівка – (4,0 ± 0,23) мм. Таким чином,
динамічна фіксація напруженими петлями забезпечує рухливість гомілкових
кісток на рівні міжгомілквого синдесмозу, порівнянну з фізіологічною.
Основою клінічної частини роботи cтали результати спостережень за
80 пацієнтами із переломами кісточок з ушкодженням міжгомілкового
синдесмозу. У групі дослідження (44 особи) під час хірургічного лікування
застосовано розроблені пристрої – накісткові премодельовані пластини з
поліаксіальним блокуванням гвинтів для остеосинтезу перелому зовнішньої
кісточки і напружені петлі для фіксації міжгомілкового синдесмозу (патенти
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України № № 95304, №103315). У 36 хворих групи порівняння використано
методику АО – остеосинтез малогомілкової кістки третино-трубчастою
пластиною, а фіксація міжгомілкового синдесмозу – одним або двома
позиційними 3,5 мм кортикальними гвинтами.
У післяопераційному періоді оцінювали функціональний стан суглоба
за шкалою AOFAS, лінійно-аналоговою шкалою (C. Olerud, H. Molander).
Базометричне обстеження проводили за допомогою апаратно-програмного
комплексу «Базометр» розробки УкрНДІпротезування, із визначенням
коефіцієнтів

опірності,

ротації

центрів

тиску

й

опороспроможності

травмованої кінцівки. Порівняльне оцінювання якості життя проводили за
системою SF–36 (The Short Form–36).
Аналіз результатів лікування пацієнтів із переломами кісточок з
ушкодженням міжгомілкового синдесмозу показав, що в ранні терміни після
операції (3 міс.), в групі дослідження функціональні результати за шкалою
AOFAS були кращими на 17 %, а за лінійно-аналоговою шкалою Olerud &
Molander – на 20,8 %. Також кращими були показники стійкості і
опороспроможності у хворих групи дослідження: коефіцієнт опірності на
20 %, ступінь навантаження маси тіла – на 23,3 %. Якість життя за системою
SF–36 в групі дослідження на цей термін була істотно кращою: за показником
фізичного компонента здоров’я – на 21 %, психологічного компонента
здоров’я – на 7,4 %. Використання запропонованого методу лікування
переломів кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу забезпечило
низький рівень ускладнень – 4,6 % проти 19,5 % у групі порівняння, а також
відмінні та добрі результати лікування у 95,5 % пацієнтів.
Такі результати пояснюються, на наш погляд, особливістю фіксації
міжгомілкового
остеосинтезу
поліаксіальним

синдесмозу

малогомілкової
блокуванням

напруженими
кістки
гвинтів

петлями

і

запропонованими
у

хворих

групи

стабільністю
пластинами

з

дослідження.

Можливість ранішого навантаження на оперовану кінцівку без необхідності
проведення етапних операцій із видалення фіксатора синдесмозу дозволила
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отримати кращу динаміку відновлення стану оперованого суглоба у хворих
групи дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в експерименті
проведено порівняння параметрів рухомості в міжгомілковому зчленуванні
за умов його динамічної фіксації за допомогою однієї та двох напружених
петель.
На підставі математичного моделювання одержані нові знання щодо
визначення оптимального положення напружених петель у разі фіксації
міжгомілкового синдесмозу.
Уперше в результаті математичного моделювання напружено-деформованого стану системи «фіксатор – кістка» доведено міцність і жорсткість
остеосинтезу переломів зовнішньої кісточки запропонованими накістковими
пластинами.
Шляхом апаратно-програмного вивчення базометричних показників
пацієнтів із динамічною фіксацією міжгомілкового синдесмозу в разі
переломів кісточок отримано нові знання щодо відновлення коефіцієнта
опірності та ротації центрів тиску за умов використання запропонованого
методу хірургічного лікування.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблено фіксатори
для лікування пацієнтів із переломами кісточок, які забезпечують високу
міцність і жорсткість остеосинтезу зовнішньої кісточки (патенти України №
95304 і № 103315).
Вдосконалено

методику

хірургічного

лікування

пацієнтів

із

переломами кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу за
допомогою напружених петель з урахуванням типу ушкодження і ступеня
його нестабільності, використання якої істотно знижує ризик виникнення
ускладнень у післяопераційному періоді, усуває необхідність проведення
етапних хірургічних втручань, дає змогу проводити ранню реабілітацію.
Визначено показання до їх застосування та особливості установки цих
фіксаторів.

8

Обґрунтовано можливість застосування ранньої та активної медичної
реабілітації, що дало можливість досягти високої ефективності лікування –
середнє значення за шкалою AOFAS через 12 міс. після операції становило
92,5 бали, відмінні та добрі результати отримано в 95,46 %.
Ключові слова: надп’ятково-гомілковий суглоб, переломи кісточок,
фіксація міжгомілкового синдесмозу, остеосинтез, напружені петлі.
Список публікацій здобувача:
1.
Шишка

Кожем’яка, М. О., Краснопьоров, С. М., Головаха, М. Л., &
І. В.

(2012).

Лікування

больового

синдрому

у

ранньому

післяопераційному періоді у пацієнтів з травмами надп’ятково-гомілкового
суглоба. Острые и неотложные состояния в практике врача, 1 (30). Режим
доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1310.
2.

Кожем’яка, М. О., Головаха, М. Л., & Криворучко, Є. А. (2013).

Експериментальне обґрунтування відновлення міжгомілкового синдесмозу
при переломах кісточок за допомогою напруженої петлі. Військова медицина
України, 14 (1), 32-38.
3.

Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2014).

Використання напруженої петлі при хірургічному лікуванні переломів
кісточок із пошкодженням міжгомілкового синдесмозу. Травма, 15 (2), 99103. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2014_15_2_23
4.

Головаха,

М. Л.,

Кожемяка,

М. А.,

Панченко,

С. П.,

&

Красовский В. Л. (2014). Оценка напряжения и деформации системы «кость –
фиксатор» при накостном остеосинтезе переломов наружной лодыжки.
Ортопедия, травматология и протезирование, 4 (597), 14–19. doi:
https://doi.org/10.15674/0030-59872014414-19
5.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Криворучко, Е. А. (2014).

Применение напряженной петли в хирургическом лечении переломов с
повреждением

межберцового

синдесмоза.

Збірник

наукових

праць

9

Української військово-медичної академії «Проблеми військової охорони
здоров’я», 42, 232–244.
Головаха,

6.

М. Л.,

Кожемяка,

М. А.,

Панченко,

С. П.,

Красовский, В. Л., & Шевельов А. В. (2015). Моделирование фиксации
берцовых костей напряженными петлями при повреждениях межберцового
синдесмоза. Ортопедия, травматология и протезирование, 3 (600), 27–35.
doi: https://doi.org/10.15674/0030-59872015327-35
7.

Golovakha, M. L., Kozhemyaka, M. A., & Maslennikov, S. O.

(2016). Evaluation of the results of surgical treatment of ankle fractures with the
tibiofibular syndesmosis injury. Запорожский медицинский журнал, 6 (99), 72–
76. doi: 10.14739/2310-1210.2016.6.85529
Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Масленников С.О. (2018).

8.

Экспериментальное

обоснование

прочности

фиксации

повреждений

межберцового синдесмоза методом «напряженной петли». В И. Я. Львович,
Н. М. Орлов, А. П. Преображенский, А. В. Толбатов, О. Н. Чопоров (Ред.).
Научное окружение современного человека: Экономика, Менеджмент,
Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское хозяйство, География
и Геология: монография (С. 85-91). Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. doi:
10.30888/978-617-7414-30-7.0
9. Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., Шишка, І. В., & Криворучко
Є. А. (2014). Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу
малогомілкової

кістки

з

пошкодженням

дистального

міжгомілкового

синдесмозу. Патент № 95304 UA.
10. Головаха, М. Л., & Кожем’яка, М. О. (2015). Пристрій для
хірургічного лікування надсиндесмозних переломів дистального відділу
малогомілкової кістки з пошкодженням міжгомілкового синдесмозу. Патент
№ 103315 UA.
Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2016).

11.

Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу малогомілкової
кістки

з

пошкодженням

дистального

міжгомілкового

синдесмозу.

10

Реєстраційний № 400/2/15. Перелік наукової (науково-технічної) продукції,
призначеної для впровадження Досягнень медичної науки у сферу охорони
здоров’я, 2, 323.
12.
Пристрій

Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2017).
для

хірургічного

лікування

надсиндесмозних

переломів

дистального відділу малогомілкової кістки з пошкодженням міжгомілкового
синдесмозу. Реєстраційний № 278/3/16. Перелік наукової (науково-технічної)
продукції, призначеної для впровадження Досягнень медичної науки у сферу
охорони здоров’я, 3.
13.

Головаха,

М. Л.,

Шишка,

И. В.,

Кожемяка,

М. А.,

&

Красноперов, С. И. (2011). Лечение повреждений капсульно-связочного
аппарата голеностопного сустава при переломах лодыжек. Сборник научых
трудов по материалам международной научно-практической конференции
«Научные исследований и их практическое применение, современное
состояние и пути развития 2011», Одесса, 4-5 октября 2011, Науководослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України,
Одеський національний морський університет, 27, 40–44.
14.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Шишка, И. В. (2012).

Применение

малоинвазивного

остеосинтеза

при

лечении

переломов

лодыжек. Літопис травматології та ортопедії, № 1-2 (23-24), 257.
15.

Головаха, М. Л., Шишка, И. В., & Кожемяка, М. А. (2013).

Применение такелажной петли в хирургическом лечении переломов лодыжек
с повреждение межберцового синдесмоза. Материалы международной
научно-практической

конференции

«Современные

направления

теоретических и практических исследований 2013», Сборник научных
трудов SWorld, 1 (1), 38-41.
16.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., Панченко, С. П., & Шишка,

И. В. (2013). Оценка напряжения и деформации системы «кость – фиксатор»
при

остеосинтезе

подсиндесмозных

переломов

наружной

лодыжки

предложенным фіксатором. Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-

11

травматологів України (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.), Міністерство охорони
здоров’я України, Академія медичних наук України, ВГО «Українська
асоціація ортопедів-травматологів», 428–430.
17.

Кожемяка, М. А., & Головаха, М. Л. (2015). Использование

динамической фиксации межберцового синдесмоза при хирургическом
лечении надсиндесмозных переломов лодыжек. Матеріали II–го з’їзду ВГО
«Українська

асоціація

травматології

та

остеосинтезу»,

Проблеми

травматології та остеосинтезу, 1 (1), 53-55.
18.

Кожем’яка М. О., Масленіков, С. О. & Головаха, М. Л. (2016).

Порівняння результатів хірургічного лікування пошкоджень між гомілкового
синдесмозу

при

переломах

конференції

«Актуальні

кісточок.

питання

Матеріали

лікування

науково-практичної

патології

суглобів

та

ендопротезування» (Запоріжжя, 8-9 вересня 2016), Запорізький державний
медичний університет, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.
М. І. Ситенка НАМН України», 41-42.

12

SUMMARY

Kozhemyaka M.A. Experimental-clinical substantiation of surgical treatment
of patients with ankle fractures with damage of tibiofibular syndesmosis. –
Qualification scientific work on the rights of manuscripts.
Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (philosophy
doctor) in specialty 14.01.21 "Traumatology and orthopedics" (222 – medicine). –
State institution "Zaporizhzhya State Medical University", SI «Sytenkо Institute of
Spine and Joints Pathology National Academy of Medical Sciences of Ukraine»,
Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to improvement of the results of treatment of
patients with ankle fractures with damage of tibiofibular syndesmosis by means of
experimental and clinical substantiation of surgical treatment with dynamic
fixation of the tibiofibular syndesmosis.
The Ankle injuries are one of the most frequent pathologies in daily medical
practice of traumatology-orthopedist, the frequency of their damages amounts from
10 to 20 % of all injuries of the musculoskeletal system, and closed malleolus
fractures come up from 30 to 45 % of all ankle fractures. One of the main problems
in case of such skeletal location injury is the treatment of unstable ankle fractures
with damage of the tibiofibular syndesmosis. According to the literature, this
pathology ranges from 12 to 37 % among all injuries in the area of ankle joint.
The prevalence of ankle fractures with damage of tibiofibular syndesmosis,
as well as the high number of unsatisfactory treatment outcomes and a significant
percentage of complications indicate a significant medical and social significance
of the problem, which leads to continue searching for new treatments that will
improve the treatment outcomes and reduce the percentage of complications.
Nowadays, most of orthopedists in the treatment of patients with unstable
ankle fractures prefer the operational methods. At the same time, the most
controversial question remains about the method of stabilizing of tibiofibular
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syndesmosis. The fact that the fibula is in multi-plate moving relative to the tibia
remains well known. The significance of tibiofibular syndesmosis as one of the
key elements in ensuring the congruence of articular surfaces during movements in
the ankle joint is proved. However, there is no consensus on the fixation of
tibiofibular syndesmosis during the treatment of ankle fractures.
Today, the fixation of the tibiofibular syndesmosis by the AO / ASIF method
with the positional screw has become widespread. According to the data of
domestic and foreign researchers, this technique often leads to a narrowing of the
tibiofibular "fork", restriction of mobility in the tibiofibular syndesmosis, the
development of discontinuity of the articular surfaces during movements in the
ankle joint, which in turn can lead to the development of arthrosis with a
pronounced disorder joint function. Using positional screws is connected with
some postoperative complications, namely screw fracture, recurrent "fork" damage
of the ankle joint after positional screw removal, coossification at the ankle joint
level. The use of a position screw also causes the need for a stage surgical
intervention to remove it within a period of 8-10 weeks. All of this forces the
specialists to continue searching for methods that would improve the results of the
treatment of patients with this type of injury.
In recent years, domestic and foreign publications quite often describe the
use of different fixation for the possibility of preserving the tibiofibular
syndesmosis function. The most frequent reports are the use of elastic fixation in
various modifications. However, there are no clear criteria for choosing fixations
and their application, depending on the nature of the damage.
In addition, the issue of the stabilization of internal ankle fractures, which
plays a key role in the function of the ankle joint, remains problematic, since
despite the wide range of fixators, there is a significant risk of secondary
displacement and destabilization of the fragments, especially in those with
concomitant osteoporosis.
Thus, despite the progress achieved in the treatment of such patients, the
incidence of complications and unsatisfactory clinical and functional outcomes
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remains rather high, which suggests a further search for opportunities for
optimizing the methods of treating ankle fractures with damage of the tibiofibular
syndesmosis as an important and topical task of modern traumatology and
orthopedics.
The purpose of this work was to improve the results of treatment of patients
with ankle fractures with damage of tibiofibular syndesmosis by experimental and
clinical justification of surgical treatment with dynamic fixation of tibiofibular
syndesmosis.
To realize the goal, determination of strength and stiffness of osteosynthesis
of lateral malleolus with polyaxial blocking screws was carried out by analyzing
the stress-strain state of the "bone - fixator" system. Mathematical modeling of the
anatomical structure of the ankle joint was performed with aim to develop efficient
methods of dynamic fixation of tibiofibular syndesmosis using tension band wiring
also.
The analysis of the strained-deformed state of the "bone-fixator" system
under the conditions of subsyndesmosis and transsyndesmosis fractures
osteosytnhesis of the lateral malleoulus revealed significant advantages in terms of
strength and stiffness of the fixation by the developed of plate with a polyaxial
blocking screws compared with a 1/3-tubular AO plate. The maximum value of
fracture disclosure in case of fracture type A fixation with the proposed plate was
less than 25 %, and in case of type B fracture was negligible.
As a result of mathematical modeling, a method for stabilizing tibiofibular
syndesmosis with two tension band wirings is proposed, which ensures the stability
of the fixation in the frontal and sagital planes. The magnitude of the optimal angle
between the tension band wirings is calculated to be 63°. The closest to it, taking
into account the anatomy of the ankle joint, was the angle of deviation between
the tension band wirings 39,25° ± 2,96° in case of their set at a level 2 cm above
the articular gap. In case of set the tension band wirings at a level 4 cm above the
articular gap, the angle of deflection between them is 29.91° ± 2.3°. This
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indicates the need of tension band wirings position as close as possible to the
articular gap.
An experimental study was also carried out on the determination of the
biomechanical characteristics of stabilization of tibiofibular syndesmosis by the
method of dynamic fixation with tension band wiring.
The research was carried out on 8 anatomical objects of the distal parts of
the tibia in the Zaporizhzhya Regional Pathology and Anatomy Bureau. The
sample was fixed using the rods in the clamping device. The sample was fixed in a
moving foot so that the center of rotation was in the center of the ankle joint.
Measurements of intergranular diastase (mm) during rotational loading under
conditions of fixation of tibiofibular syndesmosis with one and two tension band
wiring in comparison with indices of intact limb.

It was established that the parameters of the amplitude of movements at the
level of TFS during flexion and extension of the foot are: fixing with one tension
band wiring – (1.16 ± 0.07) mm; two tension band wiring – (1,13 ± 0,12) mm;
Intact limb – (1.12 ± 0.03) mm.
Indicators of tibiofibular diastase in rotational loading conditions (12.5 Nm)
were as follows: fixing with two tension band wiring – (4.1 ± 0.29) mm; one - (4,6
± 0,34) mm; Intact limb – (4.0 ± 0.23) mm. Thus, dynamic fixation by tension band
wiring ensures the mobility of the tibia at the level of tibiofibular syndesmosis,

comparable to the physiological.
The clinical part was based on the results of 80 patients with unstable ankle
fractures with damage of tibiofibular syndesmosis. In patients of the study group
(44 persons), during the surgical treatment, the developed devices were used:
skeletal preformulated plates with polyaxial blocking screws for the osteosynthesis
of the lateral malleolus fracture and tension band wiring for fixation of TFS
(Ukrainian patents № 95304, №103315). In 36 patients of the comparison group,
the AO technique was used – for osteosynthesis of fibula fracture, the AO tubular
plates were used, and for fixation of the tibiofibular syndesmosis, one or two
positional 3.5 mm cortical screws.
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In the postoperative period, the functional status of the TFS according the
AOFAS scale, the linear-analog scale (C. Olerud, H. Molander) was evaluated.
The basometric survey was carried out with the help of the hardware and software
complex "Bazometr" of the UkrNDUprosthetics development, with determination
of the coefficients of support, the rotation of the pressure centers and the capacity
of the injured limb. The amplitude of motion was measured using a goniometer. A
comparative assessment of the quality of life was conducted on the system SF-36
(The Short Form-36).
Analysis of the results of treatment of patients with ankle fractures with
damage of tibiofibular syndesmosis using the developed method showed that in
the early post-operation (3 months) period, in the study group, the functional
results on the AOFAS scale were better 17 %, and on the linear-analog scale
Olerud & Molander – 20.8 %, also the indicators of stability and fertility were
better in patients of the study group: 20 % bearing strength, body weight load
23.3 %. The quality of life in the SF-36 system in the study group for this period
was also significantly better: by the indicator of the physical component of health
21 %, the psychological component of health – 7.4 %. The use of the proposed
method for treating ankle fractures with damage of tibiofibular syndesmosis
provided a low level of complication – 4.6 vs. 19.5 % in the comparison group, as
well as excellent and good results of treatment in 95.5 % of patients.
Such results explain, in our opinion, the feature of the fixation of
tibiofibular syndesmosis with tension band wiring and the stability of the
osteosynthesis of fibula by the proposed plates with polyaxial blocking screws in
patients of the study group. Possibility of an earlier load on the operated limb
without the need for step-by-step operations to remove the fixation syndesmosis
allowed to get the best dynamics of restoration of the condition of the operated
joint in patients of the study group.
Scientific novelty of the obtained results. For the first time in the experiment,
a comparison of the mobility parameters in the ankle joint was carried out under
conditions of its dynamic fixation using one and two tension band wiring.
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On the basis of mathematical modeling, new knowledge was obtained
regarding the determination of the optimal position of the tension band wiring in
fixing the tibiofibular syndesmosis.
For the first time as a result of the mathematical modeling of the stressdeformed state of the system «fixator-bone», the strength and stiffness of the
osteosynthesis of the lateral malleoulus fractures with the proposed plates were
proved.
By means of baseometric hardware and software study indices of patients
with dynamic fixation of tubiofibular syndesmosis in case of malleolus fractures,
new knowledge was obtained regarding the restoration of the resistance coefficient
and the rotation of center pressure in case of the proposed method of surgical
treatment using.
The practical value of the results. Fixators for the treatment of patients
with ankles fractures with damage of tibiofibular syndesmosis have been
developed, which provide high strength and stiffness of the lateral malleolus
osteosynthesis with the preservation of physiological mobility at the level of
tibiofibular syndesmosis (Patents of Ukraine №95304 and №103315).
The method of surgical treatment of patients with ankle fractures with
damage of tibiofibular syndesmosis with the help of one or two tension band
wiring, taking into account the type of damage and the degree of its instability, the
use of which significantly reduces the risk of complications in the postoperative
period, eliminates the need for stage surgical interventions, allows to perform the
early rehabilitation.
The possibility of early and active medical rehabilitation has been
substantiated, which made it possible to achieve high treatment efficiency - the
average value on the AOFAS scale after 12 months after the operation was 92.5
points, excellent and good results were obtained in 95.46 %.
Keywords: ankle joint, ankle fractures, fixation of tibiofibular syndesmosis,
osteosynthesis, tension band wiring.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження
Ушкодження надп’ятково-гомілкового суглоба займають одне з
перших місць у структурі ушкоджень нижніх кінцівок і складають, за даними
різних авторів, від 10 до 20 % усіх травм опорно-рухової системи [4, 6, 8, 44,
54, 55, 63, 71, 73, 153]. При цьому закриті переломи кісточок становлять 55–
64 % усіх травм гомілки [42]. Однією з головних проблем у разі травми
зазначеної ділянки скелета є лікування нестабільних переломів кісточок із
ушкодженням міжгомілкового синдесмозу (МГС). Згідно з даними авторів,
така патологія становить від 12 до 37 % серед усіх травм ділянки
надп’ятково-гомілкового суглоба (НГС) [7, 43, 54, 88, 93]. Незважаючи на
значну увагу, яку приділяють фахівці діагностиці та лікуванню цього виду
травм, кількість незадовільних результатів і питома вага ускладнень
залишаються високими, складаючи від 5,6 до 23,4 % спостережень, а
ускладнення супроводжують від 7,6 до 36,8 % випадків [52, 93, 161]. Це
змушує продовжувати пошук ефективних і раціональних способів лікування,
які дозволять поліпшити віддалені результати, знизити відсоток ускладнень і
скоротити терміни непрацездатності.
Нині більшість ортопедів у лікуванні хворих із нестабільними
переломами кісточок віддають перевагу хірургічним методам методам [41,
42, 60, 165, 175]. При цьому найбільш дискутабельним залишається питання
щодо способу відновлення МГС. Загальновідомим залишається факт
багатоплощинної рухомості малогомілкової кістки щодо великогомілкової.
Доведено значимість МГС як одного з ключових елементів у забезпеченні
збереження конгруентності суглобових поверхонь під час рухів у НГС [6, 8,
55]. Проте немає єдиної думки щодо фіксації МГС під час лікування
переломів кісточок.
Однією з основних причин незадовільних результатів лікування пацієнтів
із нестабільними переломами кісточок і ушкодженням МГС є відсутність
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єдиної думки на хірургічну тактику. Не завжди враховують характер
ушкодження і давність травми, що призводить до необґрунтованого
індивідуального вирішення питання щодо вибору методу хірургічного
втручання. Детальне вивчення результатів різних способів хірургічного
лікування зі застосуванням сучасних методик може поглибити уявлення про
лікування захворювання в цілому і обґрунтувати вибір адекватного методу.
Сьогодні значного поширення набула фіксація МГС позиційним
гвинтом за методикою AO/ASIF [3, 42, 165, 175]. За інформацією вітчизняних
і зарубіжних дослідників, використання цієї методика нерідко призводить до
звуження міжгомілкової «вилки», обмеження рухомості в МГС, розвитку
дисконгруентності суглобових поверхонь під час рухів у НГС, що в свою
чергу може спричинити розвиток артрозу з вираженим порушенням функції
[49]. Із застосуванням позиційного гвинта пов’язані певні післяопераційні
ускладнення, а саме: перелом гвинта – від 17,8 до 19,4 % випадків [89, 103,
109, 137, 156], рецидив розбіжності «вилки» НГС після видалення
позиційного гвинта – 7,7 %, синостозування на рівні МГС – 12–19 % [94, 137,
142, 155, 156]. Використання позиційного гвинта також обумовлює
необхідність проведення етапного хірургічного втручання з його видалення в
терміни 8–10 тижнів [165, 175]. Усе це змушує фахівців продовжувати пошук
методів, які дозволили б покращити результати лікування пацієнтів із таким
видом травм.
Останніми роками у вітчизняних і зарубіжних публікаціях досить часто
описують застосування різних фіксаторів для можливості збереження
функції МГС [35, 50, 164]. Найчастіше повідомляють про використання
еластичної фіксації в різних модифікаціях [92, 138, 170, 179]. Проте відсутні
чіткі критерії вибору фіксаторів і особливостей їх застосування залежно від
характеру ушкодження.
Крім цього, проблемними залишаються питання стабілізації переломів
внутрішньої кісточки, яка відіграє ключову роль у функції НГС [27, 118,
180], оскільки, незважаючи на широкий вибір фіксаторів, зберігається
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значний ризик вторинного зміщення та дестабілізації відламків, особливо в
осіб з остеопорозом [63, 79, 133].
Таким чином, незважаючи на успіхи, досягнуті в лікуванні хворих цієї
категорії, частота ускладнень і незадовільних клініко-функціональних
результатів залишається досить високою, що дає змогу вважати доцільним
подальший пошук можливостей щодо оптимізації методів лікування
переломів кісточок із ушкодженням міжгомілкового синдесмозу.
Мета дослідження
Покращити результати лікування пацієнтів із переломами кісточок з
ушкодженням міжгомілкового синдесмозу шляхом експериментального та
клінічного обґрунтування методики хірургічного лікування з динамічною
фіксацією міжгомілкового синдесмозу.
Завдання дослідження:
1. Вивчити сучасний стан проблеми лікування переломів кісточок з
ушкодженням міжгомілкового синдесмозу.
2. На підставі аналізу напружено-деформованого стану системи «кістка
–

фіксатор»

обґрунтувати

ефективність

пластини

з

поліаксіальним

блокуванням гвинтів для остеосинтезу зовнішньої кісточки.
3. На підставі експериментального дослідження визначити біомеханічні
особливості фіксації міжгомілкового синдесмозу методом «напруженої
петлі».
4. Вдосконалити методику остеосинтезу переломів зовнішньої кісточки
з фіксацією міжгомілкового синдесмозу.
5. Провести аналіз результатів хірургічного лікування переломів
кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу.
Об’єкт дослідження – надп’ятково-гомілковий суглоб, перелом
кісточок, ушкодження міжгомілкового синдесмозу.
Предмет

дослідження

надп’ятково-гомілкового

–

суглоба

структурно-функціональні
та

міжгомілкового

особливості
зчленування,
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діагностика та лікування переломів кісточок із ушкодженням міжгомілкового
синдесмозу.
Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, магнітно-резонансні,
базометрічні, статистичні, біомеханічні, експериментальні, порівняльний
аналіз клінічного матеріалу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних
робіт Запорізького державного медичного університету МОЗ України
(«Діагностика та лікування хворих з пошкодженнями та захворюваннями
системи опори та руху», держреєстрація № 0113U000796. Автор провів
патентно-інформаційний пошук, експериментально обґрунтував і розробив
пристрої для хірургічного лікування переломів кісточок з ушкодженням
міжгомілкового синдесмозу і способи їх застосування, взяв участь у
виконанні біомеханічних досліджень, лікуванні пацієнтів та аналізі його
результатів).
Наукова новизна отриманих результатів
Уперше в експерименті проведено порівняння параметрів рухомості в
міжгомілковому зчленуванні за умов його динамічної фіксації за допомогою
однієї та двох напружених петель.
На підставі математичного моделювання одержані нові знання щодо
визначення оптимального положення напружених петель під час фіксації
міжгомілкового синдесмозу.
Уперше в результаті математичного моделювання напружено-деформованого стану системи «фіксатор – кістка» доведено міцність і жорсткість
остеосинтезу переломів зовнішньої кісточки запропонованими накістковими
пластинами.
Шляхом апаратно-програмного вивчення базометричних показників
пацієнтів із динамічною фіксацією міжгомілкового синдесмозу в разі
переломів кісточок отримано нові знання щодо відновлення коефіцієнта
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опірності та ротації центрів тиску за умов використання запропонованого
методу хірургічного лікування.
Практичне значення отриманих результатів
Розроблено фіксатори для лікування пацієнтів із переломами кісточок,
які забезпечують високу міцність і жорсткість остеосинтезу зовнішньої
кісточки (патенти України № 95304 і № 103315).
Вдосконалено

методику

хірургічного

лікування

пацієнтів

із

переломами кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу за
допомогою напружених петель з урахуванням типу ушкодження і ступеня
його нестабільності, використання якої істотно знижує ризик виникнення
ускладнень у післяопераційному періоді, усуває необхідність проведення
етапних хірургічних втручань, дає змогу проводити ранню реабілітацію.
Визначено показання до їх застосування та особливості установки цих
фіксаторів.
Обґрунтовано можливість застосування ранньої та активної медичної
реабілітації, дало можливість досягти високої ефективності лікування –
середнє значення за шкалою AOFAS через 12 міс. після операції становило
92,5 бала, відмінні та добрі результати отримано в 95,46 %.
Результати дисертаційного дослідження впроваджені в клінічну
практику ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка
НАМН України», ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»,
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф», КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня», КУ
«Одеська обласна клінічна лікарня», відділення травматології Медикосанітарної частини «Мотор-Січ» м. Запоріжжя.
Особистий внесок автора
Автором виконано планування роботи, збір, обробку й аналіз результатів
експериментальних і клінічних досліджень. Він взяв участь у лікуванні 80
пацієнтів. Автором удосконалено алгоритми хірургічного лікування залежно від
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типу ушкодження і ступеня нестабільності надп’ятково-гомілкового суглоба,
проведено анатомо-топографічні та теоретико-експериментальні дослідження.
Автор взяв участь у розробці та провів апробацію пристроїв і способу лікування
хворих із переломами кісточок і ушкодженням міжгомілкового синдесмозу.
Автором особисто проведена статистична обробка отриманих результатів,
проаналізовані результати і сформульовані висновки роботи, опубліковані
основні положення дисертації.
Експериментальні дослідження фізико-механічних властивостей розробленого пристрою, розрахунки на математичних моделях напружено-деформованого стану і дослідження міцності системи «фіксатор – кістка» виконані на
базі кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва і архітектури» за консультативної допомоги
д.тех.н. професора Красовського В.Л. і к.тех.н. Панченко С.П. Участь
співавторів відображено в спільних публікаціях:
– Кожем’яка, М. О., Краснопьоров, С. М., Головаха, М. Л., & Шишка
І. В. (2012). Лікування больового синдрому у ранньому післяопераційному
періоді у пацієнтів з травмами надп’ятково-гомілкового суглоба. Острые и
неотложные состояния в практике врача, 1 (30). Режим доступу:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1310.
проведено

частину

досліджень,

проаналізовано

(Автором
й

особисто

узагальнено

його

результати, сформульовано висновки);
– Кожем’яка, М. О., Головаха, М. Л., & Криворучко, Є. А. (2013).
Експериментальне обґрунтування відновлення міжгомілкового синдесмозу
при переломах кісточок за допомогою напруженої петлі. Військова медицина
України, 14 (1), 32-38. (Особистий внесок автора полягає у виконанні
досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів);
– Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2014).
Використання напруженої петлі при хірургічному лікуванні переломів
кісточок із пошкодженням міжгомілкового синдесмозу. Травма, 15 (2), 99103.

Режим

доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2014_15_2_23.
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(Особистий внесок автора полягає у виконанні хірургічних втручань, аналізі
клінічного матеріалу та результатів лікування);
– Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., Панченко, С. П., & Красовский
В. Л. (2014). Оценка напряжения и деформации системы «кость – фиксатор»
при накостном остеосинтезе переломов наружной лодыжки. Ортопедия,
травматология

и

протезирование,

https://doi.org/10.15674/0030-59872014414-19.

