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АНОТАЦІЯ
Омельченко Т.М. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками
ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне
дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» (222 – медицина). –
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Міністерства
охорони здоров’я України; Державна установа «Інститут патології хребта та
суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук
України», Харків, 2019.
На підставі аналізу несприятливих наслідків ушкоджень надп’ятковогомілкового суглоба (НГС) визначено, що їх структура представлена в 29,9 %
прогресуючими післятравматичними остеохондральними ураженнями та
дефектами, у тому числі в 10,5 % асептичним некрозом надп’яткової кістки
та тяжким остеоартрозом внаслідок її переломів (тип 81 за АО), 19 % —
застарілими ушкодженнями капсульно-зв’язкового апарата з явищами
нестабільності, 36,4 % — хибно консолідованими та неконсолідованими
переломами кісточок гомілки (наслідки переломів типу 44 за АО), 14,7 % —
наслідками переломів дистального епіметафіза (ДЕМ) кісток гомілки (тип 43
за АО) з порушенням біомеханічної осі та хибними установками стопи, на
фоні яких прогресують дегенеративно-деструктивні зміни в НГС з втратою
функції й опороздатності кінцівки. Встановлено, що несприятливі наслідки
ушкоджень НГС у 88,6 % випадків виникають у строки до 3 років після
травми, при цьому 50,8 % пацієнтів звертаються для лікування в період від 1
до 3 років, а 37,8 % — упродовж першого року після травми.
Останніми десятиріччями отримано нові знання щодо метаболізму та
регенерації кісткової та хрящової тканин, біомеханіки НГС і стопи,
розроблені нові методи ранньої діагностики ушкоджень НГС та їхніх
наслідків, імітаційного комп’ютерного моделювання (ІКМ) та планування,
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створені

сучасні

методики

відновного,

реконструктивного

та

реабілітаційного лікування. Проте підходи до їхнього застосування, переваги
та недоліки часто мають дискутабельний, а іноді суперечливий характер.
Зазначене обумовлює актуальність обраного напряму дослідження.
Метою роботи стало покращення результатів лікування пацієнтів із
негативними наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба на
підставі розроблення та впровадження системи діагностики, планування,
хірургічного лікування, реабілітації та прогнозування віддалених результатів.
Шляхом експериментального натурного біомеханічного та рентгенологічного дослідження розроблено спосіб неінвазивного визначення модуля
пружності спонгіозної (E = 3 × HU - 407) та компактної (E = 6,3 × HU - 1905)
кісткової

тканини

кісток

НГС.

Отримані

формули

відображають

кореляційно-регресійну закономірність між комп’ютерно-томографічною
рентгенологічною щільністю кісткової тканини (HU) та механічними
властивостями (Е) (пат. 133693 UA). Це дозволило створювати релевантні та
точні імітаційні комп’ютерні моделі для передопераційного планування та
прогнозування

результатів

лікування

пацієнтів

із

несприятливими

наслідками ушкоджень НГС.
На підставі натурних стендових досліджень та ІКМ надкісточкових
коригувальних остеотомій великогомілкової кістки (ВГК) доведено, що
конструкція фіксатора істотно впливає на деформації системи «кістка –
фіксатор» за статичних і циклічних навантажень. Визначено, що в разі
надкісточкових остеотомій ВГК найбільш жорсткими та стабільними є
біомеханічні системи з медіальною блокованою пластиною «puddi-plate» та
передньолатеральною блокованою L-подібною пластиною, де допустимі
зусилля на стискання становлять 217 і 308 Н, згинання 34 і 73 Н, кручення —
18,8 і 17,9 Н/м відповідно. У цих системах виявлено найбільшу величину
еквівалентних за Мізесом допустимих напружень у гвинтах і пластинах. На
підставі отриманих даних обґрунтовано вибір конструкцій для внутрішнього
МОС за надкісточкових коригувальних остеотомій ВГК. Доведено, що для
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медіальної остеотомії з відкритим клином найбільшу стабільність і
жорсткість фіксації забезпечує медіальна блокована пластина «puddi-plate»;
для медіальної остеотомії з закритим клином — медіальна блокована
пластина з міні-гвинтами; для латеральної остеотомії зі закритим або
відкритим клином, передньої та фокусної купольної — передньолатеральна
L-подібна блокована пластина.
Розроблено

фіксатор

для

МОС

при

коригувальній

латеральної кісточки гомілки (пат. 131977 UA).

остеотомії

На підставі ІКМ

біомеханічної системи «малогомілкова кістка з остеотомією – фіксатор»
встановлено, що в кортикальній частині кістки найбільші концентрації
напружень виникають у місцях максимально наближених до зони остеотомії,
а також у ділянці розташування спиць, але не перевищують 29,3 МПа (згин)
та 67,4 МПа (кручення), що відповідно у 4,1 і 1,7 разу менше межі міцності
для компактної кістки (120 МПа). Максимальні величини концентрацій
напружень у спонгіозній кістці становили 4,5-4,8 МПа (гранична величина –
5 МПа); величини максимальних напружень у титанових елементах за всіх
видів навантажень не перевищували межу міцності титанового сплаву Ti6Al-4V (1100 МПа). Визначено, що величини максимально допустимих
навантажень у моделі становлять 219,6 Н (згинання) та 1,67 Н/м (кручення), а
максимальні величини переміщень її елементів під дією функціональних
навантажень не перевищують 0,3 мм, що виключає необхідність додаткової
післяопераційної іммобілізації.
На підставі експериментальних досліджень на кролях доведено, що
застосування збагаченої тромбоцитами аутологічної плазми та клітин
кісткового мозку в разі остеохондральних ушкоджень НГС забезпечує
формування в зоні дефекту гіаліноподібного хряща з незначною вираженістю
дегенеративних

процесів

у

клітинних

структурах

та

відновленням

субхондральної кістки в зоні ураження.
У клінічній частині роботи розроблено класифікацію остеохондральних
ушкоджень НГС із поділом їх на малі (площа до 1,0 см2, об’єм до 1,5 см3),

5
середні (площа 1,0–2,0 см2, об’єм до 3,0 см3) та великі (площа понад 2,0 см2,
об’єм понад 3,0-4,0 см3). Установлено, що розмір ушкодження, вік пацієнта і
вираженість остеоартрозу мають вирішальне прогностичне значення та
обумовлюють диференційований вибір лікувальної тактики. Обґрунтоване
застосування

удосконалених

артротомічної

мозаїчної

методик

артроскопічної

остеохондропластики

НГС,

абразивної

й

регенеративних

технологій (PRP і клітини кісткового мозку), розроблені підходи до
післяопераційного ведення та реабілітації, а також алгоритм вибору тактики
лікування пацієнтів з остеохондральними ушкодженнями НГС забезпечують
добрі органозбережні результати у віддаленому періоді, достовірно (p < 0,01)
кращі порівняно з групою контролю при оцінюванні больового синдрому,
функціональної здатності та якості життя пацієнтів.
Розроблено спосіб коригувальної остеотомії латеральної кісточки
гомілки (пат. 131395 UA; 120230 UA) та біомеханічно обґрунтований
фіксатор для МОС (пат. 131977 UA). Запропонований спосіб коригувальної
остеотомії

латеральної

кісточки

гомілки

є

технічно

простим,

малотравматичним відносно зв’язкового апарата і структур дистального
міжгомілкового синдесмозу, забезпечує можливість триплощинної корекції
деформованої кісточки. Застосування розробленого фіксатора полегшує
техніку остеосинтезу, зменшує ризик втрати корекції на його етапах,
дозволяє проводити функціональне лікування без гіпсової іммобілізації, чим
покращує результати лікування. Розроблено алгоритм диференційованого
вибору методики коригувальної остеотомії в разі післятравматичних
фронтальних деформацій у ділянці НГС, що базується на вивченні
скіалогічних показників, істотно полегшує визначення тактики лікування та
дозволяє уникнути типових помилок і ускладнень. На підставі аналізу
клініко-рентгенологічних і функціональних результатів доведено, що
впровадження розробленого алгоритму, передопераційного планування,
способів коригувальної остеотомії, післяопераційного ведення та реабілітації
пацієнтів із післятравматичними деформаціями в ділянці НГС забезпечує
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кращий органозбережний ефект у віддаленому періоді (p < 0,01) порівняно з
традиційними підходами.
Розроблено та біомеханічно обґрунтовано методику резекційного
артродезу НГС (пат. 57938 UA; 84723 UA; 131396 UA; 120229 UA).
Доведено, що під час виконання артродезу НГС стопу слід встановлювати
відносно осі великогомілкової кістки під кутом 90° у сагітальній площині,
під кутом 0°-5° вальгусу, 5° зовнішньої ротації, а також зміщувати назад на
1,0-1,5 см для зменшення плеча важеля сили тяжіння в одноплечому важелі
другого роду, яким є стопа. Це поліпшує біомеханічні умови ходьби,
зменшує енерговитрати, забезпечує оптимальні умови для настання
кісткового анкілозу у функціонально вигідному положенні, а також зменшує
навантаження на суміжні суглоби стопи. Удосконалено техніку виконання
резекційного артродезу, розроблено навігаційний пристрій для проведення
стрижнів і гвинтів (пат. 131976 UA). Розроблено алгоритм вибору засобів
фіксації при резекційному артродезі НГС, що дозволяє уникнути низки
помилок і ускладнень та покращити результати лікування. Доведено перевагу
застосування розробленої методики резекційного артродезу НГС (p < 0,01)
перед наявними, застосованими в групі порівняння, що засвідчено
функціональними, біомеханічними та рентгенологічними дослідженнями.
На підставі аналізу результатів реконструктивно-відновного лікування
пацієнтів основної групи у віддаленому періоді розроблено систему
прогнозування результатів, що передбачає можливість отримання низької,
середньої, вище середньої та високої імовірності позитивного результату в разі
застосування розробленої системи реконструктивно-відновного лікування в
кожній клінічній підгрупі. На підставі апробації розробленої системи
прогнозування встановлено, що точність прогнозу становить 74,5–84,2 %.
Наукова новизна отриманих результатів. Уперше на підставі
експериментальних натурних стендових і рентгенологічних досліджень
розроблено спосіб неінвазивного визначення модуля пружності кісткової
тканини в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба.
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Уперше на підставі натурних стендових досліджень та імітаційного
комп’ютерного моделювання обґрунтовано вибір засобів фіксації за умов
виконання коригувальних остеотомій на рівні дистального епіметафіза
великогомілкової кістки.
Уперше розроблено оригінальний фіксатор для металоостеосинтезу в
разі коригувальної остеотомії латеральної кісточки гомілки за авторською
методикою та на підставі імітаційного комп’ютерного моделювання
доведено, що система «малогомілкова кістка з остеотомією – оригінальний
фіксатор» характеризується оптимальними показниками жорсткості та
міцності,

що

виключає

необхідність

додаткової

післяопераційної

іммобілізації.
На
тваринах

підставі

експериментального

доведено

ефективність

дослідження

застосування

на

лабораторних

клітинних

технологій

(збагаченої тромбоцитами плазми і клітини кісткового мозку) для стимуляції
метаболізму та регенерації в разі остеохондральних ушкоджень і дефектів
надп’ятково-гомілкового суглоба.
Уперше, спираючись на результати аналізу МРТ, рентгенологічних і
клінічних

даних

удосконалено

розроблено

методику

класифікацію,

лікування

обґрунтовано

пацієнтів

з

тактику

й

остеохондральними

ушкодженнями та дефектами надп’ятково-гомілкового суглоба.
Уперше розроблено методику коригувальної остеотомії латеральної
кісточки

та

коригувальних

створено

систему

остеотомій

диференційованого

гомілки

в

разі

вибору

фронтальних

способу

деформацій

надп’ятково-гомілкового суглоба.
На підставі аналітичних, математичних і біомеханічних методів набуло
подальшого розвитку обґрунтування методики резекційного артродезу в
пацієнтів із термінальними стадіями післятравматичних дегенеративнодеструктивних змін надп’ятково-гомілкового суглоба.
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Уперше

на

підставі

багатофакторного

кореляційно-регресійного

аналізу розроблено систему прогнозування віддалених результатів лікування
пацієнтів із наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
Практичне

значення

одержаних

результатів.

Розроблена

неінвазивна методика визначення модуля пружності кісткової тканини для
застосування

цих

параметрів

під

час

індивідуального

імітаційного

комп’ютерного моделювання та дослідження параметрів систем «імплантат –
кістка».
Визначено ефективність застосування клітинних технологій (PRP і
клітини кісткового мозку) для оптимізації регенерації кістково-хрящової
тканини в разі ушкоджень у ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба.
Розроблена класифікація остеохондральних ушкоджень та дефектів в
ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба і тактичний алгоритм дозволяють
диференційовано підходити до вибору тактики лікування з високою
ефективністю у віддаленому періоді.
Розроблена методика коригувальної остеотомії латеральної кісточки й
алгоритм диференційованого вибору способу надкісточкових остеотомій
гомілки забезпечують зменшення кількості помилок та ускладнень під час
їхнього виконання та дають змогу покращити результати лікування хворих із
несприятливими наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
Модифікація методики виконання резекційного артродезу надп’ятковогомілкового суглоба та розроблений алгоритм вибору засобів фіксації під час
його виконання дають змогу оптимізувати біомеханіку й енергоємність
ходьби, зменшити навантаження на суміжні відділи опорно-рухової системи
та загалом покращити віддалені функціональні результати, зменшити
ускладнень і підвищить якість життя пацієнтів.
Розроблена система прогнозування результатів лікування пацієнтів із
наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, основана на
багатофакторному кореляційно-регресійному аналізі віддалених результатів,
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дозволяє визначити найефективнішу індивідуальну тактику й уникнути
хибних напрямків у лікуванні пацієнтів обраної категорії.
Застосування розробленої системи передопераційного планування,
реконструктивно-відновного лікування та реабілітації пацієнтів із наслідками
ушкоджень

надп’ятково-гомілкового

суглоба

дає

змогу

підвищити

ефективність лікування, покращити статико-динамічну функцію ураженої
кінцівки, зменшити відсоток ускладнень та підвищити якість життя
пацієнтів.
Ключові слова: надп’ятково-гомілковий суглоб, наслідки травм,
остеохондральні ушкодження та дефекти, коригувальна остеотомія кісточок,
надкісточкова коригувальна остеотомія, резекційний артродез надп’ятковогомілкового суглоба.
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SUMMARY
Omelchenko T.M. Surgical Treatment of the Patients with the Consequences
of Ankle Joint Injuries (experimental clinical study). - A qualified scientific work,
printed as a manuscript.
Dissertation for the degree of a Doctor of Medical Sciences, specialty 14.01.21 –
Traumatology and Orthopedics (222 - Medicine). – Bogomolets National Medical
University. Kyiv, 2019. – O.O. Bogomolets National Medical University of the
Healthcare Ministry of Ukraine; State Institution “M.I. Sitenko Institute of Spine
and Joints Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”,
Kharkiv, 2019.
Having analyzed the negative consequences of damages to an ankle joint
(AJ), we found them as represented in 29.9% of cases with progressive posttraumatic osteochondral lesions and defects, among them: 10.5% cases of
hucklebone aseptic necrosis and severe osteoarthritis due to the fractures thereof
(AO type 81), 19% of extend damages to the capsule-ligament apparatus with
instability, 36.4 % of shin condyles malunions and non-unions (consequences of
AO type 44 fractures), 14.7% of the consequences of fractures in distal
epimetaphysis (DEM) (AO type 43) with an impaired biomechanical axis and
wrong positioning of foot, the background for the progression of degenerativedestructive AJ changes significantly worsening functional and weight-bearing
capacity of a limb. We have ascertained that the adverse consequences of damage
to an AJ occur in 88.6% of cases during the nearest 3 years after the trauma, at that
50.8% of the patients seek treatment in the period from 1 to 3 years, and 37.8% of
them – in the first year after it.
In recent decades, the new information on metabolism and regeneration of
bone and cartilage tissues, AJ and foot biomechanics, appeared, as the new
methods for early diagnostics of AJ damage and their consequences: imitational
computer simulation (ICS) and planning; the new modern methods have been
created for recovery, reconstructive, and rehabilitation treatment. However,
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approaches to the use thereof, advantages and disadvantages are frequently
disputable, and sometimes controversial.
Task of the research: to improve outcomes of the patients with adverse
consequences of injuries to their ankle joint based on the development and
implementation of a system intended for diagnostics, rehabilitation, and forecasting
remote results.
By experimental natural biomechanical and X-ray study, elaborated was a
method for non-invasive determination of elasticity module of cancellous (E = 3 ×
HU - 407) and compact (E = 6,3 × HU - 1905) tissue of AJ bones. The equations
being obtained reflect a correlative-regressive regularity between radiological bone
tissue density, received using a computed tomography (HU) and its mechanical
features (E) (patent 133693 UA). This made us possible to create relevant and
accurate imitational computer models for pre-operational planning and forecasting
outcomes of patients with the consequences of damages to their AJ.
Based on the natural stand studies and ICS of supramalleolar osteotomies of
a tibia, we have approved that a fixing device's construction has a significant
impact on the deformities of a “bone-fixator” system upon static and cyclic
loadings. We have discovered that in case on supramalleolar osteotomies of a tibia,
the most rigid and stable are biomechanical systems with a «puddi-plate» medial
plate and an anterolateral locking L-shaped plate, where allowable compression
strains are 317 and 308 N, the same of bending – 34 and 73 N, and the same of
torsion – 18.8 and 17.9 N/m respectively. In these systems, discovered were the
largest values of equivalent allowable strains according to Mises in screws and
plates. Based on the received data, grounded was the choice of the devices for the
internal metal osteosynthesis while supramalleolar corrective osteotomies of an AJ.
It has been demonstrated that for a medial osteotomy with an open wedge, the most
stable and rigid fixation is ensured with a medial locking «puddi-plate»; for a
medial osteotomy with a closed wedge – a medial locking plate with mini-screws;
for a lateral osteotomy with the wedge either closed or opened, frontal or focused
domed – anterolateral L-shaped locking plate.
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A fixing device for metal osteosynthesis has been elaborated for correction
osteotomy of a lateral ankle (patent 131977 UA). Based on the ICS of a
biomechanical system “fibular bone osteotomy – fixing device” it has been
established that in a bone’s cortical portion, the highest concentrations of the
strains arise in the areas, closest to the osteotomy zone, as well as in the area of
nails, although not exceeding 29.3 MPa (bending) and 67.4 MPa (torsion), being
respectively in 4.1 and 1.7 times lower than the maximum strength of a compact
bone (120 MPa). Maximum values of strains concentrated in cancellous bone were
4.5-4.8 MPa (maximum strength – 5 MPa); the values of maximum strains in the
titanium elements for all types of loadings did not exceed the maximum strength of
the alloy Ti-6Al-4V (1,100 MPa). It was discovered that the values of maximum
allowable loadings of the model equal 219.6 N (bending) and 1.67 N/m (torsion),
while maximum values of dislocations of the components thereof being affected
with functional loadings did not exceed 0.3 mm, eliminating the necessity in an
additional post-surgical immobilization.
Based on experimental studies on rabbits it has been approved that in case of
AJ osteochondral lesions, the use of platelet-enriched autologous plasma and bonemarrow cells ensures the formation of hyaline-type cartilage in the area of the
lesion, with insignificant expression of the degenerative processes in cellular
structures, as well as subchondral bone recovery in the area of damage.
In the clinical portion of the research, elaborated was classification of AJ
osteochondral lesions, dividing them into small (area – under 1.0 cm2, volume –
under 1.5 cm3), middle-sized (area – 1.0-2.0 cm2, volume – up to 3.0 cm3), and
large (area – over 2.0 cm2, volume – over 3.0-4.0 cm3). It has been determined that
a lesion’s size, a patient’s age, and the expression of osteoarthritis are essentially
valuable for forecasting and stipulate a differentiated approach to treatment tactics.
Well-grounded is the use of the improved methods of arthroscopic abrasive and
arthrotomical mosaic osteochondroplastics to an AJ, regenerative techniques (PRP
and bone-marrow cell); approaches are elaborated to the post-surgical management
and rehabilitation, as well as algorithm for the choice of treatment tactics for the
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patients with AJ osteochondral lesions ensure good organ-preserving results in the
remote period, significantly (p < 0.01) better compared to the same of the control
group in terms of pain syndrome evaluation, functional capacity and quality of life
of the patients.
Elaborated was the method of correction osteotomy of shin lateral ankle
(patent 131395 UA; 120230 UA); biomechanically grounded was a fixing device
for metal osteosynthesis (patent 131977 UA). The method of correction osteotomy
to shin lateral condyle, being proposed is technically easy, low-traumatic towards
the ligament apparatus and structures of a distal tibiofibular syndesmosis, ensures
the possibility of three-dimensional correction of the deformed condyle. The use of
the fixator being developed improves the technique of osteosynthesis, reduces the
risk to loose correction on its stages, and allows functional therapy without plaster
immobilization, thus improving the outcomes. Elaborated was an algorithm for a
differentiated approach to the correction osteotomy for post-traumatic frontal
deformities in the AJ area, based on the studied skialogic values to simplify
significantly the choice for treatment tactics and allow avoiding typical mistakes
and complications. Based on the analysis of clinical-radiological and functional
results it has been proved that implementation of the algorithm being elaborated,
post-surgical management and rehabilitation for the patients with the posttraumatic deformities in the area of AJ ensure better organ-preserving remote
results (p < 0.01) compared to the traditional approaches.
The method of resection fusion to AJ has been elaborated and grounded
biomechanically (patent 57938 UA; 84723 UA; 131396 UA; 120229 UA). It was
approved that while the arthrodesis of AJ, a foot shall be positional in a sagittal
plane, at the angle of 0°-5° valgus, 5° external rotation, as well as displace in 1.01.5 cm posteriorly to reduce the lever arm for gravitation, as a foot acts as a singlearm lever of the second type. This improves biomechanical conditions for walking,
decreases the waste of energy, ensures proper conditions for the bone ankylosis
arising in a functionally favorable position, and reduces loadings on a foot’s
adjacent joints. Upgraded was a technique of the resection fusion; elaborated was a
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navigational device for placing nails and screws (patent 131976 UA). Developed
was an algorithm of choice for the fixation means for AJ resection fusion to avoid
a range of mistakes and complications, and improve the outcome. Approved was
the advantage of the method of AJ resection fusion (p < 0.01) being elaborated
over the existing ones applied in the group of comparison, then verified with
functional, biomechanical and radiological studies.
Based on the study of results of reconstructive-recovery treatment to patients
from the main group in a remote period, we have developed a result-forecasting
system able to distinguish low, middle, upper-middle, and high probability of
positive outcome after the use of the elaborated system of reconstructive-recovery
treatment in each clinical sub-group. On the grounds of approbation of the
forecasting system being elaborated is has been established that the accuracy of
prognostication makes 74.5-84.2 %.
Scientific novelty of the results: For the first time, a method for noninvasive determination of bone tissue elasticity modulus in the area of ankle joint
has been elaborated based on the experimental natural stand and radiological
studies.
For the first time, the choice of fixation means upon conditions of corrective
osteotomies on the level of tibial distal epimetaphysis has been grounded using
natural stand studies and imitational computer simulation.
For the first time, an original fixing device for metal osteosynthesis during
correction osteotomy of a lateral ankle has been created to be used according to the
author’s method. The imitational computer simulation has approved that the
system “fibular bone with osteotomy – original fixator” is specific with optimal
values of stiffness and strength, which eliminates the need for any additional postsurgical immobilization.
Experimental studies on laboratory animals have approved the efficiency of
cellular technologies (platelets-enriched plasma and bone-marrow cells) for
stimulation of metabolism and regeneration upon osteochondral lesions and defects
of an ankle joint.
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For the first time, based on analyses of MRI, X-ray and clinical data, we
have elaborated classification, grounded tactics and improved the method of
managing patients with osteochondral lesions and defects of an ankle joint.
For the first time, we have elaborated a method for correction osteotomy to a
lateral ankle and created a system for a differentiated approach to the method of
correction osteotomy of a shin in case of frontal deformities of an ankle joint.
Based on the analytic, mathematical, and biomechanical methods, further
developed was the grounding of the method of resection fusion in patients with
terminal stages of post-traumatic degenerative-destruction changes in ankle joints.
For the first time, on the ground of a multi-factor correlational-regressive
analysis, developed was the system for forecasting the remote outcomes of the
patients with the consequences of traumas to their ankle joint.
Practical values of the results: Developed was a non-invasive method to
determine bone tissue elasticity modulus; these values were used for individual
imitational computer simulation and analysis of the parameters of the “implantbone” system.
Determined was the efficiency of the cellular technologies (PRP and bonemarrow cells) to optimize regeneration of bone and cartilage tissue in the area of
ankle joint.
Elaborated were the classification of osteochondral lesions and defects in the
area of ankle joint, and the tactical algorithm allowing differentiated approach to
the choice of treatment tactic, highly efficient in the remote period.
The developed method of correction osteotomy to a lateral ankle and the
algorithm of a differentiated approach to the methods of shin supramalleolar
osteotomies ensure fewer mistakes and complications while treatment and make it
possible to improve the outcomes of the patients upon unfavorable consequences
of ankle joint traumas.
Modification to the method of resection fusion of the ankle and the
developed algorithm of choice for fixing devices allows optimization of
biomechanics and power-consumption of walking, reduces the loading on adjacent
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areas of locomotion system, and generally improves the remote functional results,
reduces the share of complications and enhances the patients’ quality of life.
The system, being elaborated to forecast the outcomes of patients with the
consequents of injuries to an ankle joint, based on a multi-factor correlationregression analysis of the remote results, allows choosing the most efficient
individual tactics and avoiding wrong treatment of this category of patients.
Implementation of the elaborated system of pre-surgical planning,
reconstructive, recovery treatment and rehabilitation of the patients with the
consequences of ankle joint injuries allows raising the efficiency of treatment,
improving static-dynamic functions of an injured limb, reducing the share of
complication, improving the patients’ quality of life.
Keywords: ankle joint, consequences of trauma, osteochondral lesions and
defects, correction osteotomy of the lateral ankle, supramalleolar correction
osteotomy, resection fusion of the ankle, ankle arthrodesis.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ
ВИМІРЮВАННЯ, СКОРОЧЕНЬ
ВГК

великогомілкова кістка

ЕОП

електронний оптичний перетворювач

ЗВС

задній відділ стопи

ІК

індекс коморбідності

ІКМ

імітаційне комп’ютерне моделювання

ІМТ

індекс маси тіла (body mass index)

(BMI)
КРБС

комплексний реґіонарний больовий синдром

КТ

комп’ютерна томографія

МГК

малогомілкова кістка

МРТ

магнітно-резонансна томографія

МСКТ

мультиспіральна комп’ютерна томографія

НГС

надп’ятково-гомілковий суглоб

НКО

надкісточкова коригувальна остеотомія

ОА

остеоартроз

ОХП

остеохондральні ушкодження

СКТ

спіральна комп’ютерна томографія

УЗД

ультразвукова діагностика

AAOS

асоціація американських хірургів ортопедів

ABG

аутологічна остеохондропластика

ACA

angulation correction axis

ACI

autologous chondrocyte implantation

AO OTA

асоціація остеосинтезу

AOFAS

шкала оцінки функціонального стану гомілковостопного
суглоба та стопи американської асоціації хірургів стопи та
гомілковостопного суглоба (American Orthopaedic Foot and
Ankle Society)

BMDCT

bone marrow-derived cell transplantation
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CORA

center of rotation of angulation

LCF

lig. calcaneofibulare

LTFA

lig. talofibulare anterior

MACI

matrix-induced autologous chondrocyte implantation

MF

мікрофрактуринг

MP

мозаїчна остеохондральна пластика

NJR

National Joint Registry For England, Wales, Northern Ireland
And The Isle Of Man

NRS

бальна рейтингова шкала болю

PRP

platelet rich plasma

STAR

Scandinavian Total Ankle Replacement

VAS

візуальна аналогова шкала болю
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження
Ушкодження кісток надп’ятково-гомілкового суглоба (НГС), зокрема
кісточок гомілки (тип 44 за АО/OTA) та дистального епіметафіза
великогомілкової кістки (тип 43 за AO/OTA), посідають друге місце за
частотою виникнення після переломів променевої кістки у «типовому місці»,
складають 20–28 % від загальної кількості всіх переломів кісток скелета, 35–
60 % — внутрішньосуглобових переломів нижніх кінцівок та 38–80 % від
переломів кісток гомілки [1–4]. Незважаючи на незначний відсоток
переломів надп’яткової кістки, що загалом становлять до 1 % від переломів
кісток скелета, ці ушкодження характеризуються високою частотою
ускладнень за умов і консервативного (до 70 %), і хірургічного (до 22 %)
лікування [1–4]. Загалом, негативні наслідки лікування ушкоджень НГС, за
даними різних авторів, складають 7,6–37 %, що здебільшого обумовлює
подальші реконструктивно-відновні заходи [5–9].
Негативні наслідки ушкоджень НГС характеризуються передусім
швидко

прогресуючими

деструктивно-дистрофічними

змінами

в

ушкодженому суглобі, що найчастіше проявляються у вигляді остеоартрозу
різних стадій та/або асептичного некрозу, а іноді супроводжуються
розвитком післятравматичної вторинної остеоартропатії на фоні супутніх
захворювань: цукрового діабету, ожиріння, нейрогенної, судинної або іншої
системної патології [10–15].
Структура наслідків ушкоджень НГС представлена післятравматичними остеохондральними ураженнями та дефектами, хибноконсолідованими
та неконсолідованими переломами дистального метаепіфіза кісток гомілки та
надп’яткової кістки, застарілими ушкодженнями капсульно-зв’язкового
апарата [16–20]. Важливим аспектом у вивченні структури незадовільних
наслідків ушкоджень НГС є порушення біомеханічної осі суглоба та
наявність

деформацій,

що

призводять

до

швидкого

прогресування

дегенеративно-деструктивних змін у ньому і втрати функціональної
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активності та опороспроможності кінцівки [21]. Супутні захворювання та
патологічні стани (коморбідність) також відіграють значну роль у виникненні
та прогресуванні негативних наслідків ушкоджень НГС.
Клінічна картина таких наслідків схожа та часто неспецифічна, вона
характеризується розвитком больового синдрому, запалення, набряку,
контрактурами та ригідністю суглоба або ж його нестабільністю з розвитком
осьових деформацій та втратою опороспроможності кінцівки.
Останніми роками отримані нові знання щодо метаболізму та
регенерації кісткової та хрящової тканин, біомеханіки НГС та стопи,
розроблені нові методи ранньої діагностики ушкоджень НГС та їхніх
наслідків, методи імітаційного комп’ютерного моделювання та планування,
створені сучасні методики та засоби відновного та реконструктивного
лікування. Відповідно змінилися підходи до реабілітації зазначеної категорії
пацієнтів. Проте сьогодні відсутні рекомендації щодо вибору загальної
тактики лікування цієї категорії пацієнтів. Потребують доопрацювання,
обґрунтування й алгоритмізації питання передопераційного планування,
післяопераційного ведення та реабілітації хворих, яким рекомендовано
реконструктивно-відновне лікування НГС. Відсутня система прогнозування
результатів лікування пацієнтів із наслідками ушкоджень НГС, що могла б
дати можливість обирати оптимальну тактику та методику операції з
урахуванням особливостей клінічної ситуації.
Реконструктивно-відновне хірургічне лікування пацієнтів із наслідками
ушкоджень НГС представлене кількома групами хірургічних методик:
операції на капсульно-зв’язковому апараті та суглобовому хрящі в зоні НГС
(артроліз, дебридмент і хондропластика; відновлення зв’язкового апарата);
коригувальні остеотомії (кісточок гомілки та над кісточкові); артродез НГС;
ендопротезування НГС. У кожній групі реконструктивних втручань сьогодні
є дискутабельні або не вирішені питання. При цьому розв’язання проблеми з
позиції системного підходу, створення послідовної та обґрунтованої
діагностично-лікувальної програми відсутнє.
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За відсутності порушень біомеханічної осі та незначних або помірно
виражених дегенеративно-дистрофічних змін у НГС із наявністю остеохондральних ушкоджень і вільних остеохондральних внутрішньосуглобових тіл,
відшарування

суглобового

хряща,

хондромаляції,

імпічмент

синдромі,

хронічних синовітах широко застосовують малотравматичну артроскопічну
ревізію та відновне лікування – дебридмент, артроліз, різні методики хондропластики (мікрофрактуринг, тунелізація, остеохондральна аутотрансплантація,
застосування хондральних плівок або гелів та інше) [22–24]. Вказані методики
дають змогу швидко й ефективно відновлювати функціональний стан НГС за
умов своєчасного й адекватного їхнього застосування. Проте в разі виконання
артроскопії виникає низка проблем, пов’язаних з обмеженням візуалізації та
доступу до окремих відділів суглоба. Крім того, існує ризик певних ускладнень
у випадку неадекватного вибору та виконанні артроскопічних доступів (портів),
аналіз та обґрунтування яких потребують вивчення.
У разі післятравматичних ускладнень у НГС із порушенням його
біомеханічної

осі

без

або

з

помірно

вираженими

дегенеративно-

дистрофічними змінами найефективнішим для збереження суглоба є раннє
виконання коригувальних операцій. Серед них сьогодні можна виділити:
девальгізувальна або деваризувальна надкісточкова велико-малогомілкова
коригувальна

остеотомія,

девальгізувальна

подовжувана

остеотомія

малогомілкової кістки або латеральної кісточки, їхні комбінації [21, 25, 26].
Вибір методики визначає клінічна ситуація, а також досвід і кваліфікація
хірурга-ортопеда, а чіткі алгоритми або рекомендації щодо тактики лікування
окремих видів післятравматичної або іншої деформації НГС відсутні.
Потребує систематизації, аналізу та обґрунтування питання вибору рівня
коригувальної остеотомії за окремих видів порушення осі суглоба,
застосування кісткової пластики, різних систем фіксації кісток. Відсутня
система передопераційного планування та прогнозування результатів
коригувальних реконструктивних втручань на НГС. Потребує удосконалення
система реабілітації цієї категорії хворих.
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Артродез НГС застосовують у лікуванні пацієнтів із тяжкими
наслідками ушкоджень, що характеризуються вираженими деструктивнодистрофічними змінами НГС з наявністю його вальгусної або варусної
деформації, руйнуванням суглобових поверхонь, значним порушенням
статико-динамічної функції суглоба та больовим синдромом. У 56 %
пацієнтів із незадовільними наслідками лікування ушкоджень НГС необхідність виконання артродезу виникає вже упродовж перших 5 років після
травми, у 95 % — упродовж 15 років [27, 28]. Передумовою для виконання
артродезу НГС є тяжкий остеоартроз ІІІ-IV стадій із післятравматичною
деформацією, асептичний некроз надп’яткової кістки; важка післятравматична остеоартропатія на фоні нейрогенних, судинних, ендокринних порушень,
цукрового діабету [13, 27–30]. Ускладнення після виконання артродезу НГС
досягають 25-40 % [27–30]. За даними світової літератури, структуру
ускладнень артродезу НГС у 15–25 % складають інфекції в ранньому та
віддаленому післяопераційному періодах, нориці, трофічні порушення; 4550 % — відсутність кісткового зрощення та пов’язані з цим рецидиви
деформації, 30-35 % — стійкий больовий синдром, порушення біомеханіки
ходьби та швидке прогресування дегенеративно-дистрофічного процесу в
суглобах середнього відділу стопи на фоні хибної її установки у НГС [27–30].
Найчастіше причинами ускладнень після виконання артродезу НГС є
тактичні та технічні помилки під час планування та виконання хірургічного
втручання. Значна частка незадовільних результатів артродезу НГС пов'язана
з недосконалою технікою виконання резекції кісток, що утворюють НГС та
хибною установкою стопи, що в подальшому призводить до значного
підвищення енергоємності ходьби, перевантаженню суглобів середнього та
переднього відділів стопи, а також проксимально розташованих відділів
опорно-рухової

системи

(колінного,

кульшового

суглобів,

хребта),

сповільненню кісткового зрощення у зоні артродезу та рецидивам деформації
[27–30]. У разі виконання артродезу НГС на фоні виражених деструктивнодегенеративних процесів у ньому виникає необхідність одночасної корекції
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деформації та створення оптимальних біомеханічних умов для формування
кісткового анкілозу та майбутньої ходьби [29].
Досі не визначено показання до застосування окремих засобів фіксації
кісток під час виконання артродезу, використання кісткової пластики.
Дискутабельними залишаються окремі аспекти біомеханіки ходьби після
застосування різної техніки артродезу, але всі автори зауважують про вкрай
важливий момент – установку стопи відносно гомілки під час фіксації, що
визначає наступні біомеханічні умови для ходьби. Недоліками всіх наявних
методик артродезу НГС є несприятливі умови для функціонування суміжних
суглобів стопи, навантаження на які за умов його блокування значно зростає,
що у терміни 5-10 років призводить до значних дегенеративно-дистрофічних
змін у суглобах середнього відділу стопи та піднадп’ятковому суглобі. Крім
того, надмірне зростання енерговитрат під час ходьби призводить до
значного обмеження її тривалості.
Ендопротезування НГС на теренах країн східної Європи виконують
значно рідше порівняно з країнами західної Європи, Скандинавії, Америки
[31–36]. Це пояснюється вузькими критеріями відбору пацієнтів за станом
кісткової тканини та віссю суглоба, технічними особливостями різних систем
ендопротезів, фінансово-економічною складовою, особливостями систем
охорони здоров’я у різних країнах та ін. [3–36]. За даними AAOS (2013), за
10 років у США серед реконструктивних операцій на НГС за важких його
уражень з переважно важкими контрактурами та ригідністю на фоні
неспецифічних артритів частка ендопротезування складала лише 30 %. У
понад 26 % хворих, яким виконано операції ендопротезування, у найближчі
5 років виникала необхідність ревізії через розвиток фіброзу та ригідність,
нестабільність компонентів ендопротеза, інфекційні ускладнення [31, 33].
Незважаючи на це, натепер у світі застосовують понад 17 різновидів систем
ендопротезів НГС та продовжують з’являтися нові технічні для розв’язання
наявних проблем [31–36]. Ендопротезування все частіше рекомендують
хворим із термінальними стадіями остеоартрозу НГС, а артродез перестає
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бути єдиним «золотим стандартом» лікування цієї категорії хворих [36].
Серед фахівців постійно обговорюються суперечливі результати клінічних
порівняльних досліджень, що виявляють переваги та недоліки таких
найбільш істотних та вживаних реконструктивно-відновних втручань на
НГС, як ендопротезування та артродез. Незважаючи на переважно позитивні
середньострокові спостереження відносно функціональних результатів,
задоволеності пацієнтів та виживаності імплантатів після тотального
ендопротезування НГС, ця процедура не відсторонює артродез для хворих із
термінальними стадіями остеоартрозу в аспекті віддалених результатів,
передусім щодо потреби у подальших ревізіях і їх обсягу [31–36]. Це
обумовлює необхідність подальших досліджень з більшою кількістю
пацієнтів і тривалішим періодом спостереження, глибшим аналізом причин
ускладнень. Відтак актуальним залишається пошук та удосконалення техніки
і систем ендопротезування з урахуванням біомеханічних особливостей НГС.
Отже, реконструктивно-відновне лікування наслідків ушкоджень НГС є
складним та актуальним питанням травматології та ортопедії. Значний
відсоток ускладнень і незадовільних результатів лікування уражень
зазначеного суглоба, тривалий період непрацездатності, молодий вік
пацієнтів, висока частота інвалідизації хворих у сукупності обумовлюють як
наукову, так і соціальну значимість вирішення цієї проблеми на сучасному
рівні розвитку медицини зі застосуванням новітніх технологій, методів і
засобів

діагностики,

консервативного

та

передопераційного
хірургічного

лікування,

планування,
системи

технологій
прогнозування

результатів лікування та комплексного підходу до реабілітації.
Мета роботи
Покращити результати лікування пацієнтів із негативними наслідками
ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба на підставі розроблення та
впровадження системи діагностики, планування, хірургічного лікування,
реабілітації та прогнозування віддалених результатів.
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Завдання дослідження:
1. Проаналізувати та систематизувати випадки несприятливих наслідків
ушкодження надп’ятково-гомілкового суглоба, вивчити їхню структуру та
давність, а також визначити фактори, що впливають на віддалені результати
лікування цієї категорії пацієнтів.
2. Розробити спосіб неінвазивного визначення модуля пружності
спонгіозної та компактної кісткової тканини кісток, які утворюють
надп’ятково-гомілковий суглоб, шляхом натурних стендових біомеханічних і
рентгенологічних досліджень, статистичного аналізу з метою створення
релевантних і точних імітаційних комп’ютерних моделей і системи
прогнозування

результатів

лікування

пацієнтів

із

несприятливими

наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
3. Дослідити особливості напружено-деформованого стану в системі
«кістка – імплантат» за умов виконання коригувальних остеотомій
великогомілкової кістки на підставі натурних стендових досліджень і
імітаційного комп’ютерного моделювання та обґрунтувати вибір засобів
фіксації.
4. Розробити фіксатор для металоостеосинтезу за умов коригувальної
остеотомії

латеральної

кісточки

гомілки

та

дослідити

особливості

напружено-деформованого стану в системі «малогомілкова кістка з
остеотомією – оригінальний фіксатор» шляхом імітаційного комп’ютерного
моделювання методом скінчених елементів із дослідженням жорсткості та
міцності фіксації.
5. Дослідити

можливість

застосування

клітинних

технологій

(збагаченої тромбоцитами аутологічної плазми та клітин кісткового мозку)
для оптимізації регенерації в разі остеохондральних дефектів шляхом
експериментального дослідження на лабораторних тваринах.
6. Розробити диференційовану систему вибору методики лікування
остеохондральних ушкоджень і дефектів надп’ятково-гомілкового суглоба на
підставі удосконалення їхньої класифікації, хірургічного лікування й
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обґрунтованого

застосування

клітинних

технологій

для

оптимізації

регенерації кісткової та хрящової тканин.
7. Вивчити ефективність розробленої системи лікування пацієнтів із
наслідками остеохондральних ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
на підставі аналізу клініко-рентгенологічних і функціональних результатів у
досліджуваних клінічних групах.
8. Розробити спосіб коригувальної остеотомії латеральної кісточки
гомілки та біомеханічно обґрунтований фіксатор для металоостеосинтезу для
цього виду остеотомії. Створити алгоритм диференційованого вибору
методики коригувальної остеотомії за умов післятравматичних фронтальних
деформацій у ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба.
9. Вивчити

ефективність

розробленого

алгоритму,

а

також

розробленого та удосконалених способів коригувальних остеотомій у
пацієнтів із наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
10. Обґрунтувати та розробити ефективну методику резекційного
артродезу для пацієнтів із термінальними стадіями післятравматичних
дегенеративно-деструктивних змін надп’ятково-гомілкового суглоба. На
підставі аналітичних і біомеханічних досліджень обґрунтувати оптимальне
положення стопи відносно осі гомілки під час артродезування надп’ятковогомілкового

суглоба.

Удосконалити

техніку

резекційного

артродезу

надп’ятково-гомілкового суглоба та розробити алгоритм вибору засобів
фіксації при його виконанні.
11. Дослідити

ефективність

надп’ятково-гомілкового

суглоба

розробленої
на

підставі

методики
аналізу

артродезу
результатів

рентгенологічних, біомеханічних і клініко-функціональних досліджень.
12. Розробити систему прогнозування результатів лікування пацієнтів
із несприятливими наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
за

умов

застосування

розроблених

та

удосконалених

передопераційного планування, лікування та реабілітації.

підходів
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Об’єкт дослідження – структурно-функціональні зміни за умов
наслідків ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
Предмет дослідження – біомеханічні та структурно-функціональні
зміни, які виникають після ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба;
діагностика,

передопераційне

планування,

прогнозування

результатів,

розроблення та удосконалення способів лікування та реабілітації пацієнтів із
наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
Методи дослідження: клінічні; експериментальні – натурне стендове
експериментальне

для

дослідження

фізико-механічних

властивостей

кісткової тканини (модуля пружності) кісток надп’ятково-гомілкового
суглоба; натурний експеримент із дослідження напружено-деформованого
стану системи «кістка – фіксатор» за умов моделювання коригувальних
остеотомій

у

зоні

надп’ятково-гомілкового

суглоба;

дослідження

ефективності клітинних технологій (збагачена тромбоцитами плазма та
культура клітин) для оптимізації регенерації суглобового хряща в
експерименті

на

моделювання;

клініко-рентгенологічний

рентгенографія;

лабораторних
комп’ютерна

тваринах;

імітаційне

аналіз

томографія;

комп’ютерне

результатів

біомеханічні

лікування;
дослідження

пацієнтів (статична та динамічна плантобарометрія, дослідження опорних
реакцій

під

час

ходьби);

медико-статистичні

(описова

статистика,

дисперсійний, кореляційний, регресійний аналіз).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами
Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт
кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця («Система відновного лікування та реабілітації
пацієнтів з наслідками уражень гомілковостопного суглоба», держреєстрація
№ 0115U000697. У межах теми автором проведено систематизацію та
удосконалення методів відновного та реконструктивного лікування пацієнтів
з наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, а також взято
участь у передопераційному плануванні, хірургічному лікуванні і вивченні
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його результатів у наближеному та віддаленому періодах).
Наукова новизна отриманих результатів
Уперше на підставі

експериментальних

натурних

стендових

і

рентгенологічних досліджень розроблено спосіб неінвазивного визначення
модуля пружності кісткової тканини в ділянці надп’ятково-гомілкового
суглоба.
Уперше на підставі натурних стендових досліджень та імітаційного
комп’ютерного моделювання обґрунтовано вибір засобів фіксації за умов
виконання коригувальних остеотомій на рівні дистального епіметафіза
великогомілкової кістки.
Уперше розроблено оригінальний фіксатор для металоостеосинтезу в
разі коригувальної остеотомії латеральної кісточки гомілки за авторською
методикою та на підставі імітаційного комп’ютерного моделювання
доведено, що система «малогомілкова кістка з остеотомією – оригінальний
фіксатор» характеризується оптимальними показниками жорсткості та
міцності,

що

виключає

необхідність

додаткової

післяопераційної

іммобілізації.
На
тваринах

підставі

експериментального

доведено

ефективність

дослідження

застосування

на

лабораторних

клітинних

технологій

(збагаченої тромбоцитами плазми і клітини кісткового мозку) для стимуляції
метаболізму та регенерації в разі остеохондральних ушкоджень і дефектів
надп’ятково-гомілкового суглоба.
Уперше, спираючись на результати аналізу МРТ, рентгенологічних і
клінічних

даних

удосконалено

розроблено

методику

класифікацію,

лікування

обґрунтовано

пацієнтів

з

тактику

й

остеохондральними

ушкодженнями та дефектами надп’ятково-гомілкового суглоба.
Уперше розроблено методику коригувальної остеотомії латеральної
кісточки

та

коригувальних

створено

систему

остеотомій

диференційованого

гомілки

надп’ятково-гомілкового суглоба.

в

разі

вибору

фронтальних

способу

деформацій
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На підставі аналітичних, математичних і біомеханічних методів набуло
подальшого розвитку обґрунтування методики резекційного артродезу в
пацієнтів із термінальними стадіями післятравматичних дегенеративнодеструктивних змін надп’ятково-гомілкового суглоба.
Уперше

на

підставі

багатофакторного

кореляційно-регресійного

аналізу розроблено систему прогнозування віддалених результатів лікування
пацієнтів із наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
Практичне значення отриманих результатів
Розроблена неінвазивна методика визначення модуля пружності
кісткової тканини для застосування цих параметрів під час індивідуального
імітаційного комп’ютерного моделювання та дослідження параметрів систем
«імплантат – кістка».
Визначено ефективність застосування клітинних технологій (PRP і
клітини кісткового мозку) для оптимізації регенерації кістково-хрящової
тканини в разі ушкоджень у ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба.
Розроблена класифікація остеохондральних ушкоджень та дефектів в
ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба і тактичний алгоритм дозволяють
диференційовано підходити до вибору тактики лікування з високою
ефективністю у віддаленому періоді.
Розроблена методика коригувальної остеотомії латеральної кісточки й
алгоритм диференційованого вибору способу надкісточкових остеотомій
гомілки забезпечують зменшення кількості помилок та ускладнень під час
їхнього виконання та дають змогу покращити результати лікування хворих із
несприятливими наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба.
Модифікація методики виконання резекційного артродезу надп’ятковогомілкового суглоба та розроблений алгоритм вибору засобів фіксації під час
його виконання дають змогу оптимізувати біомеханіку й енергоємність
ходьби, зменшити навантаження на суміжні відділи опорно-рухової системи
та загалом покращити віддалені функціональні результати, зменшити
ускладнень і підвищить якість життя пацієнтів.
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Розроблена система прогнозування результатів лікування пацієнтів із
наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, основана на
багатофакторному кореляційно-регресійному аналізі віддалених результатів,
дозволяє визначити найефективнішу індивідуальну тактику й уникнути
хибних напрямків у лікуванні пацієнтів обраної категорії.
Застосування розробленої системи передопераційного планування,
реконструктивно-відновного лікування та реабілітації пацієнтів із наслідками
ушкоджень

надп’ятково-гомілкового

суглоба

дає

змогу

підвищити

ефективність лікування, покращити статико-динамічну функцію ураженої
кінцівки, зменшити відсоток ускладнень та підвищити якість життя
пацієнтів.
Результати дослідження впроваджено в клінічну та педагогічну роботу
кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця, клінічну практику ДУ «Інститут травматології та
ортопедії

НАМН

України»,

відділень

травматології

та

ортопедії

Комунального закладу Київської обласної клінічної ради «Київська обласна
клінічна лікарня», Національного військово-медичного клінічного центру
«Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, Київської міської
клінічної лікарні № 17, Київської клінічної лікарні на залізничному
транспорті № 1.
Особистий внесок автора
Автору належить ідея систематизації, удосконалення наявних і
розроблення нових методів відновного лікування пацієнтів із наслідками
ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, а також їх алгоритмізації.
Дисертантом проаналізовано світові тенденції щодо підходів до лікування
пацієнтів із зазначеною патологією. Він брав участь в усіх етапах
експериментальних досліджень, опрацюванні й інтерпретації отриманих
результатів. Автору належить ідея дослідження модуля пружності кісткової
тканини кісток надп’ятково-гомілкового суглоба та створення методики
неінвазивного визначення цього параметра для релевантного імітаційного
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комп’ютерного моделювання під час передопераційного планування. За
ініціативою та участю дисертанта виконано натурні стендові та імітаційні
комп’ютерні дослідження напружено-деформованого стану систем «кістка –
фіксатор», а також порівняння адекватності імітаційних моделей до натурних
за

умов

проведення

коригувальних

надкісточкових

остеотомій

та

обґрунтуванні вибору засобів внутрішньої фіксації. Автором вивчено
ефективність різних методів реконструктивно-відновних втручань шляхом
ретроспективного та проспективного досліджень в нерандомізованих серіях.
За його участі прооперовано понад 220 тематичних пацієнтів, більшу частину
з них – самостійно.
Клінічні дослідження виконано у ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України» на базі відділів патології стопи та складного
протезування (за консультативної допомоги завідувача д.мед.н, проф.
Лябаха А. П.), функціональної діагностики (завідуючої д.мед.н. Гайко О. Г.),
а також відділення травматології та ортопедії Київської клінічної лікарні на
залізничному транспорті № 1 (завідувач Легенький О.Г.).
Теоретично-експериментальні дослідження виконано: стендові натурні
біомеханічні дослідження та імітаційне комп’ютерне моделювання – в
лабораторіях

біомеханічних

консультативної

допомоги

систем

і

завідувача

композиційних
лабораторії

матеріалів

к.тех.н.

(за

доцента

Шидловського М. С.) та математичного моделювання (за консультативної
допомоги завідувача лабораторії д.тех.н. проф. Цибенко О. С.) при
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», а також у відділі біомеханіки ДУ «Інститут
травматології та ортопедії НАМН України» (за консультативної допомоги
завідувача к.мед.н. Лазарева І. А.); експериментальні на кролях – на базі
віварію Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
гістологічні — в лабораторії морфології сполучної тканини ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України» за
консультативної допомоги д.б.н. проф. Дєдух Н. В.

42
Участь співавторів відображено в спільних наукових публікаціях:
– Омельченко,

Т. Н.

(2013).

Переломы

лодыжек

и

быстропрогрессирующий остеоартроз голеностопного сустава: профилактика
и лечение. Ортопедия, травматология и протезирование, (4), 35–40.
doi:10.15674/0030-59872013441-44;
– Лябах,

А.

П.,

Пятковський,

В.

М.,

Хомич,

С.

В.,

&

Омельченко, Т. М. (2014). Стабілізація заднього відділу стопи у пацієнтів із
нейрогенною артропатією з використанням інтрамедулярного блокованого
стрижня. Вісник ортопедії, травматології та протезування, (1), 10–14
(Особистий внесок автора полягає у визначенні підходів до хірургічного
лікування пацієнтів з ураженнями надп’ятково-гомілкового суглоба на фоні
нейрогенної артропатії, проводив обробку та аналіз отриманих результатів);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Хомич, С. В. (2015).
Артроскопія в системі реконструктивно відновлювального лікування хворих
з ураженнями гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії, травматології
та

протезування,

2,

69-75.

Retrieved

from

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=467240 (Автор дослідив
та визначив показання, переваги та недоліки артроскопічного методу в
лікуванні пацієнтів із наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового
суглоба, а також провів аналіз можливих помилок і ускладнень);
– Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., & Лазарев, І. А.
(2016). Біомеханічне обґрунтування методики резекційного артродеза
надп’ятково-гомілкового суглоба. Літопис травматології та ортопедії, 12(33-34),

172–176.

images/pdf/litopys_2016.pdf

Retrieved
(Особисто

from

http://www.kaftravm.com.ua/

автором

проведено

біомеханічні

дослідження та розрахунки для обґрунтування модифікації методики
резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба, проаналізовано
результати застосування модифікованої методики);
– Бур’янов, О. А., Соболевський, Ю. Л., Омельченко, Т. М., Бабочкін,
Р. О., & Андрєєва, М. О. (2016). Периопераційна мультимодальна аналгезія в
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ортопедо-травматологічних хворих у разі малоінвазивних хірургічних
втручань. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 70-74.
doi:10.15674/0030-59872016270-74

(Автор

дослідив,

систематизував

та

проаналізував результати застосування мультимодальної аналгезії під час
хірургічного лікування пацієнтів із наслідками травм в ділянці надп’ятковогомілкового суглоба);
– Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Хомич, С. В., &
Лазарєв, І. А. (2016). Артродез у системі реконструктивного лікування
пацієнтів з наслідками пошкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба. Вісник
ортопедії, травматології та протезування, 1, 48–53. Retrieved from
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2016_1_11 (Автор особисто систематизував
способи артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба, визначив шляхи
оптимізації методики резекційного артродезу та провів аналіз результатів
лікування за умов її застосування);
– Турчин, А. М., Анкін, М. Л., Лябах, А. П., Омельченко, Т. М.,
Шидловський, М. С., & Димань, М. М. (2016). Хірургічне лікування
переломів таранної кістки із застосуванням біомеханічно обґрунтованої
системи фіксації уламків кісток. Лікарська справа, 3-4(1138), 91–95. Retrieved
from

https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal/issue/view/39/3-4-2016-PDF

(Автором проаналізовано особливості післятравматичних змін у разі
переломів

надп’яткової

кістки

з

урахуванням

тяжкості

травми

та

особливостей кровопостачання, визначенні підходи до попередження
несприятливих наслідків переломів і проаналізовано результати лікування
пацієнтів);
– Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Лазарєв, І. А., &
Максимішин, О. М. (2016). Результати резекційного артродезу надп’ятковогомілкового суглоба за даними біомеханічних досліджень. Травма, 17(2), 54–
58.

Retrieved

from http://www.mif-ua.com/archive/article/42586

(Автором

зібрано, узагальнено та проаналізовано результати серії біомеханічних
досліджень (плантобарометрії, плантобарографії та опорних реакцій) у
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пацієнтів, яким виконано артродез надп’ятково-гомілкового суглоба за
різними методиками);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2016).
Модифікована методика резекційного артродезу у хворих з наслідками
уражень надп’ятково-гомілкового суглоба. Лікарська справа, 5-6(1139), 127–
131.

Retrieved

from

https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal

/issue/view/40/5-6-2016-PDF (Автором зібрано матеріал і проаналізовано
результати застосування класичної та модифікованої методик резекційного
артродезу в пацієнтів у групах спостереження);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2017).
Регенеративні

технології

в

комплексному

лікуванні

пацієнтів

з

остеохондральними пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх
наслідками. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 3, 51–57.
Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2017_3_12 (Автор розробив
класифікацію

остеохондральних

ушкоджень

надп’ятково-гомілкового

суглоба, на її основі запропонував диференційований підхід до лікування, а
також проаналізував результати його застосування);
– Бур’янов, О. А., Шидловський, М. С., Омельченко, Т. М., Димань, М.
М., & Мусієнко, О. С. (2017). Деформаційні характеристики систем фіксації, що
застосовуються при переломах та корекційних остеотоміях дистального відділу
великогомілкової кістки. Літопис травматології та ортопедії, (1-2), 129–133.
Retrieved

from

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2017_1-2_29

(Автор

зібрав,

узагальнив та проаналізував результати експериментального дослідження
напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор» за умов
моделювання надкісточкових коригувальних остеотомій великогомілкової
кістки);
– Бур’янов,

О. А.,

Омельченко,

Т. М.,

Ярмолюк,

Ю. О.,

&

Вакулич, М. В. (2017). Регенерація кістки при використанні аутогенної
кісткової тканини і фібрину, збагаченого тромбоцитами. Вісник проблем
біології

і

медицини,

1(135),

96–99.

Retrieved

from
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https://vpbm.com.ua/ua/vipusk-1-(135),-2017/8740 (Авторові належить ідея
створення методу лікування остеохондральних дефектів зі застосуванням
клітинних технологій, ним проаналізовано результати його застосування в
експериментальних тварин);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Мазевич, В. Б.,
Мусієнко, О. С., & Шидловський, М. С. (2017). Фізико-механічні властивості
трабекулярної

кісткової

тканини

кісток

гомілковостопного

суглоба

(експериментально-клінічне дослідження). Вісник ортопедії, травматології
та

протезування, 2,

66–72.

Retrieved

from

http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Votip_2017_2_12 (Автором сформульована ідея та мета дослідження, зібрано
результати експериментальних і рентгенологічних досліджень, проведено їх
аналіз);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Котова, М. В., &
Турчин,

О. А.

(2018).

Результати

тотального

ендопротезування

гомілковостопного суглоба за даними національних реєстрів: метааналіз.
Травма, 19(5), 91–97. doi: 10.22141/1608-1706.5.19.2018.146651 (Автором
зібрано релевантні наукові дані (статті, абстракти та ін.),

проведено їх

узагальнення та метааналіз із формування відповідних критичних оцінок і
висновків);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., & Турчин, О. А.
(2018). Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно
консолідованих переломах. Клінічна хірургія, 85(11), 71-73. Retrieved from
https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/138/FULL%20ISSUE%20PDF
(Автором обґрунтовано й удосконалено методику коригувальної остеотомії
латеральної кісточки гомілки, проаналізовано результати її застосування в
лікуванні відповідної категорії пацієнтів);
– Омельченко,
Соболевський, Ю. Л.,
остеохондральних

Т. М.,
&

Бур’янов,

Турчин,

пошкоджень

О.

О. А.,
А.

Лябах,

(2018).

гомілковостопного

А. П.,

Класифікація

суглоба

та

їх

наслідків. Літопис травматології та ортопедії, (1-2), 100–104. Retrieved
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http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018.pdf

(Автором

запропоновано удосконалену класифікацію остеохондральних ушкоджень
надп’ятково-гомілкового суглоба, визначено тактику їх лікування та
проведено аналіз результатів);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Мазевич, В. Б.,
Шидловський, М. С., & Мусієнко, О. С. (2018). Кореляція модуля пружності
та рентгенологічної щільності кісткової тканини в зоні надп’ятковогомілкового суглоба. Ортопедия, травматология и протезирование, 3, 80–
84. doi:10.15674/0030-59872018380-84 (Автор зібрав та опрацював результати
серії експериментальних і рентгенологічних досліджень зі застосуванням
кореляційно-регресійного

аналізу,

розробив

методику

неінвазивного

визначення модуля пружності кісткової тканини в зоні надп’ятковогомілкового суглоба);
– Shidlovskiy, M., Dyman, M., & Omelchenko, T. (2018). The tibial
fractures fixation system deformation characteristics. Mechanics and Advanced
Technologies, 84(3), 52–60. doi:10.20535/2521-1943.2018.84.141615 (Автор
провів аналіз та узагальнення експериментальних досліджень напруженодеформованого стану систем «кістка – фіксатор» за умов моделювання
дистальних коригувальних остеотомій гомілки);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2018).
Резекційний артродез надп’ятково-гомілкового суглоба. Біомеханічні аспекти
й алгоритм вибору засобів фіксації. Ортопедия, травматология и
протезирование, 4, 64–70. doi: 10.15674/0030-59872018464-70 (Автором
розроблено алгоритм диференційованого вибору засобів фіксації за умов
виконання

резекційного

артродезу

надп’ятково-гомілкового

суглоба,

проведено аналіз результатів його застосування);
– Омельченко, Т. М., Турчин, О. А., Лазаренко, Г. М., Пятковський,
В. М., & Лябах, А. П. (2018). Хірургічне лікування передньо-латеральної
нестабільності гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії, травматології
та

протезування,

(3),

37–41.

Retrieved

from:
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2018_3_8 (Автором зібрано, систематизовано
та

проаналізовано

результати

лікування

пацієнтів

із

хронічною

передньолатеральною нестабільністю надп’ятково-гомілкового суглоба);
– Шидловський,
Омельченко, Т. М.

М. С.,
(2018).

Димань,
Критерії

М. М.,
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Заховайко,

визначення
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(Автор

from:
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аналіз результатів експериментальних натурних досліджень критеріїв
жорсткості систем «кістка – фіксатор» при плануванні металоостеосинтезу в
нижній третині великогомілкової кістки);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., & Турчин, О. А.
(2018). Надкісточкові корекційні остеотомії. Показання, вибір методики та
принципи виконання. Харківська хірургічна школа, 5-6(92-93), 93-98.
Retrieved from https://surgical-school.com.ua/index.php/journal (Автор особисто
виконав систематичний огляд та аналіз літератури щодо сучасних підходів до
виконання надкісточкових коригувальних остеотомій гомілки, провів аналіз
клінічного матеріалу);
– Омельченко, Т. М., Бур'янов, О. А., Дєдух, Н. В., Лябах, А. П.,
Черновол, П. А., & Натрус, Л. В. (2019). Експериментальне дослідження
використання методів регенераторної медицини при внутрішньо суглобових
кістково-хрящових дефектах. Вісник проблем біології і медицини, 2(1(149)),
290–299.

Retrieved

from

https://vpbm.com.ua/upload/2019-2-1/65-min.pdf

(Авторові належить ідея експериментального дослідження комбінації
клітинних технологій і колагенових матриць у лікуванні остеохондральних
дефектів, ним проаналізовано й узагальнено результати дослідження);
– Бур'янов, О. А., Лябах, А. П., Дедух, Н. В., Омельченко, Т. М.,
Черновол, П. А., & Турчин, О. А. (2019). Застосування аутологічної плазми,
збагаченої тромбоцитами, при лікуванні остеохондральних дефектів в
експерименті

на

тваринах.

Травма,

20(1),

7–17.

doi:10.22141/1608-
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1706.1.20.2019.158663 (Автором проведено збір і статистичну обробку
результатів експериментального дослідження);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Єщенко, В. О., &
Турчин, О. А. (2019). Вибір засобів внутрішньої фіксації при надкісточкових
корекційних остеотоміях дистального відділу великогомілкової кістки.
Імітаційне

комп’ютерне

моделювання.

Травма,

20(2),

65-72.

doi:

doi:10.22141/1608-1706.2.20.2019.168022 (Автором підготовлено матеріал
дослідження,

проведено

окремі

етапи

імітаційного

комп’ютерного

моделювання й аналіз його результатів);
– Омельченко,

Т. М.,

Бур’янов,

О. А.,

Лябах,

А. П.,

Шидловський, М. С., Єщенко, В. О., & Димань, М. М. (2019). Імітаційне
комп’ютерне моделювання й натурне стендове дослідження напруженодеформованого стану біомеханічної системи «фіксатор – кістка» за умов
надкісточкових коригувальних остеотомій. Ортопедия, травматология и
протезирование, 2, 18–26. doi:10.15674/0030-59872019218-26 (Автором
виконано порівняльне оцінювання результатів натурних експериментальних
досліджень та імітаційного комп’ютерного моделювання при дослідженні
напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор» за умов
моделювання надкісточкових коригувальних остеотомій великогомілкової
кістки);
– Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., Дедух, Н. В., Черновол, П. А.,
Вакулич, М. В., & Турчин, О. А. (2019). Застосування клітин кісткового
мозку при лікуванні внутрішньосуглобових остеохондральних пошкоджень в
експерименті.

Клінічна

хірургія,

86(4),

41–46.

doi:10.26779/2522-

1396.2019.04.41 (Автором зібрано та проаналізовано результати серії
експериментальних досліджень, проведені статистичні розрахунки);
– Shidlovskiy, M., Dyman, M., Zakhovayko, O., Omelchenko, T., &
Turchin, A. (2019). Deformation of fixation means used in bone fractures of the
extremities.

Series

on

Biomechanics,

33(1),

59–68.

Retrieved

http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=319&tab=en

from
(Автор
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проаналізував та узагальнив результати експериментальних досліджень
напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор» за умов
моделювання дистальних коригувальних остеотомій кісток гомілки);
– Лябах, А. П., Міхневич, О. Е., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А., &
Нанинець,

В. Я.

(2011).

Спосіб

кістковопластичного

артродезу

гомілковостопного суглоба при асептичному некрозі таранної кістки.
Патент України № 57938 (Автором проаналізовано стан проблеми, відібрано
об’єкти-аналоги, підготовлено заявку на патент);
– Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., & Хомич, С. В.
(2013). Спосіб резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба.
Патент України № 84723 (Автором проведено біомеханічне обґрунтування
удосконаленої методики резекційного артродезу, створено алгоритм вибору
засобів фіксації, детально проаналізовано помилки й ускладнення, шляхи їх
уникнення);
– Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А., &
Лазаренко, Г. М. (2019). Пластина для остеосинтезу при корекційній
остеотомії латеральної кісточки гомілки. Патент України № 131977 (Автор
проаналізував стан проблеми та результати експериментальних досліджень
напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор», взяв участь у
хірургічному лікування пацієнтів і проаналізував його результати, підготував
заявку на патент);
– Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., Турчин, О.А.,
Пятковський, В. М., & Кваша, В. П. (2019). Спосіб резекційного артродезу
гомілковостопного суглоба із збереженням медіальної кісточки. Патент
України № 131396 (Автор особисто систематизував способи артродезу
надп’ятково-гомілкового суглоба, визначив шляхи оптимізації методики
резекційного артродезу та провів аналіз результатів лікування за умов її
застосування);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Турчин, О. А.,
Шидловський, М. С., Димань, М. М., Мусієнко, О. С., … & Мазевич, В. Б.
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(2019). Спосіб визначення модуля пружності трабекулярної кісткової
тканини в ділянці гомілковостопного суглоба. Патент України № 133693
(Автор

зібрав та опрацював результати

серії

експериментальних і

рентгенологічних досліджень зі застосуванням кореляційно-регресійного
аналізу, розробив методику неінвазивного визначення модуля пружності
кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового суглоба);
– Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А.,
Лазаренко, Г. М., & Кваша, В. П. (2019). Спосіб корекційної остеотомії
латеральної кісточки гомілки. Патент України на винахід № 120230
(Автором обґрунтовано й удосконалено методику коригувальної остеотомії
латеральної кісточки гомілки, проаналізовано результати її застосування в
лікуванні відповідної категорії пацієнтів);
– Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А.,
Пятковський, В. М., Кваша, В. П., Лазарєв, І. А., … & Максимішин, О. М.
(2018). Резекційний артродез гомілковостопного суглоба. Методичні
рекомендації. Київ. 24 с. (Автором проведено біомеханічне обґрунтування
удосконаленої методики резекційного артродезу, створено алгоритм вибору
засобів фіксації, детально проаналізовано помилки й ускладнення, шляхи їх
уникнення);
– Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А.,
Пятковський, В. М., Кваша, В. П., Лазарєв, І. А., … & Максимішин, О. М.
(2018). Резекційний артродез гомілковостопного суглоба. Інформаційний лист.
Київ.

Retrieved

from

http://91.209.235.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?

(Автором визначені показання до застосування методики резекційного
артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба, проведено аналіз результатів,
визначені шляхи попередження помилок та ускладнень);
– Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., & Хомич, С. В.
(2015).

Віддалені

результати

корекційних

остеотомій

у

системі

реконструктивно-відновного лікування наслідків уражень гомілковостопного
суглоба. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
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«Актуальні проблеми хірургії стопи» (15-16 жовтня, рр. 61-62). Київ
(Автором обґрунтовано й удосконалено методики коригувальної остеотомії
латеральної кісточки гомілки, проліковано пацієнтів та проаналізовано
результати);
– Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Соболевський, Ю. Л. (2016).
Ефективність артроскопічного лікування пацієнтів з остеохондральними
пошкодженнями надп’ятково-гомілкового суглоба (метааналіз та власні
спостереження).
травматологів

Збірник
України

наукових
(pp.

365).

праць
Київ

ХVІІ

з’їзду

(Автором

ортопедів-

запропоновано

удосконалену класифікацію остеохондральних ушкоджень надп’ятковогомілкового суглоба, визначено тактику їх лікування та проведено аналіз
результатів);
– Шидловський, М. С., Омельченко, Т. М., Димань, М. М., &
Федорчук, М. П. (2017). Методика визначення деформаційних характеристик
систем фіксації переломів великогомілкової кістки. Матеріали всеукраїнської
науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації
молоді – машинобудуванню», «КПІ» (рр. 56–59). Київ. Retrieved from
https://docplayer.net/73941925-Materiali-innovaciyi-molodimashinobuduvannyu.html (Автором запропоновано дизайн експериментальних
біомеханічних досліджень, проаналізовано їх результати);
– Бур’янов, О. А., Хіміон, Л. В., Дедух, Н. В., Смоліна, Л. О., &
Омельченко,

Т. М.

(2017).

Клініко-експериментальне

обґрунтування

застосування тромбоцитарної плазми в системі лікування остеоартроза.
Сборник тезисов международной конференции «Регенеративные технологии
в современной медицине» (25-26 мая, рр. 63). Одесса (Автором розроблено
дизайн експериментальних досліджень, проаналізовано їх результати);
– Burianov, O., Khimion, L., Omelchenko, T., Sobolevskyi, Y., Havryliuk,
H., & Smolina, L. (2018). Hyaluronic acid & natrium succinate in treatment of
experimental osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 26, S438-439. doi:
10.1016/j.joca.2018.02.190 (Автором проведено збір і статистичну обробку

52
результатів експериментального дослідження);
– Khimion, L., Burianov, O., Smolina, L., & Omelchenko, T. (2017).
Platelet autologous plasma in osteoarthritis treatment. Proceedings from OARSI
2017. World congress on osteoarthritis (27-30 April, pp. 438–439). Las Vegas,
NV, USA (Автором проведено збір і статистичну обробку результатів
експериментального дослідження);
– Khimion, L., Burianov, O., Omelchenko, T., & Lianskorunskyi, V.
(2019). Regenerative technologies in the complex treatment of patients with
osteochondral injuries of the ankle joint. 11th Congress of the European Pain
Federation.

A-1021-0100-01-598.

doi:10.26226/MORRESSIER.5D402FA28F2158D25EC130F7

(Авторові

належить ідея експериментального дослідження комбінації клітинних
технологій і колагенових матриць у лікуванні остеохондральних дефектів,
ним проаналізовано й узагальнено результати дослідження).
Апробація

результатів

дисертації.

Матеріали

дисертаційного

дослідження повідомлені та обговорені на ІІІ міжнародному медичному
конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику
охорони здоров’я України» (Київ, 2014); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології» (Харків,
2014); науковому симпозіумі з міжнародною участю «Актуальні питання
сучасної ортопедії та травматології» ІІ український симпозіум з біомеханіки
опорно-рухової системи (Дніпро, 2015); ХVІІ з’їздs ортопедів-травматологів
України (Київ, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні питання надання хірургічної допомоги та анестезіологічного
забезпечення в умовах воєнного і мирного часу» (Київ, 2016); щорічній
науково-практичній конференції «Впровадження наукових розробок у
практику охорони здоров’я 2016» до 80-річчя академіка НАМН України
Гайка Г.В. (Київ, 2016); 37 SICOT Orthopoedic World Congress (Рим, Італія,
2016); науково-практичній конференції «Актуальні питання реабілітації
хворих з патологією опорно-рухової системи» (Одеса, 2017); Міжгалузевій
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науково-практичній конференції «Інтегративна медицина: досягнення та
перспективи»

(Маріуполь,

науково-практичній

2017);

конференції

з

міжнародною участю «Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та
спортивної травми» (Одеса, 2017); міжнародній конференції «Регенеративні
технології в сучасній медицині» (Одеса, 2017); Українсько-польській
науково-практичній

конференції

(Шацьк,

2017);

World

Congress

on

Osteoarthritis (Лас Вегас, США, 2017); VІІ Національному конгресі
ревматологів України (Київ, 2017); Наукових читаннях імені проф.
Скляренка Є.Т. «Впровадження наукових розробок в практику охорони
здоров’я» (Київ, 2017); ІІІ Міжнародному симпозіумі «Захворювання
кістково-м’язової системи та вік», присвяченому 60-річчю заснування ДУ
«Інститут геронтології НАМН України» (Львів, 2018); Міжнародній
конференції «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, артроскопії та
спортивної травми» (Львів, 2018); науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Нові технології в ортопедії та травматології» (Одеса,
2018); Третій науково-практичній конференції «Актуальні питання лікування
патології суглобів та ендопротезування» (Приморськ-Запоріжжя, 2018);
науково-практичній

конференції

з

міжнародною

участю

«Сучасні

дослідження в ортопедії та травматології» четверті наукові читання пам’яті
акад. Коржа О.О. (Харків, 2018); науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Актуальні проблеми хірургії стопи» (Київ, 2018);
Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress 2018
(Liverpool, Великобританія, 2018); EULAR Annual European Congress of
Rheumatology 2018 (Амстердам, Нідерланди, 2018); науково-практичній
конференції ревматологів України «Ревматичні хвороби: модифікація
імунного статусу та запального процесу» (Київ, 2019); міжгалузевій науковопрактичній

конференції

«Інтегративна

медицина:

досягнення

та

перспективи» (Маріуполь, 2019); 8 Konferencja Ortopedyczna PolskoUkraińsko-Białoruska (Краків, Польща, 2019); XVIII з’їзді ортопедівтравматологів України (Івано-Франківськ, 2019); EULAR – European congress
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of rheumatology 2019 (Мадрід, Іспанія, 2019); 11th Congress of the European
paine

federation

конференції

EFIC

(Валенсія,

Всеукраїнської

Іспанія,

асоціації

2019);

науково-практичній

ревматологів

«Ревматологічні

хвороби – сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу» (Київ,
2019).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 441 сторінці
машинописного тексту, містить 59 таблиць, 14 формул, ілюстрована 150
рисунками. Дисертація складається з анотації, вступу, 9 розділів власних
досліджень, висновків, списку використаних джерел, додатків. Список
використаних джерел містить 304 номінації, із яких 67 кирилицею та 237
латиницею.
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РОЗДІЛ 1
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Загальна

структура

та

методологія

експериментально-

клінічних досліджень
Для вирішення поставлених завдань нами було проведено серію
натурних стендових біомеханічних дослідів із навантаженням зразків
кісткової тканини людини та предметних моделей систем «кістка-фіксатор»,
обчислення і аналіз математичних імітаційних комп’ютерних моделей
біомеханічних систем різного рівня складності, експеримент на лабораторних
тваринах (кролях) з метою визначення ефективності клітинних технологій
(PRP та BMDCT) для відновлення кістково-хрящових дефектів при наслідках
ушкоджень НГС, клінічні дослідження із застосуванням інструментальних
методів.
Клінічні дослідження проведені за період з 2010 по 2018 рр. на базі
відділу

патології

стопи

та

складного

протезування

ДУ

«Інститут

травматології та ортопедії НАМН України» (зав. відділу – проф. Лябах А.П.,
директор – академік НАМН України, проф. Гайко Г.В.), що є клінічною
базою кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця (зав.
кафедри - проф. Бур’янов О.А.), а також на базі відділення травматології та
ортопедії ДКЛ №1 м. Києва (зав. відділення Легенький О.Г.).
Фрагменти біомеханічних досліджень виконані на базі лабораторії
біомеханічних систем і композиційних матеріалів (завідувач лабораторії к. тех.
н., доц. Шидловський М.С.) та лабораторії математичного моделювання (зав.
лабораторії д. тех. н., проф. Цибенко О.С.) при НТУУ-КПІ (ректор-акад. НАН
України Згуровський М.З.). Експеримент на лабораторних кролях було
виконано на базі віварію НМУ імені О.О. Богомольця, а морфологічні
дослідження та морфометричний аналіз на базі відділу патоморфологіїДУ
«Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН
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України» (зав. відділу – проф. Дедух Н.І., директор – проф. Корж М.О.).
Окремі біомеханічні дослідження були виконані на базі відділу біомеханіки
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (зав. відділу –
к.мед.н. Лазарев І.А.). Рентгенологічні та КТ дослідження виконані на базі
відділу функціональної діагностики ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» (зав. відділу – д.мед.н. Гайко О.Г.).
Наукову роботу було розділено на окремі етапи, при цьому результати,
отримані на попередніх етапах створювали теоретичну і методологічну базу
для проведення наступного етапу. Так, на першому етапі було проведено
серію експериментальних фундаментальних досліджень фізико-механічних
властивостей кісткової тканини дистальних відділів кісток гомілки та
надп’яткової кістки, а також вивчено функціональні параметри НГС
необхідні для математичного описання процесів його деформування при
навантаженні. Загалом на 52 зразках біопсійного матеріалу з 47 кінцівок було
проведено 192 дослідження жорсткості і міцності зразків кісткової тканини
та, за допомогою регресійного аналізу, при співставленні з результатами КТ
цих же зразків, створена методика неінвазивного розрахунку модуля
пружності кіcткової тканини. Результати даних досліджень в подальшому
були

використані,

як

вхідні

параметри

при

створенні

імітаційних

комп’ютерних моделей кісток НГС. Як вказувалося вище, рентгенметричні
характеристики
допомогою

зразків
КТ.

кісткової
При

тканини

цьому,

попередньо
проводили

вивчалися

за

дослідження

комп’ютернотомографічних зрізів кісткових зразків товщиною 1 мм та
визначали середню рентгенологічну щільність в кортикальній та губчастій
зонах, що виражалася в міжнародних одиницях Хаунсфілда. В подальшому
ці зразки досліджували під час механічних натурних експериментів.
Рентгенологічна щільність кожного зразка порівнювалася з відповідними
значеннями фізичних показників, зокрема модуля пружності кісткової
тканини, що з допомогою кореляційно-регресійного аналізу та статистичної
обробки дало можливість створити спосіб неінвазивного визначення
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фізичного стану кісткової тканини для індивідуального імітаційного
комп’ютерного моделювання (ІКМ).
Для вивчення релевантності створених ІКМ, їх адекватності, точності
та відповідності до реальних клінічних умов, що виникають у пацієнтів з
наслідками ушкоджень НГС, було проведено натурні експерименти з
визначенням показників напружено-деформованого стану (НДС) систем
«кістка-фіксатор» при різних режимах навантажень та застосовано низку
математичних методів. Проведено співставлення результатів, що отримані в
натурних експериментах з імітаційними комп’ютерними моделями.
Шляхом натурного експериментального дослідження було здійснено
порівняльну оцінку різних конструкцій для внутрішнього остеосинтезу при
виконанні коригувальних остеотомій дистального відділу великогомілкової
кістки. Визначені переваги та недоліки при їх застосуванні в аспекті міцності
та жорсткості фіксації та обґрунтовано оптимальний вибір конструкцій
внутрішньої фіксації для окремих видів коригувальних остеотомій.
Клінічні

дослідження,

комп’ютерне

моделювання

та

натурний

експеримент взаємно доповнювали один одного і дозволяли отримати
всебічне уявлення про

параметри систем фіксації залежно

від

їх

конструкційних особливостей та способу встановлення.
Експериментальні натурні моделі «кістка-фіксатор» з відтвореними
коригувальними остеотоміями та МОС було виконано на 5 однорідних
трупних

великогомілкових

кістках

людини.

Після

моделювання

надкісточкової коригувальної остеотомії кісткові фрагменти закріплювали
різними типами фіксаторів і навантажували, відтворюючі основні типи
деформацій (всього 15 дослідів) для визначення загальних закономірностей
механічної поведінки систем «кістка-фіксатор», отримання параметрів,
необхідних для побудови імітаційних комп’ютерних моделей та перевірки їх
точності і адекватності.
В ІКМ систем «кістка-фіксатор» при дії компресуючих, згинальних та
ротаційних навантажень було досліджено величину і особливості розподілу
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напружень і деформацій в кістковій тканині. Загалом було створено 15
імітаційних комп’ютерних моделей «кістка-фіксатор» для великогомілкової
кістки з застосуванням 5 найбільш розповсюджених конструкцій внутрішньої
фіксації, а також 5 ІКМ для малогомілкової кістки з застосуванням
розробленого нами оригінального металофіксатора.
За допомогою проведеного експериментального дослідження на 32
лабораторних кролях, у яких змодельовано травматичні ушкодження з
остеохондральним дефектом в суглобі, вивчено ефективність застосування
клітинних технологій лікування – плазми збагаченої тромбоцитами (PRP) та
клітин кісткового мозку (BMDCT) які вводили в зону дефекту на колагеновофібриновій матриці.
Клінічне вивчення ефективності різних методів реконструктивних
втручань базувалось на проведенні ретроспективного та проспективного
дослідження в нерандомізованих серіях. В групу дослідження було включено
341 пацієнта з наслідками ушкоджень НГС у вигляді посттравматичного
остеоартроза та деформацій кісток НГС, дефектів та деструкцій суглобових
поверхонь НГС, що потребували хірургічного відновно-реконструктивного
лікування. До проведення операцій залучали кваліфікованих співробітників
відділень,

операції

проводили

із

застосуванням

традиційних,

загальновизнаних методів та оригінальних способів, розроблених при
виконанні дослідження. Пацієнтів було розділено на клінічні підгрупи
залежно від виду післятравматичної патології НГС та застосованого способу
лікування. Загалом було виконано 341 реконструктивну операцію із
застосуванням різних способів лікування та їх модифікацій. Автор брав
участь та особисто прооперував понад 220 тематичних пацієнтів. У пацієнтів
вивчали найближчі та віддалені результати лікування із застосуванням
клінічних та інструментальних методів дослідження. Особливу увагу
приділяли аналізу помилок і ускладнень, причин їх виникнення, а також
виявленню чинників, що зменшували ефективність лікування і були
причиною незадовільних результатів.
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На

останньому

етапі

дослідження

було

розроблено

систему

прогнозування результатів лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень НГС.
Точність і адекватність розробленої системи прогнозування результатів
визначали при співставленні прогнозованих результатів лікування із реально
досягнутими. Це дозволило визначити границі застосування запропонованих
методів лікування, визначити їх роль і місце в комплексі лікувальнодіагностичних заходів у пацієнтів обраної категорії та сформулювати
рекомендації до їх впровадження в клінічну практику.
Клінічний та експериментальний розділи виконані із дотриманням
вимог та положень Гельсинської декларації про права людини (2000 р.),
включаючи перегляд EC-GCP, Конституції України, основ законодавства
України про охорону здоров’я, всіх етичних норм щодо проведення
клінічних досліджень. Експеримент на лабораторних тваринах було виконано
із урахуванням вимог Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які
використовуються в експериментальних або інших наукових цілях [37].
Експертизу матеріалів дослідження було проведено комісією з біоетики НМУ
імені О.О. Богомольця, протокол № 124 від 23.09.2019 року.
1.2 Експериментальні дослідження
1.2.1 Методи дослідження фізико-механічних властивостей кісткової
тканини кісток надп’ятково-гомілкового суглоба
Було вивчено 52 зразка кісткової тканини, з них 10 зразків
кортикальної кісткової тканини великогомілкової кістки та 42 зразка
спонгіозної тканини дистального відділу великогомілкової кістки (ВГК),
малогомілкової кістки (МГК) та надп’яткової кістки (ТК). 14 зразків
трабекулярної (спонгіозної) кісткової тканини дистального метаепіфіза
кісток гомілки були отримані від пацієнтів при хірургічному лікуванні. Інші
28 зразків спонгіозної кісткової тканини ВГК, МГК та ТК, а також 10 зразків
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кортикальної кісткової тканини з середньої третини діафіза ВГК були
отримані від трупів померлих пацієнтів що не мали патологічних змін в
кінцівці, де виконувався забір кісткової тканини для дослідження (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Розподіл матеріалу, що використано при натурному дослідженні
пружних властивостей кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового
суглоба
Трупний матеріал (кісткова тканина)
Зона забору матеріалу

Кортикальна

Спонгіозна (ДЕМ)

абс

%

абс

%

Великогомілкова кістка

-

-

12

28 %

Малогомілкова кістка

-

-

2

5%

Надп’яткова кістка

-

-

-

-

Всього

-

-

14

33 %

Операційний матеріал (кісткова тканина)
Зона забору матеріалу

Кортикальна

Спонгіозна (ДЕМ)

абс.

%

абс.

%

10

100 %

11

26 %

Малогомілкова кістка

-

-

8

19 %

Надп’яткова кістка

-

-

9

22 %

Всього

10

100 %

28

67 %

∑

10

100 %

42

100 %

Великогомілкова кістка

Фрагменти спонгіозної кісткової тканини пацієнтів з переломами ДЕМ
ВГК та МГК кісток гомілки вилучалася під час виконання хірургічного
лікування. Забиралися лише кісткові уламки та кісткові фрагменти
необхідного для досліду розміру, що втратили зв'язок з окістям та могли бути
вилучені без шкоди для пацієнта. Як вказувалося, таких зразків кісткового
матеріалу загалом досліджено 14 (27 %) (12 з великогомілкової кістки, 2 з
малогомілкової кістки). В передопераційному періоді всім пацієнтам було
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виконано КТ обстеження та визначено рентгенологічну щільність кісткової
тканини в зоні що досліджувалася. Середній вік пацієнтів складав 34 ± 6,8
років, чоловіків було 9, жінок 5.
Також, експериментально-клінічне дослідження виконано на 28 зразках
спонгіозної кісткової тканини та 10 зразках кортикальної кісткової тканини,
які було взято з не ушкоджених нижніх кінцівок свіжих трупів людей. 11
зразків спонгіозної кісткової тканини взято з метаепіфізарної ділянки
великогомілкової кістки, 8 з дистальної частини малогомілкової кістки, 9 з
надп’яткової кістки. 10 зразків кортикальної кісткової тканини було взято з
середньої третини діафіза великогомілкової кістки. Матеріал було забрано
від 12 трупів людей, упродовж першої доби після настання смерті. Померлі
не мали травматичних ушкоджень, локальних або системних уражень
кісткової тканини. Вік померлих складав 57 ± 10,7 років, жіночої статі – 7,
чоловічої – 5. Одразу після забору кісткової тканини виконували маркування
та КТ дослідження зразків на комп’ютерному томографі Philips, Brilliance 16,
з товщиною зрізів 1,0 мм, режим сканування 120kV.
Тип кісткової тканини у досліджуваних зразках: кортикальні – 10
(19 %), спонгіозні (губчасті) – 29 (56 %), зразки з різними типами кісткової
тканини – 7(13 %), кісткові регенерати – 6(12 %). Майже 2/3 зразків, а саме
33 (64 %) було отримано з потенційної зони коригувальної остеотомії у
ділянці дистального епіметафіза кісток гомілки, інші 19 (36 %) - з діафізарної
зони ВГК (10) та блоку надп’яткової кістки (9). У всіх 14 пацієнтів
передопераційно проводили КТ для визначення рентгенологічної щільності
кістки в зоні забору матеріалу для дослідження. Кісткові зразки, що
отримували від трупного матеріалу досліджували за допомогою КТ для
визначення рентгенологічної щільності.
В наступному проводили антисептичну обробку отриманих зразків
кістки, зволожували їх в ізотонічному розчині NaCl та заморожували при
температурі від –5°С до –10°С в закритих контейнерах [39, 40, 41].
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Зразки циліндричної форми забирали за допомогою трепану з
внутрішнім діаметром 3 мм. З метою досягнення паралельності країв
циліндру

застосовували

шліфування

на

шліфувальній

машині

з

охолодженням фізіологічним розчином. Не паралельність протилежних
сторін зразків не перевищувала 0,01 × 10 мм довжини поверхні.
Зразки фотографували, зважували за допомогою аналітичних вагів
АДВ-200М з точністю до 0,1 мг, вимірювали лінійні розміри цифровим
штангенциркулем точністю 0,01 мм. Густину кісткової тканини зразків
визначали за формулою:
ρ = m/V

(1.1)

де: ρ – густина, m – маса зразка, V- об’єм зразка
Поверхневу структуру зразків досліджували за допомогою оптичного
збільшення. Під час дослідження оцінювали орієнтацію кісткових балок та
ламелей, а також наявність ушкодження структури кісткової тканини
(тріщин, мікропереломів, тощо). Дослідження поверхні зразка проводили до
та після випробувань в дослідній машині, для виявлення незворотних змін та
руйнування структурних елементів зразка при дії граничних навантажень.
Відомо, що властивості кісткової тканини відрізняються в різних
напрямках

(механічна

анізотропія).

Тому

зразки

кісткової

тканини

виготовляли з урахуванням їх мікроструктурних характеристик [41, 42]. При
цьому намагались максимально наблизити геометричні осі зразка до головних
осей жорсткості кісток НГС (рис. 1.1).
Методика

обробки

результатів

дослідження.

Для

визначення

механічних властивостей зразка проводили його компресійне навантаження в
універсальній випробувальній машини TIRAtest-2151 зі швидкістю 0,5 мм/хв.
(рис. 1.2). По закінченню дослідження отримана інформація фіксувалася у
вигляді діаграми деформування у координатах зусилля-деформація (рис. 1.3).
Для вивчення ступеня механічної анізотропії кісткової тканини
навантаження

зразків

прямокутної

форми

проводили

в

3-х

взаємно

перпендикулярних площинах із зусиллям, що не виходило за межі лінійного
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діапазону. Після повного розвантаження зразків вимірювали їх залишкові
деформації. Циліндричні зразки навантажували лише вздовж їх вертикальної
вісі. Модуль пружності кісткової тканини розраховували, як тангенс нахилу
лінійної ділянки діаграми деформування в координатах σ–εк, де: σ –
напруження, εк – відносна деформація зразка кістки.

Рис. 1.1. Лінії максимальної жорсткості кісток НГС та напрямки
вивчення модуля пружності (Е) при компресійному навантаженні зразків.

Рис. 1.2. Зразок кісткової тканини на робочому столі дослідної машини
TIRAtest-2151 при компресійному випробуванні.
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Рис.

1.3.

Діаграма

деформації

зразка

кісткової

тканини

при

компресійному навантаженні.
Для дослідження в’язко-пружих властивостей кісткової тканини, при
сталій величині відносної деформації досліджували релаксацію напружень за
зміною зусиль, що вимірювались динамометром дослідної машини. Показники
приладу фіксували в режимі реального часу шляхом відеозйомки цифровою
фотокамерою Nikon D52 в режимі «відео» з частотою 30 кадрів/сек протягом
7,5 хв. Обробку отриманих даних проводили на персональному комп’ютері.
Побудову діаграм релаксації з їх наступним регресійним аналізом і
математичним описанням процесу згідно узагальненої моделі в’язкопружного тіла Максвелла [42] здійснювали в програмному середовищі Origin
9.1 (OriginLab, США).
Для

вивчення

граничних

напружень

(межа

міцності,

межа

пропорційності) додатково проводили досліди із навантаженням до повного
руйнування зразка. Особливу увагу приділяли визначенню напружень, що
супроводжуються появою незворотних деформацій зумовлених структурною
перебудовою і руйнуванням кістки на мікрорівні (межа пропорційності).
Для вірної інтерпретації отриманих результатів та стандартизації
протоколу досліджень фізико-механічних властивостей кісткової тканини
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було проведено додаткові дослідження впливу лінійних розмірів зразка на
величину модуля пружності, визначену в натурному експерименті. Для цього
в 2 однорідних зразках кортикальної і губчастої кістки проводили
випробування на стиск при послідовному вкороченні зразка за допомогою
шліфувального пристрою. Ізотропний модуль пружності розраховувався за
діаграмою розвантаження з передбаченим коефіцієнтом Пуассона 0,3, а
твердість визначалася як відношення максимальної сили тиску до відповідної
площі контакту.
1.2.2 Методика

біомеханічного

дослідження

систем

«кістка

–

фіксатор» у натурному експерименті
Вивчення деформаційної здатності систем кістка-фіксатор на
предметних

моделях.

Типові

надкісточкові

коригувальні

остеотомії

дистального кінця великогомілкової кістки на рівні метафізарної зони було
відтворено на 5 трупних великогомілкових кістках людини. З метою фіксації
після остеотомії застосовували різні типи внутрішніх фіксаторів, що
використовуються сьогодні для МОС в даній анатомічній зоні, та оцінювали
особливості напружено-деформованого стану систем кістка-фіксатор при
статичних та циклічних навантаженнях. Визначали переваги і недоліки
фіксації в аспекті жорсткості, міцності та надійності фіксації. Досліджували
наступні види титанових (марка титану – ASTM F67, DIN 17850) фіксаційних
систем:

медіальна

дистальна

великогомілкова

пластина

з

кутовою

стабільністю з 4,5 мм кортикальними та 3,5 мм блокованими спонгіозними
гвинтами «2М»; медіальна дистальна великогомілкова блокована пластина з
кутовою стабільністю з 3,5 мм кортикальними та 3,0 мм спонгіозними
блокованими міні-гвинтами «3М»; передньо-латеральна L-подібна блокована
дистальна великогомілкова пластина з кутовою стабільністю товщиною 4,0
мм з 3,5 мм блокованими спонгіозними та 4,5 мм кортикальними гвинтами
«1L»; передньо-медіальна дистальна великогомілкова L-подібна пластина з
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кутовою стабільністю товщиною 3,5 мм, що фіксувалася 5,0 мм блокованими
спонгіозними гвинтами та 4,5 мм кортикальними гвинтами «1М»; медіальна
великогомілкова блокована пластина для коригувальної остеотомії з
відкритим клином «puddi-plate» товщиною 10 мм, що має Х-подібну форму
та клин заданого розміру з кроком 1мм (обирається залежно від величини
потрібної корекції) з 3,5 мм кортикальними та 4,0 мм блокованими гвинтами
«4М» (рис. 1.4).
Натурні моделі фіксатор-кістка навантажували в дослідній машині
TIRA-test, відтворюючи типові варіанти напружено-деформованого стану
(НДС) в зоні остеотомії. Для стандартизації умов досліду було застосовано
систему координат, прийняту в анатомічних та біомеханічних дослідженнях
(рис. 1.5).

4M
1M
1L
2М
3М
а
б
в
г
д
Рис. 1.4. Натурні моделі біомеханічних систем фіксатор-кістка: а)
«2М»; б) «3М»; в) «1L»; г) «1М»; д) «4М».
В

ході

відтворити

в

експерименту
зоні

створювалинавантаження,

потенційного

зміщення

(рівень

що

дозволяли

остеотомії)

переміщення:
1) згин у сагітальній площині XY, що виникає в 1 фазі ходьби,
2) зсув у сагітальній площині XY (виникає в 1 та 3 фазах ходьби),

такі
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3) згин

з

елементами

зсуву

у

фронтальній

площині

YZ

та

горизонтальній площині XZ що виникає в 2 фазі ходьби з наявністю
інверсії/еверсії стопи.

Рис. 1.5. Система координат: YZ – фронтальна площина, ХZ –
горизонтальна площина, ХY – сагітальна площина.
Особливості закріплення і навантаження препарату в дослідній машині
визначалися

типом

деформації,

що

відтворювалась.

Препарати

з

змодельованою остеотомією піддавали сагітальному стисканню в площині
XY, згину у фронтальній площині ZY, що виникають в 1-й та 3-й фазах
ходьби; ротації (зкручуванню) у горизонтальній площині XZ що виникає в 2
фазі ходьби з наявністю інверсії/еверсії стопи.
Кістки фіксували пластмасою «Протакріл М» у ділянці суглобових
поверхонь і жорстко закріплювали на рухомому столі дослідної машини
гвинтовими затискачами. Підготовлені зразки закріплювали на робочому
столі універсальної випробувальної машини. Навантаження прикладали за
допомогою жорсткого сталевого стрижня чи пластини, з’єднаної з
динамометром дослідної машини у проксимальному відділі кістки, або на
протилежній остеотомії ділянці, а передавали на зразок при випробуваннях за
допомогою

сталевої

кульки.

Зусилля

та

переміщення

вимірювали

динамометром, сигнал з якого поступав в мікропроцесор випробувальної
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машини. Переміщення, що виникали під дією одноразових статичних
навантажень реєстрували шляхом запису діаграм деформування та за
допомогою послідовного фотографування зразка дзеркальною цифровою
фотокамерою Nikon D 5200 [43, 44]. Діапазон навантаження становив від 0 до
500 Н, але в умовах коли жорсткість системи виявлялась недостатньою,
величину навантажень зменшували для уникнення руйнування зразка. Для
реєстрації

взаємного

переміщення уламків в процесі

деформування

застосовували цифрову фотокамеру Nikon D 5200 в режимі макрозйомки,
встановлену на жорстко-закріпленому штативі. В процесі дослідження
проводили фотографування препарату з реперними точками, нанесеними на
його поверхню, та еталонним об’єктом з відомими розмірами. Зображення
обробляли в програмному середовищі Adobe Photoshop CS3, переміщення в
міліметрах визначали на основі розрахунку масштабного коефіцієнту за
еталонним об’єктом.
Оскільки на різних ділянках щілини остеотомії виникали різні за
величиною і напрямком деформації, для визначення жорсткості системи
фіксатор-кістка при згинах і зсувах вимірювали найбільше переміщення
одного фрагмента відносно іншого, і розраховували жорсткість, як
відношення навантаження до цього переміщення. Жорсткість системи на
кручення розраховували за формулою:
С = М/φ

(1.2)

де: С – жорсткість, М – крутячий момент, а φ – кут закручування.
При цьому М = Р.L, де: Р – величина зовнішнього навантаження а L –
плече сили (в даному експерименті його величина була фіксована на рівні
50 мм). В міжнародній системі СІ коефіцієнт жорсткості при крученні
вимірюється в ньютон-метрах на радіан (Н·м/рад).
Кут закручування визначали за формулою
φ = arctgΔр/L

(1.3)

де: φ – кут закручування, Δр – деформація системи при навантаженні, а
L – плече сили.
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1.2.3 Побудова й аналіз імітаційних комп’ютерних моделей системи
«кістка – фіксатор» у зоні надп’ятково-гомілкового суглоба в процесі
планування хірургічного лікування
На

окремих

етапах

дослідження

основним

інструментом

біомеханічного аналізу виступали імітаційні комп’ютерні моделі. Їх
розглядали в якості аналога реальних біомеханічних систем, адекватних за
низкою параметрів, з точністю, необхідною для вирішення поставлених
задач.
Попередній аналіз умов навантаження НГС базувався на розрахунку
спрощених аналітичних моделей методами класичної механіки твердого
деформованого тіла [45, 46]. На цьому етапі оцінювали НДС біомеханічної
системи в найбільш узагальненому вигляді, розраховували навантаження
(сили і моменти), що діють на окремі елементи біомеханічної системи,
виділяли домінуючі види деформацій, тощо.
В подальшому застосовували ІКМ НДС НГС або його сегмента,
створені за допомогою ліцензійних програмних комплексів Mimics 12.5
(Materialise, Бельгія), ANSYS 5.6 (Swanson Ansys Inc., США), Autodesk
Inventor 11,0 (Autodesk Ink., США), CATIA (Dassault Systèmes, Франція) [47,
48]. Відповідно до задач дослідження в моделях відтворювали різні види
коригувальних супрамалеолярних остеотомій великогомілкової кістки, а
також

коригувальну

остеотомію

латеральної

кісточки

гомілки

за

розробленою методикою та застосуванням оригінального метало фіксатора.
Визначали розподіл навантаження на окремі ділянки системи «кісткафіксатор» з закладанням фізіологічних та патологічних параметрів кісткової
тканини в зоні корекції. За потреби низку контрольованих параметрів в
моделях змінювали, що дозволяло відтворити різні клінічні ситуації та
варіанти фіксації.
При створенні індивідуальних ІКМ під час передопераційного
планування у складних випадках, головною метою були вибір оптимального
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фіксатора з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта та складності
травматичного ушкодження, визначення режимів навантаження та прогнозу
хірургічного втручання.
Оцінку точності чисельних розв’язків в розрахунках НДС НГС
контролювали методом забезпечення асимптотичної збіжності отриманих
результатів в зонах максимальних градієнтів напружень в результаті
кратного збільшення кількості скінченних елементів дискретної моделі
[49,50]. Крім того в процесі розбиття скінченно-елементної сітки постійно
здійснювали контроль її параметрів, виявляли і усували дефекти, що могли
вплинути

на

результати

розрахунків.

Для

цього

використовували

інструменти та алгоритми оптимізації сітки наявні в програмних комплексах
Mimics 12.5 та Ansys. Поверхневу сітку перевіряли на наявність помилок
(пересічення трикутників, отвори, тощо), які усували в автоматичному або
ручному режимі. Об’ємну сітку створювали, використовуючи 10 вузловий
тетраедричний елемент з квадратичною апроксимацією функцій 3D SOLID
187 CE (рис.1.6) [50].
Генеровані СЕ моделі біомеханічних систем мали спільний порядок
дискретизації, з максимальним розміром СЕ не більше 1мм, сумарною
кількістю вузлів від 545420 до 678481, та налічували від 317528 до 395564
елементів. При цьому в ділянках, де передбачали наявність концентрації
напружень та в зонах зі складною геометрією вдавались до згущення сітки.
Величину похибки, зумовленої неспроможністю точно описати
параметри реального біологічного об’єкту на рівні вхідних даних, визначали
в модельних експериментах. Так, для визначення впливу анізотропних
властивостей кісткової тканини та ступеня її неоднорідності на розрахункову
величину напружень і деформацій в кістках гомілки було створено 2 моделі.
В одній відтворювали анізотропію і просторову неоднорідність
кортикального і губчастого шарів кістки на основі величин, отриманих в
натурному експерименті. В іншій моделі кісткову тканину кортикального і
губчастого шару розглядали, як ізотропну із величиною модуля пружності,
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що відповідала середньому значенню Е1. Моделі розраховували за сталих
умов навантаження, що відповідали повній опорі на стопу із зусиллям 800Н.
Отримані результати порівнювали між собою.

а

б
Рис. 1.6. а) Просторова (3-D модель) СЕМ ВГК з фіксатором
досліджуваної системи «4М», б) Просторова (3-D модель) СЕМ дистального
відділу малогомілкової кістки з оригінальним фіксатором створені в
автоматичному режимі за допомогою програмного комплексу Mimics.
В

ізотропній

моделі

додатково

змінювали

модуль

пружності

кортикальної і губчастої кістки в межах експериментально-визначеного
фізіологічного діапазону: для кортикального шару від 8 до 15 ГПа, для
губчастого – від 470 до 1150 МПа. За величиною розбіжностей у визначеній
величині напружень і деформацій оцінювали вплив абсолютного значення та
співвідношення модулів пружності різних типів кісткової тканини на
результати розрахунків ІКМ НДС кісток НГС.
Отримані в натурному експерименті дані порівнювали із розрахунками
ІКМ які було створено за даними КТ із урахуванням структурної
неоднорідності. В моделі було відтворено умови закріплення і навантаження,
застосовані в прямому натурному експерименті. Після розрахунку моделі
визначали величину переміщення вузлів, що відповідали реперним точкам і
порівнювали її з результатами прямих вимірів.

72
Імітаційне комп’ютерне моделювання біомеханічних систем «кісткафіксатор» при надкісточкових коригувальних остеотоміях великогомілкової
кістки та коригувальній остеотомії латеральної кісточки гомілки.
Вивчення загальних закономірностей розподілу напружень і деформацій в
системі

«кістка-фіксатор»

було

проведено

на

тривимірній

моделі

великогомілкової кістки з моделюванням супрамалеолярної коригувальної
остеотомії та малогомілкової кістки з моделюванням коригувальної
остеотомії латеральної кісточки. Моделі накісних титанових пластин і гвинів
було створено в програмному середовищі Autodesk Inventor 11,0 та
імпортовано в програму Ansys 5.7 для проведення подальших розрахунків.
Було

досліджено

особливості

розподілу

напружень

в

5

системах

«великогомілкова кістка з остеотомією – фіксатор», що включали аналогічні
до натурного експерименту, лінійні медіальні, латеральну та Х-подібну
титанові пластини з отворами під 4,5 мм, 4,0 мм, 3,5 мм, 3,0 мм кортикальні
та спонгіозні блоковані гвинти. Також досліджено систему «малогомілкова
кістка з остеотомією – оригінальний фіксатор». Довжину гвинтів в
модельному експерименті задавали рівною 35, 40, 45, 50, 55 мм (крок 5 мм) і
т.д. В ході моделювання гвинтів вдавались до певних спрощень геометрії
різьби, що полегшувало розбиття сітки та суттєво не позначалось на
вірогідності подальших розрахунків. Механічні властивості титанових
фіксаторів завдавали за даними відповідних стандартів і нормативних
документів (модуль пружності - 110 ГПа, коефіцієнт Пуассона – 0,32) [49-53].
Навантаження в моделі за напрямком і величиною (800Н) відповідали
зусиллям при ходьбі людини масою 80 кг по рівній поверхні [52,53].
Було досліджено 5 різних за формою та місцем встановлення варіантів
фіксації пластин для МОС при надкісточкових остеотоміях великогомілкової
кістки та оригінальний фіксатор для металоостеосинтезу при остеотомії
латеральної кісточки гомілки.
В процесі моделювання вдавались до певних спрощень: не враховували
сил тертя між кістковими уламками та між пластиною і кісткою, в’язко-
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пружних властивостей кістки та титанового сплаву, їх фізичної нелінійності в
діапазоні напружень, що перевищують гранично-допустиму величину.
Для описання контактної задачі на ділянці остеотомії використовували
різні підходи. В більшості моделей було відтворено ситуацію коли контакт
кінців кісток при деформуванні не виникав (фіксація з діастазом). В цій
ситуації, поведінка системи визначалась головним чином характеристиками
фіксатора.
В

тих

випадках,

коли

було

необхідно

визначити

величину

функціональної компресії та її вплив на біомеханічні характеристики системи
«кістка-фіксатор»,

на

поверхні

уламків,

що

зазнавала

стискаючих

навантажень відтворювали контакти типу Bonded (зв’язаний), при якому
неможливе розділення і ковзання вздовж поверхні контакту, або No
separation (без розділення) при якому ковзаючи рухи є можливими [48–50].
Дослідження параметрів жорсткості та міцності біомеханічних моделей
«кістка-фіксатор» проведено за допомогою методів комп’ютерної томографії,
інформаційних систем, технологій та алгоритмів імітаційного моделювання
методом скінчених елементів (МСЕ), механіки твердого тіла, що пружно
деформується.
Об’єктами

дослідження

були

моделі

біомеханічних

систем

великогомілкової та малогомілкової кісток з модельованими остеотоміями в
зоні дистального епіметафізу та остеосинтезом із застосуванням фіксаторів з
кутовою стабільністю різної форми (рис. 1.7).
Геометричні (солідні) моделі великогомілкової та малогомілкової
кісток з фіксаторами відтворені за даними комп’ютерної томографії
пацієнтів. Двошарова апроксимація кісткової тканини сформована за
параметрами рентгенологічної щільності Хаунсфільда для кортикального і
губчастого шарів, що були отримані на підставі проведених власних
досліджень (розділ 3). На основі даних просторової геометрії створено
об’ємну 3D геометрію кісток, проведено моделювання остеотомій та
інтеграцію систем фіксації (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Геометричні (солідні) моделі біомеханічних систем «кістка фіксатор» для великогомілкової (а – д) та малогомілкової (е) кісток:
медіальна дистальна великогомілкова пластина з кутовою стабільністю «2М»
(а) та з міні-гвинтами «3М» (б); передньолатеральна «1L» (в) та
передньомедіальна «1М» (г) L-подібні блоковані дистальні великогомілкові
пластини з кутовою стабільністю; медіальна великогомілкова блокована
пластина для коригувальної остеотомії з відкритим клином «puddi-plate»
«4М» (д); модельована коригувальна остеотомія латеральної кісточки
гомілки з фіксацією за допомогою оригінального метало фіксатора (е).
Моделі

матеріалів

біомеханічних

систем

«кістка-фіксатор»

представлені як ізотропні, пружні. Для тканин біологічного походження
(кортикал, губка) застосовувалися параметри модуля Юнга, що отримані за
результатами власних натурних біомеханічних досліджень зразків людської
кісткової тканини. Коефіцієнт Пуассона для кортикальної та губчастої
кісткової тканини, а також константи для фіксаційних елементів (пружна
ізотропна модель титанового сплаву Ti-6Al-4V) взято з довідників (табл. 1.2)
[51]. Скінчено-елементну (СЕ) дискретизацію моделей біомеханічних систем
«кістка-фіксатор» проведено в напівавтоматичному режимі програмного
комплексу

ANSYS

з

використанням

пірамідальних 3D SOLID187 СЕ (рис. 1.8).

контактних

і

10-ти

вузлових
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Таблиця 1.2
Властивості матеріалів, що закладалися в імітаційній моделі при
дослідженнях біомеханічної системи «кістка-фіксатор»
№

Матеріал

1

Кортикальна кістка

2

Спонгіозна кістка

3

Титан

Модуль Юнга,

Коеф.

Гранично допустиме

Е, МПа

Пуассона, ν

напруження, σв, МПа

10 000

0,25

120

500

0,27

5

110 000

0,32

1100

Рис. 1.8. Схематизація 10-ти вузлового СЕ SOLID187 високого порядку
3D, який використовується для моделювання нерегулярних сіток (Ansys Help
«help/ans_elem/Hlp_E_SOLID187.html»).
Згенеровані СЕ моделі біомеханічних систем мали спільний порядок
дискритизації, з максимальним розміром СЕ не більше 1 мм, сумарною
кількістю вузлів від 545420 до 678481, та налічували від 317528 до 395564
елементів (рис. 1.9).
На основі створених комп’ютерних моделей біомеханічних систем
«кістка-фіксатор» проведено дослідження напружено-деформованого стану
та визначені максимальні величини зусиль на стиск, згин та максимальні
крутні моменти при умові неперевищення переміщення 1,0 мм між
елементами системи. Для цього, як показано на розрахунковій схемі
рис. 1.10, у кожному випадаку навантаження до системи прикладались
одиничні сили і момент. Після проведення статичного аналізу, величини
максимальних зусиль і напружень визначались шляхом маштабування
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результатів вузлових переміщень і напружень відносно максимальнодопустимого значення переміщення, за рахунок лінійності постановки задачі.

а

б
Рис. 1.9. Скінчено-елементні моделі біомеханічної системи «кісткафіксатор» а)з медіальною великогомілковою блокованою пластиною для
відкритої коригувальної остеотомії – «4М», б) з оригінальним фіксатором для
металоостеосинтезу при коригувальній остеотомії латеральної кісточки
гомілки.
Pz =
1НМz = 1Н/мм

Px =
1Н

Px = 1Н

z

x

Мx = 1Н/мм
а

б

Рис. 1.10. Схема навантаження біомеханічної системи «кісткафіксатор» одиничними силами і моментом для великогомілкової (а) та
малогомілкової (б) кісток.
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Оцінка адекватності моделей біомеханічних систем нижніх кінцівок
«кістка-фіксатор»

проведена

за

допомогою

порівняння

результатів

комп’ютерного моделювання (рис. 1.11 а) з результатами натурних
експериментальних досліджень (рис. 1.11 б) на стиск, згин і кручення.

а

б

Рис. 1.11. Біомеханічна система великогомілкової кістки з остеотомією:
а – комп’ютерна модель; б – натурний дослідний зразок.
Результати, отримані при розрахунку ІКМ НДС, представляли собою
електронні бази даних, що містили сотні тисяч числових значень по кожному
з більш, як 10 параметрів, що досліджуються. Для їх спрощеного
представлення у вигляді кольорових градієнтів або векторної графіки
застосовували спеціальні інструменти програмного комплексу ANSYS, що
спрощували роботу з цими великими масивами даних [48].
При розрахунку моделі визначали інтегральну деформаційну здатність
кісток НГС, як максимальне переміщення вузлів моделі за відтворених умов
навантаження, якісно описували характер розподілу напружень і деформацій,
визначали їх градієнти, оцінювали вид НДС та стабільність системи, що
характеризувалась максимальною величиною переміщення уламків один
відносно одного при заданій величині навантаження.
Вид НДС кісток НГС визначали за параметром Надаї-Лоде [45–47]:
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  2

1   2
2   1   3
1  2
2 3
1   2

(1.4)

де: μσ – параметр Надаї-Лоде, а  1 , 2 , 3 – головні напруження та
величиною середнього напруження:
0 

1   2   3

(1.5)

3

де:  1 , 2 , 3 - головні напруження
Значення параметру Нодаї-Лоде можуть коливатися в межах від −1 до
+1

залежно

від

домінуючого

типу

деформації

на

певній

ділянці

навантаженого тіла, для кожного з яких притаманні певні співвідношення
параметрів  0 и  : при двоосному розтягу  0  0 ,   1, при одноосному
 0  0 ,   -1, при двоосному стиску  0  0 ,   –1, при одноосному стиску
 0  0 ,   1, при зсуві  0  0 ,   0 .

Міцність

і

надійність

систем

«кістка-фіксатор»

оцінювали

за

максимальною величиною еквівалентних напружень в елементах фіксації та
оточуючій кістковій тканині, спів ставляючи їх із гранично-допустимими
значеннями для сталі, титану та різних типів кісткової тканини [45].
Умову міцності для кісткової тканини при цьому можна було
представити в загальному вигляді як нерівність:
σ≤ [σ]

(1.6)

де: σ – локальні (діючі) напруження на ділянці, що досліджується [σ] –
гранично допустимі напруження, визначені експериментально [45-47].
Оскільки змодельована система «кістка-фіксатор» при функціонуванні
перебувала в умовах складного НДС, коли в різних площинах діють різні за
величиною і знаком напруження, для визначення умови міцності вводили
прийняте в класичній механіці поняття критерію міцності, що представляє
собою параметр, відповідальний за руйнування (критичний стан) матеріалу.
За даними літератури при статичних та квазістатичних навантаженнях
кістка руйнується скоріше, як пластичний, ніж, як крихкий матеріал.
Руйнування або незворотні зміни її структури виникають, коли потенціальна
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енергія деформування досягає граничного значення. Отже найбільш
адекватною для описання міцності кісткової тканини є теорія Мізеса, згідно з
якою нерівність можна записати у вигляді:
(1.7)
де:

– еквівалентне напруження за

Мізесом, а [σ] - допустиме напруження [43, 45–47]. При циклічних
функціональних

навантаженнях

надпороговими

вважали

будь-які

напруження, що супроводжуються руйнуванням мікроструктури кістки і
появою в ній незворотніх деформацій (межа пружності). Якщо еквівалентні
напруження за Мізесом в кістковій тканині перевищували цю межу, робили
висновок про недостатню міцність і надійність системи в цілому.
1.2.4 Методика проведення експерименту на лабораторних тваринах
із дослідження регенерації кістково-хрящових ушкоджень
Відповідно до мети і завдань дослідження було проведено 4 серії
експериментів, які виконані на 32 кролях (жива маса 3800–4200 г). Вік тварин
до початку експерименту був 11-12 місяців [55].
1 серія – контрольні тварини, відтворювали стандарний дірчастий (3
мм) остеохондральний дефект на медіальному виростку стегнової кістки
глибиною 5 мм (n = 8).
2 серія – контрольні тварини. Остеохондральний дефект заповнювали
колагеново-фібриновою матрицею (n = 8).
3 серія – дослідні тварини. Остеохондральний дефект заповнювали
аутоплазмою збагаченою тромбоцитами (PRP) у колагеново-фібриновій
матриці (n = 8).
4 серія – дослідні тварини. Остеохондральний дефект заповнювали
пунктатом з кісткового мозку (клітини кісткового мозку – BMDCT) у
колагеново-фібриновій матриці (n = 8).
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Хірургічне втручання проводили під кетаміновим наркозом (100150 мг) з додатковою місцевою анестезією 0,5 % розчином новокаїну. Тварин
фіксували на операційному столі. Після підготовки операційного поля
скальпелем виконували розріз шкіри передньомедіальної поверхні колінного
суглоба. Розсікали м'які тканини, бором відтворювали остеохондральний
дефект в медіальному виростку стегнової кістки критичного розміру
діаметром 3 мм глибиною 5 мм. Спицею виконували тунелізацію виростка з
дефекту. Ділянку оперативного втручання заповнювали ліофілізованою
колагеново-фібриновою

матрицею.

У

якості

матриці

використано

«Тахокомб» (виробництво Takeda), пластина якого з одного боку виконана
колагеном І типу з сухожилку коня, а з іншого боку на колагенову матрицю
нанесено ліофілізований людський фібриноген, тромбін, апротинін та
рибофлавін. При контакті колагеново-фібринової матриці з поверхнею
дефекту,

активується

перетворення

фібриногена

в

фібрин,

що

супроводжується значною адгезією матриці до ложа дефекту. В подальшому
відбувається полімеризація фібринового покриття з утворенням еластичного
герметичного тканинного каркасу, що закриває дефект. За даними виробника
упродовж
фібринової

4-6

тижнів

матриці.

відбувається
Асептичні

повна

властивості

біодеградація
пластини

колагеновозакладені

в

технологічних процесах її виробництва.
Плазму збагачену тромбоцитами отримували наступним чином. В
шприц об’ємом 5 мл набирали цитрат (CPDA-1, Citrate Phosphate Dextrose
Adenine Solution) об’ємом 0,5 мл. Наступним етапом виконували забір крові
інтракардіально (до 5 мл). Пунктат кісткового мозку отримували шляхом
його аспірації з крила здухвинної кістки в об’ємі 0,5-1 мл.
Тварини всіх серій були виведені з експерименту на 40 добу шляхом
введення в одну з вушних вен 0,5-1,0 мл 10 % розчину тіопенталу натрію.
Вибір цього терміну дослідження для дефектів критичного розміру
пов'язаний з тим, що тільки в умовах стимуляції репарації можлива повна
регенерація кістково-хрящових структур [55].
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Робота з тваринами виконувалася відповідно до правил Європейської
конвенції

про

гуманне

ставлення

до

лабораторних

тварин,

які

використовують для експериментальних та інших наукових цілей [37], а
також відповідно до Законодавства України [56]. План експериментальних
досліджень був затверджений Комітетом з біоетики при Національному
медичному університеті імені О. О. Богомольця від 01.09.2016 р.
На всіх етапах експерименту оцінювали рухову активність тварин,
особливості харчування і опороспроможність кінцівки з дефектом. На 1-5
добу тварини берегли кінцівку, а повне навантаження зафіксоване після 5 діб.
На етапах експерименту харчування тварин не було порушено.
Макроскопічний

аналіз

проводили

після

виведення

тварин

з

експерименту в процесі підготовки стегнової кістки до фіксації.
Гістологічна проводка матеріалу. Кістки фіксували в 10 % розчині
нейтрального формаліну, декальцинували в 5 % розчині азотної кислоти,
зневоднювали в спиртах зростаючої міцності (від 60° до 96°), а також в
суміші етилового спирту з діетиловим ефіром (у співвідношенні – 1:1).
Зразки укладали в целлоїдин, блоки ущільнювали в густому целлоїдині під
парами хлороформу. Виготовляли зрізи товщиною 7-10 мкм, які фарбували
гематоксиліном і еозином, а також пікрофуксином за ван Гізон [57].
Аналіз і фотографування матеріалу проводили під мікроскопами
«AxioStar Plus» і «MICROS». При мікроскопічному аналізі досліджували
ділянку дефекту і прилеглі материнські кістку та хрящ. Морфометричний
аналіз проводили для визначення характеру та структури регенерату, його
інтеграції до оточуючих тканин, оцінки вмісту клітинних структур та
неклітинних елементів, що сформувалися в дефекті в різних серіях
експерименту з використанням модифікованої шкали рекомендованої
Комітетом міжнародної спілки регенерації хряща (SCRS) (табл. 1.3) [58,59].
Згідно з рекомендаціями SCRS висока оцінка (18) застосовується до
результату повної регенерації, тобто формування гіалінового хряща в ділянки
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дефекту, а найменша оцінка (0) – у разі порушення регенерації. Бали не
підсумовуються; кожна градація рахується та порівнюється окремо [58].
Таблиця 1.3
Гістологічна оцінка регенерації суглобового хряща в кістковохрящовому дефекті, стану суглобового хряща та губчастої кісткової тканини
навколо дефекту за шкалою оцінки ICRS [58] в нашій модифікації
Досліджувані показники

Бали

1

2

I. Поверхня:
– гладка
– з невеликими узурами
– нерегулярна

3
1
0

II. Тканини регенерата:
– гіалиновий хрящ
– гіаліновий/волокнистий хрящ
– волокнистій хрящ
– сполучна тканина

3
2
1
0

ІІІ. Розподіл клітин в регенераті
– колонками
– колонки/кластери
– кластери
– дезорганізація

3
2
1
0

IV. Стан прилеглого до дефекту суглобового хряща
– нормальний
– нерівномірний розподіл клітин
– невеликі ділянки матриксу без клітин
– значні ділянки матриксу без клітин

3
2
1
0

V. Зв'язок регенерату з краями дефекту суглобового хряща.
Структурна інтегрованість:
– повна

3

Продовження табл. 1.3
1

2
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– часткова (50 %)

2

– часткова (нжче 50 %)

1

– відсутня

0

VI. Cубхондральна кістка:
– нормальна організація

3

– підвищене ремоделювання

2

– деструктивні зміни/ грануляційна тканина

1

– роз’єднання кісткових трабекул, перелом

0

1.3 Клінічні дослідження
1.3.1 Матеріал і методи клінічних досліджень
Проведене

клінічне

дослідження

за

дизайном

є

відкритим,

порівняльним, не рандомізованим в двох групах – основній та контрольній
(групі порівняння). Групи клінічного дослідження були співставимими за
кількісним, статевим, віковим складом, характером та тяжкістю первинного
ушкодження НГС, структурою несприятливих наслідків ушкодження.
Головними критеріями включення пацієнтів в групи клінічного
дослідження були: наявність інформованої згоди пацієнта на участь в
дослідженні; вік від 16 років до 75 років; наявність у пацієнта
несприятливого наслідку ушкодження НГС, що потребує лікування;
відсутність абсолютних протипоказань до хірургічного лікування, гострих
захворювань; компенсація хронічної патології.
Критеріями

виключення

були:

гостра інфекційна, неінфекційна

патологія, період загострення хронічної патології, період вагітності та
грудного вигодовування, онкологічна патологія з низьким прогнозом
виживаності,
лікування.

наявність

абсолютних

протипоказань

до

хірургічного

84
Матеріал клінічного дослідження – 341 пацієнт з несприятливими
наслідками ушкоджень НГС, які потребували виконання реконструктивновідновних хірургічних втручань. Ці пацієнти склали основну клінічну групу,
де

застосовано розроблену нами

передопераційне

планування,

систему лікування,

розроблені

та

що

удосконаленими

включала
методи

лікування та диференційований підхід до їх застосування, систему
післяопераційного ведення та реабілітації, а також, розроблено систему
прогнозування на підставі аналізу віддалених результатів. З метою оцінки
ефективності застосування розробленої нами системи лікування була
сформована група порівняння, що включала 350 пацієнтів, у яких
застосовували традиційні підходи у лікуванні, а аналіз віддалених
результатів оцінено ретроспективно. Пацієнти обох клінічних груп були
розподілені на три підгрупи відповідно в залежності від характеру патології
та методів лікування. Серед пацієнтів обох клінічних груп переважали жінки
(понад 55 %) (рис. 1.12). Більшість пацієнтів належали до працездатної
вікової групи від 21 до 60 років (понад 80 %) (рис. 1.13). Розподіл пацієнтів
за віком і статтю в групах дослідження наведено в табл. 1.4.

а

б

Рис. 1.12. Розподіл пацієнтів основної (а) та порівнюваної (б) груп за
статтю.
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Рис. 1.13. Розподіл пацієнтів в групах порівняння за віком.
Таблиця 1.4
Розподіл пацієнтів за віком і статтю в групах клінічного дослідження
Стать
Вік,
чоловіки
жінки
всього
P (χ2)
повних
Групи
абс
%
абс
%
абс
%
років
до 21
21-30
31-40
41-50
51-60
< 61
Всього

основна

6

1,8

8

2,3

14

4,1

контрольна

4

1,1

10

2,9

14

4

основна
контрольна
основна

27
31
34

7,9
8,9
10

35
38
47

10,2
10,8
13,8

62
69
81

18,1
19,7
23,8

контрольна

37

10,6

49

14

86

24,6

основна

32

9,4

48

14,1

80

23,5

контрольна

34

9,7

51

14,6

85

24,3

основна

34

10

49

14,4

83

24,4

контрольна

33

9,4

42

12

75

21,4

основна

9

2,6

12

3,5

21

6,1

контрольна

7

2

14

4

21

6

основна

142

41,7

199

58,3

341

100

контрольна

146

41,7

204

58,3

350

100

0,695
0,874
0,891
0,998
0,700
0,525
0,985

Примітка. Р – різниця між основною та контрольною групами за
статевим складом в окремих вікових групах статистично значуща, якщо p <
0,05.
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Ушкодження НГС як в основній так і в контрольній групах в більшості
випадків виникали внаслідок побутової травми, що становило 47 %. Іншими
причинами ушкоджень НГС були дорожньо-транспортна травма (21 %),
спортивна (16 %), промислова травма (5 %), а також бойова (не вогнепальна)
травма (11 %). Пацієнти з несприятливими наслідками ушкоджень НГС були
розділені на клінічні підгрупи за наступними критеріями: по-перше
визначали характер післятравматичних змін, що обумовлювали порушення
функції надп’ятково-гомілкового суглоба; другим важливим критерієм
поділу

пацієнтів

на

клінічні

підгрупи

був

ступінь

деструктивно-

дистрофічного ураження суглоба, що визначався рентгенологічною стадією
остеоартроза за класифікацією J.H. Kellgren, J.S. Lawrence (рис. 1.14) [60]
(табл. 1.5).
Таблиця 1.5
Клініко-рентгенологічна характеристика пацієнтів з наслідками
ушкоджень НГС та спектр методів реконструктивного хірургічного
лікування
Наслідки ушкодження
НГС (підгрупи)
1

Стадія ОА ГС
за Келгрен та Лоуренс, абс. (%)
0

І

ІІ

ІІІ

IV

2

3

4

5

6

7

17 (5)
B,C

3 (0,9) G

4 (1,2)
G

98
(28,7)

28 (8)
H,B

8 (2,3)
H,G

9
(2,6)G

109
(31,1)

52
22 (6,4)
О
(15,2)
B
B,C

Остехондральне
ушкодження/дефект
46
18 (5,1)
(ас.некроз) ГС
К
(13,1)
Н
Н,B
p

Всього
абс (%)

χ2 = 7,09 p = 0,131

16 (4,7) 26 (7,6) 17(5)
6 (1,8)
Остехондральне
О
4 (1,2) G
B,C+A B,C+A B,C+A
G
ушкодження/дефект
14 (4) 23 (6,6) 15 (4,3) 5 (1,4) 5 (1,4)
(асептичний некроз)
К
H
H
H,G
H,G
G
ГС в поєднанні з
нестабільністю
p
χ2 = 0,270 p = 0,992

–
69
(20,3)
62
(17,7)
–
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Продовження табл. 1.5
1

2

Хибноконсолідован
ий

перелом

О

латеральної
кісточки

гомілки К

(тип 44 за АО)

перелом

7 (2,1)
D,E

О

4
31
(9,1)D,

5
27 (7,9)
D,E

E
28 (8)

32 (9,1)

H,D

H,D

H,D

43 за АО)

К

0 (0)

0 (0)

Всього

К

31 (8,9) G

8

28 (8,2)

119

G

(34,9)

34 (9,7)

133

G

(38)

0 (0)

2 (0,6)
F

0 (0)

10 (2,9)/
19 (5,6)

–
24 (7)

55

G

(16,1)

20 (5,7)

46

G

(13,2)

F/G

1 (0,3)
F

25 (7,2)G

χ2 = 0,193 p = 0,908

p
О

26 (7,6) G

7

χ2 = 0,887 p = 0,926

ДЕМ

кісток гомілки (тип

6

8 (2,3)

p

Хибноконсолідован
ий

3

45

109

63

(13,2)

(31,9)

(18,5)

40(11,4

97

76

)

(27,7)

(21,7)

62 (18,2)
69 (19,8)

–
62

341

(18,2)

(100)

68

350

(19,4)

(100)

χ2 = 2,742 p = 0,602

p

-

Примітка: A – G – латинськими літерами позначено спектр методів
хірургічного лікування (див. текст нижче). О –основна група, К – контрольна
група.
Крім

вказаних

клінічних

проявів

несприятливого

результату

ушкодження НГС визначали наявність деформацій НГС внаслідок невірної
консолідації кісток та деструктивно-дистрофічних процесів, наявність та вид
контрактури або нестабільності в суглобі, ступінь обмеження активних та
пасивних рухів в суглобі, вираженість змін кісткової тканини в зоні
ураженого суглоба, наявність судинно-нервової патології та ураження шкіри
навколо суглоба, індекс маси тіла пацієнтів, індекс коморбідності за Charlson.
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а

б

Рис. 1.14. Розподіл пацієнтів в основній (а) та порівнюваній (б) групах
за стадією після травматичного остеоартроза.
Характер виконаних реконструктивних хірургічних втручань визначався
вказаними вище критеріями та включав:
А. Анатомічне відновлення латеральної групи зв'язок НГС за методикою
Bröstrom-Gold – 47 операцій у 47 пацієнтів основної клінічної групи, яким
виконувалося хірургічне лікування з приводу остеохондральних ушкоджень,
що виникали під час ушкодження латеральної групи зв'язок або на фоні
хронічної передньолатеральної нестабільності НГС (у 12 пацієнтів як
доповнення при остеохондральній аутотрансплантації (С), у 35 при
артроскопічному або відкритому видаленні остеохондральних тіл (В),
артролізі, мікрофрактурингу або тунелізації). У 52 пацієнтів групи
порівняння на тлі латеральної нестабільності НГС виконували відновлення
зв’язок НГС (за даними протоколів операції), що відповідало процедурі
Bröstrom без модифікацій.
B. Відновні операції при остеохондральних ушкодженнях та дефектах
НГС з застосуванням відкритої або артроскопічної техніки, що включали
видалення вільних хондральних або остеохондральних тіл, дебрідмент та
артроліз, виконання мікрофрактурування та/або тунелізації – 112 операцій у
112 пацієнтів основної групи. В групі порівняння аналогічні втручання
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виконувались 73 пацієнтів, при цьому у 52 з них в поєднанні з відновленням
латерального зв’язкового апарата.
C. Остеохондральна аутотрансплантація при дефектах надп’яткової
кістки на тлі застарілих остеохондральних ушкоджень – 38 операцій у 38
пацієнтів.
D. Коригувальні надкісточкові остеотомії малогомілкової кістки у
пацієнтів з хибноконсолідованими її переломами (тип 44 за АО) давністю до
6 місяців – 33 операції у 33 пацієнтів основної клінічної групи. В групі
порівняння аналогічне хірургічне втручання виконувалося у 25 пацієнтів не
залежно від давності первинного ушкодження з виконанням тібіофібулярної
фіксації як елемента хірургічної процедури.
E.

Коригувальні

остеотомії

латеральної

кісточки

при

хибно

консолідованих переломах малогомілкової кістки (тип 44 за АО) давністю
понад 6 місяців, що виконані за розробленою нами методикою – 32 операції у
32 пацієнтів основної групи. В групі порівняння 23 операції у 23 пацієнтів.
F. Надкісточкові коригувальні остеотомії дистального відділу кісток
гомілки – 12 операцій у 12 пацієнтів основної групи. В групі порівняння
аналогічне втручання виконано у 4 пацієнта.
G. Резекційний артродез НГС за модифікованою нами методикою –
114 пацієнтів основної групи клінічного спостереження. В групі порівняння
121 пацієнт, артродез виконувався за традиційною методикою.
Н. Суто консервативне лікування з застосуванням фізіотерапевтичних
методів лікування, ортезів, бандажів, медикаментозних засобів – 104
пацієнтів групи порівняння. В основній групі консервативне лікування
застосовувалося лише в системі післяопераційної реабілітації, при цьому як
самостійне лікування консервативні методи не застосовували.
Загалом, в основній клінічній групі було виконано 341 хірургічне
втручання у 341 пацієнта (табл. 1.6), в групі порівняння – 246 хірургічних
втручань у 246 пацієнтів (табл. 1.7).
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Таблиця 1.6
Розподіл пацієнтів основної клінічної групи на підгрупи в залежності
від застосованих методів хірургічного лікування
Підгрупа

Деталізація методу

Кількість

Всього в

пацієнтів

підгрупі

абс

%

абс

77

22,6

%

Дебрідмент зони ушкодження,
В

мікрофрактуринг або
тунелізація
Дебрідмент зони ушкодження,

І.
Остеохонд-

В

мікрофрактуринг або

+

тунелізація + відновлення

112 32,8
35

10,3

26

7,6

А латеральної групи зв'язок за
Bröstrom-Gold

ропластика
С
С
+
А

Остеохондральна
аутотрансплантація
Остеохондральна
аутотрансплантація +
відновлення латеральної групи

12

3,5

33

9,7

32

9,4

12

3,5

38

11,2

77

22,6

зв'язок за Bröstrom-Gold
Надкісточкова коригувальна

D остеотомія малогомілкової
кістки

ІІ.
Коригувальні
остеотомії

E
F

Коригувальна остеотомія
латеральної кісточки
Коригувальна остеотомія ДЕМ
обох кісток гомілки

ІІІ.
Резекційний

G

Резекційний артродез НГС

114 33,4 114 33,4

Всього

341

артродез
100

341

100
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Таблиця 1.7
Розподіл пацієнтів порівнюваної (контрольної) клінічної групи на
підгрупи в залежності від застосованих методів хірургічного лікування
Підгрупа

Деталізація методу

Кількість

Всього в

пацієнтів

підгрупі

абс.

%

21

6

абс.

%

73

20,9

52

14,9

Дебрідмент зони ушкодження,
В

мікрофрактуринг або
тунелізація

І.

Дебрідмент зони ушкодження,

Остеохондропластика

В+
А

мікрофрактуринг або
тунелізація + відновлення

52

14,9

25

7,1

23

6,6

4

1,2

латеральної групи зв'язок за
Bröstrom
Надкісточкова коригувальна

D

остеотомія малогомілкової
кістки

ІІ.
Коригувальні
остеотомії

E
F

Коригувальна остеотомія
латеральної кісточки
Коригувальна остеотомія ДЕМ
обох кісток гомілки

ІІІ.
Резекційний

G

Резекційний артродез НГС

121 34,6 121 34,6

артродез
Фізіотерапевтичні методи,

IV.
Консервативне лікування

H

ортези, бандажі,

104 29,6 104 29,6

медикаментозні засоби
Всього

350

100

350

100

Пацієнти з хибноконсолідованими переломами ДЕМ кісток гомілки,
яким було необхідне виконання коригувальних остеотомій склали 22,6 %.
Хронічна

післятравматична

передньолатеральна

нестабільність

НГС
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спостерігалася у 13,8 % пацієнтів, при цьому у всіх цих пацієнтів,
нестабільність була поєднана з остеохондральним ушкодженням або
дефектом суглобової поверхні НГС. В цілому, остеохондральні ушкодження
та дефекти НГС склали 44 %. Оскільки пацієнти з наслідками ушкоджень
НГС звертались за допомогою у віддаленому від первинної травми періоді, в
більшості з них при рентгенологічному обстеженні було виявлено наявність
післятравматичного остеоартрозу різного ступеню. Так, лише 13,2 %
пацієнтів не мали ознак остеоартрозу, у 109 пацієнтів (31,9 %) був виявлений
остеоартроз І стадії, 63 пацієнтів (18,5 %) мали ознаки ОА ІІ стадії, по 62
(18,2 %) пацієнтів мали ОА ІІІ та IV стадій.
Загальний стан був задовільним, всім пацієнтам розраховували індекс
коморбідності Charlson, індекс маси тіла, визначали відсутність абсолютних
протипоказань
Соматичний

до
стан

реконструктивно-відновних
за

необхідності

хірургічних

корегувався

на

етапі

втручань.
планової

передопераційної підготовки та планування.
Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту зустрічались у
5 % пацієнтів. Серед інших захворювань патологія ендокринної системи була
виявлена у 15 %, алкоголізм і наркоманія у 5 %, захворювання нервової
системи (нейропатії різного генезу) – у 14 %, захворювання серцево-судинної
системи (ІХС, гіпертонічна хвороба, атеросклероз) – 4 %, хронічні
захворювання інших внутрішніх органів і систем 4,5 %. Проведенню
хірургічного лікування передувала клінічна, інструментальна та лабораторна
діагностика, а також підготовка пацієнта до операції. Показаннями до
проведення хірургічного втручання вважали виражені порушення функції
опори та ходьби за наявності стійкого больового синдрому та деформацій,
неефективність консервативного ортопедичного лікування, відсутність
позитивної або наявність негативної клінічної та рентгенологічної динаміки.
Хірургічне

лікування

передбачало

проведення

реконструктивно-

відновного оперативного втручання із призначенням антибактеріальної,
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протизапальної, хондрометаболічної та симптоматичної терапії, а також
комплексу фізичної реабілітації.
За строками проведення реконструктивно-відновних втручань пацієнти
основної групи розподілялися наступним чином (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Розподіл пацієнтів в основній та контрольній групах за
давністю первинного ушкодження.
В перші 6 місяців після травми за допомогою звернулися 11,1 % (38)
пацієнтів, від 6 місяців до 1 року – 26,7 % (91 пацієнт), за зверненням у строк
від 1 року до 2 років реконструктивне лікування виконано у 31,1 % (106
пацієнтів), через 2 роки після первинного ушкодження і до 3 років за
допомогою звернулось 19,7 % (67 пацієнтів), у термін від 3 років та більше
від первинного ушкодження НГС за допомогою звернулись 11,4 % пацієнтів
(39) (рис. 1.15), (табл. 1.8).
Як бачимо з табл. 1.8 і рис. 1.15, 88,6 % пацієнтів через ускладнення та
негативні наслідки первинного ушкодження НГС вимушені були звернутися
для подальшого лікування у строки до 3 років після травми. 50,8 % пацієнтів
звернулися за допомогою у період від 1 до 3 років, а у 37,8 % пацієнтів
необхідність у подальшому лікуванні виникла упродовж першого року після
травми. З метою аналізу ефективності застосування розробленої нами
системи передопераційного планування, удосконалених методів хірургічного
лікування, а також післяопераційного ведення та реабілітації пацієнтів була
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сформована група порівняння, що включала 350 пацієнтів, розподілених на
три підгрупи відповідно до підгруп основної групи, що були виділені в
залежності від методу хірургічного лікування.
Таблиця 1.8
Розподіл пацієнтів основної та порівнюваної груп за давністю
первинного ушкодження НГС (час до звернення пацієнта у зв’язку з
несприятливими наслідками первинної травми)
Основна група

Давність первинного
ушкодження НГС

Група
порівняння

Різниця в
групах (p)

абс

%

абс

%

До 6 місяців

38

11,1

29

8,2

0,204

Від 6 місяців до 1 року

91

26,7

86

24,6

0,524

Від 1 року до 2 років

106

31,1

118

33,7

0,460

Від 2 до 3 років

67

19,7

89

25,4

0,069

Понад 3 роки

39

11,4

28

8,0

0,127

∑

341

100

350

100

-

її

відповідні

Група

порівняння

та

підгрупи

були

повністю

співставимими з підгрупами основної групи за статевим, віковим складом,
характером та тяжкістю первинного ушкодження, структурою наслідків
ушкодження.

Характер

та

тяжкість

первинного

ушкодження

НГС

оцінювалися нами за спрощеною системою. При цьому встановлювали факт
ушкодження капусьно-зв’язкового апарата НГС. При переломі, визначали
його тип та тяжкість за класифікацією АО/ОТА, в основу якої покладений
анатомічний принцип, а тяжкість визначається типами А,В та С [1]. Відтак
встановлювали рубрикації 43- А,В,С; 44- А,В,С; 81 (1.2.3) - A,B,C [1,4].
Окремо фіксували наявність відкритого перелому в анамнезі. Крім того, для
визначення впливу на результат лікування визначали наявність в анамнезі
закритої репозиції уламків та спосіб лікування первинного ушкодження:
консервативне або хірургічне лікування.
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В залежності від типу та тяжкості первинного ушкодження НГС
пацієнти основної та порівнюваної груп мали наступний склад (табл. 1.9).
Таблиця 1.9
Розподіл пацієнтів в групах дослідження в залежності від характеру
первинного ушкодження
Первинне ушкодження

Основна

Група

група

порівняння

Різниця в
групах (р)

тип

тяжкість

абс.

%

абс

%

Ушкодження

А

52

15,2

50

14,3

латеральної групи

В

44

12,9

46

13,1

зв'язок НГС

С

38

11,2

39

11,1

134

39,3

135

38,5

А

24

7

21

6

В

61

17,9

68

19,4

χ2 = 0,816

С

39

11,4

42

12

p = 0,846

відкрите

18

5,3

23

6,6

142

41,6

154

44

Всього
Перелом кісточок
гомілки, тип 44 за
АО/ОТА
Всього

χ2 = 0,09
p = 0,955
-

-

Перелом ДЕМ

А

21

6,2

19

5,5

кісток гомілки,

В

12

3,5

11

3,1

χ2 = 0,085

тип 43 за

С

9

2,6

7

2

p = 0,994

АО/ОТА

відкрите

6

1,8

5

1,4

48

14,1

42

12

Всього

-

Перелом

А

8

2,3

8

2,3

надп’яткової

В

5

1,5

4

1,1

χ2 = 0,836

кістки, тип 81 за

С

3

0,9

5

1,4

p = 0,841

АО/ОТА

відкрите

1

0,3

2

0,6

Всього

17

5

19

5,5

ВСЬОГО

341

100

350

100

-

Пацієнти, включені у дослідження, обстежувалися згідно стандартної
схеми, що включала збір анамнезу, оцінку загального та місцевого статусу,
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застосування лабораторних і інструментальних методів дослідження. Діагноз
встановлювали на підставі скарг пацієнта, анамнезу з обов’язковим
з’ясуванням обставин травми, характеру первинної медичної допомоги з
аналізом архівних рентгенограм, КТ або МРТ за наявності.
Обстеження пацієнта з наслідками ушкоджень в ділянці НГС включало
дослідження всього опорно-рухового апарату; особливу увагу приділяли
хребту, тазу та нижнім кінцівкам, маючи на увазі можливі компенсаторні
зміни з боку стопи. Встановлювали наявність скарг на біль, її початок та
тривалість, можливий зв’язок с використанням певного виду взуття.
Встановлювали локалізацію болю, ґрунтуючись на скаргах та візуальному
огляді: стопи пацієнта оглядали та порівнювали ззаду, спереду, з обох боків
та з підошовної поверхні. Відмічали локалізацію омозолінь, стан шкіри та
нігтів.

Огляд

взуття

проводили

з

метою

виявлення

переважного

навантаження певного відділу стопи.
Обсяг рухів в суглобах ЗВС вимірювали за 0-прохідним методом [61]
при розігнутому та зігнутому колінному суглобі для виключення можливого
впливу триголового м’яза литки.
Обстеження пацієнта з нестабільністю НГС проводили з урахуванням
рекомендацій Європейського консенсусу [62]: обсяг рухів у ЗВС, симптом
висувної шухляди, talar-tilt тест виконували з обох боків для порівняння (рис.
1.16); оцінювали можливу гіпереластичність за шкалою Beighton P. [63];
стабільність та пропріоцептивний контроль перевіряли одноопорною пробою
із відкритими та закритими очима, що дозволяло диференціювати механічну
та функціональну нестабільність [64].
Індекс маси тіла (ІМТ), body mass index (BMI) розраховували згідно
рекомендацій ВООЗ [65] за формулою :
ІМТ = m/h2
де ІМТ – індекс маси тіла, кг/ м2,
m – маса тіла, кг, h – зріст, см

(1.8)
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б
в
Рис. 1.16. Фото та схема клініко-рентгенологічної діагностики
передньо-латеральної нестабільності НГС: а – тест передньої висувної
шухляди; б, в – talar-tilt тест та його скіалогічні ознаки.
Інтерпретація результатів:
< 18,5 – виснаження
18,5 – < 25 – норма
= 25 – < 30 – надлишкова вага
= 30 – < 35 – І ступінь ожиріння
= 35 – < 40 – ІІ ступінь ожиріння
> 40 – ІІІ ступінь ожиріння
Індекс

коморбідності

Charlson

визначали

за

методикою

запропонованою у 1987 році професором Mary Charlson для оцінки
віддаленого прогнозу хворих. Даний індекс являє собою бальну систему
оцінки (від 0 до 40) наявності певних супутніх захворювань та застосовується
для прогнозування негативних наслідків і зокрема летальності.
При розрахунку індексу Charlson підсумовують бали, що відповідають
супутнім захворюванням, а також додають один бал на кожні десять років
життя при перевищенні пацієнтом сорока річного віку (при 40-49 років – 1
бал, 50-59 років – 2 бала і т.д.).
В залежності від суми балів, коморбідність визначається як легка,
середня або тяжка, а також визначається 10-річна виживаність пацієнта (табл.
1.10) [64].
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Таблиця 1.10
Методика визначення індексу коморбідності за Charlson
Супутні захворювання

Бал Наявність

1

2

Інфаркт міокарда

1

Серцева недостатність

1

Ураження периферичних артерій (переміжна кульгавість,

1

аневризма

аорти

понад

6

см,

гостра

артеріальна

недостатність, гангрена)
Гостре порушення мозкового кровообігу що проходить

1

Деменція

1

Бронхіальна астма

1

Хронічні неспецифічні захворювання легень

1

Хвороби сполучної тканини (колагенози)

1

Виразкова хвороба шлунку / 12-палої кишки

1

Легкі ураження печінки (без портальної гіпертензії)

1

Цукровий діабет

1

Гострі порушення мозкового кровообігу з геміплегією або

2

параплегією
Хронічна ниркова недостатність з рівнем креатиніну понад

2

3 мг %
Цукровий діабет з ураженням органів

2

Злоякісна пухлина без метастазів

2

Лейкемія

2

Лімфоми

2

Помірне або тяжке ураження печінки з портальною

3

гіпертензією
Злоякісні пухлини з метастазами

6

Синдром набутого імунодефіциту (хвороба, а не вірусемія)

6

+ додається 1 бал на кожні 10 років життя після 40 (40-49
– 1 бал, 50-59 – 2 бала і т.д.)

3
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Продовження табл. 1.10
10-річна виживаність, %

Сума балів

99

0

96

1

90

2

77

3

53

4

21

5

Всім пацієнтам проводили комплексне інструментальне обстеження:
рентгенологічне, КТ, МРТ за потреби, УЗД, біомеханічні дослідження.
Рентгенографія НГС в навантаженні в прямій, боковій проекціях, проекції на
синдесмоз (прямій проекції з 30° внутрішньої ротації), за потреби виконували
рентгенографію з додатковими укладками. За даними рентгенологічного
обстеження визначали характер та ступінь вираженості змін кісткових
структур НГС, конгруентність в НГС, локалізацію та вираженість після
травматичних дегенеративно-деструктивних змін в суглобі, наявність,
величину і напрямок зміщення кісткових уламків, наявність та ступінь
осьових деформацій в суглобі, співвідношення анатомічних структур НГС.
На піставі даних УЗД та доплерографії визначали стан капсульнозв’язкового апарата НГС, наявність порушень кровообігу в зоні НГС, а також
в інших сегментах нижніх кінцівок, проводили функціональні проби.
КТ дослідження дозволяло значно розширити уявлення про характер
змін в НГС, структуру та глибину ураження кісток НГС, співвідношення в
суглобі, а також на підставі побудови 3D моделі за необхідності виконувати
індивідуальне імітаційне моделювання хірургічного втручання з метою
обрання оптимальної лікувальної тактики.
Біомеханічні дослідження – статична та динамічна плантобарометрія та
дослідження опорних реакцій дозволяли визначити характер та ступінь
порушення ходьби пацієнта, дослідити патологічні прояви та визначити
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закономірності при різних видах післятравматичних ускладнень у НГС, а
також вивчити ступінь ефективності розробленої системи лікування
пацієнтів в аспекті покращення або відновлення функції опори та ходьби
(див. розділ 1.8.).
Під час операції зміни суглобового хряща суглобових поверхонь
великогомілкової та надп’яткової кісток оцінювали за класифікацією
Outerbridge [67]: 0 – нормальний суглобовий хрящ;
І – хондромаляція;
ІІ – розволокнення хряща;
ІІІ – фрагментація та розтріскування хряща;
IV – ерозія хряща та оголення субхондральної кістки.
Пацієнтів динамічно спостерігали протягом всього відновного періоду
(в середньому 8-10 тижнів), а в подальшому контрольні огляди та
дослідження виконували кожні 6 місяців упродовж найближчих 3 років і
більше. Функціональні результати оцінювали за міжнародною бальною
шкалою оцінки AOFAS (американської асоціації хірургів стопи та
надп’ятково-гомілкового суглоба) з підрозділами для заднього відділу стопи
та

надп’ятково-гомілкового

суглоба

та

середнього

відділу

стопи.

Інтенсивність та динаміку больового синдрому оцінювали за числовою
(бальною) рейтинговою шкалою (NRS), що є аналогом візуальної аналогової
шкали болю (VAS) (рис. 1.17) [68–71].

Рис. 1.17. Співвідношення між шкалами оцінки больового синдрому
NRS, VRS та VAS.
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Результати лікування отримані при цьому у період до 6 місяців
розглядали, як ранні. В цей період оцінювали стабільність фіксації, перебіг
процесів репаративної регенерації, наявність гнійно-запальних ускладнень.
Результати у період від 6 місяців до 1 року розглядали як
середньострокові. В цей період оцінювали динаміку відновлення функції,
поширення або прогресування дегенеративно-дистрофічних процесів в НГС,
відновлення кісткових структур.
Результати, що оцінювали через 2-3 роки після застосування
розробленої

системи

реконструктивно-відновного

лікування

вважали

віддаленими. В цей період вивчали характер біомеханічних змін у пацієнта,
оцінювали відновлення або покращення функції опори та ходьби, визначали
ступінь прогресування дегенеративних змін з боку суглобового хряща НГС,
суглобів стопи, оцінювали функціональний стан за AOFAS та якість життя за
SF-32 [70].
1.3.2 Рентгенологічні дослідження
Методика

рентгенологічного

дослідження.