4

(597),

14–19.
внесок

(Особистий

doi:
автора

полягає у проведенні частини досліджень, аналізі й узагальненні результатів,
формулюванні висновків);
– Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Криворучко, Е. А. (2014).
Применение напряженной петли в хирургическом лечении переломов с
повреждением

межберцового

синдесмоза.

Збірник

наукових

праць

Української військово-медичної академії «Проблеми військової охорони
здоров’я», 42, 232–244. (Особистий внесок автора полягає в обстеженні
хворих, виконанні хірургічних втручань, аналізі клінічного матеріалу);
– Головаха,

М. Л.,

Кожемяка,

М. А.,

Панченко,

С. П.,

Красовский, В. Л., & Шевельов А. В. (2015). Моделирование фиксации
берцовых костей напряженными петлями при повреждениях межберцового
синдесмоза. Ортопедия, травматология и протезирование, 3 (600), 27–35.
doi: https://doi.org/10.15674/0030-59872015327-35. (Особистий внесок автора
полягає в проведенні частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих
результатів, формулюванні висновків);
– Golovakha, M. L., Kozhemyaka, M. A., & Maslennikov, S. O. (2016).
Evaluation of the results of surgical treatment of ankle fractures with the
tibiofibular syndesmosis injury. Запорожский медицинский журнал, 6 (99), 72–
76. doi: 10.14739/2310-1210.2016.6.85529. (Особисто автором взято участь у
проведенні

досліджень,

виконанні

хірургічних

втручань,

аналізі

й

узагальненні отриманих результатів);
– Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Масленников С.О. (2018).
Экспериментальное

обоснование

прочности

фиксации

повреждений
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межберцового синдесмоза методом «напряженной петли». В И. Я. Львович,
Н. М. Орлов, А. П. Преображенский, А. В. Толбатов, О. Н. Чопоров (Ред.).
Научное окружение современного человека: Экономика, Менеджмент,
Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское хозяйство, География
и Геология: монография (С. 85-91). Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. doi:
10.30888/978-617-7414-30-7.0 (Автором проведено частину досліджень,
проаналізовано отримані результати);
– Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., Шишка, І. В., & Криворучко
Є. А. (2014). Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу
малогомілкової

кістки

з

пошкодженням

дистального

міжгомілкового

синдесмозу. Патент № 95304 UA. (Особистий внесок полягає в проведенні
інформаційно-патентного

пошуку,

частини

досліджень,

аналізі

й

узагальненні отриманих результатів);
– Головаха, М. Л., & Кожем’яка, М. О. (2015). Пристрій для
хірургічного лікування надсиндесмозних переломів дистального відділу
малогомілкової кістки з пошкодженням міжгомілкового синдесмозу. Патент
№ 103315 UA. (Особистий внесок полягає у проведенні інформаційнопатентного пошуку, частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих
результатів);
– Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2016).
Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу малогомілкової
кістки

з

пошкодженням

дистального

міжгомілкового

синдесмозу.

Реєстраційний № 400/2/15. Перелік наукової (науково-технічної) продукції,
призначеної для впровадження Досягнень медичної науки у сферу охорони
здоров’я, 2, 323. (Автором взято участь у впровадженні запропонованого
пристрою в клінічну практику, проаналізовано результати лікування
пацієнтів);
– Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2017).
Пристрій

для

хірургічного

лікування

надсиндесмозних

переломів

дистального відділу малогомілкової кістки з пошкодженням міжгомілкового
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синдесмозу. Реєстраційний № 278/3/16. Перелік наукової (науково-технічної)
продукції, призначеної для впровадження Досягнень медичної науки у сферу
охорони здоров’я, 3. (Автором взято участь у впровадженні запропонованого
пристрою в клінічну практику, проаналізовано результати лікування
пацієнтів);
– Головаха,

М. Л.,

Шишка,

И. В.,

Кожемяка,

М. А.,

&

Красноперов, С. И. (2011). Лечение повреждений капсульно-связочного
аппарата голеностопного сустава при переломах лодыжек. Сборник научых
трудов по материалам международной научно-практической конференции
«Научные исследований и их практическое применение, современное
состояние и пути развития 2011», Одесса, 4-5 октября 2011, Науководослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України,
Одеський національний морський університет, 27, 40–44. (Особистий внесок
полягає в проведенні інформаційно-патентного пошуку, частини досліджень,
аналізі й узагальненні отриманих результатів);
– Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Шишка, И. В. (2012).
Применение

малоинвазивного

остеосинтеза

при

лечении

переломов

лодыжек. Літопис травматології та ортопедії, № 1-2 (23-24), 257.
(Особистий внесок полягає у проведенні інформаційно-патентного пошуку,
частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів);
– Головаха, М. Л., Шишка, И. В., & Кожемяка, М. А. (2013).
Применение такелажной петли в хирургическом лечении переломов лодыжек
с повреждение межберцового синдесмоза. Материалы международной
научно-практической

конференции

«Современные

направления

теоретических и практических исследований 2013», Сборник научных
трудов SWorld, 1 (1), 38-41. (Особистий внесок автора полягає в обстеженні
хворих, виконанні хірургічних втручань, наданні й аналізі клінічного
матеріалу дослідження);
– Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., Панченко, С. П., & Шишка, И. В.
(2013). Оценка напряжения и деформации системы «кость – фиксатор» при
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остеосинтезе

подсиндесмозных

переломов

наружной

лодыжки

предложенным фіксатором. Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедівтравматологів України (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.), Міністерство охорони
здоров’я України, Академія медичних наук України, ВГО «Українська
асоціація ортопедів-травматологів», 428–430. (Особистий внесок полягає у
проведенні інформаційно-патентного пошуку, частини досліджень, аналізі та
узагальненні отриманих результатів);
– Кожемяка, М. А., & Головаха, М. Л. (2015). Использование
динамической фиксации межберцового синдесмоза при хирургическом
лечении надсиндесмозных переломов лодыжек. Матеріали II–го з’їзду ВГО
«Українська

асоціація

травматології

та

остеосинтезу»,

Проблеми

травматології та остеосинтезу, 1 (1), 53-55. (Особистий внесок автора
полягає в обстеженні хворих, виконанні хірургічних втручань, наданні та
аналізі клінічного матеріалу дослідження);
– Кожем’яка М. О., Масленіков, С. О. & Головаха, М. Л. (2016).
Порівняння результатів хірургічного лікування пошкоджень між гомілкового
синдесмозу

при

переломах

конференції

«Актуальні

кісточок.

питання

Матеріали

лікування

науково-практичної

патології

суглобів

та

ендопротезування» (Запоріжжя, 8-9 вересня 2016), Запорізький державний
медичний університет, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.
М. І. Ситенка НАМН України», 41-42;
Апробація результатів дисертації
Основні положення і результати роботи представлені на засіданнях
Запорізької обласної асоціації ортопедів-травматологів (Запоріжжя, 2012, 2014);
науково-практичній конференції «Актуальні питання артроскопії хірургії
суглобів та спортивної травми» (Запоріжжя, 2014); науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми хірургії стопи» (Київ,
2015); всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Сучасні дослідження в ортопедії та травматології» (треті наукові читання,
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присвячені пам’яті академіка О.О. Коржа) (Харків, 2016); всеукраїнській
науково-практичній конференції «Актуальні питання лікування патології
суглобів і ендопротезування» (Приморськ, 2016); XVII з’їзді ортопедівтравматологів України (Київ, 2016).
Обсяг і структура роботи
Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних
досліджень, висновків, додатків, списку використаної літератури. Робота
викладена на 211 сторінках друкованого тексту, містить 26 таблиць, 75
рисунків. Список літератури складається зі 182 джерел, із них 72 –
кирилицею.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕХАНОГЕНЕЗУ, КЛАСИФІКАЦІЇ,
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ УШКОЖЕНЬ НАДП’ЯТКОВОГОМІЛКОВОГО СУГЛОБА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Лікування пацієнтів із переломами кісточок є складною і актуальною
проблемою сучасної травматології, що вимагає систематичного та глибокого
вивчення. Серед всіх ушкоджень зони надп’ятково-гомілкового суглоба
(НГС) переломи кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу (МГС)
є одними з найважчих, оскільки значна травма кісткових структур, що утворюють суглоб, супроводжується ушкодженням зв’язок МГС, міжкісткової
перетинки гомілки, розходженням міжгомілкової «вилки» [86].
Відомо, що ушкодження НГС у структурі патології опорно-рухової
системи поступаються за частотою лише найпоширенішому ушкодженню –
переломам дистального метаепіфіза променевої кістки, при цьому їхня частота
серед усіх переломів гомілки становить до 70 % [42, 43, 54, 88, 93, 176].
На сьогодні досягнуто значних успіхів у питаннях лікування пацієнтів
із переломами кісточок [26, 59, 62, 172]. Проте залишається високою частота
незадовільних результатів консервативного лікування – від 35 до 70 %
спостережень [5, 45, 48, 78, 152, 176]. Це пов’язано з тим, що після
проведення закритої ручної репозиції відламків кісточок і їх фіксації
гіпсовими або полімерними пов’язками, часто не вдається повністю усунути
зміщення відламків і діастаз між гомілковими кістками в зоні МГС і, навіть
за умов повноцінної первинної репозиції, часто відбувається вторинне
зміщення відламків. Багаторазові спроби вправлення перелому кісточок
підсилюють травму м’яких тканин і суглобового хряща НГС, що надалі
також може призвести до розвитку ускладнень із подальшим порушенням
функції суглоба [78, 95, 168, 178].
Значною залишається й частота незадовільних результатів після
хірургічного лікування переломів кісточок із розривом МГС – від 4,8 до 36,8 %
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випадків [2, 7, 8, 12, 13, 54]. Фіксація синдесмозу «жорсткими» імплантатами
нерідко призводить до надмірного стиснення блоку надп’яткової кістки між
гомілковими, обмежує її рух у «вилці» НГС і створює дисконгруентність
суглобових

поверхонь,

провокує

розвиток

больового

синдрому

та

дегенеративних змін в ушкодженому НГС [7, 11, 12, 25, 60].
За даними вітчизняних і закордонних авторів, після хірургічного
лікування переломів кісточок із розривом МГС не вдається усунути
міжгомілковий діастаз у 24–52 % випадків, необхідність у повторній операції
виникає у 2,1–20 % спостережень [66, 139, 141, 148].
Аналіз частоти вперше визнаних інвалідами після переломів кісточок
показав, що пацієнти з переломами кісточок і розривом МГС займають серед
них домінуюче місце, становлячи від 3,1 до 36,7 % [7, 11, 60].
Таким чином, проблема лікування хворих із переломами кісточок та
ушкодженням МГС через високу частоту незадовільних результатів і
первинної інвалідності після проведеного лікування обумовлює медичну та
соціальну актуальність вирішення даної проблеми.
1.1 Функціональна

анатомія,

механогенез

і

класифікація

ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
Близько трьох століть багато дослідників відтворювали та вивчали
механізми розвитку переломів кісточок.
НГС може бути ушкоджений внаслідок прямої травми і за умов
непрямого впливу осьових, ротаційних і поперечних сил, що відбувається
набагато частіше. Такі дії можуть призводити до підвивиху або вивиху
надп’яткової кістки, зазвичай супроводжуваному комплексом переломів.
Приймаючи рішення про лікування таких ушкоджень слід пам’ятати
про особливості анатомії і біомеханіки НГС. Стабільність НГС залежить, у
першу чергу, від кісткової конфігурації та зв’язкових структур. Кісткова
«вилка»

суглоба

складається

зі

зчленування

дистальних

відділів
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великогомілкової і малогомілкової кісток і надп’яткової кістки, яка контактує
з внутрішньою та зовнішньою кісточками своїми поверхнями [31, 76, 86, 97,
124]. У свою чергу кісткові структури суглоба стабілізуються за допомогою
трьох зв’язкових комплексів [31, 105, 124].
Нижній міжгомілковий комплекс (синдесмоз) утримує разом дистальні
відділи великої та малої гомілкових кісток для утворення тугої еластичної
вилки НГС. Цей зв’язок забезпечують три елементи: 1) передня міжгомілкова
зв’язка, яка з’єднує передній горбок великогомілкової кістки (горбок TillauxChaput) зі зовнішньою кісточкою; 2) задня міжгомілкова зв’язка – зовнішню
кісточку зі заднім горбком великогомілкової кістки; 3) міжкісткова зв’язка –
мало- та великогомілкову кістки в малогомілковій вирізці (incisura fibularis
tibiae), що продовжується у вигляді міжкісткової перетинки проксимальніше
синдесмозних зв’язок [125].
Обхідні

зв’язкові

комплекси

НГС запобігають

варусному або

вальгусному відхиленню надп’яткової кістки у «вилці». Латеральний
зв’язковий комплекс представлений передньою надп’ятково-малогомілковою
зв’язкою, яка починається від переднього краю малогомілкової кістки і
прикріплюється трохи попереду від латеральної малеолярної фасетки
надп’яткової кістки; п’ятково-малогомілковою зв’язкою, що починається від
верхівки бічної кісточки та проходить дистально та назад до п’яткової кістки;
задньою

надп’ятково-малогомілковою

зв’язкою,

яка

починається

від

заднього відділу бічної кісточки й прикріплюється до надп’яткової кістки.
Медіальний
віялоподібної

зв’язковий

комплекс

п’ятково-великогомілкової

складається
зв’язки,

з

глибокої

поверхневої
передньої

надп’ятково-великогомілкової зв’язки і глибокої задньої надп’яткововеликогомілкової зв’язки. Разом вони утворюють дельтовидну зв’язку [125].
НГС

розглядають

як

блоковидний

гвинтоподібний

(articulatio

ginglymus) або сідлоподібний суглоб [31, 39, 61]. Під час усіх рухів у суглобі
зберігається конгруентність суглобових поверхонь, що необхідно для
нормального розподілу навантажень і є найважливішим елементом захисту
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суглобового хряща від високих механічних навантажень і подальшої
дегенерації. При цьому відбувається зміщення малогомілкової кістки у всіх
положеннях [6, 55, 83, 131]. Біомеханічні дослідження показали, що
конгруентність НГС підтримується не лише під час шарнірних рухів, а й за
умов комбінації ковзання та ротації надп’яткової кістки, що супроводжується
зміщенням малогомілкової по ширині у всіх положеннях від тильного розгинання до підошовного згинання. Підошовне згинання стопи супроводжується
внутрішньою ротацією надп’яткової кістки, тильне розгинання призводить до
її зовнішньої ротації і супроводжується зміщенням малогомілкової кістки
назад і назовні та її зовнішньою ротацією. Ці рухи малогомілкової кістки на
рівні синдесмозу вельми істотні для нормальної функції НГС.
Доведено, що НГС за будь-якого положення надп’яткової кістки
залишається абсолютно конгруентним [65]. Така ситуація досягається
завдяки так званим «стабілізаторам суглоба», головним із яких у НГС є
утворена

гомілковими

кістками

«вилка».

Крім

того,

до

головних

стабілізаторів відносять передню та задню міжгомілкові зв’язки, а також
комплекси зовнішніх і внутрішніх бічних зв’язок. V. Т. Inman [11] довів, що
постійна

конгруентність

НГС

досягається

завдяки

МГС,

в

якому

відбуваються рухи в усіх трьох площинах.
J. Schatzker, M. Tile [165] вважають, що стабільність і конгруентність
НГС, залежить від чотирьох груп кісткових і зв’язкових структур, а саме:
бічної кісточки та зовнішніх бічних зв’язок, присередньої кісточки та
внутрішніх бічних зв’язок, передньої зв’язки МГС і її кісткових прикріплень,
задньої зв’язки синдесмозу та заднього краю великогомілкової кістки. У разі
ушкодження лише однієї з цих груп стабільність у суглобі зберігається, а
двох і більше – втрачається [41, 85, 126, 136].
Функція малогомілкової кістки нині представляється в такий спосіб: за
умов осьового навантаження на стопу виникає латеральна компресія
надп’яткової кістки на бічну кісточку. Надалі дія сили передається на кістку
через зв’язки МГС і міжкісткової перетинки. Викладене вказує, що бічна
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кісточка є навантаженою частиною суглоба, на яку припадає близько однієї
шостої частини маси тіла.
Деякі автори стверджують [149], що конгруентність у НГС впливає на
суглобові взаємовідношення в колінному і кульшовому суглобах. Зсув
надп’яткової кістки призводить до перевантаження відповідних відділів НГС
і біомеханічних змін у кінцівці загалом. Зокрема, зміщення надп’яткової
кістки на 1 мм призводить до зменшення площі опорної поверхні на 42 % і
двократного збільшення питомого тиску на суглобовий хрящ, а її зміщення
на 3 мм – до зменшення площі контакту в надп’ятково-великогомілковому
зчленуванні більш ніж на 60 %.
Таким чином, ґрунтуючись на результатах сучасних досліджень можна
дійти висновку, що НГС є складною біомеханічною системою та відіграє
провідну роль у процесі ходьби, при цьому його стабільність залежить від
стану присередньої і бічної кісточок з їх бічними зв’язковими структурами,
дистального міжгомілкового зчленування, переднього та заднього краю
великогомілкової кістки [6, 31, 39, 41, 55, 61, 124, 126, 131, 136, 149, 165].
Отже, анатомічно точне відновлення зазначених структур під час лікування
пацієнтів з ушкодженнями НГС має першочергове значення для збереження
його нормальної функції. Також показано, що малогомілкова кістка є
головним стабілізатором НГС і від її положення повністю залежать
взаємовідношення в ньому. Таким чином, її відновлення в разі переломів
кісточок має провідне значення під час вибору тактики хірургічного
лікування. Крім того, визначено, що підтримка постійної конгруентності
суглобових поверхонь НГС є неможливою без збереження тугоеластичних
властивостей МГС, який забезпечує рухи між кістками гомілки на рівні
синдесмозу, тому відновлення структури і забезпечення збереження рухів у
МГС є важливим завданням під час лікування ушкоджень НГС.
Загальновідомо, що одним із перших у вивченні переломів у зоні НГС був
P. Pott. У 1768 році він уперше описав перелом малогомілкової кістки на 2-3
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дюйми (≈ 8 см) проксимальніше від верхівки бічної кісточки, що поєднується з
розривом дельтоподібної зв’язки та зовнішнім підвивихом надп’яткової кістки.
Dupuitren у 1819 р. уперше вказав на існування чотирьох груп
ушкоджень (супінаційно-еверсійні; супінаційно-аддукційні; пронаційноеверсійні; пронаційно-абдукційні) [82, 176].
Найбільш повно біомеханіку ушкоджень НГС описав у 1942 році
N. Lauge-Hansen. Він проводив експерименти на трупах, прикладав різні за
величиною та напрямком деформівні сили до НГС, проводив рентгенографію
отриманих ушкоджень. N. Lauge-Hansen вважав, що найбільше значення має
положення стопи під час травми – пронація або супінація. Тип ушкодження
НГС залежить від напрямку дії травмувальної сили, вона може бути трьох
видів: аддукція, абдукція, ротація [120–122].
Класифікація Lauge-Hansen заснована на аналізі рухів стопи в момент
травми і характеру ушкоджень елементів НГС [121]:
Супінація – аддукція (sa)
1.

Поперечний відривний перелом малогомілкової кістки нижче рівня

суглобової щілини або розрив латерального зв’язкового апарата суглоба.
2.

Вертикальний перелом присередньої кісточки.

Супінація – зовнішня ротація (ser)
1.

Розрив передньої міжгомілкової зв’язки.

2.

Спіральний

або

косий

перелом

дистального

відділу

малогомілкової кістки.
3.

Розрив задньої міжгомілкової зв’язки або перелом заднього краю

дистального метаепіфіза великогомілкової кістки.
4.

Перелом медіальної кісточки або розрив дельтоподібної зв’язки.

Пронація – абдукція (pa)
1.

Поперечний

перелом

медіальної

кісточки

або

розрив

дельтоподібної зв’язки.
2.

Розрив зв’язок МГС або відривний перелом у місці їх

прикріплення.
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3.

Короткий горизонтальний, косий перелом малогомілкової кістки

вище щілини НГС.
Пронація – зовнішня ротація (per)
1.

Поперечний

перелом

присередньої

кісточки

або

розрив

дельтовидної зв’язки.
2.

Розрив передньої міжгомілкової зв’язки.

3.

Короткий косий перелом малогомілкової кістки вище щілини НГС.

4.

Розрив задньої міжгомілкової зв’язки або відривний перелом

задньозовнішнього фрагмента дистального метаепіфіза великогомілкової
кістки.
Пронація – дорсофлексія (pd)
1.

Перелом медіальної кісточки.

2.

Перелом

переднього

краю

дистального

метаепіфіза

великогомілкової кістки.
3.

Надкісточковий перелом малогомілкової кістки.

4.

Поперечний перелом задньої поверхні великогомілкової кістки.

Незважаючи

на

всю

інформативність

у

визначенні

структури

ушкодження, ця класифікація, на думку деяких вчених, є громіздкою та
складною для клінічного застосування, а також не враховує різноманітність
варіантів переломів, які трапляються в клінічній практиці [55, 63, 125].
У 1949 році R. Danis запропонував анатомічну класифікацію переломів
кісточок, яку в 1972 році модифікував В.G. Weber. Ця класифікація заснована
на механізмі ушкодження та рівні перелому малогомілкової кістки [174].
Автори вважають, що чим вищий рівень перелому малогомілкової кістки, тим
більша ймовірність ушкодження зв’язок МГС і нестабільність ушкодження.
Найбільш використовуваною є класифікація Muller (Arbeitsgemeinschaft
für Osteosynthesefragen, АО) [114, 135], в основу якої покладена концепція
про те, що положення стопи та напрямок деформівних сил визначають тип
ушкодження суглоба. Положення стопи визначає, які структури напружені на
початку дії сил і тому, ймовірно, будуть ушкоджені першими. Якщо стопа

40

супінована, то напружені латеральні утворення, а медіальні – розслаблені.
Навпаки, за умов пронації медіальні структури напружені та травмуються
першими. Деформуюча сила може бути ротуючою, зазвичай назовні, або
прямолінійною в напрямку відведення або приведення. Специфічний тип
перелому бічної кісточки, який виникає внаслідок цього, є основою
класифікації.
Відповідно до класифікації розрізняють три типи переломів:
– Підсиндесмозні (перелом типу А) – виникають у разі супінації стопи
та деформувальна привідній силі, що впливає на надп’яткову кістку, при
цьому ушкодження

виникне

спочатку на

латеральній

стороні,

яка

знаходиться під напруженням. Це може бути або розрив латеральних зв’язок,
або відрив зв’язки з фрагментом кістки, або поперечний перелом бічної
кісточки на рівні пілона великогомілкової кістки чи трохи нижче його. Якщо
деформувальна сила продовжує свій вплив, надп’яткова кістка нахиляється,
це призводить до зрізаного компресійного перелому присередньої кісточки.
– Черезсиндесмозні (переломи типу В) – через кривизну осі, вздовж
якої відбуваються рухи в піднадп’ятковому зчленуванні, інверсія призводить
до зовнішньої ротації надп’яткової кістки. Спочатку ламається малогомілкова кістка з утворенням косої лінії перелому від рівня НГС, продовжуючись
проксимально спереду назад. Зовнішня ротація надп’яткової кістки прогресує
та викликає зміщення назад, що призводить або до ушкодження задньої
міжгомілкової зв’язки, або до перелому заднього краю великогомілкової
кістки. У разі підвивиху надп’яткової кістки назад ушкоджується медіальний
комплекс або у вигляді розриву дельтоподібної зв’язки, або як поперечний
перелом присередньої кісточки. Переломи типу В є найчастішим типом
ушкодження НГС і становлять до 90 % усіх переломів кісточок [41, 73].
– Надсиндесмозні (переломи типу С) виникають у разі пронації стопи з
натягуванням медіальних утворень і прикладанням сили, яка спричинює
зовнішню ротацію. Перше ушкодження виникає з медіального напруженого
боку у вигляді розриву дельтоподібної зв’язки або відривного перелому
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присередньої кісточки, унаслідок чого медіальна частина надп’яткової кістки
зміщується вперед. Зовнішня ротація надп’яткової кістки призводить до скручування малогомілкової уздовж її вертикальної осі. Це спочатку спричинює
розрив передньої міжгомілкової зв’язки, а потім – міжкісткової. Водночас
великогомілкова кістка зміщується медіально від ротуючої надп’яткової кістки,
посилюючи діастаз гомілкових кісток. Це призводить до розриву задньої
міжгомілкової зв’язки (або відриву заднього краю великогомілкової кістки), і,
відповідно, непрямого перелому діафіза малогомілкової кістки, рівень якого
залежить від рівня розриву міжкісткової перетинки.
На рис. 1.1 наведено схему підтипів ушкоджень за класифікацією
Muller–AO [114, 165].

Рис. 1.1. Muller–AO класифікація переломів кісточок (схема підтипів).
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У роботі ми застосовували класифікацію Muller-AO з огляду на її
велику поширеність для полегшення аналізу та порівняння отриманих
результатів лікування пацієнтів із переломами кісточок з ушкодженням МГС
із результатами інших дослідників.
1.2 Аналіз методик і тактики лікування переломів кісточок
Спочатку в історичному плані пріоритет в лікуванні переломів зони
НГС надавали консервативним методам, а саме закритій репозиції та
іммобілізації за допомогою різних пристроїв та пов’язок [29, 116, 123], а
починаючи з кінця 80-х років, перевагу стали віддавати хірургічним
способам. Такий інтерес обумовлений, у першу чергу, значною кількістю
ускладнень консервативного лікування переломів кісточок, які становлять від
35 до 70 % і пов’язані з вторинним зміщенням відламків, нестабільністю, що
розвивається в подальшому, деформацією й артрозом [45, 48, 116].
На сьогодні вважають, що всі переломи в зоні НГС мають високу
ймовірність нестабільності, а точне анатомічне відновлення зазвичай може
забезпечуватися лише відкритою репозицією та стабільною внутрішньої
фіксацією [41–43, 54, 55, 60, 63, 79, 165, 175].
У цей час запропоновано величезну кількість різноманітних методів
хірургічного лікування переломів кісточок. Однією з перших методик
внутрішнього остеосинтезу була діафіксація відламків кісточок спицями [62,
128]. Проте цей спосіб вимагав тривалої післяопераційної іммобілізації
гіпсовою пов’язкою та супроводжувався значною кількістю післяопераційних ускладнень, пов’язаних із нестабільністю та вторинним зміщенням
фрагментів [7, 119, 161].
Для здійснення стабільнішого остеосинтезу з мінімізацією травми
м’яких тканин стали застосувати стрижні, серкляжі, спиці або спонгіозні
гвинти, які вводять через верхівку бічної кісточки [64, 67, 128, 134]. Проте
вказані методики не дозволяли провести анатомічну репозицію та стабільну
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фіксацію,

а

також

змушували

проводити

тривалу

післяопераційну

іммобілізацію оперованої кінцівки.
Тепер найактуальнішою є концепція анатомічної репозиції, стабільної
фіксації та ранньої функціональної мобілізації, закладена в принципах АО
[41, 165]. Відповідно до неї першим етапом виконують відновлення малогомілкової кістки. За неможливості виконання репозиції проводять ревізію
медіального відділу суглоба з метою усунення інтерпозиції дельтоподібної
зв’язки або кістково-хрящових тіл, які перешкоджають повній репозиції. За
наявності косої лінії перелому малогомілкової кістки після репозиції
використовують кортикальний стягувальний гвинт і 1/3-трубчасту пластину,
вигнуту по зовнішній частині малогомілкової кістки. Пластина кріпиться
3,5 мм кортикальними гвинтами, окремі кісткові фрагменти – 3,5 і 4,0 мм
спонгіозним гвинтами [41, 165].
Таким чином, можна відновити довжину, форму й усунути ротаційне
зміщення малогомілкової кістки, що є визначальним фактором успішної
репозиції переломів області НГС.
Незважаючи на поширення накісткового остеосинтезу переломів
малогомілкової кістки за методикою АО, кількість ускладнень у вигляді
міграції гвинтів і вторинних зсувах фрагментів становить від 4,1 до 19 % [5,
79, 101, 133, 157].
Деякі

дослідники

відзначили

вторинне

зміщення

фрагментів

малогомілкової кістки після остеосинтезу за методикою АО в певній кількості
випадків і вказали на проблеми її застосування в разі остеопорозу [81, 144]. У
разі супутнього остеопорозу та відламкових переломів кісточок методика АО
не завжди забезпечує якісну стабілізацію відламків, що змушує проводити
тривалу іммобілізацію гіпсовою пов’язкою або ортезом [34, 40, 81, 144].
О.А. Бур’янов і співавт. [10] відзначили високий ризик нестабільності
остеосинтезу за методикою АО за умов ушкоджень типу В і запропонували
фігурну пластину з двома гачкоподібними виступами для охоплення та
додаткової фіксації бічної кісточки для попередження ротаційного зміщення.
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Групою авторів AO / ASIF запропонована пластина LCP (Locking
Compression Plate), особливістю якої стала можливість фіксації головки
гвинта в пластині [110, 129, 146].
О.О. Лоскутов запропонував дві конструкції пластини-фіксатора для
остеосинтезу бічної кісточки з двома та трьома зубцями в дистальному
відділі

[57,

58].