Всім

пацієнтам,

з

наслідками ушкоджень в зоні НГС на етапах планування лікування, а також
при спостереженні в післяопераційному періоді в динаміці виконувалося
рентгенологічне дослідження з використанням стандартних проекцій - пряма,
бічна рентгенографія обох НГС, за можливістю в навантаженні. Крім того, за
показаннями виконували рентгенографію в «синдесмозній» проекції - 25-30
градусів внутрішньої ротації гомілки (проекція для виведення бімалеолярної
лінії кісточок паралельно площині касети). Крім того за необхідністю
виконували

аксіальну

рентгенографію

п’яткових

кісток,

панорамну

рентгенографію нижніх кінцівок в навантаженні з метою визначення рівня та
структури порушення вісі нижніх кінцівок, рентгенологічного вивчення
довжини

сегментів.

інтраопераційно

при

Рентгенологічні
використанні

дослідження
ЕОП

виконувалися

SIMENS,

так

як
і
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стаціонарним рентгенівським апаратом SIMENS.
Рентгенологічне

підтвердження

хибного

зрощення

латеральної

кісточки базувалось на наступних ознаках:
1) зміщення надп’яткової кістки дистально у медіальному відділі НГС;
2) порушення лінії субхондральної кістки суглобових поверхонь
латеральної кісточки та дистального епіфізу ВГК (“лінія Шентона
надп’ятково-гомілкового суглоба”);
3) порушення

паралельності

ліній

субхондральної

кістки

в

латеральному відділі НГС;
4) зміна значень тало-крурального та бімалеолярного кутів.
В нормі лінії субхондральної кістки епіфізу ВГК та надп’яткової кістки
паралельні і утворюють “суглобову щілину”, яка завширшки однакова.
Вкорочення та ротація латеральної кісточки, що виникають при переломі з
зміщенням, порушують паралельність ліній субхондральної кістки, що
спричиняє зміщення контуру тіла надп’яткової кістки дистально.
Тало-круральний кут утворений лініями субхондральної кістки епіфізу
ВГК та бімаллеолярною лінією (з’єднує верхівки латеральної та медіальної
кісточок) будують по передньо-задній рентгенограмі із внутрішньою
ротацією 20°. В нормі його значення становлять (83 ± 4) °, різниця між
ушкодженою та здоровою стороною ≥ 3° свідчить про вкорочення
малогомілкової кістки [72-74].
Бімаллеолярний кут розраховують по прямій оглядовій рентгенограмі,
він утворений бімаллеолярною лінією та поздовжньою віссю малогомілкової
кістки. Поздовжню вісь малогомілкової кістки проводять через точки, які
знаходяться посередині діафізу, але не нижче рівня синдесмозу. Різницю в
2,5 мм вважають ознакою вкорочення малогомілкової кістки [72,74,75].
Roberts C. та ін. вважають, що зміна бімаллеолярного кута в 1° репрезентує
зміну довжини малогомілкової кістки в 1 мм [75].
Стадію остеоартрозу НГС визначали за класифікацією J.H. Kellgren та
J.S. Lawrence [60]:
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0 – відсутність рентгенологічних ознак (відсутність ОА);
І – лінійний остеосклероз в субхондральних відділах, маленькі крайові
остеофіти, можлива кистоподібна перебудова кісткової структури (сумнівний
діагноз ОА, підозра на ОА);
ІІ – ознаки І стадії при більш вираженому остеосклерозі, звуження
суглобової щілини (мінімальний ОА);
ІІІ – виражений субхондральний остеосклероз, великі крайові
остеофіти, значне звуження суглобової щілини (виражений ОА);
IV

–

грубі

масивні

остеофіти,

суглобова

щілина

майже

не

простежується, епіфізи деформовані та ущільнені (тяжкий ОА).
Методика проведення КТ. Візуалізація та аналіз томографічних даних
в системах автоматизованого проектування САD. КТ у пацієнтів з
наслідками ушкоджень НГС проводили за показаннями використовуючи 16зрізовий мультиспіральний комп’ютерний томограф Philips, Brilliance 16,
товщина зрізу складала 1 мм. Орієнтація томографічних зрізів базувалась на
стандартизованому протоколі КТ досліджень гомілки та стопи.
Отримані дані у вигляді серії файлів формату DICOM імпортували в
програмне середовище для аналізу томографічних зображень. Для подальшої
обробки зображення застосовували програмні комплекси Mimics 12.3,
SimPlant 11.0 (Materialize, Бельгия) та e-Film Lite (Merge Healthcare, США,
2006). Після конвертації зображення вивчали аксіальні зрізи, отримані на
комп’ютерному томографі та реконструкцію цих зображень в сагітальній та
фронтальній площині. В залежності від задач дослідження застосовували
кістковий режим контрастування, або режим візуалізації м’яких тканин.
Для

створення

тривимірної

реконструкції

НГС

застосовували

стандартні алгоритми прямого об’ємного рендерінгу, або спеціальні
інструменти сегментації програмних комплексів Mimics 12.5, SimPlant 11.0
(Materialize, Бельгия) [76]. При цьому спершу проводили сегментацію
зображень зі створенням «маски» в діапазоні, що відповідав рентгенологічній
щільності кісткової тканини. Застосовуючи інструменти для роботи з
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«маскою», проводили відокремлення кісток НГС від інших кісток стопи,
видаляли окремо розташовані пікселі, за рахунок чого досягали високої
якості зображення. Після редагування «маски» і усунення артефактів
здійснювали побудову 3D моделі. Застосовуючи модуль FEA модель
розбивали на скінченні елементи, створюючи об’ємну сітку.
Значення сірого кольору виражені в одиницях Хаунсфільда (HU), що
зустрічались в об’ємній сітці, розподіляли на діапазони і завдавали фізикомеханічні властивості кожного елементу на основі рентгенологічної
щільності кісткової тканини (рис.1.18).

1962-2332 HU
1593-1962 HU
1223-1593 HU
854-1223 HU
484-854 HU
115-484 HU
Менее 115 HU

Рис. 1.18. Відтворення неоднорідності кісткової тканини НГС за її
рентгенологічною щільністю.
1.3.3 Біомеханічні дослідження
Дослідження виконані на базі клініки патології стопи та складного
протезування і лабораторії біомеханіки ДУ «ІТО НАМН України». Зміни
статичних та динамічних умов навантаження на стопу досліджували шляхом
плантобарографічних та плантобарометричних методів з застосуванням
біомеханічної платформи, а також ортопедичної системи для вимірювання
динамічного та статичного тиску під стопою Medilogic® (T&T Medilogic
Medizintechnik GmbH, Unterschleissheim, Germany) з 154 8 бітними
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тензочутливими датчиками на одній вимірювальній устілці, що можуть
витримувати навантаження до 64 Н/см2. Дані збираються на частоті 50 Гц.
З метою аналіза плантобарометричних даних застосовували ліцензійне
програмне забезпечення Medilogic 5.0.
Виконували

аналіз

плантобарограм

реконструктивно-відновного

хірургічного

до

та

після

лікування

виконання

пацієнтів

в

досліджуваних клінічних групах в періоді відновлення опори та ходьби у
терміни від 1 до 3 років.
Вимірювальні устілки розміщували у взутті з твердою пласкою
поверхнею підошви з метою попередження спотворення барометричних
даних через нерівномірність рельєфа або нерівномірну пружність підошви.
Звертали увагу на щільну фіксацію взуття на стопі для виключення ковзання
стопи по відношенню до устілки, а також зміщень вимірювальної устілки в
площині підошви взуття.
Вимірювальні

устілки

за

допомогою

дротів

під’єднували

до

електронного модуля, що розміщений на поясі пацієнта. Реєстрували
показники плантобарометрії при статичному навантаженні (стоячи перед
початком ходьби), під час ходьби по рівній горизонтальній поверхні не
менше 15 метрів, а також після закінчення ходьби (стоячи). Відхилення від
лінійної траєкторії ходьби, повороти та нерівномірність швидкості руху
пацієнта виключалися. Плантобарометрична інформація отримана в процесі
ходьби, відображалася комп’ютерною програмою в графічному вигляді, як
опорна реакція з фіксацією часу опори на п’ятку, всю стопу та передній
відділ в секундах по вісі абсцис, а також з фіксацією середнього тиску на
поверхню (Ньютон на квадратний сантиметр) (рис.1.19).
Головним поняттям, що використовується при аналізі ходьби, є цикл
кроку. Циклом кроку називають проміжок з моменту доторкання п’ятки до
опорної поверхні однієї ноги до моменту наступного доторкання цієї ж
п’ятки до опорної поверхні. Отже, він включає два кроки: лівою та правою
ногою.
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Рис. 1.19. Графік залежності сумарного середнього тиску лівої та правої
стоп від часу ходьби (права стопа – суцільна лінія, ліва стопа – пунктирна
лінія). Стрілками на малюнку позначенні: 1 – період нерухомого стояння
перед початком ходьби; 2 – цикл кроку що починається з лівої ноги (при
цьому опора с правої ноги) та включає опору на п’ятку, міжпоштовховий
період опори на всю стопу та опору на передній відділ стопи; 3 – період
нерухомості після закінчення ходьби.
Для ходьби характерним є постійний контакт однієї або обох стоп з
поверхнею опори. При цьому, для ходьби притаманне чергування кількох
періодів:


період опори (support phase), при якому стопа контактує з опорною

поверхнею (так званий одноопорний період);


період переносу (swing phase);



період подвійної опори (double support phase).

Під час періоду опори відбувається перекат стопи по опорній поверхні.
Відтак період опори поділяється на п’ять фаз:
1) контакт п’ятки з поверхнею опори;
2) момент касання всієї поверхні стопи до опори;
3) повне навантаження на стопу – проекційний центр маси тіла
перебуває над серединою геометричної поверхні контакту стопи з опорною
поверхнею;
4) відрив п’ятки від опорної поверхні;
5) відрив великого пальця стопи від опорної поверхні.
Для аналізу циклу кроку використовували усереднені графіки фазової
послідовності тиску за весь час ходьби (рис. 1.20)
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Рис. 1.20. Усереднена за весь час ходьби фазова послідовність
сумарного тиску в циклі кроку (тонкими лініями позначено стандартне
відхилення).
Плантобарограми можуть відображати максимальну для всього
процеса ходьби, середню та моментальну інформацію про тиск та його
перерозподіл.

В

застосованій

нами

системі

«Medilogic

5.0»

на

плантобарограмах схематично (контуром) відображені права та ліва стопа
(рис. 1.21).

а
б
Рис. 1.21. Двохвимірні плантобарограми максимальних значень
(діапазон тиску від 1,6 до 32 Н/см2): а) цифрове відображення по кожному
датчика, б) градієнтна кольорова заливка.
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На двовимірній плантобарограмі локальні значення тиску відображені
в цифрах Н/см2 (рис. 1.21 а), або виключно в кольоровій заливці (рис. 1.21 б).
В нормі, в передній частині стопи під час переката основне
навантаження та переміщення проекції центру тяжіння відбувається вздовж
динамічної вісі стопи: від латерального краю п’ятки, вздовж 3 плесневої
кістки, далі вона проходить між 1 та 2 пальцями та закінчується на кінчику 1
пальця.
При перевантаженнях на тлі деформацій стопи або надп’ятковогомілкового суглоба динамічна вісь стопи змінюється, що реєструється на
плантобарограмах в тривимірному форматі (рис. 1.22 а), та усередненому
графічному зображенню динамічної вісі (рис. 1.22 б). Зв'язок між значеннями
тиску та кольором задається за допомогою градуйованої шкали. При цьому
найтемніший колір відповідає тиску 1,6 Н/см2 , а найсвітліший – 32,0 Н/см2.

а
б
Рис. 1.22. а) плантобарограма максимальних значень тиску у
тривимірному форматі (діапазон тиску 1,6–32 Н/см2); б) зміна динамічної вісі
лівої стопи при її вальгусній деформації.
Для вивчення біомеханіки НГС в нормі було залучено 20 здорових
пацієнтів віком від 20 до 50 років, у яких не було виявлено деформацій стоп,
нижніх кінцівок та хребта, а також порушень ходьби або іншої патології, що
впливала на біомеханіку ходьби та опорну функцію кінцівок.
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1.3.4 Оцінювання функціональних результатів лікування
Для оцінки стану надп’ятково-гомілкового суглоба і заднього відділу
стопи, а також середнього відділу стопи до та після проведеного лікування
ми використовували бальну шкалу оцінки функції для заднього відділу стопи
і

надп’ятково-гомілкового

суглоба

та

середнього

відділу

стопи

Американського Ортопедичного Товариства стопи і надп’ятково-гомілкового
суглоба (American Orthopaedic Foot and Ankle Society; AOFАS) [68]. Критерії
оцінки функціонального стану стопи та НГС за AOFАS застосовуються для
аналіза результатів при ендопротезуванні, артродезі суглобів заднього
відділу стопи, хірургічному лікуванні нестабільності НГС, остеотомії
п'яткової кістки, переломах п'яткової кістки, переломах надп’яткової кістки,
переломах кісточок гомілки [77, 78]. Серед критеріїв оцінки були присутні як
суб'єктивні так і об'єктивні клінічні фактори. Оцінка функціонального стану
заднього відділу стопи і надп’ятково-гомілкового суглоба та середнього
відділу стопи докладно описана в додатку А. Наприклад, при оцінюванні
лікування за AOFАS для заднього відділу стопи та НГС, відмінний результат,
що відповідає 100 балам можливий у пацієнта без болю, з повним обсягом
рухів

заднього

відділу

стопи

в

сагітальній

площині,

відсутністю

нестабільності в задньому відділі стопи і гомілковостопному суглобі, доброї
адаптації до поверхні, здатності йти більше ніж шість блоків (сходових
прольотів - 3 поверхи), здатністю ходити по нерівній поверхні, відсутністю
явної кульгавості, відсутністю обмеження повсякденної активності та
відсутністю допоміжних пристроїв, необхідних для ходьби.
В системі оцінки передбачено 50 балів для оцінки функціонального
стану, 40 балів для оцінки больового синдрому і 10 балів для оцінки
опороздатності і адаптації (див. додаток А).
Для

оцінки

результатів

лікування

і

якості

життя

пацієнтів

в

післяопераційному періоді застосовували адаптовану версію опитувальника
SF-36. Опитувальник SF-36 був створений в 1992 році J.E. Ware [79, 80] для
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того, щоб задовольнити мінімальні психометричні стандарти необхідні для
групових порівнянь. Його методика призначена для вивчення всіх
компонентів якості життя. Аналізу піддаються 8 концепцій здоров'я, які
найбільш часто підпадають під вплив захворювання і лікування. Ці 8
концепцій представляють складові характеристики здоров'я, які включають
функцію і дисфункцію, стрес і благополуччя, об'єктивні і суб'єктивні оцінки,
позитивні і негативні оцінки загального стану здоров'я. У 2002 році була
доопрацьована і адаптована версія опитувальника SF-36 [81, 82].
1.3.5 Статистична обробка результатів
Досліджувані групи відрізнялись за схемами відновного лікування.
Ефективність існуючих підходів та методик лікування порівнювалася з
ефективністю удосконалених та розроблених підходів та методик у лікуванні
пацієнтів з аналогічними нозологічними формами післятравматичних
уражень НГС. Статистичний аналіз результатів дослідження проводився з
використанням методів варіаційної статистики. Нами проводилась оцінка
частотних характеристик показників для якісних параметрів (n,

%) та

середніх величин для кількісних даних (середньої арифметичної – M) з
оцінкою їх варіабельності (середнє квадратичне (стандартне) відхилення –
SD). Також визначалась середня похибка досліджуваних показників (m) для
оцінки 95 % довірчого інтервалу.
Порівняльний аналіз частотних характеристик показників між групами
з оцінкою статистичної значимості різниці проводився з використанням
методів порівняння пропорцій (Z-критерій), та критерія Хі-квадрат (χ2). Для
кількісних показників порівняльна оцінка між групами проводилась з
використанням Т-критерія та критерія Вілкоксона-Манна-Уітні (U).
Для визначення взаємозв’язку модуля пружності кісткової тканини та
показника

рентгенологічної

регресійний аналіз.

щільності

використовували

кореляційно-
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Нами визначена діагностична (прогностична) значимість окремих
клінічних параметрів (факторів) для результатів лікування з розрахунком
відношення шансів (OR) та 95 % довірчого інтервалу. На підставі цих
розрахунків, розроблена модель прогнозування результатів лікування в
окремих клінічних групах та проведена її апробація з оцінкою параметрів
діагностичної (прогностичної) ефективності (чутливості, специфічності,
точності).
Всі статистичні методи аналізу та розраховані показники оцінювались
(порівнювались) при заданому граничному рівні похибки першого роду (α)
не вище 5 % – p < 0,05 (статистична значимість не нижче 95 %). На етапі
планування дослідження граничний рівень похибки другого роду (β)
оцінювався на рівні не вище 20 %, що забезпечувало потужність дослідження
та отриманих результатів на оптимальному рівні – не нижче 80 %. Вказані
параметри похибок першого та другого роду покладено в основу розрахунку
вибірки з мінімальною чисельністю основних досліджуваних груп не менше
n = 60. Фактично в дослідження було включено більшу кількість
спостережень

для

забезпечення

максимальної

репрезентативності

дослідження. Результативними параметрами були оцінка ефективності
лікування в порівнюваних групах.
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РОЗДІЛ 2
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ЗОНІ
НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБА
При аналізі зразків кісткової тканини кісток НГС було встановлено, що
механічні властивості спонгіозної (губчастої) та кортикальної тканини мають
суттєві відмінності за показниками густини, жорсткості і міцності кістки. Ці
зміни більше виражені в губчастій кістці і значно залежать від стану
кісткової тканини (тривале розвантаження, післятравматичний період,
остеопороз, консолідовані переломи, тощо).
Неушкоджена кортикальна кістка мала густину від 1,8 до 2,6 г/см3. Її
механічні

властивості

характеризуються

механічною

анізотропією

(ортотропією) та неоднорідністю. Максимальна жорсткість була визначена в
напрямку, що відповідав орієнтації кісткових балок та трабекул. Значення
модуля Юнга E1 в цьому напрямку в різних зразках становило від 8597 до
11124 МПа. В площинах, що були перпендикулярні напрямку максимальної
жорсткості, значення модуля Юнга зменшувалось: співвідношення Е1:Е2 в
середньому становило 1,57, а Е2:Е3 – 1,23. Відмінності середнього значення
модуля пружності для різних анатомічних ділянок НГС показали, що в
ділянці діафізу малогомілкової кістки жорсткість кортикального шару була
дещо нижчою, ніж в діафізарній зоні великогомілкової кістки (в середньому
на 6 %), але, враховуючи невелику кількість спостережень, виявлені
розбіжності виявилися статистично не достовірними. Межа пропорційності
кортикальної кістки майже в усіх спостереженнях перевищувала 120 МПа.
Спонгіозна кісткова тканина характеризувалась меншою густиною,
більшою

анізотропією,

а

також

значно

вираженою

просторовою

неоднорідністю. Густина спонгіозної кістки становила 0,86-1,2 г/см3 (в
середньому 1,1 г/см3). Значення модуля пружності губчастої кістки
коливалось в межах 298-835 МПа. Середні співвідношення Е1:Е2 і Е2:Е3
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становили 1,54 і 1,92 відповідно. Максимальна неоднорідність спонгіозної
кістки визначалася в епіфізарній ділянці дистального відділу малогомілкової
кістки. У центральних ділянках дистальних епіфізарних зон кісток гомілки
жорсткість в окремих випадках була майже в 3 рази меншою ніж в навколо
кортикальних шарах. Під дією навантаження в спонгіозній кістці швидко
розвивалися пластичні деформації, які були пов’язані переважно з
руйнуванням біля поверхневих структур. Межа пропорційності коливалась
від 3 до 12 МПа (в зонах ущільнення спонгіозної кістки) і в середньому
становила 7,9 МПа. Повне руйнування зразків кісткової тканини виникало
при напруженнях, що перевищували межу пропорційності на 10-15 % (межа
міцності).
Вивчення структури зразків кісткової тканини, які навантажували з
зусиллями,

що

мікротріщін

і

перевищували
руйнування

межу

кісткових

пропорційності,
пластинок

виявили

появу

кортикального

та

спонгіозного шару, зміщення та розшарування структурних елементів
кісткової тканини на тлі появи залишкових деформацій, які не зникали після
зняття навантаження зразка. При цьому, навантаження в межах лінійного
діапазону

не

супроводжувалися

появою

залишкових

деформацій,

а

руйнування мікроструктурних елементів кістки не спостерігалося.
Статистичний
механічними

аналіз

підтвердив,

характеристиками

кісткової

що

між

тканини

окремими
існують

фізиковірогідні

статистичні зв’язки. Так, сильні зв’язки були виявлені між її густиною і
жорсткістю (r = 0,68, p < 0,05), густиною і міцністю (r = 0,76, p < 0,05),
жорсткістю і міцністю (r = 0,78, p < 0,05).
В разі несприятливих наслідків пошкоджень в зоні НГС, у кістковій
тканині спостерігаються виражені остеопоротичні та дезорганізаційні зміни,
що пов’язані з механічною травмою та інтенсивною резорбцією в
посттравматичному періоді. Це відображалося зменшенням її густини,
жорсткості, а також межі міцності і пропорційності у біопсійних зразках
пацієнтів з наслідками ушкодження в зоні НГС. Зменшення густини кісткової
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тканини у кортикальному шарі, викликано переважно втратою мінерального
компоненту. Воно було виражено різною мірою але в середньому не
перевищувало 10–12 %. При цьому, середнє значення модуля Юнга (модуля
пружності) кортикальної кістки (Е1) зменшувалось в 1,9 разів порівняно з
зразками не зміненої кісткової тканини. Межа пропорційності в усіх
спостереженнях була менше 110 МПа і в середньому становила 48МПа (табл.
2.1). Вірогідних відмінностей в ступені механічної анізотропії кортикальної
кістки не було виявлено.
Таблиця 2.1
Фізико-механічні характеристики кісткової тканини кісток НГС в разі
несприятливих наслідків пошкоджень в цій ділянці
Модуль
Юнга (МПа)

Межа
пропорційності
(МПа)

Густина
(г/см3)

не змінена кортикальна кістка 10002 ± 1263

120 ± 14

2,3 ± 0,07

не змінена спонгіозна кістка

566 ± 268

7,9 ± 5,9

1,1 ± 0,08

5264 ± 348

47,6 ± 4,8

1,9 ± 0,08

182 ± 48

4,27 ± 1,7

0,95 ± 0,03

післятавматично змінена
кортикальна кістка
післятавматично змінена
спонгіозна кістка

Зміни механічних властивостей кісткової тканини у пацієнтів з
наслідками ушкодження НГС зумовлені структурною дезорганізацією
міжклітинного кісткового матриксу та зниженням його мінеральної
насиченості.
В губчастій кістковій тканині зміни були ще більш виразними: середнє
значення модуля Юнга зменшувалось в 3,1 рази, а межа міцності і
пропорційності майже в 2 рази [83–86].
В більш пізні строки зменшення жорсткості і міцності прогресувало, і
виявлялось більш виразним в кісткових структурах, де було вираженим
порушення кровопостачання внаслідок тяжкості травми або в результаті не
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адекватного хірургічного лікування на попередніх етапах. Середнє значення
модуля пружності кортикальної кістки в строк до 3 місяців після травми було
на 30 % нижчим ніж в більш ранні строки. Відомо, що в цей період на
механічні властивості кісткової тканини значно впливають процеси
інтенсивної резорбції і перебудови, виразність яких залежить від ступеня
ішемічних і некротичних змін у кістковій тканини і напряму залежить від
ступеню реваскуляризації ушкоджених зон та перебігом репаративної
регенерації в ділянці перелому. При цьому, зменшення густини кісткової
тканини, свідчило, що процес резорбції на початкових стадіях зрощення
перелому випереджає її утворення і дозрівання.
Зменшення жорсткості і міцності кісткової тканини у пацієнтів з
наслідками пошкоджень, виявлялось вираженим навіть у разі незначного
зменшення її густини. Це відбувалося через те, що структурна дезорганізація
кісткового матриксу на окремих стадіях його перебудови призводила до
втрати здатності кісткою сприймати навантаження як цілісна системи.
Зміни міцності і жорсткості кісткової тканини, які пов’язані з її
перебудовою, у деяких випадках охоплювали ділянки більші, ніж ті, що
зазнали

безпосереднього

механічного

ушкодження.

Зокрема,

аналіз

механічних властивостей губчастої кістки, що досліджувалася у пацієнтів
при проведенні хірургічних втручань у віддаленому періоді після травми (3-6
місяців) свідчив, що процес перебудови охоплював значні масиви губчастої
кістки. При цьому зміни механічних властивостей були більше вираженими.
Отже, жорсткість і міцність кісткової тканини при наслідках
пошкоджень напряму залежить від первинного її стану, тяжкості її
ушкодження при травмі, характеру лікувальних заходів що проводяться у
наближеному до травми періоді, а також від перебігу процесів репаративної
регенерації та коморбідності (локальних і системних факторів).
Важливо відмітити, що зміни механічних властивостей кісткової
тканини при наслідках її пошкоджень суттєво перевищували діапазон
можливих індивідуальних і топографічних варіацій. Отже, не врахування цих
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змін при проведенні біомеханічних досліджень, а також плануванні
хірургічних втручань може бути причиною незадовільних клінічних
результатів.

Це

несприятливих

стає

особливо

системних

актуальним

(вихідний

у

випадках

поєднання

структурно-функціональний

стан

кісткової тканини) і локальних (тяжкість ушкодження) факторів.
Результати

дослідження

надп’ятково-гомілкового

суглоба.

коркової

кісткової

Дослідження

тканини

зразків

кісток

кортикальної

кісткової тканини середньої третини діафіза великогомілкової кістки з
визначенням їх рентгенологічної щільності за КТ та модуля пружності
шляхом реєстрації лінійних переміщень при компресійних навантаженнях
дозволило встановити наступні дані. Рентгенологічна щільність зразків
кортикальної кісткової тканини великогомілкової кістки коливалася від 1700
HU до 2112 HU з середнім показником 1887,7 HU. Модуль пружності цих же
зразків кортикальної кісткової тканини складав мінімально 8597,2 МПа, а
максимально 11123,8 МПа, середній показник модуля пружності склав
10002,79 МПа.
На підставі регресійного аналізу результатів дослідження всіх 10
зразків кортикальної кісткової тканини великогомілкової кістки з високим
рівнем статистичної вірогідності (r = 0,93, p < 0,05) встановили кореляційну
залежність

між

мінеральною

щільністю

кісткової

тканини

за

рентгенологічною оцінкою в одиницях Хаунсфілда та фізико-механічними її
властивостями, а саме модулем пружності, (МПа) (рис. 2.1).
Виявлена кореляційна залежність описується формулою:
E = 6,3×HU – 1905

(2.1)

де Е – модуль пружності в напрямку максимальної жорсткості в МПа,
HU – рентгенологічна щільність кісткової тканини визначена при КТ
досліджуваної ділянки, що виражена в одиницях Хаунсфілда,
6,3 та 1905 –коефіцієнти, визначені при проведенні регресійного
аналізу [83–86].
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Рис. 2.1. Діаграма залежності модуля пружності кортикальної кісткової
тканини великогомілкової кістки від її рентгенологічної щільності.
Результати

дослідження

спонгіозної

(трабекулярної)

кісткової

тканини кісток надп’ятково-гомілкового суглоба. Аналіз та статистична
обробка результатів вимірювання рентгенологічної щільності та модуля
пружності

зразків

кісткової

тканини

з

дистального

метаепіфіза

великогомілкової кістки виявили наступні показники: рентгенологічна
щільність зразків коливалася від 244 HU (одиниць Хаунсфілда) до 381 HU з
середнім показником 314,8 HU, при цьому модуль пружності досліджуваних
зразків становив в середньому 581,5 МПа від 297,4 МПа до 834,9 МПа (рис.
2.2). Дослідження аналогічних параметрів зразків спонгіозної кісткової
тканини з дистального відділу малогомілкової кістки та їх кореляційнорегресійний аналіз показали коливання рентгенологічної щільності від 232
HU до 298 HU, що в середньому складало 258, 9 HU, а відповідний модуль
пружності коливався в межах 258,3 МПа до 534,2МПа з середнім показником
374,7МПа (рис.2.3). Рентгенологічна щільність зразків спонгіозної кісткової
тканини надп’яткової кістки перебувала в межах від 212 HU до 300 HU (в
середньому 255,6 HU), при цьому модуль пружності спонгіози тут складав в
середньому 445,3МПа та коливався в межах від 337,7 МПа да 678,2 Мпа (рис.
2.4).
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Рис. 2.2. Діаграма залежності модуля пружності спонгіозної кісткової
тканини

дистального

метаепіфіза

великогомілкової

кістки

та

її

рентгенологічної щільності.

Рис. 2.3. Діаграма залежності модуля пружності спонгіозної кісткової
тканини

дистального

метаепіфіза

малогомілкової

кістки

та

її

рентгенологічної щільності.

Рис. 2.4. Діаграма залежності модуля пружності спонгіозної кісткової
тканини надп’яткової кістки та її рентгенологічної щільності.
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Таким чином визначено, що рентгенологічна щільність та пружні
властивості спонгіозної кісткової тканини кісток в зоні надп’ятковогомілкового

суглоба

архітектонікою,

мають

розмірами,

певні

відмінності,

формою

та

що

пов’язано

характером

з

їх

навантаження.

Відношення модулів пружності для великогомілкової та малогомілкової
кісток складає 1,5, великогомілкової та надп’яткової кісток – 1,2,
надп’яткової та малогомілкової кісток – 1,1. Це вказує на загальну
структурну однорідність вказаних кісток та обумовлено подібністю
функціонального навантаження в процесі ходьби [83–86]. Враховуючи
вищевказане ми провели регресійний аналіз з урахуванням результатів
дослідження всіх 42 зразків спонгіозної кісткової тканини з зони
надп’ятково-гомілкового

суглоба

та

з

високим

рівнем

статистичної

вірогідності (r = 0,94, p < 0,05) встановили залежність між мінеральною
щільністю кісткової тканини за рентгенологічною оцінкою в одиницях
Хаунсфілда та її модулем пружності (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Загальна діаграма залежності модуля пружності спонгіозної
кісткової тканини від рентгенологічної щільності кісток в зоні надп’ятковогомілкового суглоба.
Виявлена кореляційна залежність описується формулою:
E = 3×HU – 407

(2.2)

де Е – модуль пружності в напрямку максимальної жорсткості в МПа,
HU – рентгенологічна щільність кісткової тканини визначена при КТ
досліджуваної ділянки, що виражена в одиницях Хаунсфілда, 3 та 407 –
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коефіцієнти, визначені при проведенні регресійного аналізу.
Отже, на підставі проведених експериментальних, рентгенологічних
досліджень та регресійного аналізу, нами встановлена кореляція між
рентгенологічною щільністю та модулем пружності кісткової тканини кісток,
що формують надп’ятково-гомілковий суглоб. Дана залежність визначена у
вигляді формул, диференційовано для кортикальної та спонгіозної кісткової
тканини. Застосування даних формул дає змогу не інвазивно (не прямим
шляхом) визначати модуль пружності кісткової тканини пацієнтів з
урахуванням індивідуальних та топографічних відмінностей на підставі
вимірювання рентгенологічної щільності при стандартному КТ дослідженні.
Точність такого визначення є достатньою для планування хірургічних
втручань і створення імітаційних моделей напружено-деформованого стану в
зоні надп’ятково-гомілкового суглоба. Моделювання хірургічного втручання
та прогнозування його результатів, з застосуванням таких моделей дозволяє
зменшити частоту помилок та ускладнень при реконструктивно-відновному
лікуванні пацієнтів з наслідками пошкоджень надп’ятково-гомілкового
суглоба [83–86].
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ БІОМЕХАНІКИ ТА НАПРУЖЕНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В СИСТЕМІ «КІСТКА – ФІКСАТОР» ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
НАДКІСТОЧКОВИХ КОРИГУВАЛЬНИХ ОСТЕОТОМІЙ
ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
Надкісточкові (супрамалеолярні) коригувальні остеотомії є методом
вибору при лікуванні пацієнтів з наслідками ушкодження кісток надп’ятковогомілкового суглоба (НГС) при наявності кутових деформацій та за умови
незначно виражених або помірно виражених дегенеративно-дистрофічних
змін

у

ньому,

що

найчастіше

проявляються

післятравматичним

остеоартрозом І-ІІІ стадії. Основною метою даної хірургічної процедури є
відновлення біомеханічної осі та конгруентності НГС для забезпечення
рівномірного розподілу навантаження на суглобові поверхні ГС [87, 88]. Цей
метод є варіантом високоефективного органозберігаючого хірургічного
лікування. Серія ретроспективних та проспективних досліджень показала, що
надкісточкова коригувальна остеотомія дозволяє ефективно зменшити
больовий синдром та підвищити функціональну здатність суглоба і
активність пацієнтів [87-90]. Для досягнення оптимальних результатів,
необхідно

проводити

ретельний

підбір

пацієнтів

з

урахуванням

індивідуальних особливостей, коморбідності, характеру деформації та стану
суглоба. Важливою умовою коректного виконання хірургічної процедури є
система передопераційного планування, що дозволяє обрати найбільш
доцільний вид коригувальної остеотомії: медіальну з відкритим чи закритим
клином, латеральну з відкритим чи закритим клином або фокусну купольну
коригувальну остеотомію. Для досягнення позитивного результату, хірург
має бути добре обізнаним з можливостями, перевагами та недоліками
існуючих систем фіксації, що забезпечують найбільш надійну фіксацію для
окремого виду коригувальної остеотомії, дозволяють забезпечити необхідну
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стабільність та жорсткість фіксації і, при цьому, не ускладнюють техніку
хірургічного втручання.
В літературі немає єдиної думки стосовно вибору засобів фіксації при
виконанні коригувальних остеотомій. Одні автори вважають, що питання
вибору фіксаторів є виключною прерогативою хірурга, при цьому немає
принципових відмінностей при застосуванні різних видів пластин або гвинтів
[88, 89]. Однак, в більшості публікацій, питанню вибору фіксаторів
приділяється значна увага [91–96]. У порівнянні зі стандартними пластинами
для зануреного МОС, технологія блокованих пластин має значні переваги у
забезпеченні жорсткості та стабільності при фіксації [93]. Компресія в зоні
остеотомії також сприяє кістковому зрощенню та покращує стабільність [93,
96]. Навіть при відкритих клиноподібних остеотоміях, при застосуванні
кортикально-спонгіозних

кісткових

застосовувати

в

компресію

зоні

трансплантантів,
остеотомії

[93,

94].

рекомендують
Ряд

авторів

рекомендують, при можливості, виконувати міжфрагментарну фіксацію [93].
Серія проведених досліджень дала клінічні докази того, що надкісточкові
коригувальні

остеотомії

послідовно

зменшують

больовий

синдром,

покращують функцію суглоба та збільшують діапазон рухів у ньому [87–89,
91–95]. При цьому серед ускладнень автори вказують на рецидиви
деформацій (2,6-10,3 %) та незрощення в зоні остеотомії (2,2-8,9 %), що
залежить від адекватності вибору виду остеотомії, а також стабільності та
надійності внутрішньої фіксації [91–95].
Наголошується на наявність широкого спектру варіантів фіксуючих
засобів, в той же час, дослідження якості та обґрунтування фіксації при їх
застосуванні покладено виключно на розробників. Безумовно, фіксуючі
пластини не компенсують відсутність дотримання загальних принципів
кісткової фіксації, однак визначення найбільш надійних та ергономічних
конструкцій фіксуючих засобів при окремих видах остеотомії дозволить
оптимізувати хірургічне втручання та покращити результати лікування даної
категорії пацієнтів.
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3.1 Розподіл напружень і деформацій у системі «кістка – фіксатор»
за умов статичних навантажень
Проаналізовано

початкові

ділянки

діаграм

деформування

великогомілкових кісток з модельованою остеотомією, при фіксації з
використанням різних типів накісткових пластин [97, 98]. Наведені
результати вимірювання приведених деформацій та жорсткостей фіксації,
визначених

за

початковими

ділянками

діаграм

деформування

великогомілкових кісток. Крім того представлені результати випробувань
великогомілкових кісток (зразки 1–4) при одноразовому навантаженні на
стиск-1, згин-2 та кручення-3 з одночасним записом діаграм деформування.
Результати випробувань при компресійних навантаженнях.У таблицях
3.1 та 3.2 приведені результати обробки діаграм деформування, що одержані
при випробуваннях зразків на міцність після прикладання однократних
стискаючих навантажень у діапазоні 10 – 100 Н. Всі діаграми деформування
(зразки з модельованою остеотомією та фіксацією) до випробувань на
циклічне навантаження представлені на рис. 3.1.
Таблиця 3.1
Результати вимірювання приведених деформацій та жорсткостей
фіксації, визначених за початковими ділянками діаграм деформування
великогомілкових кісток
№ діаграм

РMAX,Н

δ, мм/Н

С, Н/мм

Δmax

Δзал

1

2

3

4

5

6

0,0185

53,91

0,0113

88,54

1,2

1,0

0,0235

42,47

0,0163

61,23

0,0179

55,75

1,0

0,97

0,0160

62,45

0,0176

56,75

0,97

0,92

1L-1

100

1L-2

100

1L-3

100
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Продовження табл 3.1
1

2

3

4

5

6

1М-1

100

0,0032

790,60

0,0029

337,40

1,65

1,62

1М-2

100

0,0011

886,32

0,0010

982,88

1,61

1,56

1М-3

100

0,0009

1094,30

1,59

1,54

2М-1

100

0,0049

203,30

–

0,38

2М-2

100

0,0045

219,92

0,48

0,40

2М-3

100

0,0045

253,13

0,44

0,39

3М-1

100

0,0058

172,24

0,58

0,49

3М-2

100

0,0056

178,02

0,57

0,51

3М-3

100

0,0053

185,97

0,53

0,50

4М-1

100

0,0027

377,00

0,28

0,20

4М-2

100

0,0021

481,73

0,0020

504,16

0,23

0,18

4М-3

100

0,0019

583,64

0,18

0,16
Таблиця 3.2

Релаксація (Н) біомеханічних систем при стисканні
Тип пластини
час

1L

1М

2М

3М

4М

0

107,0

112,1

99,2

99,7

98,3

15с

106,1

99,4

–

99,5

93,9

30с

105,8

99,2

–

99,1

92,7

1м

105,3

99,0

99,3

98,5

91,0

2м

104,8

98,8

98,2

97,8

88,6

3м

104,3

98,7

97,6

97,4

86,9

4м

104,1

98,6

97,1

97,1

85,4

5м

103,9

98,4

96,8

96,7

84,5

10м

102,8

97,9

95,5

96,0

82,7

15м

102,8

97,5

94,5

95,4

87,1
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Рис.

3.1.

Діаграми

деформування

великогомілкових

кісток

з

модельованою остеотомією та фіксацією різними способами після дії
статичного навантаження на стискання (компресію) (1), згинання (2) та
ротацію (скручування) (3).
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З метою визначення найбільш стабільної системи фіксації були
обраховані

приведені

переміщення

при

статичних

стискаючих

навантаженнях (табл. 3.3.), а також абсолютні та приведені кути повороту
(табл. 3.4.).
Таблиця 3.3
Приведені переміщення λ , мм / Н при стисканні
точка L (поодаль від
пластини)

Вид переміщення

точка М (поблизу
пластини)

поздовжні у напрямі «Х»

λLX = - 23.32

λMX = - 17.82

поздовжні у напрямі «Х»

λLX = - 21.34

λMX = - 17.16

поперечні у напрямі «Z»

λLZ = 0

λMZ = 0

поперечні у напрямі «Z»

λLZ = 0

λMZ = 0

сумарні переміщення

λL = - 23.33  103 мм / Н

λM = - 17.49  103 мм / Н

поздовжні у напрямі «Х»

λVX = - 5.94

λDX = - 28.38

поздовжні у напрямі «Х»

λVX = - 5.72

λDX = - 25.96

поперечні у напрямі «Y»

λV Y = 0

λDY = 0

поперечні у напрямі «Y»

λV Y = 0

λDY = 0

сумарні переміщення

λV = 5.83  103 мм / Н

λD = 27.17  103 мм / Н
Таблиця 3.4

Розрахунок абсолютних та приведених кутів повороту
Площина

ХоZ

ХоY

Приведені кути

Абсолютні кути
Γij , градуси

γijР103 , град / Н

γijm103 , град / Нмм)

0,75

7,50

0,18

0,57

5,70

0,14

0,51

5,10

0,12

3,06

30,60

0,73

2,76

27,60

0,66

2,52

25,20

0,60

За результатами серії проведених натурних досліджень систем
фіксатор-кістка при статичному навантаженні на стиск визначено, що
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найбільші кути деформації в зоні остеотомії, а відтак найменш стабільною та
жорсткою була фіксація при застосуванні медіальної блокованої пластини
«1М». Найбільшу жорсткість та стабільність фіксації, що виявлялося
мінімальними кутами деформації, забезпечувала система «4М» (медіальна
пластина “puddi plate”, що застосовується для медіальної відкритої
коригувальної остеотомії), а також система «1L» (латеральна опорна
блокована пластина), що показано на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Діаграма деформаційних переміщень в різних системах
фіксації під впливом статичного навантаження на стиск.
Результати випробувань при статичних навантаженнях на кручення
(ротацію). При проведенні серії досліджень та визначенні особливостей
переміщень, що виникають в системі кістка-фіксатор при статичному
навантаженні на кручення

реєстрували

діаграми деформування, що

представлені на рис. 3.1. У таблицях 3.5 та 3.6 приведені результати обробки
діаграм деформування, що одержані при випробуваннях зразків на
жорсткість та міцність після прикладання однократних навантажень на
скручування у діапазоні від 5 до 10 Н. За результатами серії проведених
натурних досліджень систем фіксатор-кістка при однократному статичному
навантаженні на скручування визначено, що найбільші кути деформації в
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зоні остеотомії, а відтак найменш стабільна та жорстка була фіксація при
застосуванні медіальних блокованих пластин «1М».
Таблиця 3.5
Результати вимірювання приведених деформацій та жорсткостей
фіксації, визначених за початковими ділянками діаграм деформування
великогомілкових кісток
№ діаграм

PMAX, Н

1L-1
1L-2
1М-1
1М-2
2М-1
2М-2
3М-1
3М-2
4М-1
4М-2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

δ, мм/Н
0,1150
0,1140
0,0843
0,0585
0,0786
0,0836
0,1153
0,1048
0,0291
0,0232

С, Н/мм

Δmax, мм

Δост,мм

8,69
8,77
11,86
17,10
12,72
11,96
8,67
9,54
34,33
43,18

1,17
1,15
1,01
0,61
0,82
0,83
0,97
1,10
0,31
0,25

0,39
0,50
0,37
0,30
0,12
0,11
0,31
0,57
0,16
0,14
Таблиця 3.6

Релаксація (Н) біомеханічних систем після однократних навантажень
на кручення
Тип пластини
час

1L

1М

2М

3М

4М

0
15с
30с
1м
2м
3м
4м
5м
10м
15м

10,0
8,9
8,9
8,9
8,6
8,5
8,5
8,5
8,4
8,3

9,1
8,7
8,5
8,2
7,8
7,4
7,2
6,9
6,1
5,6

10,0
10,0
9,9
9,8
9,8
9,8
9,8
9,7
9,6
9,6

9,8
9,0
9,0
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
8,2

9,2
8,1
8,0
7,7
7,4
7,1
6,9
6,8
6,3
5,8

130
На наступному етапі дослідження були розраховані абсолютні та
приведені кути деформації при скручуванні (табл. 3.7). Найбільшу
жорсткість та стабільність фіксації, що виявлялося мінімальними кутами
деформації, забезпечувала система «4М» (медіальна пластина “puddi plate”,
що застосовується для медіальної відкритої коригувальної остеотомії), а
також система «1L» (латеральна опорна блокована пластина), що показано
на рис. 3.3 [99-103].
Таблиця 3.7
Розрахунок абсолютних та приведених кутів при крученні
Тип
пластини

№ фото

Площина

Приведені кути

Абсолютні
кути Γij ,
градуси

град / Н

γijР103

,

γijm10-3 ,
град /
(Нмм)

1L

2715, 2716

XоZ (M-L)

- 1,09

- 21,80

- 4,84

1M

2735, 2736

XYоZ

- 0,40

- 80,00

- 1,66

2M

2661, 2662

YоZ (V-D)

0,25

50,00

1,50

3M

2676, 2679

YоZ (D-V)

- 1,00

- 200,00

- 5,55

4M

2697, 2700

YоZ (V-D)

- 0,16

- 32,00

- 0,84

Рис. 3.3. Діаграма деформаційних переміщень в різних системах
фіксації під впливом статичного навантаження на стиск.
Результати випробувань при статичних разових навантаженнях на
згин. При проведенні серії досліджень та визначенні особливостей
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переміщень, що виникають в системі кістка-фіксатор при статичних разових
навантаженнях на згин виникали наступні діаграми деформування при
застосуванні навантаження 20Н, 30Н та 40Н (рис.3.4).

Рис. 3.4. Діаграми деформування великогомілкових кісток в межах
пропорційності

з

модельованими

коригувальними

остеотоміями

та

остеосинтезом з застосуванням різних засобів фіксації після дії згинаючих
статичних навантажень у 20Н, 30Н та 40Н.
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У табл. 3.8 та табл. 3.9 приведені результати обробки діаграм
деформування, що одержані при випробуваннях зразків на міцність після
прикладання однократних згинаючих навантажень у діапазоні 20, 30, 40Н.
Таблиця 3.8
Результати вимірювання приведених деформацій та жорсткостей
фіксації, визначених за початковими ділянками діаграм деформування
великогомілкових кісток
Тип
пластини

PMAX, Н

δ, мм/Н

С, Н/мм

Δmax

Δост

1L

20H

0,0282

35,40

0,80

0,20

1L

30H

0,0284

35,22

1,15

0,18

1L

40H

0,0287

34,82

1,62

0,26

1М

20H

0,0843

11,86

0,74

0,37

1М

30H

0,0585

17,1

0,60

0,30

1М

40H

0,0585

17,1

2М

20H

0,0222

45,14

0,47

0,07

2М

30H

0,0269

37,07

1,64

0,28

2М

40H

0,0237

42,24

1,12

0,06

3М

20H

0,0269

37,14

0,69

0,18

3М

30H

0,0223

44,90

0,78

0,04

3М

40H

0,0227

44,15

1,08

0,31

4М

20H

0,0399
(0,0164)

25,04 (61,16)

0,86

0,40

4М

30H

0,0236

42,43

0,74

0,09

4М

40H

0,0245

40,76

0,98

0,34

За результатами серії проведених натурних досліджень систем
фіксатор-кістка при однократних статичних навантаженнях на згинання
визначено (рис. 3.5.), що найбільшу жорсткість та стабільність фіксації з
стабільно мінімальними кутами деформації при зростанні навантаження,
забезпечувала система «4М» (медіальна пластина “puddi plate”, що
застосовується для медіальної відкритої коригувальної остеотомії) [99-103].
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Таблиця 3.9
Релаксація (Н) біомеханічних систем при статичних навантаженнях на згин
Тип фіксації
час

1L

1М

2М

3М

4М

0

40,2

40,7

40,0

41,0

40,2

15с

38,5

36,1

36,1

38,5

36,1

30с

38,3

35,4

35,4

38,2

35,4

1м

38,1

34,6

34,6

37,8

34,6

2м

37,9

33,6

33,6

37,3

33,6

3м

37,7

32,8

32,8

36,9

32,8

4м

37,5

32,3

32,3

36,6

32,3

5м

37,3

31,7

31,7

36,3

31,7

10м

36,9

30,4

30,4

35,4

30,4

15м

36,5

29,0

29,2

34,9

29,4

Рис. 3.5. Діаграма деформаційних переміщень в різних системах
фіксації під впливом статичного навантаження на згинання.
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3.2 Розподіл напружень і деформацій у системі «кістка – фіксатор»
за умов циклічних навантажень
З метою визначення особливостей деформаційних характеристик та
переміщень, що виникають в системах кістка-фіксатор при циклічних
навантаженнях, згідно методики, що описана в розділі 1, проводили
послідовне фотографування натурних зразків з фіксованими реперними
елементами під час застосування до них циклічних навантажень. В
подальшому, за результатами обробки фото та відеоматеріалів, отримували
дані деформаційні характеристики зафіксовані в таблицях.
Переміщення точок проксимального та дистального кісткових
фрагментів,

найближчих

до

зони

остеотомії

при

стискаючих

навантаженнях. У табл. 3.10-3.12 приведені результати, одержані при
випробуваннях зразків на міцність після прикладання 50 циклічних
навантажень у діапазоні 10 – 100 Н.
Таблиця 3.10
Повні переміщення медіальної та латеральної точок в зоні остеотомії
M
Λ та ΛL (мм), в системі «2М»
№
зміщення точки M,мм
зміщення точки L,мм
№
РMAX,
фотоциклу
Н
ΛMX
ΛM Z
ΛM
ΛLX
ΛLZ
ΛL
файлу
0

10

3094

–

–

–

–

–

–

1 max

100

3095

-0,550

0

0,550

-0,946

0,066

0,948

1 min

10

3097

-0,132

0

0,132

-0,198

0,022

0,199

5 min

10

3100

-0,198

0

0,198

-0,242

0,044

0,246

5 max

100

3101

-0,572

0

0,572

-0,968

0,044

0,969

10 min

10

3104

-0,220

0,022

0,221

-0,264

0,044

0,267

10 max

100

3105

-0,594

0,022

0,594

-1,012

0

1,012

50 min

10

3107

-0,242

0,022

0,243

-0,286

0,066

0,293

50 max

100

3109

-0,616

0,022

0,616

-1,034

0

1,034
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Таблиця 3.11
Повні переміщення медіальної та латеральної точок перелому ΛM та
ΛL (мм), в системі «3М»
зміщення точки M,мм

зміщення точки L,мм

ΛMX

ΛM Z

ΛM

ΛLX

ΛLZ

ΛL

3135

–

–

–

–

–

–

100

3136

-0,198

0

0,198

-0,924

-0,132

0,933

1 min

10

3138

-0,022

0

0,022

-0,396

-0,132

0,417

5 min

10

3140

-0,066

0

0,066

-0,418

-0,132

0,438

5 max

100

3142

-0,220

0

0,220

-0,946

-0,154

0,958

10 min

10

3144

-0,198

0

0,198

-0,418

-0,154

0,445

10 max

100

3146

-0,440

0

0,440

-1,034

-0,176

1,048

50 min

10

3148

-0,308

0

0,308

-0,484

-0,176

0,515

50 max

100

3150

-0,550

0

0,550

-1,100

-0,176

1,113

№

РMAX,

циклу

Н

0

10

1 max

№
фотофайлу

Таблиця 3.12
Повні переміщення медіальної та латеральної точок перелому ΛM та ΛL
(мм), в системі «4М»
№
зміщення точки M,мм
зміщення точки L,мм
№
РMAX,
фотоциклу
Н
ΛMX
ΛM Z
ΛM
ΛLX
ΛLZ
ΛL
файлу
0

10

3111

–

–

–

–

–

–

1 max

100

3112

-0,154

0

0,154

-0,220

0

0,220

1 min

10

3114

-0,022

0

0,022

-0,066

0

0,066

5 min

10

3118

-0,154

0

0,154

-0,154

0

0,154

5 max

100

3116

-0,374

0

0,374

-0,418

0

0,418

10 min

10

3120

-0,154

0

0,154

-0,176

0

0,176

10 max

100

3122

-0,396

0

0,396

-0,440

0

0,440

50 min

10

3124

-0,220

0

0,220

-0,264

0

0,264

50 max

100

3126

-0,462

0

0,462

-0,528

0

0,528
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Переміщення точок проксимального та дистального кісткових
фрагментів, найближчих до зони остеотомії при навантаженнях на
скручування. У табл. 3.13–3.15 приведені результати, одержані при
випробуваннях зразків на міцність після прикладання 50 циклічних
навантажень у діапазоні 5 – 10 Н.
Таблиця 3.13
дистального кісткового

Повні переміщення вентральної точки
фрагмента ΛV (мм), в системі «2М»
зміщення точки V-D,мм
№ фото№ циклу РMAX,Н
файлу
ΛV-DX
ΛV-DY
ΛV
0

5

3192

–

–

–

1 max

10

3195

0,066

0,550

0,554

1 min

5

3197

0

0,308

0,308

5 min

5

3198

0,044

0,396

0,398

5 max

10

3200

0,110

0,600

0,610

10 min

5

3204

0,066

0,484

0,488

10 max

10

3210

0

0,638

0,638

50 min

5

3215

-0,176

0,440

0,474

50 max

10

3220

0,066

0,660

0,663

Повні

переміщення

дорсальної

точки

Таблиця 3.14
дистального кісткового

фрагмента ΛD (мм), в системі «3М»
№ циклу

РMAX,
Н

№ фото

0

5

1 max

зміщення точки D-V,мм
ΛD-VX

ΛD-VY

ΛD

3154

–

–

–

10

3156

0,110

-0,528

0,539

1 min

5

3162

-0,352

-0,528

0,635

5 min

5

3165

-0,308

-0,528

0,611

5 max

10

3166

-0,506

-0,205

0,546

10 min

5

3168

-0,352

-0,506

0,616

10 max

10

3170

-0,572

-0,044

0,574

50 min

5

3172

-0,660

-0,242

0,703

50 max

10

3174

-0,594

-0,110

0,604
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Таблиця 3.15
Повні переміщення вентральної точки дистального кісткового фрагмента
ΛV (мм), в системі «4М»
зміщення точки V-D,мм
РMAX,
№ циклу
№ фото
Н
ΛV-DX
ΛV-DY
ΛV
0

5

3175

–

–

–

1 max

10

3176

0,088

-0,140

0,165

1 min

5

3178

0,044

-0,264

0,268

5 min

5

3180

0,088

-0,220

0,237

5 max

10

3182

0

-0,176

0,176

10 min

5

3184

0,044

-0,264

0,268

10 max

10

3186

0,044

-0,220

0,224

50 min

5

3188

0

0,396

0,396

50 max

10

3190

0,066

0,242

0,250

Переміщення точок проксимального та дистального кісткових
фрагментів, найближчих до зони остеотомії при навантаженнях на згин. У
табл. 3.16–3.18 приведені результати обробки фото- та відеоматеріалів, що
одержані при випробуваннях зразків на міцність після прикладання 50
циклічних навантажень на згинання у діапазоні 5 – 20Н.
Таблиця 3.16
Повні переміщення латеральної та медіальної точок дистального
кісткового фрагмента ΛL та ΛМ (мм), в системі «1L»
зміщення точки L,мм
зміщення точки M,мм
№
РMAX,
№
L
L
L
циклу
Н
фото
ΛX
ΛZ
Λ
ΛMX
ΛM Z
ΛM
0
5
2959
–
–
–
–
–
–
1 max
10
2961
0,110 -0,176 0,207
0
0,154 0,154
1 min

5

2962

0,110

-0,140

0,178

0,066

-0,088

0,110

5 min

5

2965

0

-0,176

0,176

0,088

0,140

0,165

5 max

10

2967

0

-0,220

0,220

0

0,220

0,220

10 min

5

2969

0,110

-0,140

0,178

0

0,154

0,154

10 max

10

2971

0

-0,242

0,242

0

0,220

0,220

50 min

5

2973

0

-0,220

0,220

0

0,176

0,176

50 max

10

2975

0

-0,264

0,264

0

0,242

0,242
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Таблиця 3.17
Повні переміщення медіальної та латеральної точок дистального
кісткового фрагмента ΛМ та ΛL (мм), в системі «2М»
зміщення точки М,мм

зміщення точки L,мм

№

РMAX,

№

циклу

Н

фото

ΛMX

ΛM Z

ΛM

ΛLX

ΛLZ

ΛL

0

5

2813

–

–

–

–

–

–

1 max

20

2797

-0,044

0

0,044

0,264

-0,176

0,317

1 min

5

2798

-0,044

0

0,044

0,308

-0,176

0,355

5 min

5

2800

-0,044

0

0,044

0,286

-0,176

0,336

5 max

20

2802

-0,044

0

0,044

0,308

-0,176

0,355

10 min

5

2804

-0,044

0

0,044

0,264

-0,176

0,317

10 max

20

2807

-0,044

0

0,044

0,462

-0,176

0,494

50 min

5

2809

-0,044

0

0,044

0,462

-0,176

0,494

50 max

20

2811

-0,044

0

0,044

0,528

-0,176

0,556

Таблиця 3.18
Повні переміщення медіальної та латеральної точок дистального
кісткового фрагмента ΛМ та ΛL (мм), в системі «3М»
№

РMAX,

№

циклу

Н

фото

0

5

1 max

зміщення точки
М,мм

зміщення точки L,мм

ΛMX

ΛMZ

ΛM

ΛLX

ΛLZ

ΛL

2830

–

–

–

–

–

–

10

2832

0

0

0

0,110

0

0,110

1 min

5

2834

0

0

0

0,110

0

0,110

5 min

5

2835

0

0

0

0,110

0

0,110

5 max

10

2837

0

0

0

0,110

0

0,110

10 min

5

2839

0

0

0

0,110

0

0,110

10 max

10

2841

0

0

0

0,110

0

0,110

50 min

5

2843

0

0

0

0,110

0

0,110

50 max

10

2845

0

0

0

0,110

0

0,110
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Таблиця 3.19
Повні переміщення медіальної та латеральної точок дистального
кісткового фрагмента ΛМ та ΛL (мм), в системі «4М»
№ циклу

РMAX,
Н

№
фотофайлу

зміщення точки М,мм

зміщення точки L,мм

ΛМX

ΛМ Z

ΛМ

ΛLX

ΛLZ

ΛL

0

5

2863

–

–

–

–

–

–

1 max

10

2864

0

0

0

0

0

0

1 min

5

2866

0

0

0

0

0

0

5 min

5

2868

0

0

0

0

0

0

5 max

10

2870

0

0

0

0

0

0

10 min

5

2872

0

0

0

0

0

0

10 max

10

2874

0

0

0

0

0

0

50 min

5

2876

0

0

0

0

0

0

50 max

10

2878

0

0

0

0,110

0

0,110

Аналіз наведених даних засвідчив, що при виконанні остеосинтезу під
час проведення коригувальних остеотомій, найбільшу стабільність та
жорсткість при статичних навантаженнях забезпечують фіксатори, що
застосовані у досліджених системах «4М» та «1L». При застосуванні
циклічних навантажень, перевагу в аспекті жорсткості фіксації показали
фіксатори, застосовані в системах «1L», «3М» та «4М». При застосуванні цих
фіксаторів, спостерігались найменші лінійні та кутові переміщення в
системах кістка-фіксатор, при цьому межа міцності (графічна межа
пропорційності) була найбільшою в системі «4М» та «1L».
Отже, на підставі результатів натурних стендових біомеханічних
досліджень доведено, що вид металофіксатора для МОС при виконанні
надкісточкових коригувальних остеотомій великогомілкової кістки істотно
впливає на деформації системи кістка-фіксатор при статичних та циклічних
навантаженнях. Крім того, за результатами проведених досліджень,
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обґрунтовано диференційований вибір засобів для МОС при надкісточкових
коригувальних остеотоміях великогомілкової кістки та доведено, що при
плануванні медіальної коригувальної надкісточкової остеотомії дистального
відділу великогомілкової кістки з відкритим клином, найбільшу стабільність
та жорсткість фіксації забезпечує медіальна блокована пластина «puddiplate», при плануванні медіальної остеотомії з закритим клином, найбільшу
стабільність при фіксації забезпечує медіальна блокована пластина з мінігвинтами, а для латеральної коригувальної остеотомії з закритим або
відкритим клином, передньої остеотомії та фокусної купольної коригувальної
остеотомії в даній анатомічній ділянці, найкраще використовувати передньолатеральну L-подібну блоковану пластину [97-103].
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РОЗДІЛ 4
ІМІТАЦІЙНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В СИСТЕМІ «КІСТКА – ФІКСАТОР» ЗА
УМОВ НАДКІСТОЧКОВИХ КОРИГУВАЛЬНИХ ОСТЕОТОМІЙ
ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ТА ЛАТЕРАЛЬНОЇ КІСТОЧКИ
ГОМІЛКИ
Надп’ятково-гомілковий суглоб (НГС) є варіабельною системою, що
вимагало використання складних обчислювальних методів біомеханічного
аналізу та алгоритмів побудови скінченно-елементних моделей (СЕМ), які
базуються на спільному застосуванні комп’ютерної томографії та інженерних
комп’ютерних програм і технологій.
Релевантність імітаційних комп’ютерних моделей (ІКМ) напруженодеформованого стану (НДС) НГС, створених за допомогою методу
скінченних елементів (МСЕ) залежала від точності відтворення геометрії
об’єкту, фізико-механічних параметрів біологічних і не біологічних
матеріалів, силових навантажень і граничних умов, що визначалися
завданнями моделювання.
З метою встановлення загальних закономірностей механічної поведінки
НГС та систем кістка-фіксатор допускали певне абстрагування і спрощення
під час відтворення просторової геометрії та фізико-механічних параметрів
об’єктів, що моделювали. Основні пружні константи задавали усередненими
величинами, а силові навантаження встановлювали в межах фізіологічного
діапазону. У випадку створення індивідуальних імітаційних комп’ютерних
моделей НГС для передопераційного планування та прогнозування його
наслідків, вдавалися до максимально точного встановлення 3Д анатомії
об’єкта дослідження

та механічних

властивостей

кісткової

тканини

конкретного пацієнта.
Відтворення 3Д анатомії та геометрії великогомілкової кістки (ВГК)
та латеральної кісточки гомілки (ЛКГ) при комп’ютерному моделюванні
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проводили за результатами спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) в
автоматичному режимі. Для цього використовували файли STL, які несли
інформацію про поверхню об’єкта моделювання, а також його внутрішню
структуру. Ці дані отримували за допомогою програмних комплексів для
візуалізації комп’ютерно-томографічних зображень та графічних редакторів,
з наступним їх імпортуванням в програми СAD. Для більш точного
відтворення складної геометрії кортикального та губчастого шару кісток
НГС, кількість ключових точок обраних в окремих шарах томографічного
зображення повинна була бути не менше 900. Координати цих точок
визначали в програмі e-Film Lite (Merge Healthcare, 2012), а в подальшому
переносили в програмне середовище ANSYS, після чого з’єднували
полілініями (B-spline), проводили побудову ламаних (опуклих та ввігнутих)
площин

і

об’ємів,

що

відповідали

спонгіозному

(губчастому)

та

кортикальному шарам великогомілкової та малогомілкової кісток. Під час
моделювання здійснювали корекцію контурів в зонах, де виникали суттєві
похибки чи явні неточності.
При автоматичному режимі побудови СЕМ було використано
програмне середовище Mimics 12.5 з обробкою комп’ютерно-томографічних
зображень

згідно

стандартного

алгоритму.

При

корекції

скінченно-

елементної сітки враховували товщину кортикальної пластинки на різних
ділянках з метою забезпечення відтворення архітектоніки кісткової тканини
(рис.4.1). Оптимальною кількістю скінченних елементів, що забезпечували
потрібну точність розрахунків в створених моделях було від 100 000 до 500
000.
Фізико-механічні властивості біологічних і не біологічних матеріалів в
ІКМ НДС ВГК та ЛКГ. Особливістю створених імітаційних комп’ютерних
моделей було те, що фізико-механічні властивості матеріалів завдавали на
основі даних та розрахункового методу, які були отримані під час натурних
стендових експериментів та рентгенологічних досліджень (див. розділ 2), з
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урахуванням певних індивідуальних та анатомо-топографічних варіацій
властивостей кісткової тканини та її післятравматичних змін [83-86].

а

б
Рис. 4.1. а) Просторова (3-D модель) СЕМ ВГК з фіксатором
досліджуваної системи «4М», б) Просторова (3-D модель) СЕМ дистального
відділу малогомілкової кістки з оригінальним фіксатором створені в
автоматичному режимі за допомогою програмного комплексу Mimics.
В автоматичному режимі створення неоднорідної моделі, фізикомеханічні властивості кожного скінченого елемента завдавали на основі
розрахункових емпіричних формул, які відображали залежність між модулем
пружності кісткової тканини та її рентгенологічною щільністю, що
виражалася в одиницях Хаунсфільда [83,84]. Під час розрахунків кісткову
тканину ВГК та дистальний відділ малогомілкової кістки вважали
суцільними, гомогенними (в межах одного типу елементів), лінійними та
ізотропними. Фізико-механічні властивості накісних титанових пластин
завдавали відповідно до технологічних характеристик титану.
Аналіз НДС біомеханічних систем «фіксатор-кістка» показав, що за
даних умов навантаження, та умові неперевищення переміщень між
кістковими відламками більше ніж 1,0 мм, найбільш небезпечним
структурним елементом біомеханічної системи (як буде показано нижче) є
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спонгіозна кістка з точки зору відношення величин та площ концентрацій
напружень до граничних величин напружень моделі матеріалу.
Найменш

навантаженим

структурним

елементом

біомеханічної

системи, для всіх розглянутих видів навантажень, є кортикальна кістка
[100,104]. Концентрації напружень виникали на поверхнях кістки в місцях
отворів для гвинтів глибиною не більше 1 витка різьби, та в середньому не
перевищували 60 МПа, що є половиною граничного значення напружень для
здорової кортикальної кістки (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Властивості матеріалів при дослідженнях біомеханічної системи кісткафіксатор
№
1
2
3

Матеріал
Компактна
(кортикальна кістка)
Спогіозна (губчаста
кістка)
Титан

Модуль Юнга, Е,
Коеф.
МПа
Пуассона, ν

Межа міцності,
σв, МПа

10000

0,25

120

500

0,27

5

110000

0,32

1100

В результаті аналізу розподілу еквівалентних за Мізесом напружень в
кортикальній кістці, з розгляду виключені напруження величиною більше120
МПа, з точки зору їх розташувань, та малості протяжності їх зон
концентрації по відношенню до товщини кістки (менше 1 %) (рис. 4.2), що
може витікати як із специфіки методу, недосконалості самої СЕ моделі так і
вказувати на можливі незначні локальні руйнування реального об’єкту кістки
[100,104].
Розподіл і величини еквівалентних за Мізесом напружень в титанових
елементах конструції дуже відрізнялись в залежності від виду навантаження
та типу фіксуючої пластини з гвинтами. Для всіх видів навантажень значні
величини еквівалентних за Мізесом напружень виникали в пластинах в
місцях біля зони остеотомії (рис. 4.3) і в загалом не перевищували 550 МПа
(половини границі міцності титану) [100,104].
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20 .. 60 МПа
2 .. 20 МПа

0 .. 2 МПа

Рис. 4.2. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень в кортикальній
кістці ВГК біомеханічної системи «фіксатор-імплантат» в результаті
навантаження на стиск.

0.. 2 МПа

200.. 400
МПа

2.. 200
МПа

а

б

Рис. 4.3. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень в титановій
пластині біомеханічної системи «фіксатор-імплантат» 2М при стисканні (а)
та при застосуванні оригінального фіксатора в разі ротації (б).
Дещо

більші

величини

еквівалентних

за

Мізесом

напружень

спостерігались в гвинтах. Хоча середні значення напружень у місцях
спряження гвинтів з пластиною і кісткою були в межах 200-550 МПа, в усіх
моделях також спостерігались концентрації напружень на витках, що
перевищували границю міцності титану (рис. 4.4.).
Найбільша величина концентрації еквівалентних за Мізесом напружень
спостерігалась у гвинтах спряжених з кортикальною кісткою. В залежності
від моделі це міг бути ближчий чи дальній гвинт від місця перелому кістки
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[100,104]. За умовою задачі, для нижньої частини кістки була прийнята
ізотропна губчаста модель матеріалу. Під дією зовнішніх навантажень в
моделі

губчастої

кістки

виникали

значні

величини

концентрацій

еквівалентних за Мізесом напружень в місцях контакту з гвинтами (рис. 4.5),
величини яких перевищують границю міцності губчастої кістки 8 МПа (табл.
4.1), що свідчить про потенційні зони локального руйнування матеріалу
кістки [100,104].

200.. 550 МПа
20 .. 200 МПа
2 .. 20 МПа

σmax_titanium

Рис. 4.4. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень в титановому
гвинті

біомеханічної

системи

«фіксатор

імплантат»

-

в

результаті

стискаючого навантаження.
> 8 МПа
2.. 8 МПа
0.. 2 МПа
> 8 МПа

Рис. 4.5. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень в губчастій
кістці

біомеханічної

системи

стискаючого навантаження.

«фіксатор

-

імплантат»

в

результаті

148
Аналіз ІКМ НДС кістка-фіксатор в біомеханічній моделі «2М». Для
біомеханічної моделі «2М» при дії всіх видів навантаження на стиск,
концентрації напружень в біологічних тканинах (рис. 4.6.) виникали на
поверхнях кістки в місцях отворів для гвинтів.
В кортикальній кістці зони концентрацій напружень виникали на
поверхнях отворів ззовні та всередині каналу кістки, глибиною не більше 1
витка різьби, та для стискання та згину в середньому не перевищували 60
МПа, а для ротації не перевищували 46 МПа, що є менше половини
граничного значення напружень для здорової кортикальної кістки.
Поля напружень губчастої кістки характеризувалися зонами напружень
величиною 2–6 МПа з великою протяжністю вздовж контакту з пластиною та
локальними концентраціями напружень > 8 МПа в трьох (для компресії та
згинання), та в двох (для ротації) найближчих до перелому, отворах для
гвитнів,

що

перевищують

гранично-допустиму

величину

напружень

губчастої кістки. Найбільші концентрації еквівалентних за Мізесом
напружень 200 - 400 МПа в пластині виникали в місцях біля остеотомії
кістки при компресії та згинанні. При цьому при ротації найбільші
концентрації еквівалентних за Мізесом напружень в пластині сягали 79 МПа,
і також виникали в місцях біля зони остеотомії.
Найбільш навантаженими гвинтами біомеханічної системи «фіксаторімплантат» при стискаючому зусиллі та згинанні були гвинти в спряженні з
кортикальною кісткою. У гвинті, найближчому до зони остеотомії,
напруження у спряженнях з пластиною (перші три витки) були в межах
20..200МПа, та локально сягали 200..550 МПа, не перевищуючи половини
границі міцності титану.
Найбільші напруження в біомеханічній системі «фіксатор-імплантат»
при дії навантаження кручення були в гвинтах спряжених з кортикальною
кісткою. У гвинті, найвіддаленішому від зони остеотомії, напруження у були
в межах 2..198 МПа, що також є менше половини границі міцності титану.
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200 .. 550 МПа

200 .. 550 МПа

200 .. 400 МПа

2 .. 198 МПа

200 .. 400 МПа

20 .. 60 МПа

> 8 МПа

> 8 МПа
2 - 60 МПа

2 ..11 МПа
2 .. 60

2 -45 МПа

МПа

а. стиск (compression)

б. згин (bending)

в. кручення (rotation)

Рис. 4.6. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (a) стиск (compression), (б) згин (bending), (b)
кручення (rotation) в елементах моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор
типу «2М».
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Аналіз ІКМ НДС кістка-фіксатор в біомеханічній моделі «3М». У
біомеханічній моделі «3М» при дії навантаження на стиск, компресію та
кручення концентрації напружень в кістковій тканині (рис. 4.7) виникали на
поверхнях кістки в місцях отворів для гвинтів.

200-550 МПа

200- 550 МПа

200 .. 550 МПа

200- 550 МПа

200- 550 МПа

200 .. 550 МПа

> 8 МПа

> 8 МПа
2- 60 МПа

а. стиск (compression)

> 8 МПа
2- 60 МПа

б. згин (bending)

2 .. 60 МПа

в. кручення (rotation)

Рис. 4.7. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (а) стиск (compression), (б) згин (bending), (в)
кручення (rotation) в елементах моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор
типу «3М».
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В кортикальній кістці зони концентрацій напружень виникали в місцях
отворів для гвинтів, та в середньому не перевищували 60 МПа.
Поля напружень губчастої кістки характеризувалися зонами напружень
величиною 2–6 МПа при дії згинання та компресії, та 2-4 МПа при дії
ротаційних навантажень. Вони характеризувалися великою протяжністю
вздовж контакту з пластиною та локальними концентраціями напружень > 8
МПа, що виникали в двох отворах для гвитнів та на поверхні кістки і
перевищували гранично-допустиму величину напружень губчастої кісткової
тканини (рис. 4.7).
Найбільші концентрації еквівалентних за Мізесом напружень у200 500 МПа в пластині виникали в місцях біля ділянки остеотомії.
Найбільш навантаженими гвинтами біомеханічної системи кісткафіксатор при стискаючому зусиллі були гвинти в спряженні з кортикальною
кісткою.
У гвинті, найближчому до перелому, напруження у спряженнях з
пластиною (перші три витки) були в межах 200..550 МПа, не перевищуючи
половини границі міцності титану.
Аналіз ІКМ НДС кістка-фіксатор в біомеханічній моделі «1L» показав,
що у біомеханічній моделі «1L» при дії згинального, компресійного та
ротаційного навантажень, концентрації напружень в біологічних тканинах
виникали на поверхнях, в середині кісток та в місцях отворів для гвинтів
(рис. 4.8.).
В кортикальній кістці зони концентрацій напружень виникали на
поверхнях кістки і в отворах для гвинтів кістки, та в середньому не
перевищували 60 МПа, що є половиною граничного значення напружень для
здорової кортикальної кістки.
Поля напружень губчастої кістки характеризуються зонами напружень
величиною 2-6 МПа з великою протяжністю вздовж контакту з пластиною, а
також, особливо при дії компресії, значиними по протяжносі і величині
концентраціями напружень > 8 МПа вздовж контакту пластини з кісткою, що
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перевищують гранично-допустиму величину напружень губчастої кістки
(рис. 4.8, табл. 4.1).

200- 550 МПа

200 -550 МПа

200- 550 МПа

200- 550 МПа

200- 470МПа

200- 550 МПа

> 8 МПа

> 8 МПа
2- 60 МПа

> 8 МПа
2- 60 МПа

2- 60
МПа

а. стиск (compression)

б. згин (bending)

в. кручення (rotation)

Рис. 4.8. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (a) стиск (compression), (б) згин (bending), (в)
кручення (rotation) в елементах моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор
типу «3L».
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При всіх видах навантаження, найбільші концентрації еквівалентних за
Мізесом напружень від 200 до 400 МПа в пластині виникали в місцях біля
модельованої остеотомії кістки.
Найбільші напруження в біомеханічній системі кістка-фіксатор при
згинаючому, стискаючому та ротаційному навантаженнях були в гвинтах
спряжених з кортикальною кісткою.
При згинанні та компресії у гвинті, найвіддаленішому від зони
остеотомії напруження у були в межах 200-550 МПа на перших трьох витках
(у спряженні з пластиною), що є менше половини границі міцності титану.
Аналіз ІКМ НДС кістка-фіксатор в біомеханічній моделі «1М». Для
біомеханічної моделі «1М» при дії навантаження на стиск, компресію та
ротацію концентрації напружень в біологічних тканинах виникали на
поверхнях кістки, переважно в місцях отворів для гвинтів (рис. 4.9).
В кортикальній кістці зони концентрацій напружень виникали на
поверхнях отворів ззовні та всередині каналу кістки, глибиною не більше
1 витка різьби, та в середньому не перевищували 60 МПа, що є половиною
граничного значення напружень для здорової кортикальної кістки (табл. 4.1).
Поля напружень губчастої кістки характеризуються зонами напружень
величиною від 2 до 6 МПа з великою протяжністю вздовж контакту з
пластиною

(рис.