У

роботі

автор

провів

дослідження

напружено-

деформованого стану (НДС) системи «кістка – фіксатор» запропонованих
фіксаторів порівняно з конвенційними пластинами АО та дійшов висновку
про переваги пластин із двома та трьома зубцями для стабілізації
підсиндесмозних і чрезсиндесмозних переломів бічної кісточки типу А та В.
При цьому, згідно з розрахунками автора, конвенційна гладка накісткова
пластина

має

переваги

міцності

та

жорсткості

в

разі

фіксації

надсиндесмозних переломів малогомілкової кістки [56].
J. Gehr і співавт. [99] для фіксації переломів бічної кісточки в 45
пацієнтів використали інтрамедулярні стрижні. Перелом фіксатора виявлено
у одного пацієнта, у двох хворих через неправильну імплантацію цвяха
стався повторний перелом малогомілкової кістки. Позитивні результати
застосування

інтрамедулярних

фіксаторів

у

лікування

переломів

малогомілкової кістки відмічав і P. Appleton [74].
Про перспективи використання інтрамедулярної фіксації переломів
дистального відділу малогомілкової кістки повідомили Sameer Jain і співавт.
[112]. Ґрунтуючись на аналізі 17 досліджень, які включали результати
лікування 1 008 пацієнтів за допомогою інтрамедулярної фіксації переломів
малогомілкової кістки, зроблено висновок про високу перспективність
методики через велику кількість відмінних і хороших результатів (91,3 %) і
незначний відсоток ускладнень (10, 3 %).
Інші

автори

[75]

наполягають

на

неможливості

використання

інтрамедулярної фіксації для стабілізації переломів кісточок у разі вузького
кістковомозкового каналу малогомілкової кістки, відламкових переломів та
ушкоджень МГС.
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Аналіз літературних джерел свідчить, що медіальний відділ НГС
відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні його стабільності [2, 27,
31, 105, 168], тому будь-яке ушкодження його структур (дельтоподібної
зв’язки і медіальної кісточки) слід відновити та надійно фіксувати для
запобігання післяопераційної нестабільності НГС [41, 56, 73, 105, 165].
B. Tornettа [166] у результаті детального клініко-анатомічного аналізу
лікування

переломів

присередньої

кісточки

за

методикою

АО

зі

застосуванням двох канюльованих гвинтів і комбінації канюльованого гвинта
і спиці виявив вторинне зміщення відламків у 21,1 % випадків й ознаки
нестабільності НГС після остеосинтезу у 26 %, причиною яких було
ушкодження дельтоподібної зв’язки за наявності невеликого фрагмента
присередньої кісточки з шириною основи менше ніж 17 мм. Автор встановив,
що в разі «крайового» перелому присередньої кісточки наявний розрив
глибокої порції дельтоподібної зв’язки. На підставі цього він дійшов
висновку, що традиційний консервативний підхід до лікування переломів
медіальної

кісточки,

без

повноцінної

ревізії

місця

перелому

та

дельтоподібної зв’язки неприпустимий, а тактика АО вимагає подальшого
вдосконалення.
Серед відомих підходів до остеосинтезу переломів медіальної кісточки
слід виділити методики, які передбачають проведення остеосинтезу спицями та
малеолярним гвинтом, які, на думку більшості дослідників, не забезпечують
стабільність, особливо в разі супутньої остеопенії й остеопорозу. Також є
тенденція до міграції та зміщення відламка медіальної кісточки та формування
несправжнього суглоба, у зв’язку з чим ці методики є неприйнятними за умов
осколкових переломів медіальної кісточки [34, 40, 56].
Найпопулярнішим на сьогодні є застосування для остеосинтезу
медіальної кісточки і підсиндесмозних переломів латеральної кісточки
спице-дротяного напруженого остеосинтезу за Вебером [165], суть якого
полягає в фіксації перелому кісточки двома спицями з додатковою
компресією восьмиподібною дротяною петлею, один кінець якої проводять
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черезкістково, а другий заводять за виступаючі над верхівкою кісточки
вигнуті кінці спиць.
Ця методика, на нашу думку, безумовно заслуговує на увагу, оскільки є
малотравматичною. Основним її недоліком є високий ризик нестабільності
через прорізування черезкістково проведеного кінця дротяної петлі, особливо
в разі остеопорозу.
О. О. Лоскутов [54] модернізував методику остеосинтезу медіальної
кісточки за Вебером. Суть модифікації полягає в тому, що вище місця
перелому в кістку вводять гвинт, навколо якого зводять дротову петлю, що
підвищує міцність остеосинтезу та запобігає вторинному зміщенню відламка
присередньої кісточки внаслідок прорізування дротяної петлі. Залежно від
стану кісткової тканини дистального метафіза великогомілкової кістки
використовують гвинт різної довжини.
Залишаються

дискусійними

питання

щодо

післяопераційної

іммобілізації. Окремі автори рекомендують її термін 4-6 тижнів [63, 64],
проте ці та триваліші терміни зазвичай у подальшому негативно впливають
на процес відновлення функції НГС. Доведено, що тривале застосування
гіпсової пов’язки призводить до набряків і посилює трофічні розлади в
ділянці травми [94, 123]. А. П. Лябах і співавт. [60] іммобілізацію в
післяопераційному періоді не застосовують, використовуючи лише фіксацію
еластичними бинтами.
Таким чином, аналіз даних літератури щодо методів і результатів
лікування переломів кісточок показав, що, незважаючи на надзвичайно
велику кількість розроблених методик лікування цієї патології, питання
стабільно-функціонального остеосинтезу в цьому випадку залишаються
актуальними. У першу чергу це стосується забезпечення стабільності фіксації
бічної кісточки, про що свідчить значна питома вага післяопераційних
ускладнень у вигляді нестабільності та вторинного зміщення відламків після
накісткового остеосинтезу в разі низьких відламкових переломів і наявності
супутнього остеопорозу в пацієнтів похилого віку. Усе зазначене свідчить
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про необхідність подальшого пошуку нових методик остеосинтезу за умов
різних варіантів переломів кісточок, які забезпечили б стабільну фіксацію та
дозволили б зменшити кількість ускладнень.
1.3 Аналіз

методик

і

тактики

лікування

ушкоджень

між-

гомілкового синдесмозу
Одним з актуальних питань у лікуванні пацієнтів із переломами
кісточок на сьогодні є питання хірургічного відновлення ушкоджень МГС.
Відомо понад сорока способів хірургічної стабілізації МГС, більшість з яких
тепер представляє лише історичний інтерес [32, 33].
Аналіз світової літератури показав, що методи стабілізації МГС під час
хірургічного

лікування

переломів

кісточок

удосконалюють

у

двох

напрямках: перший – стабілізація синдесмозу за допомогою жорстких
металевих фіксаторів, а особливістю другого є застосування еластичних
фіксаторів, які дають змогу зберегти рухи в МГС.
У 1955 р. G. Schuman [158] для фіксації синдесмозу запропонував
використовувати спицю Кіршнера, на якій із двох сторін було нанесене
різьблення. Спицю фіксували в каналі, сформованому у великогомілковій і
малогомілковій кістках за допомогою спеціальних гайок. У подальшому такі
спеціальні болти-стяжки набули широкого застосування. Конструктивно
вони відрізняються лише формою шайби, накладок і знаходять використання
й нині [94, 123]. Проте застосування болта-стяжки пов’язане з низкою
проблем: відсутність єдиної техніки, помилки й ускладнення, які виникають
у процесі лікування, призводять до виникнення ускладнень у кожного
четвертого

хворого.

У

клініко-експериментальному

дослідженні

Р. Ю. Мициков [66] продемонстрував, що використання болта-стяжки
спричинює значущу передню або задню дислокацію малогомілкової кістки в
вирізці великогомілкової, що в кінцевому підсумку негативно відбивається
на результатах лікування.
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Фіксація малогомілкової кістки позиційним гвинтом за методикою
AO/ASIF отримала широку популярність і є «золотим стандартом» або навіть
догмою для багатьох фахівців. Як позиційний гвинт одні автори
застосовують 3,5-міліметровий кортикальний [41, 135, 165], інші – 4,5міліметровий [104]. P. Hoiness і співавт. [107] у разі переломів кісточок з
ушкодженням МГС рекомендують проводити стабілізацію МГС двома 3,5міліметровими кортикальними гвинтами.
М. Hansen і співавт. [104] в експерименті на 18 трупних моделях
сегмента «гомілка – стопа» порівнювали фіксувальні властивості 3,5- і 4,5міліметрових кортикальних гвинтів. Автори вважають, що фіксація гвинтами
більшого діаметра надійніша.
Навпаки M.C. Thompson і D. S. Gesink [162], K. L. Markolf і співавт.
[135], свідчать, що розмір позиційного гвинта і матеріал, з якого він
виготовлений, не впливають на віддалений результат хірургічного лікування
переломів кісточок.
Дискутабельним залишається рівень проведення позиційного гвинта у
хворих із переломами кісточок. Зокрема, одні вчені проводять позиційний
гвинт безпосередньо через синдесмоз [127], інші рекомендують встановлювати гвинт на 3–6 см вище щілини НГС [70, 77]. Таке розташування не лише
дає змогу уникнути повторної травми зчленування, а й підсилює фіксувальні
властивості гвинта завдяки його розташуванню в щільнішому корковому
шарі великогомілкової кістки [151].
А. МсВгуdе і співавт. [131] в експерименті продемонстрували, що
позиційні гвинти, проведені на рівні 2 см від щілини НГС, мають кращі
стабілізувальні властивості.
За результатами післяопераційного дослідження хворих із переломами
кісточок з ушкодженням МГС, яким стабілізацію синдесмозу виконано
одним позиційним гвинтом, порушення конгруентності малогомілкової
кістки в малогомілковій вирізці великогомілкової досягала до третини усіх
спостережень [117, 150].
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M. J. Gardner і співавт. [98] визначили, що після фіксації МГС
позиційним гвинтом міжгомілковий діастаз зберігся у 24 % спостережень.
Т. Schepers [154–156] дійшов висновку, що для правильної установки
малогомілкової кістки щодо однойменної вирізки великогомілкової кістки
необхідна анатомічна репозиція перелому бічної кісточки. Якщо цієї умови
не дотриматися, малогомілкова кістка, зміщуючись до одного з країв вирізки,
займає неправильне положення. Застосування позиційного гвинта в цьому
випадку не завжди дає змогу провести корекцію наявного зсуву кісток
гомілки один відносно одного.
Не визначене питання фіксації позиційного гвинта у великогомілковій
кістці. Зокрема, J. P. Kaukonen [113] здійснив чотирикоркову фіксацію,
проводячи позиційний гвинт через усі коркові шари малогомілкової та
великогомілкової кісток.
Фіксацію позиційного гвинта в «4 коркових шарах» під час лікування
пацієнтів із переломами кісточок з ушкодженням МГС застосовують й інші
автори [77, 137, 156].
Доведено, що в разі чотирикоркової фіксації позиційного гвинта
збільшується ризик розвитку синостозу МГС. Тому автор рекомендує
проведення позиційного гвинта через два коркових шари малогомілкової
кістки і один – великогомілкової, тобто проводити трикоркову фіксацію
гвинта. Цієї ж позиції дотримуються і інші вчені [41, 165].
Важливим є й той факт, що стабілізація МГС позиційним гвинтом не
покращує віддалені результати хірургічного лікування. Фіксатори під час
рухів у НГС піддаються циклічним навантаженням. Це призводить до
розвитку больового синдрому, втомного перелому металоконструкції та
повторної травми МГС [9, 80, 102]. Тому, на думку багатьох фахівців,
використання позиційного гвинта не надає значних переваг у результатах
лікування і має бути обмеженим [6, 60, 173].
За даними багатьох авторів, у разі використання позиційного гвинта
спостерігають значну кількість ускладнень у вигляді переломів фіксатора та
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втрати репозиції після його видалення. [1, 9, 80].
У зв’язку з незадоволеністю лікарів і пацієнтів результатами
застосування жорсткої фіксації МГС, необхідністю тривалого періоду
післяопераційної реабілітації, етапних операцій для видалення позиційного
гвинта актуальним став пошук нових можливостей у відновленні МГС. Тому
зараз триває пошук методу стабілізації МГС еластичними фіксаторами, які
дозволили б уникнути ускладнень, характерних для жорстких фіксаторів.
Для фіксації МГС А.Ж. Абдрахманов і співавт. [1] застосовували Пподібний дротяний шов.
Використовують також фіксацію МГС лавсановими нитками, які через
канали в кістках гомілки проводять так, щоб малогомілкова кістка
фіксувалася у вирізці великогомілкової кістки подвійною поворотною
петлею [51, 53]. Інші автори застосовували лавсанові стрічки, які проводили
через канали в гомілкових кістках паралельно ходу волокон зв’язок
синдесмозу [69].
P.M. Сабіров і співавт. [69] виконували пластику зв’язок МГС кістковосухожильним ауто- або алотрансплантатом, які формували з власної зв’язки
наколінка з частиною горбистості великогомілкової кістки і наколінка. Проте
при цьому була необхідна додаткова фіксація МГС позиційним гвинтом і
гіпсова іммобілізація до 12 тижнів після операції.
Цікавий варіант «динамічного фіксатора» запропонував С. О. Варзар
[50]. Розроблений ним пристрій був у вигляді циліндричної чашки, зовнішня
частина якої має розвальцьовані краї, а дно виконано у вигляді сфери. У
зовнішній частині дна виконано отвір для введення малеолярного гвинта,
який призначений для фіксації малогомілкової та великогомілкової кісток.
Малеолярний гвинт має головку сферичної форми, яка конгруентна зі
сферою чашки. Чашка має гвинтову нарізку по зовнішній поверхні для
попередження її довільної міграції з кістки. По внутрішній поверхні є
різьбова нарізка, в яку вкручується спеціальна викрутка для встановлення
чашки в підготовлене гніздо малогомілкової кістки. Малеолярний гвинт,
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встановлений у чашку з її осі, має головку, конгруентну дну чашки.
Взаємодія даної робочої пари «головка гвинта – дно чашки» можлива в трьох
площинах і в разі встановлювання конструкції забезпечує трьохплощинні
рухи між кістками гомілки на рівні синдесмозу. Із можливих недоліків
запропонованого
спеціального

способу

лікування

інструментарію

для

можна
його

відзначити

необхідність

установлення,

широке

розсвердлювання малогомілкової кістки спеціальним свердлом великого
діаметра (6–8 мм), що може додатково погіршити характеристики
властивості кістки, а в разі відламкових переломів малогомілкової кістки є
важким для застосування на практиці.
М.С. Кувін [47] застосовував для стабілізації МГС сплетені лавсанові
нитки, які проводив через три канали та фіксував біополімерними
шпильками. Аналогічний принцип фіксації гомілкових кісток використано в
конструкції Arthrex ТightRope (рис. 1.2), коли полімерні нитки проводять у
зоні МГС у поперечно розташованому каналі, сформованому в обох кістках
гомілки. Нитки натягують і фіксують між двома металевими пластинками.
Цей спосіб лікування ушкоджень МГС дає змогу зберегти рухомість
гомілкових кісток у міжгомілковому зчленуванні та не вимагає видалення. У
літературі подано велику кількість публікацій, які демонструють переваги
цього способу лікування порівняно з позиційним гвинтом [40, 96, 147, 154,
163, 164, 169, 181].
Методика застосування цього фіксатора нині є предметом дискусії.
B. Thornes і співавт. [164] пропонують просвердлювати отвір із латерального
боку до медіального в напрямку 30° наперед по горизонталі на висоті 2 і 5 см
для оптимального рівня фіксації. Водночас R. S. Miller і співавт. [138]
вважають утримуючу силу на висоті 5 см більшою, ніж на висоті 2 см, а
A. McBryde і співавт. [131] пропонують розміщувати фіксатор на висоті 2 см
через стабільнішу фіксацію порівняно з рівнем 3,5 см.
Базуючись на результатах проведеного біомеханічного дослідження,
встановили ротаційну нестабільність на рівні синдесмозу в разі використання
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однієї петлі та запропонували проводити 2 фіксатори на висоті 1,5 і 2,5 см
над рівнем суглобової щілини, відхиляючи отвір для верхнього на 20° вперед.
Це забезпечує, на думку авторів, результат, порівнянний із використанням
чотирикортикального 3,5 мм позиційного гвинта і дозволяє успішно
стабілізувати ушкодження МГС.

Рис. 1.2. Фіксація перелому кісточки накістковою пластиною,
ушкодженого МГС – системою Arthrex ТightRope [164].
Guohui Xu і співавт. [180] запропонували комбінований варіант
еластичної фіксації ушкоджень МГС із використанням болта і накісткової
металевої пластини.
T. Schepers [154] провів аналіз 27 досліджень, проведених з 2000 по
2011 рр., щодо використання фіксаторів типу «ТightRope» для МГС
порівняно з фіксацією позиційним гвинтом. Автор довів, що використання
обох методів призводить до схожих результатів у віддаленому періоді, при
цьому вказує на більшу кількість післяопераційних ускладнень, пов’язаних із
необхідністю видалення позиційного гвинта. У роботі також підіймається ряд
дискутабельних і невирішених питань, як у разі використання позиційних
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гвинтів, так і еластичної фіксації.
H. J. S. Willmott і співавт. [178] на підставі аналізу 6 пацієнтів показав,
що двом пацієнтам були видалені TightRope через розвиток запалення зони
фіксатора (формування гранульоми). Н. De Groot і співавт. [90] унаслідок
спостереження за 24 хворими повідомили про остеолізис і просідання
накісткових

пластинок

через

коркові

шари

малогомілкової

або

великогомілкової кісток і невеликому збільшенні каналу у великогомілковій
кістці, яке найімовірніше виявляється зі збільшенням терміну.
M. B. Mason і співавт. [130] доповіли про випадок тібіофібулярного
синостозування після «suture-button» фіксації МГС.
К. Treon і співавт. [167] навели інформацію про 2 випадки вторинного
діастаза і 1 випадок синостозування. D. W. Hohman і співавт. [106] описали
патологічний перелом дистального відділу великогомілкової кістки, що
виник через 2 роки після «suture-button» фіксації. C. C. Hong і співавт [108]
навели випадок хронічного остеомієліту та міграції імплантата після
використання «suture-button» фіксації. При цьому варто відзначити, що в
багатьох спостереженнях автори використовували різні неуніфіковані
накісткові конструкції для фіксації переломів зовнішньої кісточки (LC-DCP,
LCP і ін.) в комбінації з еластичними фіксаторами МГС, що, в свою чергу,
ускладнює проведення якісного аналізу ускладнень.
Таким чином, аналіз наукової літератури свідчить про високу питому
вагу незадовільних результатів лікування переломів кісточок з ушкодженням
МГС. Основна проблема пов’язана з фіксацією МГС. Використання
позиційних гвинтів для фіксації може супроводжуватися низкою ускладнень,
а саме: міграцією та переломом фіксатора, пізньою втратою репозиції,
розвитком синостозу на рівні МГС. Останнім часом усе частіше
використовують еластичні фіксатори МГС, так звані напружені петлі.
Стосовно них поки немає чітких рекомендацій. Автори відзначають як
позитивні їх властивості, так і недоліки. Немає чітких рекомендацій за рівнем
проведення фіксаторів. Незрозуміло, коли потрібно використовувати дві
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петлі та як їх краще проводити для більшої стабільності. Нечисленні роботи з
аналізом результатів лікування цим методом не дозволяють сформулювати
ставлення до нього.
У доступній літературі ми не виявили чітких критеріїв, що дають змогу
дати

об’єктивну

оцінку

адекватності

відновлення

міжгомілкових

взаємовідношень певним способом, у зв’язку з цим, вважаємо перспективним
вирішення питання про поліпшення результатів лікування хворих із
переломами кісточок і ушкодженням МГС. Технічне рішення, спрямоване на
анатомічно правильне та стабільне відновлення суглобових і міжгомілкових
взаємовідношень, яке дозволить зберегти тугоеластічні властивості МГС і
фізіологічний обсяг рухів у міжгомілковому зчленуванні, стане важливим
аспектом профілактики посттравматичних дегенеративно-деструктивних
процесів у НГС і в кінцевому підсумку дозволить поліпшити результати
лікування пацієнтів із вказаною патологією.
За результатами розділу опубліковано:
1.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Шишка, И. В. (2012).

Применение

малоинвазивного

остеосинтеза

при

лечении

переломов

лодыжек. Літопис травматології та ортопедії, № 1-2 (23-24), 257.
2.

Головаха, М. Л., Шишка, И. В., & Кожемяка, М. А. (2013).

Применение такелажной петли в хирургическом лечении переломов лодыжек
с повреждение межберцового синдесмоза. Материалы международной
научно-практической

конференции

«Современные

направления

теоретических и практических исследований 2013», Сборник научных
трудов SWorld, 1 (1), 38-41.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ
Клінічні та експериментальні дослідження проведені відповідно до
національних і міжнародних вимог із біоетики: підписані інформовані згоди
пацієнтами

основної

групи

дослідження

на

застосування

нових

(нестандартних) способів і пристроїв для хірургічного (інвазійного) лікування
містяться в їхніх історіях хвороби; експериментальні анатомо-топографічні
дослідження з використанням анатомічних матеріалів проведені згідно з
«Інструкції щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів і
фрагментів у донора-трупа» (наказ МОЗ України № 226 від 25.09.2000) та
Законом України «Про судову експертизу» від 2502.1994 р. - №4038-XII.
План дисертаційного дослідження та відповідність його проведення
сучасним вимогам біоетики ухвалені позитивними рішеннями комітету з
біоетики при ДУ «Запорізький державний медичний університет» (протоколи
№ 139 від 12.01.2015, № 165 від 29.05.2017).
2.1 Характеристика клінічного матеріалу
Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 80 хворих із
переломами кісточок з ушкодженням МГС, які проходили лікування в клініці
травматології та ортопедії Запорізького державного медичного університету
(Запорізька обласна клінічна лікарня) в період з 2011 по 2016 роки. Під час
виконання

роботи

проведено

комплекс

клінічних,

лабораторних,

рентгенологічних, експериментальних, математичних і медико-статистичних
досліджень.
Вік пацієнтів становив від 18 до 67 років, детальний розподіл їх за
статтю та віковим наведено в табл. 2.1.
Аналіз

клінічного

матеріалу

продемонстрував,

що

нестабільні

переломи кісточок найчастіше трапляються в осіб молодого та середнього
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віку (від 25 до 60 років відповідно до останньої класифікації вікових груп
ВООЗ). Ураховуючи пенсійний вік до 60 років у чоловіків і до 55 у жінок, 78
хворих (97,5 %) – це люди працездатного віку, що свідчить про значні
економічні втрати внаслідок втрати працездатності за умов цього типу
ушкоджень.
Таблиця 2.1
Розподіл пацієнтів із переломами кісточок за статтю та віком
Стать

Вік (роки)

Усього

до 20

21–30

31–40

41–50

51–60

> 60

Чоловіки

1

15

17

8

5

1

Жінки

0

6

10

7

7

3

Усього,

1

21

27

15

12

4

80

%

1,25

26,25

33,75

18,75

15

5

100

(%)
47
58,75 %
33
41,25 %

Частота переломів кісточок у чоловіків і жінок суттєво не відрізнялася і
становила 47 і 33 постраждалих відповідно. Дещо частіше травмувалися
чоловіки у віці від 21 до 40 років – 32 випадки (40 %), що може бути
пов’язано з особливостями травмувальних чинників, наприклад стрибок із
транспортного засобу. У хворих старше за 50 років зазначені ушкодження
трапляються частіше в жінок – 13 випадків (39,4 %), у чоловіків – 6 (12,8 %),
що може бути обумовлено віковими змінами в кістковій тканині, в першу
чергу остеопорозом.
Ушкодження правого НГС визначено в 42 спостереженнях (52,5 %), а
лівого – в 38 (47,5 %). У більшості випадків був непрямий механізм травми –
73 пацієнти (91,25 %).
Усім хворим проведено комплексне лікування, спрямоване на
збереження функції НГС, яке передбачало виконання хірургічного втручання
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(стабільно-функціональний остеосинтез кісточок і відновлення стабільності
МГС) з подальшим проведенням комплексу реабілітаційних заходів,
ідентичного в обох групах спостереження і включав протинабрякову і
механотерапію, лікувальну фізкультуру, бальнеотерапію, використання
індивідуальних ортопедичних устілок або взуття.
Пацієнтів розподілили на дві клінічні групи:
– група дослідження – 44 особи, в яких під час проведення хірургічного
лікування

нестабільних

переломів

кісточок

з

ушкодженням

МГС

застосовували розроблені нами пристрої – накісткові премодельовані
пластини з можливістю поліаксіального блокування гвинтів для остеосинтезу
перелому бічної кісточки та напружені петлі, за допомогою яких
здійснювали

позиціонування

малогомілкової

кістки

у

вирізці

великогомілкової. Напружені петлі проводили між гомілковими кістками на
2 см вище рівня суглобової поверхні НГС паралельно горизонтальній лінії
суглобової щілини НГС (з урахуванням характеру перелому й особливостей
ушкодження елементів МГС). Видаляли конструкції одночасно після повної
репарації кістково-зв’язкових структур НГС. Розподіл пацієнтів групи
дослідження за віком і статтю подано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Розподіл пацієнтів групи дослідження за статтю та віком.
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– група порівняння – 36 хворих, в яких у хірургічному лікуванні
ушкоджень використано методику АО / ASIF (Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen / Association for the Study of Internal Fixation) [165], коли
для остеосинтезу малогомілкової кістки застосовували пластини АО, а для
позиціонування та фіксації малогомілкової кістки у вирізці великогомілкової
– один або два позиційних 3,5 мм кортикальних гвинта, які вводили в косому
напрямку ззаду наперед під кутом 25°– 30° і паралельно суглобової поверхні
великогомілкової

кістки

на

2

см

проксимальніше

міжгомілкового

зчленування. Видалення позиційних гвинтів виконували на 8–10-му тижні
після операції перед поновленням повного навантаження на кінцівку.
Розподіл пацієнтів групи порівняння за віком і статтю подано на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Розподіл пацієнтів групи порівняння за статтю та віком.
Більшість пацієнтів із нестабільними переломами кісточок – 68
(85 %) – надійшли в стаціонар протягом перших 8 днів після травми.
Особам, які надійшли на пізніших термінах, зазвичай амбулаторно в
лікувальних установах області проводили спроби закритої репозиції
переломів і фіксації гіпсовими або полімерними пов’язками. У таких
пацієнтів спостерігали вторинне зміщення відламків, яке візуалізували під
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час контрольного рентгенологічного дослідження. Детальний розподіл
хворих за термінами надходження в стаціонар із моменту травми подано в
табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих груп дослідження та порівняння
за термінами надходження в стаціонар з моменту травми
Термін із моменту

Кількість

травми, сутки

спостережень

До 3

41

51,25

4–7

27

33,75

8–14

9

11,25

15–21

3

3,75

Загалом

80

100

Усього (%)

Тип ушкодження НГС визначали з використанням класифікації
переломів кісточок Müller AO/OTA, яка дає змогу хірургові визначати й
описувати клініко-рентгенологічні ознаки характеру перелому детально і
порівнянно (табл. 2.3).
Відповідно до класифікації Müller AO / OTA, переломи кісточок
можуть поєднуватися з ушкодженням МГС у разі черезсиндесмозних (тип
44 В) і надсиндесмозних (тип 44 С) ушкоджень. Оскільки в разі
підсиндесмозних ушкоджень (переломи типу 44 А) не відбувається травма
елементів МГС, тому таких пацієнтів у групи дослідження не включали.
Черезсиндесмозні ушкодження (тип 44 В) траплялися частіше в обох
групах спостереження – 36 (81,81 %) у групі дослідження і 31 (86,11 %) – у
групі порівняння.
Надсиндесмозні ушкодження (тип С за класифікацією Müller AO/OTA)
виявляли значно рідше – 8 пацієнтів (18,18 %) у групі дослідження і 5
(13,89 %) – у групі порівняння.
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Таблиця 2.3
Розподіл хворих груп дослідження та порівняння за класифікацією
Müller AO/OTA
Тип перелому
Група

В

С

Усього

В1

В2

В3

С1

С2

С3

13

18

5

4

3

1

44

29,55

40,91

11,36

9,09

6,82

2,27

100

9

16

6

3

2

0

36

%

25,00

44,44

16,67

8,33

5,56

0,00

100

Загалом,

22

34

11

7

5

1

80

%

27,50

42,50

13,75

8,75

6,25

1,25

100

Група
дослідження
%
Група
порівняння

Таким чином, групи дослідження і порівняння хворих є однорідними,
відповідно, зіставними і порівнянними за статевим і віковим складом, а
також характером ушкоджень НГС.
2.2 Методи дослідження пацієнтів з ушкодженнями надп’ятковогомілкового суглоба
Із метою обстеження хворих і подальшого оцінювання результатів
лікування застосовували клінічне обстеження, об’єктивну та суб’єктивну
оцінку функції НГС і якості життя хворих, базометричне дослідження,
комп’ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну томографію (МРТ),
лабораторні дослідження.
Клінічний метод включав оцінювання болю під час рухів і
навантаження на суглоб, опороспроможність кінцівки, ангулометричне
дослідження, аналіз деформації НГС. Порівняльне оцінювання результатів
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лікування проведено в групах дослідження та порівняння в динаміці: через 3,
6 і 12 міс. після хірургічного лікування. Для об’єктивного оцінювання
функції НГС використовували 100-бальну шкалу Ankle-Hindfoot Scale
AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society), розроблену
Американською ортопедичною спілкою стопи і НГС AOFAS (додаток А), де
основними критеріями є біль, функція і опороспроможність кінцівки. Вибір
цієї

шкали

обумовлений

відсутністю

необхідності

в

спеціальних

інструментах оцінювання симптомів і високою частотою її використання.
Відповідно до цієї шкали функція НГС у нормі відповідає 100 балам, сума
балів зменшується пропорційно тяжкості патологічних змін у суглобі. Після
підрахунку балів кожен клінічний випадок відносили до певного результату
лікування. Якщо сума балів становила 50 і менше, результат вважали
незадовільним, від 51 до 74 – задовільним, від 75 балів до 94 – хорошим, від
95 до 100 – відмінним.
Суб’єктивне оцінювання стану травмованого суглоба проводили за
допомогою лінійно-аналогової шкали (C. Olerud, H. Molander). Пацієнтів
просили визначити крапку на лінійно-аналоговій шкалі довжиною 15 см, де 1
– це «абсолютно здоровий суглоб», а 15 – «абсолютно хворий суглоб» (рис.
2.4). Відстань між відмітками вимірювали в мм стандартної лінійкою.
Результати виражали в процентах до «абсолютно здорового суглоба»: погані
– від 0 до 30 %, задовільні – від 31 до 70 %, хороші – від 71 до 100 %.

Лінійно-аналогова шкала (C. Olerud, H. Molander)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Рис. 2.3. Лінійно-аналогова шкала суб’єктивної оцінки стану НГС при
переломах кісточок.
Проводили

порівняльний

аналіз

якості

життя

пацієнтів

груп

дослідження та порівняння в динаміці спостереження через 3, 6 і 12 міс. після
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хірургічного лікування. З цією метою нами застосована найпоширеніша на
сьогоднішній день система оцінки якості життя SF–36 (The Short Form-36)
[174].
Опитувальник

відображає

загальне

благополуччя

і

ступінь

задоволеності тими сторонами життєдіяльності людини, на які впливають
стан здоров’я. SF-36 складається з 36 питань, згрупованих у вісім шкал:
фізичне функціонування, рольова діяльність, тілесна біль, загальне здоров’я,
життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне
здоров’я. Показники кожної шкали складені таким чином, що чим вище
значення показника (від 0 до 100), тим краще оцінка за обраною шкалою. З
них формують два параметри: психологічний і фізичний компоненти
здоров’я.

При

підрахунку

значень

використовували

Z-оцінки,

що

відповідають нормам, отриманим для генеральної сукупності США.
Клініко-рентгенологічне обстеження пацієнтів проводили в умовах
стаціонарного та поліклінічного відділень КУ «Запорізька обласна клінічна
лікарня» Запорізької обласної ради. Спостереження пацієнтів у пізніші терміни
проводили шляхом їх активного виклику. У пацієнтів, приїзд яких в клініку був
утруднений, результати лікування вивчали шляхом опитування за розробленою
анкетою, а контрольні рентгенограми і вимірювання проводили в поліклініках і
стаціонарах районних лікувально-профілактичних установ і пересилали в
клініку по електронній пошті або іншими шляхами.
Рентгенологічне обстеження виконано всім хворим груп дослідження та
порівняння до початку лікування, після хірургічного втручання, а також через 3,
6 та 12 міс. Рентгенографію виконували на поворотному рентгенівському
комплексі РУМ-20М-202. Проводили рентгенографію ушкодженого НГС в
прямій, бічній проекціях і додатковій проекції з 30º внутрішньою ротацією
стопи (рис. 2.4). За необхідності оцінки стану МГС в деяких випадках робили
знімки здорового НГС. За рентгенограмами оцінювали ступінь і характер
зміщення

кісткових

відламків,

конгруентність

суглобових

поверхонь,

порушення взаємного розташування кісток гомілки і надп’яткової кістки.
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Рис. 2.4. Рентгенограми НГС: а) у прямій проекції: 1 – великогомілкова
кістка, 2 – нижня суглобова поверхня великогомілкової кістки, 3 – проекція
дистального МГС, 4 – медіальна кісточка, 5 – бічна кісточка, 6 – блок
надп’яткової кістки, 7 – суглобова щілина НГС, 8 – малогомілкова кістка; б)
у бічній проекції: 1 – нижня суглобова поверхня великогомілкової кістки, 2 –
передній край суглобової поверхні великогомілкової кістки, 3 – задній край
суглобової поверхні великогомілкової кістки, 4 – надп’яткова кістка, 5 – блок
надп’яткової кістки, 6 – бічний відросток надп’яткової кістки, 7 – шийка
надп’яткової кістки, 8 – суглобова щілина НГС.
Також за допомогою рентгенограм визначали наявність та стадію
посттравматичного артрозу в НГС згідно з рентгенологічною класифікацією
Kellgren & Lawrence, 1957 (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Стадії за Kellgren & Lawrence
Стадія

Важкість

Рентгенологічні ознаки

1
0

2
Не визначається Не визначаються

I

Сумнівна

3

Незначне звуження суглобової щілини

64

1
II

2
Мінімальна

Продовження таблиці 2.4
3
Помірне звуження суглобової щілини. Явні дрібні
остеофіти, незначний склероз субхондральної
кістки
Звуження

III

Помірна

множинний

суглобової

щілини,

остеофітоз,

помірний,

незначна

але

деформація

епіфізів, склероз субхондральної кістки
Значне звуження суглобової щілини, виражений
IV

Важка

остеофітоз і деформація епіфізів, значний склероз
субхондральної кістки

Магнітно-резонансну томографію (МРT) виконували у випадках, коли
рентгенографія була не повною мірою інформативна – у 16 хворих (10
основної та 6 контрольної груп).
МРТ проводили на апараті I-open WDG 0,36 T, при індукції магнітного
поля 0,3 Тесла. Використана спеціальна квадратурна котушка для колінного
суглоба в сагітальній косій, коронарній і аксіальній проекціях. Застосовували
імпульсні послідовності: спин ехо (SE), інверсія з пригніченням сигналу від
жирової тканини (STIR) і градієнтне ехо GE. Параметри послідовностей:
– PD sag, TR = 2150 ms, TE = 23m s, FA = 90, FOV = 160–180 mm,
матриця обробки даних (matrix) 256 х246, товщина зрізу (ST) складала 4 мм;
– T1 cor, TR = 417 ms, TE = 16 ms, FA = 90, FOV = 160 mm, matrix
256x226, ST = 4 mm ;
– STIR cor, TR = 3600 ms, TE = 23 ms ,TI= 85 ms, FA = 90, FOV
=160 mm, matrix 256x256, ST = 4 mm ;
– T2 tse tra, TR = 3550 ms, TE = 115 ms, FA = 90, FOV = 160 mm, matrix
256x143, ST = 5 mm.
МРТ застосовували з метою оцінки стану кісткової тканини і
зв’язкового апарата НГС (рис. 2.5).
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Показаннями до виконання МРТ були: необхідність детального
вивчення ушкодження сумково-зв’язкового апарата НГС і МГС.
Аналізуючи МРТ-скани, оцінювали ушкодження елементів МГС,
наявність і розміри діастаза між велико- та малогомілковою кістками, що
допомагало адекватно зрозуміти ступінь ушкодження кістково-суглобового
та зв’язкового апарата і провести чітке планування хірургічного втручання.

а

б

Рис. 2.5. Аксіальна МРТ-скани НГС. Візуалізується діастаз на рівні
міжгомілкового зчленування (а), патологічний діастаз між медіальною
кісточкою та блоком надп’яткової кістки правої нижньої кінцівки (б).
Базометричне обстеження проводили за допомогою апаратнопрограмного

комплексу «Базометр» розробки

Українського

науково-

дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення
працездатності (УкрНДІпротезування). Апарат призначений для отримання
інформації про стійкість та опороспроможність людини в статиці. До його
складу входять: IBM сумісний ПК, базометрична платформа, програмне
забезпечення.
Основні функції базометра полягають в реєстрації параметрів базових
векторів реакцій опори пацієнтів. Визначення розташування базового
вектору по відношенню до тіла пацієнта дозволяє коректно визначити
розподіл навантаження між здоровою й ушкодженою кінцівкою. Визначення
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величини і координат базового вектору опорної реакції забезпечується в
«Базометрі» платформами з силовимірювальними елементами, обчислювальним пристроєм для обробки результатів вимірювання сили окремих
силовимірювальних

елементів

і

пристроєм

відображення

отриманої

інформації у вигляді, зручному для аналізу результатів вимірювань.
Технічні характеристики «Базометра»: габаритні розміри 1580 × 630 ×
130 мм, розміри однієї платформи 455 × 252 мм, дві виміряні пластини,
максимальна сила впливу на одну платформу 800 Н, відносна похибка
вимірювання зусилля 1 %, частота опитування датчиків 20 Гц, чутливість
однієї платформи не менш 0,5 Н, абсолютна похибка вимірювань координат
центру ваги не гірше ніж ± 3 мм.
Вхідні дані програми: величини векторів діючих сил.
Вихідні дані програми: величини та координати точок прикладання
базових векторів реакції опори лівої та правої кінцівок; величини та
координати результуючого вектору реакції опори. Інші дані є похідними від
зазначених вище вихідних даних.
Програмне забезпечення призначене для реалізації визначення
опороспроможності, стійкості, вимірювання й індикації координат базових
векторів реакції опори лівої та правої кінцівок, розрахунку та відображення
даних, що знімаються тензоплатформи, збереження інформації про пацієнта
й обстеження, а також порівняння результатів різних обстежень. Програма
відображає

в

реальному

масштабі

часу

положення

та

величину

результуючої вектору реакції опори, співвідношення навантаження на ліву і
праву кінцівки, положення і величини базових векторів сил для обох
кінцівок, а також зону міграції векторів за встановлений проміжок часу
(рис. 2.6)
Базометричне обстеження пацієнтів груп дослідження та порівняння
проводили в ті самі терміни, що й клінічні дослідження – в 3, 6 і 12 міс. після
хірургічного
аналізували.

втручання.

Результати

вимірювань

документували

й

67

Статистичне опрацювання отриманих числових показників виконували
за допомогою комп’ютера та ліцензійних пакетів Office Excel 2010 і Statistica
6.0.

У

процесі

аналізу

використовували

методи

параметричної

та

непараметричної варіаційної статистики (підрахунку показників і їхніх
похибок) [32].

Рис. 2.6. Положення пацієнта на тензовимірювальних платформах і
фрагмент протоколу базометричного дослідження.
Для оцінювання відмінностей у групах дослідження та порівняння
використовували U критерій Манна–Уїтні, який дає змогу виявляти
відмінності у двох досліджуваних вибірках за рівнем будь-якої ознаки,
виміряної кількісно та може бути застосовний для малих вибірок.
Відмінності між середніми показниками вважали достовірними за умов
значення р ≤ 0,05.
Для оцінювання ефекту лікування результати порівнювали з вихідними
та

нормативними

показниками.

Таким

чином,

методи,

використані

дослідженні, були сучасними, доступними, інформативними і зручними.
Також визначали 95 % довірчий інтервал – граничні значення
статистичної величини, яка із заданою довірчою ймовірністю (95 %) буде
знаходитися в цьому інтервалі при вибірці великого обсягу.
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2.3 Методики хірургічного лікування пацієнтів із переломами
кісточок і ушкодженням міжгомілкового синдесмозу
Показання та протипоказання до хірургічного лікування переломів
кісточок.
Рішення про необхідність хірургічного лікування переломів кісточок
має ґрунтуватися на тому, як краще відновити нормальну анатомію та
функцію суглоба. Інконгруентність суглобових поверхонь призводить до
патологічного навантаження на суглобовий хрящ і розвитку дегенеративнодистрофічних змін.
Ізольовані підсиндесмозні переломи (тип А за класифікацією Müller
AO / OTA) дистального відділу малогомілкової кістки без ушкодження
медіального

відділу,

як

правило,

досить

стабільні

та

їх

лікують

консервативно. Також консервативно можна лікувати ізольовані незсунені
переломи латеральної кісточки на рівні синдесмозу (тип В за класифікацією
Müller AO / OTA), за яких медіальний відділ не є ушкодженим і збережена
конгруентність суглобових поверхонь.
Показання до виконання хірургічного лікування переломів кісточок з
ушкодженням МГС:
1. Переломи типу 44 В1, 44 В2 і 44 В3 зі зміщенням відламків більше
як на 1,5-2 мм, із будь-яким ступенем ротаційного зміщення, зміщенням під
кутом,

укороченням

нерівномірністю

малогомілкової

суглобової

кістки

щілини,

більш,

ніж

збільшенням

на

2

мм,

внутрішнього

надп’яткового простору більше 4 мм.
2. Переломи типу 44 С1, зі зміщенням відламків більше ніж 2 мм,
порушенням симетричності суглобової щілини.
3. Переломи малогомілкової кістки типу 44 С2 і 44 С3.
Вибір часу хірургічного втручання.
Ідеальний термін для хірургічного лікування переломів кісточок – до
виникнення справжнього набряку та появи шкірних травматичних пухирів,
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тобто в першу добу після травми. За наявності інтрадермального та значного
підшкірного набряків або шкірних травматичних пухирів (рис. 2.7)
проводили відтерміноване хірургічне втручання. При цьому перелом
репонували щадними маніпуляціями й іммобілізували за допомогою добре
протежованої гіпсової пов’язки, кінцівці надавали високе положення. У
деяких випадках довелося вдатися до скелетного витягнення, а у 2 пацієнтів
як альтернативу застосували стрижневий апарат зовнішньої фіксації.
Призначали

знеболювальну

та

протинабрякову

терапію.

Можливість

проведення хірургічного втручання визначали за поліпшенням стану м’яких
тканин, а саме зменшенням набряку, розсмоктуванням шкірних пухирів,
епітелізації рани і появи зморшкуватості шкіри в зоні операції.

Рис. 2.7. Набряк м’яких тканин і шкірні травматичні пухирі на фоні
травми НГС.
Передопераційна підготовка і планування
Підготування до проведення хірургічного втручання починали з
загальноклінічних досліджень. Виконували рентгенографію в прямій, бічній
і, за необхідністю в додатковій проекції із внутрішньою ротацією стопи без
гіпсової пов’язки. На рентгенограмах визначали тип перелому, ступінь
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зміщення відламків, стан міжгомілкового зчленування. За необхідності з
метою уточнення характеру ушкодження призначали МРТ.
Після уточнення характеру ушкодження проводили планування
хірургічного втручання: термін втручання, етапність, вибір доступів та
імплантатів.
Пацієнта оглядав анестезіолог, який визначав ступінь операційного
ризику (за шкалою American Association of Anaesthetists physical status score)
[111, 145] і метод планованого знеболювання. За необхідності проводили
консультації суміжних фахівців (невропатолог, судинний хірург та ін.). В
обов’язковому

порядку

хворому

пояснювали

причину

необхідності

проведення хірургічного втручання, його характер, вид знеболювання,
можливі ускладнення. Пацієнт підписував інформовану добровільну згоду
пацієнта на хірургічне втручання та оброблення персональних даних.
2.3.1 Техніки хірургічного втручання за різних типів ушкоджень
Особливості хірургічного втручання в разі переломів кісточок типу В
(за класифікацією Müller AO / OTA)
На операційному столі пацієнта розміщували в положенні на спині з
подушкою під сідницею ушкодженої нижньої кінцівки (рис. 2.8). Це
забезпечувало нейтральне положення стопи та запобігало її природній
ротації назовні. Гомілку укладали на подушку, забезпечували згинання в
колінному суглобі до 30°, що давало змогу провести одночасний доступ до
медіального і латерального боків. Гемостатичний турнікет, зазвичай, не
використовували.

Застосовували

класичні

латеральний

або

задньо-

латеральний доступи до зовнішньої кісточки (рис. 2.9) і медіальний доступ
до присередньої (рис. 2.10).
Латеральний доступ (рис. 2.9) розташовували так, щоб забезпечити
можливість проведення адекватної репозиції та фіксації з мінімальною
травматизацією м’яких тканин. Шкірний розріз розташовували дещо наперед
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або назад від ймовірного місця розташування пластини, щоб пластина не
знаходилася після закриття рани безпосередньо під шкірним рубцем.

Рис. 2.8. Положення пацієнта на операційному столі.
Під час виконання доступу дещо наперед проявляли обережність щодо
поверхневого

малогомілкового

нерва,

який

проходить

наперед

від

малогомілкової кістки. При доступі, розташованому дещо ззаду, обережно
ставилися до n. suralis.

Рис. 2.9. Хірургічні доступи до зовнішньої кісточки.
Доступ до медіального відділу виконували дещо ззаду від присередньої
кісточки вздовж великогомілкової кістки, злегка загинаючи дистально. При
цьому в рані ідентифікували і захищали підшкірну вену і нерв (рис. 2.10).
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Першим етапом здійснювали репозицію і фіксацію малогомілкової
кістки. Перелом малогомілкової кістки зазвичай косий, латеральна кісточка
частіше зміщується проксимально назад і ротується назовні.

Рис. 2.10. Хірургічний доступ до медіального відділу НГС.
Репозиція простого косого перелому досягалася за допомогою тракції
та

внутрішньої

ротації

стопи.

Відламки

тимчасово

стабілізували

гострокінцевим репозиційним затискачем або кісткотримачем для малих
фрагментів. У разі правильно виконаної репозиції лінія перелому практично
зникала. Наступним етапом проводили міжфрагментарну фіксацію перелому
малогомілкової кістки 3,5 мм кортикальним стягуючим гвинтом, який
розташовували перпендикулярно лінії перелому. Після цього проводили
накістковий остеосинтез або за допомогою конвенційної 1/3-трубчастої
пластини

(в

групі

порівняння),

або

використовували

накісткову

премодельовану пластину з можливістю поліаксіального введення і
блокування гвинтів, яка фіксувалася до кістки за допомогою 3,5 мм
самонарізних гвинтів (у групі дослідження).
У

разі

ушкоджень

дельтоподібної

зв’язки

проводили

ревізію

медіального відділу суглоба, кістково-хрящові фрагменти витягували з
порожнини суглоба, усували інтерпозицію дельтоподібної зв’язки та
проводили її відновлення. У разі переломів присередньої кісточки
інтерпоновані ділянки окістя видаляли з щілини перелому. Однозубим
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гачком або гострокінцевим репозиційним затискачом захоплювали і
репонували кістковий фрагмент, проводили тимчасову фіксацію спицями
Кіршнера. Остаточну фіксацію виконували за допомогою гвинтів або
напруженою дротяною петлею [21].
Наступним етапом виконували відновлення МГС. У процесі виконання
хірургічного втручання в разі переломів кісточок типу В за класифікацією
Müller AO / OTA ми використовували алгоритм хірургічного лікування
переломів кісточок (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Алгоритм хірургічного лікування переломів кісточок типу В
(за класифікацією Müller AO / OTA).
Слід зазначити, що черезсиндесмозні ушкодження (переломи типу В за
класифікацією Müller AO / OTA) є найчастішим типом ушкоджень, які
виникають за умов осьового навантаження на супіновану стопу. Через
кривизну

осі,

вздовж

якої

відбуваються

рухи

в

піднадп’ятковому

зчленуванні, інверсія призводить до зовнішньої ротації надп’яткової кістки,
при цьому першою ламається малогомілкова кістка з утворенням косої лінії
перелому, що починається від рівня НГС і поширюється проксимально
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спереду назад. Подальша зовнішня ротація стопи викликає зміщення
малогомілкової кістки назад, що призводить до ушкодження міжгомілкових
зв’язок або перелому заднього суглобового краю великогомілкової кістки, з
наступним ушкодженням дельтоподібної зв’язки або переломом медіальної
кісточки. У зв’язку з цим під час виконання хірургічного втручання за всіх
переломів типу В після їхнього остеосинтезу обов’язково проводили
інтраопераційний тест стабільності НГС, що дозволяє диференційовано
підійти до відновлення МГС.
Під рентгеноскопічнім контролем проводили тест Коттона [87] і/або
зовнішній стрес-тест [160] для оцінки стабільності МГС і тест зовнішньої
ротації для оцінки ушкоджень дельтоподібної зв’язки НГС [170]. Окрім
цього, виконували тест рухливості латеральної кісточки в сагітальній
площині [84].
У разі слабопозитивного тесту Коттона, коли рухливість у фронтальній
площині не перевищувала 4 мм і був негативним тест рухливості латеральної
кісточки в сагітальній площині нестабільність НГС вважалася мінімальною.
При позитивних тестах Коттона і зовнішнього стрес-тесту (рухливість у
фронтальній площині більше 4 мм), і позитивному тесті рухливості
латеральної кісточки в сагітальній площині нестабільність вважалася
вираженою [84, 147, 171].
За

наявності

ознак

нестабільності

в

зоні

МГС

вправляли

малогомілкову кістку у вирізку великогомілкової під рентгеноскопічнім
контролем, тимчасово фіксували гострокінцевим репозиційним затискачем.
Ушивали ушкоджені елементи МГС у разі їхнього розриву або фіксацію
кісткового фрагмента гвинтом у разі відривних переломів у місцях
прикріплення міжгомілкових зв’язок. Після цього виконували динамічну
фіксацію малогомілкової кістки у вирізці великогомілкової кістки за
допомогою напруженої петлі (в групі дослідження) [16, 17, 72], або
виконували фіксацію по методиці АО за допомогою позиційного гвинта (в
групі порівняння) [165].
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Варто зазначити, що виражену нестабільність НГС у разі переломів
типу В виявляли значно рідше, ніж за умов переломів типу С, тому що за
такого типу перелому частіше ушкоджується лише одна з міжгомілкових
зв’язок.
Установлення напруженої петлі. За допомогою дрилі та направника на
рівні 2 см над суглобовою щілиною через спеціальні отвори в пластині ззаду
наперед під кутом 30°-35° проводили формування поперечного каналу в
мало- і великогомілковій кістках паралельно щілини НГС (рис 2.12, 2.13, а).

а

б

Рис. 2.12. Формування каналу в мало- та великогомілковій кістках (а) і
проведення кортикального ґудзикового фіксатора овальної форми за
допомогою голчастого провідника через сформований канал (б).
Через сформований канал за допомогою голчастого провідника
проводили кортикальний ґудзиковий фіксатор овальної форми, який
пов’язаний з кортикальним ґудзиковим фіксатором круглої форми міцною
синтетичною ниткою, що не розсмоктується (FiberWire® № 5) (рис. 2.13, б).
Кортикальний ґудзиковий фіксатор овальної форми виводили на поверхню
великогомілкової кістки, шляхом дозованої тракції за одну з ниток
виконували розворот фіксатора, подальшим дозованим натягуванням
фіксували овальний кортикальний ґудзиковий фіксатор на поверхні кістки.

76

а

б

Рис. 2.13. Проведення голчастого провідника через сформований канал
(а) і зовнішній вигляд елементів напруженої петлі (б).
Кортикальний ґудзиковий фіксатор круглої форми розташовували в
спеціальному отворі на поверхні пластини, після затягування ниток
проводили рентгеноскопічний контроль положення гомілкових кісток і
фіксували нитки на поверхні кортикального ґудзикового фіксатора круглої
форми (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Розворот кортикального ґудзикового фіксатора овальної
форми, натягування ниток і фіксація вузла на поверхні кортикального
ґудзикового фіксатора круглої форми.
Залишки

ниток

відсікали.

Під

рентгеноскопічнім

контролем

виконували остаточну перевірку стабільності НГС (рис. 2.15). Рани
промивали розчинами антисептиків, пошарово зашивали.
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Рис.

2.15.

Флюороскопічний

інтраопераційний

контроль

після

проведення остеосинтезу та фіксації МГС напруженою петлею.
Варто відзначити, що за умов часткового ушкодження МГС, яке
трапляється найчастіше в разі переломів типу В, використання напруженої
петлі забезпечує розвантаження ушитих міжгомілкових зв’язок синдесмозу, а
також дельтоподібної зв’язки за їхнього ушкодження. При цьому важливим є
забезпечення фізіологічної рухливості між мало- та великогомілковою
кістками на рівні дистального міжгомілкового зчленування, а також
відсутність необхідності у видаленні фіксатора перед початком осьового
навантаження на оперовану кінцівку, що є необхідним у випадку
застосування позиційного гвинта.
Особливості хірургічного втручання в разі переломів кісточок типу С
(за класифікацією Müller AO/OTA)
У процесі виконання хірургічного втручання в разі переломів кісточок
типу С за класифікацією Müller AO/OTA використовували алгоритм хірургічного лікування переломів типу С (рис. 2.16). Важливо враховувати, що
непрямий механізм перелому діафіза малогомілкової кістки, вказує на те, що
розірваний як медіальний обхідний, так і синдесмозний комплекси, при
цьому міжкісткова перетинка гомілки ушкоджена від рівня НГС і, як
мінімум, до рівня перелому проксимально, а зв’язки синдесмозу розірвані
або відірвані з кістковими фрагментами від місць прикріплення [179]. Однак,
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спіральний

надсиндесмозний

перелом

може

виникати

виключно

за

зовнішньою ротації малогомілкової кістки, при цьому ушкоджуватися буде
тільки передня міжгомілкова зв’язка. Даний тип ушкоджень є більш
стабільним, так як малогомілкова кістка буде ротована назовні на інтактній
міжкістковій перетинці і задній міжгомілковій зв’язці. У зв’язку з цим в
алгоритм лікування переломів кісточок типу С ми також ввели обов’язковий
інтраопераційний тест стабільності НГС після проведення остеосинтезу
перелому малогомілкової кістки для вибору тактики відновлення ушкоджень
МГС [170].

Рис. 2.16. Алгоритм хірургічного лікування переломів кісточок типу С
(за класифікацією Müller AO/OTA).
Положення пацієнта на операційному столі та хірургічні доступи були
аналогічні описаним у випадку лікування переломів типу В (рис. 2.10).
Для

фіксації

надсиндесмозного

перелому

бічної

кісточки

використовували пряму накісткову пластину з можливістю поліаксіального
блокування гвинтів. Після проведеної репозиції і металоостеосинтезу
перелому латеральної кісточки в разі низьких надсиндесмозних переломів
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(тип С1, С2) інтраопераційно оцінювали стабільність НГС, залежно від
результатів тесту проводили подальшу фіксацію однією або двома
напруженими петлями. У разі високих переломів малогомілкової кістки (тип
С3) завжди проводили фіксацію двома напруженими петлями.
Установлення двох напружених петель. Вправляли малогомілкову
кістку у вирізку великогомілкової під флюороскопічнім контролем,
тимчасово

фіксували

гострокінцевим репозиційним затискачем або

кісткотримачем. Проводили ушивання ушкоджених елементів МГС у разі
їхнього розриву або фіксацію гвинтом кісткового фрагмента в разі
відривних переломів у місцях прикріплення міжгомілкових зв’язок. Після
цього виконували динамічну фіксацію МГС напруженими петлями, які
розташовували якомога ближче до суглобової поверхні великогомілкової
кістки, як у випадку неушкоджених, так і травмованих зв’язок латеральної
групи. Проведення петель у цій зоні дозволяло досягти максимально
можливого кута між ними і, таким чином, забезпечувало оптимальну
стабільність фіксації бічної кісточки у вирізці великогомілкової кістки. За
допомогою дрилі та напрямача на рівні 2 см над суглобовою щілиною НГС
через спеціальні отвори в пластині проводили два канали наскрізь через
малогомілкову і великогомілкову кістки, створюючи при цьому якомога
більший кут між каналами (рис. 2.17).
Кортикальні ґудзикові фіксатори овальної форми виводили через
сформовані канали на передньо-медіальну і задні-медіальну поверхні
великогомілкової кістки, по черзі шляхом дозованої тракції за одну з ниток
виконували поворот кортикальних ґудзикових фіксаторів овальної форми,
подальшим дозованим натягуванням фіксували їх на поверхні кістки
(рис. 2.18).
Кортикальні ґудзикові фіксатори круглої форми розташовували в
спеціальних отворах на поверхні пластини, після затягування ниток
проводили флюороскопічний контроль положення гомілкових кісток і
фіксували нитки на поверхні кортикальних ґудзикових фіксаторів круглої
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форми. Залишки ниток відсікали. Проводили повторний інтраопераційний
рентгеноскопічний контроль стабільності НГС (рис. 2.19).

Рис. 2.17. Схема проведення та фіксації напружених петель. Точки
фіксації напруженої петлі: 1 – на латеральній поверхні малогомілкової
кістки, 2 – на передньо-медіальній поверхні великогомілкової кістки, 3 – на
задньо-медіальній поверхні великогомілкової кістки; а – Tibialis anterior; b –
Tibialis posterior; c – Achilles tendon.

а

б

в

Рис. 2.18. Рентгенограма до хірургічного втручання (а), схема
проведення кортикальних ґудзикових фіксаторів овальної форми за
допомогою голчастих провідників і рентгенограма після операції (в).
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Рис. 2.19. Рентгенограми до (а) і під час (б) хірургічного втручання для
динамічної фіксації МГС напруженою петлею.
У випадку проксимальних надсиндесмозних переломів малогомілкової
кістки (тип 44 С3 за класифікацією AO/OTA) відбувається ушкодження всіх
елементів МГС і повне роз’єднання міжкісткової перетинки гомілки, таким
чином

такий

тип

перелому

буде

характеризуватися

вираженою

нестабільністю НГС. За такого типу перелому на першому етапі проводили
репозицію перелому з усуненням усіх типів зміщення, остеосинтез перелому
малогомілкової кістки за допомогою накісткової пластини з метою
виключення

повторного

зміщення

відламків.

Після

цього

під

рентгеноскопічним контролем вправляли малогомілкову кістку у вирізку
великогомілкової,

тимчасово

фіксували

гострокінцевим

репозиційним

затискачом. Виконували динамічну фіксацію за допомогою двох напружених
петель, розташовуючи при цьому кортикальні ґудзикові фіксатори овальної
форми на корковому шарі медіальної поверхні великогомілкової кістки, а
кортикальні ґудзикові фіксатори круглої форми – на корковому шарі
латеральної поверхні малогомілкової кістки. Здійснювали остаточний
рентгеноскопічний інтраопераційний контроль фіксації (рис. 2.20). Рани
промивали розчинами антисептиків, пошарово зашивали.
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Рис. 2.20. Передопераційна рентгенограма (а) та рентгеноскопічний
інтраопераційний контроль динамічної фіксації МГС напруженою петлею (б)
у разі переломів типу С3.
Варто відзначити, що за умов повного ушкодження МГС, яке
виявляються найчастіше в разі переломів типу С і яке характеризується
ушкодженням

передньої

та

задньої

міжгомілкових

зв’язок,

частини

міжкісткової перетинки гомілки, використання напружених петель виконує
основну роль у відновленні нормальних взаємовідношень кістково-суглобових
структур НГС і забезпечує можливість збереження фізіологічного обсягу рухів
у МГС із моменту проведення хірургічного втручання і до повного загоєння.
2.3.2 Післяопераційне відновне лікування
Після операції пацієнт перебував під наглядом у відділенні до 5 діб.
Головними завданнями в ранньому післяопераційному періоді були:
знеболювання, профілактика інфекційних і тромбоемболічних ускладнень,
рання реабілітація пацієнта.
Відразу ж після операції кінцівкам надавали підвищене становище. Для
профілактики

інфекційних

ускладнень

у

день

операції

призначали
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цефалоспорини 1-2-го покоління, одна доза – перед операцією, друга – через
8 год. При цьому інфузії першої дози антимікробного засобу починали за
30 хв перед хірургічним втручанням. Крім того, із метою зменшення
больового синдрому застосовували нестероїдні протизапальні засоби в
стандартних дозах [207, 177].
У першу та другу доби, а в подальшому кожні 2-3 доби за необхідності
виконували перев’язки.
Підніматися з ліжка і ходити за допомогою милиць без опори на
оперовану кінцівку дозволяли з другої доби. У перші 3-5 днів після операції з
метою зменшення больового синдрому і створення оптимальних умов для
загоєння післяопераційної рани застосовували знімну гіпсову шину. Для
профілактики м’язової атрофії та контрактур у колінному та надп’ятковогомілковому суглобах пацієнти систематично виконували ізометричні
скорочення м’язів стегна та гомілки. Після зняття іммобілізації дозволяли
виконувати пасивні й активні рухи в суглобі до больового порогу. Шви
знімали на 10-12-ту добу. У групі дослідження залежно від типу первинного
ушкодження через 3-4 тижні після операції хворим дозволяли дозоване
осьове навантаження на оперовану кінцівку до 30 % від нормальної з
використанням спеціального ортопедичного взуття, яке виключає небажані
ротаційні рухи в післяопераційному періоді та забезпечує безпеку дозованого
осьового навантаження (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Оригінальне ортопедичне взуття, яке дозволяє проводити
осьове навантаження.
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Етапи відновного лікування пацієнтів групи дослідження наведено в
табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Етапи відновлювального лікування пацієнтів групи дослідження
(фіксація МГС виконана напруженими петлями)
Етап, тиждень
І, перший

Зміст
1) Ходьба на милицях без навантаження на оперовану
кінцівку

з

іммобілізацією

знімною

гіпсовою

лонгетою;
2) Ізометричні скорочення м’язів стегна і гомілки,
згинання та розгинання пальців стопи, рухи в
колінному і кульшовому суглобах
І, другий-третій

1) Ходьба на милицях без навантаження на оперовану
кінцівку без іммобілізації;
2) Активні і пасивні рухи в НГС до больового порогу.

ІІ, четвертий-п’ятий

1) Ходьба в спеціальному ортопедичному взутті
з дозованим навантаженням на нижню кінцівку до
30 %;
2) Остаточне відновлення обсягу рухів.

ІІ, шостий-сьомий

1) Ходьба в спеціальному ортопедичному взутті
з дозованим навантаженням на нижню кінцівку до
60 %;

ІІІ, сьомий-десятий

1) Ходьба в повсякденному взутті з повним
навантаженням на нижню кінцівку

Наводимо клінічний приклад, який ілюструє методику хірургічного
лікування, яке застосовувалося у пацієнтів групи дослідження.
Хвора Л., 58 років (історія хвороби № 1935) поступила у відділення
12.06.2013. Травма отримана за 2 год до цього, підвернула ногу. Під час
надходження скаржилася на виражений біль у проекції обох гомілок і
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суглобової щілини НГС, порушення опороспроможності лівої нижньої
кінцівки. Пацієнтка доставлена на каталці, під час огляду виявлено
виражений набряк і гематому в латеральному відділі НГС, дефігурацію
контурів суглоба. Біль при пальпації в проекції обох гомілок і суглобової
щілини НГС. Проведено рентгенографію лівого НГС у передньо-задній і
бічній проекціях (рис. 2.22).
Установлено діагноз: закритий перелом латеральної кісточки лівої
гомілки зі зміщенням. Ушкодження дельтоподібної зв’язки лівого НГС.
Підвивих стопи назовні (44 – В2 за класифікацією Müller AO/OTA).

а

б

Рис. 2.22. Рентгенограми в передньо-задній (а) і бічний (б) проекціях
лівого НГС пацієнтки В., 58 років. 1 – перелом малогомілкової кістки;
2 – підвивих в НГС.
Через 3 год після госпіталізації виконано оперативне втручання:
відкрита репозиція, накістковий металоостеосинтез перелому латеральної
кісточки

лівої

гомілки

премодельованою

пластиною

з

можливістю
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поліаксіального введення і блокування гвинтів. Ушивання ушкодженої
дельтоподібної зв’язки. Фіксація МГС за допомогою напруженої петлі.
Післяопераційний період перебігав без особливостей, реабілітацію
проводили згідно з етапами відновлювального лікування (табл. 2.5). На
наступний день після операції пацієнтці дозволили ходити за допомогою
милиць без навантаження на оперовану кінцівку, проводили лікувальну
фізкультуру по першому етапу реабілітації. На 5-ий день після операції
пацієнтку виписано на амбулаторне лікування. Шви зняті на 11-ту добу після
операції, рани зажили первинно.
З 4-го тижня дозволене дозоване навантаження на оперовану кінцівку в
спеціальному ортопедичному взутті, із 8-го тижня – повне (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Функція суглоба через 10 тижнів після хірургічного
лікування, ходьба без додаткових засобів опори, пацієнтка В., 58 років.
На контрольній рентгенограмі через 1 рік після перелому встановлено
його повну консолідацію (рис. 2.24), функція суглоба збережена в повному
обсязі, больовий синдром не виражений.
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Рис. 2.24. Рентгенограми через 1 рік після хірургічного втручання в
передньо-задній (а) і бічний (б) проекціях лівого НГС пацієнтки В., 58 років.
Проведено видалення фіксаторів через 1 рік після травми (рис. 2.25,
2.26).
На відміну від пацієнтів групи дослідження в групі порівняння до
8 тижнів із моменту операції не дозволяли ходьбу з повним навантаженням
на оперовану кінцівку з метою запобігання перелому або міграції
позиційного гвинта. Після видалення позиційного гвинта на 8 тижні і
загоєння

післяопераційної

рани

дозволяли

подальше

збільшення

навантаження (табл. 2.6).