4.9),

та

значними

концентраціями

напружень

за

протяжністю та величиною > 8 МПа вздовж контакту з пластиною, що
перевищують гранично-допустиму величину напружень губчастої кістки
(рис. 4.9). Найбільші концентрації еквівалентних за Мізесом напружень від
200 до 560 МПа в пластині виникали в місцях біля перелому кістки.
Найбільш навантаженими гвинтами біомеханічної системи кістка-фіксатор
при як при згинаючому і стискаючому, так і при ротаційному зусиллі були
гвинти в спряженні з кортикальною кісткою. У гвинті, найвіддаленішому від
перелому (рис. 4.9), напруження у спряженнях з пластиною (перші три
витки) були в межах 20 – 200 МПа, та локально досягали 200 – 550 МПа, не
перевищуючи половини границі міцності титану.
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200- 550 МПа

200-550 МПа

200- 550 МПа
200- 560 МПа

20-525 МПа

200- 550 МПа

> 8 МПа
> 8 МПа

> 8 МПа

2- 60 МПа

2- 60 МПа

2- 60 МПа

а. стиск (compression)

б. згин (bending)

в. кручення (rotation)

Рис. 4.9. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (a) стиск (compression), (б) згин (bending), (в)
кручення (rotation) в елементах моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор
типу «1M».
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Аналіз ІКМ НДС кістка-фіксатор в біомеханічній моделі «4М». Для
біомеханічної моделі «4М» при дії навантаження на стиск, кручення та
ротацію концентрації напружень в кістковій тканині виникали на поверхнях
кістки в місцях отворів для гвинтів (рис. 4.10).

200-550 МПа

200- 550 МПа

200-550 МПа
200-550 МПа

200 -550 МПа

20- 410 МПа

> 8 МПа

> 8 МПа

> 8 МПа

2-60 МПа

2- 60
МПа

а. стиск (compression)

2-60 МПа

б. згин (bending)

в. кручення (rotation)

Рис. 4.10. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (a) стиск (compression), (б) згин (bending), (в)
кручення (rotation) в елементах моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор
типу «4M».
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В кортикальній кістці зони концентрацій напружень виникли на
поверхнях отворів, ззовні і всередині каналу кістки, та в середньому не
перевищували 60 МПа, що є половиною граничного значення напружень для
здорової кортикальної кістки (таблиця 4.1).
Поля напружень губчастої кістки характеризуються зонами напружень
величиною 2..6 МПа з великою протяжністю в околі отворів для гвинтів
(рис. 4.10), та локальними концентраціями напружень > 8 МПа на поверхні
губки в околі двох, найближчих до перелому, отворів для гвитнів, що
перевищують гранично-допустиму величину напружень губчастої кістки
(рис. 4.10).
Найбільші

концентрації

напруженьколивалися

в

еквівалентних

межах

200…410

МПа

за

Мізесом

при

стискаючих

навантаженнях, 200 – 550 МПа при згинальних та ротаційних навантаженнях,
і виникали в пластині в місцях біля остеотомії кістки (рис. 4.10).
Найбільш навантаженими гвинтами біомеханічної системи «фіксаторімплантат» при

стискаючому зусиллі

були

гвинти в спряженні

з

кортикальною кістко. Напруження у гвинтах, спряженнях з пластиною
(перші три витки) були в межах 20 – 200 МПа, та локально досягали 200 –
550 МПа, не перевищуючи половини границі міцності титану.
Аналіз

ІКМ

НДС

кістка-фіксатор

в

біомеханічній

моделі

«малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор». Проведено дослідження
стабільності фіксації (жорсткості та міцності) біомеханічної системи
«малогомілкова
коригувальної
застосуванням
функціональних

кістка

–

остеотомії

оригінальний
латеральної

оригінального
навантажень

фіксатор»

кісточки

гомілки

металофіксатора.
у

моделі

при

моделюванні
та

МОС

Вивчено

біомеханічної

з

вплив
системи

«малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор» на величини концентрацій
напружень в біологічній тканині (кортикальній та спонгіозній кістці),
елементах фіксатора (рис. 4.11, рис.4.12), та на поверхнях кістки в місцях
отворів для гвинтів при таких деформаціях як згин та зовнішня ротація.
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а. згин (bending)

б. кручення (rotation)

Рис. 4.11. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (a) згин (bending), (б) кручення (rotation) в
кортикальній та губчастій кістках моделі біомеханічної системи кісткафіксатор.
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В кортикальній кістці у обох випадках навантаження біомеханічної
системи, найбільші концентрації напружень виникали в місцях максимально
наближених до зони остеотомії, а також в ділянці розташуання спиць (рис.
4.11.). При цьому вони не перевищували 29,3 МПа (згин) та 67,4 МПа
(кручення), що відповідно у 4.1 та 1.7 разів менше межі міцності для
компактної кістки σкортикал = 120 МПа (табл. 4.1).
Поля

напружень

моделей

губчастої

кістки

характеризувались

наявністю концентраторів напружень навколо отворів для спиць та на
поверхні контакту із титановою пластиною (рис. 4.11). Максимальні
величини концентрацій напружень в спонгіозній кістці у двох випадках
навантаження, в середньому, наближались до її граничної величини(σгубка = 5
МПа (табл. 4.1) та становили 4,5-4,8 МПа.
Напружено-деформований стан титанових елементів біомеханічної
системи «малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор» характеризувався
появою концентраторів напружень в елементах які знаходяться в околі
остеотомії кістки, при цьому величини максимальних напружень не
перевищували межу міцності титанового сплаву Ti-6Al-4V (рис. 4.12,
табл. 4.1). Найбільш навантаженими елементом технологічного походження
в біомеханічній системі виявилась пластина, де концентрації еквівалентних
за Мізесом напружень відрізнялись приблизно у 1,53 рази в залежності від
виду навантаження і сягали 181,7 МПа у випадку згинального навантаження
та

278,88

МПа

у

випадку

кручення.

Схоже

відношення

величин

еквівалентних за Мізесом напружень в концентраторах в залежності від виду
силового навнтаження спостерігалось у спицях: 151,73 МПа при згині, 259,43
МПа при крученні. Найменш чутливими до виду навантаження системи були
гвинти, що розташовані у верхній частині кістки (кортикальні гвинти). При
двох видах навантаження спостерігався схожий розподіл еквівалентних за
Мізесом напружень. Як видно з рис. 4.12 максимальні величини напружень
були в двох гвинтах, найближчих до остеотомії, та складали приблизно
24 МПа.
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а. згин (bending)

б. кручення (rotation)

Рис. 4.12. Розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, які виникають
при дії навантаження на (a) згин (bending), (б) кручення (rotation) в титанових
елементах моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор.
Максимальні величини переміщень моделей біомеханічної системи
«малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор» при дії функціональних
навантажень не перевищували 0,3 мм. При цьому величина напруження у
спицях і пластині не перевищувала 280 МПа, що відповідає оптимальній
жорсткості бімеханічної системи в цілому (рис.4.13).

160

а. згин (bending)

б. кручення (rotation)

Рис. 4.13. Переміщення які виникають при дії навантаження на (a) згин
(bending), (б) згин (rotation), в моделі біомеханічної системи кістка-фіксатор
(«малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор»).
За результатами

проведених

максимальні величини зусиль

досліджень нами

були

визначені

на стиск і згин, та моментів

, що

призводять до максимально-допустимих переміщень в 1,0 мм між кістковими
відламками (табл. 4.2-4.3). Шляхом вирішення лінійної задачі
(4.1)
де

переміщення від одиничної сили,
Таблиця 4.2

Значення

максимально-допустимих

зусиль

та

моментів

для

біомеханічних моделей «кістка-фіксатор» при дослідженні дистального
відділу великогомілкової кістки
Pmax, Н

Модель системи

Mmax, Н/м

кістка-фіксатор

стиск

згин

кручення

1 (2M)

151,49

19,03

2,46

2 (4M)

233,46

33,71

18,83

3 (1L)

308,14

72,04

17,90

4 (1M)

209,57

24,25

14,94

5 (3M)

217,66

31,00

18,18
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Таблиця 4.3
Значення

максимально-допустимих

зусиль

та

моментів

для

біомеханічної моделі «кістка-фіксатор» при дослідженні дистального відділу
малогомілкової кістки та оригінального металофіксатора
Модель системи кістка-фіксатор
«латеральна кісточка гомілки –
оригінальний фіксатор»

Pmax, Н

Mmax, Н/м

згин

кручення

219,6

1,67

Як видно з рис. 4.14 та рис. 4.15 в системах з дослідженням фіксації
при

моделюванні

надкісточкових

коригувальних

остеотомій

великогомілкової кістки найбільш жорсткими та стабільними є біомеханічні
системи кістка-фіксатор типу 1L, 3М та 4М, де допустимі зусилля на стиск і
згин становлять 308Н, 217Н, 233Н та 72Н, 33Н, 31Н відповідно. При цьому,
ці системи характеризується також найбільшою величиною еквівалентних за
Мізесом напружень в концентраторах гвинтів та пластини.

Рис. 4.14. Діаграма максимально-допустимих зусиль на стиск і згин для
біомеханічних моделей кістка-фіксатор.
Найменшу жорскість на стиск Pmax_стиск = 151Н, згин Pmax_згин = 19Н і
кручення Mmax = 2.46 Н/м має біомеханічна система 2М (модель №1), що
необхідно враховувати при передопераційному плануванні та виборі засобів
металоостеосинтезу.
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Напруження
в кортикалі

Напруження
в титані

Напруження
в кортикалі

Напруження
в кортикалі

Напруження
в губці

Напруження Напруження
в титані
в губці

а

Напруження Напруження
в титані
в губці

б

в

Рис. 4.15. Інтенсивність концентрацій напружень у відносних
величинах

елементів

біомеханічної

системи

«фіксатор-кістка»

при

навантаження на а – стиск; б – згин; в – кручення.
При дослідженні фіксації в разі моделювання коригувальної остеотомії
латеральної

кісточки

металофіксатора

гомілки

показано,

що

з

застосуванням

біомеханічна

система

оригінального
має

достатню

жорсткість, а її структурні елементи - необхідну міцність щоб витримувати
функціональні навантаження на згин та кручення.
В результаті аналізу вихідних даних комп’ютерного моделювання НДС
моделей «малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор» визначено, що
найбільш

навантаженим

структурним

елементом

є

губчаста

кістка.

Концентратори напружень губчастої кітки виникали в місцях контакту зі
стрижнями та сягали ~4,5-4,8 МПа. Найменш навантаженими елементами
біомеханічної системи були титанові гвинти з максимальною величиною
напружень 24,27 МПа (рис. 4.11–4.13).
Запаси міцності біомеханічної системи при згині і крученні визначачені
за найменшим показником запасу міцності її структурних елементів і
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становлять 1,11 та 1,04 відповідно. Величини запасів міцності системи
отримані за співвідношенням максимальної величини напружень в губчастій
кістці відносно відповідної границі міцності σв = 5МПа (табл. 4.1).
Розраховані величини максимальних навантажень моделей біомеханічної
системи «малогомілкова кістка – оригінальний фіксатор» становлять 219,6 Н
при згині та 1,67 Н/м при крученні (табл. 4.3).
Визначені максимальні величини переміщень моделі при згині та
крученні не перевищували 0.3 мм, що свідчить про достатню жорсткість
біомеханічної системи. Малість переміщень між кістковими відламками
забезпечена наявністю додаткових структурних елеменів - титанових
стрижнів, в яких виникали значні величини напружень 152 МПа при згині та
259 МПа при крученні.
Результати
співставлені

з

імітаційного
результатами

комп’ютерного
натурних

моделювання

стендових

були

експериментальних

досліджень, що дозволило оцінити їх адекватність та визначити, на скільки
співпадають або різняться результати, отримані в двох дослідженнях. При
визначенні величини переміщень вузлів, що відповідали розташуванню
реперних точок розбіжності з даними, отриманими в прямому експерименті
склали від 2,7 до 15 %. Середня похибка дорівнювала 5,2 %, а абсолютна
величина розбіжностей не перевищувала 0,08 мм. Величина похибки
перевищувала 10 % лише в одній точці, що могло бути частково зумовлено
недостатньою точністю у вимірюванні деформацій на топографічно складній
ділянці переходу епіфізарної частини кістки в діафізарну.
Таким чином, урахування індивідуальних особливостей форми,
структури та неоднорідних механічних властивостей ВГК дозволило
створити імітаційні моделі її НДС, що з високою точністю відображали
особливості деформування реального біологічного об’єкту при навантаженні.
Хоча визначена величина похибки дещо перевищувала норми встановлені
для промислових інженерних конструкцій, вона виявлялась прийнятною для
аналізу біологічних об’єктів - кісток людини та систем кістка-фіксатор.
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Аналіз впливу неоднорідності і анізотропії кісткової тканини на
розподіл напружень в ВГК при функціональних навантаженнях. Врахування
анізотропних властивостей кісткової тканини та її неоднорідності дозволяє
істотно наблизити модель до реального біологічного об’єкту. Однак, це
також істотно збільшує витрату часу на створення імітаційної моделі та
вимагає більших потужностей електронно-обчислювальної техніки та
високої

точності

визначення

величини

пружних

констант.

В

разі

застосування більш простих, лінійно ізотропних моделей або неточному
визначенні модуля пружності можуть виникати похибки у розрахунках.
Величину
механічних

можливої

похибки,

властивостей

пов’язаної

кісткової

з

тканини,

неточним

відтворенням

вивчали в

модельному

експерименті, де результати розрахунків анізотропної моделі і моделі зі
зміненою величиною пружних констант порівнювали з контрольною
ізотропною моделлю при умові однакової геометрії, умов фіксації і
навантаження.
Результати

проведеного

дослідження

показали,

що

врахування

анізотропії, не призводило до значних якісних змін у характері розподілу
напружень і деформацій в ВГК при порівнянні з контрольною ізотропною
моделлю.

Головні

відмінності

у

величині

напружень

виникали

на

ненавантажених ділянках тіла ВГК. Максимальна величина еквівалентних за
Мізесом напружень, у цих ділянках відрізнялась від аналогічного показника
контрольної ізотропної моделі на 30-42 %. В той же час, в зоні проведення
гвинтів та контакту пластини з кісткою, де величина напружень була
більшою, а їх напрямок наближався до ліній максимальної жорсткості,
розбіжності з контрольною моделлю були значно меншими 5-16 %.
В разі рівномірного зменшення модулів пружності кортикального та
губчастого шару в моделі, що спостерігається у пацієнтів з наслідками
пошкоджень в зоні НГС, величина напружень і характер їх розподілу не
змінювався а величина деформацій зростала прямо пропорційно до зміни
модуля пружності. Крім того, зміна співвідношення модулів пружності у
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кортикальному та спонгіозному шарах кісткової тканини, супроводжувалася
істотними змінами в характері розподілу напружень, які були як кількісними,
так і якісними. Так, при зростанні модуля пружності губчастого шару від 300
до 800 МПа за сталої жорсткості кортикальної кістки максимальні значення
напружень в ньому зростали в 5,4 рази. Розподіл напружень в кортикальному
шарі ставав більш рівномірним. Величина максимальних напружень в
навантажуваних ділянках зменшувалась, а в ненавантажуваних навпаки
зростала. Градієнти напружень і деформації зменшувались, залежно від
архітектоніки

анатомічної

ділянки

ВГК.

Напруження

зменшувалось

істотніше на ділянках з вираженим та щільним губчастим шаром, в той час як
в зонах з товстішим кортикальним шаром, зміна напруження була менш
виразною. Максимальні напруження в кортикальному шарі при зміні модуля
пружності губчастої речовини в 4 рази змінювались непропорційно (на
різних ділянках від 10° до 27 %).
Отримані результати свідчать, що зменшення жорсткості губчастого
шару (наприклад при остеопорозі) створює несприятливі біомеханічні умови
для функціонування ВГК та НГС в цілому навіть за умови, коли зміни в
кортикальному шарі вони не виражені. Отже, неточне відтворення ступеня
механічної неоднорідності кісткової тканини, а також не врахування
анізотропності її пружних властивостей при проведенні ІКМ НДС
обумовлюють

виникнення

істотних

похибок

у

визначенні

ступеню

функціональних напружень та деформацій, що якісно і кількісно змінює
кінцевий результат. При цьому, величина похибки на різних ділянках ВГК
може становити від 3-5 % до 38-40 % і навіть більше. Похибка залежить не
лише від точності встановлення фізико-механічних параметрів кісткової
тканини, але й від особливостей її архітектоніки та умов навантаження.
Враховуючи вищевказане, застосування спрощених, лінійно-ізотропних
моделей, що побудовані на середньо анатомічних даних, доцільно виключно
для якісної оцінки характеру розподілу навантаження при попередньому
аналізі жорсткості і міцності біомеханічних систем.
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Таким чином, на підставі натурних стендових досліджень та
імітаційного комп’ютерного моделювання надкісточкових коригувальних
остеотомій великогомілкової кістки з вивченням показників жорсткості і
міцності фіксації доведено, що вид металофіксатора істотно впливає на
деформації

системи

навантаженнях.

кістка-фіксатор

Визначено,

що

при

при

статичних
надкісточкових

та

циклічних
остеотоміях

великогомілкової кістки найбільш жорсткими та стабільними є біомеханічні
системи з медіальною блокованою пластиною «puddi-plate» та передньолатеральною блокованою L-подібною пластиною, де допустимі зусилля на
стиск становлять 217Н і 308Н, на згин 34Н і 73Н та на кручення 18,8 Н/м і
17,9 Н/м відповідно. При цьому ці системи характеризується також
найбільшою величиною еквівалентних за Мізесом допустимих напружень в
концентраторах гвинтів та пластини. Найменшу жорсткість на стиск
Pmax_стиск = 151Н, згин Pmax_згин = 19Н і кручення Mmax = 2.46 Н/м
мала біомеханічна система де застосовано медіальну блоковану пластину, що
необхідно враховувати при передопераційному плануванні та виборі засобів
для металоостеосинтезу.
На підставі імітаційного комп’ютерного моделювання біомеханічної
системи «малогомілкова кістка з остеотомією – оригінальний фіксатор» з
дослідженням жорсткості та міцності фіксації при навантаженнях на згин та
кручення встановлено, що в кортикальній частині кістки найбільші
концентрації напружень виникають в місцях максимально наближених до
зони остеотомії, а також в ділянці розташування спиць, але не перевищують
29,3 МПа (згин) та 67,4 МПа (кручення), що відповідно у 4,1 та 1,7 разів
менше межі міцності для компактної кістки (σкортикал = 120 МПа).
Максимальні величини концентрацій напружень в спонгіозній кістці
становили 4,5–4,8 МПа, не перевищуючи її граничної величини (σгубка = 5
МПа); величини максимальних напружень у титанових елементах при всіх
видах навантажень не перевищували межу міцності титанового сплаву Ti6Al-4V (σтитан =

1100 МПа). Визначено, що величини максимально
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допустимих навантажень в досліджуваній моделі становлять 219,6 Н при
згині та 1,67 Н/м при крученні, а максимальні величини переміщень
елементів в досліджуваній моделі при дії функціональних навантажень не
перевищують 0,3 мм, що відповідає оптимальній жорсткості біомеханічної
системи в цілому і виключає необхідність додаткової післяопераційної
іммобілізації.
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РОЗДІЛ 5
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛІКУВАННЯ
ОСТЕОХОНДРАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ І ДЕФЕКТІВ
Остеохондральні ушкодження (ОХП) надп’ятково-гомілкового суглоба
в літературі описують як кістково-хрящові ушкодження, кістково-хрящові
переломи, переломи купола надп’яткової кістки, локальний асептичний
некроз, розсікаючий остеохондрит (osteohondritis dissecans) [105–115].
Сьогодні, немає чіткої диференціації щодо вибору тактики лікування ОХП в
залежності від їх розмірів та локалізації, а численні спостереження мають
суперечливу та не однозначну оцінку, що в ряді випадків обумовлено не
достатньою доказовою базою їх ефективності [116–122]. Сучасний комплекс
регенеративних технологій у лікуванні даної категорії пацієнтів включає
хірургічні методи в поєднанні із застосуванням клітинних і тканинних
технологій, що сприяє прискоренню проліферації та диференціації клітин
ураженої тканини, активації їх метаболізму, створенні умов для відновлення
кровопостачання

у

прилеглій

кістковій

тканині

та

оптимізації

функціональних умов новоутвореного регенерату. Ефективними методами,
що дозволяють стимулювати метаболізм та регенерацію кістково-хрящової
тканини, прискорити диференціацію та ріст клітин ушкоджених тканин,
прискорити загоєння дефекту, сприяють повноцінній інтеграції кістковохрящового регенерату до ложа дефекту та зменшують прогресування
дегенеративного процесу в суглобі є застосування аутологічної плазми
збагаченої тромбоцитами (PRP, platelet rich plasma) та використання
мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку (BMDCT, Bone
marrow-derived cell transplantation) [116, 117, 123–125]. Дотепер вказані
методи широко застосовуються як елементи регенераторної терапії у разі
ушкоджень кістково-хрящової тканини, сухожильно-м’язового та капсульнозв’язкового апарата. Однак недостатня доказова база, щодо впливу та
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ефективності даних методів лікування, обумовлює суперечливість поглядів
на їх застосування, а також численні дискусії щодо отриманих результатів за
використанням зазначених методів лікування [116, 123–125].
PRP та BMDCT є клітинними регенеративними технологіями лікування
ОХП, що за даними літератури мають високу частоту застосування,
популярні серед фахівців багатьох країн світу та характеризуються високим
ступенем позитивних результатів в більшості не систематизованих та не
рандомізованих клінічних дослідженнь з низьким рівнем доказовості.
BMDCT – це технологія остеохондральної регенерації, заснована на
використанні мезенхімальних стовбурових клітин [123, 126]. Ці клітини
мають здатність диференціювати суглобовий хрящ та індукувати утворення
субхондральної кістки. Ряд дослідників використовують концентрований
аспірат кісткового мозку клінічно, однак, оскільки це були неконтрольовані
дослідження, їх корисність у визначенні точної ефективності цієї методики
при лікуванні ОХП обмежена. Тим не менше, як вказувалося вище, численні
клінічні результати в середньостроковій перспективі є обнадійливими, та
характеризуються відмінними результатами навіть у активних пацієнтів та
спортсменів [123, 127]. Регенерація гіалінового хряща спостерігається у
зразках біоптатів та якісних оцінках МРТ [123, 127]. BMDCT може бути
виконане упродовж одного хірургічного втручання з добрим результатом,
навіть при за наявності помірно-вираженого остеоартрозу НГС [123, 126]. За
допомогою одноступеневої техніки, клітини збирають з гребеня клубової
кістки, використовуючи кістковомозкову голку. Аспірований матеріал
обробляється за допомогою машини, здатної одночасно концентрувати і
відокремлювати клітини. Це робиться

з метою збільшення частки

моноядерних клітин. Поки клітини концентруються, виконується стандартна
процедура дебрідменту артротомічним або артроскопічним способом, з
видаленням нежиттєздатних тканин шляхом кюретажу та/або шейверування.
Концентрат клітин завантажується на колагенову (або гіалуронатну)
мембрану, а потім імплантується в суглоб, використовуючи спеціальні
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прилади. Іноді, після цього на біоматеріал наносять шар PRF, для поліпшення
росту, диференціації та стабільності імплантату. Незважаючи на те, що для
підтвердження обґрунтованості даного методу лікування потрібні більш
тривалі спостереження, одностадійна техніка являє собою прогрес у
остеохондральній регенерації. Методика BMDCT забезпечує досягнення
високих балів при клініко-функціональній оцінці результатів. Таким чином,
методика BMDCT може виявитись кращою, ніж хірургічна методика
імплантації аутологічних хондроцитів (ACI) або матриксних аутологічних
хондроцитів (MACI), оскільки це одностадійна процедура, яка також є менш
вартісною та безпечнішою, ніж ACI, але здатна забезпечити подібні або
кращі клінічні результати [128].
У кількох дослідженнях вивчали також роль біологічних допоміжних
речовин, таких як

гіалуронат або

PRP (platelet

rich

plasma), що

використовуються для сприяння розвитку гіалінових тканин та поліпшення
біологічного синовіального середовища, в якому хрящ може відновлюватися,
як при консервативних [129], так і в хірургічних [130] процедурах. Було
показано кращі результати лікування пацієнтів з застосуванням цих методів,
однак кількість досліджень, а також їх застосування в комбінаціях з іншими
методиками лікування не дозволяє достовірно оцінити їх вплив, та потребує
проведення додаткових досліджень.
Таким чином, вище викладене обумовило актуальність проведення
експериментального

дослідження

для

обґрунтування

доцільності

використання даних регенеративних клітинних техно логій у пацієнтів з ОХП
та їх наслідками. Результати цього дослідження у відповідних групах
представлені нижче.
Результати

дослідження

в

першій

серії

(контрольна

група)

експериментальних тварин (стандарний дірчастий (3 мм) остеохондральний
дефект).

За

макроскопічним

дослідженням

ділянка

дефекту

чітко

визначалася у вигляді поглиблення на поверхні суглобового хряща і
відсутності блиску в прилеглих до дефекту областях. На інших віддалених
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ділянках, суглобовий хрящ мав характерний блиск, порушень будови у
вигляді ерозій не було виявлено.
Мікроскопічно крайові відділи суглобового хряща були спаяні вузькою
смужкою регенерату, представленого сполучною тканиною або волокнистим
хрящем (рис. 5.1). Конгруентність суглобового хряща порушена за рахунок
формування поглиблень над ділянкою дефекту.

Рис. 5.1. Ділянка кістково-хрящового дефекту кроля 1-ї серії. Крайові
відділи суглобового хряща спаяні сполучною тканиною. Зб. 100. Контрольна
серія. Гематоксилін та еозин.
Область травматичного ушкодження в суглобовому хрящі, що
проникає в кісткову тканину, заповнена трьома видами тканин

-

грануляційною, що включає розширені кровоносні судини і незрілі
сполучнотканинні клітини, а також фіброзною тканиною з високою
щільністю фібробластів, що межувала з вогнищами волокнистої хрящової
тканини (рис. 5.2 а, б). Остання розташовувалася в субхондральних ділянках,
прилеглих до материнського суглобового хряща.
Сполучна тканина в ділянки дефекту характеризувалася високою
щільністю

клітин

фібробластичного

диферона,

розташованих

серед

різноспрямованих пучків колагенових волокон. Клітини мали різну форму
ядер – від подовженої до овальної, вони розрізнялися обсягом цитоплазми. У
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поверхневому

відділі

переважали

клітини

з

невеликими

округлими

базофільними ядрами. Щільність клітин в поверхневій зоні була значно
вище, ніж у нижче розташованих ділянках дефекту.

а
б
Рис. 5.2. Фотовідбиток з препарату № 5: а) ділянка кістково-хрящового
дефекту, заповнена сполучною тканиною, зб. 40; б) фрагмент рис. 5.2 а. Зб.
100. Розширені кровоносні судини. Контрольна серія. Гематоксилін та еозин..
У глибоких відділах дефекту виявлено грануляційну тканину з
округлими незрілими сполучнотканинними клітинами та високою щільністю
судин з розширеними просвітами.
На ділянках безпосередньо під суглобовим хрящем, прилеглим до
дефекту, розташовувалися розширені кровоносні судини (рис. 5.3.). У таких
ділянках суглобовий хрящ характеризувався низькою щільністю хондроцитів
та їх нерівномірним розташуванням. Більшість клітин мали ядра з ознаками
пікнозу (рис. 5.3).
У однієї тварини в зоні дефекту виявлені вузькі поля грануляційної
тканини з розширеними кровоносними судинами в глибоких відділах і великі
вогнища

клітинного

і

тканинного

детриту.

На

великих

поверхнях

суглобового хряща, що прилягають до області дефекту, були відсутні
хондроцити.

173

Рис. 5.3. Суглобовий хрящ з низькою щільністю та нерівномірним
розташуванням

хондроцитів

в

ділянках,

що

прилягає

до

дефекту.

Хондроцити з пікнотичними ядрами. Контрольна серія. Гематоксилін та
еозин. Зб. 100.
На прилеглих ділянках суглобового хряща, розташованих вище або
нижче зони травматичного ушкодження, конгруентність була порушена,
великі поля були без хондроцитів або з високою щільністю хондроцитів з
пікнотичними ядрами (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Ділянка деструкції суглобового хряща на відстані від дефекту.
Лизис хондроцитів. Поодинокі ізогенні групи клітин. Контрольна серія.
Гематоксилін та еозин. Зб. 400.

174
Кісткова

тканина,

що

прилягала

до

ділянки

травматичного

ушкодження, формувала великопетлясту мережу, що складалася з кісткових
трабекул, які розрізнялися товщиною. Щільність остеоцитів на поверхні
трабекул та остеобластів по їх крайової поверхні була низькою. Кісткові
трабекули, прилеглі безпосередньо до області дефекту, на ділянках були без
остеоцитів. У глибоких відділах дефекту між кістковими трабекулами
виявлено грануляційну тканину з округлими незрілими сполучнотканинними
клітинами та високою щільністю судин з розширеними просвітами. У однієї
тварини в зоні дефекту виявлено вузькі поля грануляційної тканини з
розширеними кровоносними судинами в глибоких відділах і великі вогнища
клітинного і тканинного детриту.
Результати дослідження в другій серії експериментальних тварин
(остеохондральний дефект заповнювали колагеново-фібриновою матрицею
Макроскопічні дослідження. Ділянка дефекту в суглобовому хрящі
чітко визначається, за рахунок неї порушена конгруентності в цій області та
спостерігається втрата характерного блиску в хрящі, що її оточує.
Мікроскопічні дослідження. Крайові відділи суглобового хряща, що
прилягають до відтвореного дефекту, спаяні вузькою смужкою сполучної
тканини, що складається з щільних пучків колагенових волокон з рідко
розташованими між ними фібробластами (рис. 5.5. а, б).
В ділянках дефекту, що проникає через губчасту кісткову тканину,
виявлено поля пухкої сполучної тканини з тонкими пучками колагенових
волокон,

поодинокими

фібробластами

поміж

них

та

розширеними

кровоносними судинами (рис. 5.5–5.6.). Губчаста кісткова тканина в зоні
травматичного ушкодження з деструктивними змінами кісткових трабекул.
Між сполучною тканиною розташовувалися кісткові секвестри і кістоподібні
порожнини з гомогенним вмістом. Суглобовий хрящ, що прилягає до ділянки
дефекту, на значній території без хондроцитів (рис. 5.5 а). Порушення будови
суглобового хряща у вигляді значних ділянок без клітин виявлено й у
відділах, що розташовані вище або нижче ділянки дефекту (рис. 5.6 а). На
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відстані від дефекту щільність хондроцитів була низька, більшість клітин
мали пікнотичні ядра. В таких ділянках позиційно-специфічна організація,
що характерна для суглобового хряща, а саме, розподіл на поверхневу,
проміжну та глибоку зони, була порушена.

а
б
Рис. 5.5. Ділянка травматичного ушкодження суглобового хряща: а)
поля сполучної тканини, розширені кровоносні судини, кистоподібні
порожнини. Кісткові секвестри, зб. 100; б) щільна сполучна тканина в
крайовому відділі дефекту з рідко розташованими фібробластами, зб. 200.
Дослідна серія 2. Гематоксилін та еозин.

а
б
Рисунок 5.6. а) суглобовий хрящ над ділянкою травматичного
ушкодження. Великі ділянки без клітин. Пікноз хондроцитів; б) грануляційна
тканина в ділянці дефекту. Розширені кровоносні судини. Дослідна серія 2.
Гематоксилін та еозин. Зб. 100.
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Губчаста кісткова тканина, прилегла до області травматичного
ушкодження, з деструктивними змінами кісткових трабекул. Репаративний
остеогенез виражений слабо. Виявлено лише осередки остеоїда та кісткові
нашарування на поверхні трабекул. В дефекті зберігались невеликі
фрагменти колагеново-фібринової матриці.
Результати дослідження в третій серії експериментальних тварин
(остеохондральний

дефект

заповнювали

плазмою

збагаченою

тромбоцитами у колагеново-фібриновій)
Макроскопічні дослідження. Поверхня суглобового хряща була
конгруентна і мала характерний блиск за винятком ділянки дефекту. Над
зоною дефекту характерний блиск був відсутній, на решті території
суглобового хряща поверхня була з глянцевим блиском. За мікроскопічним
аналізом в полі зору мікроскопа визначали ділянку травматичного
ушкодження, що проходила через суглобовий хрящ та просякала в
субхондральну кістку (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Ділянка дефекту в суглобовому хрящу та губчастій кісткової
тканини заповнена хондроїдом з високою щільністю фіброхондроцитів і
хондробластів. Дрібнопетляста мережа з кісткових трабекул, прилеглих до
ділянки травматичного ушкодження. Дослідна серія 3. Гематоксилін та
еозин. Зб. 40.

177
Вона була заповнена хондроїдом, який щільно контактував з
крайовими відділами суглобового хряща, прилеглою субхондральною
кісткою та глибше розташованою губчастою кістковою тканиною.
Поверхня, що сформувалася над хондроїдом, мала рівні контури,
складалась з тонких колагенових волокон, між якими були рідко розташовані
витягнутої форми фіброхондроцити (рис. 5.8 а). Клітини мали витягнуту
форму з вузькими базофильно забарвленими ядрами. Щільність клітин в
хондроїді була висока. Виявлено хондробласти, які відрізнялися від
фіброхондроцитів округлими або овальними ядрами, що мали чітко
окреслені невеликі ядерця (рис. 5.8 б). Поодинокі хондроцити були оточені
капсулою.

а
б
Рис. 5.8. Регенерат в дефекті суглобового хряща: а) Поверхнева зона
над дефектом. Фіброхондроцити та хондробласти, зб. 400; б) Хондробласти
та поодинокі хондроцити в глибокій ділянки дефекту, зб. 1000. Дослідна
серія 3. Гематоксилін та еозин..
Новоутворена хрящова тканина у вигляді хондроїду щільно зрощена з
фрагментами суглобового хряща, прилеглими до ділянки травматичного
ушкодження. У цій області виявлені невеликі території без клітин або
хондроцити, які формували ізогенні групи (рис. 5.9 А, Б). Як поблизу ділянки
травматичного ушкодження, так й на відстані від неї, суглобовий хрящ
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зберігав характерну організацію (рис. 5.9 А, Б). У ньому чітко визначалася
поверхнева

зона,

що

складалась

з

декількох

шарів

хондроцитів,

розташованих своєї довгою віссю паралельно поверхні. Колагенові волокна
щільно прилягали одине до одного. Ознак їх розшарування не виявлено.
У проміжній і глибокої зонах суглобового хряща хондроцити зберігали
характерне розташування, перебували в капсулах, мали базофільні ядра,
оточені вузькою цитоплазмою. На відстані від зони травматичного
ушкодження поверхня суглобового хряща зберігала конгруентність.

а
б
Рис. 5.9. Область зрощення новоутвореної хрящової тканини з
суглобовим хрящем. суглобовий хрящ: а) з латерального боку, зб. 100; б) з
медіального боку, зб. 200. Дослідна серія 3. Гематоксилін та еозин.
Структурна організація суглобового хряща на відстані від зони дефекту
була не порушена. У поверхневий зоні хондроцити мали витягнуту форму,
були з характерними видовженими ядрами та довгою цитоплазмою (рис.
5.10). У проміжній та глибокої зонах суглобового хряща хондроцити мали
округлу форму з ядрами, виконаними пухким хроматином. В ядрах клітин
були присутні 1-2 ядерця. Клітини розташовувалися в капсулах.
Кісткова тканина, що оточувала ділянку дефекту, була губчастої
будови, складалася з кісткових трабекул, що формували дрібнопетлясту
мережу. Щільність остеоцитів на поверхні кісткових трабекул була високою.
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Рис. 5.10. Суглобовий хрящ на відстані від дефекту. У поверхневій зоні
хондроцити видовженої форми. У проміжній зоні суглобового хряща
хондроцити округлої форми з ядрами, виконаними пухким хроматином.
Хондроцити оточені капсулою. Дослідна серія. Зб. 400.
Результати дослідження в четвертій серії експериментальних тварин
(остеохондральний дефект заповнювали пунктатом кісткового мозку у
колагеново-фібриновій матриці)
За макроскопічним дослідженням виявлено, що поверхня суглобового
хряща була конгруентна. Ділянка дефекту визначалася за відсутністю
характерного блиску.
Мікроскопічне дослідження препаратів під світловим мікроскопом
показало, що крайові відділи суглобового хряща були щільно з’єднані
регенератом у складі якого виявлено гіалінову хрящову тканину, з
хондроцитами, що розташовувалися в капсулах та хондробластами (рис.
5.11).
У складі регенерату переважали хондроцити. Клітини мали гіпохромні
округлі ядра (рис. 5.12). Така будова ядра свідчить про їх функціональну
активність.

Між

ними

розташовувалися

невеликі

прошарки

фіброхондроцитів з вузькою довгою цитоплазмою. В крайовому відділі
дефекту щільність фіброхондроцитів була низькою. В суглобовому хрящі
поряд з дефектом були присутні невеликі ділянки без хондроцитів та ізогенні
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групи

клітин,

однак

іх

щільність

була

значно

нижче,

ніж

у

експериментальних тварин серії №1 та тварин серії №2 .

Рис. 5.11. Крайові відділи суглобового хряща щільно з’єднані
гіаліновою хрящовою тканиною. Кісткова тканина з високою щільністю
остеоцитів. Дослідна серія №4. Гематоксилін та еозин. Зб. 200.

а
б
Рис. 5.12 . Новоутворена гіалінова хрящова тканина у ділянці дефекту.
А) Щільне розташування хондроцитів. Б) Хондроцити з гіпохромними
ядрами. Дослідна серія №4. Гематоксилін та еозин. А) Зб. 100. Б) Зб. 200.
На межі між кісткою та новоутвореним хрящем мало місце щільне
з’єднання, а у ділянці міжтрабекулярних просторів субхондральної кістки
розташовувався

прошарок грубоволокнистих

кісткових

трабекул, що
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відділяли регенерат. Губчаста кісткова тканина, прилегла до дефекту, була
без деструктивних порушень, кісткові трабекули формували щільну мережу.
На

поверхні

трабекул

визначена

висока

щільність

остеоцитів,

які

розташовані в вузьких лакунах (рис. 5.11).

а
Рис.

5.13.

Суглобовий

хрящ

поблизу

б
ділянки

травматичного

ушкодження: а) хондроцити розташовані в капсулах, мають базофільні ядра,
оточені вузьким обідком цитоплазми, зб. 200; б) поверхнева та проміжна зона
суглобового хряща з хондроцитами, що мають гіпохромні ядра, зб. 1000.
Дослідна серія 4. Гематоксилін та еозин.
Для

об’єктивізації

даних

якісного

гістологічного

дослідження

проведено оцінку стану регенерату, суглобового хряща, що оточував
кістково-хрящовой дефект та губчастої кісткової тканини навколо нього
(табл. 5.1).
Аналіз результатів дослідження з використанням модифікованої шкали
гістологічної оцінки показав, що гіаліновий хрящ був присутній тільки в
регенераті дослідних тварин серії № 3 та № 4, істотного розшарування
поверхні у цих тварин не виявлено, структурна інтегрованість була високою,
щільність суглобового хряща навколо країв дефекту значно перевищувала
показники контролю. Зв'язок регенерату з краями суглобового хряща, що
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оточував дефект, досліджували практично на всій площі крайових відділів
суглобового хряща.
Таблиця 5.1
Результати гістологічної оцінки (в балах) регенерації суглобового
хряща та губчастої кісткової тканини в зоні кістково-хрящового дефекта [58,
59] за шкалою ICRS з нашою модифікацією
Досліджені показники
І. Поверхня
регенерату
Статистична
вірогідність
ІІ. Тканини регенерату

Контроль 1 Контроль 2
PRP
0
0,625 ± 0,18 2,5 ± 0,327
P < 0,001
0,375 ± 0,17 0, 5 ± 0,189

1,875 ±
0,295
P < 0,001

BMDCT
2,75 ± 0,25
P < 0,001
Р1>0,05
2,625 ±
0,183
P < 0,001
Р1< 0,05
1,75 ± 0,164

Статистична
Р2 > 0,05
вірогідність
IІІ. Розподіл клітин в
0,375 ± 0,18
0,375 ±
1,25 ± 0,164
регенераті
0,183
Статистична
Р2 > 0,05
P < 0,001
P < 0,001
вірогідність
Р1 < 0,05
IV. Стан прилеглого до
0
0,25 ± 0,164
1,625 ±
1,75 ± 0,164
дефекту суглобового
0,183
хряща
Статистична
P < 0,001
P < 0,001
вірогідність
Р1 > 0,05
V. Зв'язок регенерата з 0,875 ± 0,12 1,5 ± 0,189 2,75 ± 0,164
2,875 ±
краями дефекту
0,125
суглобового хряща.
Статистична
P2 < 0,01
P < 0,001
P < 0,0
вірогідність
Р1>0,05
VI. Cубхондральна
0,75 ± 0,164 1,0 ± 0,189 2,5 ± 0,189
2,625 ±
кістка
0,183
Статистична
Р2 >0,05
P < 0,001
P < 0,001
вірогідність
Р1>0,05
Примітка. Р – порівняно з контролем 2, Р1 – PRP порівняно з BMDCT.
Р2 – порівняно контроль 1 з контролем 2.
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Дегенеративні зміни хондроцитів переважали у котрольних тварин.
Перебудова

субхондральної

кістки

під

зоною

дефекту

статистично

відрізнялася у дослідної та контрольної групи тварин. У разі статистичного
аналізу порівняно усіх складових контрольної та дослідної групи виявлено
достовірну різницю (P < 0,001, t = 4,8).
Таким чином, на 32 кролях було відтворено травматичне ушкодження
суглобового хряща у вигляді змодельованого повношарового кістковохрящового дефекту. В контрольній групі тварин (серія № 1) змодельовані
дефекти після закінчення термінів дослідження чітко виявлялися на поверхні
суглобового хряща. У тварин цієї серії (серія № 1), крайові відділи
суглобового хряща були з'єднані вузьким прошарком щільної сполучної
тканини, а в ділянці губчатої кісткової тканини дефект був заповнений
грануляційною та сполучною тканиною. В суглобовому хрящі навколо
дефекту, а також у вище та нижче розташованих над дефектом ділянках,
виявлено великі території без клітин або поодинокі рідко розташовані
хондроцити з пікнозом ядер. В зоні дефекту, що проходить через кісткову
тканину,

кісткові

трабекули,

що

його

оточували,

формували

великопетлястую мережу з низькою щільністю остеоцитів.
В серії № 2, де застосовували суто колагеново-фібринову матрицю для
заповнення дефекта, на 40 добу в зоні травматичного ушкодження
суглобового хряща, що проникав в кісткову тканину, визначали грануляційну
та фіброзну тканину з високою щільністю фібробластів, що межувала з
вогнищами волокнистої хрящової тканини. В субхондральному відділі
регенерат

представлено

кістковими

трабекулами,

що

формували

великопетлясту мережу.
У дослідній групі тварин серії №3, які отримували PRP, у термін
спостереження

в

ділянці

кістково-хрящового

дефекту

зафіксовано

формування гіаліноподібної хрящової тканини з ознаками дегенерації
хондроцитів,

хондрофібробластів

та

заповнювала кістково-хрящовий дефект.

хондрофіброцитів

що

щільно
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В дослідній групі тварин серії № 4, де застосовували пунктат
кісткового мозку, дефекти, що розташовувалися в суглобовому хрящі, були
заповнені щільною, добре розвинутою гіаліноподібною хрящовою тканиною
з

високим

ступенем

її

інтеграції

до

країв

дефекту.

Вираженість

дегенеративних процесів з боку клітинних структур була суттєво меншою, в
порівнянні з тваринами серії № 3. Кісткові трабекули губчастої кісткової
тканина, прилеглої до хрящового дефекту, формували дрібнопетлясту
мережу.
За даними експериментальних досліджень, що наведені в літературі, не
представлено даних щодо повного відновлення суглобового хряща (тобто,
формування структури – поверхневої, проміжної та глибокої зон в хрящу, що
некальцифікується, та кальцифікованого хряща з характернім розташуванням
хондроцитів). В основному, в літературі є дані, що без втручання в процес
регенерації суглобового хряща в ділянках дефекту формується волокнистій
хрящ [131]. У зв’язку з цим, отримані дані, що під впливом PRP та пунктату
кісткового

мозку

в

ділянці

остеохондрального

дефекту

формується

гіаліновий або значно наближений до нього хрящовий регенерат, з високим
ступенем відновлення структури субхондральної кісткової тканини, ми
розглядаємо як позитивний результат. З даних літератури відомо, що PRP
стимулює біосинтез протеогліканів, колагену 2 типу, а мезенхімальні
стовбурові клітини, що містяться в пунктаті кісткового мозку, сприяють
клітинному забезпеченню зони дефекту, хондрогенезу мезенхимальних
стовбурових клітин, проліферації, диференціюванню та адгезії хондроцитів.
Все вищевказане підвищує репаративні потенції суглобового хряща [132,
133, 134]. На основі отриманих даних, застосування PRP та пунктату
кісткового мозку (мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку)
може буде рекомендовано для клінічного застосування при лікуванні
пацієнтів з остеохондральними ушкодженнями та їх наслідками [135–139].
Отже, на підставі експериментальних досліджень на лабораторних
тваринах (кролях) поглиблено знання про ефективність застосування
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збагаченої тромбоцитами аутологічної плазми та клітин кісткового мозку для
оптимізації регенерації при остеохондральних ушкодженнях та дефектах
НГС. Доведено, що їх застосування достовірно (p < 0,001, t = 4,8) забезпечує
формування в зоні ушкодження добре розвинутого гіаліноподібного
хрящового регенерату з високим ступенем його інтеграції до країв дефекту
[135-141]. При цьому вираженість дегенеративних процесів з боку клітинних
структур є незначною, а трабекули губчастої кісткової тканини, прилеглої до
хрящового дефекту, утворюють дрібно петлясту мережу, що вказує на
відновлення субхондральної кісткової тканини в зоні ураження [135-141].
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РОЗДІЛ 6
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ
ПАЦІЄНТІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ОСТЕОХОНДРАЛЬНИХ
УШКОДЖЕНЬ НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБА
6.1 Аналіз
наслідками

та

обговорення

остеохондральних

стратегії

ушкоджень

лікування

пацієнтів

із

надп’ятково-гомілкового

суглоба
Наслідками

остеохондральних

ушкоджень

(ОХП)

надп’ятково-

гомілкового суглоба в переважній більшості випадків стають кістковохрящові дефекти, які найчастіше виникають в зоні блоку надп’яткової кістки,
що за даними літератури зустрічається у 84 % пацієнтів [116]. При цьому,
здебільшого

уражаються

задньомедіальний

передньолатеральний

(30-40 %)

надп’яткової

[116].

кістки

сегменти

Рідше

(50-60 %)

суглобової

уражається

поверхні

суглобова

або
блоку

поверхня

великогомілкової кістки в передній або задній її частині, а також в зоні
дистального міжгомілкового синдесмозу або медіальної кісточки [107, 108,
111]. В ряді випадків описують дзеркальні остеохондральні ушкодження
суглобових

поверхонь

надп’яткової та великогомілкової

кісток

при

нестабільності НГС [142]. ОХП, як правило, є наслідками попередніх травм
надп’ятково-гомілкового

суглоба,

таких

як

ушкодження

капсульно-

зв’язкового апарата або перелому кісточок гомілки. За даними різних авторів,
частота ОХП становить 6-15 % при наслідках ушкоджень зв'язок, 26 % - при
хронічному больовому синдромі та застарілих ушкодженнях надп’ятковогомілкового суглоба і досягає 38 % після інверсійних переломах кісточок
гомілки [117, 118, 143–145]. Частота виявлення повношарових ушкоджень
суглобового хряща з оголенням субхондральної кістки при виконанні
артроскопії з приводу наслідків переломів кісточок гомілки становить
близько 80 %, а розмір дефектів коливається від 0,4 × 0,4 мм до 20 × 20 мм
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[106]. Захворювання, що характеризуються обмеженим субхондральним
некрозом суглобової поверхні кістки (розсікаючий остеохондрит), були
описані F. Konig (1888), M. Kappis (1922) та J. Dias (1928) і мають
посттравматичний або перевантажувальний генез [111, 146]. Незалежно від
тривалості

консервативного

лікування

вони

мають

тенденцію

до

прогресування дегенеративного процесу з кінцевим виходом у термінальну
стадію остеоартрозу надп’ятково-гомілкового суглоба [147]. При цьому
надп’ятковая кістка займає третє місце за частотою розвитку такого
патологічного процесу серед всіх кісток скелету і перше місце серед
губчастих кісток [119, 148]. Лише у 10-30 % пацієнтів з ОХП, що
проявляється

обмеженим

остеонекрозом,

не

вдається

довести

його

травматичне походження [116]. Як правило, стресовий механізм ушкодження
відзначається після прямого механічного впливу внаслідок перенесеної
травми або хронічної мікротравматизації надп’ятково-гомілкового суглоба.
Ушкодження краю блоку надп’яткової кістки та краю суглобової поверхні
великогомілкової кістки відбувається внаслідок хронічного перевантаження
за рахунок надлишкового тиску прилеглих суглобових поверхонь. Цьому
сприяють будь-які деформації нижньої кінцівки з відхиленням механічної
осі, що порушують нормальний розподіл навантажень в НГС або стопі. На
ділянці концентрації перевантажень виникає глибоке зношування хряща або
формування зон кістозної перебудови з розвитком асептичного некрозу і
формуванням остеохондральних дефектів [116, 117, 120].
Надп’яткова кістка має обмежену здатність до самовідновлення, що
обумовлено особливостями її кровопостачання [107, 108, 110, 111]. Найбільш
широко розповсюдженою класифікацією травматичних остеохондральних
ушкоджень блоку надп’яткової кістки за ступенями, є класифікація
Berndt&Harty, що базується на натурному анатомічному дослідженні та
включає 4 ступені (стадії), що можуть виникати внаслідок травми (рис. 6.1)
[112].
Згідно з класифікацією Berndt&Hardy лише 1 ступінь і зрідка 2 ступінь
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ушкодження є показанням до консервативного лікування. Недоліком даної
класифікації є те, що вона не враховує інші локалізації остеохондральних
ушкоджень

надп’ятково-гомілкового

суглоба

(суглобові

поверхні

великогомілкової та малогомілкової кісток), випадки нетравматичного
виникнення остеохондральних дефектів. Вона також не деталізує розмір
ушкодження, його глибину та поширеність патологічного процесу на
прилеглі тканини (кістку та хрящ), що є не менш визначальним при виборі
тактики лікування. В літературних джерелах описують також 5 стадійну
класифікацію (Loomer R. et al., 1993) [113].

Рис.

6.1.

а
Ступенева

(стадійна)

б
класифікація остеохондральних

ушкоджень блоку надп’яткової кістки за Berndt&Hardy: передньо-латеральна
(а) і задньомедіальна (б) локалізації [112].
Суть даної класифікації полягає у тому, що автор додав 5-ту стадію до
класифікації Berndt&Hardy:
Стадія I: Субхондральна компресія або перелом
Стадія II: Часткове відшарування остеохондрального фрагмента
Стадія III: Повністю відокремлений фрагмент без витіснення з його ложе
Стадія IV: Відокремлений і витіснений (зміщений) остеохондральний
фрагмент
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Стадія V: Наявність субхондральної кісти.
Класифікація, що базується на результатах комп’ютерної томографії
(КТ) була запропонована Ferkel and Sgaglione et al., 1990) [114]. Згідно цієї
класифікації виділяють 4 стадії ОХП, при цьому друга стадія поділяється на
2 підстадії:
Стадія I: Непошкоджений суглобовий хрящ з кістозним ураженням під
ним
Стадія IIA: Кістозне ураження, що досягає поверхні
Стадія IIB: Ураження виходить на суглобову поверхню з наявністю
клаптеподібного фрагмента, що перекриває зону дефекта
Стадія III: Наявність відокремленого не зміщеного остеохондрального
тіла в зоні ОХП
Stage IV: Наявність зміщеного остеохондрального тіла та дефекта
суглобової поверхні.
Класифікація за даними магнітнорезонансної томографії (МРТ)
розроблена Hepple et al., 1999 [115]. Вона базується на МРТ ознаках ОХП та
має 6 стадій:
Стадія I: Ушкодження лише в межах суглобового хряща
Стадія

IIA:

Ушкодження

суглобового

хряща

з

переломом

субхондральної кістки і набряком (наявний клапоть, гострий період до 3
місяців)
Стадія

IIB:

Ушкодження

суглобового

хряща

з

переломом

субхондральної кістки але без набряку (хронічне ураження)
Стадія III: Відділений, незміщений кістковий фрагмент (рідинний
ободок під фрагментом)
Стадія IV: Зміщений фрагмент, відкрита субхондральна кістка
Стадія V: Наявність субхондральних кіст.
Були запропоновані системи артроскопічної градації ОХП НГС, однак,
їх корисність залежить від кореляції з результатами МРТ, оскільки деякі
глибокі ураження можуть бути присутніми при інтактному суглобовому
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хрящі. Так артроскопічна градація за Ferkel/Cheng передбачає наступні класи
ОХП в залежності від стану суглобового хряща:
А: Суглобовий хрящ гладкий, неушкоджений, але м'який або балотує
B: Поверхня хряща груба, розшарована
С: На поверхні визначається фіброзні нашарування, тріщини
D: Наявне ушкодження у вигляді хрящового або кістково-хрящового
клаптя
Е: Вільний але не зміщений остеохондральний фрагмент
F: Зміщений остеохондральний фрагмент.
За наявності остеохондрального ушкодження клінічні симптоми
з’являються

в

пізніх

стадіях

ураження,

внаслідок

чого

діагноз

встановлюється пізно, а консервативне лікування, в більшості випадків, не
дозволяє усунути больовий синдром. При цьому зона кістково-хрящового
дефекту

поступово

збільшується

з

прогресуванням

деструктивно-

дегенеративних процесів в суглобі [116]. Клінічна картина захворювання не
виразна і проявляється больовим синдромом різної інтенсивності з певною
зоною локалізації. При утворенні внутрішньосуглобового тіла і розвитку
дисконгруентності суглобових поверхонь відмічається клацання і відчуття
«підклинювання» в суглобі. Ранні скарги на біль в НГС мають жінки при
ходьбі у взутті на високих підборах, а також молоді чоловіки, що займаються
спортом [149]. Період звернення пацієнтів за допомогою з моменту
виникнення першого неприємного відчуття у НГС становить від декількох
місяців

до

двох-трьох

років.

Основними

клінічними

симптомами

захворювання є щадна кульгавість, незначне обмеження обсягу рухів в НГС,
набряк на боці ураженого суглоба. При пальпації може визначатися
болючість в проекції суглобової щілини, пастозність, а при глибокій
пальпації країв блоку надп’яткової кістки та при пасивному згинанні і
розгинанні стопи, відзначається посилення болю над вогнищем ураження.
Біль посилюється при відхиленні стопи в бік ушкодження. При ураженні
медіальної зони блоку надп’яткової кістки біль викликають при пасивній
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супінації, а при ураженні зовнішніх відділів надп’яткової кістки – при
пасивній пронації [116, 149].
Стандартне рентгенологічне дослідження надп’ятково-гомілкового
суглоба в прямій і бічній проекціях малоінформативне. Однак воно дозволяє
визначити правильність анатомічних співвідношень, відхилення заднього
відділу стопи у варусне або вальгусне положення, що вказує на зони
можливих перевантажень надп’ятково-гомілкового суглоба [106, 112, 115].
Функціональні рентгенограми в навантаженні масою тіла (стоячи) найбільш
демонстративні. Мультиспіральна комп'ютерна томографія (МСКТ) дозволяє
визначити межі руйнування і зону аваскулярного некрозу кісткової тканини,
дає можливість для виконання трьох площинної реконструкції кісток суглоба
та планування хірургічного втручання. При необхідності виконання
остеохондральної трансплантації, завдяки МСКТ можливо точно розрахувати
довжину

і

діаметр

трансплантату,

необхідну

кількість

і

систему

позиціонування. Для детального уявлення про розміри вогнища ураження
необхідне виконання не лише комп’ютерної томографії, а і МРТ-дослідження
[150]. КТ дозволяє виявити вогнище в фазі утворення кісти або кісткового
дефекту. Магнітно-резонансна томографія дозволяє виявити аваскулярний
некроз

кісток

НГС

і

передусім

надп’яткової

кістки

на

ранній,

дорентгенологічній стадії, а також оцінити стадію, розмір ураження в
гіаліновому хрящі і межі життєздатних тканин [116, 143, 150].
За даними літератури, консервативне лікування не рекомендоване
дорослим активним пацієнтам. Таке лікування може бути показане лише за
умови безсимптомних або випадково виявлених ОХП, які найчастіше
виявляються у І або ІІ стадії за Brendt&Harty. Такі ушкодження, особливо у
пацієнтів

дитячого

віку,

можуть

повністю

відновлюватися

при

консервативному лікуванні за умови повного розвантаження, оскільки
незрілий суглобовий хрящ має значно вищу клітинну щільність, підвищений
вміст протеогліканів та більшу частку колагену II та IX типу у порівнянні з
зрілим суглобовим хрящем [151–153], а також характеризується підвищеною
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швидкістю

проліферації

позаклітинний

хрящовий

та

підвищеною

матрикс

[151–153].

здатністю
У

продукувати

дорослих

пацієнтів,

спонтанне загоєння ОХП спостерігається вкрай рідко [154]. В огляді 14
досліджень Tоl та ін. [155] виявили, що консервативне лікування було
ефективним у зменшенні клінічних симптомів, передусім больового
синдрому, лише у 59 % пацієнтів, які страждали на ОХП у І стадії.
Хірургічне лікування ОХП кісток НГС передбачає застосування
методик пластики і стимуляцію кісткового мозку для активації метаболізму
та регенерації суглобового хряща, а також ураженої субхондральної кістки.
Найбільш простим та визнаним методом, що здійснюється як за допомогою
артротоміі, так і під артроскопічним контролем, є абразивна хондропластика
та мікрофрактуринг або тунелізація [116, 144, 145]. Методика передбачає
видалення кістково-хрящових некротичних мас до здорової кістки, що має
збережене кровопостачання і виконання тунелізації зони дефекту з метою
створення умов для потрапляння у неї мезенхімальних клітин кісткового
мозку, що можуть забезпечити формування клітин хондроїдного диферону та
утворення хрящового регенерату. При цьому вибір доступа при артротомії
або портала при артроскопічній асистенції не має принципового значення, а
визначається лише конкретною клінічною ситуацією та повинен забезпечити
доступ та можливість хірургічних маніпуляцій в зоні ОХП [116]. Так
застосовуються

передні

та

задні

трансмалеолярні

доступи

[143],

артроскопічні

ретрограді

портали

трансталарні

[116],

доступи

з

тарзального синуса [156, 157], доступи з остеотомією медіальної кісточки,
переднього

краю

великогомілкової

кістки,

парціальною

остеотомією

латеральної кісточки та ін. [121, 158–161]. Як свідчать спостереження
багатьох авторів, організація та трансформація кров'яного згустку, що
утворюється у зоні дефекта в післяопераційному періоді, в подальшому
призводить до формування регенерату [105, 114, 144, 145, 156, 157].
Сформований регенерат зазвичай містить фіброзно-хрящову або хрящову
тканину, що відрізняється за своїми властивостями від здорового гіалінового
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хряща але, при не великих дефектах, може нести навантаження без больового
синдрому [144]. Однак формування такого регенерату не можливе без
застосування низки регенераторних методів лікування, особливих режимів
навантаження у післяопераційному періоді, а також залежить від розмірів
ОХП [144, 145].
Стимуляція кісткового мозку, що є простою та економічно ефективною
процедурою, пов'язаною з низькою частотою ускладнень та низьким
післяопераційним болем у порівнянні з більш інвазивними процедурами
[150], є широко застосовуваним методом лікування ОХП. Оскільки
суглобовий гіаліновий хрящ є аваскулярним і має слабкі регенеративні
можливості, травми, які не проникають через субхондральну пластину, не
створюють стимулу для запальної реакції та загоєння. Як зазначалося вище,
стимуляція кісткового мозку зазвичай передбачає утворення фібрознохрящового регенерата, який не має властивостей, ідентичних до нормального
суглобового гіалінового хряща. У випадку не великих ОХП мікрофрактуринг
може дати позитивний результат. Було висловлено припущення, що площа
зони дефекту у 150 мм2 є критичною для оптимального клінічного результату
[119]. Chuckpaiwong et al. [144] повідомили про 100 % успіх у пацієнтів з
ураженнями менше 15 мм у діаметрі, але лише 3 % успіху у пацієнтів з
більшими ураженнями. На думку Ferkel та співавт. [145], малоінвазивне
артроскопічне лікування повинно бути методом вибору при хронічних
симптоматичних ОХП. Це забезпечило добрі клінічні результати у більшості
його пацієнтів та повернення до попередньої активної діяльності за дев'ять
місяців. Проте, середній розмір ураження у цих пацієнтів не був зазначений, і
автори виявили погіршення результатів у 35 % пацієнтів через пролонгацію
болю та функціонального обмеження, особливо у тих, у кого був виявлений
нестійкий остеохондральний дефект під час артроскопії [159]. Таким чином,
при великих ураженнях новосформований фіброзно-хрящовий регенерат не
може забезпечити адекватне відновлення та опороздатність суглоба.
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Нажаль в літературі немає чіткої диференціації щодо вибору тактики
лікування ОХП в залежності від їх розмірів та локалізації, а численні
спостереження мають суперечливу та не однозначну оцінку [116–122]. Як
зазначалося, основним недоліком методу абразивної хондропластики
вважається механічна слабкість новоутвореного фіброзно-хрящового або
хрящового регенерату, що обумовлено його відмінностями від структури та
складу гіалінового хряща [147, 120]. При великих зонах ушкодження
регенераторного потенціалу для загоєння дефекту не вистачає, а залишкові
деформації суглобових поверхонь кісток НГС призводять до порушення
розподілу механічних навантажень та швидкого прогресування остеоартрозу
[119].
Більшість нещодавно розроблених підходів лікування ОХП спрямовані
на забезпечення способу заміни пошкодженого суглобового хряща тканиною,
яка більше нагадує гіаліновий хрящ. До них входять, перш за все,
трансплантація

остеохондральних

аутотрансплантатних

стовпчиків

з

віддалених донорських ділянок, трансплантація аллотрансплантата, або
збирання та культивування хондроцитів, які пізніше пересаджуються в
ділянку

остеохондрального

дефекту.

Saxena

and

Eakin

[122]

продемонстрували ефективність мікрофрактурингу у спортсменів протягом
55 місяців після хірургічного втручання, хоча ОХП не були великими за
площею та глибиною. Однак, це було не порівняльне дослідження, і автори
використовували різні методики лікування при різних видах ураження.
Оцінка артроскопічної проти відкритої тактики лікування ОХП не
виявила суттєвих відмінностей. Пацієнти, яким виконували остеохондральну
аутотрансплантацію мали більш тривалий реабілітаційний період, ніж
пацієнти з мікрофрактурингом (приблизно 5 проти 4 місяців), але обидві
групи мали аналогічні післяопераційні показники за AOFAS. Пацієнти з
передньолатеральними ОХП надп’яткової кістки мали найкоротший період
реабілітації та найвищі оцінки за АОFAS. Протилежні результати показали
Draper and Fallat [121], вони виявили, що їхні пацієнти, яким виконували
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остеохондральну аутотрансплантацію, мали кращі загальні результати, ніж
ті, що лікувалися з кюретажем та тунелізацією. Вони висунули гіпотезу, що
методика аутологічної остеохондральної трансплантації допомагає відновити
ваговимірну архітектуру тарального купола і, отже, допомагає зменшити
початок остеоартриту надп’ятково-гомілкового суглоба.
Роль аутологічної остеохонротрансплантації у поверненні пацієнтів до
активного життя та спорту також була досліджена Paul et al. [160]. Ці автори
повідомляли про повне повернення до активного життя та спорту
131 пацієнта

після

хірургічного

втручання

з

аутологічною

остеохондротрансплантацією без статистично значимого зменшення частоти
спортивних тренувань та тривалості активної діяльності. Деякі пацієнти,
змінювали свій рівень активності, якщо вони брали участь у спортивних
іграх

з

високим

рівнем

удару.

Подібні

результати

публікуються

Valderrabano et al. [161], хоча ці автори виявили знижений показник
спортивної активності упродовж одного року спостереження, порівняно з
рівнем

до

травми

у

остеохондропластику.
остеохондропластика

12 пацієнтів,

Однак
є

технічно

яким

треба

виконували

відмітити,

складною

і

що

може

мозаїчну
мозаїчна

призвести

до

захворюваності донорських ділянок, що також впливатиме на рівень
активності пацієнта.
При

великих

остеохондральної

площах

трансплантації

ураження
з

застосовують

застосуванням

методику
ауто-

або

аллотрансплантантів. Чітких показань до виконання аутотрансплантації на
сьогоднішній

день

не

має,

однак

найчастіше

остеохондральна

аутотрансплантація виконується при ОХП площею близько 1,5–2 см2 [119]. В
якості

донорських,

використовуються

кістково-хрящові

блоки

з

ненавантажуваних поверхонь іпсілатерального колінного суглоба, що
забираються при міні-артротомії або з застосуванням артроскопічної
асистенції. При більших площах ураження, прогнози щодо відновлення
кровопостачання

та

перебудови

кістково-хрящових

трансплантатів

з
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відновленням структури та функції НГС неоднозначні та сумнівні [116, 119].
При цьому використовуються аллотрансплантанти з надп’яткових кісток,
застосовуються множинні остеохондральні аутотрансплантанти та ін.
Імплантація

аутологічних

хондроцитів

(Autologous

chondrocyte

implantation, ACI) широко застосовується для лікування ОХП з успішним
клінічним результатом (90 %) [117]. За даними Giannini et al. [162], існує
менша кількість проблем з донорськими ділянками, порівняно з методикою
аутологічної остеохондропластики. Крім того, дана методика дозволяє майже
ідеально закрити дефект суглобового хряща, не залишаючи "мертвих місць".
Техніка передбачає артроскопічне збирання невеликої кількості суглобового
хряща з іпсилатерального коліна для культур хондроцитів, які вирощують in
vitro приблизно протягом 30 днів. В подальшому виконується дебрідмент
зони ОХП, кістковий дефект виповнюється аутоспонгіозною кісткою, та
вкривається окістям з проксимального іпсілатерального мета епіфізу гомілки,
з фіксацією біорезорбуючими швами. Хондроцити вводять в ложе дефекта до
того як повністю ушити клапоть періоста, ушивають клапоть та закривають
фібриновим клеєм. Цей метод передбачає двостадійну операцію: перша
процедура необхідна для видалення фрагмента, що містить життєздатні
хондроцити,

які

згодом

культивуються;

другий

необхідний

для

трансплантації культивованих хондроцитів. В кінцевому результаті методика
виявляється тривалою, високовартісною, та характеризується тривалим
періодом розвантаження та реабілітації. При цьому, у віддаленому періоді
спостереження, автори відмічають відсутність чіткої переваги методики ACI
серед інших регенеративних процедур [117].
Імплантація матриксних аутологічних хондроцитів (Matrix-induced
autologous chondrocyte implantation (MACI)) методика схожа на попередньо
описану, але відрізняється від традиційної імплантації аутологічних
хондроцитів

(ACI)

тим,

що

хондроцити

не

розташовуються

під

періостальним клаптем, а вкладаються в двошарову колагенову мембрану
типу I/III (двошарова мембрана з свинячого колагену І та ІІІ типу). Як і при
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методиці ACI, мембрана поміщається в дефект, але шви не потрібні.
Мембранний бішар фіксується фібриновим клеєм. Декілька авторів [120, 163,
164] вважають, що ці аспекти є перевагами MACI над ACI. Крім того, MACI
забезпечує більшу життєздатність клітин в зоні ураження, що може
забезпечити

кращі

віддалені

результати

[165].

Три

проспективних

дослідження [163-165] оцінили результати у 86 пацієнтів після застосування
цих двох методів хірургічного лікування. При цьому, середній розмір ОХП
блоку надп’яткової кістки у пацієнтів був 2 см2. Хоча задовільні результати
були досягнуті у 84 % пацієнтів, через 12 місяців після операції лише 40
пацієнтів, що склало 46 %, зберегли свою активність на тому ж рівні, що й до
травми. Незважаючи на багатообіцяючі результати даних методик лікування,
віддалені результати їх застосування є суперечливими, що пов’язано з
вартістю, тривалістю, двох етапністю хірургічної операції та інших
потенційних факторів ризику, таких як ті, що пов'язані з забором періосту,
аутоспонгіози та інше.
Жодна з описаних хірургічних стратегій не дає достовірно кращих
результатів у віддаленому періоді ніж інші. Тому тільки найкращий вибір
хірургічної техніки з урахуванням патоанатомії та причинних чинників може
забезпечити найкращі результати. Як зазначають більшість авторів, кінцеві
результати лікування пацієнтів з ОХП НГС залежать від локалізації та
розмірів дефекта, якості відновлення суглобової поверхні та стабільності
трансплантата при виконанні остеохондральної трансплантації, адекватності
хірургічного доступа, своєчасності та адекватності реабілітаційних заходів, а
також застосування сучасних методів активації метаболізму та стимуляції
регенерації суглобового хряща [116, 117, 126, 143, 147, 156, 166–172].
Важливо відмітити, що в післяопераційному періоді після абразивної
хондропластики та тунелізації або мікрофрактуринга, більшість авторів
рекомендують період розвантаження тривалістю у 4 тижня, а при виконанні
остеохондральної трансплантації – 6-8 тижнів [116, 119, 123, 155, 167-172].
При цьому наголошується на важливості раннього початку пасивних, а
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згодом

активних

рухів

в

оперованому

суглобі.

За

наявності

післятравматичних порушень біомеханічної осі надп’ятково-гомілкового
суглоба, хірургічне лікування ОХП доповнюють виконанням коригувальних
остеотомій

великогомілкової

та/або

малогомілкової

кісток

з

метою

розвантаження уражених сегментів надп’ятково-гомілкового суглоба та
відновлення осі.
Аналіз ефективності окремих методів лікування ОХП ГС за даними
різних авторів представлено у систематизованому огляді (табл. 6.1).
6.2 Розроблена класифікація та алгоритм лікування пацієнтів із
наслідками

остеохондральних

ушкоджень

надп’ятково-гомілкового

групі

лікуванні

суглоба
В

основній

клінічній

при

пацієнтів

з

післятравматичними остеохондральними ушкодженнями та дефектами НГС
(n1 = 150) нами застосовано комплекс хірургічних методів лікування в
поєднанні з застосуванням клітинних технологій, основною метою яких було
прискорення диференціації та росту клітин ураженої тканини, активація
клітинного метаболізму, створення умов для відновлення кровопостачання та
оптимізація функціональних умов новоутвореного регенерату. З метою
верифікації та упорядкованого відображення в діагнозі численних аспектів
ОХП, що мають важливе значення для вибору тактики лікування нами
запропонована класифікація наслідків ОХП і дефектів в ділянці надп’ятковогомілкового суглоба [173]. Розроблена класифікація базується на визначенні
характеру ушкодження, його локалізації, глибини, площі, ступеня ураження
суглобового хряща за Outerbridge, а також ступеня дегенеративнодистрофічного ураження суглоба за рентгенологічними ознаками згідно
класифікації Kellgren&Lawrence (табл. 6.2, рис.6.2). Розподіл суглобових
поверхонь надп’ятково-гомілкового суглоба на зони та приклад постановки
діагноза за розробленою класифікацією (рис. 6.2-6.3).

Таблиця 6.1
Автори

1
Saxena et al.
[122]

Аналіз ефективності окремих методів лікування ОХП ГС за даними різних авторів
Рівень
Кіль-ть Розмір AOFAS AOFAS п/о AOFAS
Період
RTA
доказів
пац-тів дефекту до опер.
динаміка спостереження
2

3

4, проспективне
46:
досліджен- 26MF,
ня, серії
20ABG
випадків

Chuckpaiwong
et al. [144]

4, серії
випадків

Ferkel et al.
[145]

4, серії
випадків

4

5

ND

MF =
54,6;
ABG =
46,1

105 MF 8,84 мм
50

ND

6

7

MF = 94,4; MF = 39,8
ABG =
ABG =
93,4
47,3

Оцінка
результату

8

9

10

2-8 років

загалом =
17,0 ± 5,3 MF
= 15,1 ± 4,0;
ABG = 19,6 ±
5,9 (тиж)

96 %

41

68

27

31,6 ± 12,1
міс

16–30 тиж

70 %

ND

84

ND

71 міс

9 міс

72 %

ND

5 років

3 для тенісу,
6 повна
активність
(міс)

100 %

Corominas et
al. [157]

4,серії
випадків

1

14 мм

ND

90 за 2
роки; 100
за 5 років

Doornberg et al.
[149]

4,серії
випадків

1

ND

ND

90 за 2
роки

ND

ND

ND

100 %

Giannini et al.
[162]

4, серії
випадків

10

3,1 см2

37,9 ±
17,8

92,7 ± 9,9

54,8 ± 7,9

119 ± 6,5
міс

ND

90 %

Giannini et al.
[140]

4, серії
випадків

46

1,58 см2

57,2 ±
14,3

89,5 ± 13,4

32,3 ± 0,9

36 міс

ND

82,5 %
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Продовження табл. 6.1
1

Magnan et al.
[164]

2

4, серії
випадків

3

30

4

2,36 см2

5

36,9

6

83,9

7

47

8

45 міс

9

10

15 RTA за 2
міс; 8 втрата
RTA через
83,4 %
біль; 7 втрата
RTA через
інші причини

Giannini et al.
[123]

4, серії
випадків

48

2,1 см2

64,4 ±
14,5

91,4 ± 7,7

27

24 міс

4,4 низька
активність;
11,3 висока
активність
(міс)

Giannini et al.
[127]

4, серії
випадків

49

2,24 ±
1,23 см2

63,73 ±
14,13

82,19 ±
17,04

18,46 ±
2,91

48 ± 6,1
міс

ND

ND

Cavallo et al.
[166]

4,серії
випадків

1

176 мм2

64

100

36

36 міс

1 рік

100 %

ND

ABG 6,9 ±
1,6, CUR,
Dril 4,5 ±
1,9 [1–10]

ND

71,5 ± 21,1
міс

ND

ND

Draper et al.
[121]

Ретроспективне
дослідження

DEBR =
85,2 ±
14 ABG 58,7мм2
17CUR, ABG =
Dril
156,4 ±
69,4
мм2

72,9 %
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Продовження табл. 6.1
1
Hangody et al.
[158]

2
4, серії
випадків

Sammarco et al. 4, серії
[159]
випадків

Paul et al. [160]

4, серії
випадків

Valdebarrano et 4, серії
al. [161]
випадків

3

4

5

6

7

8

9

10

39

1,7 см2

63 (HHS)

91 (HHS)

28 (HHS)

9,6 років

ND

ND

12 ABG

61,6
мм2

64,4

90,8

26,4

25,3 міс

9 міс

95 %

ND

NRS 6,3
±3
Lysholm
88 ± 18
балів

NRS 2,7 ±
2,6

ND

60 ± 28,4
міс

ND

ND

45,9

80,2

35,3

72 міс

ND

92 %

131
ABG

12 ABG
135 мм2
MP

Примітка:
ABG – аутологічна остеохондропластика
CUR – кюретаж
DEBR – дебрідмент
Dril – розсвердлювання (тунелізація)
MF – мікрофрактуринг
MP – мозаїчна остеохондральна пластика
ND – відсутні дані
NRS – числова рейтингова шкала болю (аналог візуальної аналогової шкали)
RTA – повернення до традиційної активності
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Таблиця 6.2

0 ст
1 ст
2 ст
3 ст
4 ст

КТ, МРТ
Локалізація остеохондрального ураження,
зона
Зона
Суглобова
Суглобова
суглобової
поверхня
поверхня
поверхні
латеральної
великогомілкової
надп’ятков
кісточки,
кістки, зона
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Рис. 6.2. Схема розподілу суглобової поверхні а) великогомілкової та
малогомілкової кісток у гомілковостопному суглобі на зони: DF – distal
fibular; DT-MA – distal tibial margo anterior; DT-CZ – distal tibial central zone;
DT-MP – distal tibial margo posterior; DT-MM – distal tibial medial maleolar; б)
надп’яткової кістки у гомілковостопному суглобі на зони: M1,M2,M3 –
передньомедіальна,

середньомедіальна,

задньомедіальна

L1,L2,L3

–

передньолатеральна, середньолатеральна, задньолатеральна.