Рис. 2.25. Доступ під час видалення накісткової пластини латеральної
кісточки та круглої пластинки напруженої петлі, пацієнтка В., 58 років.
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а

б

в

Рис. 2.26. Зовнішній вигляд поверхні малогомілкової кістки після
видалення імплантатів (а), рентгенограми в передньо-задній (б) і бічний (в)
проекціях лівого НГС пацієнтки В., 58 років після видалення фіксаторів.
Таблиця 2.6
Етапи відновлювального лікування пацієнтів групи порівняння
(фіксація МГС виконана позиційним гвинтом)
Етап, тиждень

Зміст

1

2
1) Ходьба на милицях без навантаження на оперовану
кінцівку з іммобілізацією знімною гіпсовою
лонгетою;
2) Ізометричні скорочення м’язів стегна і гомілки,
згинання та розгинання пальців стопи, рухи в
колінному і кульшовому суглобах

І, перший

І, другий-третій

1) Ходьба на милицях без навантаження на оперовану
кінцівку без іммобілізації;
2) Активні і пасивні рухи в НГС до больового порогу.

ІІ, четвертийвосьмий

1) Ходьба в спеціальному ортопедичному взутті з
дозованим навантаженням на нижню кінцівку до
30 % (до видалення позиційного гвинта).
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Продовження табл. 2.6
1

2

ІІ, дев’ятий-десятий

1) Ходьба в спеціальному ортопедичному взутті з
поступовим збільшенням навантаження на нижню
кінцівку до 60 %;
2) Остаточне відновлення обсягу рухів.

ІІІ, одинадцятийдванадцятий

1) Ходьба в повсякденному взутті
навантаженням на нижню кінцівку.

з

повним

Таким чином, аналіз клінічного матеріалу продемонстрував, що
нестабільні переломи кісточок найчастіше траплялися в осіб молодого і
середнього віку. Вік хворих становив від 18 до 67 років. З урахуванням
пенсійного віку до 60 років у чоловіків, і до 55 у жінок – 78 пацієнтів (97,5 %)
це люди працездатного віку, що свідчить про значні економічні витрати
внаслідок втрати працездатності при даному типі ушкоджень.
Частота переломів кісточок у чоловіків і жінок суттєво не відрізнялася,
і склала відповідно 47 і 33 постраждалих. Дещо частіше травмувалися
чоловіки. Здебільшого переважав непрямий механізм травми – 73 пацієнти
(91,25 %). Усіх пацієнтів розподілено на 2 клінічні групи – дослідження і
порівняння. Тип ушкодження НГС визначали з використанням класифікації
переломів кісточок Müller AO/OTA. Таким чином, групи дослідження і
порівняння хворих виявилися однорідними, відповідно, зіставними і
порівняними за статевим та віковим складом, а також характером ушкоджень
НГС.
У розділі описані клінічні обстеження, методи об’єктивного та
суб’єктивного оцінювання функції надп’ятково-гомілкового суглоба та
якості життя пацієнтів, особливості базометричного дослідження і МРТ.
Базометричне обстеження проводили за допомогою апаратно-програмного
комплексу «Базометр» розробки УкрНДІпротезування.
Також у розділі наведено дані щодо показань і протипоказань до
хірургічного лікування переломів кісточок, вибору часу хірургічного
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втручання та його особливостей у разі переломів кісточок типу В і С (за
класифікацією

Müller

AO/OTA),

особливості

відновлювального лікування пацієнтів обох груп.

післяопераційного
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РОЗДІЛ 3
БІОМЕХАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОЧОК
З УШКОДЖЕННЯМ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ
Незважаючи на різноманітність підходів до хірургічного лікування
пацієнтів із переломами кісточок і відновлення МГС, залишається значною
кількість ускладнень і негативних результатів лікування вказаного виду
травм, таким чином, завдання підбору оптимального фіксатора переломів
кісточок і методу відновлення елементів ушкодженого МГС є актуальним.
Вирішенню цих завдань присвячений цей розділ дослідження.
3.1 Пристрої для хірургічного лікування переломів кісточок і
ушкодження міжгомілкового синдесмозу
Для остеосинтезу переломів латеральної кісточки типів А і В (за
класифікацією

Müller

AO / OTA)

нами

розроблено

накісткову

премодельовану пластину з можливістю поліаксіального блокування гвинтів
(рис. 3.1) [184]. Конструктивно пластина складається з асиметричної
дистальної частини довжиною 30 мм із максимальною шириною 19 мм,
виконаної у формі скошеної пелюстки, і прямої проксимальної частини
довжиною від 60 до 80 мм і шириною 11 мм. Форми дистальної частини для
лівого і правого варіантів виконання є «дзеркальними». Внутрішня поверхня
пластини виконана радіусною відповідно до профілю кісткової поверхні, при
цьому

дистальна

частина

додатково

вигнута

по

відношенню

до

проксимальної частини на кут 120°. На проксимальній частини лінійно
розташовані від 5 до 8 отворів під гвинти, при цьому 2 дистальні отвори
виконані для встановлення ґудзикових фіксаторів круглої форми, які є
елементами системи динамічної фіксації малогомілкової і великогомілкової
кісток у ділянці МГС напруженою петлею, а проксимальні отвори (від 3 до 5)
виконані для встановлення гвинтів діаметром 3,5 мм. На дистальній частини
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пластини розташовані 3 гладкі допоміжні отвори діаметром 2,2 мм для
тимчасової фіксації пластини спицями і 4 отвори для встановлення гвинтів
діаметром 3,5 мм. Усі отвори для встановлення гвинтів мають спеціальний
профіль внутрішньої поверхні, яка забезпечує можливість поліаксіальної
фіксації конічної різьби на спряжуваній голівці гвинта. Фіксація гвинта в
пластині відбувається під час його укручування під необхідним кутом
завдяки кільцевому бурту – двосторонньої фаски всередині отвору. Товщина
пластини становить 1,5 мм. Пластина виготовлена з титанового сплаву ВТ-6
(виробник ТОВ «Ендопротек», див. Додаток Г).

а

б

Рис. 3.1. Креслення (а) і фото (б) накісткової премодельованої пластини
для остеосинтезу переломів зовнішньої кісточки типу А і В (за класифікацією
Müller AO / OTA).
Для остеосинтезу надсиндесмозних переломів зовнішньої кісточки (тип
44 С1, 44 С2 за класифікацією Müller AO/OTA) нами розроблено пряму
накісткову пластину з можливістю поліаксіального блокування гвинтів
(рис. 3.2) [185]. Конструктивно пластина має пряму форму, довжину від 80 до
100 мм і ширину 11 мм. Внутрішня поверхня пластини виконана радіусною
відповідно до профілю кістки. Уздовж осі пластини лінійно розташовані від 6
до 10 отворів, при цьому 2 дистальні отвори виконані для встановлення
ґудзикових фіксаторів круглої форми, які є елементами системи динамічної
фіксації малогомілкової та великогомілкової кісток у ділянці дистального
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міжгомілкового

зчленування

напруженою

петлею,

а

проксимально

розташовані від 4 до 8 отворів , виконаних із розмірами для встановлення
гвинтів діаметром 3,5 мм. Усі отвори мають спеціальний профіль
внутрішньої поверхні, яка забезпечує можливість поліаксіальної фіксації
конічної різьби на спряжуваній з пластиною голівкою гвинта. Фіксація
гвинта в пластині відбувається під час його укручування під необхідним
кутом завдяки кільцевому бурту – двосторонній фаски всередині отвору.
Товщина пластини становить 1,5 мм.

а

б

Рис. 3.2. Креслення (а) і фото (б) накісткової премодельованої
пластини для остеосинтезу переломів зовнішньої кісточки типу 44 С1 і 44 С2
(за класифікацією Müller AO/OTA).
Із метою динамічної фіксації малогомілкової кістки у вирізці
великогомілкової під час лікування ушкоджень МГС нами використані
імплантати: кортикальні ґудзикові металеві фіксатори круглої й овальної
форми.
Кортикальний ґудзиковий фіксатор круглої форми конструктивно є
шайбою діаметром 6,5 мм, з одного боку має пласку поверхню, а зі
зворотного боку заниження 0,3 мм із діаметром 5,5 мм (рис. 3.3). У фіксаторі
однаково по відношенню до центральної осі розташовані 4 отвори діаметром
1,8 мм, які мають міжосьову відстань 2,2 мм. Ці отвори необхідні для
проведення нитки для фіксації. З обох сторін фіксатора на отворах виконані
фаски радіусом 0,2 мм. Краї зовнішньої кромки і контури внутрішніх отворів
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ідеально округлені, що виключає можливість перетирання нитки об край
фіксатора. Товщина фіксатора становить 1,35 мм.

а

б

Рис. 3.3. Креслення (а) і фото (б) кортикального ґудзикового фіксатора
круглої форми для стабілізації МГС.
Кортикальний ґудзиковий фіксатор овальної форми конструктивно є
пласкою пластиною з такими розмірами: довжина 10 мм, ширина 3,4 мм і
товщина 1,3 мм (рис. 3.4.).

а

б

Рис. 3.4. Креслення (а) і фото (б) кортикального ґудзикового фіксатора
овальної форми для стабілізації МГС.
Із двох сторін фіксатора по довжині виконані радіусно округлення 1,7
мм. Відносно центру пластини є два рівно розташовані краплеподібні отвори
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з діаметром 2,2 мм і радіусом 0,5 мм на вершині та спрямовані верхівкою від
центра фіксатора. Така форма отворів спрощує проведення нитки під час
установлення напруженої петлі. По всьому зовнішньому контуру пластинки з
двох сторін виконані заокруглення радіусом 0,2 мм. На краплевидних
отворах, призначених для проведення ниток виконані заокруглення радіусом
0,2 мм з двох сторін пластини. Краї зовнішньої кромки і контури внутрішніх
отворів ідеально округлені, що виключає можливість перетирання нитки об
край фіксатора.
Усі імплантати та інструменти для їхнього встановлення виготовлені
відповідно до ТУ У 32.5-37891501-001: 2014 з титанового сплаву ВТ-6 (Ті6AI-4V), стандарт ДСТУ ISO 9606-5: 2000 Вироби повністю відповідають
вимогам Технічного Регламенту (Постанова Кабінету Міністрів України
№ 536 від 11.06.2008) та стандарту ДСТУ ISO 8615: 2008 «Неактивні
хірургічні імплантати».
Важливою особливістю запропонованих пластин для остеосинтезу
переломів малогомілкової кістки є вузол блокування гвинтів у пластині. На
відміну від конвенційних накістковий пластин, які не передбачають фіксацію
гвинта в пластині, а тільки фіксацію в кістці, у запропонованих фіксаторах
можливо поліаксіальне блокування гвинтів в пластині. При цьому на відміну
від LCP – пластин (Locking Compression Plates), які мають різьбову нарізку в
отворах пластини, що обумовлює значну її товщину, в запропонованих нами
фіксаторах є кільцевий «бурт» для блокування гвинтів, що дозволяє
зменшити товщину пластини в порівнянні з пластинами LCP (рис. 3.5).
Нами проведені випробування міцності блокування 3,5 мм гвинтів з
різьбовою голівкою в отворах розроблених пластин під дією згинальної
сили. З цією метою був виготовлений експериментальний зразок пластини
із запропонованим вузлом блокування, який був розташований в затискний
пристрій (рис. 3.6). Крім цього, в експерименті використовували різні
варіанти блокуючих гвинтів. Всі гвинти були виготовлені з титанового
сплаву ВТ6, однак частина з них проходила подальшу хіміко-термічну
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обробку в повітряному середовищі для зміцнення поверхневого шару
[208].

Рис. 3.5. Порівняння товщини запропоновано фіксатора і LCPпластини.
Під дією згинальної сили відбувалася деформація (рис. 3.7), результати
вимірювань заносили в таблицю (табл. 3.1).

Рис. 3.6. Схема проведення випробувань міцності блокування гвинта в
пластині, де: А – товщина пластини, мм; L – довжина вільної частини гвинта
від точки блокування до точки прикладання сили, мм; d – діаметр гвинта, мм;
D – розмір деформації, мм; Р – вектор прикладання сили, Н.
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Рис. 3.7. Результат дії згинального сили на блокований у пластині
гвинт, де А – гвинт до додатка згинального сили; В – деформація гвинта
після прикладання згинальної сили.
Результати випробувань представлено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Результати випробувань вузла блокування гвинтів (d – 3,5 мм)
із різьбовою головкою і пластин з можливістю поліаксіального блокування
гвинтів під дією згинальної сили
Прикладене
навантаження, Н
1
2,0
4,0
9,0
16,0
24,0
33,0
50,0
72,0

Гвинт №1*
2
0,2
0,33
0,5
0,81
1,1
1,42
2,03
3,05

Деформація, мм
Гвинт №2**
3
0,12
0,17
0,27
0,42
0,51
0,63
0,95
1,13
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Продовження таблиці 3.1
1
81,5

90,0

2
3,6 – початок
пластичної
деформації
кільцевого бурту
Пластична
деформація гвинта
і кільцевого бурту
в отворі пластини

3
1,4

1,83
Пластична деформація гвинта і
кільцевого бурту в отворі
пластини

97,0

Примітка. * – гвинт, виготовлений з титанового сплаву ВТ–6; ** – із
титанового сплаву ВТ-6 із подальшою хіміко-термічною обробкою в
повітряному середовищі для зміцнення поверхневого шару.
Оцінюючи результати проведених випробувань, можна зробити
висновок, що запропонований вузол блокування має значні показники
міцності та дозволяє стабільно фіксувати гвинти в пластині, при цьому
кращих

показників

вдалося

досягти

в

разі

застосування

гвинтів,

виготовлених із титанового сплаву ВТ-6, які пройшли подальшу хімікотермічну обробку в повітряному середовищі для зміцнення поверхневого
шару.
3.2 Оцінювання напруження та деформації системи «кістка –
фіксатор» за умов накісткового остеосинтезу переломів зовнішньої
кісточки
Є очевидним, що в післяопераційному періоді в разі накісткового
остеосинтезу імплантат має забезпечувати міцність і жорсткість проведеної
фіксації.
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Міцність остеосинтезу може бути забезпечена, якщо максимальні
напруження, які виникають в елементах системи, не перевищуватимуть
граничні напруження для матеріалу цих елементів.
Важливим поняттям є запас міцності, сутність якого полягає у
величині відносного перевищення значень граничних напружень над
максимальними, які діють в елементах системи. При цьому величина
запасу міцності визначає міцнісну надійність системи – чим більший запас
міцності,

тим

визначається

вища

надійність

величиною

системи.

максимального

Жорсткість
зміщення

остеосинтезу

відламка

щодо

основного фрагмента кістки.
Вимірювання максимальних за величиною напружень, які виникають в
елементах системи, і максимального зміщення відламка щодо кістки
дозволить оцінити ефективність запропонованого фіксатора для остеосинтезу
перелому латеральної кісточки.
На підставі аналізу напружено-деформованого стану системи «кісткафіксатор» ми оцінили ефективність запропонованого фіксатора для
остеосинтезу під- і черезсиндесмозних переломів зовнішньої кісточки.
Реалізація такої мети лежить у площині вивчення жорсткості фіксації
відламків з урахуванням конструктивних особливостей імплантата для
остеосинтезу, характеру перелому та локальних механічних властивостей
кісткової тканини.
Одним із шляхів, які забезпечують вирішення такого завдання, є
моделювання механічних напружень, що виникають у кістковій тканині й
імплантаті методом кінцевих елементів. Останній є найоптимальнішим і
найповніше враховує всі вимоги, що пред’являються до таких досліджень.
Під час оцінювання вирішували питання:
1. Визначити місця найзначущих відхилень величин напружень кістки.
2. Визначити локалізацію максимальних величин напружень, які
виникають

у

системі

запропонованим фіксатором.

«кістка – фіксатор»

за

умов

остеосинтезу
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3. Виявити місце виникнення в пластині найбільших нормальних
розтягувальних і стискальних напружень.
4. Визначити запас міцності фіксатора порівняно з величинами
міцності коркової кістки.
5. Визначити величини розкриття перелому та жорсткість його фіксації
запропонованим фіксатором.
6.

Провести

порівняльний

наліз

ефективності

остеосинтезу

запропонованим фіксатором і конвенційною пластиною АО за різних типів
переломів кісточок.
Дослідження, викладені в розділі, виконано спільно з кафедрою
будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури» (д.тех.н., проф. В. Л. Красовський,
С.П. Панченко).
Варто відзначити, що в літературі представлені дані досліджень НДС і
деформації системи «кістка – фіксатор» за умов накісткового остеосинтезу
переломів зовнішньої кісточки різних типів із застосуванням різних
фіксаторів. Зокрема, О.О. Лоскутов довів, що остеосинтез надсиндесмозних
переломів малогомілкової кістки конвенційною 1/3 трубчастою пластиною
АО є найефективнішим. Водночас, у разі остеосинтезу підсиндесмозних і
черезсиндесмозних переломів зовнішньої кісточки (тип А і тип В за
класифікацією Müller AO / OTA) така пластина не демонструє добрих
показників жорсткості та міцності фіксації, що змушує дослідників
продовжувати пошук оптимальних конструкцій для фіксації зазначених типів
переломів.
Із урахуванням наявних досліджень нами розроблена премодельована
пластина для остеосинтезу переломів зовнішньої кісточки типів А і В (за
класифікацією Müller AO / OTA), яка має такі відмінні риси: 1) анатомічна
форма лівої та правої пластин; 2) невелика товщина пластинки – 1,5 мм,
завдяки якій вона не займає багато місця в м’яких тканинах; 3) у дистальній
її частини розташовані три отвори, що забезпечують поліаксіальне
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блокування гвинтів та дають можливість ввести до трьох гвинтів нижче
лінії перелому.
Зважаючи на малу товщину пластини необхідно було оцінити,
наскільки міцно вона фіксує відламки і чи не виникнуть напруження в
системі «кістка – пластина», які призведуть до порушення цілісності цієї
конструкції.
3.2.1 Оцінювання напруження та деформації системи «кістка –
фіксатор» у разі накісткового остеосинтезу підсиндесмозних переломів
зовнішньої кісточки
Для оцінювання ефективності обрана одна з найнесприятливіших для
«ушкодження» пластини модель остеосинтезу підсиндесмозного перелому
зовнішньої кісточки типу А1 (за класифікацією Müller AO / OTA).
На рис. 3.8 показано модель пластини-фіксатора, а на рис 3.9. – модель
остеосинтезу.

а

б

Рис. 3.8. Тривимірна модель пластини-фіксатора: вигляд спереду (а) і
збоку (б).
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Дослідження виконували методом кінцевих елементів в середовищі
програмного комплексу (ПК) ANSYS. Для раціонального використання
ресурсу

ЕОМ

обмежувалася

розрахункова
однією

модель

малогомілковою

системи

«кістка – фіксатор»

кісткою

(великогомілкову

враховували за допомогою зв’язку – міжгомілкового синдесмозу), форма
якої, для спрощення побудови, була симетричною у фронтальній площині.

1
2
3

4
5
6
а

б

Рис. 3.9. Модель остеосинтезу: вигляд спереду (а) і збоку (б),
нумерація гвинтів.
Побудова моделей системи «кістка – пластина» виконано в програмі
AUTOCAD шляхом побудови окремих перетинів кістки та пластини.
Геометрія перетинів кістки відповідала реальним розмірам дорослої
людини на підставі даних КТ. Модель кістки обмежувалася по висоті на
рівні 110 мм від дистального (нижнього) краю. На різних рівнях від краю
дистального відділу реальної кістки були визначені розміри її перетину у
фронтальній і сагітальній площинах. Під час побудови моделі реальна
форма перетинів замінювалося еліпсами, осі яких були отримані в
результаті вимірів. При цьому в моделі виділяли корковий шар і
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спонгіозну кісткову тканину шляхом виміру товщини коркового шару в
тих самих перетинах.
Засобами програми AUTOCAD кожна серія перетинів була об’єднана в
тривимірну фігуру. Кісткову тканину моделювали суцільном пружним
ізотропним середовищем.

Пружні

властивості

для

цього

фрагмента

приймалися такими: для коркової кістки модуль пружності (Е) дорівнював
2 · 104 МПа, коефіцієнт Пуассона (ν) – 0,3; для спонгіозної тканини Е –
500 МПа, ν – 0,3, що є близьким до властивостей реальної кістки.
Моделі фіксаторів (пластини та гвинти) побудовано відповідно до їхніх
реальних розмірів (рис. 3.8). Матеріалом фіксаторів (пластини та гвинтів)
обрано сталь, для якої Е дорівнював 2 · 105 МПа, ν – 0,3. Пластину
встановлювали на відстані 2 мм від кістки і фіксували гвинтами, які
моделювали у формі циліндрів діаметром 3,5 мм. При цьому три верхні
гвинти проводили через малогомілкову кістку наскрізь.
З’єднання «гвинт – кістка» моделювали повним зчепленням гладкої
поверхні гвинта з гладкою поверхнею отвору в кістці в зоні їхнього контакту,
яке забезпечувалося можливостями ПК ANSYS.
Вплив великогомілкової кістки на малогомілкову в ділянці МГС
моделювали шляхом введення в місці з’єднання кісток двох коротких
циліндричних стрижнів з однаковим діаметром 4 мм, осі яких знаходяться на
відстані 10 мм по висоті один від одного. Для матеріалу циліндрів задавали
пружні

властивості,

відповідні

властивостям

зв’язок

міжгомілкового

синдесмозу: Е 20 МПа, ν 0,3 [46].
Розглядали

поперечний

ізольований

підсиндесмозний

перелом,

розташований на рівні 30 мм від нижнього краю кістки і який відтворювали
розрізом нульової товщини, площина якого була перпендикулярна осі кістки
(рис. 3.9). При цьому взаємодія фрагментів кістки здійснювалась шляхом
створення контактної пари на поверхні перелому (у разі виникнення в зоні
перелому розтягувальних напружень, контакт розривався).
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Закріплювали розрахункові моделі по всій площині верхнього перетину
малогомілкової кістки, крім того, закріплювали стрижні, які відтворюють
зв’язки синдесмозу, по площинах з боку великогомілкової кістки: накладали
обмеження на вертикальні та горизонтальні переміщення.
Навантаження прикладали у вигляді рівномірно розподіленого тиску по
двох ділянках. Ці ділянки були розташовані в нижньому медіальному відділі
кістки та моделювали вплив (тиск) латерального краю блоку таранної кістки
на малогомілкову, а також рівнодіючу реакцію зв’язок латеральної групи
(задня та передня надп’ятково-малогомілкові і п’ятково-малогомілкова
зв’язки). Тому в одному випадку тиск направлено на стиск (верхня ділянка),
в іншому – на розтягнення (нижня ділянка). Величина прикладеного тиску (p)
дорівнювала 30 МПа на кожну з ділянок, що еквівалентно силі в 600 Н.
Величина сили відповідала половині середнього значення навантаження, за
якого відбувається розрив зв’язок МГС.
Кінцево-елементні розрахункові моделі будували на базі 10-ти
вузлового кінцевого елемента (КЕ) в формі тетраедра SOLID 186, з трьома
ступенями свободи в кожному вузлі. Під час розбиття моделей на КЕ
використано генератор сіток ПК. Розміри КЕ задавали по лініях і змінювали
від 1 до 2 мм. Із метою врахування конструктивної нелінійності, яка виникає
в зоні контакту гвинтів із кістковою тканиною (відсутність контактних
напружень під час розтягнення) для всіх гвинтів створювали контактну пару
за допомогою меню CONTACT MANAGER. Загальна кількість кінцевих
елементів – 175 000.
На

рис.

3.10

представлено

загальний

вигляд

розглянутих

розрахункових моделей «кістка – фіксатор», кінцево-елементна модель.
Система координат, яку використано в подальшому (у площині симетрії
кістки: вертикальна вісь z - уздовж осі малогомілкової кістки, горизонтальна
вісь х - в медіальному напрямку, вісь у - перпендикулярна площині x0z).
У результаті розрахунків отримані картини розподілу напружень і
деформацій у системі «кістка – фіксатор». Як критерій оцінки ефективності
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пластини обрані величини напружень у кістковій тканині, а також величина
переміщень точок відламка – розкриття перелому. Як додатковий критерій
обрано величини напружень у пластині.

Z
Z

Y

Y

X

а

б

X

в

Рис. 3.10. Загальний вигляд розглянутих моделей: вид з медіальної
сторони (а) і спереду (б), кінцево-елементна модель (в).
Розрахунки показали, що максимальних величин у кістковій тканині
досягають нормальні напруження σz, що діють у напрямку вертикальної осі
малогомілкової кістки. Виникають вони в коковому шарі кістки у країв
отворів під гвинти. У табл. 3.2 наведено отримані величини напружень
залежно від рівня отвору під гвинт. Тут показані величини локальних
максимумів розтягувальних (max σz) і стискальних (min σz) напружень, які
виникають у країв отворів під гвинти зі зовнішньої сторони кістки.
Нумерація гвинтів – зверху вниз. У дужках наведені величини напружень, що
виникають у країв отворів з внутрішньої сторони кістки. Слід нагадати, що
верхні гвинти проводять через малогомілкову кістку наскрізь. Також у табл.
3.2 показано величину розкриття перелому (w, мм).
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Встановлено, що найбільшою є розтягувальне напруження біля краю
вихідного отвору під перший зверху гвинт. Відносно решти величин
локальних максимумів розтягувальних напружень можна сказати, що вони
виявилися мінімум на 20 % меншими від напруження біля краю вихідного
отвору під третій зверху гвинт.
Таблиця 3.2
Локальні максимальні розтягувальні (max σz) і стискальні (min σz)
напруження у країв отворів під гвинти зі зовнішньої сторони кістки
Отвір під гвинт

max σz, МПа

min σz, МПа

1

4,3 (42,8)

–24,3

2

14,0 (31,4)

–17,0 (–5,0)

3

17,9 (34,6)

–39,2

4

23,8

–11,6

5

32,0

–10,9

6

18,5

–12,8

w, мм

0,039

Примітка. У дужках наведені величини напружень, які виникають у
країв отворів з внутрішньої сторони кістки.
Найбільшим серед стискальних виявилося напруження біля краю
вхідного отвору під третій зверху гвинт. Решта величин стискальних
напружень виявилися мінімум на 40 % меншими.
Аналіз картини НДС кістки показав, що він є істотно неоднорідним. На
рис. 3.11 наведено картину розподілу напружень σz в кісці (за вертикальною
віссю малогомілкової кістки).
Як

зазначено

вище,

значні

відхилення

величин

напружень

відбуваються у країв отворів під гвинти (рис. 3.11 в, г), а також в місцях
з’єднання коркової та спонгіозної кісткової тканини (це обумовлено
особливостями розрахункової моделі). Необхідно зауважити, що найбільші
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напруження виникають у місцях прикладання навантаження – дві ділянки в
нижній частині кістки (рис. 3.11 в). Проте виникнення цих напружень
обумовлено особливостями побудови моделі та способом прикладання
навантаження, тому зазначені напруження не брали до уваги.
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Рис. 3.11. Розподіл напружень σz у кістці: загальний вигляд (а, б); з
медіальної (в) і латеральної (г) сторін, нумерація гвинтів.
Для оцінювання міцності розглянутого остеосинтезу необхідно
порівняти величини отриманих максимальних розтягувальних (max σz, МПа)
і стискальних (min σz, МПа) напружень (табл. 3.2) із характеристиками
міцності коркової кісткової тканини по розтягуванню (σр, МПа) і стисненню
(σс , МПа), які наведено в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Характеристики міцності коркової кістки
σр, МПа

σс, МПа

129

146

108

Порівнюючи результати розрахунків, наведених у табл. 3.2, із
величинами міцності кістки (табл. 3.3), можна помітити, що запас міцності по
розтягуванню становить більше ніж 3 рази. Водночас запас міцності по
стисненню ще більший – 3,7 разу.
Відносно величини розкриття лінії перелому (w) необхідно зазначити,
що воно виявилося несуттєвим (0,039 мм) і вказує на високу жорсткість
остеосинтезу розглянутої пластиною.
НДС стан пластини, так само, як і кістки, був істотно неоднорідним.
Найбільшими

в

пластині

виявилися

нормальні

напруження

σz

(по

вертикальній осі), що обумовлені вигином пластини. Виникають вони в
місцях, які мають гострі кути та краї, на перегинах пластини, у точках
з’єднання пластини з гвинтами, тобто в місцях концентрації напружень.
Максимальних величин (рис. 3.12) ці напруження досягають у краю отвору
під третій зверху гвинт, із внутрішньої сторони пластини (рис. 3.12).

а

б

в

г

Рис. 3.12. Розподіл напружень у пластині: деформація пластини (а);
вигляд зі зовнішньої (б) і внутрішньої (в) сторін; отвір під третій зверху
гвинт (г).
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У табл. 3.4 наведено величини максимальних розтягувальних (max σz),
стискальних (min σz) і еквівалентних (за Мізесом – σMis) напружень, які
виникають у пластині. Як зазначено вище, виникають ці напруження у краю
отвору під третій зверху гвинт (рис. 3.12, в).
Таблиця 3.4
Максимальні напруження (МПа) в пластині
(біля краю отвору під третій гвинт)
max σz

min σz

σMis

265

–96,8

241

Доведено, що максимальні розтягувальні напруження (max σz) є для
матеріалу пластини небезпечними, оскільки межа міцності для матеріалу
пластин становить у середньому σТ 240 МПа. Проте слід пам’ятати, що
отримані в пластині напруження виникають лише в місцях концентрації, про
що свідчать істотно нижчі показники, отримані в суміжних точках. Тому
середні напруження навколо концентраторів будуть нижче наведених у
табл. 3.4. Крім того, у дійсності, у місцях концентрації напружень виникають
пластичні шарніри, тобто в разі перевищення припустимих показників для
матеріалу в ділянці небезпечних напружень відбувається його перехід у
пластичний

стан

–

матеріал

нібито

«підтікає»,

напруження

перерозподіляються, а їхні величини знижуються. Тому в дійсності величини
напружень у пластині виявляться значно нижчими за небезпечні.
Для порівняння з отриманими результатами, побудовано модель
фіксації перелому А1 конвенційною пластиною АО (рис. 3.13). Відзначимо,
що відрізнялися моделі остеосинтезу тільки пластиною-фіксатором.
Як критерії оцінювання ефективності запропонованої пластини та для
порівняння її з пластиною АО, розрахунки якої наведено в табл. 3.2, 3.4,
обрані ті самі параметри – величини напружень і розкриття перелому.
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Рис. 3.13. Модель фіксації перелому А1 конвенційною пластиною
АО.
Розрахунки показали, що, як і у випадку запропонованої пластини,
максимальних величин у кістці, досягають напруження σz, що діють в
напрямку осі моделі. Виникають вони в корковій кістці у країв отворів під
гвинти. У табл. 3.5 наведені величини напружень у кістці (нумерація отворів
зверху вниз, при цьому отвір 5 відсутній, оскільки 5-ий гвинт не проводили) і
максимальна величина розкриття перелому (w). Виявлено, що найбільшими
за величиною були розтягувальні напруження (max σz) в отворі під 6-ий
гвинт, а в усіх отворах вони перевищували показники стискальних (min σz) на
40-50 %, або були близькі до них (отвір 2), за винятком отвору 1, де
розтягувальні напруження були меншими в 4 рази.
Таблиця 3.5
Напруження в кістці за умов фіксації перелому типу А1 пластиною АО
Отвір під гвинт
1
2
3
4
5
6

max σz, МПа
4,2
17,5
24,0
25,0

min σz, МПа
-16,0
-18,9
-19,0
-18,7

56,0

-38,6

w, мм

0,052

111

На рис. 3.14 показана картина розподілу напружень σz у кістці.

а

б

в

Рис. 3.14. Картина розподілу напружень у кістці в разі фіксації
перелому типу А1 пластиною АО.
Максимальними за величиною в пластині виявилися напруження σz.
При цьому максимальні величин зареєстровано в розтягувальних напружень,
які виявилися вищими за стискальні на 40 % (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Напруження (МПа) в пластині АО
max σz

min σz

σMis

100

-69,6

99,1

Відзначимо, що, як і у випадку зі запропонованою пластиною, отримані
напруження виникають у місцях їхньої концентрації. Проте їхні величини не
є небезпечними для матеріалу пластини, межа міцності якого істотно вища.
Найбільші розтягувальні напруження в пластині АО виникають у краю
отвору під 5-ий зверху гвинт з внутрішньої сторони (рис. 3.15, в, г),
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найбільші стискальні – під 6-ий (рис. 3.15, б, д). Найбільші еквівалентні за
Мізесом напруги виникали в тій же точці де і максимальні розтягувальні, і
при цьому практично збігалися з ними за величиною.