Рис. 6.3. Клінічний прклад. Діагноз: травматичне остеохондральне
ураження (дефект) блока надп’яткової кістки в зоні М2, М3, площа SS,
глибина HB, 4 ст. за Outerbridge. Вторинний остеоартроз надп’ятковогомілкового суглоба І ст. за Kellgren&Lawrence.
Важливим аспектом розробленої класифікації є виділення глибини та
площі остеохондрального ушкодження або дефекта. Хірургічні технології
лікування включали артроскопічний або відкритий дебрідмент, видалення
вільних хондральних або остеохондральних тіл, лаваж, елементи абразивної
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хондропластики

(шейверування,

вапоризація),

мікрофрактуринг

або

тунелізація кісткової тканини в зоні дефекту, а також остеохондральна
аутотрансплантація (мозаїчна аутологічна остеохондропластика).
На підставі проведеного експериментального дослідження нами було
доведено, що ефективними та обґрунтованими методиками, які дозволяють
прискорити диференціацію та ріст клітин ушкодженої тканини, прискорити
загоєння дефекту, сприяють повноцінній інтеграції кістково-хрящового
регенерату до ложа дефекту та зменшують прогресування дегенеративного
процесу

в

суглобі

є

застосування

аутологічної

плазми

збагаченої

тромбоцитами (PRP) та клітин кісткового мозку (BMDCT) [135–141].
Аналіз джерел літератури та результати власних спостережень
дозволили

обґрунтовано

прогнозувати

здатність

невеликих

остеохондральних дефектів (площею до 1,0 см2 та об’ємом до 1,5 см3) до
повного відновлення за умови застосування адекватних регенеративних
клітинних технологій лікування та системи реабілітації [116,174–180].
За наявності остеохондрального ушкодження або дефекту, площею від
1,0 до 2,0 см2 (діаметр зони ураження від 1,0 до 1,5 см), та об’ємом до 3,0 см3
регенеративний

потенціал

кістково-хрящової

тканини

виявляється

недостатнім для самостійного загоєння дефекту. У такій ситуації в зоні
дефекту

формується

кістково-фіброзно-хрящовий

регенерат,

який

характеризується низьким рівнем інтегрованості до оточуючих тканин, він не
виповнює дефект, не досягає суглобової поверхні і не спроможний нести
механічне

навантаження.

За

результатами

проведеного

клінічного

дослідження у пацієнтів основної групи показано, що кістково-хрящова
аутотрансплантація (мозаїчна аутологічна остеохондропластика) в комплексі
з застосуванням регенеративних технологій (PRP), врахуванням віку пацієнта
та

вираженості

дегенеративно-дистрофічного

ураження

НГС

здатна

забезпечити прогнозовано позитивний результат [173–180].
За наявності остеохондральних дефектів з площею понад 2,0 см 2 та
об’ємом понад 3,0-4,0 см3 відновні методи лікування, спрямовані на
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збереження анатомії надп’ятково-гомілкового суглоба, мають сумнівний
прогноз і в більшості випадків виявляються не достатньо ефективними, що
вимагає

прийняття

алотрансплантатів

рішення

про

надп’яткових

артропластику
кісток,

з

застосуванням

ендопротезування

або

артродезування.
На підставі проведеного кореляційно-регресійного аналізу результатів
лікування пацієнтів в основній клінічній групі та групі порівняння серед 24
факторів були визначені найбільш вагомі прогностичні критерії та
розроблена система прогнозування позитивного/негативного результату
органозберігаючого хірургічного лікування при ОХП НГС та їх наслідках
(див. розділ 9).

Рис.

6.4.

Алгоритм

вибору

тактики

лікування

остеохондральними ушкодженнями НГС («+» – так, «-» – ні ).

пацієнтів

з
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Нами розроблено алгоритм вибору тактики лікування пацієнтів з
остеохондральними ушкодженнями НГС, що базується на визначенні
найбільш вагомих прогностичних критеріїв позитвного результату для
збереження

структури

та

функції

суглоба

у

віддалених

термінах

спостереження (2-3 роки та більше) (рис. 6.3). Основними критеріями, які
необхідні для визначення тактики лікування, згідно запропонованого
алгоритму, є площа та глибина ОХП, рентгенологічна стадія ОА НГС та вік
пацієнта (рис. 6.3). При цьому локалізація ОХП впливає лише на вибір
техніки та хірургічного доступу і не змінює тактичного підходу у лікуванні.
Застосування артроскопічної або відкритої техніки виконання хірургічної
процедури також визначається передусім особливостями клінічної ситуації та
локалізацією ОХП, хоча при можливості вибору перевагу надавали
артроскопічній техніці дебрідменту та абразивної хондропластики.
Як видно з рис. 6.3, першим кроком у розробленому алгоритмі є
визначення площі та об’єму ушкодження, другим кроком – оцінка
рентгенологічної стадії ОА, третім кроком – врахування віку пацієнта. В
залежності від покрокового вибору алгоритм виводить на найбільш
обґрунтовану тактику лікування пацієнта, що дозволяє уникнути помилок та
ускладнень, а отже зменшує кількість незадовільних результатів лікування.
6.3 Методологія відновно-реконструктивних хірургічних втручань
у лікуванні пацієнтів із остеохондральними ушкодженнями надп’ятковогомілкового суглоба та їх наслідками
6.3.1 Методика

артроскопії

надп’ятково-гомілкового

суглоба.

Артроскопічний дебрідмент, абразивна хондропластика, мікрофрактуринг,
тунелізація
При лікуванні остеохондральних ушкоджень у пацієнтів з відсутніми
або незначними проявами остеоартрозу (0-ІІ стадія за класифікацією
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Келлгрен-Лоуренс) та площею ушкодження, що не перевищувала 1,0 см2,
глибина 5-7 мм, а об’єм до 1,5 см3 ми застосовували артроскопію НГС з
видаленням вільних хондральних або остеохондральних тіл, дебрідментом
зони ушкодження в межах здорової хрящової та кісткової тканини,
мікрофрактурингом або тунелізацією. В подальшому ложе дефекту та
створені тунелі заповнювали пунктатом кісткового мозку з крила клубової
кістки. Було виконано 109 артроскопічних хірургічних втручань, з них у 77
пацієнтів основної групи застосовували лише артроскопію, а у 35 пацієнтів
крім вказаного методу лікування ми застосували анатомічне відновлення
латеральної групи зв'язок за Bröstrom-Gold, оскільки цим пацієнтам було
підтверджено наявність хронічної передньолатеральної нестабільності НГС
[181]. При застосуванні артроскопічних хірургічних втручань, всім пацієнтам
застосовували методику периопераційної мультимодальної аналгезії, що
дозволяло повністю відмовитися від застосування опіатних анальгетиків,
забезпечувало можливість ранньої активізації пацієнтів і скорочувало
терміни перебування в стаціонарі [182, 183].
Артроскопічні портали. При діагностичній та лікувальній артроскопії
НГС найпоширенішим є застосування трьох передніх і двох задніх доступів,
які в різних комбінаціях використовують для введення артроскопа та
інструментів. Передні доступи розташовуються вздовж переднього краю
суглобової щілини [168–172, 177].
Антеромедіальний (передньовнутрішній) портал локалізований на 0,5
см нижче суглобової щілини, дещо медіальніше сухожилка переднього
великогомілкового

м'яза,

латеральніше

внутрішньої

кісточки,

проксимальніше медіального краю купола надп’яткової кістки. Існує ризик
ушкодження термінальної гілки підшкірного нерва та підшкірної вени
(n.saphenous і v.saphenа magna) (рис. 6.4).
Антеролатеральний (передньозовнішній) портал виступає основним
порталом для виконання артроскопії. Він знаходиться на 0,5 см дистальніше
суглобової щілини, дещо латеральніше сухожилка розгинача V пальця,
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медіальніше зовнішньої кісточки, проксимальніше латеральної частини
купола надп’яткової кістки. Можливе ушкодження проміжної шкірної гілки
малогомілкового нерва (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Локалізація передньомедіального, передньолатерального та
передньоцентрального

артроскопічних

порталів

до

гомілковостопного

суглоба. В. Задньолатеральний, задньомедіальний та трансахіллярний
портали [https://www.intechopen.com/source/html/43187/media/image12.jpeg]
Антероцентральний (передньоцентральний) портал знаходиться на
0,5 см дистальніше суглобової щілини, між сухожилком довгого розгинача I
пальця і сухожилком переднього великогомілкового м'яза. Існує небезпека
ушкодження глибокого малогомілкового нерва і передньої великогомілкової
артерії (рис. 6.5).
Постеролатеральний

(задньозовнішній)

портал

–

єдиний

з

рекомендованих задніх порталів. Він розташований на 1 см нижче передніх
доступів і на 0,5 см дистальніше суглобової щілини, прилягає до Ахіллового
сухожилка. Можливе ушкодження v. saphena parva і n. suralis (рис. 6.5).
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Постеромедіальний (задньовнутрішній) портал знаходиться на 0,5 см
дистальніше суглобової щілини, дещо медіальніше краю ахіллового
сухожилка на цьому рівні. Використовувати цей доступ не рекомендується
через неефективність щодо візуалізації та маніпуляцій, водночас з високим
ризиком ушкодження утворень тарзального каналу (задня великогомілкова
артерія, вени та нерв) (рис. 6.5).
Достатньо повний огляд НГС можливий з двох передньобокових
доступів за допомогою артроскопа діаметром 4,5 мм з кутом огляду 30°.
Використовуючи перераховані доступи, вдається оглянути 95 %
внутрішньо суглобового простору: суглобові поверхні великогомілкової і
надп’яткової кісток, обидві кісточки, надп’ятково-кісточкові суглоби,
дельтоподібну

зв'язку,

надп’ятково-малогомілкові

зв'язки,

синовіальні

кишені, дослідити стабільність дистального міжгомілкового синдесмозу та
стан його зв'язок [177].
Методика артроскопії надп’ятково-гомілкового суглоба при лікуванні
пацієнтів з остеохондральними ушкодженнями та їх наслідками. Процедуру
виконують під спінальною або провідникової анестезією. Положення
пацієнта на операційному столі лежачи на спині. Кінцівку, що оперують,
фіксують на рівні середньої третини гомілки і закріплюють на операційному
столі у спеціальній підставці на висоті до 20 см. Після обробки операційного
поля проводять артроскопію НГС з двох доступів: антеромедіального і
антеролатерального. Одночасно асистент розтягує суглобову щілину НГС
шляхом тракції за стопу (мануальний спосіб дистракції). Можливе
застосування і інших способів дистракції: дистракція за рахунок манжетного
витягнення (використання вантажу) і за допомогою зовнішніх скелетних
апаратів і пристроїв (наприклад стрежневий дистрактор). В літературі нами
виявлені різні погляди на максимальний рівень дистракції в НГС. Так, за
даними одних авторів допустимою є дистракція до 1,2-1,5 см, інші автори
вважають максимальм рівень дистракції до 5 см, оскільки більший рівень
може призводити до дисторзії капсульно-звязкового апарата, надмірного
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розтягнення судинно-нервових структур, фіксованих на рівні суглоба
сухожилкових футлярів та розвитку післяопераційної нестабільності,
больового синдрома та ін. [168-171]. У всіх пацієнтів основної групи нами
застосовувалася

виключно

мануальна

дистракція,

що

забезпечувала

достатній рівень візуалізації та забезпечувала необхідний простір для
маніпуляцій [177].
При виконанні артроскопії при ОХП НГС спочатку проводять огляд
переднього, а потім заднього відділів суглоба. За методикою, після введення
артроскопа

в

порожнину

НГС

оглядають

суглобові

поверхні

великогомілкової і надп’яткової кісток, обидві кісточки, надп’ятковокісточкові відділи, дельтовидну зв'язку, надп’ятково-малогомілкові зв'язки,
синовіальні кишені, синдесмоз. Після локалізації та визначення первинних
розмірів зони остеохондрального дефекту переходять до артроскопічних
маніпуляцій. Ділянка остеохондрального ушкодження виглядає як зона
розм’якання хряща, що має молочно-білий, дещо тьмяний колір, пролабує
або з’єднується з неушкодженим хрящем у вигляді клаптя (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Вигляд ділянки остеохондрального ушкодження надп’яткової
кістки під час проведення артроскопії.
Під ушкодженим хрящем в ряді випадків визнають склерозовану але не
зруйновану

кісткову

замикальну

пластину

(хрящ

відшарований

–

osteohondritis dissecans). В інших випадках, під відшарованим хрящем
визначається зона руйнування субхондральної кісткової тканини, в ложе
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дефекту містяться вільні або фіброзно зв’язані кісткові та кістково-хрящові
тіла. По краю остеохондрального дефекту спостерігають відшарований
суглобовий хрящ. Артроскопічною кюреткою відшарований хрящ відділяють
від фіксованого не зміненого суглобового хряща. Вільні хондральні та
остеохондральні тіла видаляють. За допомогою артроскопічного бора або
шейвера знімають шар нежиттєздатної кісткової тканини. З боку суглобової
поверхні або в деяких випадках ретроградно виконують тунелізацію
кісткової тканини формуючи від 4 до 8-10 тунелей за допомогою 1,2 мм
свердла або спиці Ілізарова. У разі виявлення явищ хондромаляції в інших
відділах

НГС

застосовують

елементи

абразивної

хондропластики

(шейверування суглобової поверхні, високочастотну абляцію (вапоризацію)
(рис. 6.7).

Рис. 6.7. Артроскопічний дебрідмент, абразивна хондропластика,
тунелізація зони дефекту надп’яткової кістки при ОХП НГС.
В кісткові канали, що формуються після тунелізації вводять аспірат
кісткового мозку, забір якого здійснюють з крила іпсілатеральної клубової
кістки безпосередньо перед введенням. Після виконання дебрідменту площа
та глибина остеохондрального дефекту збільшується на 5-10 %, що необхідно
враховувати при передопераційному плануванні.
Післяопераційне ведення та реабілітація. Після артроскопії НГС в разі
лікування пацієнта з остеохондральним ушкодженням або дефектом
виконують дренування суглоба упродовж 1-3 діб, проводять стандартний
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туалет хірургічної рани та асептичні перев’язки. Упродовж перших 3-х
тижнів оперований суглоб імобілізують у шині або ортезі під кутом 90°,
ходити

пацієнту

дозволяють

за

допомогою

милиць

без

осьового

навантаження на оперовану кінцівку. Настуні 3 тижні дозволяють дозовану
опору на оперовану кінцівку в гіпсовому чобітку з каблуком або у
спеціалізованому ортезі з гумовою платформою з фіксованим у положенні
90° НГС. Через 6 тижнів пацієнтам дозволяють рухи в НГС з дозованим
навантаженням, яке упродовж місяця доводять до 100 %. На цьому етапі
рекомендується

застосування

ортопедичного

взуття

з

амортизуючою

підошвою та фіксацію НГС у м’якому бандажі. Фізична терапія включає
ЛФК за І періодом (ізометричне скорочення м’язів), магнітотерапія упродовж
перших 3-х тижнів після операції. В подальшому, упродовж наступних 3-х
тижнів, призначається масаж, механотерапія та ЛФК за ІІ періодом, УФФ та
аплікації з НПЗП. На заключному етапі реабілітації, після початку активних
рухів у НГС в поєднанні з осьовим навантаженням призначають ЛФК за ІІІ
періодом, велотренажер, заняття у воді.
У проведеному дослідженні, всім пацієнтам основної групи, після
зняття швів та зникнення ознак запалення в суглобі призначали курс
трикратного
комплексу

внутрішньосуглобового
1,8

%

2,0

мл,

введення
що

гіалуронат-сукцінатного

характеризується

доведеною

хондрометаболічною та антиоксидантною дією [184-186]. Інтраартикулярне
лікування проводиться з інтервалом 5-7 діб. Відновлення спортивної
активності дозволяється через 4 місяці після хірургічного лікування.
6.3.2 Методика

остеохондральної аутотрансплантації (мозаїчної

аутологічної остеохондропластики) в разі остеохондральних ушкоджень
надп’ятково-гомілкового суглоба та їх наслідків
Згідно розробленого алгоритму лікування, у 38 пацієнтів основної
клінічної групи, що мали остеохондральні ушкодження та дефекти середніх
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розмірів відповідно до розробленої нами класифікації, за умови невиражених
проявів остеоартрозу НГС (0-ІІ ст.) та віку до 40 років, коли площа дефекту
складала від 1,0 до 2,0 см2 (діаметр зони ураження від 1,0 до 1,5 см), глибина
до 15 мм а об’єм до 3,0 см3 після видалення вільних внутрішньосуглобових
фрагментів, дебрідменту та тунелізації ми виконували остеохондральну
аутотрансплантацію

з

передньолатеральної

(ненавантажуваної)

зони

суглобової поверхні латерального виростка іпсілатеральної стегнової кістки.
Перед встановленням аутотрансплантанта ложе дефекту заповнювали
аутологічною плазмою збагаченою тромбоцитами [173,174,176,178-180].
Остеохондральна аутотрансплантація, як самостійна хірургічна процедура,
була застосована у 26 пацієнтів основної клінічної групи, у 12 пацієнтів її
поєднали з анатомічним відновленням латеральної групи зв'язок НГС за
методикою Bröstrom-Gold [181].
Методика аутологічної мозаїчної остеохондральної трансплантації
при

ОХП

НГС.

При

локалізації

ОХП

у

передньолатеральній

та

середньолатеральній зонах надп’яткової кістки та відповідних відділах
дистальної суглобової поверхні великогомілкової кістки застосовується
передньолатеральний хірургічний доступ або передня артротомія НГС, при
цьому за необхідності виконується фібулярна остеотомія.
Для

хірургічного

лікування

при

передньомедіальному

ОХП

застосовують передньомедіальний доступ до НГС, при цьому за необхідності
виконується

остеотомія

переднього

краю

дистального

епіметафіза

великогомілкової кістки з наступною рефіксацією. При середньомедіальному
або задньомедіальному розташуванні вогнища ОХП використовується
медіальний доступ з остеотомією медіальної кісточки. Після виконання
хірургічного доступа переходять безпосередньо до хірургічних маніпуляцій,
які виконують покроково:
1. Виконують видалення вільних хондральних або остеохондральних
тіл, що забезпечує зменшення больового синдрома завдяки попередженню
іритації і запалення, а також усуває блокування суглоба (рис. 6.8).
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2. Розшарований або балотуючий суглобовий хрящ, вільний або
фіксований остеохондральний фрагмент видаляють в межах неураженого
хряща, що фіксований до субхондральної пластини. Ложе ОХП розчищають,
змінену, аваскулярну, фрагментовану кісткову тканину видаляють за
допомогою кюретки, ложки Фолькмана. За допомогою циліндричного
екстрактора видаляють один або декілька стовпчиків з ураженою хрящовою і
кістковою тканиною до візуально не ураженої тканини, формуючи таким
чином реципієнтну ділянку (рис. 6.8).
3.

Виконують

мікрофрактурування

склерозованої

замикальної

пластинки субхондральної кістки та тунелізацію кісткової тканини з боку
кістково-хрящового дефекта (антеградно) або ретроградно. При цьому за
допомогою 1,2 – 1,5 мм свердла або спиці Ілізарова виконується від 2-6
отворів з інтервалами 3-4 мм. Це забезпечує міграцію мезенхімальних
стовбурових клітин та судинний ріст в зону остеохондрального ушкодження
(рис. 6.8).

а
Рис.

6.8.

остеохондральної

б
Початкові

етапи

трансплантації

виконання
при

ОХП

в
AOTS

–

надп’яткової

аутологічної
кістки.

а)

остеохондральний дефект блока надп’яткової кістки зона М2,М3, площа SM,
глибина HB; б) остеопластичний доступ, дебрідмент, підготовка зони
дефекта для трансплантації, тунелізація; в) введення PRP в підготовлене
ложе дефекта після тунелізації
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4. Реципієнтну ділянку ущільнюють, дефект та сформовані у кістці
тонелі заповнюють аутологічною плазмою збагаченою тромбоцитами (PRP)
(рис. 6.7).
5.

Виконують

забір

остеохондрального

аутотрансплантанту

з

донорської ділянки. Стовпчики відповідають до реципієнтної ділянки за
розмірами та кількість. Виконують трансплантацію остеохондральних
стовпчиків у реципієнтну ділянку шляхом щільного запресовування. Після
виконання пересадки, формується суцільна суглобова поверхня, при цьому
суглобовий хрящ трансплантованого фрагмента має щільне стикування з
реципієнтною ділянкою. Донорською ділянкою у всіх пацієнтів основної
клінічної групи була передня не навантажувана поверхня латерального
виростка іпсілатеральної стегнової кістки (рис. 6.9).
6. Закінчивши процедуру трансплантації, виконують стабільнофункціональний остеосинтез остеотомованої медіальної кісточки (рис. 6.9).
7. Дефект донорської ділянки щільно заповнюють гемостатичною
губкою та налагоджують активне дренування суглоба.

а
Рис.

6.9.

б
Кінцеві

етапи

виконання

в
AOTS

–

аутологічної

остеохондральної трансплантації при ОХП надп’яткової кістки. а) забір
остеохондрального трансплантанта з латерального виростка стегнової кістки;
б) виконано остеохондральну аутотрансплантацію, щільне заповнення
дефекту; в) стабільно-функціональний МОС остеотомованої кісточки
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Післяопераційне
аутологічної

ведення

остеохондральної

та

реабілітація.

трансплантації

Після

виконання

проводиться

активне

дренування суглоба упродовж 1-3 діб, виконується туалет хірургічної рани та
асептичні перев’язки.
Упродовж 4-х тижнів оперований суглоб імобілізують в ортезі під
кутом 90°, ходити пацієнту дозволяється за допомогою милиць без осьового
навантаження на оперовану кінцівку.
Наступні 4 тижні дозволяється дозована опора на оперовану кінцівку в
гіпсовому чобітку з каблуком або у спеціалізованому ортезі з гумовою
платформою з фіксованим у положенні 90° НГС.
Через 2 місяці після операції пацієнтам дозволяють рухи в НГС без
осьового навантаження упродовж 2-3 тижнів, а в подальшому дозволяється
дозоване навантаження масою тіла, яке упродовж 3 тижнів доводять до
100 %. На цьому етапі рекомендується застосування ортопедичного взуття з
амортизуючою підошвою та фіксацію НГС у м’якому бандажі. Фізична
терапія включає ЛФК за І періодом (ізометричне скорочення м’язів),
магнітотерапія упродовж перших 4-х тижнів.
Наступні 4 тижні рекомендується масаж, механотерапія та ЛФК за ІІ
періодом, аплікації з НПЗП.
На заключному етапі реабілітації, після початку активних рухів у НГС
в поєднанні з осьовим навантаженням призначається ЛФК за ІІІ періодом,
велотренажер, заняття у воді.
Як і в разі артроскопічного лікування, всім пацієнтам основної групи,
після зняття швів та зникнення ознак запалення в суглобі призначали курс
трикратного внутрішньосуглобового введення 2,0 мл 1,8 % гіалуронатсукцінатного

комплексу,

що

характеризується

доведеною

хондрометаболічною та антиоксидантною дією [184-186]. Інтраартикулярне
лікування проводиться з інтервалом 5–7 діб. Відновлення спортивної
активності дозволяється через 6 місяців після хірургічного лікування.
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6.3.3 Методика анатомічного відновлення латеральної групи зв'язок
надп’ятково-гомілкового суглоба за Bröstrom-Gold
Доступ дугоподібний повздовжній позаду або попереду від латеральної
кісточки, завдовжки приблизно 6 – 8 см. В дистальній частині розрізу можна
зустріти n.suralis. Після розрізу шкіри, ідентифікують та мобілізують
проксимальний

край

retinaculum

extensor

inferior.

Ідентифікують

та

розтинають капсулу НГС вздовж залишків lig. talofibulare anterior (LTFA).
Lig. calcaneofibulare (LCF) ідентифікують біля верхівки латеральної кісточки
після відтягування сухожилків малогомілкових м’язів донизу.
Капсулу НГС відтинають від латеральної кісточки, утворюючи таким
чином зв’язково-капсулярний клапоть. Проводять ревізію латеральної
частини НГС на предмет вільних тіл та остеохондральних ушкоджень.
Проводять щадну декортикацію дистальної частини латеральної кісточки для
кращого приростання капсулярного клаптя. В місцях прикріплення зв’язок
готують отвори для введення анкерних гвинтів відповідно до їх розмірів або
формують

кісткові

отвори

для

зв’язкові-капсульного

клаптя.

Ми

користуємось системою анкерної фіксації з армованими нерезорбуючими
нитками. Зазвичай для відновлення LCF потрібен анкер 2,8 або 3,5 мм з
однією ниткою, для відновлення LTFA доцільно застосовувати анкер 5,5 мм з
подвійною ниткою. Подвійна нитка дає можливість відновити разом з LTFA і
ділянку

капсули

між

зв’язками.

Після

введення

анкерних

гвинтів

відповідними нитками прошивають зв’язки та капсулу на відстані 5 мм від
краю зв’язково-капсулярного клаптя у послідовності: LCF, капсула, LTFA.
Стопу встановлюють у положення 0° розгинання та 10° еверсії і зав’язують
нитки, щільно притягуючи капсулярний клапоть до декортикованої поверхні
латеральної кісточки (рис. 6.10). Кінці нитки, зав’язаної на LCF,
перетинають; нитками в ділянці LTFA зшивають між собою проксимальний
край retinaculum extensor inferior та дистальний край lig. tibiofibulare inferior
(модифікація за Gold). Перевіряють, наскільки зменшилась нестабільність.
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Проводять гемостаз, шкіру зашивають монофіламентною ниткою 3.0 із
встановленням гумового або пластикового дренажа-випускника. Накладають
товсту м’яку пов’язку, кінцівку іммобілізують циркулярною гіпсовою
пов’язкою в положенні стопи 0° розгинання та 10° еверсії. Пов’язку одразу
розтинають вздовж.

Рис. 6.10. Етапи анатомічного відновлення латеральної групи зв'язок
НГС. а) Відновлення LTFA та LCF за процедурою Bröstrom; б) Другий етап –
модифікація за Gold – прошивання та фіксація retinaculum extensor inferior та
дистальний край lig. tibiofibulare inferior.
Післяопераційне ведення та реабілітація. Першу перев’язку роблять
через 24 години, під час якої видаляють дренаж. Шви знімають через 14 діб.
Іммобілізацію продовжують до п’яти тижнів з моменту операції, після чого
розпочинають навантаження в ортезі, яке триває два – три тижні. У пацієнтівнеспортсменів обов’язкове лікування на цьому закінчується. У професійних
спортсменів та фізично активних людей іммобілізація триває чотири тижні.
Після цього розпочинають навантаження в ортезі, параллельно – заняття у
басейні. Через два тижні приступають до бігу у м’якому ортезі, вправ на
пропріоцепцію, а ще через два тижні – до спеціальних тренувань.
Клінічний приклад 1. Пацієнтка О., 28 років, поступила в відділення
травматології та ортопедії ДКЛ № І ст. Київ у плановому порядку.
08.12.2015 р.

Діагноз

згідно

розробленої

класифікації:

травматичне
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остеохондральне ураження блока лівої надп’яткової кістки в зоні М2, М3,
площа SS, глибина HB. Остеоартроз лівого надп’ятково-гомілкового суглоба
0-І ст. за Kellgren&Lawrence. Згинально-розгинальна контрактура лівого
НГС, больовий синдром. З анамнезу зясувалося, що пацієнтка мала
інверсійну травму близько 6 місяців тому, лікування консервативне. Після
лікування постійно турбував больовий синдром, що посилювався при
навантаженнях, незначний набряк в зоні лівого НГС. При огляді визначалися
набряк в зоні НГС, рухи в НГС обмежені, при рухах з в максимальних
амплітудних положеннях визначається біль. Навантажувальні проби для
визначення стабільності зв’язкового апарата НГС визначили відсутність
нестабільності. Периферична пульсація та чутливість збережені. На
рентгенограмах, КТ та МРТ визначається остеохондральне ушкодження у
середньо- та задньомедіальній частині блоку лівої надп’яткової кістки (рис.
6.11, а-е).

а

б

в

г
д
е
Рис. 6.11. Результати ренгенографії, КТ та МРТ пацієнтки до операції.
а) рентгенограма; б) КТ; в) МРТ у Т1 режимі; г) МРТ у Т1 режимі; д) МРТ у
Т2 режимі; е) МРТ у Т2 режимі.
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Застосовано розроблений лікувальний алгоритм (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Застосований у пацієнтки алгоритм лікування.
Згідно алгоритму виконано артроскопічний дебридмент, тунелізацію
зони остеохондрального ушкодження, введення клітин кісткового мозку
(аспірат кісткового мозку з крила клубової кістки) (рис. 6.13).

а

б

в

Рис. 6.13. Етапи проведення артроскопічної ревізії (А), дебридменту (Б)
та тунелізації (В) під час хірургічного лікування.
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Іммобілізація в статичному «чобітку» без опори на оперовану кінцівку
проводилася упродовж 4-х тижнів. В подальшому, пацієнтці дозволялися
активні рухи в НГС, велотренажер без навантаження (супротиву), масаж,
вправи у воді без опори на оперовану кінцівку упродовж 3-4-х тижнів. В цей
же період пацієнтці розпочато внутрішньосуглобове введення гіалуронатсукцинатного комплесного препарату (гіалуронат 1,8 %, 2 мл). Проведено 5кратний курс з інтервалом між ін’єкціями у 7-10 діб. Відновлення опори на
кінцівку відбулося за 7 тижнів після операції, при ходьбі пацієнтка
користувалася індивідуальними ортопедичними устілками.
При огляді через 6 місяців інтенсивність больового синдрому за
візуальною аналоговою шкалою складала 3-4 бали, функція НГС за AOFAS –
73 бали, якість життя за SF-36 – 658 балів.
Через 1 рік інтенсивність больового синдрому за NRS складала 3 бали,
функція НГС за AOFAS – 93 балів, якість життя за SF-36 – 695 балів.
Через 2,5 роки після операції суттєвих скарг на НГС у пацієнтки не
було, інтенсивність больового синдрому за NRS вона оцінила на рівні 1 бала
(епізодичний незначний біль або дискомфорт при ходьбі), функція НГС за
AOFAS – 95 балів, якість життя за SF-36 – 825 балів. Результати МРТ
обстеження через 2,5 роки представлені на рис. 6.14.

а

б

Рис. 6.14. МРТ пацієнтки через 2,5 роки після операції. а) МРТ через
2,5 роки, Т1 режим; б) МРТ через 2,5 роки, Т2 режим.
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Клінічний приклад 2. Пацієнт М, 28 років, поступив у клініку патології
стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» 12.04.2017р. Діагноз згідно розробленої класифікації:
післятравматичне остеохондральне ушкодження (дефект) блока правої
надп’яткової кістки в зоні М2, площа SM, глибина HB. Остеоартроз
надп’ятково-гомілкового суглоба І ст. за Kellgren&Lawrence. Згинальнорозгинальна контрактура правого НГС, больовий синдром.
З анамнезу відомо, що пацієнт отримав травму під час гри у футбол
(ушкодження зв'язок правого НГС) близько 8 місяців тому, лікувався
консервативно з гіпсовою імобілізацією. Через декілька місяців після травми
та зняття гіпсової імобілізації почав відчувати дискомфорт та біль в
травмованому суглобі. На рентгенограмах змін не виявляли.
У зв’язку з прогресуванням симптоматики пацієнту виконано МРТ
дослідження та виявлено зону остеохондрального ушкодження (ас. некрозу)
правої надп’яткової кістки.
При КТ виявлено дефект кісткової тканини в зоні ураження та вільний
кістково-хрящовий фрагмент у вогнищі ураження.
При огляді визначався помірний набряк в зоні НГС, рухи в НГС
обмежені, при рухах у максимальних амплітудних положеннях визначався
біль. При клінічному обстеженні зафіксовано відсутність нестабільності
НГС. Периферична пульсація збережена, неврологічні розлади відсутні. На
рентгенограмах, КТ та МРТ визначається остеохондральне ушкодження у
середньомедіальній частині блоку правої надп’яткової кістки (рис. 6.15 а–г).
Застосовано розроблений лікувальний алгоритм (рис.6.16). Пацієнту
виконано

остеохондральну

остеохондропластику)

з

аутотрансплантацію
передньої

поверхні

(мозаїчну

аутологічну

латерального

виростка

іпсілатерального колінного суглоба.
Операція виконана з застосуванням медіального остеопластичного
доступа з остеотоміїю медіальної кісточки та наступним МОС за Вебером.
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г
Рис. 6.15. Результати ренгенографії, КТ та МРТ пацієнта до операції. а)
рентгенографія; б) КТ; в) МРТ у Т1 режимі; г) МРТ у Т2 режимі.

Рис. 6.16. Застосований у пацієнта алгоритм лікування.
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У зоні ушкодження виконано дебридмент з видаленням ураженої
кістки та хряща в межах здорових тканин. Перед встановленням
остеохондрального стовпчика-трансплантанта в зоні дефекта виконано
тунелізацію та введення аутологічної плазми збагаченої тромбоцитами (PRP)
(рис. 6.17). Після заповнення дефекту виконували стабільно-функціональний
МОС остеотомованої медіальної кісточки за Вебером (рис. 6.18).

а
б
в
г
Рис. 6.17. Етапи проведення остеохондральної аутотрансплантації:
остеопластичний оступ та ревізія (а), дебрідмент, видалення ураженого
остеохондрального фрагмента в межах здорових тканин та підготовка
реципієнтної ділянки, тунелізація (б), забір остеохондрального стовпчика з
донорської ділянки, введення prp (в), заповнення дефекту (г).
У післяопераційному періоді іммобілізація в статичному «чобітку» без
опори на оперовану кінцівку проводилася упродовж 6-ти тижнів. У
подальшому, пацієнту дозволялися активні рухи в НГС, велотренажер без
навантаження, масаж, вправи у воді без опори на оперовану кінцівку
упродовж 4 тижнів.
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Рис. 6.18. Рентгенографія в 2-х проекціях після операції.
У

цей

самий

внутрішньосуглобового

період

пацієнту

введення

проведено

п’ятикратний

гіалуронат-сукцинатного

курс

комплесного

препарату (гіалуронат 1,8 %, 2 мл). Інтервал між ін’єкціями складав 7-10 діб.
Відновлення опори на кінцівку відбулося через 2,5 місяці після операції. При
ходьбі пацієнту рекомендовано застосування амортизуючих індивідуальних
ортопедичних устілок. Металофіксатори видалено через 1 рік (рис. 6.19).

Рис. 6.19. Рентгенограми пацієнта через 6 місяців після видалення
метало фіксаторів (1,5 року після остеохондропластики).
При огляді через 6 місяців інтенсивність больового синдрому за
візуальною аналоговою шкалою складала 4-5 балів, функція НГС за AOFAS –
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63 бали, якість життя за SF-36 – 645 балів. Через 1 рік інтенсивність
больового синдрому за NRS складала 3 бали, функція НГС за AOFAS – 88
балів, якість життя за SF-36 – 670 балів. Через 2 роки після операції
інтенсивність больового синдрому за NRS перебувала рівні 1 бала
(епізодичний біль при ходьбі), функція НГС за AOFAS – 92 бала, якість
життя за SF-36 – 820 балів. Результати МРТ обстеження через 2 роки
представлені на рис. 6.20.

Рис. 6.20. МРТ пацієнта через 2 роки після операції.
Клінічний приклад 3. Пацієнт Б, 25 років, поступив у клініку патології
стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» 20.10.2017р. Діагноз згідно розробленої класифікації:
післятравматичне остеохондральне ушкодження

(дефект) блока

лівої

надп’яткової кістки в зоні М2-М3, площа SM, глибина HB. Остеоартроз
лівого надп’ятково-гомілкового суглоба І ст. за Kellgren&Lawrence.
Згинально-розгинальна контрактура лівого НГС, больовий синдром.
З анамнезу відомо, що пацієнт отримав травму під час заняття спортом
(інверсійна травма, ушкодження капсульно-звязкового апарата) близько 1
року

тому,

лікувався

консервативно

з

застосуванням

еластичного

бинтування. Упродовж остенніх 5-6 місяців почав відчувати дискомфорт та
біль в травмованому суглобі, консервативне лікування (НПЗП місцево,
фізіотерапевтичні процедури: УВЧ, електрофорез з гідрокортизоном,
магнітотерапія, лазеротерапія, масаж, водні процедури) не давали бажаного
ефекту. На рентгенограмах визначалася зона розрідження кісткової тканини в

228
медіальній частині блоку надп’яткової кістки. Пацієнту виконано МРТ
дослідження та виявлено зону остеохондрального ушкодження (ас. некрозу)
лівої надп’яткової кістки. При огляді визначався помірний набряк в зоні
НГС, рухи в НГС обмежені, при рухах у максимальних амплітудних
положеннях визначався біль. При клінічному обстеженні зафіксовано
відсутність

нестабільності

НГС.

Периферична

пульсація

збережена,

неврологічні розлади відсутні. На рентгенограмах, МРТ визначається
остеохондральне ушкодження у середнь та задньоомедіальній частині блоку
лівої надп’яткової кістки (рис. 6.21 а, б).

а

б
Рис. 6.21. Результати рентгенографії та МРТ пацієнта до операції. а)
рентгенографія; б) МРТ у Т1 режимі.
Застосовано розроблений лікувальний алгоритм (рис. 6.22). Пацієнту
виконано

остеохондральну

остеохондропластику)

з

аутотрансплантацію
передньої

поверхні

(мозаїчну

аутологічну

латерального

виростка
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іпсілатерального колінного суглоба. Операція виконана з застосуванням
медіального остеопластичного доступа з остеотоміїю медіальної кісточки та
наступним МОС за Вебером.

Рис. 6.22. Застосований у пацієнта алгоритм лікування.
В зоні ушкодження виконано дебридмент з видаленням ураженої
кістки та хряща в межах здорових тканин. Перед встановленням
остеохондрального стовпчика-трансплантанта в зоні дефекта виконано
тунелізацію та введення аутологічної плазми збагаченої тромбоцитами (PRP)
(рис. 6.23). Після заповнення дефекту виконували стабільно-функціональний
МОС остеотомованої медіальної кісточки за Вебером (рис. 6.23). В
післяопераційному періоді іммобілізація в статичному «чобітку» без опори
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на оперовану кінцівку проводилася упродовж 6-ти тижнів. В подальшому,
пацієнту дозволялися активні рухи в НГС, велотренажер без навантаження,
масаж, вправи у воді без опори на оперовану кінцівку упродовж 4-х тижнів.
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Рис. 6.23. Етапи проведення остеохондральної аутотрансплантації:
остеопластичний

оступ,

ревізія,

дебрідмент,

видалення

вільного

остеохондрального фрагмента, підготовка реципієнтної ділянки, тунелізація
(а), забір остеохондрального стовпчика з донорської ділянки (б), введення prp
(в), заповнення дефекту (г, д), рентгенограми після мос остеотомованої
медіальної кісточки.
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В

цей

же

період

внутрішньосуглобового

пацієнту

введення

проведено

п’ятикратний

гіалуронат-сукцинатного

курс

комплесного

препарату (гіалуронат 1,8 %, 2 мл). Інтервал між ін’єкціями складав 7-10 діб.
Відновлення опори на кінцівку дозволено через 2,5 місяці після операції. При
ходьбі пацієнту рекомендовано застосування амортизуючих індивідуальних
ортопедичних устілок.
При огляді через 6 місяців інтенсивність больового синдрому за
візуальною аналоговою шкалою складала 4 бала, функція НГС за AOFAS –
68 балів, якість життя за SF-36 – 657 балів. Через 1 рік інтенсивність
больового синдрому за NRS складала 2 бали, функція НГС за AOFAS – 89
балів, якість життя за SF-36 – 698 балів. Через 2 роки після операції
інтенсивність больового синдрому за NRS складала 1 бал (епізодичний
дискомфорт при ходьбі), функція НГС за AOFAS – 94 бала, якість життя за
SF-36 – 845 балів. Результати КТ обстеження через 2 роки представлені на
рис. 6.24.

Рис. 6.24. КТ пацієнта через 2 роки після операції.
Клінічний приклад 4. Пацієнт О, 36 років, поступив у клініку патології
стопи та складного протезування ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» 15.08.2016 р. Діагноз згідно розробленої класифікації:
хронічна передньолатеральна нестабільність лівого НГС на тлі застарілого
ушкодження передньої надп’ятково-малогомілкової зв’язки, остеохондральне
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ушкодження (дефект) блока лівої надп’яткової кістки в зоні L2, площа SM,
глибина HB. Остеоартроз лівого надп’ятково-гомілкового суглоба І-ІІ ст. за
Kellgren&Lawrence, больовий синдром.
З анамнезу відомо, що пацієнт отримав травму під час занять спортом
(інверсійна травма, ушкодження капсульно-зв’язкового апарата) близько 1
року

тому,

лікувався

консервативно

з

застосуванням

еластичного

бинтування. В анамнезі вказував на багаторазові «підвертання» в лівому НГС
при ходьбі, відчуття нестабільності, що виникли після первинної травми.
Упродовж останніх 6 місяців відмічав біль в травмованому суглобі, клацання,
відчуття

блокування.

Консервативне

лікування

(НПЗП

місцево,

фізіотерапевтичні процедури, бандаж) не давали бажаного ефекту. На
рентгенограмах

визначалася

зона

розрідження

кісткової

тканини

в

латеральній частині блоку надп’яткової кістки, остеофіти (крайові кісткові
розростання в ділянці прикріплення передньої талофібулярної зв’язки).
Пацієнту виконано МРТ дослідження та виявлено застаріле ушкодження
передньої талофібулярної зв’язки та зону остеохондрального ушкодження
(ас. некрозу) лівої надп’яткової кістки. При огляді визначався помірний
набряк в зоні НГС, рухи в НГС з елементами нестабільності («передня
висувна шухляда») але обмежені через біль. Судинних та нервово трофічних
розладів з боку ураженої кінцівки не виявлено. На рентгенограмах, МРТ
визначається остеохондральне ушкодження у середньолатеральній частині
блоку лівої надп’яткової кістки (рис. 6.25 а, б).
Застосовано розроблений лікувальний алгоритм (рис. 6.26). Пацієнту
виконано

остеохондральну

остеохондропластику)

з

аутотрансплантацію
передньої

поверхні

(мозаїчну

аутологічну

латерального

виростка

іпсілатерального колінного суглоба. Операція виконана з застосуванням
латерального остеопластичного доступа з остеотоміїю передньолатерального
краю великогомілкової кістки та наступним МОС канюльованими гвинтами.
При виконанні остеопластичного доступа структури дистального між
гомілкового синдесмозу залишали інтактними.
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а

б
Рис. 6.25. Результати КТ та МРТ пацієнта до операції. а) КТ з 3Д
реконструкцією; б) МРТ у Т1 режимі.

Рис. 6.26. Застосований у пацієнта алгоритм лікування.
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Також, пацієнту виконано відкрите анатомічне відновлення передньої
талофібулярної зв’язки за методикою Bröstrom-Gold з застосуванням
анкерної

фіксації. В зоні остеохондрального

ушкодження

виконано

дебридмент з видаленням ураженого суглобового хряща та кістки в межах
здорових тканин. Перед встановленням остеохондрального стовпчикатрансплантанта

в

зоні

дефекта

виконано

тунелізацію

та

введення

аутологічної плазми збагаченої тромбоцитами (PRP) (рис. 6.27; 6.28).

а

б

г

Рис.

6.27.

Проведення

в

д

е
остеохондральної

аутотрансплантації

та

відновлення передньої талофібулярної зв’язки за bröstrom-gold: а остеопластичний доступ та ревізія остеохондрального ушкодження; б –
дебрідмент, підготовка реципієнтної ділянки, тунелізація; в – введення prp; г
та д – заповнення дефекту; е – ревізія та анатомічне відновлення передньої
талофібулярної зв’язки.

235
Після заповнення дефекту виконували стабільно-функціональний МОС
остеотомованого перелньолатерального краю великогомілкової кістки з
застосуванням

канюльованих

гвинтів.

Заключним

етапом

виконали

процедуру анатомічного відновлення передньої талофібулярної зв’язки за
методикою Bröstrom-Gold з застосуванням анкерної фіксації(рис. 6.27; 6.28).

Рис. 6.28. Рентгенограми після остеохондральної аутотрансплантації та
відновлення передньої талофібулярної зв’язки за bröstrom-gold операції (мос
остеотомованого передньолатерального краю великогомілкової кістки, анкер
у латеральній кісточці).
В післяопераційному періоді іммобілізація в статичному «чобітку» без
опори на оперовану кінцівку проводилася упродовж 7-ти тижнів. Наступні 3
тижні дозволяли дозоване навантаження та опору на оперовану кінцівку,
фіксовану у функціональному ортезі під кутом 90 градусів або у гіпсовій
позязці «чобіток» з гумовим каблуком під навантаження. Активні рухи
розпочинали через 2,5 місяці. Рекомендували ЛФК для НГС, стопи та
гомілки по 3-му реабілітаційному періоду, велотренажер без навантаження,
масаж, вправи у воді. В цей же період проводився п’ятикратний курс
внутрішньосуглобового

введення

гіалуронат-сукцинатного

комплесного

препарату (гіалуронат 1,8 %, 2 мл). Інтервал між ін’єкціями складав 7-10 діб.
Упродовж

6-місяців

після

зняття

гіпсового

«чобітка»

пацієнту

рекомендували застосування еластичного бандажа для фіксації НГС при
ходьбі та заняттях в залі ЛФК. Відновлення спортивної активності
дозволялося через 8 місяців після операції, рекомендували утримуватися від
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таких видів спорту, де виникає співудар суглобових поверхонь НГС (біг,
футбол, стрибки та ін.) При ходьбі пацієнту рекомендовано застосування
амортизуючих індивідуальних ортопедичних устілок.
При огляді через 6 місяців інтенсивність больового синдрому за
візуальною аналоговою шкалою складала 4 бали, функція НГС за AOFAS –
62 бали, якість життя за SF-36 – 638 балів. Через 1 рік інтенсивність
больового синдрому за NRS складала 2-3 бали, функція НГС за AOFAS – 87
балів, якість життя за SF-36 – 672 бали. Через 2 роки після операції
інтенсивність больового синдрому за NRS складала 1-2 бали (епізодичний
біль, дискомфорт, набряк при ходьбі та навантаженнях), функція НГС за
AOFAS – 91 бал, якість життя за SF-36 – 847 балів. Результати КТ
обстеження через 2 роки представлені на рис. 6.29.

Рис. 6.29. КТ пацієнта через 2 роки після операції.
Таким чином, з метою покращення результатів лікування пацієнтів з
остеохондральними ушкодженнями та дефектами нами була розроблена
удосконалена класифікація остеохондральних ушкоджень НГС та їх
наслідків. Серед інших ознак, вона включає визначення глибини та площі
ушкодження і виділяє малі (площею до 1,0 см2 та об’ємом до 1,5 см3),
середні (площею від 1,0 до 2,0 см2 та об’ємом до 3,0 см3) та великі (площею
понад 2,0 см2 та об’ємом понад 3,0-4,0 см3) ушкодження. Встановлено, що
розмір ушкодження, вік пацієнта та вираженість остеоартроза мають
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вирішальне прогностичне значення та обумовлюють диференційований вибір
лікувальної тактики. Застосування удосконалених методик артроскопічної
абразивної

та

артротомічної

мозаїчної

остеохондропластики

НГС,

обґрунтоване застосування регенеративних технологій (PRP та клітини
кісткового мозку), розроблені підходи до післяопераційного ведення та
реабілітації, а також розроблений алгоритм вибору тактики лікування
пацієнтів

з

остеохондральними

ушкодженнями

НГС

забезпечують

прогнозовано добрі органозберігаючі результати у віддаленому періоді.
За матеріалами розділу опубліковано:
[174] Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2017).
Регенеративні

технології

в

комплексному

лікуванні

пацієнтів

з

остеохондральними пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх
наслідками. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 3, 51–57.
Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2017_3_12.
[175] Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Соболевський, Ю. Л.
(2016).

Ефективність

остеохондральними

артроскопічного

пошкодженнями

лікування

пацієнтів

надп’ятково-гомілкового

з

суглоба

(метааналіз та власні спостереження). Збірник наукових праць ХVІІ з’їзду
ортопедів-травматологів України (pp. 365). Київ..
[177] Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Хомич, С. В. (2015).
Артроскопія в системі реконструктивно відновлювального лікування хворих
з ураженнями гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії, травматології
та

протезування,

2,

69-75.

Retrieved

from

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=467240.
[178] Khimion, L., Burianov, O., Omelchenko, T., & Lianskorunskyi, V.
(2019). Regenerative technologies in the complex treatment of patients with
osteochondral injuries of the ankle joint. 11th Congress of the European Pain
Federation.

A-1021-0100-01-598.

doi:10.26226/MORRESSIER.5D402FA28F2158D25EC130F7.

238
[179] Burianov, O., Khimion, L., Omelchenko, T., Sobolevskyi, Y.,
Havryliuk, H., & Smolina, L. (2018). Hyaluronic acid & natrium succinate in
treatment of experimental osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 26, S438439. doi: 10.1016/j.joca.2018.02.190
[181] Омельченко, Т. М., Турчин, О. А., Лазаренко, Г. М.,
Пятковський, В. М., & Лябах, А. П. (2018). Хірургічне лікування передньолатеральної нестабільності гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії,
травматології

та

протезування,

(3),

37–41.

Retrieved

from:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2018_3_8.
[182] Бур’янов, О. А., Соболевський, Ю. Л., Омельченко, Т. М.,
Бабочкін, Р. О., & Андрєєва, М. О. (2016). Периопераційна мультимодальна
аналгезія в ортопедо-травматологічних хворих у разі малоінвазивних
хірургічних втручань. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 7074. doi:10.15674/0030-59872016270-74.
[185] Khimion, L., Burianov, O., Smolina, L., & Omelchenko, T. (2017).
Platelet autologous plasma in osteoarthritis treatment. Proceedings from OARSI
2017. World congress on osteoarthritis (27-30 April, pp. 438–439). Las Vegas,
NV, USA.

239
РОЗДІЛ 7
ВИБІР ТА МЕТОДОЛОГІЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ОСТЕОТОМІЙ У
ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХИБНОКОНСОЛІДОВАНИМИ
ДИСТАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ГОМІЛКИ
7.1 Надкісточкові коригувальні остеотомії. Вибір виду, можливості
корекції та методологія виконання
7.1.1 Стратегія вибору виду остеотомії, оцінювання можливостей
корекції
Несприятливі наслідки пошкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
(НГС) складають від 20 % до 37 %. Вони характеризуються передусім
швидко

прогресуючими

деструктивно-дистрофічними

змінами

в

пошкодженому суглобі, що найчастіше проявляються у вигляді остеоартроза
різних стадій та/або асептичного некроза та часто супроводжуються
порушенням біомеханічної осі суглоба з наявністю вальгусної або варусної
деформації, рекурвації або антекурвації [187–190].
Надкісточкова коригувальна остеотомія (НКО) великогомілкової кістки
- це методика хірургічного лікування, що забезпечує збереження НГС
суглоба за умови незначно або помірно вираженого післятравматичного
остеоартрозу. Основною метою даної процедури є відновлення біомеханічної
осі та конгруентності НГС для забезпечення рівномірного розподілу
навантаження на суглобові поверхні НГС [87, 88, 191–195]. Відновлення
біомеханіки НГС суглоба є запорукою збільшення його функціональної
здатності та зменшення больового синдрому [106, 107, 190, 156–195].
Адекватний вибір пацієнта та правильне встановлення показань для
хірургічної корекції мають першорядне значення для досягнення успішнного
результату.

Надкісточкові

коригувальні

остеотомії

виконуються

при
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деформаціях, що локалізуються в межах дистального відділу гомілки та на
рівні НГС. Як відзначають Knupp et al. [92], найважливішим аспектом
передопераційного планування є визначення верхівки (вихідної точки)
деформації. Для визначення верхівки деформації, хірург повинен корректно
локалізувати центр або центри обертання кута деформації (center of rotation
of angulation (CORA)) та обрати найбільш адекватну методику коригувальної
остеотомії для корекції деформації. Повна та ретельна клінічна і
рентгенологічна оцінка нижньої кінцівки від кульшового суглоба і стегна до
стопи необхідна для виявлення всіх ділянок ригідної та гнучкої деформації.
Як частина клінічної оцінки, виконуються обстеження (навантажувальні
проби) медіального та латерального комплексу зв’язкового апарата НГС, з
метою визначення показань для релізу або реконструкції зв'язок. Тест
Silfverskiold слід проводити для визначення потреби у подовженні задньої
групи м'язів гомілки [191–206]. Діапазон активних та пасивних рухів НГС та
піднадп’яткового суглобів вивчається з метою визначення їх відновлюваності
[191, 205]. З огляду на те, що для піднадп’яткового суглоба нормальний
коефіцієнт інверсії до еврісії складає 2:1, неуражений піднадп’ятковий
суглоб, завдяки своїй природній рухомості, здатен забезпечити додаткову
корекцію при виконанні вальгізуючих остеотомій [206–209]. І навпаки, якщо
піднадп’ятковий суглоб є ригідним, і не може забезпечувати корекцію,
можуть знадобитися додаткові коригувальні втручання на кісточках гомілки.
Наявність абсолютного, відносного або функціонального вкорочення нижніх
кінцівок оцінюють за каліброваними навантажувальними оглядовими
рентгенограммами, що виконуються стоячи від таза до стоп [92, 190, 206]. З
метою оцінки ступеню вираженості дегенеративно-деструктивних змін у
НГС та суглобах заднього відділу стопи виконуються порівняльні
рентгенограми або КТ [92, 190]. Knupp et al. [199] запропонували основні
аспекти клінічного та рентгенографічного дослідження, щоб керувати
вибором процедури хірургічної корекції при однобічному ураженні з
наявністю варусної

деформації, що включає оцінку деформації

та
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конгруентності НГС у фронтальній та сагітальній площинах. Автори
виконують

надкісточкову

коригувальну

остеотомію

в

поєднанні

з

додатковими процедурами: остеотомією малогомілкової, п’яткової кісток,
коригувальною остеотомією або артродезом поперечного суглоба стопи
(суглоба Шопара), реконструкцією зв’язкового апарата НГС [199].
Вибір способу фіксації, одномоментна та поступова корекція.
Вирішення питання про застосування одномоментної чи поступової корекції
ґрунтується на таких факторах як місце деформації, якість кісткової тканини,
ступінь необхідної корекції та ризик нервово-судинних ускладнень, але не
обмежується даними факторами. Одномоментна корекція з внутрішньою
фіксацією в більшості випадків є оптимальною і одностадійною процедурою.
Внутрішня фіксація особливо ефективна при поєднанні коригувальної
остеотомії з відкритим клином із застосуванням кісткового трансплантата.
Така фіксація забезпечує необхідну стабільність трансплантата на період
загоєння [191]. Одномоментна корекція з зовнішньою фіксацією також може
використовуватися для статичної підтримки корекції на час відновлення
кістки. Поступова корекція часто виконується з використанням 6-осьового
зовнішнього фіксатора. Зовнішня фіксація особливо ефективна при складних
деформаціях, оскільки забезпечує збереження важливих нервово-судинних
структур [191,198,210] і дозволяє одночасно проводити подовження гомілки
[191,211].

Вона

також

може

застосовуватися

в

разі,

коли

є

скомпрометованими шкіра та м'які тканини в зоні хірургічної процедури
[211], коли має місце порушення якості кісток (остеопороз або остеопенія)
[210], або коли необхідним є раннє навантаження на оперовану кінцівку
[211].
Вибір виду остеотомії. При виборі виду остеотомії виникає
необхідність ретельного вивчення та аналізу багатьох факторів. Хірург
повинен бути добре знайомий з перевагами та недоліками, що допоможе
обрати найбільш ефективну процедуру – «операцію вибору» в конкретній
клінічній

ситуації

(табл.

7.1)

[191,

208–215].

Таблиця 7.1
Аналіз переваг та недоліків окремих видів надкісточкових коригувальних остеотомій за даними різних авторів
Вид
Корекція,
надкісточкової

оцінка

остеотомії

можливостей

1

2

Медіальна з

З варуса в бік

відкритим

вальгуса

клином

(варус < 10°)

Переваги

Недоліки

3

Забезпечує

4
Застосування

можливість

багато

площинної корекції з зміною кута
нахилу

пилки

Особливості та результат

[209,212].

Зберігає

довжину кінцівки [213,214]

кісткової

5

пластики;

підвищується ризик
незрощень

[213].

Підвищується ризик
нейроваскулярних
ускладнень [214]

З вальгуса в
Медіальна з

бік варуса

закритим

(будь-який

клином

ступінь
деформації)

Забезпечує

можливість

нахилу пилки [209]. Знижений ризик
ускладнень

розглядати

необхідність

виконання

релізу

тарзального

каналу

[208,210].

Виникає

медіальне

подовження [209]

багато

площинної корекції з зміною кута
нервово-судинних

Необхідно

[213].

Знижений ризик незрощень оскільки

В результаті виникає
певне вкорочення
кінцівки [213]

Виникає латеральне
подовження [210]

відсутній кістковий трансплантант [215]
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2

Продовження табл. 7.1
1

2

3
Забезпечує

4

можливість

багато

Латеральна з

З варуса в бік

площинної корекції з зміною кута

закритим

вальгуса

нахилу пилки [210]. Знижений ризик

клином

(варус >10°)

незрощень

оскільки

5

–

відсутній

Виникає медіальне
подовження [210]

кістковий трансплантант [215]
Ідеальна для корекції деформації у
фронтальній/сагітальній площинах з
CORA на рівні гомілкової суглобової
Фокусна
купольна
остеотомія

З варуса в бік

поверхні або купола надп’яткової

вальгуса або з кістки [209,211]. Зберігає довжину Одноплощинна
вальгуса в бік

кінцівки [191,208]. Відсутні термічні корекція [209]

варуса

некрози

(від

застосування

Повинно виконуватися у
метаепіфізарній кістці
[210]

пилки)[208]. Мінімальна дирекція
періоста [208]. Відмінна кістка для
кісткового контакту [208].
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Наприклад, латеральні остеотомії великогомілкової кістки є складними
через близькість малогомілкової кістки та ризик розвитку післяопераційної
слабкості малогомілкових м’язів [207], тому здебільшого їх намагаються
уникати.

Однак,

коли

варусна

деформація

переважає

10

градусів,

рекомендована саме латеральна коригувальна остеотомія з закритим клином
[190]. У цих умовах медіальна відкриваюча (з відкритим клином) остеотомія
не дозволяє досягти бажаного рівня корекції, оскільки відкриття клину
обмежується малогомілковою кісткою (латеральною кісточкою) [190].
Аналогічно, при виправленні деформацій великогомілкової кістки, що
характеризуються

рекурвацією

або

антекурвацією,

виконання

задніх

остеотомій, складне через анатомічні обмеження (м’язево-сухожильний
апарат та судинно-нервові структури). Саме тому, в таких випадках, частіше
обирають передні відкриваючі, передні закриваючі та локальні остеотомії
купола ДЕМ великогомілкової кістки (фокусні купольні остеотомії). При
корекції

рекурвації

ДЕМ

великогомілкової

кістки

виникає

потреба

переднього подовження, тоді як при антекурвації необхідне заднє
подовження. За можливості, всі остеотомії потрібно виконувати якомога
дистальніше, бажано на рівні метафаза або метаепіфіза, для забезпечення
кращого кісткового зрощення та, водночас, з метою адекватного розміщення
внутрішньої фіксації [210]. Потрібно зауважити, що деформація може
існувати в 2-х площинах і може бути виправлена шляхом кутової корекції
одночасно в двох площинах. Для оптимізації клініко-функціональних
результатів, часто необхідним є виконання супутніх процедур [199].
Наприклад, при виконанні корекції варусної деформації або антекурвації, яка
викликає натяг судинно-нервових структур, слід виконувати профілактичний
реліз тарзального каналу [208, 210]. За наявності невідповідності довжини
кінцівок, коли оперована кінцівка коротша, необхідно уникати закриваючих
клиновидних остеотомій, з метою попередження додаткового вкорочення
[191, 213–215].
Takakura et al. [216] представили результати низької гомілкової
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надкісточкової остеотомії для корекції однобічного остеоартрозу НГС. У
дослідженні наведені артроскопічні докази формування фібрознохрящової
тканини, що доводить їх гіпотезу про те, що корекція деформації,
покращення

конгруентності

НГС

зменшують

навантажувальний

та

стрес

відновлення
і

довжини

сповільнюють

кінцівок

прогресування

деструктивно-дегенеративного процесу НГС [216]. Декілька досліджень дали
клінічні докази того, що надкісточкові коригувальні остеотомії послідовно
зменшують больовий синдром [89, 92, 188–191, 194, 196–199], покращують
функцію суглоба [89, 91, 92, 193-204] та збільшують діапазон рухів у ньому
[90, 92, 193, 195, 202]. При цьому ризик ускладнень є низьким та
характеризується прогресуванням ОА (3 %), рецидивами деформацій (2,6 %),
незрощеннями в зоні остеотомії (2,2 %), персистенцією больового синдрому
(2,2 %), необхідність ревізій (1,9 %), сповільненим зрощенням (1,2 %),
зменшенням об’єму рухів в суглобі (1,2 %), інфекційними ускладненнями
(4,2 %), ускладненнями з боку сухожилків (0,5 %), ураженням нервових
структур (0,5 %), переломами (0,4 %), тромбозом глибоких вен (0,1 %),
компартмент

синдром

(0,1

%),

комплексним

реґіонарним

больовим

синдромом (0,1 %), септичними артритами (0,1 %), сепсисом (0,1 %) [89, 92,
193-204, 216–222]. Незважаючи на те, що переважна більшість доказів
обмежується

ретроспективною

оцінкою,

проспективні

дослідження

показують додаткову валідність надкісточкових коригувальних остеотомій.
Pagenstert et al. [202] провели проспективну порівняльну оцінку та показали,
що після реконструктивної операції больовий синдром зменшився, а функція
значно поліпшилася при значному збільшенні спортивної активності. Проте
дослідження також виявило прямий зв'язок між спортивною активністю та
швидкістю потреби у повторній реконструкції. Тому, після проведення
хірургічного втручання, пацієнтів слід попереджати про заборону залучення
до ударних видів спорту, які можуть збільшити ризик повторних хірургічних
процедур.
Крім того, в 2011 році Knupp et al. [199] провели проспективне
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дослідження, де використали алгоритм для визначення процедури, яку
необхідно провести одночасно з надкісточковою остеотомією для досягнення
кращого результата. Дослідження показало суттєве зменшення больового
синдрому та підвищення функціональної оцінки НГС та стопи за AOFAS, що
доводить необхідність виконання додаткових процедур [199]. Більшість
проспективних та ретроспективних досліджень доводять ефективність
коригувальних

надкісточкових

остеотомій

для

зменшення

болю

та

підвищення функції стопи при кутових деформаціях на рівні НГС. При цьому
ризик ускладнень є мінімальним [89, 92, 193–204, 216–222]. Найчастіше
повідомляється про поверхневі інфекції, так в одному дослідженні вказують
на 27 з 32 зареєстрованих випадків (84,4 %) таких інфекцій. При цьому 18 з
них характеризувалися подальшим прогресуванням остеоартрозу, що
потребувало тотального ендопротезування чи артродезу [221].
Враховуючи вищевказане, перспективним напрямком у дослідженнях є
розробка системи прогнозування з визначенням факторів ризику, які
призводять

до

прогресування

деструктивно-дистрофічних

змін,

що

обумовлює альтернативний хірургічний курс. Крім того, часто повідомляють
про рецидиви деформацій, недостатню або надмірну корекцію, додатково
підкреслюючи необхідність відповідного відбору пацієнтів та ретельне
передопераційне планування для досягнення правильної корекції деформації.
У 2014 році Colin et al. [87] провели ретроспективне порівняльне
дослідження

позиціонування

надп’яткової

кістки

після

виконання

надкісточкової коригувальної остеотомії та тоального ендопротезування
НГС. Вони показали, що геометрія стопи краще відновлюється після
тотального ендопротезування. При цьому автори вважають, що отримання
такого результату стало можливим завдяки додатковим хірургічним
процедурам з стабілізації та корекції осі суглоба, що виконувалася під час
тотального ендопротезування [87]. З огляду на цю інформацію, необхідно
приділяти

більше

уваги

біомеханічному

обстеженню

пацієнтів

та

передопераційному плануванню. Це особливо стосується молодих та
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активних пацієнтів, у яких виконання надкісточкової коригувальної
остеотомії спільно з додатковими процедурами з стабілізації та відновлення
балансу заднього відділу стопи може відстрочити необхідність тотального
ендопротезування або артродеза.
7.1.2 Показання,

протипоказання

та

принципи

виконання

коригувальних надкісточкових остеотомій
На підставі аналізу власних клінічних спостережень та літературних
джерел нами уточнені показання та протипоказання до виконання
коригувальних надкісточкових остеотомій.
Показання для виконання надкісточкової коригувальної остеотомії
великогомілкової кістки:
1. Асиметричний остеоартроз НГС з наявністю варусної або вальгусної
деформації та збереженою на 50 % та більше суглобовою поверхнею
надп’ятково-великогомілкового суглоба.
2.

Ізольовані

остеохондральні

ушкодження

латерального

або

медіального відділів НГС на тлі їх перевантаження.
3. Порушення розвитку дистального епіметафізу великогомілкової
кістки, що характеризується дисконгруентністю суглоба з варусною або
вальгусною його деформацією.
4. Торсійна деформація великогомілкової кістки.
5. Хибно консолідовані переломи ДЕМ великогомілкової кістки з
наявною деформацією вісі НГС.
6.

Корекція

осі

суглоба

перед

виконанням

тотального

ендопротезування НГС.
7. Рецидиви деформації на тлі незрощень після виконання артродезу
НГС.
8. Залишкові паралітичні деформації НГС.
9. Деформації осі НГС на тлі вродженої клишоногості.
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10. Порушення конгруентності НГС при ревматоїдному артриті за
умови збереження суглобових поверхонь надп’яткової та великогомілкової
кісток.
11. Деформації НГС на тлі гемофільної артропатії.
Серед

протипоказань

до

виконання

надкісточкових

остеотомій

виділяють абсолютні та відносні.
Абсолютними протипоказаннями є:
1. Термінальні стадії остеоартрозу НГС при яких збережено менше
50 % суглобової поверхні.
2. Декомпенсована нестабільність заднього відділу стопи.
3. Наявність гострої або хронічної інфекції гомілки та стопи.
4. Виражена судинна недостатність.
5. Важкий неврологічний дефіцит та нейропатичні розлади.
До

відносних

протипоказань

для

виконання

надкісточкових

коригувальних остеотомій гомілки ми віднесли:
1. Відсутність порозуміння (комплайенсу) з пацієнтом.
2. Пацієнти старшої вікової групи – 70 років та більше.
3. Остеопороз або остеопенія кісток НГС.
4. Куріння.
5. Інсулінозалежний цукровий діабет.
6. Хронічні порушення або дефекти шкіри і м’яких тканин в зоні НГС.
Принципи

виконання

надкісточкової

коригувальної

остеотомії

великогомілкової кістки. Остеотомія, виконувана в місці розташування
центра обертання кута деформації (CORA), вимагає лише корекції кута
деформації. Якщо остеотомія виконується в іншому місці, ніж CORA, але ось
корекції кута (angulation correction axis (ACA)) розташована на CORA,
необхідне вкорочення та зменшення кута корекції. ACA - це точка в просторі,
яка являє собою шарнір, навколо якого виправляється деформація (рис. 7.1.,
рис. 7.2.).
Остеотомія не повинна виконуватися далеко від CORA і ACA, оскільки
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це призведе до вторинної деформації та посилить вкорочення сегменту. При
виконанні коригувальної остеотомії, якщо ACA розташована на опуклій
частині кістки, необхідна корекція з клином відкриття. Якщо має місце
зворотна ситуація, відбувається з клином закриття. Важливо відмітити, що в
обох ситуаціях протилежний кортикальний шар кістки повинен залишатися
недоторканим. Остеотомії завжди повинні виконуватися якомога ближче до
рівня деформації, щоб відновити нормальний кут і відновити центр та ось
НГС для правильної біомеханічної функції.

Рис. 7.1. Визначення деформації великогомілкової кістки у прямій
(передньо-задній) проекції. а) Середньо-діафізарна вісь демонструє центр
обертання кута деформації (CORA) на рівні середньої третини діафіза з
кутом деформації 30° при нормальних проксимальних та дистальних
суглобових

співвідношеннях.

в)

Нормальний

MPTA

(медіальний

проксимальний тібіальний кут) в поєднанні порушеним LDTA (латеральним
дистальним тібіальним кутом) та деформацією на рівні дистальної суглобової
лінії. LDTA менше норми вказує на наявність вальгусної деформації з
центром обертання на рівні суглобової лінії. с) Графічно зображений
нормальний LDTA та d) перетин вісі великогомілкової кістки з віссю
деформації, що формує центр обертання кута деформації (CORA), який
становить 16°. (Адаптовано з [210]).
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Рис. 7.2. Вибір остеотомії (відкритий клин, закритий клин, нейтральна).
Коли точка АСА (вісь корекції кута деформації) розташована на опуклій
стороні кістки, застосовують корекцію з відкритим клином. Коли точка АСА
розташована на увігнутій стороні, застосовують корекцію з закритим клином.
Іноді, хоча це застосовується рідко, можна виконати коригувальну
остеотомію з нейтральним клином, коли однаковий ступінь відкриття та
закриття дозволить виправити деформацію. Величина корекції позначена як
α. (Адаптовано за [210]).
Обчислення ступеня корекції деформації. На етапі передопераційного
планування необхідно розрахувати ступінь резекції клина або кількість
кісткового трансплантата, що необхідні для досягнення бажаного ступеня
корекції. Для розрахунку необхідного ступеня корекції використовують
обґрунтовану та відому формулу [205,214].
H = tg α1W

(7.1)

де H – висота клина для резекції або відкриття, α1 – кут деформації з
градусом гіперкорекції, W – ширина гомілкової кістки на рівні остеотомії в
мм [205, 214]. Використовуючи це рівняння можна отримати 100 % корекцію
(співвідношення 1:1), з визначенням до міліметрів розміру клину резекції або
клину вставки при корекції до 5-6 см [214]. При цьому рекомендованою є
гіперкорекція від 2° до 5° [193, 195, 216]. При виконанні надкісточкових
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коригувальних остеотомій використовують латеральний, медіальний та
серединний (передній) хірургічні доступи, вибір яких обумовлений вибором
виду та рівня остеотомії.
7.1.3 Методика

надкісточкових

коригувальних

остеотомій

великогомілкової та малогомілкової кістки
При

виконанні

використовують

надкісточкових

латеральний,

медіальний

коригувальних

остеотомій

та

(передній)

серединний

хірургічні доступи, вибір яких обумовлений вибором виду та рівня
остеотомії. В разі, коли однакові деформації мають місце у малогомілковій та
великогомілковій кістках, остеотомія повинна виконуватися на однаковому
рівні в обох кістках. Залежно від деформації осі гомілки, обирають одну з
наступних комбінацій остеотомій: великогомілкова та малогомілкова
остеотомія з відкритим клином, велико- та малогомілкова остеотомія з
закритим клином, тібіальна остеотомія з відкритим та фібулярна з закритим
клином. При застосуванні подовжуючої кутової коригувальної остеотомії
великогомілкової

кістки,

малогомілкова

кістка

остеотомується

дещо

дистальніше великогомілкової (рис. 7.3-7.5).

LDTA = 76°

LDTA = 89°

а
б
Рис. 7.3. Рентгенограми до (а) та після (б) виконання коригувальної
девальгізуючої супрамалеолярної остеотомії обох кісток гомілки.
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LDTA =

LDTA =

102°

88°

а
б
Рис. 7.4. Рентгенограми до (а) та після (б) виконання коригувальної
деваризуючої супрамалеолярної остеотомії обох кісток гомілки.

а
б
Рис. 7.5. Рентгенограми до (а) та після (б) виконання коригувальної
деваризуючої супрамалеолярної остеотомії обох кісток гомілки, що
доповнена піднадп’ятковим коригувальним артродезом.
Якщо деформація малогомілкової кістки відсутня, а верхівка кута
деформації ДЕМ великогомілкової кістки біля малогомілкової кістки,
остеотомія фібули не виконується, оскільки вона не буде зачіпатися під час
корекції.
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Методологія та принципи виконання надкісточкової клиноподібної
коригувальної остеотомії. Для досягнення адекватної корекції гомілки,
необхідно захищати всі м’якотканинні структури з метою попередження їх
ятрогенного ушкодження. Після виконання хірургічного доступа, під ЕОП
контролем проводять спицю-маркер паралельно до суглобової поверхні, як
еталон при корекції. Серія спиць маркерів може бути проведена на етапі
підготовки, в якості направлювачів при остеотомії. Перед остеотомією
потрібно ретельно перевірити правильність розташування маркерів для
уникнення

появи

вторинної

деформації.

Остеотомію

виконують

за

допомогою осциляторної пилки. При цьому, для уникнення ушкодження
протилежного кортикального шару кістки, закінчувати остеотомію можна за
допомогою остеотома. Протилежний кортикальний шар та окістя не
пересікаються, а використовуються як шарнір для корекції та підтримки
стабільності.

При

застосуванні

відкриваючої

клиновидної

остеотомії

застосовують кістковий трансплантат вид якого визначається хірургом в
залежності від індивідуальних особливостей пацієнта та розміру необхідної
корекції.
Фокусна купольна надкісточкова остеотомія. Ця остеотомія може
виконуватися відкритим або черезшкірним доступом з застосуванням серії
дрібних остеотомів. Для відкритої техніки, вкрай важливою є протекція
нервово-судинних структур та контроль відсутності їх фіксації до
дистального кісткового фрагмента, що низводиться. Циліндричну форму
остеотомії можна створити за допомогою кількох прийомів. Найчастіше один
стрижень Шанца розміщується центрально і паралельно суглобовій поверхні
у фронтальній і сагітальній площинах, щоб виступати в якості точки
повороту для арочної остеотеотомії. Над штифтом розміщують купольний
остеотом, а вздовж дуги створюється серія свердловин. Отвори повинні бути
пробурені під ЕОП контролем від одного кортикального шару до
протилежного. Остеотом або пилка використовується

для з'єднання

свердловин, що завершують остеотомію. Дистальний фрагмент зміщується
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для корекції деформації відповідно до передопераційного плану. Стрижень
Шанца можна використовувати для позиціонування дистального фрагмента
перед фіксацією.
Фіксація після коригувальної остеотомії. Стабільність та надійність
фіксації після виконання коригувальної остеотомії є вкрай важливою для
кінцевих результатів. В літературі немає єдиної думки стосовно вибору
засобів фіксації при виконанні коригувальних остеотомій. Одні автори
вважають, що питання вибору фіксаторів є виключною прерогативою
хірурга, при цьому немає принципових відмінностей при застосуванні різних
видів пластин або гвинтів [191, 193]. Однак, в більшості публікацій, питанню
вибору фіксаторів приділяється значна увага [200–210]. У порівнянні зі
стандартними пластинами для зануреного МОС, технологія блокованих
пластин має значні переваги у забезпеченні жорсткості та стабільності при
фіксації. Компресія, в зоні остеотомії також сприяє кістковому зрощення та
покращує стабільність. Навіть при відкритих клиноподібних остеотоміях,
при

застосуванні

бажано

кортикально-спонгіозних

застосовувати

компресію

в

зоні

кісткових

трансплантантів,

остеотомії.

Ряд

авторів

рекомендують при можливості виконувати міжфрагментарну фіксацію [94,
95]. Надкісточкові коригувальні остеотомії є методом вибору при лікуванні
пацієнтів з наслідками ушкодження кісток НГС при наявності кутових
деформацій за умови незначно- або помірновиражених дегенеративнодистрофічних змін у ньому, що найчастіше проявляються післятравматичним
остеоартрозом І-ІІІ стадії. Цей метод є варіантом високоефективного
органозберігаючого хірургічного лікування. Численними ретроспективними
та проспективними дослідженнями доведено, що надкісточкова коригувальна
остеотомія дозволяє ефективно зменшити больовий синдром та підвищити
функціональну здатність суглоба і активність пацієнтів [88–92, 193–204].
Однак, для досягнення оптимальних результатів необхідно проводити
ретельний підбір пацієнтів з урахуванням індивідуальних особливостей,
коморбідності, характеру деформації та стану суглоба. Для коректного
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виконання

хірургічної

процедури

вкрай

важливою

є

система

передопераційного планування. Крім того, для досягнення позитивного
результату, хірург має бути добре обізнаним з можливостями, перевагами та
недоліками існуючих систем фіксації, що забезпечують найбільш стабільну
та надійну фіксацію, дозволяють забезпечити компресію та не ускладнюють
техніку хірургічного втручання.
7.2 Коригувальна остеотомія малогомілкової кістки та латеральної
кісточки гомілки
Багаточисельними дослідженнями доведено, що малогомілкова кістка є
головним стабілізатором НГС і від її положення повністю залежать
надп’ятково-великогомілкові взаємовідношення [223–232]. На підставі
біомеханічних досліджень M.R. Zindrick та співавтори довели, що зміщення
по довжині та зовнішня ротація малогомілкової кістки при переломах
кісточок з зовнішнім “підзвихом” стопи призводить до сублюксації
надп’яткової кістки навіть у випадках, коли дельтоподібна зв’язка
залишається інтактною [232–233]. При цьому зміщення надп’яткової кістки
на 1 мм призводить до зменшення площі опорної поверхні на 42 % та
двохкратному збільшенню питомого тиску на суглобовий хрящ, а при
зміщенні надп’яткової кістки на 3 мм, площа контакту в тібіоталарному
зчленуванні зменшується більше ніж на 60 % [229, 232–233].
Отже, позитивний результат при лікуванні наслідків переломів
кісточок гомілки можливо отримати тільки при усуненні ротаційного
зміщення та відновлення довжини малогомілкової кістки/латеральної
кісточки, що забезпечує відновлення біомеханічної осі та конгруентності
НГС. При цьому, в разі настання консолідації уламків латеральної кісточки у
хибному положенні, їх роз’єднання з метою репозиції стає вкрай утрудненим,
а хірургічна процедура вельми травматичною та не прогнозованою через
наявність

порушень

кровопостачання,

локального

остеопорозу,
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прогресуючих дегенеративно-дистрофічних змін з боку суглобового хряща,
виражених рубцево-фіброзних змін з боку дистального між гомілкового
синдесмозу, а також з боку кісток НГС.
В таких випадках методом вибору при хірургічному лікуванні є
коригувальна остеотомія малогомілкової кістки або латеральної кісточки.
7.2.1 Надкісточкова коригувальна остеотомія малогомілкової кістки
Сучасний арсенал методик коригувальної остеотомії малогомілкової
кістки представлений різними варіантами її виконання на рівні нижньої
третини над рівнем дистального міжгомілкового синдесмоза. Серед них
розглядаються косі, поперечні, z-подібні остеотомії, остеотомії за типом
«російського замка», що виконуються в нижній третини малогомілкової
кістки та дозволяють виконати її подовження [225, 228, 230, 234–239].
Коригувальна остеотомія в нижній третині малогомілкової кістки
дозволяє виконати незначну де ротацію та подовжити фібулу. При цьому, для
успішної реконструкції необхідне анатомічне розташування латеральної
кісточки у фібулярній вирізці великогомілкової кістки. Відтак, обов’язковим
елементом даної процедури є видалення рубцево-фіброзної тканини з зони
синдесмозу, що ускладнює хірургічну процедуру, підвищує травматичність та
тривалість операції, а також подовжує реабілітаційний період. У дослідженні
van Wensen et al. [234], у всіх випадках проводили поперечну фібулярну
остеотомію, а діастаз, що утворювався після подовження заповнювали
аутогенним кістковим трансплантантом з іпсилатерального дистального
метафізу гомілки. Задовільні результати (відмінні і добрі) були отримані у 12
випадках (70,6 %). Найважливішими детермінантами клінічного результату
були наявність дегенеративного остеоартриту в момент остеотомії та
передопераційного діапазону рухів НГС. Незадовільні (вкрай погані та погані)
результати фіксували у пацієнтів, які при передопераційному обстеженні мали
виражені дегенеративні зміни НГС та значні обмеження об’єму активних та
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пасивних рухів. Незважаючи на незадовільний результат у цих випадках
(29,4 %), пацієнти відмічали зменшення больового синдрому та поліпшення
опороздатності кінцівки завдяки зменшенню вальгусної деформації на рівні
НГС. Weber and Simpson [235] оцінили результати лікування 23 пацієнтів, які
мали хибно консолідований перелом латеральної кісточки, з приводу чого їм
виконувалася коригувальна подовжуюча остеотомія. За їх даними 74 %
пацієнтів оцінили результати як відмінні і добрі, а 26 % як задовільні та погані
[235]. Offierski повідомив про результати лікування 11 пацієнтів з
хибноконсолідованими
лікувалися

з

переломами

застосуванням

латеральної

подовжуючої

кісточки

коригувальної

гомілки

які

остеотомії

малогомілкової кістки. При цьому 91 % мали добрий функціональний
результат [239].
Клінічні фактори, що впливають на результат, представлені передусім
якістю репозиції, а також ступенем після травматичного остеоартрозу на
момент хірургічного лікування. Marti et al. [238], висловили припущення, що
клінічний результат пов'язаний переважно з передопераційною рухливістю
НГС. Тільки серйозно порушена функція НГС вважалася протипоказанням
до

реконструктивної

хірургії

[238].

Дослідники

наполягають,

що

якнайшвидше виконання коригувальної остеотомії покращить біомеханіку
НГС та уповільнить дегенеративний процес, при цьому стадію остеоартрозу
вони не беруть до уваги. Нами проведено багатофакторний кореляційний
аналіз факторів, що визначають прогноз позитивного або негативного
результату виконання органозберігаючої операції – коригувальної остеотомії
кісток НГС, що буде представлений нижче (див. розділ 9).
Показання до виконання надкісточкової коригувальної остеотомії
малогомілкової кістки:
 наявність хибної консолідації малогомілкової кістки після переломів
кісточок гомілки тип 43 та 44 за АО OTA;
 незначно або помірно виражений післятравматичний остеоартроз (ІІІІ стадія за Келгрен та Лоуренс);
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 незначне або помірне передопераційне обмеження амплітуди рухів в
ураженому суглобі;
 відсутність протипоказань до хірургічного лікування (загальний
стан,

коморбідність:

остеоартропатії,

ожиріння,

інфекції,

виражений

остеопороз тощо).
Особливості методики. При виконанні надкісточкової коригувальної
остеотомії малогомілкової кістки обмежена можливість корекції ротаційного
та кутового зміщення, а ступінь корекції вкорочення обмежена структурами
дистального міжгомілкового синдесмозу та міжкістковою мембраною
гомілки. Це обумовлює значну травматичність даного методу хірургічного
лікування, необхідність додаткової тібіофібулярної фіксації (рис. 7.6),
подовження періоду розвантаження оперованої кінцівки, що в цілому
погіршує прогноз та результати лікування.

А

Б

В
Рис.

7.6.

Методики

надкісточкових

коригувальних

остеотомій

малогомілкової кістки в нижній її третині. А. Поперечна остеотомія (схема та
рентгенограми до і після операції). Б. Коса остеотомія (схема та
рентгенграми до і після операції). В. Остеотомія за типом «замок» (схема та
рентгенграми до і після операції).
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При цьому не має значення яка саме методика подовжуючої остеотомії
обирається – коса, поперечна, «замок» (рис. 7.6).
Результати рентгенологічних досліджень, комп’ютерної томографії,
МРТ, а також інтраопераційна картина, що отримані при обстеженні та
лікуванні пацієнтів з хибно консолідованими переломами малогомілкової
кістки показали, що після перелому кісточок гомілки із зміщенням, виникає
типова дислокація уламків малогомілкової кістки, яка характеризується
зміщенням дистального уламка догори, назовні, зовнішньою його ротацією
та інтерпозицією окістя та м’яких тканин між уламками. На підставі аналізу
діагностичних досліджень, встановлено, що при переломах кісточок із
зміщенням та інтерпозицією у терміни до 6 місяців, повноцінного кісткового
зрощення малогомілкової кістки не відбувається (рис. 7.7).

а
б
Рис. 7.7. Рентгенограми пацієнтки А, 24 роки, хибно консолідований
перелом латеральної кісточки гомілки через 6 місяців після первинної
травми: а) рентгенограма – хибно-консолідований перелом латеральної
кісточки гомілки, тип 44В3за АО, хибний підхід до лікування; б) МСКТ –
відсутнє повноцінне кісткове зрощення уламків малогомілкової кістки.
Даний факт обумовлює можливість виконання щадної косої остеотомії
(розділення уламків по лінії перелому, що візуалізується інтраопераційно),
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дебрідменту, репозиції та стабільно-функціонального остеосинтезу, що
виконується згідно методики, після ревізії та дебрідменту медіальної зони
НГС.

В

подальшому

виконується

ревізія

стабільності

дистального

міжгомілкового синдесмозу (хук-тест) і за необхідності забезпечується його
стабілізація. Відновлення медіальної зони НГС виконується в останню чергу.
Така лікувальна тактика застосована при лікуванні пацієнтів з хибно
консолідованими

переломами

малогомілкової

кістки,

коли

давність

первинної травми не перевищувала 6 місяців (рис. 7.7, 7.8).

Рис. 7.8. Рентгенограми пацієнтки А, 24 роки, хибно консолідований
перелом латеральної кісточки гомілки після виконання надкісточкової
коригувальної остеотомії, дебрідменту, репозиції та МОС (пряма проекція,
бокова проекція, 30° внутрішньої ротації).
7.2.2 Модифікована методика коригувальної остеотомії латеральної
кісточки гомілки
При переломах малогомілкової кістки із зміщенням, коли давність
травми складає понад 6 місяців та спостерігається зрощення кісткових
уламків

у

хибному

положенні

формується

типова

картина.

Вона

характеризується вкороченням, зовнішньою ротацією та латералізацією
зовнішньої кісточки, “підзвихом” надп’яткової кістки назовні, значними
рубцевими змінами на рівні ДМГС та в медіальній зоні НГС, а також
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дисконгруентністю ураженого суглоба. При цьому, в ділянці перелому
відбувається формування кісткового мозолю з вираженими змінами
кісткових орієнтирів, локальним остеопорозом, рубцевою тканиною навколо.
Це значно ускладнює виконання надкісточкової коригувальної остеотомії за
описаними вище методиками, обумовлює високу травматичність та подовжує
час хірургічного втручання, а результати стають важко прогнозованими через
необхідність тривалого розвантаження оперованої кінцівки (до видалення
позиційного тібіофібулярного гвинта – 8-10 тижнів), зміни кровопостачання,
прогресування остеопорозу та остеоартрозу НГС.
Нами запропоновано модифіковану методику коригувальної остеотомії
латеральної кісточки гомілки, що характеризується простою технікою
виконання, відсутністю необхідності втручання на структурах ДМГС,
можливістю трьохплощинної корекції положення латеральної кісточки з
збереженням зв’язкового апарата латеральної зони НГС [240-246]. Для
виконання металоостеосинтезу з забезпеченням необхідної стабільності
кісткових фрагментів та кісткового трансплантанта нами розроблено
оригінальний металофіксатор (рис. 7.9) [244].

Рис. 7.9. Оригінальний металофіксатор для МОС при коригувальних
остеотоміях латеральної кісточки гомілки (патент України на корисну модель
№ 131977 «Пластина для остеосинтезу при коригувальній остеотомії
латеральної кісточки гомілки») [244].
Пластина має анатомічну форму та розроблена для застосування з
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правого та лівого боків. В проксимальній частині вона має 1/3 трубчасту
форму з отворами під не блоковані кортикальні 3,5 мм гвинти, в дистальній
частині містить 3 отвори під блоковані 2,0 мм гвинти та закінчується двома
загнутими під 90° гачками з отворами під 1,6 мм спиці Кіршнера, введення
яких дозволяє підвищити стабільность фіксації кісткових фрагментів і
трансплантата. Застосування розробленої пластини полегшує техніку
остеосинтеза, зменшує ризик втрати корекції на етапах остеосинтезу, дозволяє проводити функціональне лікування без гіпсової іммобілізації та
покращує результати лікування. Крім того, застосування блокованих на
пластині гвинтів обумовлює надійність фіксації дистального кісткового
фрагмента. Нами було проведено імітаційне комп’ютерне моделювання
системи «остеотомована кістка – оригінальний фіксатор» та досліджено
зміни напружено-деформованого стану даної системи при фізіологічних
навантаженнях (див. розділ 4). Результати дослідження показали, що
розроблений фіксатор має міцність та забезпечує стабільність і жорсткість
фіксації компонентів системи при металлоостеосинтезі (кісткові фрагменти,
кістковий трансплантат, пластина, гвинти, спиці) на рівні, що дозволяє
проводити післяопераційну реабілітацію без гіпсової іммобілізації (див.
розділ 4).
Згідно модифікованої нами методики, на першому етапі операції
виконується ревізія медіальної зони НГС з видаленням рубцево-змінених
залишків капсульно-зв’язкового апарата, які виповнюють розширений
внутрішньосуглобовий простір під медіальною кісточкою гомілки. В
наступному, з латерального доступу, виконується поперечна остеотомія
латеральної кісточки на рівні горизонтальної лінії суглобової щілини НГС.
При цьому капсульно-зв’язковий апарат латеральної зони НГС залишають
інтактним, а окістя латеральної кісточки не відшаровують. Остеотомована
латеральна кісточка низводиться, деротується, медіалізується та зміщується
до переду, що дозволяє усунути дисконгруентність у НГС. Простір, що
утворюється після низведення та зміщення кісточки заповнюється кістковим
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кортикально-спонгіозним аутотрансплантантом. В подальшому виконується
металоостеосинтез пластиною, що дозволяє досягти стабільної фіксації
трансплантанта та кісточки в досягнутому положенні. Останнім етапом
виконується відновлення дельтоподібної зв’язки та капсули медіальної зони
НГС (рис. 7.10, 7.11). Шкіра ушивається пошарово.

а
б
Рис. 7.10. Рентгенограми пацієнта з хибно консолідованим переломом
латеральної кісточки гомілки в прямій та боковій проекціях до (а) та в
прямій, боковій проекціях та 30° внутрішньої ротації через 1 рік 3 місяці (б)
після коригувальної остеотомії латеральної кісточки гомілки за розробленою
методикою з застосуванням оригінального металофіксатора. Позначення:
коло – вкорочення латеральної кісточки (а) та після його усунення (б),
стрілка – розширений простір під медіальною кісточкою (а) та відновлення
його розмірів (б); пунктирне коло – ділянка перебудови кісткового
трансплантата (б).
Упродовж перших 4 тижнів застосовується імобілізація у гіпсовій
пов’язці «чобіток», а упродовж наступних 4 тижнів – функціональний ортез з
дозованим навантаженням на оперовану кінцівку. Упродовж перших 4-х
тижнів, з метою оптимізації консолідації та перебудови кісткового
аутотрансплантанта

застосовується

збагаченої тромбоцитами.

триразове

введення

аутоплазми
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а

Рис.

7.11.

б

МСКТ

(а),

в
рентгенограми

(б)

пацієнта

з

хибно

консолідованим переломом кісточок гомілки через 11 місяців після травми та
рентгенограми в прямій та боковій проекціях через 2,5 роки після (в)
коригувальної остеотомії латеральної кісточки гомілки за розробленою
методикою. Позначення: коло – хибна консолідація латеральної кісточки з
вкороченням та ротацією (а-б) та після відновлення її довжини (в), стрілка –
хибне положення латеральної кісточки на рівні дистального міжгомілкового
синдесмозу (а) та відновлення її положення (б); пунктирне коло – ділянка
перебудови кісткового трансплантата.
7.3 Алгоритм вибору методики коригувальної остеотомії в разі
післятравматичних фронтальних деформацій у ділянцінадп’ятковогомілкового суглоба
Нами розроблено алгоритм вибору методики коригувальної остеотомії
при наявності післятравматичної вальгусної або варусної деформації в
ділянці НГС (рис. 7.12).
.

Рис. 7.12 Алгоритм вибору методики коригувальної остеотомії при післятравматичних варус/вальгус деформаціях
в ділянці НГС.
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Даний алгоритм впроваджений при лікуванні пацієнтів основної групи,
яким були визначені показання до проведення коригувальної остеотомії з
метою відновлення біомеханічної осі НГС та збереження його функції за
умови незначно або помірно вираженого післятравматичного деструктивнодегенеративного ураження та збереження цілісності суглобового хряща.
На підставі аналізу літературних джерел, власного клінічного досвіду
та ретроспективного аналізу результатів лікування пацієнтів в групі
порівняння нами були уточнені та згруповані показання та протипоказання
до виконання коригувальних остеотомій на рівні дистального відділу гомілки
[241–243]. Останні стали критеріями включення пацієнтів в групу
дослідження. Розроблений алгоритм може застосовуватись для визначення
підходу у хірургічному лікуванні обраної категорії пацієнтів та базується на
результатах клінічного та рентгенологічного обстеження.
Важливою

умовою

успішного

його

застосування

є

розуміння

біомеханіки НГС, гомілки та стопи, орієнтація хірурга серед можливих
варіантів

хірургічної

обстеження

та

а

планування.

плантобарометричних
панорамними,

корекції,

досліджень

навантажувальними

також

адекватне

Останнє
та

передопераційне

вимагає

скіалогічних

рентгенограмами

проведення

вимірювань

за

ураженої

та

контрлатеральної кінцівки.
Необхідними кроками є визначення типу деформації, рівня центру
обертання кута деформації (CORA), дослідження латерального дистального
тібіального кута (LDTA) (рис. 7.13).
Розуміння

потенційних

можливостей,

переваг,

недоліків

та

потенційних ускладнень існуючих методик коригувальних остеотомій (див.
розділ 7.1.1, табл. 7.1) на обраному рівні також є необхідною передумовою
для успішного застосування даного виду хірургічного лікування.
Розроблений алгоритм є дискретним, покроковим та альтернативним,
що забезпечує однозначність та простоту вибору лікувальної тактики
(рис. 7.12).
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Рис. 7.13. Нормальні анатомічні співвідношення великогомілкової
кістки.

А.

Пряма

(передньо-задня)

проекція:

MPTA

(медіальний

проксимальний тібіальний кут) та LDTA (латеральний дистальний тібіальний
кут). В. Бічна (латеральна) проекція: PPTA (проксимальний задній тібіальний
кут) та ADTA (передній дистальний тібіальний кут). Адаптовано за [211].
Клінічний приклад 1 (надкісточкова коригувальна девальгізуюча
остеотомія великогомілкової та малогомілкової кісток гомілки). Пацієнт Л.,
54 роки. В результаті виробничої травми стався перелом ксточок лівої
гомілки, тип 44С3 за АО ASIF. За місцем проживання пацієнту виконано
хірургічне лікування. В результаті хибної тактики лікування з нехтуванням
значенням відновлення анатомії малогомілкової кістки, не обґрунтованою
фіксацією

дистального

міжгомілкового

синтезмозу,

нехтуванням

дисконгруентністю НГС, що визначалася на контрольних післяопераційних
рентгенограмах, у пацієнта розвинулася вальгусна установка лівої стопи з
перевантаженням та деформацією дистального відділу великогомілкової
кістки (рис. 7.14 а, б). Через 8 місяців після лікування пацієнт звернувся за
допомогою зі скаргами на стійкий больовий синдром, виражений набряк,
обмеження активних та пасивних рухів у НГС, вальгусну деформацію на
рівні НГС, що (зі слів пацієнта) прогресивно зростала за останні кілька
місяців, відколи пацієнту видалили позиційний гвинт з ДМГС та дозволили
ходьбу. Скіалогічні дослідження показали, що LDTA лівої великогомілкової
кістки склав 76° (вальгусна деформація), правої 92° (норма). Вираженість
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після травматичних деструктивно-дистрофічних змін в ураженому суглобі
була не значною (остеоартроз І-ІІ за Kelgren&Lowrence) (рис. 7.14 в, 7.15).

а

б

в
Рис. 7.14. Рентгенограми пацієнта Л., 54 роки після перелому кісточок
лівої гомілки, тип 44С3 за АО ASIF (а, б) та через 8 місяців (б, в) після хибної
техніки хірургічного лікування. Незрощення та вкорочення малогомілкової
кістки після лікування (в).
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Рис. 7.15. Клінічний огляд пацієнта Л., 54 роки з переломом кісточок
лівої гомілки, тип 44С3 за АО ASIF через 8 місяців після хірургічного
лікування травми з хибною технікою. Вальгусна устанока лівої стопи.
Вальгусна

деформація

на

рівні

дистального

епіметафіза

лівої

великогомілкової кістки, перевантаження латерального відділу лівого НГС,
післятравматичний остеоартроз І-ІІ.
Після

проведення

клініко-рентгенологічного

обстеження

були

визначені показання до виконання над кісточкової коригувальної остеотомії
обох кісток лівої гомілки. При виборі тактики хірургічного лікування та
методу коригувальної остеотомії було реалізовано розроблений нами
алгоритм (рис. 7.16). Під час проведення хірургічної процедури виконувалася
інтраопераційна розмітка та ЕОП контрольна етапах остеотомії та після МОС
(рис. 7.17). В післяопераційному періоді оперований НГС був імобілізований
у гіпсовій пов’язці «чобіток» упродовж перших 6 тижнів, при цьому опора на
оперовану кінцівку не дозволялася. З 7-го по 12-й тиждень пацієнту
дозволяли дозовану опору на оперовану кінцівку в імобілізуючому
функціональному ортезі ( посилена гіпсова пов’язка з гумовим каблуком під
навантаження). Після припинення імобілізації проводили активну лікувальну
фізкультуру, пацієнту виготовлено індивідуальні ортопедичні устілки,
ортопедичне взуття. Упродовж 3 місяців призначалася хондрометаболічна
терапія, що включала прийом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та
хондроїтину сульфату, а також 5-ти кратне внутрішньо суглобове введення
комбінованого препарату гіалуронової кислоти та сукцинату натрію.
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Рис. 7.16. Алгоритм вибору методики колекційної остеотомії при після
травматичних варус/вальгус деформаціях в ділянці надп’ятково-гомілкового
суглоба.

Рис.

а
7.17.

рентгенконтроль

б
Інтраопераційний
пацієнта

Л.,

кістковопластичної латеральної
надкісточкової

остеотомії

(а)
54

та
роки

післяопераційний
після

(б)

коригувальної

з відкритим клином (девальгізуючої)

великогомілкової

кістки

+

коригувальна

надкісточкова кістковопластична подовжуюча остеотомія малогомілкової
кістки.
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Диспансерний нагляд та корекцію медикаментозного лікування
проводили 1 раз на рік. Віддалені результати лікування пацієнта простежені
упродовж 5,5 років. Рентгенологічний контроль показав, що за 5,5 років у
пацієнта відбулося повноцінне кісткове зрощення та перебудова кісткових
трансплантатів в місцях остеотомії, корекція біомеханічної вісі гомілка-стопа
зберіглася

(рис.

7.18).

За

цей

час

відбулося

прогресування

післятравматичного остеоартроза НГС (ІІІ ст. за Kellgren&Lowrence) (рис.
7.18).

Рис. 7.18. Рентгенграми в навантаженні через 5,5 років пацієнта Л., 54
роки. Консолідація та пербудова кісткових аутотрансплантантів, відновлення
біомеханічної осі гомілковостопного суглоба, ОА ІІІ за Келгрен-Лоуренс.
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При

цьому,

за

даними

контрольних

рентгенограм,

суттєве

прогресування остеоартрозу відбулося у перші 2 роки після операції, тоді як
за останні 3,5 роки рентгенологічний результат залишається стабільним. Це
свідчить про те, що відновлення біомеханіки НГС забезпечує суттєвий
органозберігаючий ефект у віддаленому періоді, тоді як порушена
біомеханіка у даного пацієнта призвела до значного прогресування
остеоартрозу та наростання деформації за 5-7 місців.
Функціональний

результат

через

5,5

років

засвідчив

добру

ефективність проведеного лікування в аспекті відновлення біомеханічної вісі
кінцівки, зменшення больового синдрому (оцінка за NRS – 2,5-3,0 бала) та
стійкого підвищення функціональної здатності ураженого НГС та стопи
(оцінка за AOFAS - 84 бала), збереження рухів в ураженому НГС (підошовне
згинання у НГС – 15°, тильне згинання – 10°, загальна амплітуда – 25°),
нормалізації якості життя пацієнта (оцінка за SF-36 – 597 балів) (рис. 7.19).

а
б
в
Рис. 7.19. Функціональний результат пацієнта Л., 54 роки через 5,5
років. Відновлення біомеханічної вісі кінцівки (а), помірне обмеження
амплітуди

активних

та

пасивних

рухів

(б),

рівномірний

розподіл

навантаження на стопу за даними плантобарографії (в).
Клінічний приклад 2 (надкісточкова коригувальна девальгізуюча
остеотомія латеральної та медіальної кісточок правої гомілки). Пацієнт В,
47 років. Побутова травма – перелом обох кісточок гомілки із зміщенням
уламків, тип 44В2 за АО ASIF.
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В травмпункті та амбулаторії пацієнту проводили закриту репозицію та
консервативне лікування з імобілізацією в гіпсовій лонгеті упродовж 2
місяців. В наступному пацієнту доволили навантаження. У зв’язку з значним
больовим синдромом, вираженим набряком та деформацією НГС, що з часом
наростала, пацієнт тривалий час (7 місяців) пересувався за допомогою
милиць, проходив декілька курсів фізіотерапевтичного лікування, намагався
використовувати ортопедичні устілки. Лікування, що проводилося, не
принесло бажаного результату, що спонукало пацієнта звернутися по
допомогу.
У відділення пацієнт поступив через 9 місяців після первинної травми з
скаргами на больовий синдром, набряк, де фігурацію та деформацію в
ділянці НГС та стопи, обмеження та болючість при спробах активних та
пасивних рухів, порушення опори та ходьби з боку травмованої кінцівки.
Після проведення клінічного, рентгенологічного, МРТ обстежень було
визначено, що у пацієнта виникла консолідація латеральної та медіальної
кісточок правої гомілки у хибному положенні, вальгусна установка стопи в
результаті вальгусної деформації на рівні НГС, латеральний дистальний кут
правої великогомілкової кістки в межах норми (92°) (рис. 7.20 а, в).
При цьому, за даними МРТ дослідження визначено, що стан
суглобового хряща на момент обстеження був задовільним (рис. 7.20 а, б), а
амплітуда пасивних рухів у НГС обмежена помірно. Рентгенологічна стадія
остеоартроза НГС була визначена як ІІ за класифікацією Kellgren&Lawrence.
За результатами обстеження, були визначені показання до проведення
коригувальної девальгізуючої остеотомії кісточок гомілки.
При плануванні хірургічного лікування реалізовано розроблений нами
алгоритм (7.21).
Згідно розробленого алгоритму, пацієнту було виконано девальгізуючу
подовжуючу

кістковопластичну

коригувальну

остеотомію

латеральної

кісточки гомілки за розробленою нами методикою, а також коригувальну
остеотомію медіальної кісточки гомілки (рис.7.22).
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92°

91°

а

б

в
Рис. 7.20. Рентгенографія в навантаженні (а), МРТ (б) та клінічна
картина (в) пацієнта В, 47 років при госпіталізації.

Рис. 7.21. Алгоритм вибору методики коригувальної остеотомії у
пацієнта.
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За результатами післяопераційної рентгенографії (рис. 7.22) засвідчено
відновлення конгруентності ураженого суглоба, відновлення довжини та
положення латеральної і медіальної кісточок гомілки. Вісь та анатомія
великогомілкової кістки в нормі.

92°

Рис. 7.22. Рентгенограми ураженого НГС пацієнта В, 47 років в прямій
та боковій проекціях після девальгізубчої подовжуючої коригувальної
остеотомії латеральної кісточки та медіальної кісточки гомілки.
В післяопераційному періоді оперований НГС був імобілізований у
гіпсовій пов’язці «чобіток» упродовж перших 4 тижнів, при цьому опора на
оперовану кінцівку не дозволялася. З 5-го по 9-й тиждень пацієнту дозволяли
дозовану опору на оперовану кінцівку в імобілізуючому функціональному
ортезі (посилена гіпсова пов’язка з гумовим каблуком під навантаження).
Після припинення імобілізації проводили активну лікувальну фізкультуру,
пацієнту виготовлено індивідуальні ортопедичні устілки, ортопедичне
взуття. Упродовж 3 місяців призначалася хондрометаболічна терапія, що
включала прийом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та хондроїтину
сульфату, а також 3-х кратне внутрішньо суглобове введення комбінованого
препарату гіалуронової кислоти та сукцинату натрію з інтервалом 7-10 діб.
Повторні введення проводилися кожні 6 місяців. Диспансерний нагляд та
корекцію медикаментозного лікування проводили 1 раз на рік. Віддалені
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результати

лікування

пацієнта

простежені

упродовж

2

років.

Рентгенологічний контроль (рис. 7.23) показав, що через 2 роки у пацієнта
відбулося

повноцінне

кісткове

зрощення

та

перебудова

кісткового

транспланта в місці остеотомії, корекція біомеханічної вісі гомілка-стопа
зберіглася. За час, що минув, суттєвого прогресування післятравматичного
остеоартроза

НГС

не

відбулося,

ІІ

рентгенологічна

стадія

за

Kellgren&Lowrence (рис. 7.23).

а

б
в
Рис. 7.23. Рентгенограми оперованого НГС пацієнта В, 47 років через 2
роки після коригувальної остеотомії латеральної кісточки та медіальної
кісточки до (а) та після (б) видалення метало фіксаторів, а також функція
згинання та розгинання оперованого суглоба (в).
Отже, відновлення біомеханіки НГС забезпечує органозберігаючий
ефект у віддаленому періоді, що доводять і результати клінічного
обстеження, оцінка функціонального стану суглоба та якості життя пацієнта.
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Функціональний результат через 2 роки засвідчив добру ефективність
проведеного лікування. Біомеханічна вісь кінцівки відновлена, больовий
синдром за NRS склав 2,5 бали, функціональна здатність ураженого НГС та
стопи за AOFAS - 86 балів, рухи в ураженому НГС задовільні (підошовне
згинання у НГС - 20°, тильне згинання - 10°, загальна амплітуда – 30°), якість
життя пацієнта при оцінюванні за SF-36 – 623 бали.
Клінічний приклад 3 (коригувальна остеотомія латеральної кісточки
гомілки). Пацієнтка М., 44 роки. Травма в побуті, перелом латеральної
кісточки лівої гомілки, тип 44В1 за АО ASIF. За місцем проживання
пацієнтці було призначено консервативне лікування з імобілізацією в
гіпсовій лонгеті упродовж 1,5 місяців.
Після припинення імобілізації та початку навантаження у пацієнтки
виник стійкий больовим синдромом, набряк та почала посилюватися
деформація НГС, що з часом наростала.
Через 11 місяців після первинної травми, зі скаргами на больовий
синдром, набряк та деформацію в ділянці НГС та стопи, обмеження та
болючість при спробах активних та пасивних рухів, порушення опори та
ходьби з боку травмованої кінцівки пацієнтка була госпіталізована з метою
хірургічного лікування.
Після проведення клінічного, рентгенологічного та МСКТ обстежень
було визначено, що має місце хибна консолідація перелому малогомілкової
кістки з вкороченням латеральної кісточки, хибне положення малогомілкової
кістки у вирізці великогомілкової, вальгусна установка стопи. При цьому,
латеральний дистальний кут лівої великогомілкової кістки перебував в межах
норми (89°) (рис. 7.24).
Стан

суглобового

хряща

визначався

як

задовільний,

за

навантажувальними рентгенограмами визначалася ІІ ст. післятравматичного
остеоартрозу НГС за класифікацією Kellgren&Lawrance. Амплітуда активних
та пасивних рухів у НГС була помірно обмеженою.
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Рис. 7.24. МСКТ (а), рентгенографія пацієнтки М., 44 роки з хибно
консолідованим переломом кісточок гомілки через 11 місяців після травми в
навантаженні (б), клінічна картина (в) пацієнтки до операції. Вальгусна
установка лівої стопи (в).
На підставі результатів обстеження, були визначені показання до
проведення коригувальної девальгізуючої подовжуючою кістковопластичної
остеотомії латеральної кісточки гомілки за розробленою методикою. При
плануванні хірургічного лікування реалізовано розроблений нами алгоритм
(рис. 7.25). Згідно розробленого алгоритму, пацієнтці було виконано
девальгізуючу подовжуючу кістковопластичну коригувальну остеотомію
латеральної кісточки гомілки за розробленою нами методикою (рис. 7.26). За
результатами післяопераційної рентгенографії (рис. 7.26) зафіксовано
відновлення конгруентності суглоба, відновлення довжини та положення

279
латеральної кісточки гомілки. Вісь та анатомія великогомілкової кістки в
нормі.

Рис. 7.25. Алгоритм вибору методики коригувальної остеотомії.

а
б
в
Рис. 7.26. Рентгенографія пацієнтки М., 44 роки з 30° внутрішньої
ротації (а), в прямій (б) та боковій (в) проекціях лівого НГС після
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коригувальної подовжуючої остеотомії латеральної кісточки за розробленою
методикою.
Після операції застосовувалася іммобілізація у гіпсовій пов’язці
«чобіток» упродовж перших 4 тижнів, при цьому опора на оперовану
кінцівку не дозволялася. З 5-го по 9-й тиждень пацієнтці дозволяли дозовану
опору на оперовану кінцівку в імобілізуючому функціональному ортезі.
Після припинення імобілізації проводили активну лікувальну фізкультуру,
пацієнтці було виготовлено індивідуальні ортопедичні устілки, ортопедичне
взуття. Упродовж 3 місяців призначалася хондрометаболічна терапія, що
включала прийом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та хондроїтину
сульфату, а також 3-х кратне внутрішньо суглобове введення комбінованого
препарату гіалуронової кислоти та сукцинату натрію з інтервалом 7-10 діб.
Повторні введення проводилися кожні 6 місяців. Диспансерний нагляд та
корекцію медикаментозного лікування проводили 1 раз на рік. Віддалені
результати

лікування

пацієнта

простежені

упродовж

2,5

років.

Рентгенологічний контроль (рис. 7.27) засвідчив повноцінне кісткове
зрощення та перебудову кісткового транспланта в місці остеотомії.

а
б
Рис. 7.27. Рентгенограми оперованого НГС пацієнтки М., 44 роки через
2,5 роки після коригувальної остеотомії латеральної кісточки в прямій та
боковій проекціях (а) та функція згинання та розгинання оперованого
суглоба (б).

281
Корекція біомеханічної вісі гомілка-стопа зберіглася. За час, що минув,
суттєвого прогресування післятравматичного остеоартроза НГС не відбулося,
ІІ рентгенологічна стадія за Kellgren&Lowrence (рис. 7.27). Отже, як і у
попередньому клінічному випадку можна засвідчити, що відновлення
біомеханіки НГС забезпечує органозберігаючий ефект у віддаленому періоді.
Функціональний результат через 2,5 роки оцінено як добрий.
Біомеханічна вісь кінцівки відновлена, больовий синдром за NRS склав 2
бали, функціональна здатність ураженого НГС та стопи за AOFAS – 85 балів,
рухи в ураженому НГС задовільні (підошовне згинання у НГС – 20°, тильне
згинання – 10°, загальна амплітуда – 30°), якість життя пацієнта при
оцінюванні за SF-36 – 645 балів.
Клінічний приклад 4 (коригувальна остеотомія латеральної кісточки
гомілки з застосуванням оригінального металофіксатора). Пацієнтка Я., 28
років. Травма в побуті, перелом латеральної кісточки правої гомілки, тип
44В2 за АО ОТА. За місцем проживання пацієнтці було виконано 2 спроби
закритої репозиції та призначено консервативне лікування з імобілізацією в
гіпсовій пов’язці «чобіток» упродовж 2 місяців. Після припинення
імобілізації та початку навантаження у пацієнтка скаржилася на больовий
синдром, що мав тенденцію до посилення, набряк, а також на наявність
деформації на рівні НГС, що також з часом посилювалася. Не зважаючи на
скарги, пацієнтці рекомендовано 2 курси консервативного лікування з
фізіотерапевтичними
магнітотерапія),

процедурами

фізичною

(УВЧ,

терапією

іонофорез

(ЛФК,

масаж),

гідрокортизону,
застосуванням

ортопедичного взуття та устілок. Через 8 місяців після первинної травми, зі
скаргами на стійкий больовий синдром, набряк та деформацію в ділянці НГС
та стопи, обмеження та болючість при спробах активних та пасивних рухів,
порушення опори та ходьби з боку травмованої кінцівки пацієнтка була
госпіталізована

з

метою

хірургічного

лікування.

Після

проведення

клінічного, рентгенологічного та МСКТ обстежень було визначено, що має
місце хибна консолідація перелому малогомілкової кістки з вкороченням
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латеральної кісточки, вальгусна установка правої стопи. При цьому,
латеральний дистальний кут лівої великогомілкової кістки перебував в межах
норми (90°) (рис. 7.28). Стан суглобового хряща визначався як задовільний,
за

навантажувальними

рентгенограмами

визначалася

ІІ

ст.

післятравматичного остеоартрозу НГС за класифікацією Kellgren&Lawrance.
Амплітуда активних та пасивних рухів у НГС була помірно обмеженою.

LDTA=9
0°

а

б

в
Рис. 7.28. Результати передопераційних обстежень пацієнтки Я., 28
років через 8 місяців після первинної травми: рентгенологічного (а), МСКТ
(б) та клінічного (в). а) Рентгенограми в прямій та боковій проекціях до
операції (колом показано вкорочення латеральної кісточки, фігурною
стрілкою - розширений простір під медіальною кісточкою) . б) МСКТ правого
НГС з 3Д реконструкцією: пунктирним колом показано типову дислокацію
латеральної кісточки з її вкороченням та вальгусною деформацією, стрілка
вказує на зміщення дистального уламка понад 5 мм в) Вальгусна установка
правої стопи
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На підставі результатів обстеження, були визначені показання до
проведення коригувальної девальгізуючої подовжуючою кістковопластичної
остеотомії латеральної кісточки гомілки за розробленою методикою. При
плануванні хірургічного лікування реалізовано розроблений нами алгоритм
(рис. 7.29).

Рис. 7.29. Алгоритм вибору методики коригувальної остеотомії.
Згідно

розробленого

алгоритму,

пацієнтці

було

виконано

девальгізуючу подовжуючу кістковопластичну коригувальну остеотомію
латеральної кісточки гомілки за розробленою нами методикою. Для
виконання МОС використано розроблений оригінальний металофіксатор.
(рис. 7.30). На рис. 7.30 суцільним малим колом показано усунуте
вкорочення латеральної кісточки, фігурною стрілкою позначено відновлення
медіальної зони, пунктирним колом відмічено ділянку перебудови кісткового
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трансплантата. За результатами післяопераційної рентгенографії (рис. 7.30)
засвідчено відновлення конгруентності суглоба, відновлення довжини та
положення латеральної кісточки гомілки. Вісь та анатомія великогомілкової
кістки в нормі.

а
б
в
Рис. 7.30. Рентгенографія пацієнтки Я., 28 років в прямій (а), боковій
(б) проекціях та 30° внутрішньої ротації (в) проекціях лівого НГС через 1 рік
3 місяці після коригувальної подовжуючої остеотомії латеральної кісточки за
розробленою методикою.
Після операції іммобілізація у гіпсовій пов’язці «чобіток» не
застосовувалася, оскільки виконаний металоостеосинтез з використанням
оригінального металофіксатора забезпечив необхідну жорсткість фіксації та
стабільність кісткових фрагментів, однак опора на оперовану кінцівку не
дозволялася упродовж 4 тижнів після операції. З 5-го по 9-й тиждень
пацієнтці дозволяли дозовану опору на оперовану кінцівку в імобілізуючому
функціональному ортезі. Одразу після загоєння післяопераційної рани
проводили активну лікувальну фізкультуру, пацієнтці було виготовлено
індивідуальні ортопедичні устілки, ортопедичне взуття. Упродовж 3 місяців
призначалася хондрометаболічна терапія, що включала прийом препаратів
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глюкозаміну гідрохлориду та хондроїтину сульфату, а також 3-х кратне
внутрішньо суглобове введення комбінованого препарату гіалуронової
кислоти та сукцинату натрію з інтервалом 7-10 діб. Повторні введення
проводилися

кожні

6

місяців.

Диспансерний

нагляд

та

корекцію

медикаментозного лікування проводили 6 місяців. Віддалені результати
лікування пацієнта простежені упродовж 2 років. Рентгенологічний контроль
(рис. 7.31) засвідчив повноцінне кісткове зрощення та перебудову кісткового
транспланта в місці остеотомії. Корекція біомеханічної вісі гомілка-стопа
збереглася.

За

період

часу,

що

минув,

суттєвого

прогресування

післятравматичного остеоартроза НГС не відбулося, рентгенологічна стадія
за Kellgren&Lowrence – ІІ (рис. 7.31). Отже, можна засвідчити, що
відновлення біомеханіки НГС забезпечує органозберігаючий ефект у
віддаленому періоді.

а
б
Рис. 7.31. Рентгенограми пацієнтки Я., 28 років в прямій та боковій
проекціях оперованого НГС через 2 роки після коригувальної остеотомії
латеральної кісточки (а) та функція згинання та розгинання оперованого
суглоба (б).
Функціональний

результат

через

2

роки

оцінено

як

добрий.

Біомеханічна вісь кінцівки відновлена, больовий синдром за NRS склав
2 бали, функціональна здатність ураженого НГС та стопи за AOFAS – 92
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бали, рухи в ураженому НГС задовільні (підошовне згинання у НГС – 25°,
тильне згинання – 10°, загальна амплітуда – 35°), якість життя пацієнта при
оцінюванні за SF-36 – 769 балів.
Отже, з метою покращення результатів лікування пацієнтів з хибно
консолідованими

дистальними

переломами

кісток

гомілки,

що

супроводжуються порушенням біомеханічної осі НГС нами проведено
систематичний огляд літератури та досліджено спектр сучасних методів
надкісточкових

коригувальних

остеотомій,

визначено

їх

можливості,

переваги та недоліки для окремих клінічних ситуацій, уточнено показання та
протипоказання

до

їх

застосування, визначено

сучасні підходи

до

раціонального передопераційного планування, а також удосконалено існуючі
і розроблено оригінальний спосіб коригувальної остеотомії (патент на
корисну модель № 131395 Україна, 10.01.2019; патент на винахід № 120230
Україна, 25.10.2019). Розроблено біомеханічно обґрунтований фіксатор для
МОС при застосуванні розробленого способу (патент на корисну модель №
131977 Україна, 11.02.2019). Також визначено оптимальні підходи до
післяопераційного ведення та реабілітації обраної категорії пацієнтів.
Нами були встановлені головні прогностичні фактори, що визначають
позитивні або негативні результати лікування та шляхом аналізу та
систематизації накопичених даних створений алгоритм диференційованого
вибору

методики

коригувальної

остеотомії

при

післятравматичних

фронтальних деформаціях в ділянці НГС, що істотно полегшує визначення
тактики лікування та дозволяє уникнути типових помилок і ускладнень.
За матеріалами розділу опубліковано:
[240] Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., & Турчин, О.
А. (2018). Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно
консолідованих переломах. Клінічна хірургія, 85(11), 71-73. Retrieved from
https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/138/FULL%20ISSUE%20P
DF
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А. (2018). Надкісточкові корекційні остеотомії. Показання, вибір методики та
принципи виконання. Харківська хірургічна школа, 5-6(92-93), 93-98.
Retrieved from https://surgical-school.com.ua/index.php/journal.
[244] Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А.,
& Лазаренко, Г. М. (2019). Пластина для остеосинтезу при корекційній
остеотомії латеральної кісточки гомілки. Патент України № 131977.
[246] Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Омельченко, Т. М., Турчин, О. А.,
Лазаренко, Г. М., & Кваша, В. П. (2019). Спосіб корекційної остеотомії
латеральної кісточки гомілки. Патент України на винахід № 120230.
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РОЗДІЛ 8
РЕЗЕКЦІЙНИЙ АРТРОДЕЗ
НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБА
8.1 Стратегія лікування пацієнтів із термінальними стадіями
післятравматичних деструктивно-дистрофічних ураженьнадп’ятковогомілкового суглоба. Артродез та ендопротезування
Артродез (arthrodesis; грецьке: arthron-суглоб + desis-зв’язування) –
операція закріплення суглоба у постійному фіксованому положенні. Мета
операції – кістковий анкілоз у функціонально вигідному положенні. У 1861 р.
Ю.К. Шимановський запропонував анкілозувати надп’ятково-гомілкове
зчленування при короткій шопаровській куксі із згинальною контрактурою у
надп’ятково-гомілковому суглобі [247].
Артродез вже давно є традиційним хірургічним лікуванням кінцевих
стадій післятравматичного остеоартрозу надп’ятково-гомілкового суглоба
(НГС), ревматоїдного артриту, інфекційних артритів, незворотних нервовом'язових порушень, а також операцією для відновлення опороздатності при
невдалому

ендопротезуванні

НГС

[248–250].

Артродез

залишається

операцією вибору для пацієнтів, у яких передбачаються важкі і тривалі
навантаження

та

висока

повсякденна

активність,

тоді

як

тотальне

ендопротезування НГС рекомендоване лише для тих, хто має більш скромні
вимоги відносно подальших навантажень [251]. Артродез НГС забезпечує
безболісну, опорну та стабільну кінцівку. Для досягнення анкілозу цього
суглоба описано декілька різних методів, що передбачають застосування
зовнішньої фіксації та/або внутрішньої фіксації, використання фібулярного
трансплантанта,

різні

варіанти

кісткової

пластики,

застосування

інтрамедулярних стрижнів, ін. [252–257]. Однак, артродез НГС викликає
стійкі зміни ходи, що супроводжуються підвищенням енерговитрат, а також
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викликають перевантаження суміжних іпсілатеральних суглобів з розвитком
в них остеоартрозу [258, 259].
Розрізняють чотири вида артродеза: внутрішньо суглобовий, поза
суглобовий, поза-внутрішньо суглобовий та комбінований [203]. При
внутрішньо суглобовому артродезі після видалення хрящового покриву
суглобові поверхні щільно зближують та жорстко фіксують в заданому
статичному положенні. При поза суглобовому артродезі замикання суглоба
досягають за допомогою кіскового ауто- або гомотрансплантанта, що
фіксують по обидва боки суглоба або з застосуванням компресійних апаратів
без втручання на суглобі та видалення хряща. При поза-внутрішньо
суглобовому артродезі видалення хряща поєднується з додатковою поза
суглобовою фіксацією ауто- або гомотронсплантантом. При комбінованому
артродезі,

окрім

внутрішньо

суглобового

артродезу,

виконується

сухожильно-м’язова пластика [247].
За

технікою

виконання

артродез

НГС

може

бути

закритим

(малоінвазивним), що нині виконують за допомогою артроскопічної техніки,
або класичним відкритим з виконанням резекції суглобових кінців або без
резекції. Останній за необхідності може бути доповнений комплексом інших
процедур (кісткова пластика, остеотомія та ін.).
В залежності від вибору засобів фіксації (остеосинтезу) кісток НГС при
виконанні артродеза, їх поділяють на внутрішні (спиці, стрижні, гвинти,
скоби, пластини) та зовнішні (фіксація із застосуванням компресійних
апаратів зовнішньої фіксації – Грішина, Ілізарова та ін.).
Вперше артродез описав у 1879 р. та виконав на НГС у 1882 р.
віденський хірург E. Albert [257]. Відтоді у літературі описано багато
хірургічних методик та доступів для створення анкілозу НГС, що включають
передній, задній та трансмалеолярний доступи. В залежності від стану
кісткової тканини великогомілкової та надп’яткової кісток, суглобові
поверхні яких підлягають обробці для видалення залишків суглобового
хряща або резекції, відомі два способи артродеза: з застосуванням кісткової
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пластики

з

метою

покращення

васкуляризації

(реваскуляризації)

та

забезпечення повноцінного кісткового анкілозу, а також без застосування
кісткової пластики. Як вказувалося вище, з метою фіксації кісток після
співставлення їх резектованих поверхонь, в залежності від конкретної
клінічної ситуації, застосовують різні засоби: металеві скоби, гвинти,
пластини, апарати зовнішньої фіксації, інтрамедулярні стрижні та ін. [260–
274].
A. A. Vázquez et al. [275] з Великобританії, за допомогою методу
кінцевоелементного аналізу показали, що при фіксації гвинтами, які
вводяться з боків знизу до гори та перехрещуються вище місця анкілозу під
кутом до 45°, фіксація виявляється міцніша у випадку коли резекція
суглобових поверхонь не виконується, а лише видаляються залишки хряща.
В той же час Американські вчені Kennedy J.G., Hodgkins C.W., Brodsky A.,
Bohne W.H. [276] досягли у 95 % повноцінного кісткового анкілозу з
добрими функціональними результатами у хворих з термінальними стадіями
остеоартрозу при застосуванням резекції суглобових поверхонь, локальної
кісткової пластики з малогомілкової кістки та фіксації двома паралельно
введеними 7,3 мм ретроградними гвинтами. Zwipp H., Rammelt S., Endres T.,
Heineck J. [277] з Німеччини доводять перевагу виконання резекційного
артродеза з застосуванням 4 канюльованих гвинтів для фіксації. При цьому у
93 з 94 пацієнтів (99 %) їм вдалося досягнути повного кісткового зрощення,
уникнути інфекційних ускладнень та рецидивів деформації [277].
Horwitz вперше описав трансфібулярний артродез НГС [260]. Colman
A.B. та Adams С. описали трансфібулярний артродез НГС з латерального
доступу, коли дистальний кінець малогомілкової кістки після резекції
обробляється та застосовується як трансплантат та фіксатор одночасно [261].
Даний трансплантат фіксується трьома гвинтами, два з яких вводяться у
великогомілкову кістку, а один в надп’яткову кістку. При такій методиці
досягається чітке співставлення суглобових поверхонь та їх фіксація. При
цьому малогомілковий трансплантат забезпечує достатню фіксацію та
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виконує функцію пластичного матеріалу для утворення кісткового містка при
зрощенні. Щільний контакт між великогомілковою та надп’ятковою кістками
забезпечується завдяки застосуванню кісткових чіпсів між ними та навколо.
Дана методика дозволила досягнути кісткового анкілозу у 28 випадках з 30
[261].
Відомо, що шанси досягнути успіху при артродезі тим вищі, чим більш
стабільною та жорсткою є фіксація. Тому при артродезі НГС зазвичай
застосовують 6,5 мм або 7,0 мм спонгіозні гвинти [262, 263]. При фіксації ж
малогомілкового трансплантата, з метою уникнення його руйнування
рекомендують використовувати 4,0 мм або 4,5 мм кортикальні або
малеолярні гвинти [262, 263].
Найважливішими факторами для досягнення загоєння та анкілозу після
артродезу НГС є жорстка внутрішня фіксація, компресія в зоні резекції
кісток, добре кровопостачання та біологічне середовище [260, 263, 265]. З
метою зменшення частоти незрощень використовуються різні стратегії, що
включають застосування декількох компресуючих гвинтів та гвинтів
збільшеного діаметру для посилення механічної стійкості та компресії. Так
застосування від 2 до 4 гвинтів забезпечує максимальну фіксацію та
стиснення по всій зоні резекції спонгіози великогомілкової та надп’яткової
кісток [265]. Wang et al. застосовував трансфібулярний компресійний
артродез НГС латеральним доступом з резекцією дистального відділу
малогомілкової кістки [266]. Вони створювали компресію, використовуючи
Т-подібну пластину, що розташовувалася поперек тібіоталарного з’єднання
та за допомогою компресійного аппарату AO. Автори досягли кісткового
зрощення у 10 з 11 випадків [266]. Flückiger and Weber використовували
декілька малеолярних гвинтів (2-3 гвинта) з застосуванням трансфібулярного
доступа для компресійного тібіоталарного артродеза. Вони фіксували
резектований дистальний відділ малогомілкової кістки, що розпилювали, в
зоні майбутнього анкілозу з боків за допомогою кортикальних гвинтів. У всіх
випадках вони досягли кісткового зрощення з середнім функціональним
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показником за AOFAS 78,5 [267]. Akra et al. застосовують артродез НГС з
резекцією медіальної та латеральної кісточок, фіксацією гвинтами та
додатковою пластикою резектованою малогомілковою кісткою. В своїй
роботі автори досягли 100 % кісткового анкілозу, але при цьому
функціональний результат був добрим лише у 54 % пацієнтів, задовільним у
46 % [268]. Lee et al. у своїй техніці артродезу НГС використовували
розсверлювання, кюрераж та фіксацію кісток двома трансартикулярними
гвинтами. Вони повідомили, що рівень кісткових зрощень становив 95 %
(p < 0,05). Автори прийшли до висновку, що використання розсверлювання
та кюретажу зменшило час операції і не суттєво змінило поверхні кісток
[269]. Spirt et al. вважають, що при нейропатичній остеоартропатії Шарко,
найкращою методикою артродезу НГС є резекційний артродез з виконанням
резекції суглобових поверхонь, латеральної та медіальної кісточок гомілки та
фіксацією ретроградним інтрамедулярним блокованим стрижнем [273]. В
разі складної травми НГС з наявністю кісткових дефектів, Zhang et al. з
метою фіксації описують застосування блокованої плечової пластини [271].
Пацієнти з ревматоїдним артритом іноді не мають показань для виконання
артродеза НГС, оскільки часто в ревматоїдний процесс залучені і суміжні
суглоби стопи, які не зможуть компесувати анкілозований НГС [258,259].
При цьому, ці пацієнти мають обмежену функціональну активність. Саме
тому вони можуть бути кращими кандидатами на тотальну артропластику
НГС [272]. Щоб розглядатись як краща альтернатива артродезу, тотальне
ендопротезування повинне забезпечувати кращі функціональні результати,
ніж ті, які забезпечує артродез, без інших недоліків. Spirt et al. в їх
дослідженні 5 річних результатів тотального ендопротезування НГС за
показником виживаності, при ревізії як кінцевої точки, показав, що вона
становить лише 54 %. При цьому 5-річна виживаність протеза з заміною на
артродез, в якості кінцевої точки, становила 80 % для всіх пацієнтів і 89 %
для пацієнтів, яким було більше 54 років [272, 273]. Було виявлено, що
молодший вік негативно впливає на показники повторної операції та невдачі,
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оскільки у таких пацієнтів є підвищений запит щодо функціональної
активності, а функціональний результат ендопротезування залишається
невизначеним.
Артродез НГС після невдалого тотального ендопротезування є
надзвичайно складною процедурою [251]. Hopgood et al. описали проблеми,
що виникають при спробі відновити опороздатність кінцівки шляхом
тібіоталарного артродезу, після невдалого тотального ендопротезування
[250]. Вони встановили, що це не може бути досягнуто у всіх випадках,
навіть незважаючи на мінімальну кількість кісткової тканини, що підлягають
резекції при тотальному ендопртезуванні. Автори показали, що при розвитку
асептичної нестабільності таларного компонента ендопротеза, виникає важка
втрата кісткової тканини з боку надп’яткової кістки, і це може поширюватися
на піднадп’ятковий суглоб. Вони вказують, що тібіоталарний артродез
можливо виконати лише за наявності достатнього запасу надп’яткової кістки
[250, 274]. Це частіше трапляється у пацієнтів з остеоартрозом, рідше у
пацієнтів з ревматоїдним артритом. Якщо є суттєва втрата кісткової тканини
надп’яткової кістки, або помітні деструктивно-дистрофічні зміни з боку
піднадп’яткового суглоба автори рекомендують великогомілково-п’ятковий
артродез та застосування інтрамедулярного стрижня в якості фіксатора [251].
Інтрамедулярна фіксація блокованим стрижнем забезпечує жорстку та
стабільну фіксацію, тому вважається методом вибору, коли показаним є
великогомілково-п’ятковий артродез.
За даними AAOS (асоціації американських хірургів ортопедів) при
тяжких ураженнях НГС артродез застосовують приблизно у 70 % випадків, а
на долю ендопротезування припадає близько 30 % [278]. Така значна частка
стабілізуючих втручань пояснюється тим, що правильно виконаний артродез
забезпечує достатньо високу функціональність нижньої кінцівки навіть у осіб
тяжкої фізичної праці.
Незадовільні результати лікування ушкоджень НГС становлять 20 % –
36,8 %, що більше ніж в половині випадків обумовлює необхідність
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виконання артродеза, причому з плином часу, необхідність у стабілізації НГС
зростає у геометричній прогресії [258, 259, 271]. Як вказувалося раніше,
передумовою для необхідності виконання артродеза НГС є швидко
прогресуючий

післятравматичний

остеоартроз

на

фоні

невірно

консолідованих переломів, застарілих неконсолідованих переломів кісточок
або

дистального

метаепіфізу

гомілкових

кісток;

післятравматичної

деформації, остеохондромаляції та асептичного некрозу надп’яткової кістки;
остеоартропатії на фоні спадкових або набутих нейропатій, цукрового
діабету та супутніх важких порушень біомеханіки ходьби [271, 274, 277].
Abidi Н.А. et al., Bowers C.A. et al., DeHeer P.A. et al. [279–282] та
багато інших дослідників у своїх роботах єдині у тому, що для досягнення
кісткового зрощення, при виборі методики артродеза найбільш важливим є
врахування типу первинного ушкодження, виявлення ознак асептичного
некрозу надп’яткової кістки, попередження інфекційних ускладнень, а також
визначення супутньої патології (невро, ангіо, артропатії та ін.). Вік хворих та
засоби фіксації на їх думку не мають принципового значення, останні ж
обираються на розсуд хірурга.
При цьому всі автори зауважують про вкрай важливий момент –
установку стопи відносно гомілки при фіксації, що визначає наступні
біомеханічні умови для ходьби та технічно не можливе без спланованої
резекції уражених суглобових поверхонь.
На сьогоднішній день, серед вчених немає єдиної біомеханічно
обґрунтованої думки з приводу установки стопи при артродезі НГС. Так,
частина авторів надають середньо фізіологічного положення стопі при
фіксації, що відповідає 95°–105° підошовної флексії [254, 255, 282]. Інші
вчені при виконанні артродеза НГС дотримуються суворої 90° позиції стопи
відносно вісі гомілки у сагітальній площині, 5° зовнішньої ротації та 0°–5°
вальгусу у фронтальній площині [277, 283–288]. Однією з поширених технік
виконання артродеза НГС є спосіб Marcus R.E. et al. [286]. Даний спосіб
передбачає латеральний та медіальний доступ до кісток НГС, розріз шкіри,
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підшкірної тканини, резекції медіальної кісточки та н/3 малогомілкової
кістки і шеврон-резекції суглобових поверхонь кісток НГС. В подальшому
кістки фіксуються П-подібними скобами, при чому медіальна кісточка
низводиться і окремо фіксується гвинтами до великогомілкової та
надп’яткової кісток. Недоліком цього способу є те, що при шеврон-резекції
складно надати стопі необхідного, біомеханічно вигідного положення
відносно вісі гомілки у всіх площинах з забезпеченням щільного контакту
резектованих суглобових кінців.
Ускладнення або незадовільні результати після виконання артродеза
НГС досягають 25-40 % [27–30, 248, 249, 253, 262, 268, 272]. За даними
світової літератури в структурі ускладнень артродеза НГС у 15-25 %
виникають

інфекційні

ускладнення

у

ранньому

та

віддаленому

післяопераційному періоді, нориці, трофічні порушення; 45-50 % ускладнень
припадає на відсутність кісткового зрощення та пов’язані з цим рецидиви
деформації, а у 30-35 % ускладнень спостерігається стійкий больовий
синдром,

порушення

біомеханіки

ходьби

та

швидке

прогресування

дегенеративно-дистрофічного процесу у суглобах середнього відділу стопи
на фоні хибної установки стопи у НГС [27–30, 269–272].
Найчастіше причинами ускладнень після виконання артродеза НГС є
тактичні та технічні помилки при плануванні та виконанні оперативного
втручання [27–30, 272, 276, 277]. Невдачі та ускладнення при артродезуванні
НГС, також часто обумовлені особливостями стану НГС та кісток гомілки і
стопи, що пов’язані з наявністю дегенеративно-дистрофічного процесу,
остеоартропатії, порушеннями трофіки, іннервації та кровообігу [284].
Значний відсоток незадовільних результатів артродеза НГС пов'язаний з
недосконалою

технікою

його

виконання.

Спроби

закритого

(артроскопічного) артродеза НГС часто мають незадовільний результат через
неможливість повного видалення залишків суглобового хряща уражених
суглобових кінців кісток, адекватної та щільної їх адаптації у функціонально
вигідному положенні до настання кісткового анкілозу [253, 258, 273, 288].
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Причинами незадовільних результатів резекційного артродеза є хибна
техніка виконання резекції кісток НГС та невірна установка стопи, що в
подальшому призводить до значного підвищення енергоємності ходьби,
перевантаження суглобів середнього та переднього відділу стопи, а також
проксимально розташованих відділів опорно-рухового апарата (колінного,
кульшового суглобів, хребта), сповільненню кісткового зрощення у зоні
артродеза та рецидивам деформації [27–30, 253, 263, 273, 285, 288].
При виконанні артродеза НГС на тлі виражених деструктивнодегенеративних процесів у ньому виникає необхідність одночасної корекції
деформації та створення оптимальних біомеханічних умов для формування
кісткового анкілозу та майбутньої ходьби.
Недоліком артродеза НГС, коли резекцію медіальної та латеральної
кісточок не проводять є неможливість адекватного видалення залишків
суглобового хряща з усіх відділів суглоба, що в подальшому перешкоджає
утворенню повноцінного кісткового зрощення; неможливість щільного
співставлення кісткових поверхонь для настання кісткового анкілозу в
оптимальні строки; неможливість забезпечення біомеханічно сприятливого
положення стопи відносно вісі гомілки [289, 290].
Неправильне положення стопи створює несприятливі умови для
функціонування суміжних суглобів стопи, навантаження на які, при
блокуванні НГС значно зростає. Внаслідок цього, уже через 5-10 років
виникають значні дегенеративно-дистрофічні зміни у суглобах середнього
відділу стопи та піднадп’ятковому суглобі [274,288]. Крім того, до недоліків
існуючих

методик

артродезу

НГС

відноситься

надмірне

зростання

енерговитрат при ходьбі, що відбивається у значному обмеженні тривалості
ходьби у даної категорії пацієнтів [274, 288].
Значна поширеність процедури артродеза НГС, велика частота
ускладнень після його виконання, низка невирішених та дискутабельних
питань щодо обґрунтування вибору методики виконання, засобів фіксації,
оптимального положення стопи при артродезуванні НГС, необхідність
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обґрунтування тактики післяопераційного ведення та реабілітації означеної
категорії пацієнтів визначають актуальність подальших досліджень з метою
вирішення проблеми покращення результатів артродезу НГС з позицій
оптимізації біомеханіки ходьби на сучасному рівні розвитку медичної науки.
8.2 Біомеханічне обґрунтування та методика модифікованого
способу резекційного артродеза надп’ятково-гомілкового суглоба
Зміни ходьби при анкілозі надп’ятково-гомілкового суглоба та
можливості їх корекції з біомеханічної точки зору. З точки зору біомеханіки,
надп’ятково-гомілковий суглоб (в межах сегменту гомілка-стопа) являє
собою важіль другого роду – одноплечій важіль, оскільки сили, що
прикладаються до нього мають протилежний напрямок з одним центром
(віссю) обертання (А на рис. 8.1).

Рис. 8.1. Стопа, як одноплечій важіль другого роду.
А — точка опори (вісь обертання); BC — направлення сили тяжіння
(вплив маси тіла – F1 = mg); ED — направлення рівнодіючої сили м’язової
тяги (F2); Af — плече важеля сили м’язової тяги; AG — плече важеля сили
тяжіння. Адаптована та доповнена ілюстрація [297].
Рушійна сила м’язів гомілки (F2) діє на довге плече важеля (Af) вгору, а
маса тіла (F1) протидіє підйомній силі м’язів (сила опору), діючи на коротке
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плече (AG) донизу (рис.8.1). Тиск, що виникає у центрі обертання важеля,
відповідає різниці діючих сил. Дія м’язів у конструктивній особливості
важеля другого роду, спрямована на виконання рухів, що потребують великої
сили, тому важіль другого роду називають також важелем сили [289–296].
В процесі ходьби, дія м’язів гомілки визначається не лише їх силою, а і
плечем важеля до якого прикладається сила. Добуток сили на її плече
називається моментом сили. Як показано на рис. 8.1, моментом сили F1 буде
добуток F1· AG ; моментом сили F2 буде добуток F2·Аf. Таким чином, умови
для рівноваги важеля досягаються тоді, коли сума моментів сил, що діють на
нього, відносно осі обертання дорівнює нулю.
Під час ходьби відбувається постійне коливання балансу сил що діють
вгору та вниз. До низу діє сила тяжіння, що обумовлена масою тіла, а її
плечем є відстань від центру НГС до голівок плеснових кісток. На противагу
силі тяжіння діє сила м’язів гомілки, при цьому для відриву від поверхні
опори, момент сили м’ язів має бути більшим за момент сили тяжіння.
Відтак, для зменшення необхідного моменту сили м’язів, а отже і зменшення
енергоємності ходьби, потрібно зменшити момент сили тяжіння. При
артродезі НГС можна зменшити плече сили тяжіння шляхом зміщення стопи
до заду перед фіксацією. Блокування на рівні НГС призводить до
виключення додаткового передаткого ланцюга у біомеханічній системі
стопа-гомілка, що супроводжується суттєвим посиленням навантаження на
суглоби середнього відділу стопи, м’язи гомілки, а отже супроводжується
значним підвищенням енергоємності ходьби (рис. 8.2).
Отже, при ходьбі, для підйому навколо осі обертання в точці А
(рис. 8.3) підйомна сила м’язів гомілки повинна переважати силу тяжіння, дія
якої визначається масою тіла. Відповідно при цьому, момент підйомної сили
має переважати момент сили тяжіння. Як зазначалося, з одного боку,
зменшити необхідну для підйому м’язову силу, а отже і енергоємність
ходьби можна, якщо зменшити силу що їй протидіє, тобто зменшивши масу
тіла. Крім цього, зменшити момент підйомної сили можна зменшивши плече
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її важеля або сили, яка їй протидіє, що реалізується завдяки роботі
надп’ятково-гомілкового суглоба. Розглянемо умови, коли має місце
блокований надп’ятково-гомілковий суглоб. На рис. 8.3 видно, що для
зменшення роботи м’язів (моменту сили F2) при ходьбі необхідне зменшення
моменту сили тяжіння (F1).

Рис. 8.2. Перевантаження суглобів середнього відділу стопи та
збільшення енергоємності ходьби в умовах блокування надп’ятковогомілкового суглоба.

а

б

Рис. 8.3. Плече важеля сили тяжіння F1 (а) та зменшення плеча важеля
AG сили тяжіння F1 (б) в модифікованій техніці виконання резекційного
артродеза НГС, що досягається зміщенням стопи до заду в сагітальній
площині на 1,0- 1,5 см. Адаптована та доповнена ілюстрація [297].
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Вказаного зменшення можна досягти з одного боку за рахунок
зменшення маси тіла пацієнта. З іншого боку, модифікувавши методику
виконання процедури артродеза, можна зменшити плече важеля сили
тяжіння. Це досягається зміщенням стопи до заду в сагітальній площині на
1,0-1,5 см. Дана модифікація зменшує момент сили тяжіння, отже необхідний
для ходьби момент підйомної сили також буде меншим. Крім того,
зменшення плеча важеля сили тяжіння дозволяє зменшити навантаження на
суглоби середнього відділу стопи, що стають основним передатковим
механізмом та перевантажуються. Таким чином, модифікація техніки
резекційного артродеза НГС дозволяє поліпшити умови ходьби та зменшити
енерговитрати у даної категорії пацієнтів.
В основній групі (n1 = 114) було застосовано модифіковану методику
резекційного артродеза НГС та диференційований підхід до вибору засобів
фіксації. В групі порівняння (n2 = 121) застосовувалися традиційні підходи до
виконання резекційного артродеза НГС. При цьому стопу встановлювали під
кутом 950-1050 до вісі гомілки у сагітальній площині, а в інших площинах
дотримувалися нейтрального положення.
Модифікована

методика

резекційного

артродеза

надп’ятково-

гомілкового суглоба та вибір засобів фіксації.
Модифікована

методика

передбачає

резекцію

нижньої

третини

малогомілкової кістки та медіальної кісточки, інтраопераційну розмітку та
резекцію суглобових поверхонь у горизонтальній площині таким чином, щоб
встановити стопу відносно вісі великогомілкової кістки під кутом 90° у
сагітальній площині, під кутом 0°–5° вальгусу, 5° зовнішньої ротації, а також
зміщення стопи до заду на 1,0-1,5 см для зменшення плеча важеля сили
тяжіння у одноплечому важелі другого роду, яким є стопа [289-292, 298-302].
Таким чином, поліпшуються біомеханічні умови ходьби, зменшуються
енерговитрати, забезпечуються оптимальні умови для настання кісткового
анкілозу у функціонально вигідному положенні, а також зменшується
навантаження на суміжні суглоби стопи (рис. 8.4) [291].
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∟90°
а
б
в
Рис. 8.4. Етапи модифікованої методики резекційного артродеза НГС у
пацієнтів з несприятливими наслідками його уражень. А) 1. резекція
латеральної кісточки вище рівня НГС; 2. резекція медіальної кісточки на
рівні

НГС;

Б)

великогомілкової

3. 90°
кістки;

резекція
4. 90°

дистальної

резекція

суглобової

суглобової

поверхні

поверхні

блока

надп’яткової кістки з видаленням залишків суглобового хрящя; 5. зміщення
надп’яткової кістки (стопи) дозаду у сагітальній площині на 15-20 %, вальгус
заднього відділу стопи (у фронтальній площині ) – 0°-5°. В) 6. фіксація кісток
суглоба у досягнутому положенні.
8.3 Алгоритм вибору засобів фіксації в разі резекційного артродезу
надп’ятково-гомілкового суглоба
При виборі засобів фіксації кісток після резекції використовували
диференційований підхід, при якому враховувалися наступні фактори: стан
кісткової тканини (асептичний некроз надп’яткової кістки, вираженість явищ
остеопороза, кістоподібна перебудова метаепіфізів кісток НГС, вираженість
деформації та ін.), вираженість змін у піднадп’ятковому суглобі, стадія
остеоартроза, функціональний стан НГС, наявність супутньої патології, вік
пацієнта. Сьогодні, метою виконання артродеза НГС є не лише забезпечення
кісткового анкілозу але і створення максимально можливого рівня якості
життя пацієнта. З цією метою необхідно досягнути обґрунтованого,
біомеханічно вигідного положення стопи, що забезпечить можливість
оптимальної функції кінцівки при ходьбі як у взутті, так і босоніж. Крім того,

302
пріоритетним є обґрунтоване застосування сучасних внутрішніх фіксаторів,
що забезпечують надійну і стабільну фіксацію та при прогнозованій
сповільненій консолідації дозволяють навантажувати оперовану кінцівку не
очікуючи остаточного кісткового анкілозу [293]. До таких засобів фіксації
належить ретроградний блокований інтрамедулярний стержень, що сьогодні
широко застосовується при виконанні артродеза НГС. Потрібно зазначити,
що

при

застосуванні

ретроградного

БІС

відбувається

фіксація

піднадп’яткового суглоба, що у різних клінічних ситуаціях може мати як
позитивний, так і негативний ефект.
Показання

до

застосування

ретроградного

блокованого

інтрамедулярного стрижня при виконанні артродеза НГС:
1. Тотальне дегенеративно-дистрофічне ураження НГС та п’ятковонадп’яткового суглобів 3-4 ст. (за Келгрен та Лоуренс), що підтверджено
даними рентгенографії в навантаженні та даними КТ або МРТ;
2. Стійке порушення біомеханічної осі на рівні суглобів заднього
відділу стопи (деформація заднього відділу стопи варусна від 18° або
вальгусна до 20°);
3. Прогнозоване уповільнення консолідації кісток в зоні резекції через
наявність у пацієнта остеоартропатії, остеопорозу, асептичного некрозу
надп’яткової

кістки

та

інших

захворюваннь,

що

характеризуються

катаболічними порушеннями з боку кісткової тканини.
4. Відсутність ознак інфекційного процесу в зоні хірургічного
втручання.
Отже вибір засобів фіксації при артродезі НГС залежить від клінічної
ситуації та спрямований на забезпечення надійної стабільності при фіксації
резектованих суглобових поверхонь. При цьому головним є оптимальне
біомеханічне положення стопи, мінімізація розмірів металоконструкцій,
можливість раннього відновлення ходьби та самообслуговування пацієнта.
Обґрунтування вибору базується на врахуванні ризиків або наявності
інфекційних ускладнень, уповільнення кісткового зрощення або ризику
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незрощення, наявності та вираженості деструктивно-дегенеративних змін в
суміжних суглобах стопи [293-296] (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Алгоритм вибору засобів фіксації при резекційному артродезі
надп’ятково-гомілкового суглоба.
Серед засобів фіксації, які використовувалися при виконанні артродеза
в основній клінічній групі, згідно представленого на рисунку 5 алгоритму,
були застосовані гвинти та скоби, скоби, пластини, АЗФ, ретроградні
інтрамедулярні блоковані стрижні (рис. 8.6). При цьому важливим моментом
було зміщення стопи до заду при всіх варіантах фіксації, та вказане вище
положення стопи у сагітальній та фронтальній площинах.
Клінічний приклад 1. Пацієнтка С., 27 років. 2005 рік, травма в
побуті – перелом нижньої третини малогомілкової кістки та медіальної
кісточки правої гомілки з зміщенням уламків, тип 44С2 за АО ОТА,
вагітність 3 місяці. За місцем проживання було проведено закриту репозицію
та рекомендоване консервативне лікування у гіпсовій пов’язці «чобіток».
Після зняття гіпсової пов’язки пацієнтка скаржилася на біль, набряк,
деформацію в зоні

НГС, при

ортопедичною тростинкою.

ходьбі

користувалася

милицями

та
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а
б
в
г
Рис. 8.6. Рентгенограми надп’ятково-гомілкового суглоба у боковій
проекції після виконання резекційного артродеза за модифікованою
методикою (стрілками позначено зміщення стопи дозаду) у пацієнтів
основної групи з застосуванням АЗФ (а), гвинтів та скоб (б), скоб (в),
блокованого інтрамедулярного стрижня (г).
Через 9 місяців після травми та 3 місяці після пологів (2006 рік),
пацієнтка звернулася по допомогу у зв’язку з деформацією правого НГС,
вираженим больовим синдромом, розвитком та прогресуванням після
травматичного остеоартрозу на тлі незрощених переломів кісточок правої
гомілки

(рис.

8.7,

а).

Було

виконано

відкриту

репозицію,

МОС

малогомілкової кістки та медіальної кісточки правої гомілки з фіксацією
дистального між гомілкового синдесмозу позиційним гвинтом (рис. 8.7, б).
В післяопераційному періоді пацієнтка скаржилася на стійкий
больовий синдром, набряки, обмеження активних та пасивних рухів у
правому НГС. Перед початком навантаження на оперовану кінцівку (2 місяці
після МОС), було видалено позиційний гвинт, що фіксував дистальний
міжгомілковий синдесмоз (рис. 8.8, а). Через 5 місяців після МОС, у зв’язку з
скаргами пацієнтки на біль, набряк та деформацію НГС було видалено
металофіксатори (рис. 8.8, б). Відмічено також прогресування остеоартрозу
(рис. 8.8, б).
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а
б
Рис. 8.7. Рентгенограми пацієнтки С., 27 років через 9 місяців після
травми (а) (незрощені переломи кісточок гомілки з зміщенням, остеоартроз
1-2 ст.; 2006 рік) та після відкритої репозиції та МОС (б) (не відновлена
довжина та анатомія малогомілкової кістки).