г

а

б

в

д

Рис. 3.15. Картина розподілу напружень у пластині АО : а) загальний
вигляд, б) з боку кістки, в) з латеральної сторони, г) ділянка з найбільшими
розтягувальним

напруженнями,

д)

з

найбільшими

стискальними

напруженнями.
Аналіз результатів розрахунків, отриманих для моделей остеосинтезу
перелому типу А1 запропонованою пластиною і пластиною АО, показав, що
найбільшими за величиною як для пластини, так і для кістки були нормальні
напруження σz, які діють у напрямку осі моделі. Виникають вони в місцях
їхньої концентрації: у країв отворів під гвинти – для пластини і кістки, і в
місцях перегину пластини, що обумовлено особливостями побудови
розрахункових моделей. У кістці найбільші напруження виникають у
корковому шарі. При цьому максимальними за величиною для обох моделей,
виявилися розтягувальні напруження, які були вищими, або незначно
нижчими, ніж стискальні, у більшості небезпечних точок. Слід зазначити, що
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під час розгляду моделі остеосинтезу запропонованою пластиною враховано
напруження біля країв отворів під гвинти з внутрішньої та зовнішньої сторін.
Порівняння отриманих величин напружень для різних фіксаторів
показало, що в разі фіксації перелому типу А1 пластиною АО величини
максимальних напружень були трохи вищими, ніж в разі фіксації запропонованою пластиною. При цьому змінилося положення небезпечних точок. У
випадку фіксації перелому пластиною АО максимальні напруження
виникають у нижньому отворі під гвинт, тобто у відламку. У разі фіксації
запропонованої пластиною – з внутрішньої сторони верхнього отвору. Такий
розподіл максимальних напружень свідчить, що остеосинтез запропонованою пластиною є міцнішим, оскільки не виникає навантаження на кістку.
Крім

того,

в

разі

фіксації

перелому

запропонованою

пластиною

зареєстровано, що максимальна величина розкриття перелому менша на 25 %
порівняно з платиною АО, тому такий остеосинтез є жорсткішим.
3.2.2 Оцінювання напруження та деформації системи «кістка –
фіксатор» у разі накісткового остеосинтезу черезсиндесмозних переломів
зовнішньої кісточки
Оцінено

ефективність

моделі

остеосинтезу

черезсиндесмозного

перелому зовнішньої кісточки типу В (за класифікацією Müller AO/OTA). Як
і в попередніх розрахунках, моделі остеосинтезу відрізнялися лише
пластиною. При цьому розглянуто косий перелом, площина якого перебувала
під кутом 45⁰ до аксіальної площині. Крім того, враховано особливості
переломів типу В, пов’язані з ушкодженням зв’язок синдесмозу, тому нижній
циліндр, який моделює синдесмоз, був відсутній (рис. 3.16).
У результаті розрахунків отримано картини розподілу напружень і
деформацій у системі «кістка – пластина-фіксатор». Як критерії оцінювання
ефективності пластини обрані величини напружень, які виникають у кістці та
пластині. Відзначимо, що в разі остеосинтезу перелому В пластиною АО та

114

запропонованою пластиною розкриття перелому практично було відсутнє,
тому цю величину не враховували за критерій оцінювання ефективності
пластини. Отримані результати наведено в табл. 3.7–3.10.
Розрахунки показали, що НДС у системі «кістка – пластина-фіксатор» є
суттєво неоднорідним, як і за умов остеосинтезу перелому А. На рис. 3.17
наведено картини розподілу напружень у кістці в разі фіксації перелому
пластиною АО.

а
б
в
г
Рис. 3.16. Моделі остеосинтезу перелому типу В пластиною АО (а, б)
та запропонованою (в, г).

а
б
в
Рис. 3.17. Картина розподілу напружень у разі остеосинтезу перелому
типу В пластиною АО: а) деформація кістки, б) вигляд із внутрішньої сторони
(з боку великогомілкової кістки), в) зі зовнішньої сторони (з боку пластини).
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Найбільш навантаженими виявилися отвори під 1-ий зверху та під 5 і 6ий гвинти, які розташовані в кістці. При цьому, отвір під 1-ий гвинт
навантажено стискальними напруженнями, а під 5 і 6-ий – розтягувальними
(табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Напруження (МПа) в кістці в разі остеосинтезу перелому
типу В пластиною АО
Отвір під гвинт

max σz

min σz

1

-1,4

-20,5

2

16,2

-18,5

3

25,0

-17,5

4

27,5

-8,4

5

38

-3,8

6

56

-17

Визначено,

що

найбільших

величин

досягають

розтягувальні

напруження. При цьому за величиною вони більше стискальних або близькі
до них практично у всіх отворах, виняток становить отвір під 1-ий гвинт, в
якому відсутні розтягувальні напруження. Максимальним за величиною
виявилося напруження в шостому отворі.
НДС у пластині АО також істотно неоднорідний (рис. 3.18).
Встановлено, що найбільші розтягувальні напруження виникають з
внутрішньої сторони пластини, біля її країв на рівні другого зверху гвинта, а
найбільші стискальні – зі зовнішнього боку пластини біля краю отвору під
другий зверху гвинт (рис. 3.18, в, г).
Величини максимальних напружень у пластині наведено в табл. 3.8.
Визначено, що найбільші за величиною були розтягувальні напруження, які
перевищували максимальні стискальні на 20 %. Еквівалентні напруження за
Мізесом (σMis) виявилися такими самим, як і максимальні розтягувальні та
виникали в тій самій точці.
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Рис. 3.18. Напружений стан в пластині АО загалом (а, б, в) і в
найбільш навантажених ділянках (г, д): а) деформація пластини, б) НДС із
внутрішньої сторони пластини, в) зі зовнішньої; г) ділянка з найбільшими
стискальними, д) – розтягувальними напруженнями.
Таблиця 3.8
Напруження (МПа) в пластині АО
max σz

min σz

σMis

51,5

-40,1

51,6

На рис. 3.19 наведено картину розподілу напружень у кістці в разі
фіксації перелому типу В запропонованою пластиною.
Найбільші стискальні напруження зареєстровано біля країв отворів під
три верхніх гвинта з внутрішньої сторони кістки (рис. 3.19, б). Слід
зауважити, що в разі остеосинтезу запропонованою пластиною три верхніх
гвинта проводили наскрізь через малогомілкову кістку. Найбільші стискальні
напруження встановлено біля країв отворів під 1 і 3-ій зверху гвинти зі
зовнішньої сторони кістки (рис. 3.19, в). Крім того, у країв отворів під три
нижніх гвинти, розташованих у відламку кістки, також відмічено високі
розтягувальні напруження.
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Рис. 3.19. Картина розподілу напружень у кістці за умов остеосинтезу
перелому типу В запропонованою пластиною: а) загалом; б) вигляд із
внутрішнього боку; в) зі зовнішнього.
У

табл.

3.9

наведено

величини

найбільших

стискальних

і

розтягувальних напружень. У дужках розташовані величини напружень
навколо країв отворів із внутрішньої сторони кістки.
Таблиця 3.9
Напруження (МПа) в кістці в разі остеосинтезу перелому типу В
запропонованою пластиною
Отвір під гвинт

max σz

min σz

1

3 (71)

-37 (-0,8)

2

16 (42,4)

-12,5 (-4,5)

3

22 (40)

-32 (-5,6)

4

18,9

-5

5

30

-4,1

6

16

-10
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Визначено, що як і у випадку фіксації перелому пластиною АО,
максимальних величин практично у всіх отворах досягають розтягувальні
напруження. Виняток становлять стискальні в 1 і 3-му отворах із зовнішнього
боку кістки. При цьому максимальним виявилося розтягувальне напруження
біля краю отвору під 1-ий зверху гвинт із внутрішньої сторони кістки.
Картину розподілу напружень у запропонованій пластині наведено на
рис. 3.20, з якого бачимо, що найбільші розтягувальні та стискальні
напруження виникають навколо отвору під 3-ій зверху гвинт (рис. 3.20, б, г).
При цьому найбільші розтягувальні напруження визначено внизу отвору, а
найбільші стискальні – вгорі.
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Рис. 3.20. НДС у запропонованій пластині: а) деформація пластини,
б) вигляд із внутрішнього боку, в) зі зовнішнього; г) найбільш навантажені
ділянки.
У табл. 3.10 наведені величини максимальних розтягувальних і
стискальних напружень, які виникають у запропонованій пластині.
Доведено, що найбільшими за величиною в запропонованій пластині
були розтягувальні напруження, величини яких перевищувала максимальні
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стискальні майже у двічі. При цьому еквівалентні за Мізесом напруження
виявилися трохи нижчими за максимальні розтягувальні та зареєстровані в
близькій до них точці. Відносно отриманих величин напружень можна
помітити, що вони близькі до межі міцності матеріалу. Проте, як і під час
розгляду результатів розрахунків остеосинтезу перелому типу А, відзначимо,
що виникають ці напруження в місцях їх концентрації і в інших точках є
істотно нижчими.
Таблиця 3.10
Напруження (МПа) в запропонованій пластині
max σz

min σz

σMis

197

-108

179

Аналіз результатів розрахунків моделей остеосинтезу переломів типів
А і В конвенційною та запропонованою пластинами показав, що у створених
розрахункових схемах напруження в кістки не були небезпечними.
Максимальні

величини

зафіксовані

в

розтягувальних

напруженнях,

найбільші з яких отримані під час вивчення моделі остеосинтезу перелому
типу А з використанням пластини АО Проте вони були незначно вищими,
ніж у випадку аналіз системи зі запропонованою пластиною. У разі
дослідження моделей остеосинтезу перелому типу В ситуація була
протилежною. Проте слід зазначити, що в разі використання пластини АО
найбільші напруження виникали біля країв отворів під гвинти, розташованих
у відламку кістки, а в разі запропонованої пластини – в отворі під 1-ий зверху
гвинт, що забезпечує більшу міцність і жорсткість фіксації перелому.
Напруження в пластинах також не були небезпечними для матеріалу,
проте величини напружень, отриманих у пластині АО виявилися істотно
нижчими показників у запропонованій пластині. Це можна пояснити
особливостями

системи

«кістка

–

фіксатор».

Оскільки

конструкція

запропонованої пластини забезпечує більшу жорсткість фіксації, то і система
«кістка – фіксатор» буде жорсткіше, ніж у разі використання конвенційної
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пластини АО. Як відомо, у системах із більшою жорсткістю виникають
більші напруги. Необхідно також відзначити, що зафіксовано небезпечні
напруження як у кістці, так і в пластині в місцях концентрації.
Таким чином, міцність остеосинтезу в разі переломів типів А і В з
використанням запропонованої пластини вища, ніж у випадку застосування
пластини АО. Крім того, щодо жорсткості фіксації можна помітити, що у
моделі остеосинтезу перелому типу А з використанням пластини АО
величина розкриття перелому виявилася більшою порівняно з випадком
використання запропонованої пластини. При цьому в моделях остеосинтезу
перелому типу В розкриття практично було відсутнє. Тому остеосинтез
переломів типів А і В пластиною нової конструкції є міцнішим і жорсткішим.
Для порівняння ефективності фіксації переломів кісточок типів А і В
досліджуваними пластинами всі розрахунки виконано за однакових умов –
розмірів моделей, навантаження, властивостей. Відрізнялися розрахункові
моделі лише типом пластини. При цьому слід зауважити, що запропоновану
пластину та гвинти реально виготовляють із титанового сплаву ВТ–6,
механічні властивості якого відрізняються від характеристик іржостійкої
сталі, що задано в розрахунках. Проте з огляду на незначну відмінність
модулів Юнга титану (1,15 · 105 МПа) і стали (2 · 105 МПа), а також істотну
різницю показників міцності (σтитан – 800 МПа, σсталь – 240 МПа), можна
зробити висновок, що на загальну оцінку ефективності запропонованої
пластини така зміна властивостей моделі не вплине. Крім того, це
підтверджується розрахунковими даними.
Для моделі перелому типа А з фіксацією запропонованою пластиною,
для якої задано властивості титану, максимальні розтягувальні напруження в
кістці дорівнювали 39,6 МПа, а стискальні – -43,5 МПа. У випадку, коли
пластина виконана із сталі – 42,8 і -39,2 МПа, відповідно. Власне в пластині
показники напруження становили: 193,5 і -73,5 МПа, а еквівалентні за
Мізесом – 175.2 МПа, що виявилось нижче, ніж відповідні напруження в тій
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самій пластині з властивостями сталі, величини яких дорівнювали 265 і
96,8 МПа, σMis – 241 МПа.
Підкреслимо, що максимальні розтягувальні напруження в кістковій
тканині знизилися, а стискальні, навпаки, збільшилися. У пластині величини
всіх напружень зменшилися. При цьому картина розподілу напружень і
деформацій, як в кістці, так і в пластині, внаслідок зміни властивостей
матеріалу пластини не змінювалася. Такі самі результати отримані в моделях
перелому типу В з урахуванням властивостей титану.
Для зручності оцінювання результатів їх наведено в табл. 3.11.
Аналіз напружень у моделях, де використано запропоновану пластину,
дав змогу зробити висновок про її більшу ефективність порівняно з випадком
дослідження конвенційної пластини АО, як у разі розрахунків в однакових
умовах, так і у випадку врахування механічних властивостей титану.
Таким чином, у результаті аналізу напруження та деформації системи
«кістка – фіксатор» за умов моделювання накісткового остеосинтезу
переломів зовнішньої кісточки типів А і В, можна зробити висновок про
достатню

міцність

і

жорсткість

остеосинтезу

зазначених

переломів

запропонованим фіксатором й, отже, про перспективність його використання
в хірургічному лікуванні пацієнтів із такими переломами.
Таблиця 3.11
Результати розрахунків при різних властивостях матеріалу пластини
Кістка
Тип
перелому

А
В

Матеріал

Пластина

Напруження,

Розкриття,

Напруження,

МПа

мм

МПа

max σz min σz

w

max σz min σz

σMis

сталь

42,8

-39,2

0,039

265

-96,8

241

титан

39,6

-43,5

0,035

193,5

-73,5

175,2

сталь

71

-37

-

197

-108
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титан

52,8

-48,5

-

136,9

-83,7

124,8
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Таким чином, у результаті оцінювання напруження та деформації
системи «кістка – фіксатор» за умов накісткового остеосинтезу переломів
зовнішньої кісточки типів А і В ми дійшли висновку про достатню його
міцність і жорсткість запропонованим фіксатором, тобто запропонована
пластина є ефективнішою порівняно з конвенційною пластиною АО. Такі
результати отримано і в разі розрахунків за однакових умов, і у випадку
врахування механічних властивостей титану. Отже, запропонована пластина
є перспективною для використання в хірургічному лікуванні переломів
зазначеної локалізації.
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РОЗДІЛ 4
БІОМЕХАНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІКСАЦІЇ
МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ МЕТОДОМ «НАПРУЖЕНОЇ
ПЕТЛІ»
4.1 Теоретичне обґрунтування застосування напруженої петлі для
фіксації ушкоджень міжгомілкового синдесмозу
Одними з найважчих ушкоджень НГС є надсиндесмозні переломи
кісточок

(тип

С

за

класифікацією

Müller

AO/OTA),

які,

зазвичай,

супроводжуються ушкодженням зв’язкових структур МГС і підвивихом стопи.
Однією з найважливіших ланок, що забезпечує сприятливі анатомофункціональні результати лікування надсиндесмозних переломів кісточок, є
надійна фіксація зовнішньої кісточки у вирізці великогомілкової кістки, що
максимально наближена за своїми характеристиками до неушкодженого
суглоба. Необхідно зберегти фізіологічну рухомість у міжгомілковому
зчленуванні та виключити вторинне зміщення. Можливим варіантом вирішення
може бути використання накісткових блокованих пластин і фіксація
малогомілкової кістки в вирізці великогомілкової напруженою петлею.
Проблема лежить у площині виконання методики. Немає чітких
рекомендацій щодо рівня та кута проведення фіксатора, не регламентовані
показання для застосування одночасно двох фіксаторів.
У цьому розділі роботи ми намагалися вирішити завдання:
1) визначити оптимальний кут між двома напруженими петлями в
горизонтальній площині в разі фіксації повного ушкодження МГС;
2) обґрунтувати рівень проведення напружених петель по відношенню
до суглобової поверхні НГС;
3) провести аналіз геометрії надп’ятково-гомілкового суглоба і
визначити анатомічні орієнтири для виконання фіксації синдесмозу
напруженими петлями.
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Розглянуто методику фіксації синдесмозу за допомогою напруженої
петлі [23]. Як видно на рис. 4.1, у разі надсиндесмозних переломів кісточок
для фіксації МГС можуть бути використані як одна (рис. 4.1, б), так і дві
напружені петлі (рис. 4.1, в).

а

б

в

Рис. 4.1. Схема фіксації напруженими петлями в прямій (а) і аксіальній
(б, в) проекціях (1 – великогомілкова кістка; 2 – малогомілкова; 3 – ахілловий
сухожилок).
Для

вирішення

поставлених

завдань

як

математичну

модель

використано спрощену схему навантаження в системі «великогомілкова
кістка» – «малогомілкова кістка» – «напружена петля» (рис. 4.2). При цьому
розглядали

систему

як

в

площині,

перпендикулярній

осі

кінцівки

(горизонтальній), так і у фронтальній, залежно від поставленого завдання.
Для аналізу МРТ взято вибірку 16 пацієнтів віком від 20 до 38 років без
ознак ушкоджень кісткових структур і МГС надп’ятково-гомілкового
суглоба, серед яких було 7 жінок і 9 чоловіків. Усі пацієнти були обстежені
на магнітно-резонансному томографі з подальшим аналізом отриманих
даних. Проводили виміри на рівні 4 і 2 см над рівнем суглобової щілини НГС
в аксіальній проекції з метою визначення максимально можливого кута
проведення напружених петель (рис. 4.2). Заміри виконували за наступною
схемою: точка 1 – латеральна поверхня малогомілкової кістки; точка 2 –
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передньо-медіальна поверхня великогомілкової кістки; точка 3 – задньомедіальна поверхня великогомілкової кістки. Між точками 1 – 2 і 1 – 3
будували прямі, між якими визначали шуканий кут. Дані заносили в
таблицю.

Рис. 4.2. Схема проведення вимірів на МРТ, де 1 – точка фіксації
напруженої петлі на латеральній поверхні малогомілкової кістки; 2 – на
передньо-медіальній поверхні великогомілкової кістки; 3 – на задньомедіальній поверхні великогомілкової кістки; а – tibialis anterior tendon; b –
tibialis posterior tendon; c – achilles tendon.
4.1.1 Обґрунтування

оптимального

кута

між

петлями

в

горизонтальній площині
Як зазначено вище, у разі переломів зовнішньої кісточки з розривом
зв’язок МГС необхідна стабільна фіксація малогомілкової кістки у вирізці
великогомілкової. Для цього можна застосувати комбінацію із двох
напружених петель. Відзначимо, що стабільність має забезпечуватися як у
фронтальній (відсутність переміщень кісточки від великогомілкової кістки),
так і в сагітальній (відсутність зсуву кісточки взад-уперед) площинах. Схема
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розташування напружених петель показана на рис. 4.2–4.4. При цьому, в разі
проведення двох петель, вони можуть перебувати як на одному, так і на
різних рівнях. У цьому розділі розглянуто проведення напружених петель на
одному рівні.
Очевидно, що стабільність фіксації залежить від величини кута
відхилення петель. При цьому кут між петлями більшою мірою впливає на
величину зміщення в сагітальній площині, меншою – у фронтальній.
Для визначення оптимального кута між петлями слід встановити
залежність між величиною натягу і зусиллями в петлях.
Розглянемо спрощену схему навантаження в системі «великогомілкова
кістка – малогомілкова кістка – напружена петля» (рис. 4.3).

α

S2

S1
β

α

2

1

2
Т

а

б

Рис. 4.3. Проведення напружених петель в кістці (а) і спрощена схема
(б): 1 – великогомілкова кістка; 2 – малогомілкова кістка, пунктирна лінія –
фронтальна площина, Т і S – вектори зусиль.
Спрощена схема у вигляді кіл обрана з метою спрощення побудови,
оскільки форма цих кісток не суттєво відрізняється від еліпса й окружності.
Тут введені позначення: Т – результуюча сила натягу напружених петель, S1,
S2 – зусилля в петлях, α – кут відхилення напруженої петлі від фронтальної
площини, β = 90-α.
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Визначимо зусилля S, вважаючи величину сили натягу Т заданою. Для
цього розглянемо схему, наведену на рис. 4.4 (а).

S2

S1

α

S1

VS1

β
HS1

Т

Т
а

б

Рис. 4.4. Схема розподілу зусиль.
Розглянемо систему в рівновазі. Маємо два невідомих зусилля – S1, S2.
При цьому на схемі зображено плоску систему сил. Для знаходження
невідомих в такому випадку можна записати три рівнянні статики [68]:
ƩX = 0;

ƩY = 0;

ƩM = 0

(4.1)

Однак, відзначимо, що на рис. 3.17 (а) зображена система збіжних сил,
тому з трьох рівнянь статики можемо використовувати перші два [119]:
ƩX = 0;

ƩY = 0

(4.2)

Визначимо невідомі, попередньо спроектувавши всі сили, що діють на
систему, на осі X і Y.
ƩX = S1cosβ – S2cosβ = 0; ƩY = S1cosα + S2cosα – T = 0

(4.3)

З першого рівняння отримуємо: S1 = S2, тоді з другого:
2S1cosα – T = 0

4.4)

Виражаючі S1 через T, маємо:
.

(4.5)

Таким чином, з отриманої формули видно, що в разі зменшення кута
відхилення напруженої петлі від фронтальної площини: α → 0, зусилля S
будуть зменшуватися і за α = 0:
S1 = S2 = T/2

(4.6)
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Проте такий стан напружених петель (α = 0) не забезпечує достатньої
жорсткості в сагітальній площині, тобто кут α не повинен дорівнювати
нулю.
Для вибору оптимального кута α проаналізуємо складові вектора
зусилля S в проекції на осі X і Y (рис. 3.25, б): HS1, VS1, від величини яких і
залежить стабільність фіксації у фронтальній (VS1) і сагітальній (HS1)
площинах.
Перенісши вектор зусилля S на осі X і Y, отримуємо:
HS1 = S1 cosβ, VS1 = S1 sinβ.

(4.7)

Перетворимо ці вирази, враховуючи, що β = 90 – α:
HS1 = S1 cos(90–α), VS1 = S1 sin(90–α),

(4.8)

тоді HS1 = S1 sinα, VS1 = S1 cosα.
Звідси видно, що в разі збільшення кута α (0 < α < π / 2) збільшується
складова вектора S в проекції на вісь X – HS1, і зменшується складова в
проекції на вісь Y – VS1.
Аналіз отриманих виразів для HS1 і VS1, як функцій кута α, показав,
що найбільшу стабільність у фронтальній площині конструкція отримує в
разі, коли α дорівнює 0, тоді VS1 дорівнює S1, тобто напружена петля
повністю

перешкоджає

взаємному

зсуву

великогомілкової

та

малогомілкової кісток одна від одньої. При цьому найбільша стабільність в
сагітальній площині досягається при α = π / 2: H S1 = S1, тобто петля
повністю перешкоджає зсуву малогомілкової кістки у напрямку взадвперед. Слід зазначити, що кут α = π / 2 відповідає напрямку дотичної до
кістки в точці кріплення петель, тому такий випадок розглядається як
гіпотетичний.
На підставі проведених викладок і аналізу відповідних виразів, щодо
вибору оптимального кута α, можна відзначити наступне. Кут відхилення
петель від фронтальної площини повинен бути максимально великим, щоб
забезпечити високу стабільність конструкції в сагітальній площині. Проте
збільшення кута α призводить до зниження стабільності у фронтальній
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площині. Тому оптимальним можна вибрати кут, що забезпечує рівну
стабільність фіксації в обох площинах, тобто коли HS = VS, де HS, VS –
сумарні складові проекцій зусиль S1 і S2 на осі X і Y.
Зауважимо, що нитка – такий елемент, який працює лише на
розтегнення. Тому в разі зміщення у фронтальній площині у векторів S1 і S2
виникають компоненти VS1 і VS2, а в сагітальній – лише в одного зусилля (S1
або S2). Таким чином, отримуємо:
VS = VS1 + VS2,

HS = HS1 = HS2.

(4.9)

Виразимо HS, VS через зусилля S1, враховуючи, що S1 = S2. В цьому
випадку
VS = S1 cosα + S2 cosα → VS = 2 S1 cosα,

HS = S1 sinα.

S1 sinα = 2 S1 cosα → sinα = 2 cosα.

(4.10)

Тоді
(4.11)
α≈63°.
Відзначимо, що даний кут отриманий розрахунковим шляхом. При
цьому в реальній ситуації його досягти неможливо, оскільки існують
обмеження через геометрію малогомілкової і великогомілкової кісток,
сухожиль гомілки. Проте потрібно прагнути до отриманого значення.
У розділі наведені висновки формул, що встановлюють залежності між
величиною кута відхилення напружених петель у горизонтальній площині і
величиною зусиль, складових вектору S, які перешкоджають зсуву
малогомілкової кістки у фронтальній і сагітальній площинах. Розрахункова
величина кута відхилення напружених петель 63⁰ , є неприпустимою через
геометрію кісток. Тому під час проведення петель реальний кут буде менше.
Проте необхідно робити його максимально великим з урахуванням
особливостей анатомічної будови кістки на рівні проведення напружених
петель.
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4.1.2 Обґрунтування вибору рівня проведення напруженої петлі по
відношенню

до

міжгомілкового

синдесмозу

і

суглобової

поверхні

великогомілкової кістки
Для вибору оптимального рівня проведення напружених петель
необхідно розглянути систему у фронтальній площині. При цьому, як і в
попередньому пункті, петлі розташовуються на одному рівні.
На рис. 4.5 показано схему навантаження і закріплень в системі (а), а
також спрощену розрахункову модель (б).

а

б

Рис. 4.5. Схема фіксації з напрямком впливу таранної кістки на
малогомілкову кістку (а) і розрахункова модель (б). Стрілкою показано
напрямок впливу надп’яткової кістки на малогомілкову. Опора A моделює
кріплення кістки зв’язками, опора B – кріплення напруженою петлею.
Проаналізуємо систему, зображену на рис. 4.6 (б), попередньо
перевернувши (рис. 3.26). Отримали статично невизначену нерозрізну балку
[68]. Ступінь статичної невизначеності: ССН = N – У, де N – кількість
невідомих, У – кількість рівнянь статики, які можна скласти. Для заданою
балки: N = 4 –- кількість опорних реакцій, У = 3. Таким чином, ССН = 4 – 3 =
1, т. Е. Балка один раз статично невизначена.
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а

б

Рис. 4.6. Розрахункова схема.
Знайти рішення можна використовуючи рівняння трьох моментів [68]:
,

(4.12)

де Mn – невідомі опорні моменти, ln – довжини прольотів між фіксують
елементами, E – модуль Юнга, Iz – осьовий момент інерції щодо головної
центральної вісі інерції, αn – кути повороту перетинів балки зліва і праворуч
від n-ої опори, що викликані прикладеним навантаженням.
Відзначимо, що оскільки величини довжин l1, l2 і сили F, що необхідні
для розрахунків, є невідомими, то можна побудувати якісну картину, яка
буде показувати поведінку системи. Для цього отримаємо рівняння, що
відповідне нашій системі (рис. 4.6, б):
.

(4.13)

Звідси висловлюємо невідомий момент M1, отримуємо
.

Визначаємо

(4.14)

[44, 73]:

.

(4.15)

Таким чином,

.

(4.16)

З огляду на вираз для моменту M1 і схему прикладання навантаження,
будуємо епюри внутрішніх зусиль (рис. 3.28): згинального моменту Mz (рис.
3.28, б) і поперечної сили Q (рис. 3.28, в) [210].
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Для побудови епюр розіб’ємо балку на ділянки (рис. 4.7).

а

б

Рис. 4.7. Ділянки балки: 0–1 (а) і 1–2 (б).
Аналізуючи отриманий вираз для M1, і з огляду на зображені на рис. 4.7
(а) напрями векторів зусиль, можна зробити висновок, що реакція

будет

від’ємною. Для визначення знака R0 запишемо суму моментів усіх сил, що
діють на балку 0-1, навколо точки 1.
.

(4.17)

Тоді з урахуванням M1, отримуємо:
.

(4.18)

Звідси видно, що реакція R0 буде від’ємною.
Виконуючи аналогічні міркування для ділянки балки 1–2, робимо
висновок: реакція

буде від’ємною, а R2 – позитивною.

Відзначимо, що дані результати отримані за умови, коли сила F
розташована на середині ділянки l1: a = b = l1/2 (рис. 4.7, а).
З огляду на вищевикладене, будуємо епюри внутрішніх зусиль,
використовуючи правила побудови епюр [68].
Відзначимо, що епюра Q побудована за епюрою Mz, з використанням
співвідношень Журавського [211]:
.

(4.19)
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На рис. 4.8 (а) реакції в опорах: R0, R1, R2 показано в позитивних
напрямках.

а

б

в

Рис. 4.8. Епюри згинального моменту Mz (б) і поперечної сили Q (в).
Оскільки величини діючих сил і розміри були невідомими, то епюри
побудовані лише якісно. Проте отримані результати вказують, що о пори 0 і 1
моделюють взаємодію малогомілкової кістки зі зв’язками і петлями, відповідно.
Вплив таранної кістки на кісточку – сила F, викликає розтягнення в зв’язках
(опора 0) і додатковий натяг в петлі (опора 1). Це підтверджується отриманими
результатами, а саме дійсними напрямами реакцій R0, R1 (рис. 4.8, а).
Відзначимо, що зроблені висновки не дають відповіді на питання, на
якому рівні потрібно проводити петлі, так як відсутні кількісні дані в силу
невідомості необхідних для розрахунків параметрів. Крім того, висновки
зроблені в припущенні, що сила F знаходиться на середині ділянки 0–1. При
цьому очевидно, що від стану сили, у першу чергу, буде залежати величина
невідомого моменту M1, а потім і реакцій R0, R1, R2.
Виконаємо більш детальний аналіз балки 0–1 (рис. 4.8, а). Тут слід
зауважити, що відстань a – від зв’язки (точка 0) до точки взаємодії
надп’яткової кістки і зовнішньої кісточки (точка прикладання сили F), в
принципі, є фіксованим. У реальній ситуації може змінюватися відстань від
точки 0 і від точки прикладання сили до точки кріплення петлі (точка 1),
тобто відстані b і l1. Однак, при розрахунках будемо вважати, що a і b можуть
змінюватися, а l1 – фіксована.
Використаємо отримане раніше рівняння (2.14) для M1, з якого видно,
що момент прямо пропорційно залежить від

.
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Запишемо рівняння для

, вважаючи a і b різними [68]:
.

(4.20)

Тоді рівняння для моменту M1 (2.14) отримає вигляд:
,

(4.21)

Тобто M1 є функцією від a. Таким чином, необхідно знайти таке a, за
якого M1 досягає екстремуму. Відзначимо, що як і раніше M1 є позитивним.
Очевидно, что величина M1 залежатиме від от добутку
Введемо позначення:

.

. Визначимо значення a, коли

досягає екстремуму. Для цього знайдемо похідну і прирівняємо її нулю.
.

(4.22)

Звідси отримуємо:
.

(4.23)

Оскільки a + b = l1, то b = l1–a. Тоді b ≈ 0,423 l1.
Таким чином, визначено значення відрізків a і b в частках довжини l1,
за яких момент досягає екстремального значення, і, як наслідок, таких
співвідношень потрібно уникати.
Як зазначено вище, зміна довжин a і b призводить до змін і в реакціях
R. Перейдемо до аналізу реакцій R0, R1, R2. Для цього визначимо їх з рівнянь
статики.
;
Виражаючи звідси

і

(4.24)

, отримуємо:
;

.

(4.25)

З урахуванням рівняння для M1:
,

.

(4.26)

Очевидно, що зі збільшенням a, тобто коли a → l1, то b → 0, тоді:
,

.