а
б
Рис. 8.8. Рентгенограми пацієнтки С., 27 років через 2 місяці після
МОС (а) (видалено позиційний гвинт, прогресування остеоартрозу) та після
видалення метало фіксаторів (б) (вкорочення та незрощення малогомілкової
кістки, прогресування післятравматичного остеоартрозу).
Упродовж 1,8 року після видалення металофіксаторів пацієнтка
лікувалася

консервативно,

отримувала

фізіотерапевтичне,

санаторно-

курортне лікування, користувалася ортопедичними устілками та взуттям. У
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зв’язку з посиленням больового синдрому, зростанням деформації правого
НГС, втратою опороздатності кінцівки пацієнтка звернулася для подальшого
лікування. При рентгенологічному обстеженні (рис. 8.9, а) було визначено
післятравматичний остеоартроз правого НГС 3-4 ст. (2008 рік) та
рекомендовано хірургічне лікування – артродез НГС з застосуванням
артроскопічної техніки. Рентгенконтроль через 1 рік після артродеза
представлено на рис. 8.9, б.

а
б
Рис. 8.9. Рентгенограми пацієнтки С., 27 років через 3 роки травми,
визначається після травматичний остеоартроз 3-4 ст за Келгрен та Лоуренс
(2008 рік) (а) та через рік після артроскопічного артродеза правого НГС з
фіксацією канюльованими гвинтами (б) (відсутність кісткового зрощення).
Упродовж

2

років

після

артроскопічного

артродеза

пацієнтка

користувалася взуттям з фіксацією НГС, застосовувала розвантаження
(милиці, а потім ортопедичну тростинку), але больовий синдром та набряк в
зоні операції зберігалися, згодом з’явилася болюча рухомість в ділянці
фіксованого суглоба, міграція гвинтів. На рентгенограмах спостерігали
відсутність кісткового зрощення (фіброзний анкілоз) (рис. 8.10, а). У зв’язку
з міграцією фіксаторів було прийнято рішення про їх видалення (рис. 8.10, б).
Після видалення гвинтів у пацієнтки виникло посилення больового

307
синдрому, з’явилася болісна рухомість в оперованому НГС, відбулося
прогресивне наростання варусної деформації НГС (рис. 8.10, б).

а

б
Рис. 8.10. Рентгенограми пацієнтки С., 27 років через 2 роки після
артроскопічного артродезу НГС (2010 рік) (а) – відсутність кісткового
зрощення, міграція фіксаторів та аксіальна рентгенограма правої п’яткової
кістки та плантограма після видалення металофіксаторів (б) – відсутність
кісткового анкілозу після артродезу, варусна установка п’яткової кістки та
правої стопи з перевантаженням її зовнішнього відділу.
У зв’язку з необхідністю відновлення опороздатності кінцівки були
визначені показання до хірургічного лікування – виконання резекційного
артродеза НГС за модифікованою нами методикою. Після проведення
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обстеження та планування з визначенням оптимального засобу для фіксації,
згідно розробленого алгоритму, пацієнтці виконали резекційний артродез з
фіксацією блокованим інтрамедулярним стрижнем (рис. 8.11).

Рис. 8.11. Рентгенограми пацієнтки С., 27 років НГС після виконання
резекційного артродеза з фіксацією блокованим інтрамедулярним стрижнем,
аксіальна рентгенограма правої п’яткової кістки та плантограма (відновлення
розподілу навантаження на стопу).
У післяопераційному періоді гіпсова пов’язка не застосовувалася,
упродовж 4 тижнів пацієнтка ходила за допомогою милиць без опори на
оперовану кінцівку. На п’ятому тижні, після рентгенологічного контролю,
виконали динамізацію стрижня (видалення проксимального блокуючого
гвинта) та дозволили дозовану опору на кінцівку. Повне відновлення
опороздатності кінцівки відбулося через 10 тижнів після операції.
Рентгенолоічно, кістковий анкілоз був зафіксований через 8,5 тижнів
(2 місяці)

після

операції.

Оцінка

больового

синдрому

за

NRS,

функціонального стану за AOFAS та якості життя за SF-36 у термін 6 місяців
після операції засвідчила швидкий реабілітаційний ефект проведеного
лікування. При цьому больовий синдром визначався на рівні 3 балів, оцінка
функції для заднього відділу стопи склала 71 бал (що відповідає оцінці
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«задовільно»), а для середнього відділу стопи 78 балів (відповідає оцінці
«добре»). Якість життя була оцінена пацієнткою як добра (660 балів за SF36). Пацієнтка перебуває під диспансерним наглядом, у термін 3 роки,
больовий синдром за NRS був оцінений пацієнткою на 1 бал після фізичного
навантаження, за AOFAS для заднього відділу стопи та НГС було
зафіксовано 84 бала (оцінено як «добре»), для середнього відділу стопи – 87
балів («добре»). Якість життя за SF-36 у 3 річний термін спостереження – 725
балів («відмінно»). Станом на 2019 рік з часу виконання резекційного
артродеза минуло понад 8 років. На контрольному огляді рівень больового
синдрому за NRS був визначений пацієнткою на рівні 1,5 бала, функція за
AOFAS для заднього відділу стопи 85 балів, середнього відділу стопи 77
балів («добре»), якість життя за SF-36 – 715 балів («відмінно»). Установка
стопи відносно гомілки (plantigrade foot) забезпечила рівномірний розподіл
статичних та динамічних навантажень на стопу (рис. 8.12) та забезпечило
пацієнтці можливість зручної ходьби як у взутті так і при босоніж (рис. 8.13).

а
б
Рис. 8.12. Плантобарограма пацієнтки С., 27 років (82 кг) через 8 років
після резекційного артродеза: а) при одноопорному стоянні на оперованій
кінцівці; б) при двоопорному стоянні на оперованій та не оперованій
кінцівках.
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Рис. 8.13. Вигляд та функція оперованої кінцівки пацієнтки С., 27 років.
При цьому, у пацієнтки відмічається перевантаження суглобів
середнього відділу стопи. Це пов’язано з компенсаторним збільшенням рухів
в середньому відділі стопи, що виявляється незначним больовим синдромом
на цьому рівні та підтверджується рентгенологічно ознаками помірного
остеоартрозу (1-2 ст. за Келлгрен та Лоуренс) суглоба Шопара (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Рентгенограми пацієнтки пацієнтки С. 27 років через 8 років
після резекційного артродезу НГС (кістковий анкілоз НГС, остеоартроз
суглоба Шопара, човноподібно-клиноподібних суглобів 1-2 ст за Келлгрен та
Лоуренс).
Клінічний приклад 2. Пацієнт Б., 40 років, травма в побуті 1,5 року
тому (2017 рік), перелом кісточок правої гомілки типу 44 С2 за AO/OTA.
Лікувався

хірургічно,

відкрита

репозиція,

МОС

нижньої

третини

малогомілкової кістки. В післяопераційному періоді пацієнта постійно
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турбував больовий синдром, виражене обмеження активних та пасивних
рухів у правому надп’ятково-гомілковому суглобі, вальгусна установка
правої стопи, що збільшувалася з часом не зважаючи на використання
ортопедичного взуття, устілок, ортеза. При рентгенологічному обстеженні
було

виявлено

післятравматичний

остеоартроз

правого

надп’ятково-

гомілкового суглоба 4 ст. за Келгрен та Лоуренс (рис. 8.15, а), при клінічному
(рис. 8.15, б) та плантобарометричному обстеженні (рис. 8.16) – вальгусна
установка правої стопи.

а
б
Рис. 8.15. Результати передопераційного обстеження пацієнта Б.,
40 років: а) рентгенограмма в навантаженні; б) вальгусна установка правої
стопи при клінічному огляді;

а
б
в
г
Рис. 8.16. Плантобарограми пацієнта Б., 40 років до операції: при
двоопорному стоянні (а), та одноопорному стоянні (б-г).
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У зв’язку з значним больовим синдромом, втратою опоро здатності
ураженої кінцівки, молодим віком з необхідністю подальшого активного
способу життя, пацієнту були визначені показання до артродезу НГС. Згідно
розробленого нами алгоритму вибору засобів фіксації, з урахуванням
інтактності піднадп’яткового суглоба (за рентгенологічними ознаками, рис.
8.15) було прийнято рішення виконати артродез НГС за розробленою
методикою з фіксацією 3-ма канюльованими гвинтами (рис. 8.17).
Збереження піднадп’яткового суглоба в таких випадках дозволяє зберегти
об’єм периталарних рухів, що має істотне значення для компенсації при
анкілозі НГС у віддаленому періоді.

Рис. 8.17. Рентгенограма пацієнта Б., 40 років після виконання
резекційного артродеза НГС.
У післяопераційному періоді застосовували імобілізацію в гіпсовому
«чобітку» упродовж 4 тижнів. Наступні 4 тижні дозволяли ходьбу в
жорсткому функціональному ортезі з поступовим (упродовж 4 тижнів)
доведенням навантаження до 100 %. Повне відновлення опороздатності
кінцівки відбулося через 9 тижнів після операції. Рентгенолоічно, кістковий
анкілоз був зафіксований через 2 місяці після операції. Оцінка больового
синдрому за NRS, функціонального стану за AOFAS та якості життя за SF-36
у термін 6 місяців після операції показала добрий результат. Больовий
синдром визначався на рівні 2 балів, оцінка функції для заднього відділу
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стопи склала 82 бали (що відповідає оцінці «добре»), а для середнього
відділу стопи 87 балів (відповідає оцінці «добре»). Якість життя була оцінена
пацієнтом як добра (768 балів за SF-36). Пацієнт перебуває під диспансерним
наглядом, у термін 2,5 роки, больовий синдром за NRS був оцінений
пацієнткою на 1 бал після фізичного навантаження, за AOFAS для заднього
відділу стопи та НГС було зафіксовано 89 балів (оцінено як «добре»), для
середнього відділу стопи – 96 балів («відмінно»). Якість життя за SF-36 у 2,5
річний термін спостереження – 810 балів («відмінно»). Розроблена методика
резекційного артродезу НГС з установкою стопи відносно гомілки під кутом
90° (plantigrade foot), забезпечує рівномірний розподіл статичних та
динамічних

навантажень

на

стопу,

що

підтверджено

результатами

плантобарометрії (рис. 8.18), а також створює можливість зручної ходьби як
у взутті так і при босоніж. Через 2,5 роки після резекційного артродеза, не
зважаючи на наявність надмірної маси тіла (BMI понад 25) та фізичної праці
пацієнта, відмічається відсутність істотних дегенеративно-дистрофічних змін
в суглобах середнього відділу стопи, що засвідчено рентгенологічним
обстеженням (рис. 8.19).

а
б
Рис. 8.18. Плантобарограми пацієнта Б., 40 років при одноопорному (а)
та двоопорному стоянні (б) через 2,5 роки після резекційного артродеза НГС.
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Рис. 8.19. Рентгенограма пацієнта Б., 40 років через 2,5 роки після
виконання резекційного артродеза НГС.
Таким чином, з метою покращення результатів лікування пацієнтів,
яким показаний артрозез НГС, на підставі проведених нами біомеханічних
розрахунків

розроблено

та

обґрунтовано

модифіковану

методику

резекційного артродеза НГС (Пат. № 57938 Україна, 25.03.201; Пат. № 84723
Україна, 25.10.2013; Пат. № 131396 Україна, 10.01.2019; Пат. на винахід
№ 120229 Україна, 25.10.2019) [298, 299, 301, 302]. Доведено, що при
виконанні артродеза НГС стопу потрібно встановлювати відносно вісі
великогомілкової кістки під кутом 90° у сагітальній площині, під кутом 0°-5°
вальгусу, 5° зовнішньої ротації, а також зміщувати до заду на 1,0-1,5 см для
зменшення плеча важеля сили тяжіння у одноплечому важелі другого роду,
яким є стопа. Це поліпшує біомеханічні умови ходьби, зменшуює
енерговитрати, забезпечуює оптимальні умови для настання кісткового
анкілозу у функціонально вигідному положенні, а також зменшує
навантаження на суміжні суглоби стопи [291, 293]. Удосконалено техніку
виконання резекційного артродезу шляхом створення інтраопераційної
розмітки, а також розробки навігаційного пристрою для проведення стрижнів
та гвинтів (Пат. № 131976 Україна, 11.02.2019) [300]. Розроблено алгоритм
вибору засобів фіксації при резекційному артродезі надп’ятково-гомілкового
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суглоба, що дозволяє уникнути низки помилок і ускладнень та покращити
результати лікування [293].
Запровадження розробленої методики артродезу та алгоритму вибору
засобів фіксації дозволило уникнути ряду помилок та досягнути поставленої
мети – покращити результати лікування пацієнтів, яким показано виконання
артродезу

НГС,

що

доведено

результатами

клініко-функціональних,

біомеханічних та рентгенологічних досліджень (див. розділ 9).
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РОЗДІЛ 9
СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ДОСЛІДЖУВАНИХ ГРУП
9.1 Система прогнозування результатів лікування пацієнтів
В процесі аналізу результатів реконструктивно-відновного лікування
пацієнтів в основній клінічній групі (n1 = 341) у віддаленому (2-3 роки і
більше) періоді, нами виділені фактори, що впливали на кінцевий результат
лікування. При цьому в різних клінічних підгрупах пацієнтів (при різних
нозологіях та відповідно різних видах хірургічного реконструктивновідновного лікування) вплив цих факторів виявився не однаковим, а різні
комбінації цих факторів у конкретного пацієнта визначали кінцевий
результат лікування, підвищуючи або зменшуючи ризик негативного
результату. Прогностичну оцінку впливу окремих факторів проводили
шляхом порівняння частоти досягнення позитивного результату лікування,
оцінки

відношення

шансів

для

окремих

факторів

та

визначення

прогностичних коефіцієнтів для оцінювання факторів в моделі (табл. 9.1-9.3).
Проведений аналіз показав, що частота позитивних результатів
відновного лікування у пацієнтів з остеохондральними ушкодженнями та
дефектами надп’ятково-гомілкового суглоба суттєво не відрізняється
залежно

від

наявності

чи

відсутності

нестабільності,

попереднього

консервативного лікування ушкодження НГС, статі хворого. При цьому існує
ряд факторів, що підвищують частоту позитивних результатів відновного
лікування при ОХП: – вік до 40 років (99,2 %) проти 79,1 % в старших
вікових групах (OR = 32,82, p = 0.0001); коморбідність 0-4 бали - 95,2 %
проти 50 % при оцінці більше 4 балів (OR = 19,75, p = 0,0001); остеоартроз
ранніх стадій – 98,7 % позитивних результатів проти 58,8 % при вираженому
остеоартрозі ІІІ-ІV, (OR = 51,8, p = 0.0001).

Таблиця 9.1
Аналіз впливу окремих факторів на частоту позитивних результатів при застосуванні розробленої системи
лікування пацієнтів з остеохондральними ушкодженнями та дефектами надп’ятково-гомілкового суглоба
№

Фактор

Групи

Кількість в
групах

1

2

3
до 40

4
124

5
123 (99,2 %)

більше 40

43

34 (79,1 %)

чоловіча

76

73 (96,1 %)

жіноча

91

85 (93,4 %)

до 1 року

92

90 (97,8 %)

більше 1 року

75

68 (90,7 %)

0-4 балів

165

158 (95,2 %)

більше 4 балів

2

1 (50,0 %)

до 30

162

158 (92,4 %)

більше 30

5

1 (20,1 %)

так

59

55 (93,2 %)

ні

108

103 (95,4 %)

так

42

35 (83,3 %)

ні

125

123 (98,4 %)

1

Вік

2

Стать

3

Давність ушкодження

4

Коморбідність за Charlson

5

Body Mass Index

6

Нестабільність

7

Контрактура

Частота позитивних Відношення шансів
результатів, n (%)
OR (95 %ДІ)

р

6

7

32,82 (4,0-268,2)

0,0001

1,72 (0,4-7,1)

0,451

4,63 (0,9-23,0)

0,042

19,75 (1,1-345,3)

0,005

27,35 (1,9-367,3)

0,0001

0,67 (0,2-2,6)

0,556

0,08 (0,0-0,4)

0,0002
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1

2

3
так

4
21

5
16 (76,2 %)

ні

146

142 (97,3 %)

так

18

12 (66,7 %)

ні

149

146 (98,0 %)

43

13

11 (84.6 %)

44, 81, КЗА

154

147 (94,2 %)

0-ІІ

150

148 (98,7 %)

ІІІ-IV

17

10 (58,8 %)

Консервативне лікування

так

96

91 (94,8 %)

в анамнезі

ні

71

67 (94,4 %)

так

8

1 (22,2 %)

ні

159

157 (98,7 %)

Рентгенологічна щільність

менше 300 HU

43

35 (81,4 %)

губчатої кісткової тканини

більше 300 HU

124

123 (99,2 %)

Модуль пружності

менше 500

43

35 (81,4 %)

губчастої кістки НГС

більше 500

124

123 (99,2 %)

Інфекційні ускладнення в

так

7

5 (71,4 %)

зоні НГС в анамнезі

ні

160

153 (95,6 %)

8

Варусна деформація

9

Вальгусна деформація

10 Тип перелома за АО OTA
11 Остеоартроз НГС
12

13 Відкрите ушкодження
14
15
16

Продовження таблиці 9.1
6
7
0,09 (0,0-0,4)

0,0001

0,04 (0,0-0,2)

0,0001*

0,34 (0,06-3.7)

0,183

51,80 (9,5-282,7)

0,0001

1,09 (0,3-4,2)

0,904

0,00 (0,0-0,0)

0,0001

0,04 (0,0-0,3)

0,0001

0,04 (0,0-0,3)

0,0001

0,11 (0,0-0,7)

0,006
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1
17

2
Наявність трофічних

3
так

4
36

5
28 (77,8 %)

розладів м/т НГС

ні

131

130 (99,2 %)

так

31

24 (77,4 %)

ні

136

134 (98,5 %)

так

17

11 (64,7 %)

ні

150

147 (98,0 %)

малий/середній

150

147 (99,1 %)

великий

17

11 (64,7 %)

травматична

119

117 (98,3 %)

дегенеративна

48

41 (85,4 %)

18 Цукровий діабет
19 Ознаки артропатії
20 Розмір ОХП
21 Етіологія ОХП

Продовження таблиці 9.1
6
7
0,03 (0,0-0,2)

0,0001

0,05 (0,0-0,3)

0,0001

0,04 (0,0-0,2)

0,0001

60,5 (6,0-280,0)

0,0001

9,99 (2,0-50,0)

0,001

Примітка: р – різниця між порівнюваними підгрупами за досліджуваним фактором статистично значуща, якщо
p < 0,05; оцінка за критерієм Хі-квадрат.
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Водночас є ряд факторів, наявність яких суттєво знижує вірогідність
позитивних результатів. Так, наприклад, самостійний аналіз за кожним
окремим фактором показав, що у пацієнтів без контрактури частота
досягнення позитивних результатів відновного лікування (ОХП) складає
98,4 %, а при наявності контрактури – 83,3 %, р = 0,0002. За наявності
варусної деформації частота позитивних результатів складає 76,2 %, а за її
відсутності – 97,3 % до р = 0,0001. Оцінка за вальгусною деформацією –
98,0 % позитивних результатів (відсутність деформації) і 66,7 % (наявність
деформації), р = 0,0001. За наявності в анамнезі відкритого ушкодження
шанси отримати негативний результат складають: 98,7 % та 22,2 % при
відсутності такого ушкодження, р = 0,0001. Зниження модуля пружності
губчастої кістки в ділянці НГС менше 500 визначає нижчу частоту
позитивних результатів з 99,2 % до 81,4 % р = 0,0001. Наявність трофічних
розладів м/т в зоні НГС знижує ймовірність позитивного результату з 99,2 %
до 77,8 % р = 0,0001; цукровий діабет – з 98,5 % до 77,4 % р = 0,0001;
наявність ознак артропатії – з 98,0 % до 64,7 % р = 0,0001.
Аналіз результатів застосування розробленого алгоритму вибору виду
та методики коригувальної остеотомії, розробленого способу коригувальної
остеотомії

латеральної

кісточки

гомілки,

запропонованої

системи

передопераційного планування та післяопераційного ведення пацієнтів з
післятравматичними

осьовими

деформаціями

в

ділянці

надп’ятково-

гомілкового суглоба показав наступне.
Найбільш суттєві розбіжності за позитивними результатами лікування
виявляються при оцінці коморбідності – 92 % при 0-4 бали і 33,3 % успішних
результатів при оцінці вище 4 балів. Наявність нестабільності визначає
низьку частоту позитивних результатів відновного лікування – 12,5 %, тоді
як в підгрупі без нестабільності добра успішність лікування визначається у
98,0 % пацієнтів. Суттєво знижується частота позитивних результатів в
підгрупі з відкритими ушкодженнями (44,4 %) та значним остеоартрозом
(61,1 %) (табл. 9.2).
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Таблиця 9.2
Аналіз впливу окремих факторів на частоту позитивних результатів
при

застосуванні

післятравматичними

розробленої
осьовими

системи

лікування

деформаціями

в

пацієнтів

ділянці

з

надп’ятково-

гомілкового суглоба
Кіль№

Фактор

Групи

кість в
групах

1

2

5

n ( %)

ДІ)
6
2,30

< 40

34

29 (85,3 %) (0,5-10,4)

чоловіча

35

31 (88,6 %)

0,82

жіноча

42

38 (90,5 %)

(0,2-3,5)

Давність

до 1 року

29

27 (93,1 %)

1,93 (0,4-

ушкодження

< 1 року

48

42 (87,5 %)

10,3)

А

36

35 (97,2 %)

0,00

В,С

41

34 (82,9 %)

(0,8-61,7)

0-4 балів

75

69 (92,0 %)

0,39

< 4 балів

3

1 (33,3 %)

до 30

61

59 (96,7 %)

0,92

< 30

16

10 (64,7 %)

(2,9-90,3)

так

8

1 (12,5 %)

0,00

ні

70

69 (98,6 %)

(0,0-0,0)

так

32

27 (84,4 %)

0,39

ні

45

42 (93,3 %)

(0,1-1,7)

Варусна

так

37

33 (89,2 %)

0,92

деформація

ні

40

36 (90,0 %)

(0,2-4,0)

Вальгусна

так

40

34 (85,0 %)

0,32

деформація

ні

37

35 (94,6 %)

(0,1-1,7)

Тяжкість
ушкодження
Коморбідність за
Charlson

7 Нестабільність
8 Контрактура

10

результатів, OR (95 %
5
40 (93,0 %)

6 Body Mass Index

9

позитивних ня шансів

4
43

2 Стать

4

Відношен-

3
до 40

1 Вік

3

Частота

(1,8-

р

7
0,270
0,785
0,435
0,040

0,001

292,0)
0,0001
0,0001
0,204
0,907
0,168
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70

Продовження табл. 9.2
5
6
7
5 (71,4 %)
0,21
0,100
64 (91,4 %) (0,02-3,0)

0-ІІ

59

58 (98,3 %)

ІІІ-IV

18

11 (61,1 %)

Консервативне лік.

так

29

26 (89,7 %)

1,01

перелому в анамнезі

ні

48

43 (89,6 %)

(0,2-4,6)

так

9

4 (44,4 %)

0,04

ні

68

65 (95,6 %)

(0,0-0,2)

> 300 HU

39

32 (82,1 %)

1
11

2
Тип перелома за АО
OTA

4
7

44, 81,
КЗА

12 Остеоартроз НГС

13

3
43

14 Відкрите ушкодження
Рентгенологічна
15 щільність губчатої

16

(4,1-

0,12

кісткової тканини

< 300 HU

38

37 (97,4 %)

Модуль пружності

> 500

39

32 (82,1 %)

0,12
(0,0-1,1)

губчастої кістки НГС

17 ускладнення в зоні

< 500

38

37 (97,4 %)

так

12

6 (50,0 %)

0,03

ні

65

63 (96,9 %)

(0,0-0,2)

Наявність трофічних

так

19

13 (68,4 %)

0,08

розладів м/т НГС

ні

58

56 (96,6 %)

(0,0-0,4)

так

37

30 (81,1 %)

0,00

ні

40

39 (97,5 %)

(0,0-0,9)

так

19

11 (57,9 %)

0,02

ні

59

58 (98,3 %)

(0,0-0,2)

НГС в анамнезі

19 Цукровий діабет
20 Ознаки артропатії
Примітка:

р

–

різниця

між

порівнюваними

0,0001

330,5)

(0,0-1,1)

Інфекційні

18

36,91

0,992
0,0001

0,028

0,028

0,0001

0,0001
0,018
0,0001

підгрупами

за

досліджуваним фактором статистично значуща, якщо p < 0,05; оцінка за
критерієм Хі-квадрат.
При

аналізі

результатів

застосування

розробленого

способу

резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба, що включає
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систему

передопераційного

планування

та

підготовки

пацієнтів,

диференційований вибір засобів фіксації при остеосинтезі, післяопераційне
ведення та реабілітацію визначено, що суттєве зниження частоти позитивних
результатів лікування виявляється при оцінці таких факторів як: високий
індекс коморбідності (більше 4) – 60,0 %; високий індекс маси тіла
(більше 30) – 72,2 %; відкрите ушкодження в анамнезі в анамнезі – 37,5 %;
контрактура надп’ятково-гомілкового суглоба – 69,2 % (табл. 9.3). За такими
факторами як вік, стать, тип та тяжкість ушкодження, нестабільність, осьова
деформація, рентгенологічна щільність губчатої кісткової тканини та деякі
інші не виявлено статистично значимої різниці за частотою позитивних
результатів. Це дозволяє визначити ці прогностичні фактори для даної
категорії пацієнтів, як другорядні з доцільністю їх застосування при
необхідності додаткової прогностичної оцінки за пріоритетними факторами.
Таблиця 9.3
Аналіз впливу окремих факторів на частоту позитивних результатів
при застосуванні розробленого способу резекційного артродезу у пацієнтів з
наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
Кіль№

Фактор

Групи

кість в
групах

1

2

1 Вік
2 Стать
3 Давність ушкодження
4 Тяжкість ушкодження

Частота

Відношен-

позитивних ня шансів
результатів, OR (95 %
n ( %)

ДІ)

3
до 40

4
8

5
7 (87,5 %)

6
0,42

< 40

89

84 (94,4 %)

(0,0-4,1)

чоловіча

31

29 (93,5 %)

0,94

жіноча

66

62 (93,9 %)

(0,2-5,4)

до 1 року

8

5 (62,5 %)

0,06

< 1 року

89

86 (96,6 %)

(0,0-0,4)

А

9

8 (88,9 %)

0,00

В,С

88

83 (97,5 %)

(0,0-3,6)

р

7
0,439
0,941
0,0001
0,238
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1
5

2
Коморбідність за

3
0-4 балів

4
93

Charlson

< 4 балів

5

Продовження табл. 9.3
5
6
7
87 (93,5 %)
9,7
0,007
3 (60,0 %) (1,0-68,7)

до 30

77

76 (99,2 %)

< 30

21

15 (72,7 %) (3,2-253,3)

так

11

10 (90,9 %)

0,62

ні

86

81 (94,2 %)

(0,1-5,8)

так

84

82 (97,6 %)

18,22

ні

13

9 (69,2 %) (2,9-113,8)

так

11

10 (90,9 %)

0,74

ні

87

81 (93,1 %)

(0,1-6,8)

так

4

3 (75,0 %)

0,17

ні

93

88 (94,6 %)

(0,0-1,9)

43

28

25 (89,3 %)

69

66 (94,3 %) 1 (0,1-3,7)

0-ІІ

8

6 (75,0 %)

0,14

ІІІ-IV

89

85 (95,5 %)

(0,0-0,9)

Консерв.лік. перелому в

так

12

8 (66,7 %)

0,05

анамнезі

ні

85

83 (97,6 %)

(0,0-0,3)

так

8

3 (37,5 %)

0,01

ні

89

88 (98,9 %)

(0,0-0,1)

40

36 (90,0 %)

6 Body Mass Index
7 Нестабільність
8 Контрактура
9 Варусна деформація
10 Вальгусна деформація

11

Тип перелома за АО
OTA

12 Остеоартроз НГС
13

14 Відкрите ушкодження
Рентгенологічна
15 щільність губчатої
кісткової тканини

16

17

Модуль пружності
губчастої кістки НГС
Інфекційні ускладнення
в зоні НГС в анамнезі

44,81,КЗ
А

> 300
HU
< 300
HU
> 500

0,74

0,5

0,33
(0,1-1,9)

57

55 (96,5 %)

40

36 (90,0 %)

0,33

< 500

57

55 (96,5 %)

(0,1-1,9)

так

7

6 (85,7 %)

0,05

85 (94,4 %)

(0,0-3,5)

ні

90

0,0001
0,671
0,0001
0,790
0,111

0,385

0,021
0,0001
0,0001

0,191

0,191

0,035
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1
18

2
Наявність трофічних

3
так

4
93

розладів м/т НГС

ні

4

Продовження табл. 9.3
5
6
7
88 (94,6 %)
5,87
0,111
(0,5-67,0)
3 (75,0 %)

так

74

71 (95,9 %)

ні

23

20 (87,0 %) (0,04-2,3)

так

22

20 (90,9 %)

0,6

ні

75

71 (94,7 %)

(0,1-6,7)

19 Цукровий діабет
20 Ознаки артропатії
Примітка:

р

–

різниця

між

порівнюваними

0,3

0,118
0,520

підгрупами

за

досліджуваним фактором статистично значуща, якщо p < 0,05; оцінка за
критерієм Хі-квадрат).
Під час статистичного аналізу було визначено, що окремі фактори
мають високу прогностичну цінність, а статистична значимість цих факторів
істотно переважає значимість інших. При цьому, в разі спільного їх аналізу,
відбувається нівелювання великої кількості прогностичних факторів, які
мають істотне самостійне значення але не високі прогностичні коефіцієнти.
Було визначено, що фактори, які в анамнезі мали безпосередній зв'язок з
ушкодженням,

характеризувалися

найбільшими

прогностичними

коефіцієнтами та нівелювали інші прогностичні фактори. Так наприклад
значна тяжкість травми (ступінь В або С), наявність в анамнезі відкритого
ушкодження, складні типи переломів 43С, 44С, інфекційні ускладнення в
анамнезі визначали високий ризик негативного результату при плануванні
відновного хірургічного лікування. При цьому, як зазначалося вище, вплив
інших факторів нівелювався, не зважаючи на їх прогностичний коефіцієнт. З
метою оптимізації прогнозування результатів лікування, ми розділили всі
прогностичні фактори на такі, що безпосередньо пов’язані з травмою
(травмо-асоційовані) та фактори що не мають безпосереднього зв’язку з
перенесеною в анамнезі травмою. В другій групі, не можна заперечувати
певний опосередкований вплив травми на наявність або вираженість окремих
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факторів, однак ступінь їх прогностичності (за рангом та прогностичним
коефіцієнтом) може бути співставимою.
Виходячи

з

вищевказаного,

система

прогнозування

передбачає

можливість отримання низької, середньої, вище середньої та високої
вірогідності позитивного результату при застосуванні розробленої або
удосконаленої нами системи реконструктивно-відновного лікування в кожній
клінічній підгрупі. У разі високого ризику негативного результату і
відповідного прогнозу щодо неефективності розробленої системи лікування
лікарю та пацієнту пропонується розглянути альтернативний варіант
хірургічного лікування, що в більшості випадків спрямований на вибір
стабілізуючих операцій або ендопротезування.
Наявність певного набору факторів у кожного пацієнта обумовлює
необхідність інтегральної прогностичної оцінки вірогідності позитивних
результатів лікування. Зважаючи, що наявність окремих факторів має
різноспрямований ефект, завданням даного дослідження стало розробка
моделі залежності кінцевих результатів лікування від набору клінічних
факторів.
На першому етапі нами була визначена оцінка інформативності
представлених чинників для вірогідності досягнення позитивних результатів
лікування. Методологічною основою аналізу обрано імовірносний аналіз
Байєса,

який

широко

використовується

в

клінічній

практиці

для

прогнозування результатів лікування [303].
Коефіцієнти інформативності розраховували за формулою:

P(x / A1) P(x / A1)  P(x / A2 )
j
j
j
J(x) = 100 lg

P(x / A2 )
2
j

(9.1)

де J(x) – інформаційна цінність окремої підгрупи для фактора Х. Для
кожної ознаки визначається сума коефіцієнтів інформативності окремих
підгруп ознак КІ = Σ J(x); P(xj/A1) – ймовірність позитивних результатів для
певної групи (j) ознаки (Х) в сукупності пацієнтів з наявністю певних
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характеристик (А1); P(xj/A2) – ймовірність позитивних результатів для
певної групи (j) ознаки (Х) в сукупності пацієнтів з відсутністю певних
характеристик (А2).
Розраховані коефіцієнти інформативності наведено у таблиці 9.4 з
ранговою оцінкою для окремих факторів та методів лікування (табл. 9.4).
Алгоритм прогнозування досягнення позитивних результатів лікування
передбачає першочергове використання факторів за високоінформативними
показниками (рангові місця за коефіцієнтами інформативності від 1 до 11 і
вище).
Як видно з порівняльної рангової оцінки, інформативність окремих
факторів відрізняється для пацієнтів різних клінічних підгруп (табл. 9.4).
Таблиця 9.4
Аналіз

інформативності

факторів

для

системи

прогнозування

результатів лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп’ятковогомілкового

суглоба

в

різних

клінічних

підгрупах

(коефіцієнти

інформативності та їх рангова оцінка)
Остеохондральні
ушкодження та
дефекти

Прогностичний фактор
KI
1

Ранг
фактора

Коригувальні Резекційний
остеотомії

артродез

Ранг
KI

факто-

Ранг
KI

ра

фактора

Вік

2
5,48

3
5

4
0,37

5
16

6
0,17

7
16

Стать

0,15

21

0,02

18

0,00

20

Давність ушкодження

1,16

16

0,20

17

2,75

6

Тяжкість ушкодження

1,08

17

1,93

10

0,77

8

Коморбідність за Charlson

0,68

19

1,61

13

0,36

14

Body Mass Index

11,82

1

5,47

4

7,96

2

Нестабільність

0,08

22

11,61

1

0,06

19
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1
Контрактура

2
3,03

3
12

Продовження табл. 9.4
4
5
6
7
0,48
15
3,58
4

Варусна деформація

2,37

15

0,00

19

0,08

18

Вальгусна деформація

4,09

10

0,63

14

0,51

12

Тип перелома за АО OTA

2,50

14

3,93

7

3,50

5

Остеоартроз НГС

6,12

3

5,61

3

1,14

7

0,00

23

0,00

20

3,81

3

9,35

2

4,06

6

8,67

1

4,83

7

1,87

11

0,66

10

4,83

7

1,87

11

0,66

10

0,90

18

4,97

5

0,23

15

5,59

4

3,12

8

0,51

12

Цукровий діабет

4,04

11

2,11

9

0,77

9

Ознаки артропатії

4,26

9

6,31

2

0,14

17

Розмір ОХП

5,30

6

-

-

Локалізація ОХП

0,53

20

-

-

-

-

Етіологія ОХП

2,59

13

-

-

-

-

Консервативне лікування в
анамнезі
Відкрите ушкодження
Рентгенологічна щільність
губчатої кісткової тканини
Модуль пружності губчастої
кістки НГС
Інфекційні ускладнення в
зоні НГС в анамнезі
Наявність трофічних
розладів м/т НГС

Примітка: КІ – коефіцієнт інформативності для кожного фактора.
Так, наприклад, для пацієнтів з остеохондральними ушкодженнями та
дефектами перші рангові місця за рівнем інформативності для прогнозування
мають Body Mass Index (КІ = 11,82), відкрите ушкодження (КІ = 9,35) та
стадія остеоартрозу (КІ = 6,12) (табл. 9.4). Для групи пацієнтів, яким
планується виконання коригувальної остеотомії в ділянці надп’ятковогомілкового суглоба, пріоритетне значення мають фактор нестабільності
(КІ = 11,61), наявність артропатії (КІ = 6,31), виражений остеоартроз (КІ =
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5,61). Для пацієнтів, яким планується виконання резекційного артродезу
провідну

інформаційну

цінність

мають

такі

фактори,

як

відкрите

ушкодження в анамнезі (КІ = 8,67), Body Mass Index більше 30 (КІ = 7,96),
тривале консервативне лікування перелому кісток в анамнезі (КІ = 3,81),
наявність стійких контрактур надп’ятково-гомілкового суглоба (КІ = 3,58),
тип та тяжкість первинного ушкодження (КІ = 3,5) (табл. 9.4). Диференціація
інформативності

прогностичних

факторів

обумовлює

доцільність

формування окремого алгоритму оцінки набору факторів для кожної
клінічної групи.
Створення системи прогнозування результатів лікування в окремих
клінічних групах та безпосередній розрахунок прогностичних коефіцієнтів
(ПК) (табл. 9.5) базувався на послідовному аналізі Вальда. Розрахунки
проводились за формулою:
ПК(x

j

) = 100 lg

P(x / A1)
j
P(x / A2 )
j

(9.2)

Основою застосування даної моделі прогнозування є розрахунок суми
прогностичних коефіцієнтів за окремими параметрами та порівняння
інтегрального прогностичного коефіцієнта (ПК) з пороговими значеннями та
їх якісною інтерпретацією:
ΣПК = ПК1 + ПК2 + …ПКn.

(9.3)

Для кожного пацієнта оцінюється наявність певної ознаки і її групова
приналежність.

Характеристика

кожного

окремого

фактора

може

підвищувати чи знижувати вірогідність досягнення позитивних результатів
лікування в нашому випадку буде впливати на інтегральне значення
прогностичного коефіцієнта та визначення груп з низьким середнім та
високою вірогідністю позитивного результату лікування.
Пацієнти, що набирають суму прогностичних коефіцієнтів менше (-20)
мають низьку ймовірність досягнення позитивних результатів лікування.
Оцінка від -20 до +10 є невизначеною (середня ймовірність позитивних

331
результатів лікування), та потребує оцінки додаткових факторів. Сумарна
оцінка прогностичних коефіцієнтів (Σ ПК) від +10 до +40 визначає
підвищену ймовірність (вище середнього рівня) отримання добрих та
відмінних

результатів

відновного

лікування,

а

сумарне

значеннях

прогностичних коефіцієнтів (ПК) більше +40 визначає високу прогностичну
оцінку успішного результату лікування.
Таблиця 9.5
Прогностичні
прогнозування

фактори

результатів

та

їх

прогностичні

коефіцієнти

реконструктивно-відновного

для

лікування

у

пацієнтів з наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
Прогностичні коефіцієнти (ПК)
Прогностичний
фактор

Групи

Остеохондральні
ушкодження та
дефекти

1

Коригувальні
остеотомії

Резекційний
артродез

2
до 40

3
8,5

4
1,9

5
-3,4

< 40

-6,7

-1,7

0,4

чоловіча

1,4

-0,5

-0,2

жіноча

-0,9

0,4

0,1

Давність

до 1 року

4,1

1,9

-9,6

ушкодження

< 1 року

-2,6

-0,9

2,8

А

5,3

6,1

-2,8

В

0,1

-0,7

4,1

С

-2,9

-4,6

-1,4

Коморбідність за

0-4 балів

0,5

1,2

-0,2

Charlson

< 4 балів

-12,4

-12,4

-5,8

до 25

7,0

5,3

7,0

25-30

1,2

-2,4

-0,7

< 30

-16,4

-15,4

-14,0

так

-1,1

-17,8

-1,8

ні

0,7

9,0

0,3

Вік
Стать

Тяжкість
ушкодження

Body Mass Index

Нестабільність
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1

Продовження табл. 9.5
4
5
-2,0
4,3

2
так

3
-5,5

ні

5,4

2,1

-8,3

так

-7,4

-0,2

-1,8

ні

3,1

0,2

-0,5

Вальгусна

так

-9,4

-1,8

-7,0

деформація

ні

4,4

3,1

0,6

43

-5,0

-5,4

-2,6

Тип перелома за АО

44

-0,7

1,4

0,9

OTA

81

-5,5

-9,4

-11,8

КЗА

6,4

4,8

2,7

0-ІІ

6,2

8,3

-7,0

ІІІ-IV

-10,9

-7,4

1,5

Консервативне

так

0,2

0,0

-8,8

лікування в анамнезі

ні

-0,2

0,0

4,4

Відкрите

так

-17,9

-10,3

-14,0

ушкодження

ні

6,5

4,0

7,6

> 300 HU

-6,0

-2,8

-2,3

< 300 HU

8,5

6,3

2,6

Модуль пружності

> 500

-6,0

-2,8

-2,3

губчастої кістки НГС

< 500

8,5

6,3

2,6

так

-8,5

-9,4

-4,0

ні

1,0

5,6

0,5

Наявність трофічних

так

-7,0

-6,0

0,6

розладів м/т НГС

ні

8,7

5,1

-7,0

так

-7,1

-3,0

1,9

ні

5,8

6,6

-3,6

так

-9,8

-8,0

0,7

ні

4,5

8,3

-1,8

Контрактура
Варусна деформація

Остеоартроз НГС

Рентгенологічна
щільність губчатої
кісткової тканини

Інфекційні
ускладнення в зоні
НГС в анамнезі

Цукровий діабет
Ознаки артропатії
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1
Розмір ОХП

Локалізація ОХП

Етіологія ОХП

Наведемо

2

Продовження табл. 9.5
4
5
-

малий

3
8,0

середній

0,1

-

-

великий

-9,8

-

-

ДЕМ кісток
гомілки

-5,5

-

-

передньолатеральний блок т.к.

1,4

-

-

задньомедіальний блок т.к.

0,3

-

-

травматична

5,2

-

-

дегенеративна

-4,8

-

-

приклад

практичної

реалізації

розробленої

моделі

прогнозування для 1 групи (ОХП). Пацієнт А.
Вік до 40 (ПК = +8,5),
Стать чоловіча (ПК = +1,4),
Давність ушкодження до 1 року (ПК = +4,1),
Тяжкість ушкодження А (ПК = +5,3),
Коморбідність за Charlson 0-4 балів (ПК = +0,5),
Body Mass Index 25 - 30 (ПК = +1,2),
Нестабільність так (ПК = -1,1),
Контрактура ні (ПК = +5,4),
Варусна деформація ні (ПК = +3,1),
Вальгусна деформація ні (ПК = +4,4),
Ушкодження КЗА (ПК = +6,4),
Остеоартроз НГС 0-ІІ (ПК = +6,2),
Консервативне лікування перелому кісток НГС (ПК = -0,2),
Відкрите ушкодження ні (ПК = +6,5),
Рентген. щільність губчатої кісткової тканини більше 300 HU
(ПК = 8,5),
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Інфекційні ускладнення в зоні НГС в анамнезі (ні) (ПК = +1,0),
Наявність трофічних розладів м/т НГС (ні)(ПК = 8,7),
Цукровий діабет так (ПК = -7,1),
Ознаки артропатії ні (ПК = +4,5),
Розмір ОХП середній (ПК = 0,1),
Локалізація - задньомедіальний блок т.к. (ПК = +0,3),
Етіологія ОХП травматична (ПК = +5,2).
Сумарний бал за прогностичними коефіцієнтами ΣПК = +72,9, що
свідчить про високу ймовірність сприятливого результату лікування ОХП
(ПК > 40). Точність прогностичної оцінки, що забезпечує розроблена модель
прогнозування, була апробована нами на ретроспективно на досліджуваних
клінічних групах. Результати прогнозу співставили з фактично досяггнутими
результатами лікування. Аналіз проведено не менше, ніж на 70 % пацієнтів
кожної клінічної підгрупи (n1 = 120, n2 = 56, n3 = 75) з оцінкою результатів з
95 % довірчими інтервалами [304]. Результати подано у табл. 9.6.
Таблиця 9.6
Аналіз ефективності розробленої системи прогнозування результатів
реконструктивно-відновного лікування у пацієнтів з наслідками ушкоджень
надп’ятково-гомілкового суглоба
Клінічні групи

Параметри
ефективності

Остеохондральні

Коригувальні

Резекційний

системи

ушкодження та дефекти

остеотомії

артродез

прогнозування

n1 = 120

n2 = 56

n3 = 75

84,82 %

75,51 %

85,29 %

(77,03-90,3)

(61,91-85,4)

(75-0-91,81)

75 %

66,67 %

71,43 %

(40,93-92,85)

(30-90,32)

(35,89-91,78)

84,17 %

74,55 %

84,0 %

(76,59-89,62)

(61,7-84,19)

(74,08-90,6)

Чутливість
Специфічність
Точність
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Отже, точність прогнозу за розробленою методикою знаходиться в
межах 74,5–84,2 % для окремих клінічних груп. Дещо нижча точність
прогностичної оцінки для 2 клінічної групи (74,55 %), тоді як для 1 та 3 груп
точність перевищує 80 %.
9.2 Результати

застосування

розробленої

системи

лікування

пацієнтів із наслідками остеохондральних ушкоджень і дефектів
надп’ятково-гомілкового суглоба
Результати впровадження розробленої системи та алгоритму лікування
пацієнтів з наслідками остеохондральних ушкоджень та остеохондральними
внутрішньосуглобовими дефектами НГС у пацієнтів основної клінічної групи
були порівняні з аналогічними результатами в групі контролю. У строки
спостереження що склали 6 місяців, 1 рік та від 2 до 3 років досліджено
динаміку рівня больового синдрому за NRS, функціональний стан пацієнтів
за міжнародною бальною шкалою AOFAS, а також якість життя за
опитувальником SF-36.
В основній групі дослідження середній термін перебування пацієнтів у
стаціонарі склав 4,5 ± 0,8 доби. У групі порівняння даний показник склав
8,6 ± 3,2 доби. Скорочення часу перебування в стаціонарі стало можливим
завдяки

впровадженню

системи

прогнозування,

розробленого

нами

алгоритму лікування, застосуванню модифікованих та удосконалених
методик лікування даної категорії пацієнтів. Це дозволило скоротити час
визначення лікувально-діагностичної тактики зменшивши при цьому ризик
ускладнень та незадовільних результатів. Після закінчення стаціонарного
етапу лікування пацієнти переводилися на амбулаторне спостереження і
реабілітацію.
Оцінку функції НГС проводили за шкалою AOFAS, що дало
можливість оцінити як суб'єктивні скарги і відчуття пацієнта, так і дані
об'єктивного фізикального огляду. При цьому, в обраній намі шкалі, для
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оцінки больового синдрому передбачено – 40 балів, для оцінки функції – 50
балів і 10 балів для оцінки адаптації до поверхні. Максимальне значення 100
балів. Результати оцінки за AOFAS представлені нижче в таблицях і
діаграмах. При цьому 95–100 балів набирали пацієнти без болю, з повним
обсягом рухів в сагітальній площині, з відсутністю нестабільності в задньому
відділі стопи і НГС, доброю адаптацією до поверхні, здатністю йти більше
ніж шість сходових прольотів, здатністю ходити по нерівній поверхні,
відсутністю помітної кульгавості, відсутністю обмеження повсякденної
активності, і відсутністю допоміжних засобів або пристроїв, необхідних для
ходьби.
При доброму результаті лікування пацієнти мали непостійний
больовий синдром, обсяг рухів в суглобах заднього відділу стопи був
збережений

або

помірно

обмежений,

відзначалося

обмеження

при

пересуванні по нерівній місцевості, сходах, похилій поверхні, можливість
проходити до 2-3 поверхів, і відсутність нестабільності заднього відділу
стопи.
При задовільному результаті лікування пацієнти мали явне порушення
ходи, і використовували засоби додаткової опори. Їх турбувало обмеження
можливості підйому по сходах на 1-2 поверхи, зменшення опороздатності
стопи, зниження адаптації стопи до поверхні. Незадовільний результат
спостерігався при постійному больовому синдромі, тяжкому та грубому
порушенні ходи і опороздатності стопи, значному обмеженні фізичної
активності і порушенні функції стопи.
Аналіз результатів оцінки больового синдрому та функціонального
стану надп’ятково-гомілкового суглоба в основній групі та в групі
порівняння у динаміці наведено в таблицях 9.7. та 9.8.
З метою оцінки достовірності різниці результатів в динаміці
спостереження (6, 12, 24-36 місяців) у відповідних групах застосовано
дисперсійний аналіз для повторних вимірювань та критерій Вілкоксона
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(залежно від числа спостережень в групі та характеру розподілу первинних
даних).
Таблиця 9.7
Оцінка

результатів

лікування

пацієнтів

з

післятравматичними

остеохондральними ушкодженнями та дефектами в основній групі клінічного
дослідження (бали, M ± SD)
Методика
лікування
1
Дебрідмент зони
ушкодження,

Термін спостереження

Система
оцінки, Група, n
бали
2

до
лікуван-

3

4

n1.1 = 77

7
0,8 ±

0,3**

0,3**

0,3**

48,7 ±

76,4 ±

95,2 ±

95,8 ±

4,7**

2,9**

2,4

4,2 ±

2,9 ±

1,1 ±

0,3**

0,2**

0,2**

36,5 ±

62,4 ±

89,2 ±

93,1 ±

4,1

5,9**

3,8**

4,2*

5,05 ±

3,7 ±

2,65 ±

0,95 ±

0,3**

0,2**

0,1**

69,4 ±

92,2 ±

94,5 ±

4,6**

2**

0,9**

3,1 ±

2,5 ±

1,1 ±

1,8**

0,3**

0,4*

або тунелізація

AOFAS

5,4

Остеохондральна

NRS

5,4 ± 0,4

Середнє значення
в двох групах
(n1.1 + n1.3)

Шкала

n1.3 = 26

AOFAS
NRS
Шкала

n1.1 + n1.3 0,2
= 103

AOFAS

роки

6
2,4 ±

4,7 ± 0,8

NRS

2-3

5
3,2 ±

Шкала

ція

1 рік

ня

мікрофрактуринг

аутотранспланта-

6 міс.

42,6 ± 4

Дебрідмент зони
ушкодження,
мікрофрактуринг

6,8 ± 0,6

NRS

або тунелізація +

n1.2 = 35

відновлення
латеральної групи

Шкала

38,4 ±

72,1 ±

87,6 ±

94,6 ±

зв'язок за

AOFAS

2,8

4,1**

4,9**

3,7**

Bröstrom-Gold
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1
Остеохондральна

2

3

латеральної групи
зв'язок за Bröstrom-

4,4 ±

2,8 ±

1,3 ±

0,5**

0,3**

0,3**

32,3 ±

59,7 ±

84,9 ±

91,5 ±

5,1

3,9**

3,7**

3,2**

7,35 ±

3,75 ±

2,65 ±

1,2 ±

0,8

0,4**

0,1**

0,06**

33,5 ±

65,9 ±

86,3 ±

93 ±

6,8

4,1**

0,9**

1,0**

7,9 ± 0,9

аутотранспланта-ція NRS
+ відновлення

4

Продовження табл. 9.7
5
6
7

n1.4 =
Шкала

12

AOFAS

Gold
Середнє значення в
двох групах (n1.2 +
n1.4)

NRS
Шкала
AOFAS

n1.2 +
n1.4 =
47

Примітка: * p < 0,05; ** p < 0,01; при порівнянні з результатом на
попередньому етапі спостереження (за критерієм Вілкоксона)
Таблиця 9.8
Оцінка результатів лікування пацієнтів з післятравматичними
остеохондральними ушкодженнями та дефектами в контрольній групі (бали,
M ± SD)
Методика
лікування
Дебрідмент зони
ушкодження,
мікрофрактуринг
або тунелізація
Дебрідмент зони
ушкодження,
мікрофрактуринг
або тунелізація +
відновлення
латеральної групи
зв'язок за Bröstrom

Термін спостереження
Система
Група
оцінки,
до
2-3
n
6 міс.
1 рік
бали
лікування
роки
NRS

n2.1 =
Шкала 21
AOFAS

NRS

5,2 ± 0,3

4,6 ±
0,4**

3,5 ±
0,3**

3,7 ±
0,5

41,8 ± 3,7

67,2 ±
4,5**

72,4 ±
3,1**

75,4 ±
4,9*

7,5 ± 0,5

5,8 ±
0,6**

5,1 ±
0,8**

4,9 ±
0,7

35,3 ± 6,2

64,2 ±
2,9**

67,3 ±
3,6**

69,8 ±
4,1**

n2.2 =
52
Шкала
AOFAS

Примітка: * p < 0,05; ** p < 0,01; при порівнянні з результатом на
попередньому етапі спостереження (за критерієм Вілкоксона).
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Визначено, що динаміка зменшення больового синдрому та приріст
функціональної здатності ураженого НГС в основній клінічній групі
статистично достовірно відрізнялися в усі строки спостереження. У
віддаленому терміні

спостереження

спостерігали

виразну достовірну

позитивну динаміку, що вказувало на стійкий ефект розробленої системи
лікування. На відміну від основної клінічної групи, динаміка зменшення
больового синдрому та приріст функціональної здатності ураженого НГС в
клінічній групі порівняння характеризувалися істотно меншою інтенсивністю
з тенденцією до затухання. При цьому, у віддаленому періоді (2-3 роки)
оцінка за NRS та AOFAS виявила відсутність значущої різниці у порівнянні з
попереднім періодом спостереження (1 рік). Для визначення ефективності
розробленої

методики

остеохондрального

лікування

ушкодження

у
з

пацієнтів,

що

хронічною

мали

поєднання

передньолатеральною

нестабільністю НГС нами проведено порівняльний аналіз результатів, що
отримані в основній та контрольній групах, виділивши підгрупи з
нестабільністю та без неї. Оцінювали больовий синдром та функціональну
здатність НГС (табл. 9.9, рис. 9.1). При проведенні статистичного аналізу
порівнювали результати в основній групі та групі порівняння в аналогічні
строки спостереження з застосуванням критерію Манна-Уітні.
Статистично доведена різниця в основній та контрольній групах.
Показано, що застосування розробленого нами диференційованого підходу
до

лікування

пацієнтів

з

післятравматичними

остеохондральними

ушкодженнями та дефектами НГС в основній групі пацієнтів, дозволило
досягти достовірного покращення функціональних результатів, що відмічені
упродовж 1 року після хірургічного лікування та мали тенденцію до
подальшого зростання в наступні 2-3 роки (табл. 9.7-9.9).
Аналогічна картина спостерігалася при спостереженні за динамікою
больового синдрому, що істотно зменшувався вже через 6 місяців після
проведеного

лікування

та

статистично

зменшуватися в наступні терміни спостереження.

достовірно

продовжував

Таблиця 9.9
Порівняльний аналіз результатів оцінки больового синдрому та функціонального стану надп’ятково-гомілкового
суглоба в основній групі та групі порівняння за наявності супутньої передньолатеральної нестабільності та без неї на
етапах спостереження (бали, M ± SD)
Методика
лікування

Система
оцінки, бали
NRS

А

р
Шкала
AOFAS

Термін спостереження
до лікування
осн.

контр.

6 міс.
осн.

1 рік
контр.

осн.

2-3 роки
контр.

5,05 ± 0,2
5,2 ± 0,3
р = 0,118

3,7 ± 0,3
4,6 ± 0,4 2,65 ± 0,2 3,5 ± 0,3
р = 0,001
р = 0,001

42,6 ± 4,0

69,4 ± 4,6

41,8 ± 3,7

р = 0,142
7,35 ± 0,8
7,5 ± 0,5
р = 0,089

67,2 ± 4,5

92,2 ± 2

осн.

0,95 ± 0,1 3,7 ± 0,5
р = 0,001

72,4 ± 3,1 94,5 ± 0,9

р = 0,001
р = 0,001
3,75 ± 0,4
5,8 ± 0,6 2,65 ± 0,1 5,1 ± 0,8
р = 0,001
р = 0,001

контр.

75,4 ± 4,9

р = 0,001
1,2 ± 0,06 4,9 ± 0,7
р = 0,001

340

NRS
р
Шкала
Б
AOFAS
33,5 ± 6,8
35,3 ± 6,2 65,9 ± 4,1 64,2 ± 2,9 86,3 ± 0,9 67,3 ± 3,6
93 ± 1
69,8 ± 4,1
(бали)
р
р = 0,055
р = 0,001
р = 0,001
р = 0,001
Примітка: Методика лікування: А) Дебрідмент зони ушкодження, мікрофрактуринг або тунелізація / +
остеохондропл-ка в основній групі диференційовано; Б) Дебрідмент зони ушкодження, мікро-фрактуринг або
тунелізація + відновлення латеральної групи зв'язок за Bröstrom / остехондрапл-ка та Bröstrom-Gold в основній групі
диференційовано. Р – при порівнянні з контролем у аналогічні терміни спостереження різниця статистично значуща,
якщо р < 0,05 (за критерієм Манна-Уітні)
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Рис.

9.1.

Аналіз

результатів

оцінки

больового

синдрому

та

функціонального стану надп’ятково-гомілкового суглоба в основній групі та
в групі порівняння.
В контрольній групі у віддаленому періоді спостерігали відсутність
позитивної динаміки і навіть тенденцію до негативної динаміки щодо
функціонального стану та больового синдрому, хоча їх динаміка в
короткостроковому та середньостроковому періодах була позитивною та
співставимою з відповідними показниками основної групи дослідження.
Виявлений результат дозволяє зробити висновок, що розроблена тактика
лікування має значний регенераторний потенціал та зменшує прогресування
післятравматичного дегенеративно-дистрофічного процесу в пошкодженому
суглобі.
Аналіз розподілу пацієнтів за результататами лікування відповідно до
шкали AOFAS в динаміці спостереження, що наведено в табл. 9.10 показав,
що через 6 місяців, в основній групі дослідження відмінний функціональний
результат спостерігали у 38 % пацієнтів, а в групі порівняння у 24,7 %.
Хороший функціональний результат відзначений у 32 % пацієнтів в групі
дослідження і 27,4 % пацієнтів в групі порівняння. Задовільних результатів в
групі дослідження було 26 %, тоді як в групі порівняння 31,5 %. Не
задовільний функціональний результат, з кількістю балів менше 50, в групі
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дослідження спостерігався у 6 пацієнтів, що в процентному співвідношенні
склало 4 %. У групі порівняння, через 6 місяців після проведеного лікування
незадовільні результати лікування зафіксовані у 12 пацієнтів, що склало16 %
(табл. 9.10, рис. 9.2).
Таблиця 9.10
Розподіл

пацієнтів

за

результатами

лікування

в

основній

та

порівнюваній групах в динаміці за шкалою AOFAS
Оцінка функціональної Групи абс.
здатності за AOFAS
(%)
Відмінно
(95-100 балів)

контрольна

18 (24,7 %)

10 (15,6 %) 7 (11,9 %)

р = 0,048;
χ2 = 3,92

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 13,94 χ2 = 17,98

основна

48 (32,0 %)

54 (38,0 %) 59 (43,1 %)

контрольна

20 (27,4 %)

16 (25,0 %) 12 (20,3 %)

р = 0,484;
χ2 = 0,49

р = 0,068;
χ2 = 3,34

р = 0,002;
χ2 = 9,22

основна

39 (26,0 %)

21 (14,8 %) 12 (8,8 %)

контрольна

23 (31,5 %)

25 (39,1 %) 25 (42,4 %)

р = 0,389;
χ2 = 0,74

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 14,99 χ2 = 30,43

основна

6 (4,0 %)

контрольна

12 (16,4 %)

13 (20,3 %) 15 (25,4 %)

р = 0,001;
χ2 = 10,24

р = 0,001; р = 0,0001;
χ2 = 11,91 χ2 = 17,08

основна

150 (100 %)

142 (100 %) 137 (100 %)

контрольна

73 (100 %)

64 (100 %) 59 (100 %)

р = 0,005;
χ2 = 12,88

р = 0,001;
χ2 = 33,8

p, χ2
Всього

2-3 роки

60 (42,3 %) 59 (43,1 %)

p, χ2
Не задовільний
(0-50 балів)

1 рік

57 (38,0 %)

p, χ2
Задовільний
(51 -74 балів)

6 місяців

основна

p, χ2
Добрий
(75-94 балів)

Терміни спостереження

Різниця між групами
(узагальнена оцінка)

7 (4,9 %)

7 (5,1 %)

р = 0,001;
χ2 = 57,65

Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).

343
Через 12 місяців відзначено перерозподіл результатів в основній і
контрольній групах. Так, в основній групі дослідження, ми відзначили
незначне збільшення кількості пацієнтів з відмінним функціональним
результатом на 4,3 % (3 пацієнта) (табл. 9.10, рис. 9.2). Це пов'язано з
наростанням позитивного ефекту реабілітації та реалізацією регенераторного
потенціалу, що характеризується повільним зростанням але дає стійкий
позитивний функціональний результат. Крім того, порушення гемо та
лімфомікроциркуляції, а також відновлення та перебудова кістковохрящового дефекту також вимагають тривалого часового проміжку.

Рис. 9.2. Розподіл пацієнтів за результатами лікування в основній та
порівнюваній групах в динаміці за AOFAS.
При

цьому,

спостерігалося

зменшення

кількості

пацієнтів

з

задовільними результатами з 26 % до 15 % та перехід їх в групу з добрими
функціональними результатами (кількість пацієнтів в групі зросла з 32 % до
38 %), що пов'язано зі зменшенням контрактури і відновленням функції
суглобів заднього відділу стопи, а також відновленням адаптації до опорної
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поверхні. Кількість незадовільних результатів в основній групі з плином часу
майже не змінилася, збільшившись лише на 1 % (1 пацієнта) при
спостереженні через 6 місяців та 12 місяців. Як видно з аналізу (табл. 9.10,
рис. 9.2), перерозподіл результатів в основній клінічній групі відбувся за
рахунок переходу частини пацієнтів в групу з хорошим функціональним
результатом з інших груп. Таким чином, у 86,2 % пацієнтів цієї групи у
віддаленому періоді (2-3 роки) вдалося отримати відмінний і хороший
функціональний результат лікування, і у 9 % результат був задовільним.
Кількість пацієнтів з незадовільним результатом з перебігом часу в даній
групі не зростала. Це свідчить про те, що адекватно вибрана методика
лікування за розробленим алгоритмом дає можливість гарантовано отримати
позитивний результат стійкий у часі, тоді як помилково обрана тактика
призводить до не задовільного результату вже у найближчому періоді.
У групі порівняння ми зафіксували іншу тенденцію, пов'язану з
погіршенням функціональних результатів лікування з плином часу і
переходом частини пацієнтів з груп з кращими результатами в групи з
гіршими результатами (табл. 9.10, рис. 9.2). При цьому, через 6 місяців
кількість пацієнтів з відмінним функціональним результатом склала 24,7 %
(18 пацієнтів), а через 12 місяців знизилася до 15,6 % (10 пацієнтів) від
загального числа пацієнтів в групі. Хороші функціональні результати в даній
групі через 6 місяців досягали 27,4 %, а через рік також знизилися до 25 %.
Зниження

кількості

пацієнтів

з

відмінними

і

хорошими

функціональними результатами за AOFAS відбулося за рахунок переходу
частини пацієнтів з цих груп в групи із задовільними і незадовільними
результатами. Так, пацієнтів з задовільними результатами з 31,5 % через 6
місяців, збільшилося до 39,1 % через рік після лікування, та 42,4 % зерез 2-3
роки, а кількість пацієнтів з незадовільними результатами зросла з 16,4 % до
25,4 % до кінця періоду спостереження в групі порівняння. Негативна
динаміка в даній групі пов'язана з прогресуванням посттравматичного
остеоартрозу з плином часу, на тлі початку ЛФК та розширення активного
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способу життя. Крім того, однією з важливих причин появи негативної
динаміки в даній групі є обмеження фізичної активності через больовий
синдром і порушення анатомії заднього відділу стопи, в результаті
прогресування змін, що супроводжують асептичний некроз тіла надп’яткової
кістки.
Отже, можна зробити висновок про істотно більшу кількість відмінних
і хороших результатів у пацієнтів групи дослідження як через 6, 12 місяців,
так і через 2-3 роки після лікування. Як видно з табл. 9.10 і рис. 9.2, до кінця
періоду спостереження в основній клінічній групі відмінні результати
спостерігали у 43,1 % загальної кількості пацієнтів, добрі у 43,1 %, задовільні
функціональні результати в даній групі склали 8,8 %, а незадовільні
спостерігалися у 5,1 % (7 пацієнтів з 137 результати яких вдалося оцінити у
віддаленому періоді). Порівняльний аналіз отриманих результатів з
результатами в групі контролю показав статистично достовірну різницю в
клінічних групах на рівні 95 % і вище (p < 0,05). При цьому, кількість
відмінних і добрих результатів в групі дослідження скала 86,2 %, що в 2,6
разів перевищило аналогічну кількість в групі порівняння – 32,2 %. Кількість
же незадовільних результатів в групі дослідження була в 5 разів менше ніж в
групі порівняння (p < 0,05).
Також, в порівнюваних клінічних групах нами проведена оцінка якості
життя за опитувальником SF-36, що використовується для визначення
ефективності лікування, переваг методу лікування при подібних ефектах в
разі застосування терапевтичних, медикаментозних (фармакологічних)
засобів

або

хірургічних

втручань.

Поліпшення

якості

життя

після

проведеного лікування виступає оптимальним критерієм у виборі тієї чи
іншої лікувальної тактики. Крім того, визнано, що поліпшення якості життя
виступає показником, що дозволяє обґрунтувати ефективність розробленого
алгоритму лікування, а також здійснювати моніторинг ефективності
лікування за станом здоров'я пацієнта в ранні і віддалені терміни.
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Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів основної та контрольної
груп спостереження проведена за опитувальником SF-36 в динаміці з
аналогічними строками у 6, 12 та 24-36 місяців (табл. 9.11, рис. 9.3).
Таблиця 9.11
Розподіл пацієнтів в основній та контрольній групах в динаміці за
оцінкою якості життя (шкала SF-36)
Терміни спостереження

Оцінка якості життя

Групи абс.

за SF-36

(%)

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

54(36,0 %)

57(40,1 %)

60(43,8 %)

контрольна

16(21,9 %)

10(15,6 %)

7(11,9 %)

р = 0,033;

р = 0,001;

р = 0,0001;

χ2 = 4,52

χ2 = 12,08

χ2 = 18,69

основна

45(30,0 %)

55(38,7 %)

62(45,3 %)

контрольна

19(26,0 %)

16(25,0 %)

12(20,3 %)

р = 0,538;

р = 0,055;

р = 0,001;

χ2 = 0,38

χ2 = 3,68

χ2 = 10,89

основна

45(30,0 %)

23(16,2 %)

8(5,8 %)

контрольна

26(35,6 %)

25(39,1 %)

25(42,4 %)

р = 0,398;

р = 0,0001; р = 0,0001;

Відмінно
900-700 балів
p, χ2
Добре
699-500 балів
p, χ2
Задовільно
499-300 балів
p, χ2
Не задовільно
< 299 балів

χ2 = 0,71

χ2 = 12,91

χ2 = 39,31

основна

6(4,0 %)

7(4,9 %)

7(5,1 %)

контрольна

12(16,4 %)

13(20,3 %)

15(25,4 %)

р = 0,001;

р = 0,001;

р = 0,0001;

χ2 = 10,24

χ2 = 11,91

χ2 = 17,08

p, χ2
Всього:

основна

150(100 %)

142(100 %) 137(100 %)

контрольна

73(100 %)

64(100 %)

Різниця між групами (узагальнена

р = 0,004;

р = 0,0001; р = 0,0001;

оцінка)

χ2 = 13,3

χ2 = 31,22

59(100 %)
χ2 = 66,94

Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).
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Як видно з табл. 9.11, розподіл пацієнтів за оцінкою якості життя в
основній та контрольній групах схожий з оцінкою за AOFAS, що додатково
засвідчує об’єктивність отриманих результатів. При цьому виявляється
статистично достовірна різниця в групах дослідження (за критерієм Хіквадрат). Так, в основній групі пацієнтів через 6 місяців після проведеного
лікування 36 % мали відмінний результат за SF-36, добрі результати та
задовільні результати спостерігали у 30 % пацієнтів, а незадовільний результат
виявився у 6 пацієнтів, що склало 4 %. У віддаленому періоді (2-3 роки)
відбувся перерозподіл результатів, частина пацієнтів з задовільними
результатами перейшла у групу з добрими результатами, а 6 % пацієнтів, що
мали добрий результат перейшли до групи з відмінним результатом. Однак
відбулося збільшення пацієнтів з незадовільним результатом з 4 % до 4,9 %
(1 пацієнт з групи задовільних результатів) (рис. 9.3).
100%
80%

36

11,9

15,6

21,9

90%

40,1

43,8

20,3

25

70%

26

60%
50%

30

42,4
38,7

40%

39,1

35,6

45,3

30%

20%

30

16,4

10%
0%

4
Основна, Контроль,
6 міс.
6 міс.
Не задовільно

16,2

20,3

5,8
5,1

4,9
Основна, Контроль,
1 рік
1 рік
Задовільно

25,4

Основна, Контроль,
2-3 роки 2-3 роки
Добре

Відмінно

Рис. 9.3. Розподіл пацієнтів за результатами лікування в основній та
порівнюваній групах в динаміці за SF-36.
В групі порівняння кількість пацієнтів з відмінним результатом у
віддаленому періоді спостереження була у 3,7 разів меншою ніж в основній
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групі. Добрих результатів було 2,2 рази менше. При цьому незадовільних
результатів за оцінкою якості життя в групі порівняння було у 4,9 разів більше
(15 пацієнтів з 73) ніж в основній групі (рис. 9.3, табл. 9.11).
Вище вказане доводить ефективність розробленого підходу до
діагностики, класифікації, планування та алгоритму вибору методу лікування
у пацієнтів з наслідками остеохондральних ушкоджень та дефектами
суглобових поверхонь кісток надп’ятково-гомілкового суглоба.
9.3 Результати застосування коригувальних остеотомій у пацієнтів
із наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба
Аналогічно до попередньої клінічної підгрупи, проведено оцінку
результатів та аналіз ефективності впровадження розробленого алгоритму
вибору виду коригувальної остеотомії, а також застосування модифікованої
нами методики коригувальної остеотомії латеральної кісточки у пацієнтів з
осьовими деформаціями на тлі перенесених ушкоджень в ділянці НГС. У
строки спостереження що склали 6 місяців, 1 рік та 2-3 роки і більше
досліджено динаміку рівня больового синдрому за NRS, функціональний
стан пацієнтів за міжнародною бальною шкалою AOFAS, а також якість
життя за опитувальником SF-36.
В основній групі дослідження середній термін перебування пацієнтів у
стаціонарі склав 8,7 ± 2,3 доби. У групі порівняння даний показник склав
14,2 ± 2,7 діб. Скорочення часу перебування в стаціонарі стало можливим
завдяки впровадженню системи прогнозування, розробленого алгоритму
вибору методики хірургічної корекції, оптимізації вибору метало фіксаторів
в залежності від обраного виду колекційної остеотомії, застосуванню
модифікованої та удосконаленої методики лікування даної категорії
пацієнтів. Це дозволило скоротити час визначення лікувально-діагностичної
тактики зменшивши при цьому ризик ускладнень та незадовільних
результатів.
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Після закінчення стаціонарного етапу лікування пацієнти переводилися
на амбулаторне спостереження і реабілітацію. Оцінку функції НГС
проводили за шкалою AOFAS, що дало можливість оцінити як суб'єктивні
скарги і відчуття пацієнта, так і дані об'єктивного фізикального огляду.
Оцінку результатів лікування в основній та контрольній групах
проведено в підгрупах відповідно до застосованих методик лікування. В
першій підгрупі пацієнтів (n1 = 58) виконували надкісточкову коригувальну
остеотомію малогомілкової кістки за різними методиками (див. розділ 1). В
основній групі, дана підгрупа (n1.1) включала 33 пацієнта, а в групі
порівняння, у дану підгрупу (n1.2) було включено 25 пацієнтів. Результати
оцінки больового синдрому та функціонального стану НГС представлені в
таблиці 9.12 та графічно відображені на рис.9.4.
Таблиця 9.12
Порівняльний аналіз результатів оцінки больового синдрому та
функціонального стану НГС в основній групі (n1.1 = 33) та в групі порівняння
(n1.2 = 25) при виконанні надкісточкових коригувальних остеотомій
малогомілкової кістки (M ± SD)
Система
оцінки

Групи

Термін спостереження
до операції

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

6,8 ± 0,8

4,7 ± 0,7

3,4 ± 0,4

1,8 ± 0,3

контрольна

6,5 ± 0,9

5,9 ± 0,3

4,8 ± 0,5

3,5 ± 0,6

0,193

0,001

0,001

0,001

31,4 ± 4,2

70,2 ± 7,1

82,7 ± 4,2

89,7 ± 4,9

AOFAS, бали контрольна

32,1 ± 5,3

57,3 ± 5,2

68,4 ± 4,3

74,8 ± 5,6

р

0,589

0,001

0,001

0,001

NRS, бали
р

основна

Шкала

Примітка: p – порівнянно з контролем в аналогічні строки
спостереження різниця статистично значуща, якщо p < 0,05 (за критерієм
Манна-Уітні)
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Аналіз результатів лікування пацієнтів в групах дослідження показав,
що розроблений підхід до лікування забезпечує істотне, статистично
достовірне зменшення інтенсивності больового синдрому та дозволяє
підвищити функціональну здатність у середньострокових та віддалених
термінах спостереження. Так, середній рівень больового синдрому у
пацієнтів основної групи через 1 рік після виконання надкісточкової
коригувальної остеотомії малогомілкової кістки складав 3,4 бали, тоді як в
групі контролю цей показник становив 4,8 бали, а через 2-3 роки різниця по
цьому показнику, між основною та контрольною групами виросла майже
вдвічі. При цьому в основній групі середній показник болю складав 1,8 балів,
а в групі порівняння 3,5 бали (табл. 9.12, рис. 9.4).

89,7

82,7
6,5

70,2

74,8
57,3

6,8

68,4

5,9
4,8

4,7

3,5

31,4
3,4

32,1

До лікування
Основна HRS

1,8

6 місяців
Контроль NRS

1 рік
Основна AOFAS

2-3 роки
Контроль AOFAS

Рис. 9.4. Оцінка больового синдрому за NRS та функціонального стану
НГС за AOFAS в основній групі та в групі порівняння при виконанні
надкісточкових коригувальних остеотомій малогомілкової кістки.
Оцінка функціональної здатності НГС виявила схожу тенденцію. В
основній групі пацієнтів через 6 місяців після операції функція НГС за
AOFAS зросла з 31,4 до 70,2 балів збільшившись більше ніж у 2 рази, через
рік спостерігалося подальше збільшення (82,7), а через 2-3 роки середній
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показник склав 89,7 бали, що відповідало доброму функціональному
результату. Як видно з таблиці 9.6, в групі порівняння виявилася істотно
нижча динаміка зростання функціональної здатності. При цьому за
аналогічних середніх показників до лікування (32,1 бали), через 6 місяців
фіксували 57,3 бали, через 1 рік – 68,4, а через 2-3 роки спостерігали середній
результат за AOFAS на рівні 74,8 балів, що характеризується як
задовільний(табл. 9.12, рис. 9.4).
В другій підгрупі пацієнтів (n2 = 55) виконували коригувальну
остеотомію латеральної кісточки гомілки. При цьому в основній групі
застосовували

модифіковану

методику

та

розроблений

оригінальний

металофіксатор. В основній групі, дана підгрупа (n2.1)включала 32 пацієнта, а
в групі порівняння, у дану підгрупу (n2.2) було включено 23 пацієнта.
Результати бальної оцінки больового синдрому та функціонального стану
НГС представлені в табл. 9.13 та зображені на рис. 9.5.
Таблиця 9.13
Порівняльний аналіз результатів оцінки больового синдрому та
функціонального стану НГС в основній (n2.1 = 32) та контрольній (n2.2 = 23)
групахі при виконанні надкісточкових коригувальних остеотомій латеральної
кісточки малогомілкової кістки гомілки (M ± SD)
Система
оцінки

Групи

Термін спостереження
до операції

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

7,2 ± 0,7

3,5 ± 0,3

2,9 ± 0,4

2,1 ± 0,06

контрольна

6,9 ± 0,5

4,8 ± 0,7

4,6 ± 0,8

3,4 ± 0,7

0,069

0,001

0,001

0,001

33,1 ± 3,7

72,9 ± 4,8

78,4 ± 2,3 86,2 ± 3,1

AOFAS, бали контрольна

32,9 ± 4,1

61,3 ± 5,1

67,3 ± 3,6

69,8 ± 4,1

р

0,853

0,001

0,001

0,001

NRS, бали
р

основна

Шкала

Примітка. p – порівнянно

з контролем в аналогічні строки

спостереження різниця статистично значуща, якщо p < 0,05 (за критерієм
Манна-Уітні)
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Аналіз результатів лікування в другій підгрупі пацієнтів (табл. 9.13,
рис. 9.5) засвідчив статистично вищу ефективність модифікованого способу
коригувальної остеотомії латеральної кісточки гомілки в аспектах зменшення
болю та підвищення функціональної здатності пацієнтів у відповідні строки
спостереження. Середній рівень больового синдрому у пацієнтів основної
групи через 6 місяців після операції зменшився з 7,2 бали до 3,5 балів, через
1 рік спостерігалося подальше зменшення больового синдрому (в середньому
2,9 балів за NRS), а через 2-3 роки больовий синдром складав 2,1 бали, що
відповідало визначенню – «легкий біль». В групі контролю до лікування
інтенсивність болю в середньому складала 6,9 балів, через 6 місяців цей
показник становив 4,8 бали, через 1 рік – 4,6 балів, а через 2-3 роки – 3,4
бали. При цьому різниця по інтенсивності болю між основною та
контрольною групами у віддаленому періоді складала 1,6 разів (табл. 9.13,
рис. 9.5).

Рис. 9.5. Оцінка больового синдрому за NRS та функціонального стану
НГС за AOFAS в основній групі та в групі порівняння при виконанні
коригувальних остеотомій латеральної кісточки гомілки.
Оцінка функціональної здатності НГС показала подібну тенденцію. В
основній групі пацієнтів через 6 місяців після операції функція НГС за
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AOFAS зросла з 33,1 до 72,9 балів збільшившись у 2,2 рази, через рік
спостерігалося подальше збільшення (78,4), а через 2-3 роки середній
показник склав 86,2 бали, що відповідало доброму функціональному
результату. Як видно з таблиці 9.13, в групі порівняння динаміка зростання
функціональної здатності була нижчою. Так, за аналогічного середнього
показника до лікування (32,9 балів), через 6 місяців фіксували 61,3 бали,
через 1 рік – 67,3, а через 2-3 роки спостерігали середній результат за AOFAS
на рівні 69,8 балів, що характеризується як задовільний (табл. 9.13, рис. 9.5).
У 6 з 32 пацієнтів, що склало 21 % через 22 місяці зафіксовано
прогресування остеоартрозу до ІІІ рентгенологічної стадії, що позначилося
на функціональному результаті. Виконання коригувальної остеотомії за
модифікованою нами методикою дає можливість контрольовано змінювати
положення латеральної кісточки в трьох площинах. Відсутність необхідності
втручання в зоні перелому, а також збереження окістя та латеральної групи
зв’язок НГС зменшує порушення кровопостачання та оптимізує процес
відновлення функції суглоба. Важливим фактором для збереження структури
та функції травмованого НГС суглоба, при невірно консолідованих
переломах латеральної кісточки, є час з моменту травми, а також
інтенсивність та тривалість навантаження при вкороченій, ротованій та
зміщеній до заду латеральній кісточці, що супроводжується вираженим
перевантаженням латеральної зони суглоба з незворотним руйнуванням
суглобового

хряща

та

швидким

прогресуванням

післятравматичного

остеоартроза. Як вказувалося вище, у 6 (21 %) пацієнтів час з моменту
травми до виконання корекції складав понад 12 місяців. Не зважаючи на
відновлення конгруентності НГС після виконаної коригувальної остеотомії,
через 22 місяці у даних пацієнтів відмічали прогресування дегенеративнодистрофічного процесу через незворотні зміни в суглобовому хрящі.
У третій підгрупі пацієнтів (n3 = 16) виконували коригувальну остеотомію дистального епіметафіза обох кісток гомілки. Різниця в основній та
контрольній групах тут полягала в тому, що у пацієнтів основної групи було
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застосовано

розроблений

алгоритм

вибору

методики

коригувальної

остеотомії та оптимізовано вибір металофіксаторів згідно результатів
проведеного експериментального дослідження та імітаційного комп’ютерного моделювання. В основній групі, дана підгрупа (n 3.1) включала12
пацієнтів, а в групі порівняння, у дану підгрупу (n 3.2) було включено 4
пацієнта. Результати бальної оцінки больового синдрому та функціонального
стану НГС представлені в табл. 9.14 та зображені на рис. 9.6.
Таблиця 9.14
Порівняльний аналіз результатів оцінки больового синдрому та
функціонального стану НГС в основній (n3.1 = 12)та та контрольній (n3.2 = 4)
групах при виконанні коригувальних остеотомій ДЕМ обох кісток гомілки
(M ± SD)
Система
оцінки

Групи

NRS, бали

Термін спостереження
до операції

6 місяців

1 рік

основна

7,5 ± 0,8

3,8 ± 0,4

3,1 ± 0,2

2,7 ± 0,4

контрольна

7,6 ± 0,4

4,5 ± 0,8

4,2 ± 0,7

р

5,7 ± 0,6

2-3 роки

0,748

0,001

0,003

0,001

28,2 ± 4,7

54,9 ± 4,7

76,9 ± 2,9

81,2 ± 4,3

AOFAS, бали контрольна

29,4 ± 3,2

42,2 ± 3,8

66,2 ± 2,8

67,1 ± 5,4

р

0,575

0,001

р = 0,001

0,001

основна

Шкала

Примітка: p – порівнянно з контролем в аналогічні строки
спостереження різниця статистично значуща, якщо p < 0,05 (за критерієм
Манна-Уітні)
Аналіз результатів лікування в третій підгрупі пацієнтів (табл. 9.14,
рис. 9.6) показав, що розроблений алгоритм вибору методики надкісточкової
коригувальної остеотомії з обґрунтованим диференційованим вибором виду
металофіксаторів забезпечує вищу ефективність в аспекті зменшення
больового синдрому та підвищення функціональної здатності ураженого
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суглоба. Середній рівень больового синдрому у пацієнтів основної групи
через 6 місяців після операції зменшився майже у двічі з 7,5 балів до 3,8
балів, через 1 рік спостерігалося подальше зменшення больового синдрому (в
середньому 3,1 бали за NRS), а через 2-3 роки больовий синдром складав 2,7
бали, що відповідало визначенню – «легкий біль». В групі контролю до
лікування інтенсивність болю в середньому складала 7,6 балів, через 6
місяців цей показник становив 5,7 балів, через 1 рік – 4,5 балів, а через 2-3
роки – 4,2 бали. При цьому різниця по інтенсивності болю між основною та
контрольною групами у віддаленому періоді складала 1,5 разів.
Оцінка функціональної здатності НГС показала наступне. В основній
групі пацієнтів через 6 місяців після операції функція НГС за AOFAS зросла
з 28,2 до 54,9 балів збільшившись у 1,9 рази, через рік спостерігалося
подальше збільшення (76,9), а через 2-3 роки середній показник склав 81,2
бали, що відповідало доброму функціональному результату, як і в попередніх
підгрупах(табл. 9.14, рис. 9.6).

Рис. 9.6. Оцінка больового синдрому за NRS та функціонального стану
НГС за AOFAS в основній групі та в групі порівняння при виконанні
коригувальних остеотомій ДЕМ обох кісток.
У групі порівняння динаміка зростання функціональної здатності була
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істотно

нижчою,

при

цьому

різниці

між

результатами

в

термін

спостереження 1 рік та 2-3 роки виявити не вдалося. За аналогічного до
основної групи середнього показника до лікування (29,4 балів), через 6
місяців фіксували 42,2 бали, через 1 рік – 66,2, а через 2-3 роки спостерігали
середній результат за AOFAS на рівні 67,1 балів, що характеризується як
задовільний (табл. 9.14, рис. 9.6).
Бальна оцінка функціональних результатів лікування корелює з
аналізом розподілу пацієнтів за результататами лікування (табл. 9.15)
відповідно до шкали AOFAS в динаміці спостереження. Останній аналіз дає
можливість детальніше проаналізувати пацієнтів в окремих групах та
визначити тенденції у перерозподілі результатів в динаміці. Крім того, такий
аналіз дозволяє чітко визначити не задовільні результати лікування та
показати різницю в порівнюваних групах за кількістю негативних
результатів. Аналіз результатів відповідно до розподілу пацієнтів на групи з
відмінними, добрими, задовільними та не задовільними результатами
проведено в сукупній групі пацієнтів, яким виконувалися коригувальні
остеотомії з метою виявлення ефективності розробленого підходу та
алгоритму лікування (табл. 9.15).
Застосування розробленого алгоритму вибору методики коригувальної
остеотомії у пацієнтів основної клінічної групи, які мали осьові деформації
на тлі перенесених ушкоджень НГС дозволило істотно підвищити
функціональну активність пацієнтів з статистично достовірною різницею
відносно групи порівняння. Так через 6 місяців після хірургічного лікування
добрі та відмінні результати були зафіксовані у 48,1 % пацієнтів, через 12
місяців у 58,5 %, а у термін 2-3 роки – у 66,3 %. При цьому в групі
порівняння через 6 місяців добрий і відмінний результат спостерігали у
21,1 % пацієнтів, через 12 місяців – у 28,9 %, а через 2-3 роки у 21,2 %, що
майже у 3 рази менше ніж в основній групі клінічного дослідження (табл.
9.15, рис. 9.7). Таке зменшення кількості пацієнтів відбулося внаслідок
переходу їх частини у групу з задовільними та незадовільними результатами,
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що може пояснюватися не раціональним вибором виду остеотомії, способу
фіксації, невірним встановленням показань до даного методу лікування та
відсутністю системи прогнозування при плануванні лікування.
Таблиця 9.15
Результати лікування пацієнтів основної та порівнюваної групи в
динаміці за шкалою AOFAS
Оцінка функціональної Групи абс.

Терміни спостереження

здатності за AOFAS

(%)

6 місяців

1 рік

2-3 роки

Відмінно

основна

9(11,7 %)

13(16,9 %)

14(18,2 %)

95-100 балів

контрольна

2(3,8 %)

4(7,7 %)

3(5,8 %)

р = 0,118;

р = 0,130;

р = 0,041;

χ2 = 2,45

χ2 = 2,29

χ2 = 4,18

p, χ2
Добрий

основна

28(36,4 %)

32(41,6 %)

37(48,1 %)

75-94 балів

контрольна

9(17,3 %)

11(21,2 %)

8(15,4 %)

Задовільний

основна

р = 0,019
χ2 = 5,51
33(42,9 %)

р = 0,016; р = 0,0001;
χ2 = 5,82
χ2 = 14,58
25(32,5 %) 18(23,4 %)

51–74 балів

контрольна

29(55,8 %)

24(46,2 %)

25(48,1 %)

р = 0,150;

р = 0,116;

р = 0,004;

χ2 = 2,07

χ2 = 2,47

χ2 = 8,52

p, χ2
Не задовільний

основна

7(9,1 %)

7(9,1 %)

8(10,4 %)

0-50 балів

контрольна

12(23,1 %)

13(25,0 %)

16(30.8 %)

р = 0,028;

р = 0,014;

р = 0,004;

χ2 = 4,83

χ2 = 6,00

χ2 = 8,51

основна

77(100 %)

77(100 %)

77(100 %)

контрольна

52(100 %)

52(100 %)

52(100 %)

Різниця між групами (узагальнена

р = 0,01;

р = 0,006;

р = 0,001;

оцінка)

χ2 = 11,36

χ2 = 12,46

χ2 = 25,73

p, χ2
Всього:

Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).
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Рис. 9.7. Розподіл пацієнтів за результатами лікування в основній та
порівнюваній групах в динаміці за шкалою AOFAS.
Водночас, аналіз кількості пацієнтів з не задовільним функціональним
результатом показав, що в основній групі через 6 місяців такий результат
зафіксовано у 9,1 % пацієнтів (7 пацієнтів), через 12 місяців зростання
кількості незадовільних результатів не відбулося, а у віддаленому періоді (23 роки і більше) було зафіксовано збільшення незадовільних результатів до
10,4 % (1 пацієнт) (табл. 9.15, рис. 9.7). Це вказує на високий
органозберігаючий, стабільний клінічний ефект від раціонально виконаної
коригувальної

остеотомії,

що

можна

порівняти

з

ефектом

від

ендопротезування. В групі порівняння вже через 6 місяців ми спостерігали
істотно більшу кількість незадовільних результатів (23,1 %), що зростала з
часом. Вже через 12 місяців кількість негативних результатів склала 25 %, а
через 2-3 роки підвищилася до 30,8 % (16 пацієнтів), що майже у 3 рази
перевищило аналогічний показник в основній групі (табл. 9.15, рис. 9.7).
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Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів основної та контрольної
груп спостереження проведена за опитувальником SF-36 в динаміці з
аналогічними строками у 6, 12 та 24-36 місяців (табл. 9.16).
Таблиця 9.16
Результати оцінки якості життя за шкалою SF-36 у порівнюваних
клінічних групах
Оцінка якості
життя за SF-36
Відмінно
900-700 балів

Групи абс. (%)

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

9(11,7 %)

12(15,6 %)

15(19,5 %)

контрольна

2(3,8 %)

3(5,8 %)

2(3,8 %)

р = 0,118;
χ2 = 2,45

р = 0,088;
χ2 = 2,91

р = 0,010;
χ2 = 6,63

основна

30(39,0 %)

33(42,9 %)

38(49,4 %)

контрольна

9(17,3 %)

12(23,1 %)

9(17,3 %)

р = 0,009;
χ2 = 6,90

р = 0,021;
χ2 = 5,35

р = 0,000;
χ2 = 13,76

основна

32(41,6 %)

26(33,8 %)

16(20,8 %)

контрольна

30(57,7 %)

24(46,2 %)

25(48,1 %)

р = 0,072;
χ2 = 3,24

р = 0,157;
χ2 = 2,01

р = 0,001;
χ2 = 10,67

основна

6(7,8 %)

6(7,8 %)

8(10,4 %)

контрольна

11(21,2 %)

13(25,0 %)

16(30.8 %)

р = 0,028;
χ2 = 4,84

р = 0,007;
χ2 = 7,32

р = 0,004;
χ2 = 8,51

основна

77(100 %)

77(100 %)

77(100 %)

контрольна

52(100 %)

52(100 %)

52(100 %)

р = 0,005;
χ2 = 12,94

р = 0,004;
χ2 = 13,52

р = 0,0001;
χ2 = 28,71

p, χ2
Добре
699-500 балів
p, χ2
Задовільно
499-300 балів
p, χ2
Не задовільно
< 299 балів
p, χ2
Всього:

Терміни спостереження

Різниця між групами (узагальнена
оцінка)

Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).
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Як видно з табл. 9.16, розподіл пацієнтів за оцінкою якості життя в
основній та контрольній групах схожий з оцінкою за AOFAS, що засвідчує
об’єктивність отриманих результатів. При цьому виявляється статистично
достовірна різниця в групах дослідження (за критерієм Хі-квадрат). Так, в
основній групі пацієнтів через 6 місяців після проведеного лікування 50,7 %
пацієнтів мали добрі та відмінні результати за SF-36, 41,6 % мали задовільні
результати, а незадовільний результат виявився у 6 пацієнтів, що склало 7,8 %
(табл. 9.16, рис. 9.8).

Рис. 9.8. Розподіл пацієнтів за результатами лікування в основній та
порівнюваній групах в динаміці за шкалою SF-36.
У віддаленому періоді (2-3 роки) відбувся перерозподіл результатів,
частина пацієнтів з задовільними результатами перейшла у групу з добрими
результатами, а 3,9 % пацієнтів (3 пацієнта), що мали добрий результат
перейшли до групи з відмінним результатом. Подібно до результатів
оцінювання за AOFAS, в аспекті якості життя пацієнтів також виявилося, що у
віддаленому періоді на 2,6 % зросла кількість пацієнтів з негативним
результатом. В групі порівняння кількість пацієнтів з добрими та відмінними
результатами у віддаленому періоді спостереження була у 3,2 рази меншою
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ніж в основній групі. Задовільні результати в групі порівняння спостерігали у
48,1 %, що у понад 2 рази більше ніж в основній групі. Незадовільних
результатів у віддаленому періоді за оцінкою якості життя (SF-36) в групі
порівняння було у 2,9 разів більше ніж в основній групі (табл. 9.16, рис. 9.8).
Отже, результати клінічного обстеження, оцінка функціонального
стану суглоба та якості життя пацієнта показали, що відновлення біомеханіки
НГС забезпечує стійкий органозберігаючий ефект у віддаленому періоді
спостереження (2-3 роки та більше). Вище вказане доводить ефективність
розробленого

алгоритму

вибору

виду

коригувальної

остеотомії

та

диференційованого підходу у виборі засобів металоостеосинтезу, застосування
модифікованої методики та оригінального фіксатора для коригувальної
остеотомії латеральної кісточки гомілки, а також розробленої системи
передопераційного планування та прогнозування.
9.4 Аналіз

результатів

резекційного

артродезу

надп’ятково-

гомілкового суглоба
Нами

проведено

впровадження

оцінку

модифікованої

результатів
методики

та

аналіз

резекційного

ефективності
артродеза

та

розробленого алгоритму вибору засобів фіксації при його виконанні у
пацієнтів з термінальними стадіями післятравматичних деструктивнодистрофічних змін у НГС. У строки спостереження що склали 6 місяців, 1 рік
та 2-3 роки і більше досліджено динаміку рівня больового синдрому за NRS,
вивчено функціональний стан заднього та середнього відділів стопи за
міжнародною бальною шкалою AOFAS, а також проведено оцінку якості
життя за опитувальником SF-36. За даними рентгенологічного дослідження
вивчено терміни настання кісткового анкілозу (зрощення в зоні резекції).
Також проаналізовано результати дослідження опорних реакцій у пацієнтів
основної та порівнюваної груп після резекційного артродеза у віддаленому
періоді.
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Аналіз результатів лікування пацієнтів основної групи показав
перевагу застосування модифікованої методики резекційного артродеза НГС
перед

традиційною

методикою,

що

засвідчено

функціональними,

біомеханічними та рентгенологічними дослідженнями. В основній клінічній
групі (n1 = 114) у 93 % пацієнтів артродез був ефективним, післяопераційні
рани загоїлися первинним натягом, мета оперативного втручання досягнута –
настало великогомілково-надп’яткове зрощення (кістковий анкілоз) у
функціонально вигідному положенні. У 7 % (8 пацієнтів) кісткового
зрощення не відбулося, але в кінці терміну спостереження у пацієнтів
фіксували стабільний фіброзний або кістково-фіброзний анкілоз в зоні
резекції та незначний больовий синдром в оперованій кінцівці з задовільною
функціональною оцінкою. У вказаних пацієнтів, відсутність кісткового
зрощення була обумовлена нейропатією та ангіопатією на тлі супутнього
цукрового діабету та діабетичної остеоартропатії. При виборі засобів фіксації
у цих пацієнтів нами було застосовано розроблений алгоритм, враховано
характер патології та передбачена можливість порушення кісткового
зрощення. Для даної категорії пацієнтів застосовано систему БІОС
(блокуючий інтрамедулярний остеосинтез стрижнем), що дало змогу
забезпечити достатньо стабільну фіксацію стопи у функціонально-вигідному
положенні та задовільний функціональний результат навіть за відсутності
повного кісткового зрощення на рівні резекції. Середній термін настання
кісткового зрощення в зоні резекції у пацієнтів основної групи склав 8,9 ± 0,4
тижнів, що було засвідчено даними рентгенологічного (табл. 9.17) та КТ
досліджень. У групі порівняння (n2 = 121) кістковий анкілоз було досягнуто у
79 % (95 пацієнтів), з середнім часом зрощення 11,5 ± 0,9 тижнів (табл. 9.17).
У 26 пацієнтів (21 % групи порівняння) через аналогічні з основною групою
причини, кісткового зрощення не настало. При цьому у 14 пацієнтів з метою
фіксації було застосовано блокований інтрамедулярний стержень, що
забезпечило їм добрий функціональний результат в межах терміну
спостереження та стабільність заднього відділу стопи навіть за відсутності
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кісткового зрощення (фіброзний анкілоз). У інших 12 пацієнтів, через
незрощення відбулися злам і міграція фіксаторів та рецидив деформації, що
обумовило необхідність повторного хірургічного лікування з застосуванням
кісткової пластики та заміни методу фіксації.
Таблиця 9.17
Терміни настання кісткового анкілозу (зрощення в зоні резекції) у
пацієнтів основної та порівнюваної (контрольної) груп
Основна група
Група порівняння
Рентгенологічний
p
результат
(n1 = 106)
(n2 = 95)
Середній термін настання
кісткового зрощення в зоні
8,9 ± 0,4
11,5 ± 0,9
0,001
резекції
Примітка: при порівнянні з контролем різниця статистично значуща,
якщо p < 0,05(за критерієм Манна-Уітні)
При оцінюванні функціональних результатів за міжнародною бальною
шкалою оцінки AOFAS для заднього та середнього відділів стопи, в основній
клінічній групі у віддаленому періоді (3,4 ± 1,2 років) середній показник для
заднього відділу склав 78,2 ± 1,2 балів, а для середнього відділу 81,3 ± 1,3
бали, що відповідає доброму функціональному результату при стабільному
задньому відділі з відсутності рухів у НГС. У групі порівняння у віддаленому
періоді (3,4 ± 1,2 років) середній показник за AOFAS для заднього відділу
стопи склав 57,1 ± 1,3 бали, а для середнього відділу стопи в межах періоду
спостереження – 53,7 ± 1,4 балів (табл. 9.18, рис. 9.9). Результати
біомеханічних досліджень показали, що у пацієнтів основної групи відбувся
перерозподіл загальної площі опори на стопу з наближенням показників до
фізіологічних. Так, за даними плантобарометричних досліджень, середній
показник площі опори склав 46 ± 0,7 %, з формуванням урівноважених
пікових навантажень в 3 зонах стопи: голівка 1 плесневої кістки, голівки 4-5
плесневих кісток, п'ятковий горб. У пацієнтів групи порівняння зафіксовано
перевантаження переднього відділу стопи, а середній показник площі опори
склав 34 ± 0,9 %.
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Рис. 9.9. Функціональний результат у пацієнтів основної та контрольної
груп після резекційного артродеза надп’ятково-гомілкового суглоба за
AOFAS для заднього та середнього відділів стопи (віддалений середній
термін спостереження 3,4 ± 1,2 р.).
Таблиця 9.18
Оцінка больового синдрому та функціональних результатів у пацієнтів
основної (n1 = 114) та контрольної (n2 = 121) груп після резекційного
артродеза надп’ятково-гомілкового суглоба (віддалений середній термін
спостереження 3,4 ± 1,2 р.) (M ± SD)
Система
оцінки

Групи

NRS, бали

основна
контрольна
р

Термін спостереження
до операції

6 місяців

1 рік

2-3 роки

8,7 ± 0,8
8,6 ± 0,9
0,846

3,4 ± 0,3
4,9 ± 0,7
0,001

1,4 ± 0,3
4,1 ± 0,8
0,001

1,3 ± 0,5
4,5 ± 0,9
0,001

AOFAS
основна
29,8 ± 3,1
72,3 ± 3,4 75,4 ± 2,5 78,2 ± 1,2
задній відділ,
контрольна
31,4 ± 2,8
53,4 ± 2,8 61,1 ± 2,3 57,1 ± 1,3
бали
р
0,350
0,001
0,001
0,001
AOFAS
основна
29,8 ± 3,1
76,2 ± 2,8 80,4 ± 3,2 81,3 ± 1,3
середній
31,4 ± 2,8
54,7 ± 3,4 59,2 ± 2,7 53,7 ± 1,4
відділ, бал контрольна
р
0,350
0,001
0,001
0,001
Примітка: p – порівнянно з контролем в аналогічні строки
спостереження різниця статистично значуща, якщо p < 0,05 (за критерієм
Манна-Уітні)
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За результатами дослідження опорних реакцій в основній групі
спостереження,

відносно

групи

порівняння,

зафіксовано

зменшення

загального часу опори на 17,8 %, збільшення часу перекату через п’яту, що
склав в середньому 23,8 ± 0,8 %, зменшення часу перекату через передній
відділ до 27,1 ± 1,2 % та помірного підвищення міжпоштовхового періоду
(49,1 ± 1,2 %). Зменшення імпульсу сили вертикальної складової в основній
групі (3608 ± 2,4), порівняно з групою порівняння (3982 ± 3,6) свідчить про
зменшення енергоємності ходьби при застосуванні модифікованої нами
методики резекційного артродеза (табл. 9.19).
Таблиця 9.19
Середні значення часових параметрів та імпульсу сили вертикальної
складової опорних реакцій в нормі, при стандартній та модифікованій
методиках виконання артродеза надп’ятково-гомілкового суглоба, середній
термін спостереження 18 ± 4,3 місяців.
Параметри
дослідження

t1 (%)

t2 (%)

t3 (%)

tзаг (с)

Імпульс
сили (I)

Норма

25,1 ± 1,1 47,5 ± 0,7 27,4 ± 1,2 0,89 ± 0,05

3501 ±
9,0

Основна група
n1 = 106

23,8 ± 0,8 49,1 ± 1,2 27,1 ± 1,2 0,94 ± 0,01

3608 ±
2,4

Контрольна група
17,7 ± 0,8 44,8 ± 0,5 37,5 ± 1,3 1,12 ± 0,01
n2 = 95

3982 ±
3,6

Різниця в групах
р=
р = 0,001 р = 0,001 р = 0,001 р = 0,001
основна/контроль
0,001
Примітка: p – порівнянно з контролем різниця статистично значуща,
якщо p < 0,05 (за критерієм Манна-Уітні)
Аналіз розподілу пацієнтів за результататами лікування (табл. 9.209.21, рис. 9.10) відповідно до шкали AOFAS в динаміці спостереження дає
можливість детальніше проаналізувати пацієнтів в окремих групах та
визначити тенденції у перерозподілі результатів в динаміці. Він дозволяє
дослідити перерозподіл пацієнтів за результатом лікування та показати
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різницю в порівнюваних групах за кількістю негативних результатів. Аналіз
результатів відповідно до розподілу пацієнтів на групи з відмінними,
добрими, задовільними та не задовільними результатами проведено з метою
виявлення ефективності впровадженого модифікованого методу резекційного
артродеза НГС та алгоритму вибору засобів фіксації при його виконанні.
Таблиця 9.20
Результати лікування пацієнтів основної та порівнюваної групи в
динаміці за шкалою AOFAS для НГС та заднього відділу стопи
Оцінка
функціональної
здатності за AOFAS
Відмінно
95-100 балів
Добрий 75-94 балів

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

–

–

–

контрольна

–

–

–

основна

60(52,6 %)

59(55,7 %)

65(61,3 %)

контрольна

32(26,4 %)

26(27,4 %)

23(24,2 %)

р = 0,0001;
χ2 = 16,89

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 16,43 χ2 = 28,03

основна

48(42,1 %)

42(39,6 %)

43(45,3 %)

контрольна

59(48,8 %)

42(44,2 %)

35(33,0 %)

р = 0,306;
χ2 = 1,05

р = 0,510;
χ2 = 0,43

р = 0,075;
χ2 = 3,16

основна

6(5,3 %)

5(4,7 %)

6(5,7 %)

контрольна

30(24,8 %)

27(28,4 %) 29(30,5 %)

р = 0,0001;
χ2 = 17,26

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 21,03 χ2 = 21,54

основна

114(100 %)

106(100 %) 106(100 %)

контрольна

121(100 %)

95(100 %)

p, χ2
Задовільний
51–74 балів
p, χ2
Не задовільний
0-50 балів
p, χ2
Всього:

Терміни спостереження

Групи абс.
(%)

95(100 %)

Різниця між групами (узагальнена р = 0,0001; χ2 = р = 0,0001; р = 0,0001;
оцінка)
25,47
χ2 = 27,42 χ2 = 35,487
Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).
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Таблиця 9.21
Результати лікування пацієнтів основної та порівнюваної групи в
динаміці за шкалою AOFAS для середнього відділу стопи
Оцінка
функціональної
здатності за AOFAS

Терміни спостереження

Групи абс.
(%)

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

11(9,6 %)

11(10,4 %)

12(11,3 %)

контрольна

4(3,3 %)

4(4,2 %)

4(4,2 %)

р = 0,047;
χ2 = 3,95

р = 0,097;
χ2 = 2,76

р = 0,063;
χ2 = 3,46

основна

49(43,0 %)

49(46,2 %)

53(50,0 %)

контрольна

28(23,1 %)

21(22,1 %)

18(18,9 %)

р = 0,001;
χ2 = 10,49

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 12,84 χ2 = 21,15

основна

48(42,1 %)

41(38,7 %)

35(33,0 %)

контрольна

59(48,8 %)

43(45,3 %)

43(45,3 %)

р = 0,306;
χ2 = 1,05

р = 0,345;
χ2 = 0,89

р = 0,075;
χ2 = 3,16

основна

6(5,3 %)

5(4,7 %)

7(6,6 %)

контрольна

30(24,8 %)

27(28,4 %)

30(31,6 %)

р = 0,0001;
χ2 = 17,26

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 21,03 χ2 = 20,81

основна

114(100 %)

106(100 %) 106(100 %)

контрольна

121(100 %)

95 (100 %)

Різниця між групами (узагальнена
оцінка)

р = 0,0001;
χ2 = 25,9

р = 0,0001; р = 0,0001;
χ2 = 29,1
χ2 = 35,8

Відмінно
95-100 балів
p, χ2
Добрий 75-94 балів
p, χ2
Задовільний
51–74 балів
p, χ2
Не задовільний
0-50 балів
p, χ2
Всього:

95(100 %)

Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).
Застосування розробленого способу резекційного артродеза НГС, а
також диференційованого алгоритму вибору засобів фіксації при його
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виконанні дозволило підвищити функціональну активність пацієнтів та
достовірно

збільшити

результатами

та

кількість

зменшити

пацієнтів

кількість

з

добрими

пацієнтів

з

і

відмінними

задовільними

і

незадовільними результатами в групах порівняння. Оскільки при виконанні
артродеза, його метою є досягнення кісткового анкілозу в зоні резекції та
повної нерухомості на рівні суглоба, відмінних результатів за шкалою
AOFAS для заднього відділу стопи та НГС отримати не можливо, через те,
що амплітуда рухів НГС та ступінь її зменшення закладена в основу
опитувальника з 12-ма балами на рухи. Щодо оцінки середнього відділу
стопи, то при добрій адаптації стопи до поверхні опори, стабільному
задньому відділі стопи та відсутньому або не значному больовому синдромі,
навіть за наявності анкілозу на рівні НГС пацієнти можуть мати не лише
добрі але і відмінні результати.

Рис. 9.10. Розподіл пацієнтів за результатами лікування в основній та
порівнюваній групах в динаміці за шкалою AOFAS для заднього та
середнього відділів стопи.
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Як видно з табл. 9.20 та рис. 9.10, через 6 місяців після хірургічного
лікування в основній групі дослідження при оцінювання заднього відділу
стопи добрі результати були зафіксовані у 52,6 % пацієнтів, через 12 місяців
у 55,7 %, а у термін 2-3 роки (в середньому 3,4 ± 1,2 роки) – у 61,3 %. При
цьому в групі порівняння через 6 місяців добрий результат спостерігали у
26,4 % пацієнтів, через 12 місяців – у 27,4 %, а через 2-3 роки кількість
пацієнтів з добрим результатом почала зменшуватися, склавши у 24,2 %, що
майже у 2,5 рази менше ніж в основній групі клінічного дослідження.
Зменшення кількості пацієнтів з добрим результатом у віддаленому періоді
після артродеза НГС в групі порівняння відбулося внаслідок перерозподілу
пацієнтів та переходу їх частини у групу з задовільними та незадовільними
результатами. Це пов’язано з не раціональною фіксованою установкою стопи
на рівні НГС, значним перевантаженням суглобів середнього та переднього
відділу стопи з розвитком у них тяжких дегенеративно-дистрофічних
процесів, що супроводжується больовим синдромом, порушенням ходьби та
істотним збільшенням її енергоємності, порушенням адаптації до поверхні
опори, труднощами у підборі взуття, вторинними деформаціями переднього
відділу стопи. Водночас, аналіз кількості пацієнтів з не задовільним
функціональним результатом показав, що в основній групі через 6 місяців
такий результат зафіксовано у 5,3 % пацієнтів (6 пацієнтів). Через 12 місяців
спостерігали незначне зменшення кількості незадовільних результатів (4,7
%), однак кількість пацієнтів, у яких вдалося оцінити результат через один
рік була меншою на 8. У віддаленому періоді (2-3 роки і більше) було
зафіксовано незначне збільшення незадовільних результатів до 5,7 % (6
пацієнтів). Це вказує на стабільний у часі клінічний ефект, що забезпечує
розроблений спосіб резекційного артродеза НГС. В групі порівняння через 6
місяців ми спостерігали значно більшу кількість незадовільних результатів
(24,8 %), що зростала з часом. Так, в середньому через 3,5 роки кількість
незадовільних результатів за шкалою AOFAS для заднього відділу стопи в
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групі порівняння сягнула 30,5 % (29 пацієнтів), що у 5,3 рази перевищило
аналогічний показник в основній групі (табл. 9.20, рис. 9.10).
Оцінка результатів за AOFAS для середнього відділу стопи в групах
клінічного порівняння була наступною, через пів року після артродеза НГС
за розробленою методикою, кількість пацієнтів з добрими та відмінними
результатами склала 52,6 %, з задовільним результатом 42,1 %, а з
незадовільним результатом 5,3 %. В кінцевому терміні спостереження, що в
середньому склав 3,4 ± 1,2 роки, в основній групі спостерігалося збільшення
кількості пацієнтів з добрим та відмінним результатом (61,3 %), зменшенням
кількості пацієнтів в групі з задовільними результатами (33 %) та незначним
зростанням кількості пацієнтів з незадовільним результатом (6,6 %) (табл.
9.20, рис.9.10). В той же час, в групі порівняння при оцінюванні середнього
відділу стопи після артродезу НГС через 6 місяців спостерігали у 1,9 разів
меншу кількість пацієнтів з відмінними та добрими результатами (26,4 %),
кількість пацієнтів з задовільними результатами була незначно більшою
48,8 %, а незадовільні результати були зафіксовані у 24,8 % пацієнтів, що у
4,6 рази більше ніж в основній групі. Через 3,4 ± 1,2 роки було визначено, що
за вказаним параметром оцінки кількість відмінних та добрих результатів в
групі порівняння суттєво зменшилася, склавши 23,1 % (у 2,7 разів менше ніж
в основній групі), кількість пацієнтів з задовільними результатами майже не
змінилася (45,3 %), а кількість незадовільних результатів зросла, склавши
31,6 %, що майже у 4,8 разів більше ніж в основній групі (табл. 9.20,
рис.9.10). Такий розподіл результатів також доводить важливість установки
стопи при артродезі НГС для біомеханіки середнього та переднього відділів
стопи у віддаленому періоді, а також оптимального розподілу навантажень
при ходьбі.
Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів основної та контрольної
груп спостереження проведена за опитувальником SF-36 в динаміці з
аналогічними строками у 6, 12 та 24-36 місяців (табл. 9.22). Як видно з табл..
9.22 та рис. 9.11, розподіл пацієнтів за оцінкою якості життя в основній та
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контрольній

групах

подібний

до

результатів

оцінки

за

AOFAS

і

характеризується статистично достовірною різницею в групах дослідження
(за критерієм Хі-квадрат).
Таблиця 9.22
Результати оцінки якості життя за шкалою SF-36 у порівнюваних
клінічних групах
Оцінка якості

Групи абс. (%)

життя за SF-36
Відмінно
900-700 балів
p, χ

6 місяців

1 рік

2-3 роки

основна

10(8,8 %)

10(9,4 %)

13(12,3 %)

контрольна

2(1,7 %)

4(4,2 %)

4(4,2 %)

р = 0,013;

2

Добре
699-500 балів

499-300 балів

χ2= 2,11

= 4,20

основна

44(38,6 %)

47(44,3 %)

53(50,0 %)

контрольна

25(20,7 %)

19(20,0 %)

16(16,8 %)

р = 0,003;

р = 0,0001; р = 0,0001;

χ2 = 9,10

χ2 = 13,46

χ2 = 24,43

основна

54(47,4 %)

45(42,5 %)

34(32,1 %)

контрольна

63(52,1 %)

46(48,4 %)

46(48,4 %)

р = 0,472;

р = 0,396;

р = 0,018;

χ2 = 0,52

χ2 = 0,72

χ2 = 5,59

основна

6(5,3 %)

5(4,7 %)

6(5,7 %)

контрольна

30(24,8 %)

27(28,4 %)

29(30,5 %)

р = 0,472;

р = 0,396;

р = 0,018;

χ2 = 0,52

χ2 = 0,72

χ2 = 5,59

p, χ2
Не задовільно
< 299 балів
p, χ2
Всього:

р = 0,146; р = 0,040; χ2

χ2 = 6,14

p, χ2
Задовільно

Терміни спостереження

основна

114(100 %)

106(100 %) 106(100 %)

контрольна

121(100 %)

95(100 %)

Різниця між групами (узагальнена

p = 0,0001;

p = 0,0001; p = 0,0001;

оцінка)

χ2 = 27,1

χ2 = 29,1

95(100 %)
χ2 = 41,0

Примітка: при порівнянні основної та контрольної груп клінічного
спостереження у відповідні строки різниця статистично значуща, якщо
р < 0,05 (за критерієм Хі-квадрат (χ2).
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Рис. 9.11. Розподіл пацієнтів за результатами лікування в основній та
порівнюваній групах в динаміці за шкалою SF-36.
В основній групі пацієнтів через 6 місяців після проведеного лікування
47,4 % пацієнтів мали добрі та відмінні результати за SF-36, 47,4 % мали
задовільні результати, а незадовільний результат виявився у 6 пацієнтів, що
склало 5,3 % (рис. 9.11, табл. 9.22). У віддаленому періоді з середнім терміном
спостереження 3,4 ± 1,2 роки відбувся перерозподіл результатів, частина
пацієнтів (14,9 %) з задовільними результатами перейшла у групу з добрими
та відмінними результатами. Також виявилося, що у віддаленому періоді на
0,4 % зросла кількість пацієнтів з негативним результатом, одак таке
зростання не мало статистичної достовірності, оскільки кількість пацієнтів з
незадовільним результатом не змінилася (6 пацієнтів), однак кількість
оцінених в цьому періоді пацієнтів була дещо меншою (на 8 пацієнтів менше).
В групі порівняння кількість пацієнтів з добрими та відмінними результатами
у віддаленому періоді спостереження була у 2,9 разів меншою ніж в основній
групі. Задовільні результати в групі порівняння спостерігали у 48,4 %, що у 1,5
рази більше ніж в основній групі. Незадовільних результатів у віддаленому
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періоді за оцінкою якості життя (SF-36) в групі порівняння було у 5,4 разів
більше ніж в основній групі (рис.9.11, табл. 9.22).
Таким чином, клінічні, рентгенологічні та біомеханічні дослідження
довели, що модифікована методика резекційного артродеза НГС та
диференційований підхід до вибору засобів фіксації при виконанні даної
операції, забезпечують оптимальні строки настання кісткового анкілозу у
функціонально вигідному положенні, дозволяють уникнути низки тактичних
та технічних помилок при виконанні хірургічної процедури, зменшують
енергоємність ходьби та створюють сприятливі біомеханічні умови для
ходьби, що в цілому забезпечує достовірно кращі функціональні результати
за оцінкою АОFAS та кращу якість життя за SF-36 у віддаленому
післяопераційному періоді.
Отже, доведено, що порівняно з існуючими підходами, розроблений
алгоритм

та

система

лікування

пацієнтів

з

остеохондральними

ушкодженнями та дефектами НГС дозволяє в 1,9 разів зменшити середній
термін перебування

пацієнтів в стаціонарі, у 3,9 разів зменшити

інтенсивність больового синдрому (за NRS) та на 25 % підвищити
функціональну активність (за AOFAS) у віддаленому періоді. Визначено, що
в основній групі пацієнтів за оцінкою AOFAS в динаміці збільшується
кількість пацієнтів з добрими та відмінними результатами (з 70 % через 6
місяців до 86,2 % через 2-3 роки), а кількість негативних результатів істотно
не змінюється (з 4 % до 5,1 % відповідно). В групі порівняння зафіксована
зворотна динаміка, що виявлялася зменшенням добрих та відмінних
результатів (з 52,1 % до 32,2 %) та збільшення задовільних (з 31,5 % до 42,4
%) і незадовільних результатів (з 16,4 % до 25,4 %). Подібну динаміку та
розподілу результатів виявили при оцінці якості життя за SF-36. Отже,
впровадження розробленого алгоритму та системи лікування забезпечують у
віддаленому періоді збільшення добрих та відмінних результатів у 2,6 разів
та дозволяє зменшити кількість ускладнень та незадовільних результатів у
4,9 разів.
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На підставі

аналізу клініко-рентгенологічних і функціональних

результатів доведено, що впровадження розробленого алгоритму вибору
виду

коригувальної

удосконалених

способів

остеотомії,

передопераційного

коригувальної

остеотомії,

планування,

післяопераційного

ведення та реабілітації пацієнтів з післятравматичними деформаціями в
ділянці НГС забезпечує кращий результат (p < 0,01) порівняно з
традиційними підходами. Так, в основній клінічній групі спостерігали
стійкий приріст позитивної динаміки, стабільний у віддаленому періоді (2-3
роки та більше), що проявлявся істотним уповільненням прогресування
остеоартрозу, зменшенням вираженості болю (за NRS) у 1,6 разів,
підвищенням функціональної здатності (за AOFAS) в середньому на 19 %
при порівнянні з результатами групи контролю. Кількість пацієнтів з
добрими та відмінними результатами в основній групі у віддаленому періоді
склала 66,3 % за AOFAS та 68,9 % за SF-36, що понад в 3 рази більше ніж в
групі порівняння (21,2 % за AOFAS та 21,1 % за SF-36), а кількість пацієнтів
з негативними результатами в основній групі (10,4 %) була в 2,9 разів менше
ніж в групі порівняння (30,8 %). Таким чином доведено, що впровадження
розробленого алгоритму вибору коригувальних остеотомій та системи
лікування, що спрямовані на відновлення біомеханіки НГС, забезпечує
стабільний органозберігаючий ефект у віддаленому періоді.
Доведено перевагу застосування розробленої методики резекційного
артродеза НГС, що засвідчено функціональними, біомеханічними та
рентгенологічними дослідженнями. Середній термін настання кісткового
зрощення в зоні резекції у пацієнтів основної групи склав 8,9 ± 0,4 тижнів
проти 11,5 ± 0,9 тижнів в групі порівняння. За даними плантобарометричного
дослідження встановлено, що середній показник площі опори у пацієнтів
основної групи склав 46 ± 0,7 %, з формуванням урівноважених пікових
навантажень в 3 зонах стопи: голівка 1 плесневої кістки, голівки 4-5
плесневих кісток, п'ятковий горб. У пацієнтів групи порівняння зафіксовано
перевантаження переднього відділу стопи, а середній показник площі опори
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склав 34 ± 0,9 %. За результатами дослідження опорних реакцій в основній
групі спостереження, відносно групи порівняння, зафіксовано зменшення
загального часу опори на 17,8 %, збільшення часу перекату через п’яту, що
склав в середньому 23,8 ± 0,8 %, зменшення часу перекату через передній
відділ до 27,1 ± 1,2 % та помірного підвищення міжпоштовхового періоду
(49,1 ± 1,2 %). Зменшення імпульсу сили вертикальної складової в основній
групі (3608 ± 2,4), порівняно з групою порівняння (3982 ± 3,6) свідчить про
зменшення енергоємності ходьби при застосуванні розробленої методики
резекційного артродеза. Оцінка функціональний результатів за AOFAS для
заднього та середнього відділів стопи, в основній клінічній групі у
віддаленому періоді (3,4 ± 1,2 років) середній показник для заднього відділу
склав 78,2 ± 1,2 балів, а для середнього відділу 81,3 ± 1,3 бали, що відповідає
доброму функціональному результату при стабільному задньому відділі з
відсутності рухів у НГС. У групі порівняння у віддаленому періоді (3,4 ± 1,2
років) середній показник за AOFAS для заднього відділу стопи склав 57,1 ±
1,3 бали, а для середнього відділу стопи в межах періоду спостереження –
53,7 ± 1,4 балів.
На підставі аналізу результатів реконструктивно-відновного лікування
пацієнтів в основній клінічній групі (n = 341) у віддаленому періоді (2-3 роки і
більше) розроблена система прогнозування результатів для окремих клінічних
підгруп (остеохондропластика – 1, коригувальна остеотомія – 2, артродез – 3).
Система прогнозування передбачає сумацію прогностичних коефіцієнтів (ПК),
визначених для 24 прогностичних факторів в кожній клінічній підгрупі та дає
можливість отримання низької, середньої, вище середньої та високої
вірогідності позитивного результату при застосуванні розробленої або
удосконаленої системи реконструктивно-відновного лікування в кожній
клінічній підгрупі. У разі низької вірогідності позитивного результату лікарю
та пацієнту пропонується розглянути альтернативний варіант лікування. На
підставі апробації розробленої системи прогнозування на 70 % пацієнтів
кожної клінічної підгрупи (n1 = 120, n2 = 56, n3 = 75) при оцінюванні
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результатів з 95 % довірчими інтервалами встановлено, що точність прогнозу
за розробленою системою знаходиться в межах 74,5–84,2 %.
За матеріалами розділу опубліковано:
[173] Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Соболевський,
Ю. Л., & Турчин, О. А. (2018). Класифікація остеохондральних пошкоджень
гомілковостопного суглоба та їх наслідків. Літопис травматології та
ортопедії,

(1-2),

100–104.

Retrieved

from

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018.pdf.
[292] Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2016).
Модифікована методика резекційного артродезу у хворих з наслідками
уражень надп’ятково-гомілкового суглоба. Лікарська справа, 5-6(1139), 127–
131.

Retrieved

from

/issue/view/40/5-6-2016-PDF.

https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal

377
ВИСНОВКИ
1. Структура

негативних

наслідків

ушкоджень

надп’ятково-

гомілкового суглоба представлена у 29,9 % прогресуючими після травматичними остеохондральними ураженнями та дефектами, у тому числі в
10,5 % – асептичним некрозом надп’яткової кістки та тяжким остеоартрозом
внаслідок її переломів (тип 81 за АО); у 19,0 % – застарілими ушкодженнями
капсульно-зв’язкового апарата з явищами нестабільності; у 36,4 % хибно- та
неконсолідованими переломами кісточок гомілки (наслідки переломів типу
44 за АО); у 14,7 % – наслідками переломів ДЕМ кісток гомілки (тип 43 за
АО) з порушенням біомеханічної осі суглоба та хибними установками стопи,
на фоні яких прогресують дегенеративно-деструктивні зміни в суглобі з
втратою функціональної активності та опороспроможності кінцівки. У 88,6 %
випадків ускладнення та негативні наслідки ушкодження НГС виникають у
строки до 3 років після травми: у 50,8 % пацієнтів необхідність у
подальшому лікуванні виникає у період від 1 до 3 років, у 37,8 % – упродовж
першого року після травми. Індекс коморбідності за Charlson понад 3 бали
(p = 0,007), індекс маси тіла понад 30 (p = 0,0001), давність ушкодження
понад 1 рік (p = 0,0001) серед інших факторів істотно погіршують прогноз
віддаленого результату лікування пацієнтів із наслідками ушкоджень НГС.
2. Розроблено спосіб неінвазивного визначення модуля пружності
спонгіозної та компактної кісткової тканини кісток, який базується на
доведеній прямій кореляції між рентгенологічною щільністю (HU) та
модулем пружності (E) кісткової тканини, що в анатомічній ділянці
надп’ятково-гомілкового

суглоба

для

спонгіозної

кістки

описується

формулою: E = 3 × HU – 407, а для компактної кістки: E = 6,3 × HU – 1905.
Використання встановленої закономірності дозволяє створювати релевантні
та точні імітаційні комп’ютерні моделі з подальшим їхнім використанням для
передопераційного планування та прогнозування результатів лікування у
пацієнтів із несприятливими наслідками ушкоджень НГС.
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3. Конструкція фіксатора істотно впливає на деформації системи
«кістка – імплантат» під впливом статичних і циклічних навантажень. За
умов

надкісточкових

остеотомії

великогомілкової

кістки

найбільш

жорсткими та стабільними є біомеханічні системи з медіальною блокованою
пластиною «puddi-plate» та передньолатеральною блокованою L-подібною
пластиною, де допустимі зусилля на стискання становлять 233 і 308 Н, згин –
34 і 72 Н, кручення – 18,8 і 17,9 Н/м відповідно. Ці системи характеризується
також найбільшою величиною еквівалентних за Мізесом допустимих
напружень у концентраторах гвинтів та пластини, що необхідно враховувати
під час передопераційного планування та вибору конструкцій для
металоостеосинтезу.
За

умов

медіальної

коригувальної

надкісточкової

остеотомії

дистального відділу великогомілкової кістки з відкритим клином найбільшу
стабільність і жорсткість фіксації забезпечує медіальна блокована пластина
«puddi-plate», за медіальної остеотомії зі закритим клином – медіальна
блокована пластина з міні-гвинтами, латеральної остеотомії зі закритим або
відкритим клином, передньої та фокусної купольної – передньолатеральна Lподібна блокована пластина.
4. Розроблено оригінальний фіксатор для металоостеосинтезу в разі
коригувальної остеотомії латеральної кісточки гомілки (пат. 131977 UA), за
умов застосування якого в імітаційних комп’ютерних моделях біомеханічної
системи «малогомілкова кістка з остеотомією – оригінальний фіксатор» під
дією навантажень на згин і кручення в компактній кістці найбільші
концентрації напружень не перевищують 29,3 та 67,4 МПа відповідно, що у
4,1 і 1,7 разу менше за межу міцності для компактної кістки (120 МПа). У
спонгіозній кістці максимальні напруження становили 4,5–4,8 МПа, не
перевищуючи її граничної величини (5 МПа). Максимальні напруження в
титанових елементах за всіх видів навантажень не перевищували межу
міцності титанового сплаву Ti-6Al-4V (1100 МПа). Величини максимально
допустимих навантажень у досліджених моделях становили 219,6 Н за умов
згинання та 1,67 Н/м – кручення, а максимальні величини переміщень
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елементів під дією функціональних навантажень не перевищували 0,3 мм, що
відповідає оптимальній жорсткості біомеханічної системи загалом і виключає
необхідність додаткової післяопераційної іммобілізації.
5. В експериментах на тваринах встановлено, що застосування
збагаченої тромбоцитами аутологічної плазми та клітин кісткового мозку в
разі остеохондральних дефектів забезпечує формування в зоні ушкодження
добре розвинутого гіаліноподібного хряща з високим ступенем його
інтеграції до країв дефекту, при цьому вираженість дегенеративних процесів
з боку клітинних структур є незначною, а трабекули губчастої кісткової
тканини, прилеглої до хрящового дефекту, утворюють дрібнопетлясту
мережу, що вказує на відновлення субхондральної кістки в зоні ураження.
6. Розроблено диференційовану систему вибору методики лікування
остеохондральних ушкоджень і дефектів НГС та їх наслідків, яка базується
на удосконаленій їхній класифікації, що включає визначення глибини та
площі ушкодження. Зокрема, виділено малі (площа до 1,0 см2, об’єм до
1,5 см3), середні (площа 1,0–2,0 см2, об’єм 3,0 см3) та великі (площа понад
2,0 см2, об’єм понад 3,0–4,0 см3) ушкодження. Розмір ушкодження, вік
пацієнта та вираженість остеоартрозу мають вирішальне прогностичне
значення та визначають диференційований вибір лікувальної тактики.
Застосування
артротомічної

удосконалених
мозаїчної

методик

артроскопічної

остеохондропластики

НГС,

абразивної

й

обґрунтоване

застосування регенеративних технологій (PRP та клітини кісткового мозку),
розроблені підходи до післяопераційного ведення та реабілітації, а також
розроблений

алгоритм

вибору

тактики

лікування

пацієнтів

з

остеохондральними ушкодженнями НГС забезпечують прогнозовано добрі
органозбережні результати у віддаленому періоді.
7. Порівняно з наявними підходами, розроблений алгоритм і система
лікування дозволяє в 1,9 разу зменшити середній термін перебування
пацієнтів у стаціонарі, у 3,9 разу зменшити інтенсивність больового
синдрому (за NRS) та на 19,1 % підвищити функціональну активність (за
AOFAS) у віддаленому періоді. В основній групі пацієнтів за оцінкою
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AOFAS в динаміці спостерігали збільшення кількості добрих і відмінних
результатів (від 70,0 % через 6 міс. до 86,2 % через 2-3 роки), а кількість
негативних результатів істотно не змінювалася (від 4,0 % до 5,1 %
відповідно). У групі порівняння зафіксована зворотна динаміка, що
проявлялася зменшенням добрих і відмінних результатів (із 52,1 % до 32,2 %)
та збільшенням задовільних (із 31,5 % до 42,4 %) і незадовільних результатів
(із 16,4 % до 25,4 %). Подібну динаміку та розподіл результатів виявили
після оцінювання якості життя за SF-36. Упровадження розробленого
алгоритму та системи лікування забезпечує у віддаленому періоді збільшення
добрих і відмінних результатів у 2,6 разу та дозволяє зменшити кількість
ускладнень і незадовільних результатів у 4,9 разу.
8. Розроблений спосіб коригувальної остеотомії латеральної кісточки
гомілки

(пат.

131395

UA,

120230

UA)

характеризується

низькою

травматичністю та забезпечує можливість повної триплощинної корекції
деформованої кісточки. Застосування розробленого фіксатора (пат. 131977
UA) полегшує техніку остеосинтезу, зменшує ризик втрати корекції на його
етапах остеосинтезу, дозволяє проводити функціональне лікування без
гіпсової

іммобілізації,

чим

покращує

його

результати.

Алгоритм

диференційованого вибору методики коригувальної остеотомії в разі
післятравматичних фронтальних деформацій у ділянці НГС, що базується на
вивченні скіалогічних показників і враховує головні прогностичні фактори,
які впливають на віддалений результат, істотно полегшує визначення тактики
лікування та дозволяє уникнути типових помилок і ускладнень.
9. Упровадження розробленого алгоритму вибору виду коригувальної
остеотомії,

передопераційного

планування,

удосконалених

способів

коригувальної остеотомії, післяопераційного ведення та реабілітації пацієнтів
із післятравматичними деформаціями в ділянці НГС забезпечує кращий
результат (p < 0,01) порівняно з традиційними підходами. Зокрема, в
основній клінічній групі спостерігали стійкий приріст позитивної динаміки,
стабільний у віддаленому періоді (2-3 роки), що проявлявся істотним
уповільненням прогресування остеоартрозу, зменшенням вираженості болю
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(за NRS) у 1,6 разу, підвищенням функціональної здатності (за AOFAS) в
середньому на 15,1 % порівняно з результатами групи контролю. Кількість
пацієнтів із добрими та відмінними результатами в основній групі у
віддаленому періоді склала 66,3 % за AOFAS та 68,9 % за SF-36, що понад у
3 рази більше ніж у групі порівняння (21,2 % за AOFAS та 21,1 % за SF-36), а
кількість пацієнтів із негативними результатами в основній групі (10,4 %)
була у 2,9 разу менше ніж у групі порівняння (30,8 %). Отже, алгоритм
вибору коригувальних остеотомій і системи лікування, що спрямовані на
відновлення біомеханіки НГС, забезпечують стабільний органозбержний
ефект у віддаленому періоді.
10. Біомеханічно обґрунтована методика резекційного артродезу НГС
(пат. 57938 UA, 84723 UA, 131396 UA, 120229 UA) передбачає встановлення
стопи відносно осі великогомілкової кістки під кутом 90° у сагітальній
площині, під кутом 0°-5° вальгусу, 5° зовнішньої ротації, а також зміщення
назад на 1,0-1,5 см. Це поліпшує біомеханічні умови ходьби, зменшує
енерговитрати, забезпечує оптимальні умови для настання кісткового
анкілозу у функціонально вигідному положенні, а також зменшує
навантаження на суміжні суглоби стопи. Удосконалена техніка виконання
резекційного артродезу включає застосування розробленої інтраопераційної
розмітки та навігаційного пристрою для проведення стрижнів і гвинтів (пат.
131976 UA). Алгоритм вибору засобів фіксації при резекційному артродезі
надп’ятково-гомілкового суглоба дозволяє уникнути низки помилок і
ускладнень та покращити результати лікування.
11. Доведено
резекційного

перевагу

артродезу

НГС,

застосування
що

розробленої

підтверджено

методики

функціональними,

біомеханічними та рентгенологічними дослідженнями. Середній термін
настання кісткового зрощення в зоні резекції в пацієнтів основної групи
склав (8,9 ± 0,4) тижнів проти (11,5 ± 0,9) тижнів у групі порівняння. За
даними плантобарометричного дослідження встановлено, що середній
показник площі опори в пацієнтів основної групи дорівнював (46,0 ± 0,7) % із
формуванням урівноважених пікових навантажень у 3 зонах стопи: головка І
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плеснової кістки, головки IV-V плеснових кісток, п'ятковий горб. У пацієнтів
групи порівняння зафіксовано перевантаження переднього відділу стопи, а
середній показник площі опори склав (34,0 ± 0,9) %. За результатами
дослідження опорних реакцій в основній групі спостереження, відносно
групи порівняння, зафіксовано зменшення загального часу опори на 17,8 %,
збільшення часу перекату через п’ятку, що склав у середньому (23,8 ± 0,8) %,
зменшення часу перекату через передній відділ до (27,1 ± 1,2) % і помірного
підвищення міжпоштовхового періоду – (49,1 ± 1,2) %. Зменшення імпульсу
сили вертикальної складової в основній групі (3608,0 ± 2,4), порівняно з
групою порівняння (3982,0 ± 3,6) свідчить про зменшення енергоємності
ходьби за умов застосування розробленої методики резекційного артродезу.
Оцінка функціональних результатів за AOFAS для заднього та середнього
відділів

стопи,

в

основній

клінічній

групі

у

віддаленому

періоді

(3,4 ± 1,2) років середній показник для заднього відділу склав (78,2 ± 1,2)
балів, а для середнього відділу – (81,3 ± 1,3) балу, що відповідає доброму
функціональному результату при стабільному задньому відділі з відсутністю
рухів у НГС. У групі порівняння у віддаленому періоді (3,4 ± 1,2) років
середній показник за AOFAS для заднього відділу стопи склав (57,1 ± 1,3)
балу, а для середнього відділу стопи в межах періоду спостереження –
(53,7 ± 1,4) балів.
12. Система прогнозування результатів лікування у віддаленому періоді
передбачає сумацію прогностичних коефіцієнтів (ПК), визначених для 24
прогностичних факторів у кожній клінічній підгрупі та дає можливість
передбачити низьку, середню, вище середньої та високу імовірність
позитивного

результату

за

умов

застосування

розробленої

системи

реконструктивно-відновного лікування. Точність прогнозу (при 95,0 %
довірчому інтервалі) перебуває в межах 74,5–84,2 %.
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ДОДАТОК А

Бальна шкала оцінки функціонального стану заднього відділу
стопи і надп’ятково-гомілкового суглоба та середнього відділу стопи
Американського Ортопедичного Товариства стопи і надп’ятковогомілкового суглоба [68] (AOFАS – American Orthopaedic Foot and Ankle
Society)
Задній відділ стопи і надп’ятково-гомілковий суглоб
Параметри оцінки:
Кіл-ть балів
Больовий синдром – 40 балів
Відсутність больового синдрому.
Помірний, випадковий больовий синдром
Помірний, щоденний больовий синдром

40
30
20

Гострий, тяжкий, постійно присутній больовий синдром

0

Функція – 50 балів
Обмеження активності, необхідність додаткової опори або підтримки
Немає обмежень , немає необхідності у додатковій опорі

10

Немає обмежень повсякденної активності, є обмеження
реабілітаційної активності, немає необхідності у додатковій
опорі
Є обмеження повсякденної активності, є обмеження
реабілітаційної активності, потрібна додаткова опора Тяжке обмеження повсякденної активності, денної та
тростинка
реабілітаційної активності, додаткова опора - ходунки, милиці,
інвалідний візок, ортез

7

4
0

Максимальна дистанція в блоках (сходових переходах)
Більше 6-ти
4-6
1 -3
Менше 1-го

5
4
2
0

Не рівні поверхні
Немає складнощів на будь-якій поверхні

5

Деякі складнощі на нерівному ландшафті, сходах, похилій
поверхні

4
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Продовження додатку А
Значні складнощі на нерівному ландшафті, сходах, похилій
поверхні

0

Розлади ходи
Немає або непомітні порушення ходи
8
Явні порушення ходи
4
Грубі порушення ходи
0
Рухи в сагітальній площині (згинання плюс розгинання), в градусах
Нормальне або помірне обмеження (30 ° або більше)
Помірне обмеження (15 °-29 °)
Важке обмеження (менше ніж 15 °)
Рухи заднього відділу стопи (супінація плюс пронація),
у відсотках від норми

8
4
0

Норма або незначне обмеження (75 %-100 %)
Помірне обмеження (25 %-74 %)
Виражене обмеження (менее 25 %)

6
3
0

Стабільність заднього відділу стопи та надп’ятково-гомілкового суглоба
Стабільність
8
Явна нестабільність
0
Оцінка адаптації сегмента до пласкої поверхні – 10 балів
Опороздатна стопа, задня частина стопи добре адаптована до
поверхні

10

Зменшення опороздатності стопи, зниження адаптації до
поверхні

5

Слабка, не опороздатна стопа, наявність симптоматики

0

Результат лікування Біль

Функція

Адаптація до
поверхні

Всього

Відмінно
Добре
Задовільно
Не задовільно

50
37,5
25
12,5

10
7,5
5
2,5

95-100
75-94
51-74
0-50

40
30
20
0
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Продовження додатку А
Оцінка функції середнього відділу стопи
Критерій

Больовий синдром

Бали
40
30
20
0
10

Рухова активність,
необхідність опори

7
4
0

Максимальна
дистанція

10
7
4
0
10

Ходьба по нерівній
поверхні

Розлади ходьби

Адаптація
середнього відділу
стопи до площини

5
0
10
5
0
15
8
0

Вимоги до взуття

5
0

Пункти критеріїв
Відсутність скарг на біль
Незначний біль після незвичних фізичних
навантажень
Незначний, щоденний біль
Біль постійний
Рухова активність не обмежена, не потребує
додаткової опори
Рухова активність незначно обмежена, не
може швидко ходити. Не потребує
додаткової опори
Рухова активність обмежена. Додаткова
опора – тростинка
Не навантажує стопу. Додаткова опора –
ходуни, милиці, інвалідний візок
Більше 3 поверхів
2 – 3 поверхи
1 – 2 поверхи
Менше 1 поверху
Нема проблем по будь-якій поверхні.
Незначні зміни по нерівній поверхні,
сходах.
Значні зміни по нерівній поверхні, сходах.
Немає, незначні розлади.
Значні розлади.
Не навантажує кінцівку.
Опороспроможна стопа, середній відділ
добре адаптований
Зменшення опороспроможності стопи та
адаптації середнього відділу
Не опороспроможна стопа
Модельне взуття, звичайне взуття,
потребує ортопедичних устілок
Ортопедичне взуття, устілки

не
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Продовження додатку А
Біль

Функція

Адаптація до
поверхні

Всього

Відмінно

40

50

10

95-100

Добре

30

37,5

7,5

75-94

Задовільно

20

25

5

51-74

Не задовільно

0

12,5

2,5

0-50

Результат лікування

424
ДОДАТОК Б
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті:
1. Омельченко,

Т. Н.

(2013).

Переломы

лодыжек

и

быстропрогрессирующий остеоартроз голеностопного сустава: профилактика
и лечение. Ортопедия, травматология и протезирование, (4), 35–40.
doi:10.15674/0030-59872013441-44.
2. Лябах,

А.

П.,

Пятковський,

В.

М.,

Хомич,

С.

В.,

&

Омельченко, Т. М. (2014). Стабілізація заднього відділу стопи у пацієнтів із
нейрогенною артропатією з використанням інтрамедулярного блокованого
стрижня. Вісник ортопедії, травматології та протезування, (1), 10–14.
Особистий внесок автора полягає у визначенні підходів до хірургічного
лікування пацієнтів з ураженнями надп’ятково-гомілкового суглоба на фоні
нейрогенної артропатії, проводив обробку та аналіз отриманих результатів.
3. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Хомич, С. В. (2015).
Артроскопія в системі реконструктивно відновлювального лікування хворих
з ураженнями гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії, травматології
та

протезування,

2,

69-75.

Retrieved

from

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=467240.
Автор дослідив та визначив показання, переваги та недоліки
артроскопічного методу в лікуванні пацієнтів із наслідками ушкоджень
надп’ятково-гомілкового суглоба, а також провів аналіз можливих помилок і
ускладнень.
4. Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., & Лазарев, І. А.
(2016). Біомеханічне обґрунтування методики резекційного артродеза
надп’ятково-гомілкового суглоба. Літопис травматології та ортопедії, 12(33-34),

172–176.

Retrieved

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2016.pdf.

from
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Особисто автором проведено біомеханічні дослідження та розрахунки
для

обґрунтування

модифікації

методики

резекційного

артродезу

надп’ятково-гомілкового суглоба, проаналізовано результати застосування
модифікованої методики.
5. Бур’янов, О. А., Соболевський, Ю. Л., Омельченко, Т. М., Бабочкін,
Р. О., & Андрєєва, М. О. (2016). Периопераційна мультимодальна аналгезія в
ортопедо-травматологічних хворих у разі малоінвазивних хірургічних
втручань. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 70-74.
doi:10.15674/0030-59872016270-74.
Автор

дослідив,

систематизував

та

проаналізував

результати

застосування мультимодальної аналгезії під час хірургічного лікування
пацієнтів із наслідками травм в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба.
6. Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Хомич, С. В., &
Лазарєв, І. А. (2016). Артродез у системі реконструктивного лікування
пацієнтів з наслідками пошкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба. Вісник
ортопедії, травматології та протезування, 1, 48–53. Retrieved from
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2016_1_11.
Автор особисто систематизував способи артродезу надп’ятковогомілкового суглоба, визначив шляхи оптимізації методики резекційного
артродезу та провів аналіз результатів лікування за умов її застосування.
7. Турчин, А. М., Анкін, М. Л., Лябах, А. П., Омельченко, Т. М.,
Шидловський, М. С., & Димань, М. М. (2016). Хірургічне лікування
переломів таранної кістки із застосуванням біомеханічно обґрунтованої
системи фіксації уламків кісток. Лікарська справа, 3-4(1138), 91–95. Retrieved
from https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal/issue/view/39/3-4-2016-PDF
Автором проаналізовано особливості післятравматичних змін у разі
переломів

надп’яткової

кістки

з

урахуванням

тяжкості

травми

та

особливостей кровопостачання, визначенні підходи до попередження
несприятливих наслідків переломів і проаналізовано результати лікування
пацієнтів.
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8. Омельченко, Т. М., Лябах, А. П., Бур’янов, О. А., Лазарєв, І. А., &
Максимішин, О. М. (2016). Результати резекційного артродезу надп’ятковогомілкового суглоба за даними біомеханічних досліджень. Травма, 17(2), 54–
58. Retrieved from http://www.mif-ua.com/archive/article/42586.
Автором зібрано, узагальнено та проаналізовано результати серії
біомеханічних досліджень (плантобарометрії, плантобарографії та опорних
реакцій) у пацієнтів, яким виконано артродез надп’ятково-гомілкового
суглоба за різними методиками.
9. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2016).
Модифікована методика резекційного артродезу у хворих з наслідками
уражень надп’ятково-гомілкового суглоба. Лікарська справа, 5-6(1139), 127–
131.

Retrieved

from

https://vrachebnoedelo.com/index.php/journal

/issue/view/40/5-6-2016-PDF.
Автором зібрано матеріал і проаналізовано результати застосування
класичної та модифікованої методик резекційного артродезу в пацієнтів у
групах спостереження.
10. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2017).
Регенеративні

технології

в

комплексному

лікуванні

пацієнтів

з

остеохондральними пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх
наслідками. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 3, 51–57.
Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2017_3_12.
Автор розробив класифікацію остеохондральних ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, на її основі запропонував диференційований
підхід до лікування, а також проаналізував результати його застосування.
11. Бур’янов, О. А., Шидловський, М. С., Омельченко, Т. М., Димань, М.
М., & Мусієнко, О. С. (2017). Деформаційні характеристики систем фіксації, що
застосовуються при переломах та корекційних остеотоміях дистального відділу
великогомілкової кістки. Літопис травматології та ортопедії, (1-2), 129–133.
Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2017_1-2_29.
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Автор зібрав, узагальнив та проаналізував результати експериментального дослідження напружено-деформованого стану систем «кістка –
фіксатор» за умов моделювання надкісточкових коригувальних остеотомій
великогомілкової кістки.
12. Бур’янов,

О. А.,

Омельченко,

Т. М.,

Ярмолюк,

Ю. О.,

&

Вакулич, М. В. (2017). Регенерація кістки при використанні аутогенної
кісткової тканини і фібрину, збагаченого тромбоцитами. Вісник проблем
біології

і

медицини,

1(135),

96–99.

Retrieved

from

https://vpbm.com.ua/ua/vipusk-1-(135),-2017/8740.
Авторові належить ідея створення методу лікування остеохондральних
дефектів зі застосуванням клітинних технологій, ним проаналізовано
результати його застосування в експериментальних тварин.
13. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Мазевич, В. Б.,
Мусієнко, О. С., & Шидловський, М. С. (2017). Фізико-механічні властивості
трабекулярної

кісткової

тканини

кісток

гомілковостопного

суглоба

(експериментально-клінічне дослідження). Вісник ортопедії, травматології
та

протезування, 2,

66–72.

Retrieved

from

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2017_2_12.
Автором сформульована ідея та мета дослідження, зібрано результати
експериментальних і рентгенологічних досліджень, проведено їх аналіз.
14. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Котова, М. В., &
Турчин,

О. А.

(2018).

Результати

тотального

ендопротезування

гомілковостопного суглоба за даними національних реєстрів: метааналіз.
Травма, 19(5), 91–97. doi: 10.22141/1608-1706.5.19.2018.146651.
Автором зібрано релевантні наукові дані (статті, абстракти та ін.),
проведено їх узагальнення та метааналіз із формування відповідних
критичних оцінок і висновків.
15. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., & Турчин, О. А.
(2018). Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно
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консолідованих переломах. Клінічна хірургія, 85(11), 71-73. Retrieved from
https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/138/FULL%20ISSUE%20PDF
Автором обґрунтовано й удосконалено методику коригувальної
остеотомії латеральної кісточки гомілки, проаналізовано результати її
застосування в лікуванні відповідної категорії пацієнтів.
16. Омельченко,
Соболевський, Ю. Л.,
остеохондральних

Т. М.,
&

Бур’янов,

Турчин,

пошкоджень

О.

О. А.,
А.

Лябах,

(2018).

гомілковостопного

А. П.,

Класифікація

суглоба

та

їх

наслідків. Літопис травматології та ортопедії, (1-2), 100–104. Retrieved
from http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018.pdf.
Автором запропоновано удосконалену класифікацію остеохондральних
ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, визначено тактику їх лікування
та проведено аналіз результатів.
17. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., Мазевич, В. Б.,
Шидловський, М. С., & Мусієнко, О. С. (2018). Кореляція модуля пружності
та рентгенологічної щільності кісткової тканини в зоні надп’ятковогомілкового суглоба. Ортопедия, травматология и протезирование, 3, 80–
84. doi:10.15674/0030-59872018380-84.
Автор зібрав та опрацював результати серії експериментальних і
рентгенологічних досліджень зі застосуванням кореляційно-регресійного
аналізу, розробив методику неінвазивного визначення модуля пружності
кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового суглоба.
18. Shidlovskiy, M., Dyman, M., & Omelchenko, T. (2018). The tibial
fractures fixation system deformation characteristics. Mechanics and Advanced
Technologies, 84(3), 52–60. doi:10.20535/2521-1943.2018.84.141615
Автор провів аналіз та узагальнення експериментальних досліджень
напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор» за умов
моделювання дистальних коригувальних остеотомій гомілки.
19.

Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., & Лябах, А. П. (2018).

Резекційний артродез надп’ятково-гомілкового суглоба. Біомеханічні аспекти
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й алгоритм вибору засобів фіксації. Ортопедия, травматология и
протезирование, 4, 64–70. doi: 10.15674/0030-59872018464-70.
Автором розроблено алгоритм диференційованого вибору засобів
фіксації за умов виконання резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового
суглоба, проведено аналіз результатів його застосування.
20.

Омельченко, Т. М., Турчин, О. А., Лазаренко, Г. М.,

Пятковський, В. М., & Лябах, А. П. (2018). Хірургічне лікування передньолатеральної нестабільності гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії,
травматології

та

протезування,

(3),

37–41.

Retrieved

from:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2018_3_8.
Автором зібрано, систематизовано та проаналізовано результати
лікування пацієнтів із хронічною передньолатеральною нестабільністю
надп’ятково-гомілкового суглоба.
21. Шидловський,
Омельченко, Т. М.

М. С.,

(2018).

Димань,
Критерії

М. М.,
для

Заховайко,

визначення

О. П.,

&

допустимих

навантажень на кістки з фіксованими переломами. Літопис травматології
та

ортопедії,

3-4(39-40),

76–81.

Retrieved

from:

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/ litopys_2018_3_4.pdf.
Автор

провів

аналіз

результатів

експериментальних

натурних

досліджень критеріїв жорсткості систем «кістка – фіксатор» при плануванні
металоостеосинтезу в нижній третині великогомілкової кістки.
22. Омельченко, Т. М., Бур’янов, О. А., Лябах, А. П., & Турчин, О. А.
(2018). Надкісточкові корекційні остеотомії. Показання, вибір методики та
принципи виконання. Харківська хірургічна школа, 5-6(92-93), 93-98.
Retrieved from https://surgical-school.com.ua/index.php/journal.
Автор особисто виконав систематичний огляд та аналіз літератури
щодо сучасних підходів до виконання надкісточкових коригувальних
остеотомій гомілки, провів аналіз клінічного матеріалу.
23. Омельченко, Т. М., Бур'янов, О. А., Дєдух, Н. В., Лябах, А. П.,
Черновол, П. А., & Натрус, Л. В. (2019). Експериментальне дослідження
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використання методів регенераторної медицини при внутрішньо суглобових
кістково-хрящових дефектах. Вісник проблем біології і медицини, 2(1(149)),
290–299. Retrieved from https://vpbm.com.ua/upload/2019-2-1/65-min.pdf.
Авторові належить ідея експериментального дослідження комбінації
клітинних технологій і колагенових матриць у лікуванні остеохондральних
дефектів, ним проаналізовано й узагальнено результати дослідження.
24. Бур'янов, О. А., Лябах, А. П., Дедух, Н. В., Омельченко, Т. М.,
Черновол, П. А., & Турчин, О. А. (2019). Застосування аутологічної плазми,
збагаченої тромбоцитами, при лікуванні остеохондральних дефектів в
експерименті

на
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