(4.27)
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Аналіз формул для R0 і

також показав, що ці величини є

від’ємними. Аналізуючи спільно вираження для R0,

і M1 можна зробити

висновок, що зі збільшенням довжини a реакція R0 і момент M1
зменшуються, а реакція

збільшується. При цьому, з огляду на те, що

петлі досить міцні, можна розвантажити зв’язки в точці 0, перевівши зусилля
в точку 1.
Відзначимо, що збільшення розміру a призводить до зменшення
розміру b. Таким чином, на підставі отриманих залежностей можна зробити
висновок, що під час виконання фіксації зовнішньої кісточки петлею її
потрібно проводити якомога ближче до краю суглоба.
Необхідно зауважити, що розрахунки проведені в припущенні, що
латеральна група зв’язок, дію якої моделює опора 0 (рис. 4.8, а), не
ушкоджена. Проте за умов деяких видів переломів малогомілкової кістки
(наприклад, типу С) відбувається ушкодження цих зв’язок. Розглянемо
розрахункову модель для такого перелому (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Розрахункова схема при ушкодженні зв’язок в опорі 0.
Із рис. 4.9 видно, що чим більша відстань від сили F до рівня
проведення петлі (опора 1), тим більший момент, що створюється силою
відносно зазначеної точки [211]. Отже, і реакція в опорі 1 буде тим менша,
чим менша відстань від петлі, до точки прикладання сили:
,

.

(4.28)

Таким чином, результати, отримані вище, застосовні і в цьому випадку,
тобто напружені петлі необхідно проводити якомога ближче до суглоба.
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4.1.3 Визначення оптимального кута і рівня проведення напружених
петель
Пацієнти без ознак ушкодження кістково-зв’язкових структур НГС
(здорові кінцівки) були обстежені на магнітно-резонансному томографі з
подальшим аналізом отриманих даних [23]. Проводили виміри на рівні 4 і 2
см над суглобовою щілиною НГС в аксіальній проекції з метою визначення
максимально можливого кута проведення напружених петель. Схему
проведення вимірів наведено на рис. 4.3, приклади вимірів – на рис. 4.10.

а

б

Рис. 4.10. Розрахунок максимально можливого кута проведення
напружених петель на рівні 4 см (а) і 2 см (б) над рівнем суглобової щілини
НГС. 1 – великогомілкова кістка; 2 – малогомілкова кістка; 3 – ахіллове
сухожилля.
У результаті розрахунків отримані такі дані: на рівні 4 см над рівнем
суглобової щілини НГС максимально можливий кут відхилення напружених
петель склав 29,96° ± 1,37º (31,53° ± 1,26º у чоловіків і 28,43° ± 1,48º у жінок).
На рівні 2 см над рівнем суглобової щілини надп’ятково-гомілкового
суглоба максимально можливий кут відхилення напружених петель склав
39,50° ± 1,06º (40,51° ± 1,34º у чоловіків і 38,50° ± 0,78º у жінок).
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Таким чином, різниця між величиною максимальних кутів проведення
напружених петель на рівні 4 і 2 см над рівнем суглобової щілини
надп’ятково-гомілкового суглоба становила близько 10° (8,98° у чоловіків і
10,07° у жінок відповідно).
Із урахуванням даних аналізу математичних виразів, оптимальним є
кут проведення напружених петель, який забезпечує рівну стабільність
фіксації в обох площинах, котрий, за нашими розрахунками, становить
близько 63°. Проаналізувавши дані МРТ, виявили, що найближчих до цього
кута величин можна досягти, проводячи напружені петлі на рівні 2 см над
суглобовою щілиною надп’ятково-гомілкового суглоба.
Таким чином, під час виконання фіксації зовнішньої кісточки у вирізці
великогомілкової кістки напруженими петлями необхідно враховувати, що
збільшення кута відхилення між петлями в горизонтальній площині підвищує
стабільність фіксації в сагітальній і призводить до зниження стабільності
фіксації у фронтальній площині, тому оптимальним можна вважати кут
відхилення між напруженими петлями, який забезпечує рівну стабільність
фіксації в обох площинах.
Згідно з проведеними розрахунками, які встановлюють залежності між
величиною кута відхилення між напруженими петлями в горизонтальній
площині та величиною зусиль, які перешкоджають зсуву малогомілкової
кістки у фронтальній і сагітальній площинах, отримана розрахункова
величина кута відхилення напружених петель 63°. При цьому слід
враховувати, що на практиці під час виконання фіксації зовнішньої кісточки
у вирізці великогомілкової кістки досягти її неможливо, оскільки існують
обмеження,

пов’язані

з

геометрією

й

анатомічними

особливостями

надп’ятково-гомілкового суглоба.
Під час фіксації синдесмозу напружені петлі слід розташовувати
якомога ближче до суглобової щілини надп’ятково-гомілкового суглоба. Це
твердження актуальне і в разі неушкодженої латеральної групи зв’язок, і за
їхнього травмування.
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Аналіз геометрії надп’ятково-гомілкових суглобів за даними МРТ
показав, що максимально можливий кут між двома напруженими петлями в
горизонтальній площині на рівні 2 см вище суглобової щілини надп’ятковогомілкового суглоба буде в середньому на 10° більше, ніж на рівні 4 см над
нею. Таким чином, оптимальна позиція для проведення двох напружених
петель для фіксації синдесмоза розташована на рівні не вище ніж 2 см від
щілини надп’ятково-гомілкового суглоба. Проведення петель у цій зоні
дозволить досягти максимально можливого кута між петлями та забезпечить
найбільшу

стабільність

фіксації

зовнішньої

кісточки

у

вирізці

великогомілкової кістки.
4.2 Експериментальне

обґрунтування

хірургічного

лікування

ушкоджень міжгомілкового синдесмозу методом напруженої петлі
Для біомеханічного обґрунтування методики хірургічного лікування
ушкоджень міжгомілкового синдесмоза за допомогою напруженої петлі
проведено експерименти на базі Запорізького обласного патологоанатомічного
бюро.
Метою
гомілкових

експериментів
кісток

на

було

рівні

визначення

МГС

при

фізіологічних

ушкодженнях

зміщень

дистального

міжгомілкового зчленування в разі застосування для його лікування
напруженої петлі, встановлення обсягу й амплітуди рухомості між кістками
гомілки на рівні МГС у неушкодженій кінцівці та за умов фіксації
ушкодженого МГС методом напруженої петлі.
Експеримент складався з експериментально-анатомічної частини, в якій
на секційному матеріалі проведено експерименти з вимірювання міжгомілкової
відстані на рівні МГС і ротаційних рухів малогомілкової кістки щодо
великогомілкової в разі різних положень стопи здорової кінцівки та фіксації
ушкодженого МГС методом «напруженою петлі».
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Дослідження виконані відповідно до чинного законодавства України на
8 анатомічних об’єктах дистальних відділів кісток гомілки в Запорізькому
обласному патологоанатомічному бюро.
Проведено експерименти з вимірювання амплітуди міжгомілкової
відстані на рівні МГС за умов різних положень стопи здорової кінцівки та
фіксації ушкодженого синдесмозу методом напруженої петлі, а також з
вимірювання міцності фіксації МГС із використанням динамічної фіксації
напруженими петлями та фіксацією позиційним гвинтом (за методикою АО)
[36].
Експеримент проведено на анатомічних об’єктах дистальних відділів
кісток гомілки, на яких моделювали ушкодження кісточок типу С (за
класифікацією Müller AO/OTA). Препарат фіксували за допомогою стрижнів
у затискному пристрої. Стопу закріплювали в рухому підніжку так, щоб
центр обертання співпадав із центром НГС (рис. 4.11).

а

б

Рис. 4.11. Препарат нижньої кінцівки в затискному пристрої: вигляд
збоку (а) та зверху (б).
Виконували доступ до ділянки синдесмозу. Для позначення осей у
тривимірній системі координат через великогомілкову та малогомілкову
кістки за допомогою дриля на рівні МГС проводили спиці. Напрямок
проведених

спиць

горизонтальній

збігався

площинах.

з

осями

Точкою

в

сагітальній,

відліку

для

фронтальній

визначення

і

рухів
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малогомілкової кістки в горизонтальній, вертикальній і сагітальній площинах
була

прийнята

малогомілкова

вирізка

великогомілкової

кістки.

Горизонтальна вісь відповідала міжкісточковій осі.
Спиці, які позначають міжкісточкову (горизонтальну) вісь, проводили
паралельно їй через зовнішній і внутрішній корковий шари кожної з
гомілкових кісток без безпосереднього їх проведення через ділянку МГС.
Спиці, які позначають сагітальну вісь, проводили паралельно одна одній у
передньо-задньому напрямку через два коркови шари малогомілкової та
великогомілкової кісток на рівні МГС.
Вимірювали відстань між проведеними спицями в нейтральному
положенні кінцівки штангенциркулем. Потім за допомогою затискного
пристрою встановлювали стопу в положенні згинання 40º і під час
розгинання у 20º вимірювали відстань між проведеними спицями. Після
цього, застосовуючи дозовану тягу за допомогою динамометра від 1 кг
(2,5 Nm) до максимальних 5 кг (7,5 Nm), проводили зовнішню ротацію стопи
в затискному пристрої [160] і вимірювали значення міжгомілкового діастазу
на рівні МГС за допомогою штангенциркуля. Отримані результати з
точністю до десятих часток міліметра заносили в протокол дослідження.
Після проведених вимірювань із переднебічного доступу в напрямку
спереду назад гострим і тонким долотом виконували повне руйнування МГС
(передня

й

задня

міжгомілкові

зв’язки,

міжкісткова

мембрана),

з

латерального доступу в нижній третині малогомілкової кістки на відстані
5 см від її верхівки, виконували косу остеотомію останньої. У проекції
верхівки

зовнішньої

кісточки

проводили

поперечне

розсічення

дельтоподібної зв’язки, як еквівалент перелому зовнішньої кісточки.
Відтворювали нестабільність перелому з укороченням малогомілкової кістки
і деформацією надп’ятково-гомілкового суглоба (рис. 4.12).
Після моделювання стандартного перелому виконували класичний
латеральний доступ до малогомілкової кістки в ділянці ушкодження.
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Проводили анатомічну репозицію перелому зовнішньої кісточки і
накістковий остеосинтез запропонованою пластиною з поліаксіальним
блокуванням гвинтів (рис. 4.13).

Рис. 4.12. Моделювання перелому кісточок типу С (за класифікацією
Müller AO/OTA).

Рис. 4.13. Остеосинтез перелому зовнішньої кісточки запропонованою
пластиною.
Після встановлення пластини усували нестабільність у МГС за
допомогою напруженої петлі за писаною раніше методикою (див. підрозд.
2.3.1).
Повторно

вимірювали

відстань

між

проведеними

спицями

в

нейтральному положенні, у положення згинання стопи 40º, її розгинанні у
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20º і за умов зовнішньої ротації стопи в затискному пристрої (рис. 4.14).
Отримані результати з точністю до десятих часток міліметра заносили в
протокол дослідження.

Рис. 4.14. Вимірювання міжгомілкового діастазу на лінії фіксації МГС.
Наступним етапом проводили динамічну фіксацію МГС за допомогою
двох напружених петель, які проводили якомога ближче до суглобової
поверхні великогомілкової кістки. Проведення петель у цій зоні дає змогу
досягти максимально можливого кута між ними і таким чином забезпечує
оптимальну

стабільність

фіксації

зовнішньої

кісточки

у

вирізці

великогомілкової кістки. За допомогою дрилі та направителя на рівні 2 см
над суглобової щілиною надп’ятково-гомілкового суглоба через спеціальні
отвори в пластині виконували два наскрізних канали через малогомілкову та
великогомілкову кістки, створюючи при цьому якомога більший кут між
каналами.
Вимірювали відстань між проведеними спицями в нейтральному
положенні, у положення згинання стопи в 40º, її розгинання у 20º і ха умов
зовнішній ротації в затискному пристрої (рис. 4.14). Отримані результати з
точністю до десятих часток міліметра заносили в протокол дослідження.
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Результати вимірювань рухомості в міжгомілковому зчленуванні
порівнювали з умовно здоровою кінцівкою, а також після моделювання повного
ушкодження МГС із подальшою фіксацією однієї і двома напруженими
петлями. Результати проведеного дослідження наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1
Результати дослідження амплітуди рухів на рівні МГС
Група дослідження

Амплітуда рухів, мм

Фіксація однією напруженою петлею, n = 5

1,16 ± 0,07

Фіксація двома напруженими петлями, n = 5

1,13 ± 0,12

Неушкоджена кінцівка, n = 8

1,12 ± 0,03

Результати дослідження рухломості на рівні МГС за умов ротаційного
навантаження

неушкодженої

кінцівки,

фіксації

однією

та

двома

напруженими петлями наведено в табл. 4.2.
Таблиця 4.2
Показники міжгомілкового діастазу за умов ротаційного навантаження
і фіксації МГС однією та двома напруженими петлями порівняно
з показниками неушкодженої кінцівки
Фіксація напруженими петлями

Ротаційне
навантаження

двома, n = 5

однією, n = 5

Неушкоджена
кінцівка, n = 8

1 кг (2,5 Nm)

1,0 ± 0,03 мм

1,3 ± 0,04 мм

1,1 ± 0,02 мм

2 кг (5 Nm)

1,5 ± 0,08 мм

1,8 ± 0,07 мм

1,4 ± 0,03 мм

3 кг (7,5 Nm)

2,4 ± 0,17 мм

2,8 ± 0,21 мм

2,3 ± 0,16 мм

4 кг (10 Nm)

3,3 ± 0,26 мм

3,9 ± 0,27 мм

3,1 ± 0,21 мм

5 кг (12,5 Nm)

4,1 ± 0,29 мм

4,6 ± 0,34 мм

4,0 ± 0,23 мм
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Таким чином, у результаті проведеного експериментальноо дослідження
з визначення біомеханічних характеристик стабілізації МГС методом
динамічної

фіксації

напруженими

петлями

продемонстровано,

що

використання вказаного типу фіксації дає змогу не лише забезпечити
стабільність на заданому рівні, а й зберегти рухомість у міжгомілковому
зчленуванні в межах фізіологічних показників. При цьому кращих показників
вдалося досягти за умов використанн двох напружених петель.
Таким чином, методика динамічної фіксації МГС напруженими
петлями забезпечує рухомість кісток гомілки на рівні міжгомілкового
зчленування, порівнянну з фізіологічною, а також достатню міцність фіксації
порівняно з фіксацією позиційними гвинтами.
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РОЗДІЛ 5
РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОЧОК І УШКОДЖЕННЯМ
МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ
5.1 Оцінювання

клінічних

і

функціональних

результатів

лікування
Оцінювання рівня якості життя та функції НГС у пацієнтів до та після
хірургічного лікування – важливий інструмент для аналізу результатів,
необхідний для відпрацювання тактики лікування хворих. Тепер існує велика
кількість шкал для оцінювання якості життя пацієнтів, больового синдрому,
спеціалізованих тестів для визначення ступеня порушення функції. Для
повноцінного оцінювання результатів доцільно комбінувати опитувальники
для пацієнтів (суб’єктивні результати) з показниками, отриманими під час
клінічного обстеження пацієнтів (об’єктивні результати).
Вибір способу оцінювання функціонального стану НГС і здоров’я
пацієнта загалом є важливим завданням. Основними

вимогаим до

оцінювальних тестів є їхня достовірність, чутливість і специфічність.
Необхідно, щоб вони мали високу чутливість до змін таких параметрів, як
біль і повсякденна активність, але при цьому враховували б точну
локалізацію та ступінь деформації.
Крім цього, оцінювальні шкали й опитувальники мають бути валідними,
надійними таі чутливими до змін функціонального стану в популяції пацієнтів,
що дасть змогу використовувати їх у клінічній практиці.
Функціональний стан НГС оцінювали за шкалою, розробленою
Американською ортопедичною спілкою стопи і НГС – Ankle-Hindfoot Scale
AOFAS, запропонованою H. Kitaoka і співавт. e 1994 році [115]. Шкалу тепер
вважають золотим стандартом оцінювання функції та больового синдрому,
вона є найпоширенішою для аналізу стану НГС і стопи.
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Спостереження

за

хворими

груп

дослідження

та

порівняння

здійснювали в динаміці: через 3 міс., коли всім пацієнтам дозволяли повне
навантаження на оперовану кінцівку, а також через 6 і 12 міс. після
хірургічного лікування. Усім пацієнтам пропонували заповнити шкалу
оцінювання функції НГС Ankle-Hindfoot Scale AOFAS. Після підрахунку
балів кожен клінічний випадок відносили до певного результату лікування.
За 100-бальною шкалою Ankle-Hindfoot Scale AOFAS (додаток 1) оцінювали
ступінь больового синдрому, функцію суглоба, опороспроможність кінцівки. У
табл. 5.1 відображено в динаміці стан суглоба в обох клінічних групах
спостереження через 3, 6 і 12 міс. після хірургічного втручання.
Загалом результати оцінювання стану НГС у групі дослідження були
достовірно кращими в усіх періодах спостереження, при цьому особливо
велику різницю спостерігали в ранні періоди. Зокрема, через 3 міс. після
хірургічного втручання, за можливості повного навантаження на оперовану
кінцівку, результат у хворих групи дослідження був на 17,63 % кращим, ніж у
пацієнтів

групи

порівняння.

Пізніше

різниця

показників

обох

груп

зменшується, складаючи 6,03 і 5,84 % через 6 і 12 міс. відповідно (рис. 5.1).
Таблиця 5.1
Результати оцінювання за шкалою AOFAS
Показник
1
Біль (усього
40 балів)

Група дослідження (n = 44)

Група порівняння (n = 36)

3 міс

6 міс

12 міс

3 міс

6 міс

12 міс

2
28,64

3
36,59

4
38,18

5
24,44

6
33,89

7
37,22

± 8,24*

± 5,68*

± 3,90

± 5,04

± 5,49

± 4,54

Функція (всього 50 балів)
Обмеження
активності,
необхідність
опори

7,89

9,18

9,32

5,56

6,67

7,33

± 2,20*

± 1,35*

± 1,27*

± 2,16

± 1,72

± 1,72
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Продовження таблиці 5.1
1
Максимальна
дистанція
ходьби

2

3

4

5

6

7

3,68
± 1,58*

3,80
± 1,41

4,23
± 0,77

2,83
± 1,48

4,11
± 0,67

4,28
± 0,45

Поверхня при
ходьбі

3,48
± 1,34

3,52
± 1,36

4,05
± 1,01

2,83
± 1,48

3,72
± 0,97

4,00
± 1,01

Порушення
ходи

6,46
± 2,32*

5,82
± 2,51

7,18
± 1,63

5,00
± 2,41

6,56
± 1,95

7,44
± 1,40

Рухи в
сагітальній
площині

5,27
± 2,70

7,18
± 1,63

7,46
± 1,39

4,22
± 2,33

6,56
± 1,95

7,56
± 1,28

Рухи передплесневого
відділу

4,02
± 1,82*

4,77
± 1,63

5,18
± 1,35

3,25
± 1,66

4,08
± 1,46

5,42
± 1,20

Стабільність
НГС

6,73
± 2,96

8,00
± 0,00

8,00
± 0,00

6,67
± 3,02

8,00
± 0,00

8,00
± 0,00

37,53
± 11,60*

42,27
± 8,39*

45,41
± 4,94*

30,36
± 10,58

39,69
± 6,55

44,03
± 3,72

7,96
± 3,03

8,55
± 2,13

8,91
± 1,01

7,67
± 2,89

8,56
± 0,91

8,67
± 0,96

75,27
± 18,55*

87,41
± 14,00*

92,50
± 7,69 *

62,47
± 16,02

82,14
± 11,41

89,92
± 7,52

Функція
(всього 50
балів)
Осьова
установка
НГС і заднього
відділу стопи
(усього 10
балів)
Усього

Примітка: Зірочкою позначено достовірність відмінностей (p ≤ 0,05)
між групами за U-критерієм Манна-Уітні.
Нами

проведено

аналіз

динаміки

змін

загального

показника

результатів лікування залежно від суми балів за шкалою оцінювання
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клініко-функціональних результатів AOFAS, що відображено на рис. 5.1 і
табл. 5.2.

Рис. 5.1. Динаміка результатів лікування за шкалою AOFAS.
Таблиця 5.2
Функціональні результати лікування за шкалою AOFAS
Функціональні
результати

Терміни спостереження, міс.
3
абс.

6
%

абс.

12
%

абс.

%

Група дослідження
Відмінні

9

20,45

19

43,18

24

54,55

Добрі

16

36,36

21

47,72

18

40,91

Задовільні

13

29,55

3

6,82

2

4,55

Незадовільні

6

13,64

1

2,27

0

0

Загалом

44

100

44

100

44

100

Група порівняння
Відмінні

0

0

5

13,89

11

30,56

Добрі

9

25,00

19

52,78

22

61,11

Задовільні

20

55,56

11

30,56

3

8,33

Незадовільні

7

19,44

1

3,75

0

0

Загалом

36

100

36

100

36

100
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Отримані результати показали, що в групі дослідження через 3 міс.
після хірургічного лікування у більшості (56,81 %) пацієнтів спостерігали
відмінні та добрі результати, у 29,55 % – задовільні і лише у 13,64 % –
незадовільні. В аналогічний термін у групі порівняння відмінних результатів
взагалі виявлено не було, добрі результати становили лише чверть випадків,
задовільні – 55,56 %. При цьому частка незадовільних результатів на цей
термін дорівнювала 19,44 %, що майже втричі на (29,83 %) перевищувала
показник у групі дослідження.
Через 6 міс. після лікування в обох групах пацієнтів відзначено
впевнену

динаміку

до

подальшого

зростання

кількості

позитивних

результатів, при цьому показники в групі дослідження залишалися
достовірно кращими. Кількість відмінних результатів досягла 43,18 %,
добрих було 47,72 %, а задовільних – 6,82 %. У одного пацієнта групи
дослідження зберігався незадовільний результат, що було пов’язано з
виникненням місцевої реакції м’яких тканин на овальну металеву пластинку
напруженої петлі, яку надалі купірували за допомогою консервативних
засобів лікування. У групі порівняння також визначали достовірну позитивну
динаміку, проте кількість відмінних результатів була істотно меншою, ніж у
групі дослідження, і становила 13,89 %. При цьому значною залишалася
частка задовільних результатів – 30,56 %. В одного пацієнта встановлено
незадовільний результат за AOFAS.
Клініко-функціональні результати лікування пацієнтів через 12 міс.
після хірургічного втручання розподілилися так: у групі дослідження
кількість осіб із відмінними та добрими результатами досягла 54,55 і 40,91 %
відповідно, сумарно дорівнюючи 95,46 % від всіх пролікованих хворих.
Задовільні результати зафіксовано лише у 2 пацієнтів. У групі порівняння
частка відмінних і добрих результатів загалом становила 91,67 %, при цьому
спостерігали більшу кількість добрих результатів – 61,11 %, і вдвічі меншу –
відмінних. Задовільний результат відмічено в 3 хворих. Пацієнтів із
незадовільними результатами не було в жодній групі.
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Вказана

динаміка

змін

і

перерозподіл

клініко-функціональних

результатів у досліджуваних клінічних групах за шкалою оцінки AOFAS
відображені на рис. 5.2, 5.3.
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Рис. 5.2. Діаграма співвідношення результатів лікування в пацієнтів
групи дослідження в динаміці.
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Рис. 5.3. Діаграма співвідношення результатів лікування пацієнтів групи
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Наявність незадовільних результатів за період спостереження пов’язана
з розвитком у пацієнтів ускладнень, описаних нижче в підрозділі 5.2.
Як видно з даних, наведених у табл. 5.2, у кожному з термінів
спостереження кількість добрих і відмінних результатів була більшою в групі
дослідження,

ніж

у

групі

порівняння,

при

цьому

в

ранішому

післяопераційному періоді ця різниця була особливо помітною (рис. 5.2, 5.3).
Такі функціональні результати пояснюються, перш за все, особливістю
фіксації МГС і стабілізацією перелому малогомілкової кістки в пацієнтів
групи дослідження.
При цьому можливість ранішого навантаження на оперовану кінцівку
без необхідності етапних операцій із видалення фіксатора синдесмозу дала
змогу отримати кращу динаміку відновлення обсягу рухів в оперованому
суглобі в пацієнтів групи дослідження. Крім того, у хворих групи порівняння
на термінах 3 і 6 міс. спостерігали більш виражений больовий синдром
(рис. 5.4) і гірші показники оцінки в розділі «функція» (рис. 5.5).

Рис. 5.4. Діаграма динаміки змін показника «біль» шкали AOFAS у
пацієнтів досліджених групю
Аналіз динаміки змін показників протягом періоду спостереження
показав, що через 12 міс. після хірургічного лікування функціональний
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результат у клінічній групі дослідження лише на 2,8 % перевищив аналогічний
пацієнтів групи порівняння. Зокрема, у групі дослідження середня сума балів
за шкалою AOFAS через один рік після операції становила 92,50, а в групі
порівняння – 89,92 (рис. 5.1). Таким чином, різниця в показниках динаміки
відновлення функції НГС оперованої кінцівки особливо помітна в перші 6 міс
після хірургічного втручання, що, в свою чергу, набуває особливого значення
для попередження раннього розвитку посттравматичних дегенеративнодистрофічних змін в ушкодженому суглобі та мінімізації наслідків
перенесених травм, забезпечуючи сприятливіший функціональний результат.

Рис. 5.5. Діаграма динаміки змін сум балів розділу «функція» шкали
AOFASу пацієнтів досліджених груп.
Суб’єктивне оцінювання стану НГС оперованої кінцівки здійснювали за
допомогою лінійно-аналогової шкали C. Olerud & H. Molander. Пацієнти
самостійно визначали точку на лінійно-аналоговій шкалі довжиною 15 см, де 1
– це «абсолютно здоровий суглоб», а 15 – «абсолютно хворий суглоб».
Відстань між відмітками потім вимірювали в міліметрах стандартною
лінійкою. Результати відображали в відсотках до «абсолютно здорового
суглоба»: погані – від 0 до 30 %, задовільні – від 31 до 70 % і хороші – від 71
до 100 %. (табл. 5.3, рис.5.4).
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Таблиця 5.3
Оцінка стану надп’ятково-гомілкового суглоба за даними лінійно-аналогової
шкали C.Olerud & H.Molander (% до «абсолютно здорового» суглоба)
Терміни спостереження, міс.

Групи
пацієнтів

3

6

12

Дослідження

72,2

92,7

97,4

Порівняння

51,4

78,8

93,5

Примітка. р ≤ 0,05 при порівнянні результатів лікування в усіх групах.
У групі дослідження через 3 міс. з моменту хірургічного втручання
середній показник оцінки стану суглоба хворими становив 72,2 %, а в групі
порівняння – не перевищив 51,4 % до «здоровому суглоба», що в 1,4 рази
гірше, ніж у групі дослідження. Через 6 міс. також спостерігали значну
різницю в суб’єктивній оцінці стану оперованого суглоба у хворих обох груп.
Зокрема, у групі дослідження пацієнти відзначали значне поліпшення стану
суглоба, оцінюючи його в 92,7 %, а через 12 місю вони оцінювали стан
суглоба як «практично здоровий» – 97,4 %.
У групі порівняння визначено значно повільнішу тенденцію до
одужання. Зокрема, через 6 міс. після хірургічного лікування пацієнти
оцінювали стан надп’ятково-гомілкового суглоба в 78,8 %, що в 1,17 рази
нижче аналогічного показника групи дослідження. І лише в терміні 12 міс.
показники суб’єктивної оцінки стану надп’ятково-гомілкового суглоба
оперованої кінцівки наблизилися до таких групи порівняння і становили
93,5 %. Таким чином, можна зробити висновок, що суб’єктивна оцінка
стану оперованого суглоба самими хворими за допомогою лінійноаналогової шкали C. Olerud і H. Molander продемонструвала кращу
динаміку відновлення стану оперованого суглоба у хворих групи
дослідження в порівнянні з відповідною динамікою в групі порівняння
(рис. 5.6).
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Рис. 5.6. Діаграма результатів оцінювання функціонального стану
оперованого суглоба за лінійно-аналоговою шкалою C. Olerud & H. Molander.
5.2 Оцінювання опороспроможності кінцівки після хірургічного
лікування
Оцінювали опороспроможність кінцівки в післяопераційному періоді за
допомогою апаратно-програмного комплексу «Базометр», створеного в
Українському науково-дослідному інституі протезування, протезобудування
та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування), який призначений для
отримання інформації про стійкість і опороспроможність людини в статиці
[100].
Визначення величини та координат базового вектора опорної реакції
забезпечувалося
елементами,

в

базометрі

обчислювальним

майданчиками
приладом

для

з

силовимірювальними
обробки

результатів

вимірювання сили окремими силовимірювальними елементами та приладом
відображення отриманої інформації в зручному для аналізу вигляді.
Під час дослідження статичних характеристик пацієнтів із переломами
кісточок

і

ушкодженням

параметрами умовної норми.

МГС отримані

параметри

порівнювали

з
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Коефіцієнт опорності (Коп) під час стояння на здорових ногах
становить 1,0. У пацієнтів із переломом кісточок з ушкодженням МГС
значення Коп залежало від результатів проведеного хірургічного втручання –
чим менш стабільна фіксація і чим складніша патологія, тим менше
навантаження припадало на травмовану кінцівку.
Кут ротації, який відображає діагональний перекіс опори, у здорової
людини дорівнює 0,0º ± 0,2º. Зі збільшенням цих величин робили висновок
про збільшення діагонального перекосу опори та вираженої асиметрії пози.
Середні значення коефіцієнта опорності та ротації центрів тиску
залишалися достовірно кращими в групі дослідження (р ≤ 0,05) через 3 міс. і
в наступних вимірах через 6 і 12 міс., хоча і з меншою різницею середніх
значень (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Результати вимірювань коефіцієнтів опорності та ротації центрів тиску в
пацієнтів груп дослідження та порівняння за даними базометричного
дослідження
Терміни
спосте-

Група пацієнтів
дослідження, n = 44
Ротація

порівняння, n = 36
Ротація

режень,

Коефіцієнт

міс.

опорності

3

0,65 ± 0,043*

1,2 ± 0,11*

0,5 ± 0,032

1,4 ± 0,1

6

0,8 ± 0,031*

0,23 ± 0,081*

0,77 ± 0,028

0,5 ± 0,046

12

0,95 ± 0,016

0,2 ± 0,013

0,93 ± 0,014

0,25 ± 0,07

центрів
тиску, град.

Коефіцієнт
опорності

центрів
тиску, град.

Примітка. Зірочкою позначено достовірність різниці (p ≤ 0,05) у групах
дослідження.
Середні значення опороспроможності травмованої нижньої кінцівки в
групі дослідження також залишалися достовірно кращими, ніж в групі
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порівняння (р ≤ 0,05) через 3 і 6 міс., хоча і з меншою різницею середніх
значень (табл. 5.5).
Таблиця 5.5
Показники ступеня навантаження маси тіла на травмовану ногу
Термін

Ступінь навантаження ушкодженої кінцівки, %

спостережень, міс.

група дослідження, n = 44

група порівняння, n = 36

3

43 ± 0,3*

33 ± 0,4

6

44 ± 0,29*

40 ± 0,42

12

48 ± 0,09

47 ± 0,1

Примітка. Зірочкою позначено достовірність порівняння (p ≤ 0,05)
відповідних показників у групах.
Таким чином, базометричний аналіз результатів хірургічного лікування
пацієнтів із переломами кісточок і ушкодженням МГС продемонстрував, що
в групі дослідження, де застосовано фіксацію МГС методом напруженої
петлі, показники коефіцієнта опорності, ротації центрів тиску та ступінь
навантаження на оперовану кінцівку були достовірно кращими на всіх
термінах спостережень порівняно з показниками групи порівняння. Окремо
варто зауважити, що найбільша різниця значень вимірів відзначалася в
ранніх термінах, поступово зменшуючись до 12 міс.
5.3 Порівняльна оцінка якості життя
Проведено оцінку якості життя хворих груп дослідження та порівняння в
динаміці спостереження через 3, 6 і 12 міс. після хірургічного лікування. Із цією
метою застосовано найпоширенішу на сьогодні систему – життя SF-36 (The
Short Form-36) (додаток 3), яка являє собою неспецифічний опитувальник для
оцінювання якості життя пацієнта, широко використовуваний при проведенні
досліджень якості життя в країнах Європи і Північної Америки.
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Опитувальник

відображає

загальне

благополуччя

та

ступінь

задоволеності тими сторонами життєдіяльності людини, на які впливають
стан здоров’я. SF-36 складається з 36 питань, згрупованих у вісім шкал:
фізичне функціонування, рольова діяльність, тілесний біль, загальне
здоров’я, життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і
психічне здоров’я. Показники кожної шкали складені так, що чим вище
значення показника (від 0 до 100), тим краще оцінка за обраною шкалою. З
них формують два параметри: психологічний і фізичний компоненти
здоров’я.

При

підрахунку

значень

використовували

Z–оцінки,

що

відповідають нормам, отриманим для генеральної сукупності США.
Середня сума балів за системою SF-36 у пацієнтів груп дослідження та
порівняння через 3, 6 і 12 міс. після хірургічного лікування наведена в
табл. 5.6.
Таблиця 5.6
Оцінка якості життя за системою SF-36 у хворих груп дослідження та
порівняння через 3, 6 і 12 місяців після хірургічного лікування
Група
пацієнтів

Дослідження,
n=44

Порівняння,
n=36

Компонент
шкали

Термін спостереження, міс.
3

6

12

Фізичний
44,01 ± 8,54*
здоров’я (PHS)

51,82 ± 5,92*

54,05 ± 4,55

Психологічний
47,45 ± 3,70*
здоров’я
(MHS)

50,07 ± 3,30

50,06 ± 2,09

Фізичний
здоров’я (PHS)

34,80 ± 8,66

47,47 ± 8,36

53,07 ± 4,54

Психологічний
здоров’я
(MHS)

43,94 ± 6,52

50,05 ± 4,99

49,37 ± 5,35

Примітка. Зірочкою позначено достовірність відмінностей (p ≤ 0,05)
між групами.
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Оцінюючи отримані результати, можна відзначити динамічне покращення показників як фізичного компонента здоров’я, так і психологічного за
період спостереження в обох групах. Проте, аналізуючи результати оцінки,
можна відмітити, що показники якості життя в пацієнтів досліджуваних груп
мали істотні відмінності. Зокрема, в ранні періоди спостерігали достовірну
різницю показників якості життя між двома групами. У першу чергу, це
стосується показників фізичного компонента здоров’я: через 3 міс. після
хірургіного втручання середня сума балів у групі дослідження становила
44,01, що на 21 % краще, ніж у групі порівняння (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Діаграма динаміки показників фізичного компонента здоров’я
в пацієнтів порівнюваних груп через 3, 6 і 12 міс. за системою SF-36.
Показники психологічного компонента здоров’я в 3 міс. також були
достовірно кращими в групі дослідження і склали в середньому 47,45 балів
проти 43,94 в групі порівняння, тобто різниця склала 7,4% (рис. 5.8).
Оцінка, проведена в 6 міс. демонструє зростання показників якості
життя в обох групах. При цьому зберігається достовірна різниця в оцінці
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фізичного компонента здоров’я з перевагою в групі дослідження, хоча і з
меншою різницею показників: 51,82 бали в групі дослідження і 47,47 балів у
групі порівняння. Протягом наступних 12 міс. зафіксовано незначне
зростання якості життя у хворих обох груп, при цьому середня сума балів в
обох групах була практично однаковою з незначною різницею на користь
групи дослідження.

Рис. 5.8. Діаграма динаміки показників психологічного компонента
здоров’я в пацієнтів порівнюваних груп через 3, 6 і 12 міс. за системою SF-36.
Потрібно

відзначити, що рівень якості життя

пацієнтів груп

дослідження та порівняння прямо корелював із загальним суб’єктивним
станом суглоба, яке визначалося за лінійно-аналоговою шкалою Olerud &
Molander,

показниками

апаратної

оцінки

відновлення

стійкості

й

опороспроможності травмованої кінцівки, а також з оцінкою клінікофункціональних результатів лікування за AOFAS. Така кореляція була
найбільш істотною в ранні терміни після хірургічного лікування. Через
12 міс. спостереження показники стану оперованого НГС в обох групах
пацієнтів максимально наблизилися до фізіологічних, хоча в групі
дослідження вони все ж були трохи кращими порівняно з групою порівняння.
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове рішення
наукової

проблеми

лікування

пацієнтів

і

переломами

кісточок

і

ушкодженням МГС.
Отримані результати вказали на необхідність збереження фізіологічної
рухомості в разі здійснення фіксації МГС. Це дозволило визначити показання
до хірургічного лікування та теоретично обґрунтувати розробку пристроїв,
що дає можливість поєднувати стабільний остеосинтез переломів зовнішньої
кісточки з надійною та фізіологічною фіксацією міжгомілкового зчленування
за умов його ушкодження.
Таким чином, запропоновано методику комплексного лікування
пацієнтів із зазначеними ушкодженнями, що включає хірургічний етап і
медичну реабілітацію, яка була апробована і впроваджена в клінічну
практику. Аналіз результатів лікування зі застосуванням розробленої та
загальновідомих методик оцінювання стану НГС показав істотне поліпшення
функціональних результатів лікування, зменшення ймовірності можливих
ускладнень і підвищення якості життя хворих у досліджуваній групі.
Клінічний приклад 1
Хвора К., 50 років, не працює (історія хвороби № 890), госпіталізована
15.01.2014 із діагнозом: закритий черезсиндесмозний перелом зовнішньої
кісточки правого НГС з ушкодженням МГС і дельтоподібної зв’язки – тип
44-В2.1. Травма побутова, у результаті падіння з велосипеда. Перша
допомога надана в ЦРЛ за місцем проживання, кінцівку іммобілізували
гіпсовою шиною, після чого пацієнтку доставили в клініку. У плановому
порядку під спинно-мозковою анестезією виконано операцію – відкриту
репозицію, накістковий остеосинтез зовнішньої кісточки передзігнутою
пластиною
напруженою

з

поліаксіальним
петлею,

ушивання

блокуванням
ушкодження

гвинтів,

фіксація

дельтоподібної

МГС

зв’язки.

Проведено курс антибактеріальної профілактики. Рани загоїлись первинним
натягом. Іммобілізацію кінцівки виконували задньою гіпсовою шиною
протягом 3 діб із моменту операції (рис. 5.9).
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Повне відновлення функції оперованої кінцівки зафіксовано на 7-му
тижні. Металоконструкції видалені через рік після операції.

а

б

Рис. 5.9. Рентгенограми пацієнтки К. (історія хвороби № 890): а) після
травми, б) після хірургічного лікування.
Контрольні огліди проведено через 3, 6 і 12 міс. після травми. Оцінка за
шкалою AOFAS склала 81, 93 і 97 балів, Коефіцієнт опорності – 0,86, 0,93, і
0,96; ступінь навантаження ушкодженої кінцівки – 44, 47 і 48 % відповідно.
Скарг не пред’являє, обсяг рухів у правому НГС повний. Ознак
нестабільності НГС немає. Результат оцінений як відмінний (рис. 5.10).

а
б
Рис. 5.10. Результат лікування хворої К. (історія хвороби № 890) через
12 міс. після операції: а) рентгенограма після видалення фіксаторів, б) обсяг
рухів у НГС.
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Клінічний приклад 2
Хворий Д., 28 років, водій (історія хвороби № 2037), поступив до
клініки через 5 днів після травми 27.01.14 із діагнозом: закритий перелом
обох кісточок правої гомілки, ушкодження МГС, підвивих стопи – 44 С2.3
(рис. 5.11).

а
б
Рис. 5.11. Рентгенограми хворого Д. (історія хвороби № 2037): а) після
травми, б) після хірургічного лікування.
Під час обстеження виявлено виражений набряк, біль під час пальпації
в проекції обох кісточок і суглобової щілини, деформацію контурів суглоба,
рухи в суглобі різко обмежені через біль. На рентгенограмах зареєстровано
надсиндесмозний перелом зовнішньої кісточки, перелом присередньої
кісточки, розбіжність вилки НГС, підвивих стопи. Хворий обстежений,
проведена протинабрякова терапія і 06.02.2014 під спинно-мозковою
анестезією виконано операцію: відкриту репозицію, накістковий остеосинтез
перелому малогомілкової кістки, остеосинтез присередгьої кісточки за
Вебером, стабілізацію МГС двома напруженими петлями. Післяопераційний
період перебігав без особливостей. Кінцівку фіксували гіпсовою шиною
протягом 3 днів після операції. На 6-ту добу пацієнта виписано на
амбулаторне лікування. Повний обсяг рухів у НГС відновлений через 5
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тижнів після операції. До праці за фахом повернувся через 9 тижнів.
Металоконструкції видалені через 12 міс. Пацієнта обстежено через 3, 6 і
12 міс. після травми: оцінка за шкалою AOFAS становила 72, 88 і 92 балів,
Коефіцієнт опорності – 0,75, 0,91, і 0,94; ступінь навантаження ушкодженої
кінцівки – 36, 44 і 45 % відповідно. Скарг не пред’являє, конфігурація
суглобів симетрична, функція відновлена повністю, ознак нестабільності
НГС немає. Результат оцінений як хороший (рис. 5.12).

а

б

Рис. 5.12. Результат лікування хворого Д. (іст. хвороби № 2037) через
12 міс. після операції: а - після видалення фіксаторів, б - обсяг рухів в НГС
Таким

чином,

запропонована методика

лікування

пацієнтів

із

використанням накісткових пластин із поліаксіальним блокуванням гвинтів
для остеосинтезу переломів кісточок і стабілізацією МГС методом
напруженої петлі дає змогу отримати позитивні результати лікування в
95,5 % випадків.
5.4 Аналіз помилок і ускладнень
Аналіз помилок і ускладнень, які виникли в результаті хірургічного
лікування пацієнтів із переломами кісточок і ушкодженням МГС дав змогу
дійти висновку, що на результат лікування та ризик виникнення ускладнень
впливають характер перелому кісточок і елементів МГС, тяжкість
ушкодження м’яких тканин, терміни виконання хірургічного втручання. Крім
того, потрібно відзначити, що навіть у разі правильного вибору тактики і
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відповідного технічного виконання хірургічного втручання можливий
розвиток ускладнень, пов’язаних із несвоєчасним зверненням хворих за
допомогою, порушенням ними лікувального режиму. До останніх, перш за
все, належить недотримання режиму навантаження оперованої кінцівки,
невиконання повноцінної медичної реабілітації в післяопераційному періоді.
За матеріалами роботи нами проведено аналіз ускладнень, які виникли у
хворих обох груп у термін спостереження до 1 року. Серед 80 пацієнтів обох
клінічних груп у 9 виникли ускладнення, структуру яких наведено в табл. 5.7.
Таблиця 5.7
Структура ускладнень у хворих груп дослідження та порівняння
Група пацієнтів
Ускладнення

дослідження

порівняння

(n = 44)

(n = 36)

1 (2,3%)

1 (2,8%)

Міграція фіксаторів

0

1 (2,8%)

Перелом гвинта

0

3 (8,3%)

1 (2,3%)

1 (2,8%)

0

1 (2,8%)

2 (4,6%)

7 (19,5%)

Поверхневе порушення
загоєння рани

Нагноєння
післяопераційної рани
Пізня втрата репозиції
Усього

У групі дослідження в одному випадку спостерігали поверхневе
порушення загоєння рани ділянки овального кортикального ґудзикового
фіксатора на медіальній поверхні великогомілкової кістки. Це ускладнення ми
пов’язуємо з порушенням техніки встановлення фіксатора, а саме недостатньо
щільним приляганням овального ґудзикового фіксатора безпосередньо до
поверхні кістки та появи мікрорухомості фіксатора в м’яких тканинах.
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Створення спокою кінцівки, призначення протизапальної терапії протягом 14
діб дало змогу усунути ускладнення і в подальшому отримати задовільний
результат лікування. Також, в одному випадку в пацієнта групи дослідження з
відкритим переломом кісточок (тип II за класифікацією Gustilo–Anderson)
виникла глибока інфекція післяопераційної рани ділянки медіальної кісточки.
Проведено повторну ревізію, обробку рани, призначений 5-денний курс
антибіотикотерапії. Запалення було купіроване, рана загоїлась, фіксатори
ділянки перелому медіальної кісточки не видаляли.
У групі порівняння в одному випадку визначено поверхневе порушення
загоєння рани ділянки головки позиційного гвинта, яке було купіроване
аналогічним консервативним лікуванням. В одному випадку спостерігали
міграцію позиційного гвинта в терміні 4 тижні після операції, що обумовило
його видалення й іммобілізацію НГС до 2 міс. із моменту операції. У трьох
випадках зафіксовано перелом позиційного гвинта. Причиною цього
ускладнення стало порушення хворими режиму медичної реабілітації – повне
навантаження на оперовану кінцівку до видалення позиційного гвинта. В
одному випадку після видалення позиційного гвинта в термін 8 тижнів
спостерігали пізню втрату репозиції перелому малогомілкової кістки, що в
подальшому призвело до розвитку тугорухомості й остеоартрозу НГС.
Найважчим ускладненням у групі порівняння став випадок нагноєння
післяопераційної рани в одного пацієнта. Причиною був нераціональний
термін хірургічного втручання до якісного санування шкіри та нормалізації
стану м’яких тканин ділянки травми. Проведено ревізію та санацію рани, на
10-ту добу – видалення металоконструкцій та фіксацію гіпсовою шиною. У
термін 12 міс. після операції у хворого на контрольній рентгенограмі були
ознаки посттравматичного дегенеративно-дистрофічного процесу, відповідно
остеоартрозу III стадії (звуження суглобової щілини, локальний плямистий
остеопороз, зони субхондрального склерозу, крайові остеофіти). Оцінка за
шкалою AOFAS в 3, 6 і 12 міс. склала відповідно 27, 41 і 56 балів, при оцінці
опороспроможності методом базометрії коефіцієнт опорності склав 0,36,
0,57, і 0,74, ротація центрів тиску 1,7, 0, 9, 0,6, ступінь навантаження
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ушкодженої кінцівки склала 27 %, 31 % і 39 % відповідно.
Таким чином, аналіз функціонального стану кінцівки за шкалою
AOFAS показав, що в групі дослідження через 3 міс. після хірургічного
лікування у більшості (56,81 %) пацієнтів спостерігали відмінні та добрі
результати, у 29,55 % – задовільні та лише у 13,64% – незадовільні. В
аналогічний термін в групі порівняння відмінних результатів взагалі не
виявлено, добрі результати відмічено лише у чверті випадків, задовільні – в
55,56 % пацієнтів. При цьому частка незадовільних результатів становила
19,44 %, що майже втричі на (29,83 %) більше, ніж у групі дослідження.
Таким чином, різниця в показниках динаміки відновлення функції НГС
оперованої кінцівки особливо помітна в перші 6 міс. після хірургічного
втручання, що, в свою чергу, набуває особливого значення для попередження
раннього розвитку посттравматичних дегенеративно-дистрофічних змін в
ушкодженому

суглобі

та

мінімізації

наслідків

перенесених

травм,

забезпечуючи сприятливіший функціональний результат.
Суб’єктивне оцінювання стану НГС оперованої кінцівки за лінійноаналоговою шкалою C. Olerud & H. Molander визначило кращу динаміку
відновлення стану оперованого суглоба в пацієнтів групи дослідження
порівняно з відповідною динамікою в групі порівняння.
У

результаті

базометричного

аналізу

результатів

хірургічного

лікування пацієнтів із переломами кісточок і ушкодженням МГС визначено,
що в групі дослідження, де застосовано фіксацію МГС методом напруженої
петлі, показники коефіцієнта опорності, ротації центрів тиску та ступінь
навантаження на оперовану кінцівку були достовірно кращими на всіх
термінах спостереження порівняно з показниками групи порівняння. Окремо
варто зауважити, що найбільша різниця значень вимірів відзначена в ранніх
термінах, поступово зменшуючись до 12 міс.
Рівень якості життя хворих груп дослідження та порівняння, оцінений
за шкалою SF-36 прямо корелював із загальним суб’єктивним станом
суглоба, яке визначалося за лінійно-аналоговою шкалою Olerud & Molander,
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показниками апаратної оцінки відновлення стійкості й опороспроможності
травмованої кінцівки, а також з оцінкою клініко-функціональних результатів
лікування за AOFAS. Така кореляція була найбільш вираженою в ранні
терміни після хірургічного лікування.
У результаті оцінювання помилок і ускладнень встановлено, що більше
половини ускладнень у групі порівняння пов’язані зі застосуванням жорсткої
фіксації

позиційним

гвинтом

МГС.

Іншими

причинами

неповного

відновлення функції з’явилися несвоєчасно виконані хірургічні втручання,
порушення хворими режиму лікування і недотримання етапності медичної
реабілітації.
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ВИСНОВКИ
1. Незважаючи на велику кількість досліджень, питома вага
незадовільних результатів лікування пацієнтів з переломами кісточок з
ушкодженням МГС залишається високою (5–36 %), а первинний вихід на
інвалідність коливається від 7 до 12 %. Причинами незадовільних
результатів,

разом

із

пізнім

зверненням

пацієнтів,

є

відсутність

диференційованих підходів до лікування і недостатньо стабільна фіксація
відламків і міжгомілкового синдесмоза.
2. На підставі аналізу НДС системи «кістка – фіксатор» за умов
остеосинтезу підсиндесмозних і черезсиндесмозних переломів зовнішньої
кісточки виявлено суттєві переваги щодо міцності та жорсткості фіксації
розробленою накістковою пластиною з поліаксіальним блокуванням гвинтів
порівняно з 1/3-трубчастою пластиною АО. Максимальна величина
розкриття перелому в разі фіксації перелому типу А запропонованою
пластиною виявилася меншою на 25 %, а за умов перелому типу В
виявилася несуттєвою.
3. У результаті математичного моделювання запропоновано методику
стабілізації міжгомілкового синдесмоза двома напруженими петлями, яка
забезпечує стабільність фіксації у фронтальній і сагітальній площинах.
Розраховано величину оптимального кута між напруженими петлями – 63°.
Найбільш наближеним до нього з урахуванням анатомії надп’ятковогомілкових суглобів виявився кут відхилення між напруженими петлями
39,25° ± 2,96° в разі їх встановлення на рівні 2 см вище суглобової щілини.
За умов встановлення напружених петель на рівні 4 см вище суглобової
щілини кут відхилення між ними дорівнює 29,91° ± 2,3°. Це свідчить про
необхідність

розташування напружених петель якомога ближче до

суглобової щілини.
4. На підставі експериментального дослідження з визначення
особливостей фіксації міжгомілкового синдесмоза методом динамічної
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фіксації напруженими петлями встановлено збереження рухомості в
міжгомілковому зчленуванні на рівні неушкодженого суглоба. Доведено,
що амплітуда рухів на рівні міжгомілкового синдесмоза при фіксації
міжгомілкового синдесмоза двома напруженими петлями – 1,13 ± 0,12 мм
більше наближена до амплітуди рухів в неушкодженій кінцівці (1,12 ± 0,03
мм) в порівнянні з фіксацією однією напруженою петлею (1,16 ± 0,07 мм).
Відповідно і показники міжгомілкового діастазу за умов ротаційного
навантаження при фіксації міжгомілкового синдесмоза двома напруженими
петлями також були більш наближені до показників неушкодженої кінцівки,
ніж при фіксації однією петлею.
5.

Вдосконалено

методику остеосинтезу переломів

зовнішньої

кісточки з динамічною стабілізацією міжгомілкового синдесмоза, яка
забезпечує стабільну фіксацію перелому та міжгомілкового синдесмоза із
збереженням рухомості в ньому, та дає змогу уникнути етапної операції з
видалення імплантатів, які блокують синдесмоз.
6. Аналіз результатів лікування пацієнтів із переломами кісточок з

ушкодженням міжгомілкового синдесмоза із застосуванням розробленого
методу показав, що в ранні терміни після операції (3 міс.), в групі
дослідження функціональні результати за шкалою AOFAS були кращими на
17 %, а за лінійно-аналоговою шкалою Olerud & Molander – на 20,8 %,
також кращими були показники стійкості і опороспроможності у хворих
групи дослідження: коефіцієнт опорності на 20 %, ступінь навантаження
маси тіла на 23,3 %. Якість життя за системою SF–36 в групі дослідження на
цей термін також була істотно кращою: за показником фізичного
компонента здоров'я на 21 %, психологічного компонента здоров'я - на
7,4 %. Використання запропонованого методу лікування переломів кісточок
з ушкодженням міжгомілкового синдесмоза забезпечило низький рівень
ускладнень – 4,6 % проти 19,5 % у групі порівняння, а також відмінні та
добрі результати лікування у 95,5 % пацієнтів.
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systematic review of suture-button versus syndesmotic screw in the treatment of
distal tibiofibular syndesmosis injury. BMC Musculoskeletal Disorders, 18(1).
doi:10.1186/s12891-017-1645-7
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ДОДАТОК А
ШКАЛА ANKLE-HINDFOOT SCALE AOFAS (AMERICAN
ORTHOPAEDIC FOOT AND ANKLE SOCIETY) ДЛЯ ОЦІНКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО
СУГЛОБА
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Показник

Бали

2
Біль (усього 40 балів)
Відсутність больового синдрому
Помірний, періодичний больовий синдром
Помірний, щоденний больовий синдром
Виражений, постійно присутній больовий синдром

3

Відмітка
обстежуваного
4

40
30
20
0

Функція (всього 50 балів)
Обмеження активності, необхідність опори
Немає обмежень всіх видів активності, опора не потрібна
10
Немає обмежень у повсякденній активності, обмеження при 7
заняттях спортом, додаткова опора не потрібна
Обмеження в повсякденному житті і при заняттях спортом, 4
тростина
Виражене обмеження в повсякденному житті і при заняттях 0
спортом, ходунки, милиці, інвалідний візок
Максимальна дистанція ходьби в кварталах
Більше 6
5
4-6
4
1-3
2
Менше 1
0
Поверхня при ходьбі (нерівні поверхні)
Немає труднощів на будь-яких поверхнях
5
Деякі труднощі при ходьбі по пересіченій місцевості,
3
сходах, похилій поверхні
Виражені труднощі при ходьбі по пересіченій місцевості,
0
сходах, похилій поверхні
Порушення ходи
Не має, слабке
8
Помірне
4
Значне
0
Рухи в сагітальній площині (згинання плюс розгинання) в градусах
Норма або незначне обмеження (30 або більше)
8
Помірне обмеження (29-15)
4
Значне обмеження (менше 15)
0
Рухи заднього відділу стопи (супінація плюс пронація) в процентах від норми
Норма або незначне обмеження (75-100% від норми)
6
Помірне обмеження (25-74% від норми)
3
Значне обмеження (менее 25% від норми)
0
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1
8

9

Продовження додатку А
2
3
4
Стабільність заднього відділу стопи і надп’ятково-гомілкового суглоба (передньозадня, бічна)
Стабільний
8
Нестабільний
0
Осьова установка надп’ятково-гомілкового суглоба і заднього відділу стопи до
плоскої поверхні (всього 10 балів)
Нормальна установка заднього відділу стопи без відхилення 10
від осі кінцівки, задня частина стопи добре адаптована до
поверхні
Нормальна установка заднього відділу стопи з незначним
8
відхиленням від осі кінцівки, зниження адаптації заднього
відділу стопи до поверхні, скарг немає
Відхилення заднього відділу стопи від осі кінцівки,
0
пред’являє скарги
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ДОДАТОК Б

194

Продовження Додатку Б
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ДОДАТОК В
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті:
1.
Шишка

Кожем’яка, М. О., Краснопьоров, С. М., Головаха, М. Л., &
І. В.

(2012).

Лікування

больового

синдрому

у

ранньому

післяопераційному періоді у пацієнтів з травмами надп’ятково-гомілкового
суглоба. Острые и неотложные состояния в практике врача, 1 (30). Режим
доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1310.
Автором особисто проведено частину досліджень, проаналізовано й
узагальнено його результати, сформульовано висновки.
2.

Кожем’яка, М. О., Головаха, М. Л., & Криворучко, Є. А. (2013).

Експериментальне обґрунтування відновлення міжгомілкового синдесмозу
при переломах кісточок за допомогою напруженої петлі. Військова медицина
України, 14 (1), 32-38.
Особистий внесок автора полягає у виконанні досліджень, аналізі й
узагальненні отриманих результатів.
3.

Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2014).

Використання напруженої петлі при хірургічному лікуванні переломів
кісточок із пошкодженням міжгомілкового синдесмозу. Травма, 15 (2), 99103. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2014_15_2_23
Особистий внесок автора полягає у виконанні хірургічних втручань,
аналізі клінічного матеріалу та результатів лікування.
4.

Головаха,

М. Л.,

Кожемяка,

М. А.,

Панченко,

С. П.,

&

Красовский В. Л. (2014). Оценка напряжения и деформации системы «кость –
фиксатор» при накостном остеосинтезе переломов наружной лодыжки.
Ортопедия, травматология и протезирование, 4 (597), 14–19. doi:
https://doi.org/10.15674/0030-59872014414-19
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Особистий внесок автора полягає у проведенні частини досліджень,
аналізі й узагальненні результатів, формулюванні висновків.
5.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Криворучко, Е. А. (2014).

Применение напряженной петли в хирургическом лечении переломов с
повреждением

межберцового

синдесмоза.

Збірник

наукових

праць

Української військово-медичної академії «Проблеми військової охорони
здоров’я», 42, 232–244.
Особистий внесок автора полягає в обстеженні хворих, виконанні
хірургічних втручань, аналізі клінічного матеріалу.
6.

Головаха,

М. Л.,

Кожемяка,

М. А.,

Панченко,

С. П.,

Красовский, В. Л., & Шевельов А. В. (2015). Моделирование фиксации
берцовых костей напряженными петлями при повреждениях межберцового
синдесмоза. Ортопедия, травматология и протезирование, 3 (600), 27–35.
doi: https://doi.org/10.15674/0030-59872015327-35
Особистий внесок автора полягає в проведенні частини досліджень,
аналізі й узагальненні отриманих результатів, формулюванні висновків.
7.

Golovakha, M. L., Kozhemyaka, M. A., & Maslennikov, S. O.

(2016). Evaluation of the results of surgical treatment of ankle fractures with the
tibiofibular syndesmosis injury. Запорожский медицинский журнал, 6 (99), 72–
76. doi: 10.14739/2310-1210.2016.6.85529
Особисто автором взято участь у проведенні досліджень, виконанні
хірургічних втручань, аналізі й узагальненні отриманих результатів.
8.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Масленников С.О. (2018).

Экспериментальное

обоснование

прочности

фиксации

повреждений

межберцового синдесмоза методом «напряженной петли». В И. Я. Львович,
Н. М. Орлов, А. П. Преображенский, А. В. Толбатов, О. Н. Чопоров (Ред.).
Научное окружение современного человека: Экономика, Менеджмент,
Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское хозяйство, География
и Геология: монография (С. 85-91). Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. doi:
10.30888/978-617-7414-30-7.0
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Автором проведено частину досліджень, проаналізовано отримані
результати);
Патенти:
9. Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., Шишка, І. В., & Криворучко
Є. А. (2014). Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу
малогомілкової

кістки

з

пошкодженням

дистального

міжгомілкового

синдесмозу. Патент № 95304 UA.
Особистий внесок полягає в проведенні інформаційно-патентного
пошуку, частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів.
10. Головаха, М. Л., & Кожем’яка, М. О. (2015). Пристрій для
хірургічного лікування надсиндесмозних переломів дистального відділу
малогомілкової кістки з пошкодженням міжгомілкового синдесмозу. Патент
№ 103315 UA.
Особистий внесок полягає у проведенні інформаційно-патентного
пошуку, частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів.
Нововведення:
Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2016).

11.

Пристрій для остеосинтезу переломів дистального відділу малогомілкової
кістки

з

пошкодженням

дистального

міжгомілкового

синдесмозу.

Реєстраційний № 400/2/15. Перелік наукової (науково-технічної) продукції,
призначеної для впровадження Досягнень медичної науки у сферу охорони
здоров’я, 2, 323.
Автором взято участь у впровадженні запропонованого пристрою в
клінічну практику, проаналізовано результати лікування пацієнтів.
12.
Пристрій

Головаха, М. Л., Кожем’яка, М. О., & Криворучко, Є. А. (2017).
для

хірургічного

лікування

надсиндесмозних

переломів

дистального відділу малогомілкової кістки з пошкодженням міжгомілкового
синдесмозу. Реєстраційний № 278/3/16. Перелік наукової (науково-технічної)
продукції, призначеної для впровадження Досягнень медичної науки у сферу
охорони здоров’я, 3.
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Автором взято участь у впровадженні запропонованого пристрою в
клінічну практику, проаналізовано результати лікування пацієнтів.
Тези доповідей:
13.

Головаха,

М. Л.,

Шишка,

И. В.,

Кожемяка,

М. А.,

&

Красноперов, С. И. (2011). Лечение повреждений капсульно-связочного
аппарата голеностопного сустава при переломах лодыжек. Сборник научых
трудов по материалам международной научно-практической конференции
«Научные исследований и их практическое применение, современное
состояние и пути развития 2011», Одесса, 4-5 октября 2011, Науководослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України,
Одеський національний морський університет, 27, 40–44.
Особистий внесок полягає в проведенні інформаційно-патентного
пошуку, частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів.
14.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., & Шишка, И. В. (2012).

Применение

малоинвазивного

остеосинтеза

при

лечении

переломов

лодыжек. Літопис травматології та ортопедії, № 1-2 (23-24), 257.
Особистий внесок полягає у проведенні інформаційно-патентного
пошуку, частини досліджень, аналізі й узагальненні отриманих результатів.
15.

Головаха, М. Л., Шишка, И. В., & Кожемяка, М. А. (2013).

Применение такелажной петли в хирургическом лечении переломов лодыжек
с повреждение межберцового синдесмоза. Материалы международной
научно-практической

конференции

«Современные

направления

теоретических и практических исследований 2013», Сборник научных
трудов SWorld, 1 (1), 38-41.
Особистий внесок автора полягає в обстеженні хворих, виконанні
хірургічних втручань, наданні й аналізі клінічного матеріалу дослідження.
16.

Головаха, М. Л., Кожемяка, М. А., Панченко, С. П., & Шишка,

И. В. (2013). Оценка напряжения и деформации системы «кость – фиксатор»
при

остеосинтезе

подсиндесмозных

переломов

наружной

лодыжки

предложенным фіксатором. Збірник наукових праць XVI з’їзду ортопедів-

199

травматологів України (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.), Міністерство охорони
здоров’я України, Академія медичних наук України, ВГО «Українська
асоціація ортопедів-травматологів», 428–430.
Особистий внесок полягає у проведенні інформаційно-патентного
пошуку, частини досліджень, аналізі та узагальненні отриманих результатів.
17.

Кожемяка, М. А., & Головаха, М. Л. (2015). Использование

динамической фиксации межберцового синдесмоза при хирургическом
лечении надсиндесмозных переломов лодыжек. Матеріали II–го з’їзду ВГО
«Українська

асоціація

травматології

та

остеосинтезу»,

Проблеми

травматології та остеосинтезу, 1 (1), 53-55.
Особистий внесок автора полягає в обстеженні хворих, виконанні
хірургічних втручань, наданні та аналізі клінічного матеріалу дослідження.
18.

Кожем’яка М. О., Масленіков, С. О. & Головаха, М. Л. (2016).

Порівняння результатів хірургічного лікування пошкоджень між гомілкового
синдесмозу

при

переломах

конференції

«Актуальні

кісточок.

питання

Матеріали

лікування

науково-практичної

патології

суглобів

та

ендопротезування» (Запоріжжя, 8-9 вересня 2016), Запорізький державний
медичний університет, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.
М. І. Ситенка НАМН України», 41-42.
Особисто автором обстежено пацієнтів, виконані хірургічні втручання,
проаналізовано його результати.
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